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STORKANSLER

FREDERIK GREVE AHLEFELDT
OG HANS EFTERSLÆGT

GREVERNE TIL LANGELAND, RIX1NGEN OG LAURVIG

FØRSTE AFSNIT

FREDERIK GREVE AHLEFELDT
til Grevskaberne Langeland og Rixingen, Baroniet Mörsberg, til
begge Søgaarde, Graasten, Ballegaard, Herningsholm og „die
Wildniss“, Storkansler, Gehejme-, Etats- og Landraad, Statholder
i Hertugdømmerne Slesvig og Holsten, Guvernør og Amtmand
over Steinburg, Sønder Ditmarsken og paa Langeland,
1623—86.

Ahlefeldt, Stamfaderen til den danske grevelige Linie
til Langeland og Laurvig, fødtes 1623 paa Søgaard, Slægtens
gamle, i lange og forbitrede Familiefejder omstridte Stamsæde,
den Gang det største Gods i Sønderjylland, beliggende paa en
lille 0 i Søgaard Sø, halvtredje Mil fra Flensborg. Hans Fader
Frederik Ahlefeldt, der i sit femogtyvende Aar (1619) havde ægtet
sin Frænke Birgitte Ahlefeldt, en Datter af den rige Gregers Ahlefeldt til Sø
gaard, Graasten og Stoltelund og Hustru Mette født Blome, delte Besiddelsen af
Søgaard med Svogeren Hans Ahlefeldt, men ejede selvstændig de oprindelig
under Søgaard hørende Avlsgaarde Grøngrøft og Aarup.
Af hans Børn døde to Sønner i spæde Aar, medens fem Døtre opnaaede
den modne Alder. Frederik Ahlefeldt voxede saaledes op i Hjemmet som eneste
Søn og Arving. Tidligt lærte han Livets Omskiftelser at kjende. Da General
Schlick i Efteraaret 1626, i Spidsen for Wallensteins Avantgarde paa henved
8000 Mand, hærgende og plyndrende rykkede gjennem Holsten ind i Sønderjylland,
flygtede Forældrene med deres treaarige Søn til Sjælland og bosatte sig i
rederik
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med mangfoldige adelige Familier i deres Hjemstavn, der ved Christian IV.s
uheldige Tilbagetog fra Flensborg til Kolding prisgaves Fjendens Rovbegjærlighed
og nu søgte Sikkerhed for deres Liv ved at flygte til Øerne, særlig Sjælland.
I Næstved kunde de saaledes gjæste en Frænde, den gamle Cai Ahlefeldt til
Visselbjærg, der var flygtet fra Ekernførde, hvor de fremmede Voldsmænd
huserede værst. Antagelig har den lille Frederik Ahlefeldt da allerede mere end
én Gang havt Lejlighed til at se Hovedstaden, hvor han tredive Aar senere
begyndte sin glimrende Løbebane. Efter at Freden var gjenoprettet, vendte
Familien atter tilbage til det fædrene Hjem, hvor det gjaldt at udslette Krigens
Spor og oprette Tabet. Kun ni Aar gammel mistede Drengen sin Moder, der
døde den 20. Juni 1632 paa Søgaard „i sin blomstrende Alder.“
Hvor stort et Tab Ahlefeldts Fader end kan have lidt i Krigens Tid,
har han utvivlsomt været en rig Mand og kunde derfor give sin Søn en om
hyggelig Opdragelse og Uddannelse, ligesom han senere udrustede ham med
betydelige Pengemidler til at foretage en lang Udenlandsrejse, der strakte sig
over et Tidsrum af henved otte Aar.
Hvorhen Ahlefeldt satte Kursen efter at have fuldendt Studierne i
Hjemmet, vide vi ikke. Omkring Aar 1645 opholdt han sig, efter hans Studie
fælles, kejserlig Hofraad Christoph von Htinerfelds Vidnesbyrd, i Jena; dog findes
hans Navn ikke indført i Universitetsmatriklen. Han gjæstede Italien og kom
omtrent 1648 til Paris, hvor han blev indviklet i en Duel med en Franskmand,
hvem han i Tvekampen tilføjede tre eller fire Saar, hvorpaa han uden at for
visse sig om Modstanderens senere Skæbne rømmede Byen. Paa Hjemvejen
fra sin store Rejse gjennem Evropa kom Ahlefeldt til Amsterdam. Her forefaldt
en Begivenhed, der paa et hængende Haar kunde være bleven skæbnesvanger
for hans Liv. Da Kilderne til Ahlefeldts Ungdomshistorie flyde yderst sparsomt,
idet man hidtil har savnet enhver Efterretning om ham fra hans Fødsel til hans
fire og tredivte Aar, vil en Gjengivelse af Hovedtrækkene i denne Begivenhed
ikke savne Berettigelse.
Søndag Eftermiddag den 1. Oktober 1651 sade bænkede ved Bordet
Byens fornemste Gjæstgiversted, det saakaldte t’Heeren-Logement, et Selskab
bestaaende af Grev Carl Gustav Wrangel, den bekjendte svenske Hærfører,
Ahlefeldt og hans Rejsefælle Didrik Blome til Seedorf, en Oberst Btilow, to
Kjøbmænd fra Byen, en Præst samt endelig Hovedpersonen i denne sørgelige
Hændelse Anton Melchior Neumark, Hovmester hos Greven af Salm. Efter
Maaltidet blev man endnu en Stund siddende ved Bægrene, da Ahlefeldt for at
vise Wrangel en Artighed, udbragte Dronningen af Sverigs Skaal. Neumark
vilde klinke med Blome, men denne vægrede sig derved, hvorover der opstod
en Tvistighed. Blome, der ingen Kaarde havde, gav Neumark et Næveslag,
og begge kom i Haandgemæng. Saavidt stemme alle Vidneforklaringer overens
i Sagen. Ahlefeldt hævder, at han har villet skille de Stridende ad, da Neumark
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trak blank og rettede flere Stød imod ham, hvilke han afparerede med sin
Kaarde. Et Øjeblik efter sank Neumark om, ramt af et Stik i Maven, og udaandede kort efter. Blome gik uhindret bort, men Ahlefeldt blev holdt tilbage
af de fra Gaden tililende Folk, der fravristede ham Vaabenet og førte ham i
Fængsel. Lægesynet viste, at Ahlefeldt havde et Stiksaar i Haanden, der for
mentes at hidrøre fra Neumarks Kaarde, medens dog samtlige Vidner benægte
at have set det. Blome blev endnu et Par Dage i Byen og skal til et af Vid
nerne have ytret, at Neumark havde faaet sin fortjente Løn. Uden at afvente
Udfaldet af Ahlefeldts Skæbne begav Blome, der næppe har havt en ren Sam
vittighed og i hvert Fald viste sig som en slet Kammerat, sig i al Stilhed bort
fra Byen.
Den Omstændighed, at en Amsterdammer, der kort forinden havde begaaet et Drab paa en Fremmed i Byen, trods alle Anstrængelser fra sine Bysbørns
Side for at faa ham fri, havde maattet bøde med Livet, indvirkede ugunstigt
paa Ahlefeldts Sag, da Folket højlydt forlangte, at Retten skulde udøves mod
ham med samme Strænghed.
Rygtet om Ahlefeldts Fængsling naaede hurtigt Danmark, og den
Fangnes Fader fik kort Tid efter udvirket en Forbøn hos Kongen for Sønnen til
Borgmesteren, Raadet og Bisidderne i Amsterdam, hvori det hævdes, at Drabet
er forefaldet i en Tumult, og at Ahlefeldt er uskyldig, da de rette Gjerningsmænd
ere undkomne. Hans Frigivelse vilde være Kongen særdeles behagelig, baade af
Hensyn til den ældgamle Familie og den dybtbedrøvede, skrøbelige Fader, der
i ham vilde miste sin eneste, rigtbegavede Søn. Den gamle Frederik Ahlefeldt
sendte først Sønnen en dygtig Sagfører fra Holsten og senere endnu en frem
ragende Jurist til Hjælp, men begge vendte tilbage med uforrettet Sag. Da
henvendte Familien sig i sin Nød til en fjærn Slægtning, den forhenværende
hessiske Gehejmeraad og Oberstlieutenant, da Landraad i Holsten Ditlev Ahlefeldt
til Haseldorf, der i fjerde Slægtled paa Sværdsiden havde Stamfader tilfælles med
Frederik Ahlefeldt. Efter Familiens indstændige Bønner begav han sig, udrustet
med betydelige Pengemidler, til Amsterdam, hvor han fandt Sagen saa kritisk
som vel mulig. Tilfældet førte ham sammen med Advokaten Peter de Groot, den
berømte Hugo Grotius’ Søn, der selv var en ypperlig Retslærd, som oplyste ham
om, at Kvinderne førte Regimentet i Amsterdam, og at man kun ved deres Hjælp
vilde kunne udrette noget i Sagen. Byfiskalen blev gjennem Hustruen, en meget
pengebegjærlig Dame, vundet ved en større Sum; Borgmesterens Frue derimod,
som fra sit Vindue havde sét Ahlefeldt blive ført i Fængsel, var saa rørt over,
at en saa ung, smuk Kavaler skulde lide Døden, at hun uden Løn lovede at
vove alt for Ahlefeldts Skyld. De tvende Damer formaaede da deres Mænd til
skiftevis at melde Forfald, hver Gang Retten skulde træde sammen, saa at
Mødet maatte udsættes, indtil det omsider lykkedes at bringe Sagen fra Amsterdam
til Generalstaternes Domstol i Haag. Imidlertid havde Folkets Vrede lagt sig
noget, og Ditlev Ahlefeldt faaet udvirket Anbefalingsskrivelser fra Kongen af
2
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Danmark, Kurfyrsten af Brandenborg og Hertugen af Gottorp. Generalstaternes
Votering, der af alle Parter imødesaas med stor Spænding, faldt ud til Gunst
for den Fangne, som fuldstændig frifandtes. Ditlev Ahlefeldt overbragte selv
sin Frænde, der hensad i Fængslet i Amsterdam, det glade Budskab og førte ham
tilbage til Haag, hvor han gav et kostbart Gjæstebud, til hvilket Storpensionæren
Jan de Witt, alle Medlemmerne af Ridderskabet og de Deputerede, der havde
stemt for Ahlefeldts Frifindelse, vare indbudte.
Betegnende for Ahlefeldts stolte Karakter er det, at man ikke kunde
formaa ham til at aflægge Borgmesterens Frue et Takkebesøg, hvilket opbragte
hende til det yderste, da hun havde ventet sig meget af dette Møde. Ditlev
Ahlefeldt, der maaske har anslaaet sin Fortjeneste af den senere Storkanslers
Frelse vel højt, fortæller, at han ikke heller blev lønnet for de gode Tjenester,
han havde vist sin Slægtning, saa at Frederik III. mere end én Gang i Spøg
skal have spurgt Ditlev, om han vel for anden Gang vilde frelse Frederik Ahle
feldts Liv, om det stod i hans Magt. Sagen, der havde vakt stor Opsigt og
drøftedes alle Vegne i Holland og Danmark, havde varet et Fjerdingaar.
Nytaarsdag 1652 rejste Ahlefeldt til Bryssel, hvorefter han formodentlig søgte
Vejen hjemad til Danmark.
For at bedømme Ahlefeldts bevægede Ungdomsliv rigtigt maa man tage
Tidsforholdene i Betragtning. Den kort før afsluttede Trediveaarskrig havde
medført en utrolig Raahed i Sæderne. Studenten førte Lejrens Skikke over i
Højskolens Hjem, alle bare den Gang Vaaben, og Sværdet sad løst i Skeden;
vilde Drikkelag, der næsten altid endte med blodig Trætte, hørte til Dagens
Orden. Tilmed var Ahlefeldt en usædvanlig heftig Karakter, og, som det hedder
om ham, „løs paa Haanden“.
Meget var forandret, da Ahlefeldt atter efter lang Fraværelse gjensaa
sin Hjemstavn. Svenskekrigen var endt med den for Danmark ydmygende
Fred i Brømsebro, Christian IV. var død, og Kong Frederik III. havde besteget
Tronen. Ahlefeldts fædrene Hus Søgaard var bleven slormet og plyndret af Tor
stenssons Soldater.
Livet som Landjunker paa den gamle Faders Gods kunde ikke længe
tilfredsstille den ærgjerrige unge Mand, der snart søgte Vejen til Hovedstaden.
Fra Majdag 1654 knyttedes han til Hoffet som Overskjænk og fik kort efter
sammen med Hofmarskal Adam Henrik Pentz og Kammerskriver Christoffer
Gabel kongelig Befaling til at udarbejde en ny Hofordning. I to Aar beklædte
Ahlefeldt dette Embede, indtil han, med Kongens Tilladelse, i Efteraaret 1656
rejste ud af Riget, som det synes kun paa kortere Tid, for snart efter at
kaldes til en mere betydningsfuld Gjerning. Allerede paa denne Tid nævnes
Ahlefeldt som en af Dronningens erklærede Yndlinge.
Dronning Sophie Amalie var den Gang sex og tyve Aar gammel, en
myndig, udpræget herskesyg, sanselig og pragtelskende Kvinde, der i politisk
Henseende udøvede en betydelig Magt over Kongen og energisk støttede ham
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i Kampen om Enevoldsmagten. Blandt den fremstræbende Adel i Hertugdøm
merne havde Familien Ahlefeldt i særlig Grad vidst at indynde sig hos
Dronningen. Denne Slægt, der hidtil med faa Undtagelser havde holdt sig
fjærnt fra Hoffet og Hovedstaden, indtog i hendes Tid saa mange og betydelige
Stillinger, at denne Æra, efter Ditlev Ahlefeldts Ytring, i Kjøbenhavn kaldtes
Seculum Ahlefeldianum. Som hendes særlige Yndling, vel ikke mindst paa
Grund af sin statelige Personlighed, udpeges, ogsaa fra svensk Side, Frederik
Ahlefeldt, der ved Krigens Udbrud 1657 temmelig brat steg til høj Ære og
Værdighed; ved hans Side, støttet af ham, stode hans tvende Fættere, den
tapre Hans Ahlefeldt fra Stendorf, der siden ægtede Dronningens „Mignonne“
Catharine Sehested, Rigsmarsken Sivert Urnes Enke, og den voldsomme, men
brave, af Hoffets Damer yndede Frederik Ahlefeldt fra Maslev, Føreren af den
røde Garde, begge hæderligt bekjendte fra Kjøbenhavns Forsvar. Af disse tre
Ahlefeldter bleve, efter hvad Ditlev Ahlefeldt, der ikke var særlig yndet af
Dronningen, paastaar, de fleste Sager af Vigtighed ved Hoffet afgjorte, og
han beskylder dem i Forening med Lente for at have tilskyndet Kongen til
den første svenske Krig. Det krigslystne Parti førtes uden Tvivl oprindeligt
af Dronningen og hendes Kreds, hvis Magt den Gang var næsten eneraadende;
det gamle Rigsraads Kraft var brudt, saa at det som Helhed hverken turde
eller kunde modsætte sig den skæbnesvangre Krigserklæring.
Sammen med Cai og Ditlev Ahlefeldt udnævntes Frederik Ahlefeldt,
der den 21. Oktober 1657 aflagde Eden som holstensk Landraad, ved Krigens
Udbrud til Generalkrigskommissær. I denne Stilling opholdt han sig dels i Kjøben
havn, dels i Gliickstadt og de øvrige holstenske Fæstninger, uden dog at udfolde
nogen synderlig fremtrædende Virksomhed. Uden Tvivl fattedes ham ogsaa væsent
lig den til slig en Stilling fornødne militære Indsigt. Efter at den ulykkelige og
ydmygende Fred i Roskilde var sluttet 26. Februar 1658, overdroges det ham
sammen med Henrik Rantzau at føre Forhandlingerne med Hertug Frederik af
Gottorps Repræsentanter Johan Adolf Kielman og Levin Claus v. Moltke. Den
troløse Hertug havde i September Aaret i Forvejen, da Carl Gustav planlagde
sit Angreb paa de danske Øer, sluttet et Forbund med Sverig, der var
rettet mod Danmark. Til Løn for de Tjenester, Hertugen ydede Kongen, skulde
denne, ved en for Sverig gunstig Fred skaffe ham det længe eftertragtede
Svavsted Amt, udvirke Ophævelsen af Fællesregeringen i Hertugdømmerne og
udfri ham fra Danmarks Lenshøjhed over den hertugelige Del af Slesvig. For
handlingerne om disse Fordringer, der førtes i Kjøbenhavn, voldte heftige Sammen
stød mellem de kongelige og hertugelige Raader, og Ahlefeldt fremkom endog
overfor Hertugens ubillige Fordringer med Trusler om Hævn fra dansk Side,
naar den svenske Konge havde kaldt sine Tropper hjem fra Gottorp. Den 2. Maj
sluttedes en Traktat paa de Betingelser, at Danmark maatte afstaa Svavsted og
give Afkald paa Lenshøjheden over den hertugelige Del af Slesvig saalænge
den forblev i Hertugens Slægt. Spørgsmaalet om Ophævelsen af Fælles2*
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regeringen, der af Ahlefeldt og Rantzau af Hensyn til Ridderskabets Interesser
modarbejdedes paa det kraftigste, udsattes indtil videre.
Efter at den anden svenske Krig var udbrudt, sendtes Ahlefeldt sammen
med Rigsraad Henrik Rantzau i Oktober til Kurfyrsten af Brandenborg, der
paa den Tid med sin Hjælpehær havde naaet Flensborg og forberedte Erobringen
af Als. Forhandlingerne, der paabegyndtes i Flensborg og fortsattes i Ribe,
førte til Fornyelsen af det mellem Kongen og Kurfyrsten tidligere sluttede For
bund. Ved Traktaten af 21. Januar 1659 i Ribe forenede begge Magter sig
mod Sverig, Kurfyrsten gav Tilsagn om at skaffe Danmark Hjælpetropper, og
til Gjengjæld lovede Kongen at komme ham til Undsætning med Flaaden, hvis
det skulde behøves. Hjemkaldt i April sendtes Ahlefeldt atter i Juni til Kur
fyrsten for at forestille denne Danmarks truede Stilling og at formaa de Allierede
til at understøtte et nyt Forsøg paa at tilbageerobre Nakskov. Da Vestmagterne
England, Nederlandene og Frankrig dels af politiske Grunde, dels for Handels
interessers Skyld ved Forhandlingerne i Haag enedes om at paatvinge Danmark
og Sverig Freden paa Grundlag af Roskildetraktaten, sendtes han i August
paany til Kurfyrsten, der opholdt sig paa Gottorp, for at modsætte sig denne
Plan. Nakskovs Fald 15. Juli, den tiltagende Nød i den belejrede Hovedstad
og de derværende Gesandters indtrængende Opfordringer til at slutte Fred, be
vægede Kongen til i August paany at sende Ahlefeldt, ledsaget af Otto Krag,
til Kurfyrsten paa Gottorp med Anmodning om at afsende en Gesandt til Fredsunderhandlingerne i Kjøbenhavn, og for det Tilfælde, at Carl Gustav kun havde
til Hensigt at forhale Tiden, at være rede med Hjælpen.
Umiddelbart efter Carl Gustavs Død indledede Kongen i Februar 1660
Fredsforhandlinger med Hertugen af Gottorp. I dette Ærende udsendtes Christian
Rantzau og Frederik Ahlefeldt til Hertugen. Kongens Fordring, at Traktaten
i Kjøbenhavn skulde ophæves, hans Lenshøjhed over den hertugelige Del af
Slesvig anerkjendes paany og Afstaaelsen af Svavsted erklæres for ugyldig,
syntes Hertugen for vidtdreven, og de i Itzehoe paabegyndte og senere i Heide
fortsatte Underhandlinger maatte derfor opgives.
Faa Dage efter Fredsslutningen i Kjøbenhavn 26. Maj 1660 udfærdigedes
en Instrux for Ahlefeldt om at begive sig til London for at afslutte en defensiv
Alliance med England. En Maaned senere brød han op fra Glückstadt, gik
over Bremen og Holland, hvor han opholdt sig inkognito, med en talrig Suite
til England og ankom i Midten af August til London, hvor han blev Vidne til
de Uroligheder, der iværksattes af store Skarer af Sekterer (Chiliaster), der
ventede paa, at Christus skulde vise sig paa St. Pauls Churchyard. Ahlefeldt
var den første Gesandt, der havde Audiens hos Kong Carl IL, der kort før
havde besteget Thronen. Han førte Forhandlingerne med stor Duelighed og
Kløgt og afsluttede 13. Februar 1661 i Whitehall med Lord Southampton en
Alliance- og Handelstraktat mellem Danmark og England, der betingede gjensidigt Venskab og Tilsagn om Understøttelse i Krigstilfælde. Den 1. April satte
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Ahlefeldt atter sin Fod paa Kjøbenhavns Grund. Som Pant for Betalingen af
de betydelige Summer, Ahlefeldt havde udlagt paa Rejsen og i London, fik
han anvist Hanerau Gods i Holsten.
Under Ahlefeldts Fraværelse var en af de vigtigste Begivenheder i
Danmarks indre Historie gaaet for sig. Den 18. Oktober 1660 hyldedes Kong
Frederik III. paa Kjøbenhavns Slotsplads som Rigets suveræne Hersker og
stadfæstedes i sin Magt ved Enevoldsakten af 10. Januar 1661. Skjønt Ahle
feldt var udelukket fra en personlig Deltagelse i Regeringsforandringen, have
hans Tanker sikkert i det fjærne ivrigt været beskjæftigede med den nye Stats
forfatning. Allerede i England og paa Hjemrejsen har han utvivlsomt gjort
sin Legationssekretær Christian Ditlev Testmann, der nogle Aar senere i sin Be
tænkning over Suveræniteten har nedlagt Anskuelser, der tilskreves Ahlefeldt, til
sin Fortrolige. Forudsat, at vi her virkelig have et Udtryk for Ahlefeldts Op
fattelse, viser han sig ganske vist som en tro Tilhænger af det suveræne
Kongedømme, der tager Hensyn til enhver Undersaats Bøn og Klage, der hjælper
og beskytter Rig og Fattig mod de Mægtiges Overgreb og lader baade Adelig
og Borgerlig komme til Ære og Værdighed. Men dette er betinget af den For
udsætning, at Kongen anvender sin store Magt i Retfærdighedens Tjeneste. Til
Kongens og Folkets Gavn tilraader han Sammenkaldelsen af Stænder. Gjennem
disse Forsamlinger, der skulle repræsentere Landets højeste Domstol, for hvilken
enhver Klage kan fremføres, tager Folket saa at sige Kongen i Favn; det be
tages for den Frygt, at Eneherskeren skal misbruge sin Magt og beklippe Fol
kets Rettigheder. Til Gjengjæld værner Stænderforsamlingen om Kongen, der ofte
ikke er sikker for sine egne Tjenere og ellers let bliver et Offer for uredelige
og samvittighedsløse Magtlystne, der skille ham fra Folket, som det er Tilfældet
i Frankrig og Rusland.
Krigsaarene havde ganske lagt Beslag paa Ahlefeldts Tid, og først nu
kunde han have Opmærksomheden henvendt paa sine egne Anliggender. Aaret
1657 havde i flere Henseender været et højst mærkeligt Vendepunkt i hans
Liv. I Januar havde han fejret sin Søster Mettes Bryllup med Godske Buchwald, den Gang Landraad i Hertugdømmerne, i Marts var Faderen død og havde
efterladt ham sine Godser, og endvidere bragte Aaret ham Udnævnelsen til de før
omtalte høje Embedsposter.
Anden Juledag 1656 havde han holdt Bryllup med Statholderen Grev
Christian Rantzau til Breitenburgs eneste, den Gang femtenaarige Datter Margarethe Dorothea, født 8. Marts 1642 paa Breitenburg. Dette Ægteskab
har utvivlsomt en egen Forhistorie. Om Partiet har været Grev Rantzau, en
af Landets mægtigste og sikkert dets rigeste Mand, for ringe, eller han havde
udset en anden end Ahlefeldt til Svigersøn, vides ikke, men Vielsen foregik i
hvert Fald uden hans Vidende og Villie. Desto mere var Forbindelsen efter
Moderens Hoved. Grev Rantzau levede i Ufred med sin Gemalinde Dorothea
Rantzau, en Datter af Landraad og Amtmand i Steinburg Ditlev Rantzau til
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Panker, og var skilt fra hende ved Bord og Seng. Da hun efter et Besøg hos
sin Svigersøn Aaret før sin Ægtefælle afgik ved Døden, nævnes Grev Rantzau
ikke blandt de Sørgende, og i Ligtalen over hende mindede Præsten om, „at der
ogsaa i de skjønneste Slotte ofte boer den største Nød, Modgang, Ufred, Nid
og Kiv.“ Grevinden skal selv have opmuntret Ahlefeldt til mod Faderens
Vidende at bortføre og ægte Datteren. Vielsen fandt Sted i al Hemmelighed
i en Landsby i Nærheden af Lybek. Dronningen, der i høj Grad yndede Grev
inde Rantzau, formildede ved Kongens Mægling den vrede Fader, der først
to Aar senere gav sit Samtykke til Forbindelsen.
Ved sit Giftermaal kom Ahlefeldt i Besiddelse af store Rigdomme.
Ifølge den i Februar 1659 oprettede Ægtepagt udbetaltes ham ialt 25,000 Rdlr.,
men Hovedparten af hans Medgift bestod i Tranekjær Amt. Grev Rantzau havde
ved kongelige Breve af 1645 og 1654 erholdt Tranekjær Slot og Lehn i Pant
for en Sum af ialt 62,000 Rdlr., hvormed han havde forstrakt Kronen. Majdag
1659 afstod han Fordringen og dermed Slottet og Amtet til Svigersønnen. Den
9. August udgik det kongelige Følgebrev til Bønderne for Frederik Ahlefeldt
som Lehnsmand over Tranekjær Slot og Lehn. Endvidere fik Ahlefeldt i Januar
1663 af Svogeren Grev Ditlev Rantzau udbetalt en Sum af 88,519 Rigsdaler,
Halvparten af den samlede Værdi af Svigerfaderens holstenske Godser — Neuendorf, Drage, Wedeldorf, Bdtternhofen og Hellehof — samt af de i disse Ejen
domme staaende Kapitaler, og endelig arvede han kort efter, ved Grev Rantzaus
Død, Gaarden Herningsholm i Hammerum Herred. Ialt beregnes de Rigdomme,
han erhvervede ved sit Giftermaal, til 300,000 Rigsdaler.
Sine Grundejendomme forøgede Ahlefeldt yderligere ved Kjøb. Hans Frænde
Hans Ahlefeldt, der delte Besiddelsen af Søgaard med Frederik Ahlefeldts Fader,
var, ved at leve over Evne, efter Haanden kommen i ugunstige Kaar og havde
1648 maattet sælge Graasten og Fiskebæk til Hertug Philip af Glyksborg. Da
han endelig 1662 blev erklæret fallit, erholdt Frederik Ahlefeldt for udestaaende
Penge anvist det halve Søgaard og Stoltelund som Pant. Saaledes vare begge
Søgaarde efter tohundrede Aars Forløb atter samlede paa én Haand. Den 11. Juli
samme Aar kjøbte han paa yderst gunstige Vilkaar Graasten og Fiskebæk for
65,000 Rdlr.
Graasten blev Ahlefeldts egentlige Hjem. Her i en af Sønderjyllands
skjønneste, paa Skove og Søer rige Egne havde hans Morfader Gregers Ahlefeldt
i Aaret 1616 opført et „smukt og velbygget“ Herresæde. Da Ahlefeldt kort
efter Erhvervelsen af denne Ejendom udnævntes til Statholder i Slesvig og
Holsten, blev det lille Slot, hvis Beliggenhed han i høj Grad yndede, ham for
trangt og uanseligt, og snart rejste sig her en større og stateligere Bygning,
indrettet til stadig Beboelse og udstyret med Hygge og Pragt. Hertil flyttede
han sin rige og udsøgte Bogsamling og anlagde som „en stor Ynder af Haver
og alleslags Planter“ en smuk Have, i hvilken der opelskedes mange sjældne
Træer og Væxter. Herfra ledede han, stadigt optaget af Forviklingerne med
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- 15 Gottorp, Hertugdømmernes Styrelse og fulgte ved Hjælp af en vidtudstrakt
Brevvexling Begivenhedernes Gang rundt om i Europa. Her søgte han at gjenvinde sin Sindsro, hver Gang hans opbrusende Natur overvældede ham, eller
mægtige Uvenner og Misundere i Kongens Omgivelser havde trængt ham til
Side. I sin „kjære Ensomhed“ afventede han Oprejsningen, stolt og ubøjelig i
Følelsen af sin Uundværlighed.
Tranekjær Slot frembød umiddelbart efter de haarde Krigsaar et alt
andet end indbydende Opholdssted. Langeland, der af Arent Berntsen 1656
skildres som „overalt bebygget med mange og skjønne Landsbyer og Gaarde,
som besiddes af vel formuende Bønder, der ere duelige Avlsfolk,“ var ved Sven
skernes Erobring af Øen i Marts 1659 bleven hærget paa det frygteligste. En
Synsforretning optagen 1661 over Tranekjær Slot og Len viser højst sørgelige
Tilstande. Slottet havde i flere Aar staaet ubeboet og var blevet ilde medtaget
af Fjendehaand. I Grevens Gemak fattedes saaledes sexten Vindusbuer og otte
Vinduer. Muren var paa flere Steder ødelagt, Svalen og Trappen ganske brøstfældig, i den gamle Fruerstue manglede 24 Vindusruder, og næppe noget Værelse
var i Stand. Ogsaa Ladegaarden var forfalden, Skovene vare forhuggede og af
brændte; af Lehnets 349 Bøndergaarde vare 139 nedbrændte, afbrudte eller henlaa øde, medens 108 vare mere eller mindre forfaldne. Det vil let forstaas, at
Amtets Indtægter kun vare yderst ringe. Om Ahlefeldts Forbedring af Slottet
og Lehnet kan paa Grund af manglende Kilder intet berettes. Et Billede af
Slottet fra hans sidste Leveaar viser, at der til de to nuværende Fløje den Gang
var bygget to andre, omfattende Tyendebolig, Stald og Vognremise, saa at Grund
planen udgjorde en langagtig Firkant. Det var omgivet af dobbelte Løbegrave
og forsynet med Vindebro. Ahlefeldt har dog ingensinde opholdt sig varigt her.
I Kjøbenhavn indrettede Ahlefeldt sig et kostbart og prægtigt Hjem i
sin Gaard paa Slotsholmen, hvor nu Ministerialbygningen ligger. Her fandtes
ligesom paa Graasten et stort og værdifuldt Bibliothek i alle Videnskaber.
Ahlefeldts Magt og Anseelse var imidlertid i stadig Stigen. Sviger
faderens Indflydelse skaffede ham Udnævnelsen til Vices tat holder i Hertug
dømmerne 9. Januar 1660, og 20. Oktober samme Aar fik han Befaling at tage
Ophold i Gluckstadt for at kunne lede „de nu og da in publicis forestaaende
Affærer“. Endvidere aflagde han 23. December 1661 Ed som Statholder
i Kjøbenhavn og Assessor i Statskollegiet. Faa Dage efter Grev Rantzaus
Død blev han endelig 14. November 1663 udnævnt til dennes Efterfølger som
Statholder i Slesvig og Holsten, Amtmand over Steinburg Amt og Guvernør i
Sønder Ditmarsken. Om hans Deltagelse i Statssager i disse Aar er kun lidet
bekjendt. Det paastaas, at han kun med store Afbrydelser gjæstede Hoved
staden og aldrig satte sin Fod over Kancellibygningens Tærskel. I August 1661
afgav han i Korfitz Ulfeldts Sag en Betænkning, som Kongen allerede tidligere
havde afæsket ham. I September 1663 udstedte Kongen Fuldmagt for Frederik
Ahlefeldt, Korbitz, Ditlev Ahlefeldt og Gabel til at fuldbyrde Ægtepagten
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mellem Prinsesse Anna Sophie af Danmark, Kong Frederik III.s Datter, og
Kurprins Johan Georg af Sachsen. Ved denne Lejlighed modtog Ahlefeldt den
11. Oktober Elefantordenen.
Som Kongehusets og særlig Dronningens Fortrolige blev der nogen Tid
senere overdraget ham det Hverv at mægle i de Stridigheder, der vare udbrudte
om Arvefølgen mellem Dronningens Brødre, Hertugerne af Brunsvig og Lyneborg.
I Maj 1665 udfærdigedes en Instrux for Ahlefeldt, der ved denne Lejlighed
kaldes Gehejme- Etats- og Landraad, til under Paaskud af en Baderejse i al
Stilhed at begive sig til Celle, for at stifte Forlig mellem de stridende Parter.
I Begyndelsen af September opsattes en Reces mellem begge Brødre, hvorved
Tvistighederne bilagdes i Mindelighed. Hertug Georg Vilhelm tiltraadte Besiddelsen
af Fyrstendømmet Lyneborg (Celle), Grevskaberne Hoya og Diepholtz medens
Fyrstendømmerne Brunsvig-Calenberg (Hannover) og Grubenhagen samt Gøttingen
tilfaldt Broderen Hertug Johan Frederik. Maaske som Anerkjendelse af disse
Fortjenester af Riget ophøjede Kejseren Ahlefeldt ved Patent af 14. December
1665 i Rigsgrevestanden. Hannibal Sehested fortæller, at Kejseren endog havde
paatænkt at oprette et Grevskab for Ahlefeldt af dennes holstenske Godser.
Der hengik dog flere Aar inden han erhvervede et i det tyske Rige beliggende
Grevskab, som han var forpligtet til at oprette. I Holsten havde Ahlefeldt
samtidigt med sin Optagelse i Rigsgrevestanden forhandlet med Kongen om
Kjøbet af det 1615 inddigede, saakaldte kongelige „Wildniss“ ved Gluckstadt,
der omfattede omtrent 270 Hektarer yderst frugtbart Marskland. I Maj 1665
oprettedes Kjøbekontrakten. Afstaaelsessummen fastsattes til 200,000 Rigsdaler,
men det synes, som om Kjøbet først 1667 har faaet fuld Gyldighed.
Samme Aar Ahlefeldt ophøjedes til Rigsgreve havde han den Sorg at
miste sin Hustru. Hun havde i Foraaret 1665 ledsaget sin Ægtefælle paa
Rejsen til Schwalbach, da hun hjemsøgtes af en farlig Sygdom i Hovedet, og
maatte da med ham vende om format raadspørge en berømt Læge i Hamborg.
Efter at Kuren tilsyneladende med et godt Resultat var endt, rejste hun til
Itzehoe, men afgik her ved Døden 16. August. Hendes Ligbegjængelse fandt
Sted 17. Januar 1666 i Kiel, hvorfra hendes Lig 1672 førtes til den ny ind
rettede Familiebegravelse i Tranekjær Kirke. Næppe tre og tyve Aar gammel
da hun døde, havde hun i sit Ægteskab født sex Børn, to Sønner og fire Døtre,
af hvilke sidste de to døde i deres tidlige Barndom.
Det siges, at Ahlefeldt efter Hustruens Død henfaldt i dyb Tungsind, og
for at adsprede sine Tanker rejste han med Kongens Tilladelse i Begyndelsen
af Aaret 1666 til Italien. I Rom besøgte han den lærde Jesuit Athanasius
Kircher i dennes berømte Raritetskabinet og underholdt sig med ham om
naturvidenskabelige Æmner, blandt andet om den fabelagtige Enhjørning (Nar
hvalen), som var bleven set af de danske Grønlandsfarere. Kircher kalder Ahlefeldt
en i de forskjelligste Videnskaber grundig kyndig Mand.
Paa en af de mange Baderejser, hyppigst til Aachen, som Ahlefeldt
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- 17 af Hensyn til sit af Podagra tidligt nedbrudte Helbred foretog, havde han lært den
paa Slottet Emichsburg ved Worms bosatte grevelige Familie Leiningen at kjende.
Greverne af Leiningen høre til Tysklands ældste og anseteste Greve
slægter. Af denne Æt nævnes allerede 1086 Emicho som Gaugraf im Wormsgau.
Selve Grevskabet Leiningen (Linange) ligger i det bajerske Pfalz, sydvestlig for
Worms. Ved Arv erhvervede Familien Grevskabet Dagsburg i Elsass, og 1237
delte Slægten sig i Linjerne Leiningen-Dagsburg (Altleiningen) og LeiningenHartenburg (efter det gamle Stamslot ved Worms). Grev Fritzmann af den sidst
nævnte Linie var ved sit Ægteskab med den sidste Greve af Rixingens Arving og
Datter ved Aar 1350 kommet i Besiddelse af Grevskabet Rixingen (Réchicourt),
beliggende i det nu tyske Rigsland Lothringen ved den franske Grænse, østlig for
Luneville, omfattende to Smaabyer og fjorten Landsbyer, rigt paa store Vin
bjærge, samt et Aarhundrede senere af det tilstødende Baroni Mdrsberg (Marimont) med et Bjergslot. Begge hørte før Freden i Ryswick under det tyske Rige
og til den overrhinske Kreds.
Tre Aar efter sin første Hustrus Død indgik Ahlefeldt den 1. December
1668 sit andet Ægteskab paa Emichsburg med Marie Elisabeth Grevinde LeiningenDagsburg, Datter af Frederik Emich Greve til Leiningen og Dagsburg, Herre til
Aspermont, og Gemalinde Sybilla Grevinde af Waldeck (Datter af Christian Greve
til Waldeck og Wildungen og Grevinde Elisabeth af Nassau-Siegen). Efterat
Bruden havde frasagt sig ethvert Krav paa fædrene og mødrene Arv,- opsattes
Ægtepagten paa Bryllupsdagen, hvorefter Grev Ahlefeldt fik 5000 Gylden i
Medgift. Dette Giftermaal blev Aarsag til, at Ahlefeldt erhvervede det tyske
Rigsgrevskab, som han efter Diplomet skulde kjøbe. I sin nye Familiekreds
lærte han den letsindige og forgjældede Grev Ludvig Eberhard til LeiningenWesterburg-Rixingen at kjende, der 1669 med sin Agnat Grev Georg Vilhelm
Leiningen-Schaumburgs Billigelse solgte Ahlefeldt Grevskabet Rixingen med
Baroniet Mdrsberg for 96,000 Gylden. To Aar i Forvejen havde den tidligere
Besidder afstaaet det til Pfalzgreve Adolph Johan af Zweibrilcken for 121,500
Rigsdaler, men Kjøbet gik kort efter tilbage. Grev Ahlefeldt overtog Grev
skabet under alt andet end gunstige Vilkaar. Rixingen var i Løbet af Trediveaarskrigen fire Gange blevet plyndret af Franskmændene. Hele Landsbyer laa
øde, Præster og Embedsmænd vare bukkede under for Nøden eller flygtede for
Pesten. Selve Slottet var blevet stormet og dets Ringmure jævnede med Jorden.
Paa sin Rejse til Italien havde Ahlefeldt i Antwerpen en Samtale med
Hannibal Sehested, fra hvilken Lejlighed dennes udførlige Karakteristik af ham
skriver sig.
„Grev Ahlefeldt“ ytrer han, „er uomtvistelig den betydeligste og dygtigste
Mand i Danmark, og den, hvis Raad høres mest. Han er meget lærd og optaget
af Studier, har rejst meget og er saare videbegjærlig, kjender de fremmede
Lande og underholder forskjellige Korrespondenter for at skaffe sig Nyheder,
ja bekoster dem endog selv for at sikre sig særlig gode Referater.
Han
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- 18 er arbejdsom, tapper og modig, heftig og løs paa Haanden, saa stivsindet i
Udførelsen af sine Planer, at han endog kan yppe Trætte i selve Conseillet,
ja med Kongen selv, men da han kjender denne sin Fejl, foretrækker han at
blive i Holsten. Skjønt han ejer store Godser, har han dog ikke tabt Lysten til
at forøge dem, og man kan kalde ham egennyttig. Dronningen og Prinsen
skatte ham højt, og hvis én af dem stod ved Roret, vilde han utvivlsomt blive
den første Minister. Han har et udmærket Ry i Landet for at være en klog og
fremskuende Mand.“
Fra Slottet Graasten, sit kjæreste Opholdssted, havde Ahlefeldt rig
Lejlighed til paa nært Hold at kunne følge Enkelthederne i Hertugen af Gottorps
Politik, ligesom han havde et vaagent Øje med sine nærmeste Naboer, Hertugerne
af Sønderborg og Nordborg, hvis ødelagte Pengeforhold gav Kongen Lejlighed
til at udvide sine Besiddelser i Sønderjylland. I August 1667 udnævntes han
sammen med Henrik Blome, Ditlev Ahlefeldt og Godske Buchwald til Medlem
af den sønderborgske Kommission, der skulde tage Hertugdømmet under Konkursbehandling ved at foretage en Taxation af Godserne, bestemme Kreditorernes
Orden og beregne de resterende Skatter. Ved Hertug Christian Adolphs Konkurs
samme Aar inddrog Kongen Sønderborg By og Amt, og 1669 indlemmedes
Hertug Hans Bugislav af Nordborg-Pløens Besiddelser i den danske Krone. J
begge Anliggender varetog Ahlefeldt Kongens Interesser med Kløgt og Energi.
Selv erhvervede han ved denne Lejlighed det under Nordborg hørende Gods
Ballegaard. Med Gottorp afsluttede Ahlefeldt sammen med sin Frænde Cai
Ahlefeldt paa dansk Side og med Kansler Kielman og Cramer paa Hertugens
Vegne et Forlig i Gliickstadt 12. Oktober 1667, hvorved Kongen anerkjendte
Overenskomsten mellem Hertugen og Domkapitlet i Lybek, om at der til Biskop
i Lybek skiftevis valgtes et Medlem af Kongehuset og den hertugelige Slægt.
Fællesregeringen anerkjendtes midlertidig, og Kongen gav Hertugen Løfte om
ikke at bruge Fæstningen Friederichsort mod ham i fjendtlig Hensigt. Det
gode Forhold mellem begge regerende Huse skulde yderligere befæstes ved Her
tugens Giftermaal med Frederik III.s Datter Prinsesse Frederikke Amalie, som
kort efter fuldbyrdedes.
Som Udtryk for sin Paaskjønnelse af Ahlefeldts Gjerning i disse vigtige
Anliggender gav Kongen, der i sin Tid havde taget ham det fortrydeligt op,
at han uden sin Herres Samtykke havde ladet sig ophøje i Rigsgrevestanden,
ved Patent af 14. December sit Minde til, at Ahlefeldt fra nu af officielt maatte
føre denne Titel herhjemme. Kort forinden havde han, som nævnt, erhvervet
sig et Grevskab i det tydske Rige, og der udgik tillige Befaling til Kancellierne
om at tillægge Statholderen Prædikat som Greve af Ahlefeldt og Rixingen samt
Friherre til Morsberg.
Dette var den sidste Naadesbevisning, Kong Frederik III. lod tilflyde
Ahlefeldt. Faa Uger senere, den 9. Februar 1670, hensov Danmarks første ene
vældige Hersker.
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Ahlefeldt, der havde tilbragt Julen i Itzehoe, vilde, efter at have ordnet
sine Pengeaffærer ved Omslaget i Kiel, tiltræde en Baderejse for sit allerede
den Gang svækkede Helbreds Skyld. Kongens Død synes at have kuldkastet
hans Planer, og han begav sig i Stedet for til Hovedstaden, hvor han i de sidste
Dage af Februar toges paa Raad i vigtige Sager. Allerede nu betegnes han
fra gottorpsk Side som den, der leder Statsstyret i Danmark.
Kort efter blev Statsraadet Vidne til heftige Tvistigheder mellem Ahle
feldt og den afdøde Konges Yndling Gabel. Denne havde 1664 indtaget Ahle
feldts vigtige Embede som Statholder i Kjøbenhavn og faaet ham fjærnet til
Hertugdømmerne, ligesom Gabel ved forskjellige Lejligheder havde søgt at be
klippe hans Myndighed. Ogsaa paa Grund af andre Uoverensstemmelser mellem
de tvende Mænd, saavel i deres Syn paa Statsforfatningen som i deres grundforskjellige Opfattelse af det gottorpske Spørgsmaal, maatte det nu komme til
et alvorligt Opgjør. Ved et Møde, der afholdtes paa Raadstuen i Midten af
Marts Maaned, kom det til et heftigt Sammenstød mellem Ahlefeldt og Gabel.
Om den egentlige Aarsag dertil ere de samtidige Beretninger uenige; dels hedder
det, at Ahlefeldt undslog sig for at underskrive den samme Ed, der forelagdes
Raaderne i Kongeriget, dels fortælles det, at Gabel, der arbejdede paa en Ud
soning mellem Kongen og Hertugen af Gottorp, blev beskyldt af sin Modstander
for at have støttet Hertugens Sag i den oldenborgske Arvestrid fremfor at søge
et Forlig med Piøen. Efter et iltert Ordskifte gjorde Ahlefeldt Mine til at drage
Kaarden mod Gabel, der til Svar truede med at ville inddrage Ahlefeldts Godser
i Sønderjylland. Gabel, der paa dette Tidspunkt stod saa godt som ene, uden
Parti og Meningsfæller, havde efter det skete ingen anden Udvej end at søge
sin Afsked. En anden mægtig Modstander af ham, Gyldenløve, var samtidigt,
hjemkaldt fra England ved Schumachers Indflydelse, kommet til Kjøbenhavn
og havde faaet en hjærtelig Modtagelse af Kongen. Den Misstemning, der fra
tidligere Tid synes at have hersket mellem ham og Ahlefeldt, udjævnedes hur
tigt. I Slutningen af April skrev Gyldenløve efter Schumachers Udkast paa
Kongens Vegne til Gabel om at indgive sin Afskedsbegjæring, en Opfordring,
som denne strax efter fulgte. Det synes dog, som om Kongen ikke aldeles
havde glemt, hvilke Hensyn han skyldte den Mand, om hvem det er sagt, at
han havde elsket Kong Frederik III. „som fordum Hephæstion elskede Alexander.“
Ligesom han kort efter Gabels Fald lod denne tilflyde flere Naadesbevisninger
og for en Stund vistnok har været betænkt paa atter at tage ham i Tjeneste,
skjænkede han ogsaa Gabels Svigersøn Conrad Reventlow, der efter Lentes
Død 1668 styrede det tyske Kancelli, sin Gunst og Tillid. Stor Indflydelse paa
den unge Konge havde ogsaa Morten Skinkel, Gabels ivrige Tilhænger, der
allerede som Hofchef for Christian V. som Kronprins havde vundet dennes
Yndest. At disse Mænd, hvoraf særlig den førstnævnte sit hele Liv vedblev at
være Ahlefeldts uforsonlige Modstander, under dennes Fraværelse fra Hoved-
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staden ikke arbejdede forgjæves for at undergrave hans Anseelse, skulde Ahlefeldt snart faa Beviser paa.
I Slutningen af April havde Ahlefeldt forladt Byen og taget Ophold i
Itzehoe, hvorfra han i de første Dage af Maj i et Brev til Kammersekretær
Biermann gav sin Harme Luft over en ufortjent Tilrettevisning, som den sidste
kongelige Ordre havde bragt ham, ligesom han følte sig krænket over en Til
sidesættelse af sin Myndighed som Statholder. Han haabede, som han ud
trykker sig, at Kongen ikke vilde tillade, „at han som en tro Tjener uforskyldt
skulde trakteres ilde, saasnart han havde vendt Hoffet Ryggen, hvad der maaske
tidligere havde været Skik.“ Umiddelbart derefter begav han sig paa en Rejse
til Rhinen, for at tilsé sit Grevskab. Den 14. Maj var han over Cassel, hvor
Landgrevinden havde vist ham megen Opmærksomhed, ankommet til Frankfurt,
hvorfra han i et Brev til Schumacher udtrykker sin Glæde over dennes For
sikringer om sit Venskab for ham. Hjemvendt til Graasten blev han i Juli
underrettet om, at Kongen, paa Grund af Mangel paa Ryttergods, agtede at ind
løse Langeland og derfor ønskede at vide, paa hvilke Vilkaar dette kunde ske.
I sit til Skatmesteren rettede Svar, der tydeligt røber hans indre Forbitrelse,
taler han om „den særlige Glæde“, Kongen vilde berede ham ved „jo før jo
hellere“ at indløse Amtet, „der kun havde bragt ham Skade.“ Efterat en
Kommission var bleven nedsat til Ordningen af Sagen, fremkom han med
Begjæring om at faa sit Tilgodehavende, der uden Renter beløb sig til 62,000
Rdlr., udbetalt i Løbet af tre Aar og som Pant faa anvist Gods i Pinneberg.
I Anledning af disse Forhandlinger ankom Ahlefeldt omkring 1. Sep
tember til Hovedstaden, hvor det snart lykkedes ham at gjenvinde sin tidligere
Anseelse. Planen om Langelands Indløsning faldt til Jorden, Reventlow fjærnedes fra Styrelsen af det tyske Kancelli og forflyttedes som Amtmand til
Haderslev. Som Medlem af det i Maj under Ahlefeldts Medvirkning oprettede
saakaldte højeste Raad, bestaaende af Hans Schack, Peter Reedtz, Rigets Admiral
Henrik Bjelke, Gyldenløve og Ahlefeldt, Vicekansler Christoffer Parsberg og Rigets
Marsk Korbitz, gjør Ahlefeldts Indflydelse sig fra nu af gjældende ved Afgjørelsen
af de fleste Sager af Betydning. Ved Siden af de udenrigske Sager styrede han,
efterat have draget Kancelliet i Gluckstadt ind under sin Myndighed, Hertug
dømmerne med stor Dygtighed. I November indkom han med en Plan til Hærens
Underhold paa gunstigere Vilkaar for Land og Folk end forhen, men stødte ved
denne Lejlighed sammen med Schack, der ikke vilde taale nogen Indblanding i
militære Sager. Med Rette fremhæver en fremmed Gesandt Ahlefeldts store Arbejd
somhed og hans Iver for at trænge ind i alle Forhold. En uden Tvivl paalidelig Skildring af Ahlefeldts Forhold til Schumacher og Gyldenløve, der nu
sammen med ham styrede Riget, skyldes den svenske Diplomat Esaias Pufendorf, som i Februar 1671 opholdt sig i Kjøbenhavn. „Grev Ahlefeldt,“ hedder
det, „har større Viden og mere Erfaring end Gyldenløve, men er stivsindet i
sine Anskuelser og Planer, idet han tror, at de ligesaa let kunne gjennemføres,
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af hans Forslag dels forandres, dels ganske forkastes i hans Fraværelse. Han
kan ikke forliges med Gyldenløve, der allerede et Par Gange har havt Sammen
stød med ham, og Sagen vilde være bleven kritisk, hvis Ahlefeldt ikke selv
havde givet efter. Mange formode, at han i Længden kun med Møje vil be
vare sin Stilling ved Hoffet, især hvis Schumacher, som man tror, er enig med
Gyldenløve, og disse med forenede Kræfter søge at rokke hamu.
Spørgsmaalet om Adelens Stilling, der havde været svævende i snart
et Aarti, fandt sin Løsning ved Udstedelsen af Rangforordningen af 25. Maj
1671, hvorved der paa Gyldenløves, Schumachers og maaske særlig Ahlefeldts
Tilskyndelse oprettedes en ny Herrestand af Grever og Friherrer jævnsides med
Gehejmeraaderne, i den Hensigt at tilintetgjøre den gamle Adels Særstilling og
omgive Kongens Person med større Glans.
Imidlertid havde Ahlefeldt været ivrigt beskjæftiget med de indviklede
og brydsomme Forhandlinger vedrørende den oldenborgske Arvefølgesag. I
Aaret 1667 var Grev Anton Gynther til Oldenborg og Delmenhorst — den
sidste Ætling af Kong Christian I.s Broder Grev Gerhard — afgaaet ved Døden
uden at efterlade sig ægtefødte Livsarvinger. Kongen af Danmark og Hertugen
af Gottorp vare som Descendenter af Kong Christian I. i femte Led begge arve
berettigede og bleve ved en med Greven indgaaet Overenskomst udnævnte til
dennes Arvinger. Allerede under Anton Gynthers sidste Sygdom havde Ahlefeldt
opfordret Arvetagerne til, saasnart Døden indtraf, at være parat til ufortøvet at
tage begge Grevskaberne i Besiddelse, hvilket ogsaa skete. Herimod havde
Hertug Joakim Ernst af Piøen, der var en Grad nærmere beslægtet med den
første Konge af Huset Oldenborg og efter tysk Lensret den rette Arving, gjort
sine Krav gjældende ved Rigshofretten. Da Sagen trak i Langdrag søgte Her
tugen et mindeligt Forlig med Kongen og Gottorp og sendte i denne Anledning
sin Søn Johan Adolph til Kjøbenhavn. Juledag 1670 beskikkedes Ahlefeldt med
Gyldenløve, A. P. v. Liliencron og Schumacher til at træde i Underhandlinger
med ham, idet man efter Ahlefeldts Raad foreløbigt udelukkede Gottorp. Allerede
Sylvesterdag afstod Hertugen, tilskyndet af Ahlefeldt, sin Ret til den kongelige
Halvdel af Grevskaberne mod en Sum af 100,000 Rigsdaler, hvorfor der skulde
anvises ham Godser i Segeberg Amt. For det Tilfælde, at Hertugen af Piøen
vandt sin Proces skulde Kongen betale ham 30,000 Rdlr., af hvilken Sum de
to Tredjedele skulde udlægges i Jordegods paa Als.
Vanskeligere stillede Forholdet med Gottorp sig. Faa Uger efter Af
slutningen af det hemmelige Forlig med Piøen ankom Hertug Christian Albrecht
til Kjøbenhavn med sine Raader F. C. Kielman og A. Cramer, og omsider gik
Hertugen ind paa at overlade Kongen sine Rettigheder mod en Sum af 150,000
Rdlr., og Overenskomsten bekræftedes med Haandslag. Hjemvendt til Gottorp
lykkedes det den gamle Kansler Kielman at overbevise sin Herre om, at
Kongen var sluppet altfor billigt. Forhandlingerne aabnedes paany. I Maj
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sendtes Ahlefeldt til Gottorp, men skjønt han efter Kongens anerkjendende Ud
talelser „med synderlig prisværdig Iver og Duelighed“ besvarede Hertugens og
hans Kanslers Indvendinger, lykkedes det dog ikke at komme til noget Resultat.
Hertugen forlangte Udlæg i Bredsted Landskab og det slesvigske Kapitelgods
samt en Apanage for sin Broder Biskoppen af Lybek af 4000 Rdlr. aarlig og
Anerkjendelse af Arverettigheden i Grevskaberne for sin Slægt efter den danske
Kongestammes Uddøen. I Juni forhandlede Ahlefeldt paany paa Gottorp med
Præsident Kielman, hvem han skulde søge at vinde for Sagen ved Bestikkelse.
Hvis Hertugen skulde vinde Processen med Piøen, vilde man fordoble den oven
nævnte Afstaaelsessum. I Raadet paa Gottorp hævede flere Stemmer sig for
at komme til Enighed, men Kielman hindrede det ogsaa denne Gang. En
senere Konference mellem Ahlefeldt og Præsidenten ved Stenderup Aa i Sep
tember var ligeledes uden Frugt. Hertugen søgte nu S verigs Mægling, og Sagen
antog derved en alvorligere Karaktér.
Et ligesaa utaknemmeligt og utilfredsstillende Hverv havde Ahlefeldt havt
at udfylde, ved i Juni at skulle repræsentere Kongen paa Landdagen i Kiel. Kongen,
der i Hertugdømmerne ligesaa lidt som i Danmark vilde binde sig til Løfter, ude
blev personlig ligesom ved den Aaret før afholdte Landdag og lod afkræve Hyl
dingen af Statholderen. Stænderne efterkom Opfordringen, efterat have frem
ført Klager for Ahlefeldt over deres tilsidesatte Rettigheder, men opnaaede kun
at faa disse skriftligt bekræftede „i Stedet for Edu, ikke som før med personlig
Ed. Endnu større var Misstemningen paa den følgende Landdag, der afholdtes
i April 1672 i Rendsborg, da Kongen opholdt sig i Byen, men ikke traadte i
nogen Berøring med Forsamlingen.
Ahlefeldt, der maatte høre de bitreste Bebrejdelser fra begge Sider, trak
sig efter den sidste Landdag misfornøjet tilbage til Graasten. I Begyndelsen af
Maj bad han Schumacher, der i Sommerens Løb var bleven optaget i Adels
standen og udnævnt til Gehejmeraad, om at udvirke ham Kongens Tilladelse
til at gjøre en Rejse til Langeland og Rixingen, da hans Godser vare i daarlig
Forfatning. Han haabede desto lettere at kunne opnaa denne Gunstbevisning,
som han ikke mente at have Lejlighed til at vise Staten nogen Tjeneste.
Kort i Forvejen havde Kongen tildelt Ahlefeldt en ny og stor Naadesbevisning. Paa Griffenfeldts Indstilling ophøjedes han, der Aaret tilforn var
bleven forbigaaet ved Udnævnelsen af de første Grever og Friherrer, den 20.
Juni i den danske Grevestand. Allerede den 28. August oprettedes Tranekjær Amt, hvis Værdi blev anslaaet til 130,000 Rdlr., medens Ahlefeldts For
dring med Renter kun beløb sig til 80,000 Rdlr., til et arveligt Grevskab for
ham og hans Slægt. Ifølge Erektionsjordebogen omfattede Grevskabet Langeland
2537 Tønder Hartkorn, hvoraf 71 Tdr. var frit Jordegods og hørte til Tranekjær Slots Ladegaard, medens Resten Korsebølle, Pæregaard, Blegholm, Tryggelevgaard og Søgaard var Bøndergods. Ahlefeldt vedblev at føre sit rigsgrevelige
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Vaaben, indtil Grevskabet Langeland 1677 af Kongen blev benaadet med et
særligt Vaabenmærke, en kronet gylden Løve i blaat Felt vadende i en Sø.
Medens Ahlefejdts ihærdige Arbejde paa at bringe et Forlig med Gottorp
i Stand ikke førte til det ønskede Resultat, lykkedes det ham til Held for
Landet i Forening med Griffenfeldt ved en klog og forsigtig Politik at bevare
Danmark Freden i det kritiske Aar 1672.
Efterat Ludvig XIV. ved Freden i Aachen var bleven standset i sit
Erobringstog af Englands, Nederlandenes og Sverigs Treforbund, gik hans Be
stræbelser ud paa at hævne sig paa den rige nederlandske Republik, der hoved
sagelig havde iværksat denne Forening. I April 1672 sluttede Frankrig For
bund med Sverig og England, der uden Betænkning lod Nederlandene i Stikken.
Som Følge heraf allierede Nederlandene sig faa Uger senere med Brandenborg,
og Kurfyrst Frederik Vilhelm søgte nu forgjæves at drage Danmark ind i
dette Forbund. I Juni rykkede den franske Hær over Rhinen, indtog Kur
fyrstens Fæstninger, erobrede én efter én af de nederlandske Provinser og nærmede
sig Amsterdam. Forgjæves bad Republiken om Freden, men da rejste Landet
sig i den yderste Nød og Regeringen overdroges Vilhelm af Oranien. Franskmændenes videre Fremtrængen til Lands hindredes af Indbyggerne ved Gjennembrydning af Digerne, og de Ruyter sejrede over den franske Flaade til Søs.
Der hævede sig nu herhjemme Stemmer for at komme Nederlandene til Und
sætning, og man mindede om den værdifulde Bistand, denne Stat havde ydet
Danmark i Svenskekrigens Tid. Hertugen af Piøen, Gyldenløve og vistnok
flere i Kongens Raad hældede til denne Anskuelse. Under disse Omstændigheder
udbad Griffenfeldt sig den fraværende Ahlefeldts Betænkning i Sagen. I sit
Svar, dateret fra Graasten 3. August, hævdede Greven, at det vilde være for
bundet med stor Fare at tage Parti, saalænge man ikke kjendte Spaniens, Sve
rigs og de tyske Fyrsters Stilling og England understøttede Frankrigs Planer.
Man burde søge at dæmpe Stormen og sætte sig i god Forsvarsstand til Lands
og til Vands for i Nødstilfælde at kunne være forberedt paa Kampen. Om
man end kunde vente sig Fordele af at støtte Nederlandenes Sag, vilde den Hjælp,
Danmark kunde yde det, kun blive saare ringe. Af Kejseren var der ingen
Bistand at haabe, da han var taget i Beslag af Oprøret i Ungarn og Polen.
Kurfyrsten havde altid, hvad enten det var Overlæg eller en naturlig Tilbøjelighed
hos ham, været omskiftelig i sine Sympathier, ledet, som han var, af bestikke
lige Raadgivere. De Allierede vilde med deres ringe Hær, blottede for Penge
midler, uden dygtige Feltherrer og Statsmænd ikke kunne byde det store og
mægtige Frankrig Trods. Ahlefeldts Betænkning slutter med følgende indtræn
gende Opfordring til Griffenfeldt: „Bliv for Guds Skyld ikke Ophavsmand til
en Krig, der frembyder saa lidet gunstige Udsigter for os, og overlad i alt
Fald denne Ære til dem, der hige efter Berømmelsen, Fordelene og Ledelsen
af den. Deres Excellence véd, at flere af vore største og klogeste Statsmænd
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have lidt Skibbrud paa denne Klippe og lagt deres egen og Fædrelandets Lykke
øde paa samme Tid.“
Ahlefeldts Grunde have uden Tvivl været Griffenfeldt indlysende, thi i
et følgende Brev udtrykker Greven sin Tilfredshed og Glæde over at have
vundet hans Bifald.
Allerede Hannibal Sehested havde 1666 fremhævet Ahlefeldts Sympathi
for Kejseren. I en Række af Aar havde Maalet for hans politiske Stræben
været Dannelsen af et nordtysk Forbund mellem Brandenborg, Brunsvig-Lyneborg og Hessen-Cassel, hvori Danmark skulde optages for at kunne befæste
Oldenborgs Stilling og sikre sig fri Passage derhen. Disse hans Bestræbelser
kronedes med Held, da der 12. September i Brunsvig sluttedes et Forsvars
forbund paa tre Aar mellem Kongen af Danmark, Kejseren, Brandenborg,
Lyneborg og Hessen-Cassel. Hovedformaalet med denne Alliance skulde være
Opretholdelsen af den westfalske Fred. Man tilsagde hinanden gjensidig Hjælp,
hvis nogen af de nævnte Magters Landsdele i det tyske Rige skulde blive an
grebet og forpligtede sig til ikke at afslutte nogen Særfred.
Kongen, der ventede sig store Fordele af Nederlandene, var stadig til
bøjelig til at nærme sig denne Stat. Atter toges det i Raadet under Overvejelse,
hvorvidt man burde forblive nevtral eller tage Parti, og atter var det Ahlefeldt,
hvis Raad man tyede til. I sin Betænkning af 5. Oktober tog han Ordet for ikke
at blande sig i Striden. Gik man med Kejseren, de Allierede og Generalstaterne
var det at frygte, at S verig vilde falde Danmark i Ryggen. Et Forbund med
Frankrig og England, S verigs Allierede, vilde give Britterne Eneherredømmet
paa Havet og Ludvig XIV.s Magt blive aldeles overvældende i Evropa. Neder
landenes Ødelæggelse vilde være til Skade for Danmarks Handelsinteresser, om
man end i Betragtning af dets store Anmasselse ikke ugjærne saa det ydmyget.
Danmark var endnu for svagt og uforberedt til at tage det op med saa mægtige
Fjender, Landet var fattigt og Undersaatterne udpinte. Han tilraadede nu som
før at indtage en afventende Holdning.
Griffenfeldt bifaldt atter Ahlefeldts Votum, der ogsaa toges til Følge i
det 12. Oktober afholdte Conseilsmøde. Samklangen i de tvende Statsmænds
politiske Anskuelser befæstede deres Venskab, der efter den skinsyge Gylden
løves Fjærnelse fra Hoffet yderligere vandt i Stadighed. Da Griffenfeldts heftige
Sorg over sin Hustrus Død havde mildnet sig noget, raadede Ahlefeldt ham i
et venskabeligt Brev til at tænke paa „un ferme et solide etablissement“, og an
tagelig har der paa hin Tid været paatænkt en Forbindelse mellem Griffenfeldt
og Grevens ældste Datter.
Medens Forhandlingerne med Generalstaterne droges i Langdrag, arbej
dede man i Danmark paa Hærens Forøgelse og Flaadens Udrustning, ligesom
Gyldenløve satte Norge i god Forsvarsstand.
I Marts 1673 sammenkaldte Kongen atter sine Raader for at drøfte det
nederlandske Spørgsmaal. Feltherren Schack var stemt for at tage Nederlandenes
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Parti, hvis Kejseren og Spanien vilde træde til; Reedtz og Bjelke mente, at det
var bedre at erklære sig nu, end senere at staa ene i Faren, tilmed da Kongen
nærede venlige Følelser overfor Nederlandene. Ahlefeldt hævdede ligesom Kørbitz,
at man burde forhale enhver Erklæring. Med en Hær paa 16,000 Mand vilde
man ikke kunne udrette noget væsentligt til Fordel for Nederlandene, men burde
forestille Sverig, hvilken Fare der truede det, hvis Frankrig overvandt Nederlan
dene og fik Magten i det tyske Rige. Hvis disse Forestillinger intet frugtede, maatte
man „lade det komme an paa Guds Barmhjærtighed og Tiden“. Griffenfeldt
delte Ahlefeldts Anskuelser og forkastede al yderligere Drøftelse af Sagen, da
man før én Gang for alle havde givet et benægtende Svar. Skjønt Kongens hele
Hu stod til at blande sig i Striden, tog han ogsaa denne Gang de Besindiges
Raad til Hjærte. Jens Juel sendtes til Sverig for i Griffenfeldts Aand at virke
for en Tilnærmelse mellem begge Lande, at sikre Nederlandene en gunstig Fred og
at arbejde hen til en fælles Optræden til Fordel for Handelen paa Østersøen.
Alle Bestræbelser for at vinde Sverig viste sig dog at være frugtesløse.
Gjennem det hele tyske Rige rejstes paa hin Tid en mægtig Stemning
for at afryste det trykkende franske Aag. Kejseren opgav sin hidtil fulgte
Politik og søgte at forene alle tyske Fyrster til ét stort Forbund. Paavirket af
denne Bevægelse afsluttede Danmark i Maj en foreløbig Traktat med Nederlandene,
der betingede gjensidig Bistand i Krig. Danmark skulde ikke strax træde til med
Hjælpen, men holde den rede, hvis Antallet af Nederlandenes Fjender yderligere
skulde forøges. Saalænge Sverig, der havde indgaaet den samme Forpligtelse
overfor Frankrig, forblev passiv, ansaa Generalstaterne det dog for ufordel
agtigt at stadfæste Traktaten. I Juli og August afsluttedes en Række Forbund.
Spanien fornyede det gamle Vaabenfællesskab med Kejseren, og begge allierede sig
derpaa med Nederlandene. I September sendte Kejseren en Gesandt til Danmark
for at vinde Kongen, der ogsaa denne Gang lod Ahlefeldt spørge til Raads.
Greven var stemt for at tøve med at erklære sig. Overenskomsten med
Nederlandene burde først træde i Kraft, og Spanien maatte give Tilsagn om ikke
at ville støtte Sverig. Jens Juel skulde, omend kun paa Skrømt, gjenoptage Forhandlingerne om et Forbund med Sverig. Kommissionen, der ud
nævntes til at underhandle med det kejserlige Sendebud, tog Ahlefeldts Raad til
Følge, ligesom Greven uden Tvivl har havt Indflydelse paa den endelige Afslut
ning af Forbundet med Kejseren i Januar 1674. Det ovenfor nævnte Forbund i
Brunsvig stadfæstedes, Kongen lovede at bringe sin Hær op paa 20,000 Mand, over
tog Garantien for den westfalske og cleveske Fred og gav Løfte om at formaa
Hertugerne af Brunsvig-Lyneborg til at slutte sig til Forbundet eller at forblive
nevtrale. Ved denne Traktat gik Danmark over til Frankrigs Modstandere og
blev derved, som det er sagt, en Vagtpost mod Sverig. I April sluttede Hertugen
af Celle sig til Forbundet. Da ogsaa Kurfyrsten af Brandenborg i Juni havde af
sluttet et Forsvarsforbund med Kejseren, Spanien og Nederlandene, var det med
Undtagelse af Hertugen af Hannover og Kurfyrsten af Bajern lykkedes Kejseren at
4
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drage samtlige tyske Fyrster over paa sit Parti, og han erklærede nu Frankrig
Krig paa Rigsdagen i Regensburg.
Generalstaterne bevarede længe deres lunkne Holdning overfor Danmark;
endnu i Maj klagede Ahlefeldt over, at Republikken forsømte Kongen og lod som om
den ikke skjøttede om Hjælp fra dansk Side. Omsider sluttede Danmark, Kejseren
og Spanien Forbundet med Nederlandene 30. Juni, hvorved Kongen mod betyde
lige Subsidier forpligtede sig til at holde en Hær paa 16,000 Mand, der skulde
rykke i Felten, saasnart Tallet af de Allieredes Fjender yderligere forøgedes.
I S verig havde Jens Juel imidlertid røgtet det vanskelige Hverv dels at
holde vaagent Øje med hvert af dets Skridt og dels at fingere Tilbøjelighed fra
dansk Side til Venskab og Udsoning med S verig. Disse Skinforhandlinger
havde til Hensigt at hindre et pludseligt Overfald fra Sverigs Side i Lighed
med de tidligere og tillige at vække „tjenlig Jalousi“ hos de Allierede til ivrigere
at bejle til Danmarks Venskab. Efterretningen om Indskibningen af svenske
Tropper til Pommern i Efteraaret satte Sindene i Bevægelse herhjemme. Ahlefeldt
blev opfordret til at indgive sin Betænkning om Sagernes Stilling. Selv om
der efter hans Mening ikke for Øjeblikket var Grund til Frygt, skulde man nøje
vogte paa Sverigs Holdning og strængt advare Gottorp mod at slutte sig til
Danmarks Fjender. Det gjaldt om „at sætte sig i Positur“, at rekrutere og
forstærke de hvervede Regimenter og holde de ved Holstens Sydgrænse staaende
Tropper rede til at forhindre en mulig Forening af de svenske Tropper i Bremen
og Pommern og saaledes forebygge, at Danmark blev faldet i Ryggen. Da de
Allierede nu begyndte at aftakke deres Tropper, burde Kongen forlange Subsidierne forhøjede, da Landet ellers vilde bukke under for de store Skattebyrder.
Ogsaa denne Gang havde Ahlefeldt den Tilfredsstillelse, at hans Raad i det
væsentlige fulgtes.
Ahlefeldts Paamindelse om at tage Forholdsregler mod Hertugen af
Gottorp vare begrundede i dennes udfordrende Holdning overfor Danmark. I Maj
havde han sluttet et Forbund med S verig, der tilsagde Hertugen Bistand mod
at give Løfte om ikke at ville slutte nogen Overenskomst med Danmark i den
oldenborgske Sag uden Sverigs Samtykke. I Juli var Hertugen under et Besøg
i Stockholm bleven modtaget med alle mulige Æresbevisninger, og Carl XI.
havde fornyet sit Tilbud om Mægling i den gamle Tvistighed, men blev kølig
afvist. I December havde Ahlefeldt atter ved en Sammenkomst med Kielman
drøftet Sagen uden at kunne føre den et Hanefjed videre.
Ved Nytaarstid ankom det svenske Sendebud Grev Brahe til Kjøbenhavn
for at hindre et Fredsbrud og gjøre sig til Talsmand for Sverigs venskabelige
Følelser overfor Danmark. Saalænge der ikke var truffet en bestemt Afgjørelse
mellem Stormagterne, gjaldt det om at holde S verig hen. Det lykkedes Griffen
feldt for en Stund at overbevise Gesandten om Danmarks fredelige Hensigter.
Frankrig var foreløbig ivrig for at bevare Danmarks nevtrale Holdning, at
afværge en Krigserklæring fra Brandenborgs Side og afholde begge Magter fra
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at tage Nederlandenes Parti overfor Frankrig. Endnu i Midten af April arbejdede
Griffenfeldt paa at holde Forhandlingerne saavel med Frankrig som med S verig
gaaende, for i det afgjørende Øjeblik at have Valget aabent. Uventet kom
Efterretningen om den i Haag 3. Maj sluttede Overenskomst mellem Brandenborgs, Nederlandenes og Lyneborgs Diplomater, at Krigserklæringen mod Sverig
skulde udstedes den 5. Juni. Kongen tiltraadte efter kort Tøven de Allieredes
Beslutning. Store Rustninger til Lands og til Vands foretoges og Norges For
svar forstærkedes.
Før Krigens Udbrud maatte det komme til et endeligt Opgjør mellem
Kongen og Hertugen af Gottorp. I Maj sammenkaldtes Stænderne i Hertug
dømmerne til et Møde i Kiel, hvor de kongelige Kommissærer under Henvisning
til de nødvendige Krigsudrustninger forelagde en Beregning over de nye Skatter,
der i denne Anledning maatte indkræves. Hertugen modsatte sig den ulige
Fordeling af Kontributionerne, Stænderne opløstes paa hans Opfordring, og saaledes endte den sidste fuldstændige Landdag, der ifølge Forfatningen af 1460
hidtil hvert Aar var bleven afholdt i Hertugdømmerne, med et hensynsløst Brud.
I Juni begav Kongen sig til Holsten og tog Ophold i Rendsborg, hvor Griffen
feldt forhandlede med Kielman om det oldenborgske Spørgsmaal. Det tidligere
nævnte Forlig med Piøen havde ført til Kongens Forlening med den ene Halv
del af Grevskaberne i September 1671. Ved Rigshofrettens Dom var Gottorp i
Juli 1673 fradømt Adkomsten til Besiddelsen, og Kongen havde uden at ænse
Hertugens uberettigede Protest mod Kjendelsen taget Landet i Besiddelse. Til
Trods herfor fremførte Kielman nu paany sit allerede i November 1673 frem
satte Forslag om Overdragelsen af Grevskaberne til Gottorp mod Afstaaelsen af
det Hertugen tilhørende Tønder Amt til Kongen. Ahlefeldt havde allerede tid
ligere forkastet det som højst ufordelagtigt for Danmark, idet Indtægten af begge
Grevskaber efter hans Beregning beløb sig til over én Tønde Guld aarlig,
medens Amtet kun indbragte 40,000 Daler om Aaret. Bortsét fra de tvende
Landstrækningers ulige Værdi havde man fra Gottorps Side ikke taget Hensyn
til, at Danmark ved fuldstændig retslig Kjendelse var kommet i Besiddelse af
den anden omstridte Halvdel af Grevskaberne. Naar Griffenfeldt, der paa denne
Tid ganske havde Kongen i sin Magt, alligevel indlod sig paa at forhandle med
Kielman paa sligt et Grundlag, maatte det i Betragtning af Kanslerens kun
altfor velkjendte Bestikkelighed vække Mistanke. For at naa sit Maal havde
Kielman, som det senere oplystes, stillet Griffenfeldt, hvis Mageskiftet gik i
Orden, det Hertugen tilhørende, mellem Hamborg og Lybek beliggende Amt
Steinhorst i Udsigt. Ahlefeldt, der vistnok anede Uraad, begav sig fra Graasten
til Rendsborg for at overvære Forhandlingerne og nedlagde Indsigelse mod
Mageskiftet, der ifølge hans under Griffenfeldls Proces aflagte Vidnesbyrd vilde
være bleven sluttet, hvis man ikke havde bragt Kongen paa andre Tanker. Da
Kongen 26. Juni meddelte Kansleren sin Beslutning om at afbryde Forhand
lingerne og bemægtige sig Hertugens Person, lod Griffenfeldt i Ahlefeldts Nær4*
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værelse den bekjendte letsindige Ytring falde, at Steinhorst nu var tabt for
ham. Herved antog Ahlefeldts Mistanke bestemt Form, og han har antagelig
fra nu af opmærksomt fulgt ethvert af hans Skridt.
Samme Dag, Kongen tog den førnævnte Bestemmelse, lod han Stadens
Porte lukke og tvang Hertugen, der ganske tabte Fatningen, til at udstede Or
drer til at Kommandanterne i hans Fæstninger Gottorp, Tønning og Stapelholm
skulde aabne disse for de danske Tropper. Griffenfeldt og Ahlefeldt afsluttede
en fremtvungen Overenskomst med Hertugen, der maatte give Afkald paa alle
de ved Fredsslutningerne i Roskilde og Kjøbenhavn vundne Fordele og afstaa
Svavested Amt samt forpligte sig til ikke at slutte nogen Traktat uden Kon
gens Samtykke. De til Hertugdømmernes Forsvar nødvendige Skatter skulde
hæves i Fællesskab. Endvidere maatte han indrømme Fællesregeringen i de
hertugelige Byer og Amter samt love fælles Optræden med Danmark mod
Hertugdømmernes Fjender; de danske Tropper fik indrømmet fri Gjennemmarsch
gjennem Hertugens Besiddelser og Adgang til de nævnte Fæstninger.
Imidlertid vare vigtige Begivenheder foregaaede paa Krigsskuepladsen,
der ventelig ogsaa have haft Indflydelse paa Danmarks voldelige Fremfærd
overfor Hertugen. Den 18. Juni havde Kurfyrsten ved Fehrbellin vundet en
glimrende Sejr over Wrangels Hær. Fra Brandenborg indløb uafladeligt ivrige
og indtrængende Opfordringer til et aabent Fredsbrud med S verig, men Griffen
feldt løvede med Afgjørelsen, og Sommeren gik hen, uden at der toges nogen
Beslutning. Under Indtrykket af Kurfyrstens Sejr erklærede nu Kejseren Krigen,
men først i Slutningen af August fulgte Krigserklæringen fra Danmarks Side.
Samtidig sendtes Ahlefeldt til Hertug Johan Frederik af Hannover for at sikre
Danmark denne fransksindede Fyrstes Nevtralitet under hele Krigen. Ved den med
Brandenborg, Danmark og Münster afsluttede Traktat af 1. September forplig
tede Hertugen sig til ikke at tage Parti eller modsætte sig de Allieredes Frem
gang og at give Afkald paa Alliancen med Frankrig mod at faa Løfte om en
Del af Bremen og Verden, som man haabede paa at kunne erobre fra S verig.
Ahlefeldt løste, som Kongen udtrykker sig, „med stor Iver og Dygtighed“ i
forbavsende kort Tid denne ingenlunde lette diplomatiske Opgave.
I Begyndelsen af September havde Christian V. et Møde med Kurfyrst
Frederik Vilhelm i Gadebusch, hvor man blev enig om den fælles Krigsplan,
og de tvende Monarker indgik derefter den 15. i Dobberan en Overenskomst
om fast Sammenhold mod Sverig, saalænge indtil begge Parter vare tilfreds
stillede. Først planlagdes Erobringen af Wismar og Besættelsen af svensk Bagpommern, der skulde tilfalde Kurfyrsten, samt af Rygen, der tilsagdes Danmark
som Krigsbytte. Skaane, Halland og Bleking skulde tilbageerobres for Danmark,
Sverig atter miste Toldfriheden i Sundet, og dets Landomraade begrænses til den
Udstrækning, det havde før Freden i Brømsebro. Den 21. Oktober, samme Dag
Kong Christian V. med Rytteriet under Arenstorfif opslog sit Kvarter ikke langt fra
Wismar, indtog Kurfyrsten Fæstningen Wollgast og erobrede kort efter Øerne
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Usedom og Wollin. Efter en Maaneds Belejring faldt Wismar 14. December i
de Danskes Hænder, og Kongen holdt sit Indtog i Byen. Ogsaa i de øvrige
svenske Besiddelser i Tyskland havde Danmark og dets Allierede Fremgang.
De oldenborgske Regimenter under Baudissin i Forening med de lyneborgske
Tropper under Hertug Georg Vilhelm og det miinsterske Korps erobrede næsten
hele Bremen og Verden.
Strax efter Nytaar begyndte Raadslagningerne om Danmarks Stilling
ved den tilstundende Fredskongres i Nymwegen. Det var Griffenfeldts Hensigt
at gjenvinde Kongen de tabte Landsdele i Sverig uden Sværdslag, alene ved
Hjælp af Traktater, hvorfor han endnu stadig var stemt for en fredelig Løsning.
Han tænkte sig Muligheden af at erhverve Skaane i Bytte for Erobringerne i
Sverigs tyske Provinser og søgte Frankrigs Mægling i Sagen. Man burde drage
Ludvig XIV. bort fra Sverig ved at forestille ham, at det var af større Vigtig
hed for Frankrig at søge Danmarks Venskab. I Midten af Februar Maaned,
da Grunden begyndte at vakle under ham, kuldkastedes hans Planer af Krigs
partiet, særligt af Hertugen af Piøen, da man besluttede at holde Armeen færdig
til Indskibning, udruste Flaaden til et Angreb paa Gulland og begynde Krigen
paany i April.
Ved Indgangen til det for Griffenfeldt saa skæbnesvangre Aar 1676
brød Rigskansleren aabenlyst med Grev Ahlefeldt. Efter Begivenhederne i
Rendsborg havde denne fjærnet sig fra ham, ligesom Griffenfeldts ubesindige og
hensynsløse Dobbeltspil mellem Prinsessen af Tarent og Hertugen af Augustenborgs Datter yderligere forøgede hans Uvilje mod Kansleren, der, overøst med
Smiger og blændet af Udsigten til endnu stadig stigende Magt, i sin Højhedssvimmel mistede Fodfæstet. Det synes, som om han tillige har tilføjet Ahle
feldt personlige Krænkelser, og i hvert Fald peger Traditionen i denne Retning,
inden han ved Nytaarstid, da man af Hensyn til de store Krigsomkostninger
indførte en Reduktion af Embedsetaten, besluttede sig til at inddrage Ahlefeldts
Statholderpost og Gage, 5000 Rdlr. Faa Dage efter Nytaar, inden Ahlefeldt
sender sin Fuldmægtig til Kieler Omslaget, skriver han til Griffenfeldt for at
faa at vide, hvorledes hans Sager staa, om han har mere at frygte end at
haabe. Da han blev underrettet om Rigskanslerens Beslutning, tilskrev han
12. Januar denne saaledes: „Jeg tilstaar, at Deres Excellences sidste Brev har
sat mig i den yderste Bestyrtelse, thi jeg sér deraf, at jeg efterat have mistet
Myndigheden, Æren og Fordelene ved mit Embede, nu ogsaa mister den Gage,
det indbragte mig.“ Samme Dag, Ahlefeldt skrev disse Linjer, indtraadte Hertug
Hans Adolph af Piøen i Rigets højeste Raad og paatog sig under Schacks døde
lige Sygdom Ledelsen af Hæren. Kort efter begav Statholderen sig til Kjøben
havn for, efter sin egen Udtalelse til Ditlev Ahlefeldt, „brat at bryde“ med
Rigskansleren, hvis tvetydige Holdning overfor Frankrig, der var paavirket af
hans Ægteskabsplaner, yderligere befæstede Ahlefeldts Tvivl om hans Ærlighed,
ligesom han var opbragt over hans „Hoffærdighed, Gridskhed og Usædelighed“.
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Sammen med Hertugen af Piøen, der ligeledes af forskjellige Grunde vendte sig
mod Griffenfeldt, har han utvivlsomt opmuntret Kongen til at skille sig af med
Kansleren, der siden Sammenkomsten i Rendsborg havde forbitret Kongen ved
sin Hensynsløshed og Egenmægtighed. De nærmere Omstændigheder ved
Griffenfeldts Fald ville næppe nogensinde, trods grundig Gjennemforskning af
indenlandske og fremmede Arkiver, kunne bringes til ønskelig Klarhed. Hoved
motivet til Ahlefeldts Delagtighed i Griffenfeldts Fald bør, efter alt, hvad der
foreligger, søges i hans aarvaagne Iver for Landets Velfærd, som Kansleren
efter hans Anskuelse stod i Færd med at ofre for sine egne personlige Interesser.
At Begjærligheden efter Rigskanslerposten skulde have ledet hans Skridt er
kun lidet sandsynligt, da han, som vi have set, foretrak det frie, utvungne Liv
paa sit Skovslot, hvorfra han styrede sit Embede og levede for videnskabelige
Sysler, fremfor Opholdet i Hovedstaden og ved Hoffet, som han kun med store
Mellemrum gjæstede. Hertil kom hans Svagelighed, hans Ulyst til den strænge
Forretningsgang og hans Utilbøjelighed til at trænge sig frem med sine Raad
og Meninger. Han kom kun, naar han blev kaldet, og svarede kun, naar han
blev spurgt. Rænker og Kabaler laa fjærnt fra denne Mands heftige og iltre
Natur, der yndede aabent Visir og hadede Krogveje. Der er al Grund til at
tro, at han som lydig og pligttro Undersaat ifølge Kongens Vilje og Befaling
overtog den faldne Kanslers Embede, hvilket han iøvrigt efter mangfoldige
overensstemmende samtidige Vidnesbyrd som den evnerigeste Statsmand, Dan
mark den Gang ejede, var værdig til at beklæde. Det stod ham sikkert klart,
at hans Livs bedste og lykkeligste Tid nu var til Ende, og som vi senere skulle
se, blev hans nye Stilling langtfra misundelsesværdig. At Hævnlyst kunde
have bevæget Ahlefeldt til at ophidse Kongen mod Griffenfeldt, derom kan der
kun udtales Formodninger. Ansvaret for den overdrevet haarde Fremfærd
mod den ulykkelige faldne Stormand falder først og sidst tilbage paa Kongen selv.
Den 11. Marts 1676 førtes Rigskansleren fra Kjøbenhavns Slot, da han
netop vilde søge Foretræde hos Kongen, i Fængsel, medens Ahlefeldt og Kørbitz
begave sig til hans Bolig for at beslaglægge og forsegle hans Papirer. Faa
Dage senere fængsledes i Slesvig Præsident Kielman, Danmarks uforsonlige
Fjende, hvis Tilstaaelser maatte forventes at blive af største Betydning for
Anklagen mod Griffenfeldt. Det har uden Tvivl været Ahlefeldt en stor Til
fredsstillelse at have bragt den Mand i sin Vold, der efter Hertugen af Gottorps
eget Vidnesbyrd stadig havde ophidset denne mod Kongen, og som saa ofte
havde krydset Ahlefeldts Planer og bragt enhver Forhandling til at strande.
Det var Ahlefeldt, der, efterat Kielman havde aflagt sin bekjendte Erklæring
mod Griffenfeldt, bestemte sig til at lade al videre retslig Forfølgelse mod Præsi
denten fare, mod at denne betalte en Løsesum af en Tønde Guld. Inden Sagen
kom i Orden, døde Kielman pludseligt i Fængslet, men hans tre med ham
fangne Sønner, der indfriede Forpligtelsen, løslodes og toges et Aar senere efter

STORKANSLER FREDERIK GREVE AHLEFELDT
Statholder i Slesvig og Holsten
1 <>23 -86

- 31 —
Ahlefeldts Raad i dansk Tjeneste, hvor man havde Brug for deres Evner og
Kjendskab til Gottorps hemmelige Sager.
Under Griffenfeldts Proces optraadte Ahlefeldt ikke personlig som
Vidne, men indskrænkede sig til i Kongens og sit eget Navn at afgive det
ovenfor nævnte Vidnesbyrd om Griffenfeldts Udtalelse i Rendsborg vedrørende
Steinhorst Amt, der var blevet denne tilbudt af Kielman.

Faa Dage efter Griffenfeldts Fald overtog Ahlefeldt Ledelsen af begge
Kancellier. Allerede den 14. Marts beretter Biermann, at Kongen hver Dag
holder Statsraad med Hertugen af Piøen, Bjelke, Ahlefeldt og Kørbitz, „med
hvem han overvejer alle Sager, der skulle expederes, prøver dem og tager strax
Beslutning, saa at man ingensinde før er gaaet frem med saa megen Orden og
Regelmæssighed i Sagernes Gang som nu“. Den 13. Maj udnævntes Ahlefeldt
til Storkansler og Præsident i Statskollegiet samt Patron for Universitetet fra
1. Maj at regne.
Ahlefeldts Ophøjelse til Rigets fornemste Embedsstilling fulgtes af en
Række glimrende Sejre for de danske Vaaben. Medens Danmark ved Niels
Juels Sejrvindinger 25. Maj ved Rygen og 1. Juni ved Øland var bleven Herre
til Søs, rykkede Gyldenløve i Spidsen for den norske Hær ind i Baahuslen og
erobrede Uddevalla og Venersborg. Samtidig aabnedes Angrebet paa Skaane.
En Hær under Hertugen af Piøens Anførsel landsattes i de sidste Dage af Juni
syd for Helsingborg. Ombord paa Flaaden befandt sig Kongen med Prins
Jørgen, Ahlefeldt, Korfitz Trolle, Hahn og Biermann samt et stort Følge. Den
3. Juli blev Helsingborg indtaget, hvorefter Kongen med Hæren drog mod
Landskrona, som erobredes 3. August, og derfra til Christianstad, der faldt i
Danskernes Hænder den 15. Ahlefeldt, der paa Grund af heftige Gigtsmerter
ikke saa sig i Stand til at følge Hæren og deltage i Felttogets Strabadser, var
bleven tilbage i Helsingborg, hvor han forhandlede med de brandenborgske
Gesandter og med Utaalmodighed afventede Kongens Ordrer.
Atter vendte Krigslykken sig til Fordel for de Svenske. Den paabegyndte
Belejring af Halmstad, som Ahlefeldt havde fraraadet, fik ved Nederlaget 17. Au
gust et for Danmark uheldigt Udfald. Medens Gyldenløve i September nødtes til
at ophæve Belejringen af Baahus gjorde den forenede dansk-nederlandske Flaade
et forgjæves Forsøg paa en Landgang paa Rygen. I Begyndelsen af Oktober
vendte Ahlefeldt med Kongen tilbage til Hovedstaden, hvor hans fortsatte For
handlinger med Kurfyrstens Sendebud 23. December førte til Afslutningen af et
Forsvarsforbund med Brandenborg, rettet mod Sverig og dets Fjender, hvorved
Alliancen af September 1675 stadfæstedes. I en hemmelig Artikel lovede Kur
fyrsten Danmark Garanti for Rendsborger Forliget med Gottorp. Kort i For
vejen havde det blodige Slag ved Lund (4. December) forandret Danmarks gun-
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stige Stilling, ligesom ogsaa Helsingborg faa Dage efter tilbageerobredes af
Svenskerne.
Medens en Kongres, bestaaende af Sendebud fra de krigsførende Magter,
i Nymwegen i over Aar og Dag havde forhandlet om Freden uden dog at
komme til noget Resultat paa Grund af ubetydelige Rangstridigheder og For
maliteter, foretog Danmark omfattende Rustninger til Felttoget det følgende Aar.
I Maj stadfæstedes Krigsforbundet mellem Kurfyrsten og Danmark, og Biskoppen
af Münster, der kort før havde sluttet sig til Brandenborg, optoges i samme. Den
danske Troppestyrke forøgedes med münsterske, hessiske og kejserlige Regimenter.
I Februar og Marts 1677 var det lykkedes Svenskerne at tilbageerobre Christianopel og Carlshamn. Den danske Hær brød i Slutningen af Maj op fra Landskrona for at bringe Christianstad Undsætning, hvilket ogsaa bragtes til Ud
førelse. Krigslykken skiftede vedvarende. Medens Stormen paa Malmø blev
slaaet tilbage 26. Juni af Svenskerne, og Danskerne bleve overvundne 14. Juli
ved Landskrona, indtog Nordmændene den stærke Fæstning Marstrand og til
føjede Svenskerne et Nederlag ved Uddevalla.
Fra Juni Maaned foreligger der i Ahlefeldts Breve til Biermann fyldige
Oplysninger om Storkanslerens Indflydelse paa den udenrigske Politiks Styrelse
og hans Opfattelse af den øjeblikkelige Situation i Danmark. Det gjaldt efter
hans Anskuelse først og fremmest om at skaffe sig Hjælp fra de Allierede, og saavidt muligt uden Betaling, da Landet var udpint og Pengenøden stor. Kejseren
bar hele Byrden af Krigen mod Frankrig og turde ikke vove at tilsige sin Bi
stand et Aar forud, da der var stærk Gjæring i Ungarn. Han havde nok
stillet os 2000 Husarer i Udsigt, men Ahlefeldt hævdede, at man ikke burde
indkalde Folk saa langvejs fra, som tilmed vare berygtede for deres Raahed og
Udsugeiser; vore egne Folk pinte og plagede de stakkels Bønder nok i Forvejen.
Det gjaldt om at bevare Nederlandenes Venskab, thi hvis denne Magt trak sig
tilbage, vilde de andre Allierede tabe Modet. Paa Kurfyrsten kunde man, som
bekjendt, ikke lide. Ved et Forbund med Lyneborg og Münster vilde man kunne
vente sikker Hjælp. Hertug Johan Frederik af Hannover var tilbøjelig til at
underhandle med Kongen om at stille 10,000 Mand til Raadighed, men Finansernes
uheldige Stilling tillod næppe at tage mod dette Tilbud; i hvert Fald burde man
dog sikre sig en saa indflydelsesrig Fyrstes Stilling. Af Medynk med vort ud
pinte Land var det kun Pligt at fremme Freden, men for at den kunde blive saa
ærefuld og fordelagtig som mulig, var man nødt til at maatte fortsætte Krigen.
Med Lyneborg førte Ahlefeldt paa den Tid ivrigt Forhandlinger. Her
tugen var stemt for et Angreb, og Danmark burde derfor bevæge Kurfyrsten
til at opsætte Belejringen af Stettin, til hele Rygen var erobret. Ahlefeldt gjorde
herimod gjældende, at man burde afvente Udfaldet af den nær forestaaende
Kamp til Søs med den svenske Flaade, og han nærede Frygt for, at Kurfyrsten
kunde blive ilde stemt ved et saadant Forslag, da den bedste Aarstid vilde gaa
hen, uden at der udrettedes noget. Lyneborg burde først hjælpe Kurfyrsten
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sikre sig Brunsvig-Lyneborgs Bistand, ikke for den forestaaende Aktion alene,
men for hele Krigen. Den 14. August aabnedes Konferencen i Altona mellem
Storkansleren og de brunsvig-lyneborgske Ministre, men den blev resultatløs.
Hertug Johan Frederiks Stridskræfter vare andet Steds tagne i Beslag, ligesom
han var for stærkt knyttet til Frankrig. Ejheller kunde man blive enig om
Brunsvig-Lyneborgs Fordring paa Bremen.
Imidlertid havde Niels Juel paany hævdet Danmarks Overmagt til Søs
i Kampen ved Møen 1. Juni. Da han derefter i Slutningen af Maaneden fik
den svenske Hovedflaade i Sigte, afgav Ahlefeldt i Samraad med Rigsadmiral
Bjelke, paa Juels Bøn til Kongen om at maatte modtage Slag, en Erklæring,
dateret 30. Juni, hvori begge bestemt fraraadede et saa voveligt Foretagende
før den hollandske Hjælpeflaades Ankomst. Uden Tvivl var Regeringen beret
tiget til at nære store Betænkeligheder ved at lade Juel prøve en Dyst med
den overlegne svenske Flaade. Efter den stolte Sejr i Kjøgebugt Dagen derpaa
erfarede man, at Faren havde været stor.
I August indgav Ahlefeldt efter Kongens Ordre en udførlig Betænkning
om Krigsførelsen. Man burde undgaa ethvert Slag i Skaane, da Fordelene ikke
vilde opveje Farerne. Han fraraadede at gaa imod Helsingborg og indtage en
Stilling der, da det kun vilde bringe liden Nytte; man gjorde bedst i at vælge
Søvejen og forsøge en Diversion. Han var en Modstander af den af Biermann
fremsatte Plan at drage mod Stockholm, da Efteraarsstormene vilde bringe
Flaaden i Fare. Hvis Kalmar virkelig var saa slet befæstet, som det hed sig,
burde man gjøre et Forsøg paa at tage denne Fæstning, hvorimod han bestemt
fraraadede at belejre det velbefæstede Gøteborg. Det gjaldt efter hans Mening
frem for alt om at fordrive Svenskerne fra Tyskland ved et Angreb paa Rygen,
hvorved man i gunstigt Tilfælde vilde kunne dække Rygstillingen, men ogsaa
bedre formaa Kurfyrsten og de øvrige Allierede til Erobringen af Skaane. For
Rygen kunde man finde værdifuld Erstatning ved Bytte i det erobrede Skaane,
og Udsigterne til Fred vilde derved forøges.
Ahlefeldts Anskuelser deltes af Feltmarskallieut. v. der Goltz, Biermann
og Herman Meier, medens General Meerheim sammen med tre andre tyske Hær
førere, der hørte til Kongens Stab, tilraadede Krigens Fortsættelse i Skaane.
Storkanslerens Opfattelse bifaldtes af Kongen og vedtoges i Statsraadet. Et
Korps paa omtrent 6000 Mand landsattes i de sidste Dage af September paa
Rygen. Vinteren kom over dem, uden at der udrettedes noget, og Tropperne
lagdes derefter i Kvarter rundt paa Øen, hvor de hjemsøgtes af Sygdom og
Nød. Den svenske Feltherre Grev Konigsmark, der stod ved Stralsund, gjorde
6. Januar 1678 — samme Dag Kurfyrst Frederik Vilhelm holdt sit Indtog i
det erobrede Stettin — Landgang paa Rygen, slog den kommanderende danske
General Rumohr ved Bergen og satte sig i Besiddelse af hele Øen.
I Efteraaret 1677 havde Felttoget i Skaane indskrænket sig til mindre
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cember afgav Ahlefeldt sit Votum i Raadslagningen om det kommende Aars
Felttog. Han hævdede, at man fremfor alt burde sikre sig Hjælpetropper fra
Kurfyrsten og de øvrige Allierede. Flaaden, af hvilken Krigens Udfald var
afhængig, burde udrustes til Fuldkommenhed. I Marts skulde den løbe ud i
Østersøen, angribe Fjenden spredt paa forskjellige Steder langs Sverigs Kyst op
til Finland, hvorved de danske Tropper i Norge og Skaane „kunde faa Luft“.
Hæren i Norge skulde forstærkes og forsøge et Angreb paa Gøteborg og Baahus,
eller i hvert Fald afskære al Handel og Tilførsel dertil. De Byer og Fæstninger,
som Danskerne holdt besat i Skaane, skulde sikres ved Forstærkning.
I Maj indskibede Kongen sig med Hæren, der anførtes af Frederik
Arenstorff. Helsingborg blev atter indtaget, og her holdt Kongen 29. Juni et
Krigsraad, bestaaende af Ahlefeldt, Hahn, Generalerne Wedell, Arenstorff, Her
tugen af Croy og St. Pol samt Krigsraad Meier. Ahlefeldt raadede til
Samling, hvis Fjenderne skulde komme, og naar de rykkede frem i Kavalkade,
at trække sig tilbage til Helsingborg. Landskrona burde forstærkes og forsynes
med Proviant. Atter 13. Juli drøftedes det i en ny Raadslagning, hvorledes
man bedst kunde bringe det siden Efteraaret af Svenskerne haardt betrængte
Christianstad Undsætning. Ahlefeldt sluttede sig til Wedells Mening, at nærme
sig Fjenden uden strax at bestemme sig til Kamp og stille sig afventende.
Man burde, mente han, intet vove og søge at undgaa Slag. Hvad det sidste
Punkt angik, fandt han Støtte hos Biermann, der endog ved en langsom Marsch
vilde udhungre den svenske Hær. Den 4. August maatte Christianstad over
give sig, inden man af lutter Forsigtighed kunde beslutte sig til at angribe
Fjenden. Samme Dag afsluttede Ahlefeldt i Kjøbenhavn et nyt Forbund med
Brandenborg og Münster, hvorved de Allierede hver for sig forpligtede sig til ikke
at indgaa nogen Særfred og til at fortsætte Krigen, indtil man opnaaede en fordel
agtig Fred; England skulde opfordres til Deltagelse i Kampen. Ratifikationen af
denne Traktat fandt dog ikke Sted, da Biskoppen af Münster kort efter afgik
ved Døden.
Forhandlingerne med Brandenborg førte til et fælles Angreb paa Rygen,
der iværksattes i September og denne Gang lykkedes. Danskerne under Løvenhielm og Brandenborgerne under Derfflinger erobrede Øen, der ifølge Overens
komsten tilfaldt Danmark som Krigsbytte. I Oktober overgav Stralsund sig til
Kurfyrsten og endelig i November Greifswald, hvormed Svenskernes Herredømme
i Tyskland var tilintetgjort.
Den 11. November indskibede Kongen sig med Ahlefeldt, Kørbitz, Grev
Anton af Aldenburg, Juel, Hahn, Reventlow og Biermann til Rygen og havde
den 25. en Sammenkomst med Kurfyrsten i Dobberan. Denne fornyede sit
Tilsagn om ubrødeligt Forbund med Danmark, dog raadede han til, at hver for
sig skulde forhandle med Frankrig, men ikke at slutte nogen Særfred uden
gjensidig Overenskomst. Han længtes efter en hæderlig Fred, men vilde ikke
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Tyskland vilde efter hans Overbevisning hverken Brandenborg eller Danmark
nogensinde kunne haabe paa en varig Fred. Han beklagede ikke at kunne
opfylde Kongens Ønske om kraftig Bistand for Øjeblikket, da han var truet af
Fjenderne i Preussen og i Cleve, men saasnart hans Tropper bleve fri, vilde
han stille en Hær i Marken mod Frankrig. Han agtede sammen med den
danske Konge at forestille Hertugerne af Bruns vig-Lyneborg, hvilken Fare der
truede de Allierede, hvis Svenskerne satte sig fast i Bremen. Ahlefeldt sluttede
sig med Hensyn til separate Forhandlinger med Frankrig, til Kurfyrstens Ud
talelser og ivrede for, at man, hellere end at indgaa en ufordelagtig Fred, for
enhver Pris burde hævde Besiddelsen af de erobrede Landstrækninger. Medens
Ahlefeldt efter det foreliggende søgte at styrke Forbundet med Brandenborg,
søgte Hahn og Greven af Aldenburg at fjærne Kongen fra Kurfyrsten, da Dan
mark efter deres Mening bar alle Byrderne, medens de Allierede høstede
Fordelene.
Resultaterne af de med saa store Ofre og Anstrængelser vundne Sejre
tilintetgjordes imidlertid ved Ludvig XIV.s Overmagt og de franske Diplomaters
Statskunst. Den 10. August havde Frankrig sluttet Fred med Nederlandene.
„Alt er tabt, og man har forraadt osu, skrev det danske Sendebud til sin Konge,
trøstesløs over sine fejlslagne Forhandlinger. Kejseren, der truedes af Oprøret
i Ungarn og Tyrken, sluttede derefter 5. Februar 1679 Fred med Frankrig og
Sverig. Rygter om, at Brandenborg ivrigt søgte Freden, og Udsigten til, at ogsaa
Danmarks øvrige Allierede Lyneborg og Münster vilde lade det i Stikken, bevægede
Kongen til at fremskynde Fredsforhandlingerne med Frankrig. I Marts sendtes
Meiercrone fra Haag til Paris for at forhandle umiddelbart med Ludvig XIV.,
medens Greven af Aldenburg gik til Lyneborg, der imidlertid havde sluttet Fred
med Frankrig og nu skulde overtage Mæglingen mellem Danmark og Gottorp.
Maalet for de sidstnævnte Forhandlinger var efter Ahlefeldts Plan Opretholdelsen
af de Fordele, man havde vundet fra Gottorp, og Ophævelsen af Toldfriheden
i Sundet for Sverigs Vedkommende. Om Kongen end skulde give Afkald paa
alt andet, havde han dog bestemt foresat sig denne Gang at give Gottorp Døds
stødet. Medens Meiercrone nødtes til at afstaa den ene efter den anden af
Danmarks Erobringer, truede Ludvig XIV. med at lade en Hær rykke ind i
Oldenborg. Christian V. fandt det nu raadeligt at træde i direkte Forbindelse
med Sverig for om muligt at opnaa gunstigere Vilkaar end i Paris. Da Kur
fyrsten forgjæves søgte at hindre en Særfred mellem Danmark og Sverig,
sluttede han forbitret herover i St. Germain 19. Juni 1679 Freden med Frankrig,
ifølge hvilken han nødtes til at opgive alle sine Erobringer i Pommern og
aflægge Løfte om at unddrage Danmark enhver Bistand. I Juni aabnedes For
handlingerne i Lund. Hensynet til det gottorpske Spørgsmaal, der frembød
store Vanskeligheder, bevægede Danmark til senere i Juli at aabne Forhand
lingerne i Paris. Endnu mente Kongen, at Spillet kunde vende sig. Lyneborgs
5*
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paany fremtrædende franskfjendtlige Holdning og Haabet om at Kurfyrsten
vilde slutte sig til ham, holdt ham en Stund tilbage fra at indvillige i en ned
værdigende Fred. Ahlefeldt frygtede, sikkert med Rette, endnu større Ydmygelser
og var nu bestemt paa at bøje sig for Overmagten og paaskynde Afslutningen
af Freden „paa nok saa tarvelige Betingelser“. Den 23. August undertegnedes
Freden mellem Danmark og Frankrig i Fontainebleau, hvorved Traktaterne i
Roskilde og Kjøbenhavn anerkjendtes, og Danmark nødtes til at opgive For
dringerne paa alle sine Erobringer fra Sverig. Gottorp, der ikke selv tog Del
i Forhandlingerne, skulde gjenindsættes i de ved Fredsslutningerne 1658 og 1660
vundne Rettigheder. Den oldenborgske Arvestrid var til Trods for Hertugens
Begjæring ikke bleven nævnt, ejheller nøjere betegnet, hvilke Landstrækninger
der skulde tilbagegives ham. Traktatens Ordlyd var i saa Henseende uklar.
Dette var antagelig Frugten af Ahlefeldts Bestræbelser. Storkansleren opnaaede
for sit eget Vedkommende, at Grevskabet Rixingen, der var blevet beslaglagt
af Ludvig XIV. under Krigen, ifølge en særlig Paragraf i Fredstraktaten blev
tilbagegivet ham. Den 30. August afsluttedes en Vaabenstilstand mellem Dan
mark og Sverig, og Forhandlingerne i Lund optoges paany. Det gottorpske
Spørgsmaal og Sverigs Toldfrihed i Sundet vare her Hovedstridspunkterne.
Medens Sverig gav efter for Danmarks Paastand om Udelukkelsen af Hertugen
fra Fredstraktaten, afstod man paa dansk Side fra videre Modstand i Henseende
til det andet Punkt. 26. September afsluttedes Freden i Lund, der stadfæstede
Freden i Fontainebleau.
Næppe vare Vaabnene nedlagte paa Krigsskuepladsen, før nye Urolig
heder truede Freden. Med de fra Skaane, Gulland og Rygen hjemvendende
Tropper, ialt henved 20,000 Mand, vilde Kongen tugte Hamborg, der, ophidset
af Lyneborg, vægrede sig ved at aflægge Hyldingseden til Danmark. Wedell og
Hahn opmuntrede Kongen, der havde slaaet Lejr udenfor Altona, til at belejre
Hamborg, men det lykkedes Ahlefeldt, der frygtede Frankrigs Indblanding og
et nyt Fredsbrud, ved Kurfyrstens Mellemkomst at bringe Kongen fra sit Fore
havende, og Sagen ordnedes ved Frankrigs, Brandenborgs og Lyneborgs Mægling.
Hamborg maatte ved Interimsrecessen i Pinneberg af 1. November betale en
stor Sum i Krigsomkostninger, medens Hyldingsspørgsmaalet udsattes indtil videre.

Storkansler Ahlefeldts politiske Holdning efter Fredsslutningen og lige
til hans Død var i høj Grad fredelig og forsigtig. Pufendorf fremhæver hans
stadige og ihærdige Bestræbelser for Fredens Bevarelse og roser hans modne,
velovervejede Beslutninger. Hans Statsmandsgjerning fortjener ydermere Anerkjendelse, som Evropa i hine Aar befandt sig i stadig Uro og Spænding. Me
dens Ludvig XIV. til Trods for Freden uden Sværdslag udvidede Frankrigs
Grænser, var Kejserens Kraft til Modstand lammet ved Tyrkernes Fremtrængen. Fra
alle Sider bejlede man til Danmarks Venskab i den egennyttigste Hensigt. Kongens
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den svenske Arvefjende. Landet var fattigt og forpint efter Krigene. Opgav
Ahlefeldt end ikke Haabet om at gjenvinde det Tabte, var det foreløbigt hans
højeste Maal først at gjøre Danmark stærkt og velbefæstet indadtil, inden det
vovede en ny Krig.
Til Trods for sin mægtige Stilling som Rigets første Embedsmand og
uagtet Ahlefeldt i høj Grad stod i Gunst hos Christian V., var hans Indflydelse
paa Statsstyrelsen til Tider og særlig i hans sidste Leveaar ikke den afgjørende.
Den godhjærtede, men i høj Grad vægelsindede Konge havde efter Griffenfeldts
Fald udtalt, at han fra nu af vilde være sin egen Førsteminister. Hans Gunst
var let at vinde som at miste; hvem der smigrede og hyldede hans krigerske
Tilbøjeligheder var sikker paa at finde et villigt Øre hos ham, om han end i Afgjørelsens Stund oftest fulgte erfarnere og forsigtigere Raad. Hans usikre, skiftende
Holdning overfor de Mænd, der stode hans Trone nær, affødte utallige Rænker
og Intriger ved Hoffet, Partidannelser og Klikevæsen. Det er sagt til Ahlefeldts
Ros, at han, hvis Planer og Beslutninger under hans hyppige Fraværelse fra
Hovedstaden og hans tiltagende Svagelighed hyppigt kuldkastedes eller dog
modarbejdedes, stedse stod fjærnt fra hine Partikampe.
For at kunne forstaa Storkanslerens Stilling under disse Forhold vil det
være nødvendigt her kort at minde om, hvilke Mænd paa hin Tid nød Kongens
Yndest og havde Del i Statsstyrelsen. Af Kongens ældre Raadgivere havde
Gyldenløve, der efter Griffenfeldts Fald synes at have udsonet sig med Ahle
feldt, som Medlem af Conseillet næppe stor Indflydelse, om hans Venskab med
Kongen end stadig var lige varmt. Den gamle Rigsmarsk Kørbitz, der næppe
var nogen Initiativets Mand, døde allerede 1682. Højst i Christian V.s Gunst
stod uden Tvivl Meklenborgeren Vincens Joakim Hahn, hvem Kongen alle
rede som Kronprins havde givet talrige Beviser paa Hengivenhed, og som efter
dennes Tronbestigelse til Stadighed i Krig og Fred færdedes ved sin Herres
Side. Overøst med alle Æresbevisninger beklædte han det indbringende Overjægermesterembede, havde Opsyn med alle Leveringer til Hoffet og ledede med
Gyldenløve dets Forlystelser, Bestillinger, som fuldtud tilfredsstillede hans
nydelsessyge og egennyttige Natur. Han raadspurgtes hyppigt i Statssager, og
hans Ærgjerrighed og Bestikkelighed fik ham ofte til at benytte sig af sit Fri
sprog og sit Herredømme over Kongen til at gjøre sin Indflydelse paa denne
gjældende i vigtige Spørgsmaal, ogsaa i den udenrigske Politik. Efter hans
tidlige Død i Januar 1680, der befriede Ahlefeldt for en farlig Modstander, delte
Hahns Svigersøn Conrad Reventlow, hvem vi allerede tidligere have nævnt
som Storkanslerens erklærede Uven, og Adam Levin Knuth, Hahns Lands
mand, Kongens Gunst. Reventlow, der 1670 af Ahlefeldt var bleven fjærnet
fra Ledelsen af det tyske Kancelli til Amtmandsposten i Haderslev, havde som
Rytteroberst taget Del i den skaanske Krig og nu efter Svigerfaderen arvet
dennes Overjægermesterembede, men maatte, betegnende nok, nøjes med Titlen,
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medens Knuth fik Indtægterne og udnævntes til Overkammerjunker. Denne,
der ligesom Hahn var en overfladisk og letlevende Mand, havde vel kun midmelbart Indflydelse paa Danmarks udenrigske Politik, men hans Stemme var
hyppigt den afgjørende ved Embedsbesættelser. Ogsaa han udpeges som Ahlefeldts Uven. Reventlow, der senest i Foraaret 1681 traadte ind i Conseillet,
var en hæderlig og retsindig Karaktér, afhængig af dygtige Underembedsmænd
og selv uden fremragende Evner, men afholdt af Christian V. for sin „blinde
Hengivenhed for Kongens Passioner“. En prøvet og yndet Raadgiver i politiske
Spørgsmaal havde Kongen i Elsasseren Biermann, adlet under Navnet Ehrenschild, der fra Enevældens Indførelse af havde arbejdet i det tyske Kancelli,
grundig hjemme i den udenrigske Politik, raadspurgt af Kongen i saa godt som
alle Statssager, en af Fredsforhandlerne i Lund, en forsigtig og mistænksom
Statsmand af den franske Skole og Tilhænger af Ludvig XIV. Allerede i
sin Egenskab som Kammersekretær havde han staaet i nøje Forbindelse med
Ahlefeldt, var skattet af denne for sin store Erfaring og siges, i hvert Fald efter
sin egen Ytring, i stort og smaat at have henholdt sig til Storkansleren. I sine
senere Leveaar, da hans Helbred ligesom Ahlefeldts var nedbrudt, havde han
en lydig og dygtig Medhjælp i sin Svigersøn Thomas Balthasar v. Jessen,
der havde Del i Kancelliets Styrelse og fra 1681 fungerede som Sekretær i
Conseillet. Den tredje borgerligfødte Diplomat var Mikael Vibe, Kronprins
Frederiks Opdrager, „en meget fin, kun lidet meddelsom Mand“, en lærd Jurist
og en af Hovedmændene i Christian V.s Lovbogsarbejder, fra 1682 Medlem af
Conseillet og fra 1683 Vicekansler i danske Kancelli. En aabenlys Fjende
havde Ahlefeldt i Henrik v. Stôcken, en Raadmandssøn fra Rendsborg, der
fra en Haandskrivers beskedne Stilling havde svunget sig op til Embedet som
Overrentemester. Han siges at have havt væsentlig Del i Griffenfeldts Fald,
formodentlig i Bevisførelsen for dennes Bestikkelighed, og skildres som en haard,
hensynsløs Mand, der styrede Finanserne med Dygtighed, men uden Følelse for
de udpinte Undersaatters Nød. Han forstod at skaffe Kongen Penge uden at
tage Hensyn til, hvorledes de bragtes til Veje. Stôckens Indflydelse paa Kongen
havde i flere Aar været i stadig Stigen, da hans glimrende Løbebane brat
afsluttedes ved hans pludselige Død i Juni 1681, og Ahlefeldt blev derved ifølge
sin egen Udtalelse til den herværende franske Gesandt en forhadt Modstander
kvit. Stôckens Virksomhed fortsattes af hans Svigersøn, Sønderjyden Peder
Brandt, der havde tilbagelagt en lignende Løbebane som sin Forgjænger og
1684 udnævntes til Overrentemester. Han besad ikke Stôckens Dygtighed, men
havde et humanere Sindelag. Under hans Finansstyrelse steg Pengenøden til
det højeste, og det siges endog, at han i sin Raadvildhed pantsatte sine egne
Juveler for at tilfredsstille den øjeblikkelige Trang. Kongen satte megen Pris
paa hans Dom og raadførte sig hyppigt med ham. Ehrenschild, Jessen, Revent
low, Brandt og Vibe dannede den mægtige Hofkamarilla, efter Karl ILs Mini
sterium kaldet „Kabalen“, der i Firserne udøvede en saa stor Indflydelse paa
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Statsstyrelsen. I politisk Henseende ansaas dette Parti som Helhed for at være
fransksindet.
Tallet af Storkanslerens virkelig hengivne Venner er meget ringe, og
kun enkelte kunne paavises med Bestemthed. Blandt den gamle danske Adel
kan nævnes Mogens Skeel og dennes Svigerfader Oluf Rosenkrantz, For
fatteren af Apologia nobilitatis, samt Markus Gjøe, der ved Kabalens Intriger
faldt i Unaade hos Kongen, men atter ved Ahlefeldts Indflydelse 1685 gjenindsattes i sit Embede som Assessor i Højesteret og udnævntes til Stiftamtmand,
i hvilken Anledning han sendte Ahlefeldt en Række varmtfølte Takskrivelser.
Med Svogeren Godske Buchwald stod han lige til sin Død i et fortroligt For
hold, og denne giver i sine Breve til Storkansleren uforbeholdent sit Hjærte
Luft ved en skarp Kritik af Regeringen. Endelig kan nævnes Overceremoni
mester Frederik Gersdorff, der stod i fortrolig Brevvexling med Ahlefeldt og
som strax efter dennes Død tilligemed Gjøe fjærnedes fra Hoffet. At disse mere
eller mindre oppositionelle og utilfredse Diplomater og Hofmænd, der alle trængte
til Storkanslerens Støtte i Stedet for at kunne befæste hans Stilling, dannede
Ahlefeldts Vennekreds, viser noksom, at han lige til det sidste vedblev at gaa
sine_egne Veje og foragtede alt Partigjængeri.
Aarene mellem Fredsslutningen og Storkanslerens Død ere fattige paa
egentlig faktiske Begivenheder, men desto rigere paa endeløse, ufrugtbare diplo
matiske Forhandlinger, fremkaldte af aarvaagen Mistænksomhed og Hævnlyst
overfor Arvefjenderne Sverig og Gottorp, mod hvilke Danmark søgte at betrygge
sig ved at indgaa nøje Forbund med det mægtige Frankrig og dets nye Allierede
Brandenborg.
Efter Fredsslutningen havde Carl XI.s Yndling Johan Gyllenstierna
ihærdigt arbejdet paa at hidføre en virkelig Udsoning mellem Danmark og
Sverig. Han var en ivrig Forkjæmper for den skandinaviske Enhed og søgte
Begyndelsen til en saadan i Carl XI.s Giftermaal med den danske Konges
Søster, Prinsesse Ulrikke Eleonore, hvis Trolovelse allerede havde fundet Sted
i Juni 1675. Med Jens Juel, der fra først af havde de bedste Hensigter og
forsikrede at have glemt al Nag til Sverig, fortsatte Gyllenstierna Forhand
lingerne i Lund angaaende et nøje Forbund mellem de to Riger. Dagen efter
Freden i Lund afsluttedes mellem begge Konger en defensiv Alliance, hvis Maal
var gjensidig Støtte, hvis en af Parterne blev angrebet. Kurfyrsten af Brandenborg
fattede Mistanke om, at denne Alliance var rettet mod Danmarks og Sverigs Nabo
magter, hvorfor han kaldte sin Gesandt tilbage fra Kjøbenhavn, og det lykkedes
kun med største Møje fra dansk Side at berolige ham. I April 1680 afsluttedes ved
Frankrigs Mægling en Traktat vedrørende Farten paa Sundet, der for Danmarks
Vedkommende blev undertegnet af Ahlefeldt, Jens Juel, Greven af Aldenburg
og Biermann. Personlig holdt Storkansleren det ikke tilraadeligt at gaa videre,
da han ansaa Hadet mellem de tvende Nationer for indgroet. Den 6. Maj
fejredes Carl XI.s Bryllup, men hermed havde ogsaa den kortvarige forsonlige
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Stemning naaet sit Højdepunkt, En Maaned senere bortreves Gyllenstierna af
en pludselig Død, og hans Efterfølger i Kongens Gunst, Bengt Oxenstierna,
hyldede ganske modsatte Anskuelser. Han var opfyldt af Mistillid til Danmark,
var en ivrig Tilhænger af Gottorp og stræbte efter at bringe et Forbund med
Kejseren, England og Nederlandene i Stand. Allerede i Maj sluttede Sverig, samme
Dag som Ludvig XIV. bemægtigede sig Strassburg, „Garantitraktaten“ med Neder
landene i Haag, det første Led i den Række af Forbund, der dannedes som
Værn mod Frankrigs Erobringsplaner, og den tiltraadtes i Marts 1682 af Kej
seren ved den saakaldte Associationstraktat, hvis Hovedformaal var Bevarelsen
af den westfalske og den nymwegen’ske Fred. Kurfyrsten af Brandenborg, der
tragtede efter at jage Svenskerne ud af Tyskland og bar Nag til Nederlandene, hvis
Frafald ved Fredsslutningen havde berøvet ham Pommern, sluttede i Betragtning
af Kejserens svage Stilling alt i Januar 1681 et Forsvarsforbund paa ti Aar med
Ludvig XIV. og søgte at drage den danske Konge, med hvem han havde fælles
Interesser, ind i Forbundet. Paa den andenSide beflittede Kejseren og Nederlandene
sig paa at vinde Danmarks Venskab. Christian V. var en Tid lang tvivlraadig og lod
Ahlefeldt sammen med Gyldenløve, Kørbitz, Reventlow, Juel, Biermann og Vibe
i November i Fællesskab udarbejde en Betænkning, hvorvidt man burde tage
Kejserens eller Frankrigs Parti. Hvis Stemme der har været den afgjørende i
denne Raadslagning vides ikke, og maaske har Kongen fulgt sin egen Ind
skydelse. Til et Forbund med Frankrig og Brandenborg knyttede man Haabet
om at vinde de tabte Lande tilbage, ustraffet at tugte den aldrig hvilende, tro
løse Hertug af Gottorp, samt sætte sig i Besiddelse af Elbtolden og Lenshøjheden
over Hamborg. Allerede i December faar Buchwald i Berlin Ordre til at paa
skynde Afslutningen af et Forbund med Kurfyrsten, medens Liliencron i Wien søger
at holde Kejseren hen med tomme Ord. Den 31. Januar 1682 indgik Danmark
Forbund med Brandenborg, og den 15. Marts afsluttede Ahlefeldt sammen med
Gyldenløve, Reventlow og Biermann en Forsvarstrakt at med Ludvig XIV., ifølge
hvilken Danmark mod aarlige Subsidier af 600,000 Rdlr. tilsagde Frankrig Bi
stand i Krigstilfælde. Rustningerne til Lands og til Vands tage deres Begyn
delse, Regimenterne forstærkes og Flaaden ekviperes. Frygten for at Sverig
skal forene sine Vaaben med Kejserens og forsøge en Indskibning af Tropper
i Bremen og Pommern, understøttet af den nederlandske Flaade, ophidser skiftevis
Danmark og Brandenborg. I Juni takker Kongen Kurfyrst Frederik Vilhelm
for Meddelelser om et fra svensk Side paatænkt Indfald i Norge. I Tillid til
sine stærke Forbundsfæller vil man tvinge Hertugen af Gottorp til at svare
Extraskat til Landets Forsvar. Ahlefeldt raadede i sin i Juli afgivne Betænk
ning fra et saadant Skridt, da Situationen for Tiden efter hans Mening var
altfor kritisk og Frankrig kun vilde Freden, medens Modpartiet kun søgte An
ledning til Krig. Det vilde være uklogt at opirre Frankrig, hvis man uden
dets Vidende og til Trods for Fredsbestemmelserne udøvede Tvang mod Gottorp.
Hertugen førte nu Klage over Kongens Skatteopkrævninger ved Hofferne
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rundt om i Evropa. Forholdet til S verig blev herved yderligere tilspidset, og
Carl XI. følte det som en Æressag at sikre Hertug Christian Albrecht de
Rettigheder, som hans Fader ved Freden i Kjøbenhavn havde erhvervet for
Gottorp. Medens Lyneborg paa Sverigs Tilskyndelse ivrigt tog sig af Hertugen,
afviste Brandenborg hans Klager i haarde Ord. I Oktober bleve de gottorpske
Amter og Byer belagte med Exekution, da Betalingen af de udskrevne Skatter
udeblev. Hertugerne af Brunsvig-Lyneborg sendte Tropper op mod Nordgrænsen
for at støtte Gottorp, men afstod snart, truet af Brandenborg, fra dette Fore
havende og begyndte at indlede Forhandlinger om Forbund med Kurfyrsten og
Danmark. Frankrig fæstede ikke Lid til hine Fyrster og raadede til at bryde
med dem. I Marts 1683 sendtes Ehrenschild til Kurfyrsten, Hannover, Celle og
Wolffenbtittel. Forhandlingerne i Berlin førte en Maaned senere til Danmarks Op
tagelse i Forbundet mellem Ludvig XIV. og Kurfyrsten, der særlig var rettet mod
S verig og dets tilsigtede Troppetransport til Tyskland. Frankrig vilde dog ikke
opfylde Danmarks Ønske om at lade en Hær marschere til Nederrhinen som Vagt
post mod Lyneborg, men gav Løfte om at lade en Flaade afgaa til Kjøbenhavn i
Løbet af Forsommeren for at hindre S verig i et Forsøg paa at landsætte Tropper i
dets tyske Provinser, hvad der efter den svenske Gesandts Ytringer til Ahlefeldt var Hensigten. I Juni forhandlede Storkansleren, der efter flere Maaneders Sygeleje 30. Marts atter havde indtaget sit Sæde i Statsraadet, med
den herværende franske Gesandt om Hjælpen fra Frankrig, og den 1. Juli
ankrede en fransk Eskadre paa Kjøbenhavns Rhed. Kort før var den franske
Hærfører Grev de Roye med Titel af Feltmarskal og Rang næstefter Storkans
leren traadt i dansk Tjeneste for at organisere Hæren og bringe den paa Felt
fod. Christian V. var utaalmodigere end nogensinde efter at drage Sværdet
og ytrede til den franske Gesandt, at han var villig til at optræde aktiv, naar
Frankrig og Brandenborg vilde følge ham. I Statsraadet førtes iltre Menings
kampe; Reventlow og Ehrenschild vare stemte for Krigen, medens Ahlefeldt
som sædvanlig advarede mod et overilet Fredsbrud. I Sverig, hvor man opmærk
somt havde fulgt Danmarks Holdning, vare fra Foraaret 1682 alle Tanker hen
vendte paa Landets Forsvar. Tropperne samledes til et eventuelt Indfald i
Norge, Flaaden udrustedes og blev stationeret ved Carlskrona. Situationen var
i Øjeblikket kritisk for Sverig. Kejseren, med hvem Sverig havde fornyet det
tidligere Forbund, var lammet ved Tyrkernes Fremrykning og Frankrigs Op
træden ved Rhinen, ligesom den ventede hollandske Hjælpeflaade udeblev. Den
forenede dansk-franske Flaade løb i Midten af August ud i Østersøen og
krydsede i Nærheden af Bornholm, da den hollandske Eskadre omsider viste
sig i de svenske Farvande og ankrede udfor Elfsborg; samtidig indløb fra Wien
Budskabet om Kejserens Sejr over Tyrkerne, og Stillingen var i et Nu foran
dret. I Oktober vendte den franske Flaade hjem, efter at man forgjæves havde
søgt at holde den tilbage Vinteren over. I November afsluttedes en ny Traktat
med Frankrig. Den danske Konge lovede at holde Krigsmagten til Lands i
6
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samme Styrke som hidtil og næste Foraar at lade en Flaade gaa i Søen.
Skulde Hertugerne af Lyneborg optræde fjendtligt mod Frankrig, forpligtede
Kongen sig til at angribe dem med en Hær paa 24,000 Mand. Summen af de
tidligere nævnte Subsidier forhøjedes, og Frankrig tilsagde Danmark Bistand
mod Gottorp.
I Tillid til dette Løfte modnedes Kongens Plan om at uskadeliggjøre sin
Svoger Hertugen af Gottorp og forene den hertugelige Del af Sønderjylland
med den kongelige. I Foraaret 1684 var Statsraadet næsten udelukkende sam
mensat af Reventlow, Ehrenschild og Vibe, hvis Indflydelse i dette Tidsrum
sikkert har været den afgjørende. Kort efter Nytaar var Storkansleren bleven
syg og indtil Juni, da Kongen tiltraadte sin Rejse til Holsten, forhindret i at
møde i Statsraadet, og han afgav kun én Gang skriftligt sit Votum. I Marts hed
det sig, at Ahlefeldt havde begjæret sin Afsked for et Brevs Skyld, der var
skrevet under hans Sygdom, og som havde forvoldt en Trætte mellem ham og
Reventlow, men Kongen nægtede at modtage hans Begjæring.
Ved Patent af 30. Maj inddrog Kongen den hertugelige Del af Sønder
jylland og lod sig 28. Juli hylde af de paa Gottorp sammenkaldte Stænder.
Ved at afslutte Forbund med fremmede Magter, særlig Sverig, var Hertugen
Gang efter anden optraadt som Danmarks Fjende, og Kongen mente sig derfor
berettiget at foretage dette Skridt til Landets Betryggelse. Om Ahlefeldts Stil
ling til Sagen fattes fyldestgjørende Oplysninger. Som Gottorps svorne Fjende
undte han sikkert af Hjærtet Hertugen en saadan Medfart, men hans store
Forsigtighed har utvivlsomt ladet ham raade Kongen fra et saadant Skridt, der,
naar de fremmede Magter, som det kunde ventes, blandede sig i Striden, før
eller senere maatte ende med Hertugens Restitution og Danmarks Ydmygelse.
Det ligger nærmere at antage, at Reventlow og hans Parti har tilskyndet Kongen
til den voldelige Fremfærd mod Hertugen, da hine ble ve aflagte med store og
rige Embeder i det nys indvundne Land. Paa én og samme Dag (5. Juni)
uddeltes Amtmandsposterne; Reventlow fik Gottorp, Vibe Svavested, Brandt
Tønder, Jessen Eidersted Amt og Knuth Bukhavn Gods, der fratoges den her
tugelige Statholder Joachim Ahlefeldt. Da Storkansleren stedse havde været en
ivrig Forkjæmper for den slesvigske og holstenske Adels Eneret til de mere
betydelige Embedsstillinger i Hertugdømmerne, tør man sikkert gaa ud fra, at
det ikke var hans Opfattelse, der her gik af med Sejren.
Ahlefeldt overværede Hyldingen og var 4. August til Stede ved et Møde
i Statsraadet paa Gottorp, hvortil Kongen foruden ham havde kaldet Gyldenløve,
Grev Ditlev Rantzau, der 1681 havde faaet overdraget Svogerens Post som
Statholder i Hertugdømmerne, Reventlow, Ehrenschild og Liliencron for at
raadslaa om Oprettelsen af et Regeringskancelli for Hertugdømmet Slesvig.
Ahlefeldt ivrede mod en Adskillelse af Hertugdømmerne og raadede til at ind
rette en fælles Regering i Byen Slesvig. De øvrige Raader støttede hans
Mening, kun Liliencron gjorde sig til Talsmand for en Deling.
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Imidlertid havde Danmark i Februar 1684 sluttet et Forsvarsforbund med
den fransksindede Kurfyrste af Co In og derved yderligere sikret sig mod et Ind
fald i Holsten fra Brunsvig-Lyneborgs Side. Allerede i Januar opdukkede Planen
til et Giftermaal mellem Kurprinsen af Brandenborg og Prinsesse Sophie
Charlotte af Hannover og bebudede en Tilnærmelse mellem Brandenborg og
dette Fyrstehus; forgjæves søgte de danske Statsmænd at hindre denne For
bindelse ved Frankrigs Mellemkomst og ved indtrængende at advare Kurfyrsten
mod Brunsvig-Lyneborg. Den 15. August sluttedes i Regensburg en tyveaarig
Vaabenstilstand mellem Ludvig XIV., Kejseren, det tyske Rige og Spanien.
Danmark ønskede i paakommende Tilfælde at have frie Hænder, fæstede ejheller
Lid til denne Overenskomst og havde derfor staaet udenfor disse Forhandlinger.
I Løbet af Sommeren havde Huset Brunsvig-Lyneborg ved Brandenborgs
Mægling nærmet sig Danmark, og Repræsentanter for de tre Magter, der syntes
at skulle danne et tredje Parti i Evropa, samledes for at knytte en nøje For
bindelse indbyrdes og forhandle om fælles Optræden mod Sverig. Den 26. August
aabnedes Konferencen i Itzehoe mellem Storkansler Ahlefeldt, Kurfyrstens Sende
bud Meinders og den brunsvig-lyneborgske Gesandt Grote. Ahlefeldt betydede,
disse, at Kongen nærede store Betænkeligheder paa at indlade sig i en Krig
med Sverig uden Frankrigs Bistand, men at han tillige ansaa det uforsvarligt
at lade en saa gunstig Lejlighed ubenyttet til at befri sig for det skadelige
svenske Naboskab i Tyskland. Hvis Brandenborg og Brunsvig-Lyneborg vilde
optræde aktiv, paatog Kongen sig med Flaaden at hindre en svensk Troppe
transport. Meinders bifaldt Planen, men stillede Frankrigs Deltagelse som nød
vendig Betingelse for at dette Anslag kunde krones med Held. Grote foreslog
før Vinterens Komme at blokere Wismar, Stralsund og Stettin for at hindre
Svenskernes Landgang i Tyskland. Nu eller aldrig burde man prøve Lykken,
tilmed da Brunsvig-Lyneborg agtede at aftakke sine Folk. Ahlefeldt forlangte, at
Nederlandene skulde give en Erklæring om at forblive nevtral, medens Meinders
og Grote betingede sig Hemmeligholdelsen af Forhandlingerne. Fra Frankrig
kom kort efter det nedslaaende Budskab, at Ludvig XIV. ikke alene nægtede
sin Deltagelse i dette Forehavende, men ogsaa ganske misbilligede det som et
umodent Projekt, hvorefter Kurfyrsten trak sig ud af Sagen og Kongressen op
løstes. Ahlefeldt sluttede sit sidste Referat fra Itzehoe med den Forsikring, at
alt vilde være gaaet i Orden, hvis Kongen havde turdet se bort fra Frankrigs
Støtte og Billigelse. Personlig var Ahlefeldt nu i hvert Fald bestemt paa at
bevare Ludvig XIV.s Venskab, hvilket man i høj Grad havde nødigt „for at
redde sig ud af flere Sager, hvori man i denne farefulde Tid var bleven ind
viklet“. Der synes efter Konferencen i Itzehoe at have rejst sig en Stemning
mod Ahlefeldt, thi i Oktober lykønsker Mogens Skeel Storkansleren til, at denne
lykkelig har overvundet nogle farlige Modstanderes Malice. Christian V.s Krigs
lyst var nu for en Stund dæmpet, Venskabet med Frankrig, der vedblev at
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saa sig nødsaget til i Vinterens Løb at foretage betydelige Reduktioner i Hæren.
Danmark forblev foreløbig i uforstyrret Besiddelse af den sekvestrerede
Del af Slesvig. Kejseren og en senere af ham udnævnt Kommission af nord
tyske Fyrster søgte at mægle mellem Kongen og Hertugen, men afvistes i Tillid
til Ludvig XIV.s tilsagte Bistand og med den Begrundelse, at Sønderjylland
ikke hørte ind under det tyske Rige. Brandenborg og Brunsvig-Lyneborg ind
bragte i Forening et Projekt til et Forlig mellem Danmark og Gottorp, ifølge
hvilket Hertugen skulde have Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, Amterne
Trittau, Reinbeck, Tremsbuttel og Steinhorst samt Byen Oldesloe i Holsten
mod at afstaa sine Landstrækninger i Hertugdømmerne Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken til Kongen, der skulde overtage hele hans Gjæld. Med
Undtagelse af enkelte Punkter var man fra dansk Side ikke utilbøjelig til at
indgaa et Forlig paa disse Vilkaar, men Forhandlingerne førte dog ikke til
noget Resultat.
Efterat Kristenhedens Fjende var bleven overvundet ved Wien og
mere og mere trængt tilbage af Kejseren, omgikkes Kurfyrst Frederik Vilhelm, der
i sin Tid nødtvunget og imod sin Tilbøjelighed havde søgt Frankrigs Venskab, med
Planer til at danne et Parti mod Rigsfjenden. I August 1685 indgik han et Forlig
med Nederlandene og sluttede sig efter Ophævelsen af Ediktet i Nantes i Oktober
endnu nøjere til Ludvig XIV.s Modstandere. Forholdet til Danmark blev stadigt
kjøligere, og i Februar 1686 sluttede Kurfyrsten endog et Forsvarsforbund med
Sverig, hvori man tilsagde hinanden oprigtigt Venskab og lovede at beflitte sig
paa Bilæggelsen af det gottorpske Spørgsmaal. Med Kejseren indgik han end
videre i Marts en defensiv Alliance, der særlig var rettet mod Frankrig.
I Begyndelsen af Aaret 1686 — Storkanslerens Dødsaar — rykkede
lyneborgske Tropper ind paa hamborgsk Grund for at tvinge Staden til Opgjør
af et udestaaende Mellemværende. Danmark samlede Tropper ved Grænsen og
tilbød sin Mægling i Haabet om ved denne Lejlighed ogsaa at faa sine For
dringer til Hamborg indfriede. Faa Dage før Ahlefeldts Død planlagdes fra
dansk Side et Angreb paa Byen; Belejringen af Byen begyndte sidst i August,
men maatte faa Uger senere ophæves ved fremmede Magters Mellemkomst, og
de danske Statsmænd indlagde sig kun liden Ære ved denne Lejlighed. „Over
faldet paa Hamborg“, skriver den svenske Gesandt Leioncloo, „vilde aldrig være
bleven iværksat, hvis den gamle, erfarne Kansler Ahlefeldt havde levet, og
Kongen ikke var henvist til en saa uheldig Raadgiver som Reventlow“.
I Ahlefeldts to sidste Leveaar spores kun lidet til hans politiske Ind
flydelse. Han arbejdede for Danmarks Handel paa Frankrig og udvirkede i
Forening med Dronningen betydelige Begunstigelser for de herboende Refor
merte, der fik fri Religionsøvelse og Tilladelse til at bygge en Kirke, ligesom
han i sin Egenskab af Patron for St. Petri Kirke (efter Griffenfeldt) skaffede
denne af indvandrede Tyskere bestaaende Menighed de 1678 udstedte store
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han aabent vedkjendte sig sin Sympathi for den fangne Leonore Christine, var
medvirkende ved hendes Befrielse og indrømmede hende Bolig paa sit Lyststed
Husumgaard umiddelbart efter hendes Løsladelse i Maj 1685.

Ved Overgangen til det tredsindstyvende Livsaar blev Storkansleren,
hvis Helbred længe havde været svækket, hjemsøgt af heftige Sygdomsanfald.
I April 1684 kunde han endnu fejre Kongens Fødselsdag med en glimrende
Fest i sit Palais, sidst paa Sommeren foretog han en Baderejse til Ems og
højtideligholdt i September sin ældste Søns Trolovelse med Charlotte Amalie
Gyldenløve, Kongens og Grevinde Moths Datter, en Forbindelse, der af Hensyn
til Dronningen ingenlunde var ham kjærkommen. Han raadspurgte i Vinterens
Løb den ansete fra Hannover indkaldte Læge Dr. Casper Ringelmann, som
ved forskjellige Kure, der drev Podagraen højere op i Kroppen, skal have paa
skyndet Storkanslerens Endeligt. Ahlefeldt led desuden af Nyregrus, der voldte
ham ulidelige Smærter. For at kunne nyde Landluften i Nærheden af Kjøben
havn havde han allerede i 1676 kjøbt Husumgaard i Sokkelunds Herred, en af
Hans Schack opført Lystgaard med en stor og prægtig Have. Kort efter sin
Velynderindes Dronning Sophie Amalies Død fik han af Kongen Tilladelse til at
tage Sommerophold paa Dronninggaard, hvis forseglede Gemakker ved denne
Lejlighed bleve aabnede. Skjønt han næsten til Stadighed maatte udeblive fra
Conseillets Møder, formaaede han fra sit Sygeleje at holde alle den udenrigske
Politiks Traade i sin Haand, og der foregik intet af Betydning i Tyskland,
Holland og England, uden at han var vidende derom.
Om Vinteren boede Ahlefeldt paa Kongens Nytorv i den af ham opbyggede, oprindeligt Joakim Gerstorf tilhørende, senere gramm’ske Gaard, nu
Hotel d’Angleterre. I Februar 1682 nedbrændte hans første Vinterbolig i
Hovedstaden paa Slotsholmen, og ved denne Lejlighed blev hans store og
prægtige Bibliothek, de Kunstskatte, han havde samlet, saavelsom alle hans
private Papirer et Rov for Luerne. Denne Ulykke ramte ham meget føleligt og
svækkede ydermere hans skrøbelige Helbred. Efter et længere Sygeleje i Foraaret
1686 var Ahlefeldt ved Skjærsommertid bleven saavidt restitueret, at han havde
fastsat Rejsen til Graasten til den 1. Juli og sendt sit Tjenerskab forud til Søs
for faa Dage senere at følge efter i den Hensigt at træffe Forberedelser til Søn
nens Bryllup, da han pludselig blev ramt af et heftigt Anfald af sin gamle
Sygdom, der bragte ham Døden. Hans Aand bevarede sin Livlighed lige til
det sidste, og endnu faa Dage før Ahlefeldts Død havde Kongen ved hans Syge
leje en to Timer lang Konference med Storkansleren, ligesom Dronningen i de
sidste Dage han levede sad flere Timer ad Gangen ved hans Seng. Uden
Tvivl var det Kongens Planer til Overfaldet paa Hamborg, som han ivrigt
modsatte sig, der beskjæftigede ham paa Dødslejet. Den 7. Juli om Aftenen
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afgik Storkansler Ahlefeldt ved Døden, kun 63 Aar gammel. Hans Gemalinde
og ældste Datter stode ved hans Dødsleje, men Sønnerne vare alle fraværende.
Den ældste kom først et Par Dage efter Faderens Død til Kjøbenhavn, hjem
kaldt af et Ilbud; den mellemste, der kun overlevede Faderen faa Maaneder,
opholdt sig paa Morea, og den yngste var under Vejs paa sin store Studierejse
i Evropa. For Storkanslerinden kom Døden mærkeligt nok uventet, og hun
var, efter en Udtalelse af Vibe, ikke alene utrøstelig paa Grund af det Tab,
hun havde lidt, men ogsaa som Følge af andre Omstændigheder, der indtraf
kort efter hendes Ægtefælles Død.
Som Ahlefeldt efter sine egne Ord „i Livet altid havde været en Fjende
af verdslig, overflødig Pragt“, forordnede han i sit Testamente, at hans Lig
skulde bisættes i en Trækiste og uden nogensomhelst Pomp og Pragt stedes til
Hvile paa Langeland. Dette skete dog først i Marts 1688.
Den svenske Gesandt kalder Ahlefeldt i sin Indberetning om Storkans
lerens Død „umistelig for sin Konge, elsket af alle“ og tilføjer, at alle fremmede
Magters Sendebud dybt ville savne hans Erfaring og Ærlighed. Frankrigs Ud
sending betegner hans Død som et Tab for Landet, men særligt for de uden
landske Ministre. Hans Fortjenester havde erhvervet ham megen Agtelse i sin
Vennekreds, men ogsaa mange Misundere. En anden fransk Diplomat ytrer
om Ahlefeldt, at han stod i større Anseelse paa Grund af sin Dygtighed end
for sin Rangs Skyld, at han værdigt udfyldte sin Plads og som ingen anden i
Danmark havde et fuldkomment Kjendskab til Statssagerne. Han omtaler end
videre Storkanslerens fintdannede Aand, der aabenbarede sig i hver Samtale
med ham, og hans Kjendskab til næsten alle Videnskaberne. Martangis kalder
ham det bedste Hoved i Danmark. Oluf Rosenkrantz betegner ham som Kon
gens ypperste Raadgiver og fremhæver hans Flid, Troskab, Kløgt og Dygtighed.
Medens Ahlefeldts Samtidige, Venner og Uvenner, som vi have sét,
vare fuldstændig enige om at yde hans rige Evner udelt Anerkjendelse, har
hans Minde for senere Slægter lige ned til vore Dage staaet i et højst ugunstigt
Lys. Ved den tidligere énsidige og kritikløse Opfattelse af Griffenfeldts Person
lighed undervurderede og forurettede man de med ham samtidige Statsmænd og
særlig dem, hvis Navne sattes i Forbindelse med hans Fald. Allen, hvis Dom
om Ahlefeldt gjennem hans udbredte Haandbog i Fædrelandets Historie havde
vundet almindeligt Hævd, betegner ham som uduelig, uvidende, fejg og egennyttig.
Den sidste af de nævnte uheldige Egenskaber uomtalt maa man undres over, at
netop denne Historiker, der dømmer Ahlefeldt saa haardt, af fremmede Arkiver
har fremdraget de fleste af de ovenfor anførte hædrende Udtalelser om Storkans
leren. Først da disse sammen med andre gunstige Domme om Ahlefeldt saa
Lyset, maatte den gamle, urigtige Opfattelse vige for en retfærdigere Bedøm
melse. Den haanende Betegnelse som Tysker, der ligeledes før klæbede ved
hans Navn, er ikke mindre ubegrundet. Faa have været Danmarks nationale
Sag saa hengivne som han. Uden at eje de store, geniale Syner, var han uom-
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tvistelig en fremragende Statsmand, udrustet med et overlegent, klart og aarvaagent Blik i Forbindelse med et omfattende og dybtgaaende Kjendskab til de
forskjellige Nationers Ejendommeligheder, til deres historiske Udvikling og poli
tiske Maal. Haard og myndig som sin Stamfader, den ved Hemmingsted med
Dannebrogsfanen faldne Hans Ahlefeldt, hvis Ætling han med Stolthed roste sig
af at være, heftig og voldsom af Naturen var han vel ikke altid hensynsfuld i
Valget af Midler og Veje til at naa sit Maal.
Ahlefeldts mangesidige Viden er allerede tidligere nævnt. Han yndede
i yngre Aar at føre Diskussioner om theologiske og filosofiske Æmner og indlod
sig endog med Højlærde paa Drøftelsen af Spørgsmaalet om Sjælens Udødelighed,
ligesom han selv udarbejdede en udførlig Kommentar til et af Grotius’ religions
filosofiske Skrifter. I Naturvidenskaben og særlig Botaniken siges han endog
at have havt videnskabelig Dannelse, ligesom han var grundig hjemme i Hi
storien. Han støttede Videnskaben med gavmild Haand og knyttede Lærde som
Borch, Bartholin’erne og H. G. Masius til sig.
Fra en beskeden sønderjydsk Landjunkers Stilling svang han sig efter
en tyvcaarig Embedsbane op til Rigets første Værdighed næst Kongen, erhver
vede sig fyrstelige Rigdomme og et ud over Norden vidt ansét, stolt Navn.
Hans Formue ansloges til halvanden Million Rigsdaler og hans Indtægter til
80,000 Rdlr. aarlig. Prinser af regerende Fyrstehuse som Meklenborg og
Schwarzburg bejlede til hans Døtre, og af disse ægtede den ene en Prins af
Nassau, den anden en Hertug af Augustenborg, medens den tredje ved sit
Ægteskab med en tysk Rigsgreve og Rigslensbesidder blev Stammoder til tre
evropæiske Kongehuse. Af Sønnerne arvede de to efter hinanden hans Embede
som Statholder i Hertugdømmerne.
Storkanslerinde Ahlefeldt, der i sit Ægteskab fødte en Søn og to Døtre,
overlevede sin Ægtefælle i mange Aar. Hun døde hos sin Dattersøn Hertug
Christian August paa Augustenborg Slot den 13. April 1724 og hviler i Familie
begravelsen i Tranekjær Kirke. En Samtidig, der kjendte hende nærmere, kalder
hende en gudfrygtig Kvinde, naadig mod alle Mennesker og fornemmelig gav
mild mod de Fattige.

ANDET AFSNIT

STORKANSLER
FREDERIK GREVE AHLEFELDTS RØRN
AF FØRSTE ÆGTESKAB
1.

COMTESSE CHRISTIANE, 1659—95.

fødtes 11. April 1659 og fik i Faddergave af Bedstefaderen en Obligation paa 20,000 Rigsdaler. I en Alder af femten
l|M få^ JjOK Aar blev hun trolovet med Landgreve Leopold Georg af HessenHomburg (født 15. Oktober 1654, død 26. Februar 1675), der
&&&£&&&&& kort før Brylluppet pludselig afgik ved Døden. Hun ægtede
derefter 28. Juli 1680 paa Graasten Frederik Ludvig Greve af Nassau-Saar
brücken og Saarwerden, Herre til Laar, Wiesbaden og Itzstein. Ifølge Ægte
pagten, dateret 18. Novbr. 1679, fik Comtessen 100,000 Rigsdaler i Medgift,
hvorimod hun maatte give Afkald paa al øvrig Arv. Greven medbragte ligesaa
meget i Ægteskabet; til Enkesæde skulde Grevinden have Slottet Neuenkirchen.
For det Tilfælde, at hun skulde dø før sin Ægtefælle uden at efterlade sig Arvinger,
maatte Summen tilbagegives til hendes Slægtninge, i modsat Fald skulde hun
som længstlevende faa hele sin Medgift udleveret tilligemed Slottet. Hun døde,
efter at have født sin Mand otte Døtre, 12. Februar 1695 i Ottweiler.
Greven ægtede derefter 27. September 1697 Louise Sophie Grevinde
Hanau-Münzenberg, der først døde 9. April 1751. Han arvede 1721 Idstein, 1723
Nassau-Saarbrücken, døde 25. Maj 1728 i Saarbrücken og begravedes i
Slotskirken sammesteds.
omtessen
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2.

COMTESSE DOROTHEA FREDERIKKE, 1660-98.

Hun fødtes 16. December 1660 i Gltickstadt og ægtede i September
1686 sin Morbroder Johan Frederik Greve Leiningen-Dagsburg til Aspermonte
og Herningsholm. Denne var født 18. Marts 1661 paa Hartenburg, kom i ung
Alder til det danske Hof og boede i sin Svoger Storkanslerens Hus. Hjem
vendt til sit Fædreland traadte han som Kaptejn i Hertug Carl af Lothringens
Hær, men søgte allerede 1684, da Broderen Grev Emich XIII. afgik ved Døden
og efterlod ham Grevskabet, sin Afsked fra Militærtjenesten. Grevindens myndige
Holdning og Interesse for Grevskabets Bestyrelse kom dette til Gode under de
Omskiftelser, der hjemsøgte Landet i hendes Tid. Døden bortrev hende imidlertid
allerede 16. November 1698. Ved Faderens Død samme Aar tiltraadte Grev
Johan Frederik Besiddelsen af Grevskabet Leiningen-Hartenburg. I andet Ægte
skab blev han formælet med Markgrevinde Catharine af Baden-Hochberg. Efter
Storkansleren havde han 1687 arvet Herningsholm. Han døde 9. Februar 1722.

3.

FREDERIK GREVE AHLEFELDT

til Grevskabet Langeland, til Graasten, Søgaard, Ballegaard og „die Wildniss“. Gehejmeraad, Statholder i Hertugdømmerne, Guvernør og Amtmand i Steinburg og
Sønder Ditmarsken, General, 1662—1708.
Grev Frederik, Grevskabets anden Besidder, fødtes 21. April 1662 i
Flensborg og hjemmedøbtes Dagen derpaa af Faderen. Efter en omhyggelig Ud
dannelse i Hjemmet og lange Rejser i Udlandet, om hvilke kun vides, at han
1678 opholdt sig i Frankfurt am Main, udnævntes han, næppe 20 Aar gammel, til
Kammerherre og 12. Marts 1681 til Vicestatholder og Landraad i Hertugdømmerne
og fik tillige eventuel Bestalling som Guvernør og Amtmand i Sønder Ditmarsken,
naar Faderen skulde ønske at trække sig tilbage. I Maj 1683 sendtes han til
London for at overbringe Kongens Lykønskning i Anledning af dennes Broder
Prins Jørgens Bryllup med Prinsesse Anna, der fandt Sted 28. Juli i St.
James. Ifølge den danske Gesandt i London Christian Lentes Ytring vidste
han ved denne Lejlighed til Trods for sin unge Alder at gjøre sig gjældende og
at vinde Hoffets Gunst ved fornem Optræden og fin Takt. Efter at være
vendt tilbage til Danmark blev Ahlefeldt 5. Maj 1684 paa Rosenborg de
koreret med det hvide Baand og gik derefter atter paa Rejser. Hjemkaldt ved
Faderens Død til Kjøbenhavn tiltraadte han Besiddelsen af Grevskabet Langeland
og de sønderjydske Godser og udnævntes 28. Juli 1686 til Gehejmeraad. Han til
bragte Resten af Sørgeaaret i Hovedstaden sammen med Moderen, sin ældste Søster
og dennes Ægtefælle Grev Leiningen. I Oktober havde et nyt smerteligt Tab
ramt den ahlefeldtske Familie, idet der indløb Efterretning om den yngste
Broder, den haabefulde Grev Christians Død i Italien. Efter denne arvede Grev
Frederik „die Wildniss“.
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Gyldenløve, Kong Christian V.s og Sophie Amalie Moths ældste Datter. Vielsen
fandt Sted i Grevinden af Samsøe’s Hus, paa Grund af Familiesorgen i største
Stilhed, dog i Overvær af Kongen, Gyldenløve, Reventlow, Knuth, Juel, Brandt,
Ehrenschild og Vibe. Kongen viste sig yderst rundhaandet mod sin Svigersøn,
idet han i Medgift skjænkede Datteren en Tønde Guld og et saa prægtigt Ud
styr, at den med Guld og Sølv broderede Brudeseng alene vurderedes til elleve
Tusind Rigsdaler. Bruden var kun tretten Aar gammel (født 7. Juli 1672).
Hun afgik allerede 12. September 1689 ved Døden paa Graasten, hvorfra hendes
Lig førtes til den gyldenløveske Familiebegravelse i Frue Kirke. Efter Branden
1728 bisattes hun i St. Petri Kirkes Gravkapel. Grev Ahlefeldt, paa hvem Kongen
synes at have overført den Hengivenhed, han havde næret for Faderen, mod
tog et Bevis paa særlig Naade ved paa Frederiksborg Slot, den 13. Juli 1688,
at blive dekoreret med den Elefantorden, som Storkansleren havde baaret.
1689, 16. Marts, blev Ahlefeldt udnævnt til Oberst for Prins Georgs
Infanteriregiment og fik 1690, 24. Juli, Tilladelse til sammen med Grev
Christian Ditlev Reventlow, sin senere Svoger, at tage Del i Kampagnen
i Rhinlandene, der Aaret forinden havde været Skuepladsen for Franskmændenes Voldsgjerninger. Den 1. Juli havde Marskallen af Luxembourg, der
førte Overbefalingen i Flandern, ved Fleurus sejret over Fyrsten af Waldeck.
Faa Uger senere træffe vi Ahlefeldt i den kejserlige Hær i Bryssel, og han
beretter derfra om den kursachsiske Hærs Fremrykning. I Begyndelsen af
August var han i Durlach, kort efter i det ødelagte Heidelberg og i de
sidste Dage af Maaneden i Etlingen ved Baden. I September opholdt han sig
i den lille fri Rigsstad Offenburg, hvorfra han i et Brev til Overkrigssekretæren
udtrykker sin Utilfredshed over, at man ikke gaar angrebsvis til Værks, og
ytrer tillige Ønsket om at gaa til Holland. I de sidste Dage af Maaneden havde
Hæren slaaet Lejr i Kurfyrstendømmet Trier og nærmet sig Fjenden paa tre Mil.
Ahlefeldt befandt sig i Kurfyrsten af Bajerns Suite og deltog i flere Rekog
nosceringer. Endnu i Midten af Oktober stode de Kejserlige paa samme Plet
uden at det var kommet til noget Sammenstød.
I Efteraaret 1692 opholdt Ahlefeldt sig i Genf, men vendte ved Vinterens
Begyndelse, da Tropperne gik i Kvarter, tilbage til Graasten. 1693, 28. Januar,
udnævntes han til Brigader ved Tropperne i Flandern. Ved Midsommertid tog
Ahlefeldt Del i Hertug Ferdinand Vilhelm af Württembergs Tog ind i Frankrig
og førte Kommandoen over den Kolonne, som efter en haard Kamp indtog
Redouten ved Stock; i Juli laa han i Kvarter i Esquermes, hvorfra Hertugen
stormede Broen ved Tressin, og var i September lejret i St. Quentin.
1694, den 25. Februar, fejrede han sin Trolovelse med Grev Conrad
Reventlows sextenaarige Datter Ermegaard Margrethe (født 17. August 1678),
der roses for „sine Dyder, sit stabile Sind og yderst elskværdige Karakter“.
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Statholder i Slesvig og Holsten
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Kampagnen. Denne Forbindelse knyttede paany disse tvende mægtige Familier
sammen, mellem hvilke der havde bestaaet et mangeaarigt, forbitret Had, som
Grev Frederik Ahlefeldt havde arvet fra Faderen og Grev Conrad Reventlow
fra sin Svigerfader Gabel. „Ahlefeldt og Reventlow,“ skriver J. H. Lente til
sin Broder kort efter Trolovelsen, „have svoret hinanden et ubrødeligt Venskab.
En nær Slægtning af Reventlow, der har animeret denne mod Ahlefeldt, er
meget misfornøjet dermed. Ahlefeldt haaber derved at komme ind i Conseillet.“
Som Chef for Bataillonen Prins Georg drog Ahlefeldt i Maj til Bryssel.
Sommeren henrandt, uden at der forefaldt Krigsbegivenheder af Betydning. I
Lejren ved Rusla udnævnte Kong Vilhelm Ahlefeldt til Generalmajor, skjønt
Ahlefeldt havde to ældre engelske Brigaderer foran sig, hvoraf den ene var
Medlem af Parlamentet. I Slutningen af Oktober begav han sig over Amsterdam
og Hamborg hjem og fejrede 3. Januar 1695 i Kjøbenhavn sit Bryllup i
Kongens, Dronningens, Prinsernes og Prinsessernes Overværelse. Grev Reventlow
gav sin Svigersøn en Medgift af 20,000 Rigsdaler foruden Smykker og Klæder
til en betydelig Værdi.
Den 15. Februar udnævntes han til dansk Generalmajor, begav sig
i Slutningen af Juli til Holland og tog under Kongen af England Del i
Belejringen og Erobringen af Namur i August, men kaldtes kort efter hjem.
I de første Dage af Aaret 1696 meddelte han Gehejmeraad Th. B. v. Jessen, at
Oversekretær Harboe paa Kongens Vegne atter havde gjort ham Tilbud om at
overtage Befalingen over de danske Tropper i Flandern mod at aftræde sit
Regiment her og oprette et nyt derovre, en Betingelse, der efter hans Mening
var saa ufordelagtig, at det vilde medføre hans økonomiske Ruin. Han for
langte, at Prins Carls Bataillon skulde leveres ham „i fuldstændig Stand enten
af Kongen eller Hertugen af Württemberg.“ Det syntes ham at være en Straf
at skulle afgive det Regiment, han i to Aar havde ført, og han anede skjulte
Intriger. 1697, 7. December, udnævntes Ahlefeldt til Statholder i Slesvig og
Holsten. I denne Egenskab berejste han i den paafølgende Sommer Byerne i
Sønderjylland og Holsten for at undersøge forskjellige Misligheder, der havde
indsneget sig i Kommunalvæsenet, særlig i Rendsborg, Flensborg og Slesvig, og
prøve Borgernes Klager mod Magistraten. Ved en Række omhyggeligt gjennemarbejdede og udførlige Forestillinger søgte han at fremme det fattige Sønder
borgs Opkomst, at hæve sin Fødebys Anseelse, der særlig laa ham paa Sinde,
samt at ophjælpe Glückstadts sunkne Handel. Sammen med Generalsuper
intendenten udarbejdede han desuden en énsartet Kirkeordning for Hertug
dømmerne.
Ved Sørgehøjtidelighederne i Anledning af Kong Christian V.s Ligbegjængelse 1699 spillede Ahlefeldt ifølge sin høje Stilling en fremragende Rolle og
bar ved Bisættelsen 2. November Rigsæblet.
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af Gottorp Krig, sendtes Ahlefeldt i Marts 1700 til Dresden for at afhente det
Hjælpekorps, som August II. ved den 1698 afsluttede dansk-sachsiske Forsvars
traktat havde tilsagt Danmark. Undervejs skulde han søge at bringe Kurfyrsten
af Hannover og Hertugen af Lyneborg, der havde overtaget Garantien for det 1689
mellem Danmark og Gottorp sluttede Forlig, hvorved Hertug Christian Albrecht
var bleven indsat i alle de ham ved Freden i Roeskilde indrømmede Rettigheder,
over paa Danmarks Side og opnaa uhindret Gjennemmarsch for Korpset gjennem
deres Lande. Forsøget mislykkedes, som det var at vente, og kort efter rykkede
Hertug Georg Vilhelm af Lyneborg ved Efterretningen om Tønnings Belejring
over Elben og besatte Altona, hvor Kurfyrsten af Hannover stødte til ham med
sin Hær. Ahlefeldt skulde nu føre det sachsiske Korps gjennem Wolffenbiittel,
der havde sluttet en Forbundstraktat med Danmark, og ved en Diversion i de
lyneborgske Lande tvinge Fyrsterne til at lade deres Hære vende hjem. Korpset
bestod af fire Regimenter, to Kavalleri (Kyradserer) og to Infanteri, og beløb sig
ialt kun til noget over 3000 Mand; Udrustningen var overordentlig mangelfuld
og Tropperne slet disciplinerede. Med dette Korps brød Ahlefeldt den 8. Juli
op fra Eisleben, hvorfra han den 11. over Aschersleben ankom til Halberstadt.
Fra sit Hovedkvarter Schwillper ved Brunsvig udskrev han Brandskatninger af de
lyneborgske Grænseamter. Generalerne Kuno Josva v. Btilow og v. Ohr drev ham
tilbage og indhentede ham ved Bockenem, hvor en stor Del af Mandskabet, der
var i en saadan Forfatning, at det ikke kunde optage Kampen mod en nok saa svag
Styrke, toges til Fange (20. Juli). Efter Kongens Ordre oppebiede Ahlefeldt med
Resterne af Korpset i Eisleben forgjæves Hjælpen fra de Allierede og marscherede
derpaa over Goslar, da Forfølgerne havde tabt hans Spor, tilbage til Sachsen,
hvor Tropperne 12. August løstes fra deres Ed. At denne Uriassendelse fik et
saa uheldigt Udfald kan næppe bebrejdes Ahlefeldt, hvis Optræden forøvrigt
vandt Kongens Anerkjendelse. Faa Dage senere sluttedes Freden i Travendal.
1701, 4. April, udnævntes Ahlefeldt til Generallieutenant. En Samtidig,
Franskmanden de Vrigny, der saa ham Aaret efter, kalder Ahlefeldt en meget
statelig, blond Herre, der gaar for at have særdeles store Fortjenester. En
anden omtaler hans skiftende Sind, der er afhængigt af Kongens Stemning over
for ham. I Marts 1703 beder han Kongen om igjen at maatte overtage en
aktiv Kommando, da Embedet som Statholder ikke tiltaler ham nær saa meget,
„da det kommer an paa Juraen,“ medens han særlig fra Ungdommen af har
lagt sig efter Krigshaandværket. Han maa stadig høre, at Kongen paa Grund
af hans Uheld i Hannover ikke anser ham for duelig nok til atter at føre et
Troppekorps i Felten. Faa Uger senere, i de første Dage af Maj, blev han
designeret til at være Generallieutenant og Chef for det danske, 6000 Mand
stærke Hjælpekorps, der fra Foraaret 1702 havde kæmpet under Prins Eugen
af Savoyen. Ahlefeldt havde faaet Kongens Tilsagn om, at Statholderskabet
skulde staa ham aabent til han kom hjem og Valget da gives ham mellem
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denne Post og den højeste militære Charge. Da Ahlefeldt i sin Ærgjerrighed
stillede den Betingelse, at hans Udnævnelse til Generallieutenant maatte dateres
fra samme Dag som Hertug Carl Rudolf af Württembergs og Scholtens Bestallinger,
da han i flere Aar havde tjent som Generalmajor, medens hine kun vare Oberster,
blev Kongen utaalmodig og udnævnte Trampe til Chef for Hjælpekorpset. Det
følgende Aar klagede Ahlefeldt over, at der vistes ham saa liden „ Douceur“ og
at han var i Unaade. Han mente at kunne yde Kongen bedre og større Tjenester
i Felten end hjemme, og han vilde derfor gjærne frasige sig Statholderskabet,
hvis dette Embede ikke maatte staa aabent medens han var i Krigen.
Efter Trampes og hans Eftermand Harboes Død fik Ahlefeldt sit længe
nærede Ønske opfyldt, idet han 16. Oktober 1706, efter at være traadt tilbage fra
Embedet som Statholder, der 6. Juni overdroges Joakim Ahlefeldt, udnævntes
til Chef for det danske Hjælpekorps, der 1701—3 havde staaet i Italien og der
efter under Harboe i Ungarn, og blev 10. Juni 1707 forfremmet til General. I
Januar 1708 begav Ahlefeldt sig, ledsaget af sin Gemalinde og et betydeligt
Følge, afsted til Bajern for at støde til Korpset og holdt i April Mønstring over
Regimenterne. Han udtalte sin Tilfredshed med Fodfolket, der bestod af tapre
og prøvede Folk, hvis ydre Udrustning ganske vist lod meget tilbage at ønske.
Rytteriet vakte derimod hans Mishag paa Grund af dets slette Tilstand. Ialt
talte Tropperne, da de gik i Kvarter, henved 1500 Mand og 900 Ryttere. Ahle
feldt fortsatte fra nu af idelig Hvervningerne for at bringe Korpset op til det
bestemte Antal af 8000 Mand, hvilket dog ikke opnaaedes. I Løbet af Som
meren maatte han, der hele Tiden havde været svag og lidende, søge Styrke
ved en Kur i Bøhmen. Inden Forhandlingerne om Afmarschen vare afsluttede,
afgik Ahlefeldt den 10. Juni 1708 ved Døden i Regensburg, kun 46 Aar gammel.
Hans Lig førtes til Holsten og senere til Radsted Kirke ved Saxkjøbing, hvor
ogsaa Ahlefeldts Svoger General Grev Christian Ditlev Reventlow ligger begravet.
Dækningen af Faderens Gjæld og Udbetalingen af hans Søskendes for
holdsvis altfor store Arv havde efter hans eget Vidnesbyrd allerede ved Over
tagelsen af Grevskabet tynget ham meget. Ahlefeldts pekuniære Forhold vare
ingenlunde gunstige. Grevskabet Langelands Indtægter vare paafaldende ringe.
Det ældste Regnskab fra 1699—1700 regnet fra Maj til Maj opviser en Indtægt
af 5768 Rdlr., hvoraf 3219 Rdlr. afgaves til Besidderen, medens Resten gik til
Udgifter. Kornindtægten beløb sig til 6 Tdr. Hvede, 23 Tdr. Rug, 1165 Tdr.
Byg og 329 Tdr. Havre. De 14 Sognes Kirketiende anføres med en Indtægt
af 1200 Rdlr., der medgik til Udgifter. Skovene indbragte intet. Da han over
tog Kommandoen i 1707, vilde han bortforpagte Grevskabet for 5000 Rdlr., men
ingen vilde modtage Tilbudet.
Generalen opholdt sig ligesom Storkansleren for det meste paa Graasten,
hvor han fortsatte dennes Byggearbejder, uden at disse dog indbyrdes kunne
adskilles fra Faderens. Om Slottets Udseende i Grev Frederiks Tid giver en
endnu bevaret Afbildning og udførlig Beskrivelse udtømmende Oplysninger. Det
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med et højt Taarnspir, tvende lange to Etages Sidefløje, prydede med fire smaa
Taarne, og én med Hovedbygningen paralel, men betydelig længere ét Fag høj
Tværfløj, baaren af fritstaaende toskanske Søjler paa begge Sider af Indkjørselsporten, og forsynet med Altaner, hvor der holdtes Taffel under aaben Himmel.
I den indre Slotsgaard førte en Stentrappe ad den prægtige, med tolv Billedstøtter
prydede Rampe ind Hovedbygningen, i hvis øverste Etage den store, „kirkehøje“
Riddersal var beliggende, som alle Slottets Sale prydede med kostbare Tapeter
og Malerier af bekjendte Mestre. I én af Sidefløjene fandtes et i Smag med Jesuiterkirken i Antwerpen indrettet smukt Kapel med lange Sidegallerier, baarne af
korinthiske Søjler og med et Alter, prydet med ikke mindre end 80 smaa bibelske
Billeder af en italiensk Mester. Dette prægtige, men ikke solidt byggede Slot
nedbrændte i Aaret 1756, og kun den Fløj, hvori Kapellet fandtes, er endnu
bevaret. Af de omkring Slottet anlagte Funktionærboliger opstod senere Flækken
Graasten. Ved Slottet anlagde Greven det store Orangeri, „hvis Lige ikke fandtes
i det romerske Rige“, og som skal have kostet ham over 40,000 Rdlr. Her
opelskedes først den for sin fine Smag senere saa yndede og under Navn af
Graastener (Gravenstener) saa bekjendte Æblesort, der maaske allerede i Grev
Frederiks Tid indførtes fra Italien. Orangeriet syntes dog at have været bygget
af mindre godt Materiale og det forfaldt kort efter Ahlefeldts Død.
Grev Ahlefeldt efterlod en Gjæld paa 300,000 Rigsdaler, efter hans
Brodersøn Grev Conrad Vilhelm Ahlefeldts Udsagn væsentlig hidført af hans
„overmodige Ærgjerrighed efter at komme Hertugen af Württemberg og andre
store Feltherrer lig i Pragt og Ødselhed.“ Sine Besiddelser i Sønderjylland
Søgaard og Ballegaard, samt Andelen i det rantzauske Gods Linnetgaard i Flens
borg Amt, Arven efter Morfaderen, forøgede han 1694 ved Kjøbet af Avnbølgaard i Sønderborg Amt og Skovbølgaard i Aabenraa Amt. Grevinde Ermegaard
Margrethe havde ifølge det af hendes Mand oprettede Testamente faaet tillagt
store Enkedeputater. Foruden en aarlig Apanage paa 6000 Rdlr. fik hun Ren
terne saavel af sin Medgift som af Indtægterne af de fleste ahlefeldtske Be
siddelser. Efter den opstillede Beregning indbragte de graastenske Godser
16,000 Rdlr., die Wildniss 12,000 Rdlr., Langeland 4500 Rdlr. og Sebelevgaard
500 Rdlr., tilsammen 33,000 Rdlr., der gav en Rente af 1650 Rdlr. Endvidere
skulde hun oppebære Renten af den halve Værdi af Kvæget paa samtlige
Godser, der ansloges til 5000 Rdlr. Kapital, saa at hendes aarlige Indtægter
naaede op til en Sum af 10,000 Rdlr. Endelig kom hun i Besiddelse af God
sernes Bohave, intet undtaget, der vurderedes til 10,000 Rdlr., alt Guld og
Sølv samt Juveler. Ballegaard anvistes hende til Enkesæde, men indtil dette
blev istandsat, skulde hun bo paa Graasten. Disse Bestemmelser naaede næppe
at træde i Kraft, da Grevinden allerede 7. Januar 1709 døde i Kjøbenhavn. Hun
bisattes ved sin Ægtefælles Side. Begge Ahlefeldts Ægteskaber vare barnløse.
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CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT, 1663-86.

Han fødtes 10. Oktober 1663 i Kjøbenhavn og indsattes af Faderen til
Arving af die Wildniss og Herningsholm, men døde kun faa Maaneder efter Stor
kansleren i Oktober 1686 i Venedig, hjemkommen fra Morea, hvorhen han var
draget for paa venetiansk Side at kæmpe mod Tyrkerne. Lieutenant Moritz
Hartmann, der havde staaet ved samme Regiment som han, overførte i Novem
ber ifølge kongelig Ordre hans Lig fra Venedig til Kjøbenhavn. Han hviler i
Familiebegravelsen i Tranekjær Kirke.

AF ANDET ÆGTESKAB
5.

CARL GREVE AHLEFELDT

til Grevskaberne Langeland og Rixingen, Baroniet MOrsberg, til Søgaard, Graasten,
Ballegaard, Grøngrøft, Aarup, „die Wildniss“, Kallundborg Ladegaard og Thurø,
Statholder i Slesvig og Holsten, Gehejmeraad i Conseillet, Overkammerherre, Over
staldmester, Overhofmester for det ridderlige Akademi, 1670—1722.
Grevskabet Langelands tredje Besidder fødtes 25. April 1670 i sin
Bedstefaders Hjem paa Slottet Hartenburg i Nærheden af Worms. Sammen
med Christian Ditlev Reventlow og Ditlev Vibe hørte han fra tidlig Barndom
af til den omtrent jævnaarige Kronprins Frederiks kjæreste Legekammerater og
nævnes 1680 som Fændrik i det til Kronprinsens Adspredelse oprettede Drengekorps af fornemme adelige og borgerlige Familiers Børn, der uniformerede som
Livgardister legede Soldater i den store Riddersal paa Slottet. Faderen gav
ham en yderst omhyggelig Opdragelse i Hjemmet og sendte ham endnu
i Drengealderen 1684 paa Rejse til Frankrig, England og Holland under
Ledelse af en særdeles duelig Hovmester Nikolai Henrik Masius, senere Etatsraad og Regeringspræsident i Gluckstadt, ophøjet i Adelsstanden under Navnet
von der Maase og Broder til den bekendte Hofpræst Hektor Gotfred Masius.
Kort efter Faderens Død vendte han tilbage til Graasten som Arving til de ham
testamenterede Besiddelser Grevskabet Rixingen og Baroniet Morsberg. Faderen
havde stillet ham Valget frit, hvis han ønskede det, at aftræde Grevskabet til
Broderen mod en Erstatningssum af 100,000 Speciesdaler, hvorfor han kunde
kjøbe andre Godser. Efter Broderen Christian arvede han en Sum af 20,000 Rdlr.
og skulde ifølge Faderens Testamente af den ældste Broder have udbetalt 10,000
Specier til at ophjælpe sine Godser med, naar han tiltraadte dem.
Under Conrad Reventlows Formynderskab gik han, efter at have over
været Faderens Bisættelse, paany paa Rejser for at fortsætte sine Studier. Under
et Ophold i Florens i Maj 1692, hvorfra han vilde begive sig til sit Grevskab,
for at raade Bod paa forskjellige Misligheder, indhentede han Kongens Tilladelse
til at følge med Kronprins Frederiks Suite til Genua og senere gjennem Frankrig.
Endnu ved Sommertide opholdt han sig i Prinsens Følge i Toulon og fik som
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foræret Kronprinsens Billede til en betydelig Værdi.
1695, 30. November, overrakte hans senere Svigerfader Ulrik Frederik
Gyldenløve ham Kammerherrenøglen, og faa Dage derefter var han i Kronprinsesse
Louises Følge ved dennes Indtog i Kjøbenhavn. Den 18. April Aaret efter
overdrog Kongen ham Posten som Hofmester og Rejseledsager for Prins Carl.
Dette Valg vandt almindeligt Bifald. „Kongen kunde næppe have udset eller
fundet nogen rigtigere til denne Post,“ siger den svenske Gesandt, der roser
Greven som „en meget honnet og artig Kavalér, der er vel rejst og dygtig i
Sprog, i Besiddelse af et insinuant Humeur og en meget god Levemaade, hvor
for han er saare æstimeret af alle.“ Som et Bevis paa den store Samvittigheds
fuldhed, hvormed den kun 26 aarige Mentor omfattede denne Opgave, kan anføres,
at han før Afrejsen gjennemgik et Kursus med den yngre Sperling i Grotius’
Værker. I Aachen, hvor Prinsen havde opholdt sig i nogen Tid, traf Ahlefeldt
sammen med ham og afløste den hidtilværende Hofmester Johan Georg Holstein,
der i Juni tog Afsked med Prinsen. Over Coln og Frankfurt gik nu Vejen til
Genf og Lyon; her som ogsaa i Montpellier forblev Prinsen i længere Tid for
at tilegne sig et utvungent Væsen og øve sig i Konversation og fremmede Sprog.
Det næste Foraar 1698 brøde de op til Avignon og Paris, for, saasnart Sommerens
Hede var aftaget, at begive sig til Italien, hvor de gjorde et længere Ophold i
Bologna, ligesom ogsaa i Venedig, hvor de overværede den berømte Karnevals
fest, der til Dronningens Glæde ikke gjorde noget Indtryk paa hendes Søn, som
allerede tidligt viste sin Tilbøjelighed for alvorligere Livsbetragtninger. September
Maaned tilbragtes i Florens, hvorfra de rejste til Rom: „det store Babylon“, som
Dronningen kaldte den evige Stad, „der i Aarhundreder har beruset sig i de
Retfærdiges Blod.“ Ved Juletid tiltraadte Prinsen med sin Hofmester Tilbagerejsen
over Bjærgene i Tyrol, over Augsburg og Holland til Danmark, hvor begge an
kom i Foraaret 1699.
Der er bevaret en Række meget interessante Breve fra Dronning Char
lotte Amalie, der vidne om hendes store Tillid til Ahlefeldt og levende Aner
kjendelse af den Maade, hvorpaa han skilte sig fra sit Hverv. Hun roser den
Frimodighed, hvormed han beretter om alle Rejsens Hændelser, ogsaa naar
hans Anskuelser maatte staa i Strid med Kongens Forskrifter. Brevene strømme
over af Taknemmelighed, at han har ført hendes Søn frelst gjennem Vælsklands
Farer og Fristelser. Det glæder hende, at Greven altid er til Stede ved Prinsens
Andagter, da hun kjender ham som en oplyst Kristen, „der er trængt dybere
ind i Religionen end andre.“ Da Prinsen skal sætte sin Fod paa Italiens Jord,
skriver hun til Ahlefeldt: „I kjender dette Land, saa frodigt i Godt som i
Ondt, og jeg stoler ganske paa Eders Kløgt og Aarvaagenhed, som vil hindre,
at han lærer det Onde at kjende. Hvis hans Ungdom var betroet til enhver
anden end til Eder i dette Lastens og Udskejelsernes Land, vilde jeg være i
største Uro.“ Hun er fuld af Deltagelse for Ahlefeldts personlige Vel. Da han
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bliver syg i Toulouse, giver hun ham Lægeraad, hvis Virkning hun selv har
prøvet. Hun formaar sin Broder Landgreven til at skaane hans Godser for Ild
og Sværd. „Overbevist om den gode Hensigt,“ ytrer hun, „hvormed I saa
værdigt har skilt Eder fra det Eder betroede Hverv, kan jeg ikke undlade at
bevidne Eder, at jeg i alle Henseender er taknemmelig derfor, og at den
vigtige Tjeneste, I viser mig ved min Søns gode Opdragelse, en Gang skal
blive lønnet Eder med særlige Beviser paa min Naade og Taknemmelighed.“
Allerede paa Rejsen fik Ahlefeldt 15. August 1698 det hvide Baand og
udnævntes efter sin Hjemkomst Aaret efter til Overkammerherre. Som saadan
red han ved Kong Christian V.s Ligbegjængelse til højre for Kong Frederik IV.s
Vogn d. 2. November 1699. I August samme Aar var han bleven udnævnt til
Overhofmester ved det ridderlige Akademi, et Embede han ved sine fremragende,
mangesidige Kundskaber og sin ypperlige Repræsentationsevne var særlig skikket
til at varetage. I denne Stilling, som han beklædte indtil 21. Maj 1703, da han
afskedigedes og afløstes af Kalneyn, udstedte han et selvforfattet Program i
Anledning af Christian V.s Død. 1700, 6. Marts, udnævntes han endvidere til Over
staldmester og fik 1703, 27. April, Bestalling som Gehejmeraad og dekoreredes
samme Dag med Elefantordenen. Aaret efter ledsagede han Kongen paa dennes
Norgesrejse.
Med Christian Gyldenløve delte han paa denne Tid Frederik IV.s Gunst,
saa at selv Storkansler Reventlows og Piessens Indflydelse maatte vige for deres
Magt. Hojer bebrejder Ahlefeldt, at han ikke hindrede Kongen i at indgaa
Ægteskab til venstre Haand med Frøken Helene v. Vieregg, medens Dronning
Louise endnu levede.
Ved Siden af sine høje Embedscharger ved Hoffet fik Grev Ahlefeldt
Del i Landets Styrelse. 1704, 29. Januar, udnævntes han til Præsident i
Kommercekollegiet og 1708 til Chef for Politi- og Kommercekollegiet. Efterat
Lente, der havde fraraadet Krigen med Sverig, var bleven afskediget, traadte
Ahlefeldt 1710, 19. Juli, ind i Conseillet. I den Tid, han indtog denne Stilling,
hjemsøgtes Hovedstaden af den store Pest. I Begyndelsen af August trak han
sig med sine Kolleger Krabbe og Sehested med kongelig Tilladelse tilbage til Jægers
borg, hvor Conseillet til Vinterens Begyndelse holdt Møder. Allerede 1712
fjærnedes han fra denne Stilling, vistnok paa Tilskyndelse af den reventlowske
Familie, der fra gammel Tid af havde rivaliseret med den ahlefeldtske, og til
hvilken Kongen, der paa den Tid knyttede sit Kjærlighedsforhold til Anna Sophie
Reventlow, nu følte sig mere draget. Umiddelbart efter sin Afskedigelse fra
Conseillet udnævntes Greven 19. Juli til Statholder i Slesvig og Holsten.
Medens den uhyggelige Landeplage, der Aaret før havde hjemsøgt Hovedstaden
paa det frygteligste, kort efter hans Embedstiltrædelse ogsaa greb om sig i
Hertugdømmerne, tog han i September og Oktober Ophold paa Tranekjær Slot
og indsendte herfra ligesom ogsaa senere fra Kallundborg udførlige Betænkninger
for at hindre Sygdommens videre Udbredelse. Som Statholder modtog han den
8
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laternes og Ridderskabets Hylding paa Gottorp Slot og fuldendte saaledes det
Værk, som Faderen havde lagt Grunden til.
Hvad Ahlefeldts Familieforhold angaar, var han 2. Marts 1702 i Ham
borg bleven formælet med Grevinde Ulrikke Antoinette Danneskjold-Laurvigen,
Datter af Ulrik Frederik Gyldenløve i dennes Ægteskab med Antonie Auguste
Grevinde af Aldenburg. Hun blev født 6. Januar 1686 og havde været tro
lovet med Christian Ditlev Greve Rantzau-Breitenborg, som 1698 havde hævet
Forbindelsen, men herfor var bleven dømt til at betale den forstødte Brud en
Erstatningssum af 40,000 Rdlr. Ifølge Ægteskabskontrakten, der oprettedes
mellem Grev Ahlefeldt og hans Trolovede, medbragte denne 60,000 Rdlr. i
Medgift, foruden at der efter hendes Faders Død skulde udbetales hendes Ægte
fælle 10,000 Rdlr. Til Gjengjæld udstedte denne en Forskrivning til sin til
kommende Gemalinde paa 20,000 Rdlr. og skjænkede hende en af Broderen
udstedt Obligation paa 40,000 Rdlr. Det bestemtes endvidere, at Grevinden,
naar hendes Mand døde, af Rixingen, Mdrsberg og de øvrige Godser i Holsten
skulde have 4000 Rdlr. til Underhold aarlig og som Hypothek faa disse Ejen
domme anviste.
For en Del af Medgiften, der synes at være bleven nedsat til det halve
af den oprindelige Sum, kjøbte Ahlefeldt Godser. Saaledes erhvervede han
1703—4 Dele af det tidligere Krongods i Kallundborg Amt af Frantz Marselis,
hvis Fader Gabriel 1664 havde faaet dette tilskjødet af Kongen, dels som
Pant, dels som Ejendom, for de store Pengesummer, hvormed han havde for
strakt Kronen. Kallundborg Ladegaard med Tilliggende, hvoraf Grev Carl
nedlagde Østrup By og i dets Sted oprettede Østrupgaard, det senere Lerchenborg,
indbragte „før Skovene ødelagdes“ aarlig henved 10,000 Rdlr. I Februar 1702
kjøbte Ahlefeldt Øen Thurø af Svigerfaderen for 6500 Rdlr. For en Sum af
5000 Rdlr. ombyggede han endvidere i Aaret 1705 Sorgenfri Slot, som Gyldenløve
havde kjøbt af Gehejmeraad Lerche for 2000 Rdlr. og 1702 skjænket Svigersønnen.
Ligeledes anvendte Greven Penge paa at restaurere den fædrene Gaard paa
Kongens Nytorv, som han tillige med en Sum af 70,000 Rdlr. ved den 1690,
7. Oktober, med Broderen afsluttede Overenskomst havde faaet i Eje og beboede
om Vinteren.
Ved sin ældste Broders Død arvede han Grevskabet Langeland, Søgaard,
Graasten, Ballegaard og de øvrige slesvigske Godser samt „die Wildniss.“
Grev Carl Ahlefeldt havde nu paa sin Haand samlet saa store og ud
strakte Besiddelser i og udenfor Danmark som ingen anden af Slægten siden
hans Stamfader, den ved Hemmingsted 1500 faldne Raad og Bannerherre Hans
Ahlefeldt, og uden Tvivl vil man i de sidste tre Aarhundreder i vort Lands
Historie forgjæves søge et Sidestykke hertil.
Ved et overfladisk Blik maatte denne Mands Rigdomme synes umaadelige, og dog skulde det falde i hans Lod at blive saa blottet for Kredit, at der
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kort før hans Død bogstaveligt ikke fandtes nogen i Danmark, „der vilde laane
ham en Daler,“ og blandt hans utallige Kreditorer findes endog nævnt den, der
havde besørget hans Begravelse, og som forgjæves søgte Dækning for sit Udlæg.
Da Familiepapirer, ældre end 1722, Grev Carls Dødsaar, med Undtagelse af
enkelte Diplomer og Patenter, ganske fattes i Tranekjær Slots Arkiv, er det nu
ikke mere muligt at følge Udviklingen i denne store Pengekatastrofe.
Til en Begyndelse gik Grevskabet Rixingen og Baroniet Morsberg i
Aaret 1703 ud af Familiens Eje. De nærmere Omstændigheder ere følgende.
I Aaret 1702 sendte Ahlefeldt sin Agent til Rixingen for at anstille Undersøgelser
om dettes Tilstand. Beretningerne lyde alt andet end gunstige. Baade franske
og tyske Husarpatrouiller hærge og ødelægge Egnen. Godsinspektøren har i
flere Aar ledet Grevskabets Styrelse fra sit Vindue i Slottet Rechicourt i sin
uadskillelige Slobrok, af Frygt for at blive udplyndret paa Vejen. Ikke alene
han, men ogsaa tidligere Embedsmænd have forsømt Grevskabet og bedraget
deres Herre. Vinbjærgene ligge øde, Fiskedammene ere udtørrede, og Godsembedsmændene have paabyrdet Grevskabet en Række Processer, der sluge store
Summer. Forgjæves søger Grevens Udsending efter Kjøbebrevet, da Storkanslerinden, der 1689 tog Ophold her, havde flyttet hele Arkivet fra Skrive
stuen op paa Loftet, hvor det var blevet et Bytte for Rotter og Mus, til Dels
ogsaa kastet ud i Borggraven. Trods alle Uheld skal Grevskabet dog de sidste
Aar have indbragt en aarlig Indtægt af 20,000 Livres.
Imidlertid havde Grev Frederik Ludvig af Nassau-Ottweiler, hvis Grev
skab laa en Dagsrejse fra Rixingen, og som havde været gift med Grev Ahlefeldts
afdøde Søster Christiane (se ovenfor), i sine fem Døtres Navn rejst Krav paa
den disse tilkommende Arv, der stod i Godset Avnbølgaard, som Greven af
Nassau i Aaret 1694 havde faaet i Medgift, i Ditmarsker Aussendeich og
i Mølleafgifter i Pinneberg, og for hvis Indfrielse Grevskabet Rixingen var sat
i Pant. Med Henblik paa de store Vanskeligheder, der vare knyttede til det
fjærne Grevskabs Administration, og for at tilfredsstille sin Svogers Fordringer
solgte Ahlefeldt, efter at have indhentet Kongens Tilladelse, ved Kjøbekontrakt
dateret 13. August 1703, Rixingen og Morsberg for 75,000 Rdlr. til Greven af
Nassau. Da Svogeren, der allerede næste Dag tog sin Ejendom i Besiddelse,
endnu Aar og Dag derefter ikke havde opfyldt de til Kjøbet knyttede Betingelser,
idet han ialt kun havde betalt Grev Ahlefeldt 43,066 Rdlr. af Kjøbesummen,
erklærede denne Kjøbet for ugyldigt og solgte det atter for 90,000 Rdlr. til sin
Svoger Grev Danneskjold-Laurvigen, som dog ikke længe efter i Betragtning af
de indviklede Forhold lod Kjøbet gaa tilbage. Derefter nedlagde Grev Frederik
Ahlefeldt som Familiens Overhoved Indsigelse mod Salget af Grevskabet dels
med Henvisning til Faderens Testamente, der erklærer Rixingen og Mørsberg
for at være Stamgodser „til Familiens bedre Konservation“, dels af den Grund,
at hans Niecer, Grevinderne af Nassau, hvis Formynder han var, ifølge fransk
Lovgivning ikke kunde arve Grevskabet, da de vare fødte udenfor Landet.
8*
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Støttet til Kongen af Danmarks og Hertugen af Gottorps Mægling befalede Grev
Carl i Marts 1704 sin Agent paany at tage Grevskabet i Besiddelse og at
erklære Salget for ugyldigt. Da denne vilde flytte ind i sin tidligere Bolig paa
Slottet, fandt han en af Greven af Nassau opstillet Vagt udenfor Porten, som
formente ham Adgangen og betydede ham, at Greven under ingen Omstændig
heder vilde lade Kjøbet gaa tilbage, men agtede at hævde Besiddelsen med
væbnet Haand. Grev Ahlefeldts Agent flyttede derpaa til Metz, hvor han ved
det derværende Parlament indtil 1706 var beskjæftiget med at føre sin Herres Sag
mod Greven af Nassau. Denne havde imidlertid i Ærkebiskoppen af Metz fundet
en god Ven og Støtte, der skadede Ahlefeldt paa enhver Maade. Processen
fortsattes gjennem en længere Aarrække og var endnu ved Grev Carl Ahlefeldts
Død svævende. Om dens videre Gang vides intet, men sikkert er det, at den
ikke faldt ud til Fordel for den ahlefeldtske Familie. For at hævde Retten til
Besiddelserne i Lothringen bevarede Slægten lige indtil Midten af dette Aarhundrede Titlen af Grever og Grevinder af Rixingen.
De graastenske Godser, der i Grev Frederiks Tid gave en aarlig Ind
tægt af mellem 13 og 15,000 Rdlr., vare af Grev Carl forbedrede saa betydeligt,
at de efter hans Beregning i Aaret 1720 vare stegne 100,000 Rdlr. i Værdi og
nu indbragte deres Besidder over 20,000 Rdlr. aarlig. Forbedringerne kunne
dog paa Grund af Omstændighederne ikke have sat nævneværdig Frugt, da
Ahlefeldt maatte overtage Godserne efter Broderen med en Gjæld af 500,000 Rdlr.,
hvoraf skyldige Kapitaler til 230,000 Rdlr., Storkanslerindens Brudeudstyr og
Morgengave 22,000 Rdlr., og hendes aarlige Apanage, der udgjorde en Kapital,
at forrente med 5 °/o, af 132,000 Rdlr., den afdøde Grevindes Brudeudstyr
23,000 Rdlr., Udbetalinger til Medarvingerne 40,000 Rdlr., nassauske Kapitaler
30,000 Rdlr., optagne rede Penge og resterende Løn til Personalet 23,000 Rdlr.
I faa Aar øgedes Gjælden med rivende Hast. Der indtraf Krigsurolig
heder, Misvæxt og Kvægpest. Greven maatte betale de extraordinære Kontributioner for sig og sine forarmede Undersaatter, ialt 176,000 Rdlr., ellers vilde efter
hans egne Ord: „hver Boel og Stævn være ble ven lagt øde.“ Han indskrænkede
sig saa godt han formaaede, idet han bl. a., som det ogsaa paa Grund af de
strænge Tider skete paa Augustenborg, bespiste alle sine Folk, „fra de største
til de mindste“ paa Slottet, for at undgaa at betale Kostpenge. 1712 blev Graasten Slot besat af Dragoner og Musketerer, udsendte af Ridderskabet i Slesvig og
Holsten for at kræve Dækning for et større Laan, som Greven havde rejst hos
samme. Paa Grund af Mangel paa rede Penge steg Kreditorernes Rente fra 4
til 6 Procent. I Aaret 1720 kunde han ikke rejse et Laan under 8—9 %,
og i Tiden 1710—19 voxede Gjælden op til 677,000 Rdlr., med Renterne til
800,000 Rdlr.
For at bevare sin Kredit fik Ahlefeldt udvirket et kongeligt Reskript,
hvorved den i Faderens Testamente indskjærpede Bestemmelse, at samtlige deri
nævnte Godser skulde ansés som Fideikommisejendom, og som yderligere var
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bleven indprentet i den ældste Søns sidste Vilje, tilintetgjordes, „for at den
ikke skulde geraade Grev Ahlefeldts nuværende eller tilkommende Kreditorer
til Præjudits.“ De raadspurgte Domstole hævdede i deres Kjendelse, at Stor
kansleren ganske vist indirekte havde forment sine Arvinger at sælge Godserne,
men denne Bestemmelse havde ikke havt et saa „højttrængende“ Tilfælde som
dette for Øje, hvor Nøden tvang Sønnen dertil for at redde Slægtens Ære.
Dette Skridt aabnede saa at sige Sluserne for de alle Vegne fra ind
strømmende Fordringer. Ved Udgangen af Aaret 1720 fik Greven af Kongen Mora
torium for sine Kreditorer, hvem han samtidig maatte overlade Indtægterne af
samtlige sønderjydske Godser og bevillige, at en Kasserer og Administrator blev
indsat til deres Betryggelse. Det første Aar skulde der til Deling udbetales syv,
det følgende Aar fem Tolvtedele, men da Kongen for mange Aars tilgodehavende
Skatter og Kontributioner var ældste Kreditor, og Storkanslerinden skulde have
sin Enkepension, blev Udbyttet, der fordeltes mellem Kreditorerne, kun ringe.
Den Tilstand, i hvilken „die Wildniss“ fandtes, var i økonomisk Hen
seende „højst ynkelig“, skjønt det efter Beregningen skulde indbringe 20,000
Rdlr. aarlig.
Om Grevskabet Langelands Indtægter giver et Regnskab fra Majdag
1710 til 1711 Oplysninger. Disse beløb sig til ialt 9305 Rdlr., efter Jordebogen
4779 Rdlr., Kongetiende 140 Rdlr., Indfæstninger 631 Rdlr., Skovindtægter 671
Rdlr,, Kirketiende 708 Rdlr. og andre Indtægter 2376 Rdlr. Udgifterne anføres at
være 9651 Rdlr., men en større Sum af Indkomsterne er dog i Forvejen tilflydt
Besidderen.
I Januar 1721 nedsattes en Kommission, hvori Gehejmeraaderne Volf
Brockdorff og Volf Blome fik Sæde, for at redde Greven og hans Familie fra
den totale Ruin. Takket være den Yndest, Ahlefeldt nød hos Kong Frederik IV.,
fik han Moratoriet for Kreditorerne forlænget til 3. September 1722. Faa Dage
efter dettes Udløb afgik Statholderen ved Døden d. 7de paa Graasten Slot af
en hidsig Feber og efter fire Dages Sygdom, kun 52 Aar gammel. Døden udfriede
den stolte Mand, der i sine sidste Leveaar led meget under sine Ulykker, af
haarde Prøvelser og Ydmygelser. Hans Lig førtes i en med rødt Fløjl overtrukken Kiste til den fædrene Begravelse i Tranekjær Kirke.
Bortset fra sine uheldige økonomiske Forhold har Ahlefeldt som offentlig
og privat Personlighed det bedste Lov paa sig. „Han var en Herre“ skriver
en Samtidig, „hvis Lige der kun fandtes faa af paa hine Tider.“ Hans kundskabs
rige, fintdannede Aand, hans elskværdige og velvillige Væsen blev almindelig
anerkjendt. Han var i Besiddelse af sjældne Sprogkundskaber og var en udmærket
Geograf og Fæstningskyndig. I sine unge Aar, da han var saa tynd, „at man
kunde spænde om ham med to Hænder“, blev han beundret for sin ualmindelige
Færdighed i Ridning, Dans og Fægtning. Hans Billede fra senere Aar, da
han var bleven overmaade korpulent, vidner tydeligt om hans Hang til Vel
levnet, og dette i Forbindelse med Pragtsyge og Luxus har vel bidraget til at
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skæbnesvangre Sammentræf af forskjellige uheldige Omstændigheder. Kreditorerne,
der nu ikke længere behøvede at tage Hensyn til deres Skyldners Personlighed,
indkom Nytaarsdag 1723 med et Bønskrift til Kongen, hvori de anmodede
ham om ikke at tage Hensyn til Enkegrevindens Fordring paa forlods Udbe
taling af hendes Medgift af Konkursboet, da dette i høj Grad vilde blive dem
til Skade. Det temmelig vidtløftige Aktstykke indeholder et lille, ikke uin
teressant Bidrag til Landets Finansers Historie. „Krediten er Landets Sjæl,“
hedder det heri, „uden hvilken ingen Stat eller noget Samfund kan bestaa.“
De fordums mest akkrediterede Adelsmænds Godser gaa desværre lidt efter lidt
alle konkurs. Dog er denne Fallit efter deres Mening uden Mage, da Kredi
torernes Mængde fast er talløs, og der ikke en Gang findes en Skyldprotokol,
hvoraf hver enkelt Kreditors Status kan sés.
Fortegnelsen paa Kreditorerne omfatter tyve trykte Foliosider. Næst
efter Kongen og Ridderskabet, hvem der skyldes store Summer i Restancer, følge
Rettens og Kommissionens Omkostninger, Begravelsesudgifterne (1500 Rdlr.)
og Tjenerskabets Fordringer. Arveskylden til Kliplev Kirke beløb sig til
14,500 Rdlr.
Markgrevinde Catharine af Baden-Hochberg, Enkegrevinde
af Leiningen-Dagsburg, Grev Carls Svigerinde, fremlagde i Henhold til Stor
kanslerens Testamente en Fordring paa 20,000 Rdlr., Søstrene Hertuginde
Sophie Amalie af Slesvig-Holsten-Augustenborg og Charlotte Sybilla Grevinde
Solms-Rddelheim en lige saa stor Sum, Brødrene Greverne Christian og Frederik
Danneskjold-Samsøe og Hertuginde Frederikke Louise af Slesvig-Holsten-Augusten
borg havde ligeledes 20,000 Rdlr. at fordre.
Af Kreditorer udenfor Familien maa nævnes Gehejmeraad Ditlev Reventlov til Stubbe, hvem denne Konkurs rev med sig, med 67,000 Rdlr., Kjøbmand
Christof Watkinson fra Hamborg med 40,000 Rdlr., General Hans Albrecht
v. Barner med 20,000 Rdlr., Dr. jur. Koltemann og Baron Carl Frederik
Schmettau hver med 10,000 Rdlr. o. s. v. samt Enkegrevindens ovennævnte
store Fordring paa 90,000 Rdlr., der omtvistedes af de øvrige Kreditorer. Til
sammen beløb Fordringerne i Grev Carls Bo sig til 280,000 Rdlr., desuden Hypotheksgjæld til en Sum af 303,400 Rdlr., foruden et Utal af Vexler og indløbne
Regninger.
Ved den store, meget omtalte Auktion paa Gottorp 6. September 1725,
et Aarhundrede efter Storkanslerens Fødsel, spredtes med Undtagelse af Grev
skabet Langeland, ikke alene de talrige og udstrakte Besiddelser, Greven havde
samlet, paa fremmede Hænder, men ogsaa det fædrene Stamsæde Søgaard, som
Slægten havde ejet i over tre Aarhundreder, gik ud af dens Eje. Endnu er
den gamle Sognekirke i Kliplev, hvor Slægt efter Slægt er stedet til Hvile, i
dens Indre saa godt som uforandret fra hine Dage. Herskabets Stol er endnu
prydet med det ahlefeldtske Vaaben. I Kirkens Mure sés Mindetavler og
Epitafier over Medlemmer af Familien, og i Gulvet ligge Side om Side Grav-
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udhuggede i fuld Størrelse, i Panser og Plade. Søgaard kjøbtes tilligemed Aartoft af Landraad Godske Thienen for henholdsvis 30,000 og 7700 Rdlr., Hertug
Christian August af Augustenborg kjøbte Graasten, Fiskebæk og Kiding (en
1716 af Landsbyen Kiding oprettet Avlsgaard) for 92,500 Rdlr. og Aarup
for 20,000 Rdlr., Overinspektør Nikolaj Paulsen, der havde en Panteobligation
paa 10,000 Rdlr. i Hænde fra Greven, erhvervede Ballegaard, Bøgskov og Skovbølgaard for 40,000 Rdlr. samt Kjeldstrup, en af Grev Carl oprettet Avlsgaard
i Holbøl Sogn, for 12,000 Rdlr. En yngre Paulsen kjøbte Grøngrøft for
16,000 Rdlr., Etatsraad Georg Grund fik tilslaaet Stoltelund for 5000 Rdlr. og
Borgmester Bohme Kværs Ladegaard for 17,000 Rdlr.
Den 12. Oktober blev Thurø, som allerede 1703 var bleven pantsat for
4000 Rdlr., og hvorpaa der 1721 rejstes et Laan af 5125 Rdlr., solgt til Etats
raad Scheel til Bjørnemose. Endvidere kjøbte en af Hovedkreditorerne Christof
Watkinson den 16. December ved offentlig Auktion Kallundborg, Østrup og
Astrup Ladegaard med tilliggende Bøndergaarde samt Refsnæs, Tømmerup,
Værslev, Bregninge, Ubby og Svallerup Sogne for 122,000 Rdlr.
Om Afhændelsen af „die Wildniss“ førtes vidtløftige Forhandlinger.
Gehejmeraad C. A. Piessen gjorde i en Kongen forelagt Betænkning gjældende,
at Kjøbet af denne vigtige Besiddelse vilde være af Betydning for Kronen, da
den, naar den erhvervedes for en Sum af 200,000 Speciesdaler, vilde kunne
indbringe 5 %. En saa „stor Herlighed“ burde ikke blive i en Privatmands
Eje. Paa Auktinoen 1732, 17. November, kjøbte Piessen og hans Broder den
selv for den nævnte Sum.
Sorgenfri Slot kjøbtes af Storkansler Ulrik Adolf Holstein, uvist for
hvilken Sum. Endvidere solgtes alle paa Graasten værende Møbler, Heste og
Besætning samt det kostbare Orangeri for ialt 10,000 Rigsdaler. Storkanslerens
Bibliothek, omfattende 2150 Bind, hvoriblandt mange kostbare Værker, spredtes
for alle Vinde.
Tilbage blev kun af samtlige Besiddelser det med en stor Gjæld be
tyngede Grevskab Langeland. Den ved Faderens Død næppe 20aarige Arving
Grev Frederik, der tog Bolig paa Tranekjær Slot, blev stedt i yderlig Nød, da
Kreditorerne ogsaa lagde Beslag paa Slottets Inventar og hele Grevskabets Be
sætning og rørlige Gods.
Tvangssalget af de mange prægtige Godser var vel den nemmeste og
hurtigste, men tillige voldsomste og hensynsløseste Vej til øjeblikkelig at gjenoprette
Familiens sunkne Kredit, og kunde kun blive til ubodelig Skade for Efterkom
merne. De sønderjydske Godser, der af selve Kreditorerne ansloges til en Værdi af
490,000 Rdlr., skamsolgtes for 253,000 Rdlr. „Man skulde,“ hedder det i et
anonymt Forsvar for den afdøde Greve, „ikke tro, at han under disse Forhold
havde fortjent de nedsættende Domme, der ere fældede over ham. De fleste
Kjøbere roste sig kort efter Salget af, at de kunde faa 10 å 12 % ud af deres
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Penge. Alle de holstenske Kreditorer vilde være bievne tilfredsstillede, hvis
ikke de herlige Godser vare bievne solgte langt under deres Værdi. Ej heller
vilde nogen af de danske Kreditorer være kommen til kort, om de selv havde
varetaget deres Interesse. Statholderens finansielle Ruin maa anses som et
uundgaaeligt Fatum.*
Grev Carls Enke overlevede sin Mand i en lang Aarrække, sparsomt
understøttet af den ældste Søn, med hvem hun levede i Ufred. Hun boede
først i Sønderborg og senere i Altona, hvor hun døde 30. September 1755 og
bisattes i Kirken i Ottensen.

6.

COMTESSE CHARLOTTE SYBILLA, 1672-1726.

Hun fødtes 1672 og ægtede, næppe fjorten Aar gammel, den 12. Januar
1696 i Hamborg Grev Ludvig Solms-Rödelheim. Denne var født 25. September
1664 og efterfulgte 1691 sin Broder Grev Johan Carl Eberhard som regerende
Rigsgreve. Han tog som Frivillig Del i et Felttog til Ungarn, traadte 1686 som
Lieutenant i brandenborgsk Tjeneste, var Deltager i Stormen paa Ofen og
kom Aaret efter i Grev Dunewalds Følge til Wien samt bivaanede 1688 Erobringen
af Belgrad. Samme Aar udnævntes han til Kaptejn ved Infanteriregimentet
Anhalt. 1691 forfremmedes han til Major, 1693 til Oberstlieutenant og kom
manderede indtil Feltmarskal Fyrst Georg af Anhalt-Dessaus Død dennes Liv
kompagni, hvorefter det overdroges Fyrstens Søn Prins Leopold. 1697 blev han
Oberst og udnævntes 1705 til Generalmajor ved Kurprins Frederik Vilhelms
Regiment. Grev Solms døde 25. November 1716, vistnok paa Rödelheim, og
efterlod Hustru og fem Børn. Grevinde Charlotte Sybilla døde 17. Februar 1726.
Fra hende nedstamme Kongehusene Preussen, Bajern og Hannover, samt de
regerende Huse Hessen-Darmstadt, Meklenborg-Strelitz, Sachsen-Hildburghausen,
Thurn og Taxis samt Leuchtenberg.

7.

COMTESSE SOPHIE AMALIE, 1675-1741.

Hun fødtes 12. Juni 1675 og ægtede 27. November 1694 i Hamborg
Hertug Frederik Vilhelm af Siesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, da Oberst
i den danske Hær, født 28. November 1668.
Ved Ægtepagten fik Hertugen i Medgift en Sum af 30,000 Rdlr.
Til Gjengjæld sikrede denne sin Gemalinde Indtægterne af Godset Rumohrsgaard paa Als, 800 Rdlr. aarlig, samt Sønderborg Slot til Beboelse, hvis hun
skulde overleve ham. Hertugen traadte tyveaarig 1688 i dansk Militærtjeneste
som Kaptejn i Garden til Fods og fulgte med en Bataillon af denne til Irland 1689.
I Aarene 1691—92 stod han som Oberstlieutenant i Bataillonen af Dronningens
Livregiment i Irland og Flandern, var 1693—97 Oberst og Chef for Bataillonen af
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udnævntes han til Brigader af Infanteriet i Braband og Chef for Bataillonen
Oldenborg. 1706 forfremmedes han til Generalmajor til Fods, tog Del i Slaget
ved Ramellies, Belejringen af Menin samt Indtagelsen af Ath og fik 1708
Kommandoen i Lille efter Marskal Bouflers Kapitulation. I Aarene 1708—11
oppebar han en Pension fra Holland. Hertugen havde 1676 efter Kansler
Kielmanseggs Død faaet overdraget det rige Domprovstembede i Hamborg, var
1692—95 Guvernør i Sønderborg og arvede 1701 efter Moderen Augustenborg
og Rumohrsgaard; 1703 kjøbte han Avnbølgaard. Hertug Frederik Vilhelm
døde i sin kraftigste Alder 3. Juni 1714. Hertuginde Sophie Amalie overlevede
ham til 24. December 1741. Begge hvile i Sønderborg Slots Kirke.

TNEDIE AFSNIT

STATHOLDER

CARL GREVE AHLEFELDTS RORN
1.

FREDERIK GREVE AHLEFELDT

til Grevskabet Langeland og Stamhuset Ahlefeldt, General af Kavalleriet,
1702—73.
Frederik, Grevskabets fjerde Besidder, fødtes 29. De
cember 1702 i Kjøbenhavn. Hans Faddere vare Kong Frederik
IV., Enkedronning Charlotte Amalie, Storkanslerinde Ahlefeldt,
Ulrik Frederik Gyldenløve og Frederik Greve af Leiningen.
I September 1713 anbragtes han tilligemed Broderen Ulrik
Carl i Huset hos Præsten ved St. Petri Kirke, den lærde og originale Professor
catecheseos, Dr. Heinrich Dürkop, der er bekjendt ved sit Frisprog fra Prædike
stolen og sin Profeti om Kjøbenhavns store Brand. Brødrene forbleve her til Juli
1716, da de vendte tilbage til Graasten, hvor de undervistes af den senere meklenborgske Raad og Hofmester Jakob Ludvig Weissensee. I en Alder af næppe tyve
Aar tiltraadte Ahlefeldt Grevskabet under sin Fætter Hertug Christian August af Au
gustenborgs Formynderskab og opgav Studierne. Han udnævntes 1723, 11. Oktober,
til Kammerherre, blev 1724, 21. Juni, Kaptejn i Kronprinsens Regiment, 1728,
11. Oktober, Kaptejn i Garden til Fods og Aarsdagen derefter hvid Ridder.
1730, 7. Februar, blev han Oberstlieutenant i det holstenske Rytterregiment
rev

GENERAL FREDERIK GREVE AHLEFELDT

1702-73

- 67 -

under Generalmajor Schubart med Tilladelse til at gjøre Tjeneste efter Behag
Den 28. April samme Aar indgik han paa Cathrinebjerg (Raarup) Ægteskab
med Bertha von Holstein, Datter af Gehejmeraad, Overhofmarskal Christian Fre
derik von Holstein og Bertha, født Scheel von Schack. Som sine Forældres ældste
Barn fødtes hun 28. April 1705 og var 8. Marts 1724 bleven gift med
den 1713 i Rigsgrevestanden ophøjede Johan Frederik Baron von Bothmer
til Lauenbriick i Hannover, Generallieutenant og Chef for et Dragonregiment i
Hertug Georg Vilhelm af Brunsvig-Lyneborgs Tjeneste, født 11. Juni 1658 paa
Lauenbriick, død 29. Marts 1729 i Kjøbenhavn som Hertugens Gesandt. Af sit
første Ægteskab medbragte hun to Sønner, der gik i dansk Militærtjeneste, og en
Datter, der blev Hofdame hos Enkedronning Sophie Magdalene. Efter at have
født Ahlefeldt en Søn, Grev Christian, døde hun allerede 29. November 1735 i
sit et og tredivte Aar.
Denne Forbindelse vakte Kongens Mishag, især da Ahlefeldt ikke havde
indhentet Majestætens Samtykke til Ægteskabet. Heller ikke Kong Christian VI.
nærede velvillige Følelser overfor ham, maaske fordi Greven stod Dronning Anna
Sophies Parti nær. Faa Dage efter Kongens Regeringstiltrædelse fik han sin
Afsked af Militærtjenesten, og hans Charge tildeltes Broderen Grev Ulrik Carl.
I Februar 1731 ansøgte Grev Ahlefeldt om at maatte ansættes i Kavalleriet og
erholde Oberst Greve Christen Scheels Regiment, hvilket afsloges. Kongen
lod ham sige, at nu, da han var bleven gift, var det bedst, han passede sine
Privatsager. I de sidste Dage af Aaret 1733 skrev Ahlefeldt atter til Kongen,
at han med stor Smærte kunde se af forskjellige Kjendetegn, at han havde
mistet Majestætens Gunst. Først ved Frederik V.s Regeringstiltrædelse traadte
Greven atter ind i aktiv Tjeneste, og det lykkedes ham at sætte sig i Gunst
hos denne Konge. Under sin Nærværelse ved Salvingshøjtideligheden udnævntes
han 1747, 4. September, til Generalmajor af Kavalleriet og havde 18. December
Aaret før faaet Kammerherrenøglen fornyet. 1754, 31. Marts, forfremmedes han
til Generallieutenant. 1750 i Juni gjæstede Kongen ham paa Tranekjær Slot.
1758, 11. Juli, begav han sig til den i Slesvig og Holsten garnisonerende
Hær, udnævntes 1761, 22. April, til General af Kavalleriet og fik 16. Oktober
tildelt Overbefalingen over samtlige i Hertugdømmerne kantonnerede ti Rytterog tre Dragonregimenter. Paa samme Tid var det, at Hertug Carl Peter Ulrik, der
under Navn af Kejser Peter III. havde besteget Ruslands Throne, paastod sin Ret til
den tidligere gottorpske Del af Slesvig. Da disse Krav afvistes, rykkede den russiske
General Rumjanzow i Juni 1762 frem fra Pommern for at bemægtige sig Rostock og
Schwerin. Paa Efterretningen herom marscherede Grev St. Germain, der 1760 var
bleven udnævnt til Generalfeltmarskal, i Spidsen for 40,000 Mand den 9. Juli over
Meklenborgs Grænse for at g^a Russerne i Møde. Grev Ahlefeldt kommanderede
Reserven, bestaaende af fjorten Batailloner og otte Eskadroner, der sloge Lejr
ved Traven i Nærheden af Lybek. Faa Dage senere indtraf Efterretningen om
Kejser Peter III.s Død; Russerne tiltraadte Tilbagemarschen over Weichselen,
9*
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og den danske Hær trak sig tilbage til sine Garnisonssteder. I Oktober begav
Greven sig til Langeland og nedlagde Nytaarsdag 1763 med det øvrige Generalitet
Kommandoen. Han dekoreredes 1770, 29. Januar, med Enkedronningens Orden.
I den lange Aarrække, Grev Frederik havde staaet udenfor Stats
tjenesten, var han ivrigt beskjæftiget med at bringe Grevskabets Finanser i
Orden. Han havde tiltraadt Besiddelserne under yderst vanskelige Forhold. I
de første Aar til 1730 maatte han føre en fortvivlet Kamp med Faderens
Kreditorer. Grev Ahlefeldt var imidlertid i Besiddelse af stor administrativ
Dygtighed og et fremragende økonomisk Talent. Han havde draget stor Nytte
af sine Studieaar, var i Besiddelse af fremragende Sprogkundskaber og var, som
det synes, med Henblik paa de Vanskeligheder, der ventede ham ved Til
trædelsen af Grevskabet, særlig bleven uddannet i Juraen. Hans vidtløftige
Brevvexling med Godsfunktionærerne giver et yderst tiltalende Billede af en
human og intelligent Personlighed.
Grevskabet var, som vi allerede have omtalt, ved Grev Carls Død i en
saa slet Forfatning som tænkes kan. I flere Aar maatte Grev Frederik udbetale
store Summer af resterende Folkeløn og kongelige Skatter. Slottet var yderst
forfaldent, dets sekvestrerede Bohave maatte ligesom Inventariet og Besætningen
paa alle Grevskabets Mejerigaarde indløses og senere fornyes. Fjorten af Grev
skabets Kirker, der vare ganske brøstfældige, bleve underkastede en Reparation.
Slottets Ladegaard var øde og forfalden. 1726 opførte han den endnu staaende
store Ladebygning. Han overtog en Gjæld af over 35,000 Rigsdaler efter Salget
af Faderens danske og holstenske Godser, og det paahvilede ham at sørge for
Moderens, Bedstemoderens, tre Brødres og en Søsters Underhold. Særlig store
Fordringer stillede Moderen til Sønnen, skjønt hun af den graastenske Konkurs
havde faaet udbetalt 40,000 Rigsdaler foruden Bohave. Til at begynde med havde
han en aldeles tom Kasse.
Der er bevaret adskillige karakteristiske Træk, som vise hans trykkende
Pengemangel og store Sparsommelighed i hine vanskelige Aar. 1728 skriver
han saaledes, at han paa Ære kan forsikre, at han betænker sig ti Gange,
inden han giver en Daler ud. Aaret efter sattes han i største Forlegenhed, da
han af Dronningen fik at vide, at man vilde gjøre ham til Dannebrogsridder.
„Det koster mindst 800 Daler, ogu — hedder det i hans Brev til Godsinspek
tøren — „hvor skal vi tage Pengene fra?“ Summen maatte laanes hos gode
Venner, blandt andre hos Stedets Præst.
Godsregnskabet fra Maj 1726 til Maj 1727 viser, at Grevskabets Ind
tægter, foruden Indkomsterne fra Skove og Indfæstningen, beløb sig til 11,282 Rdlr.,
som dog alle paa 356 Rdlr. nær medgik til Udgifter, hvoriblandt „til Hof
holdningen paa Tranekjær Slot“ 235 Rdlr.(!), Gager og Pensioner 2177 Rdlr.,
Processer 1762 Rdlr. og Kontributioner 460 Rdlr. I Aaret 1743 angiver han
i Anledning af Bestemmelsen af Formueskatten sin „beholdne Formue til
44,493 Rdlr. Grevskabet anføres efter Privilegierne til en Sum af 120,000 Rdlr.,
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medens de paa Grevskabet hæftende aarlige Udgifter afgaa som Kapital til en
Sum af 80,760 Rdlr.
Imidlertid havde Grev Ahlefeldt, som han udtrykker sig, „med stor Møje
og Bekostning“, i Aarenes Løb samlet en stor Del Jordegods paa Langeland.
1731 erhvervede han Vestergaard i Humble Sogn af Kommandør Offenbergs Bo,
1754 kjøbte han Lykkesholm i Tryggelev og Holmegaard i Magleby Sogn for 41,000
Rdlr. og 1764 Brolykke i samme Sogn for 8000 Rdlr. Endelig erhvervede han
Strynø Sogn og Land med Strynøkalv i Nyborg Amt for 13,000 Rdlr.
Af disse Besiddelser oprettede han ved Erektionsbrev, dateret 24. August
1765, Stamhuset Ahlefeldt aldeles ubehæftet og gjældfrit, til sin Families „Conservation, Gavn og Bedste“. De af ham opstillede Bestemmelser for Successionen
forordne, at Stamhuset skal nedarves i Grev Frederik Ahlefeldts Descendens i
nedstigende Linje af den hvertidige Ejer af Grevskabet Langeland, „saa at begge
Besiddelser høre sammen.“ Substitueret er for det Tilfælde, at Erektors Descendens
paa Sværdsiden skulde uddø, dennes Broder Grev Conrad Vilhelms Descendens
efter Loven om Grevskaber § 6.
Naar Grev Frederiks Afkom saavel paa
Sværd- som paa Spindesiden samt hele den grevelig ahlefeldt-langeland’ske
Stamme er uddød, tilfalder Stamhuset først Descendensen efter Grevinde Marie
Elisabeth Ahlefeldts Broder Bendix Ahlefeldt og derefter Linjen Ahlefeldt paa
Kaden, hendes Slægt paa fædrene Side. Medens Grev Conrad Vilhelm Ahlefeldts
Descendens uddøde 1870, og Grevindens Broder, Landraad Bendix Ahlefeldt,
afgik 1782 ved Døden uden ægtefødte Livsarvinger, blomstrer af Grevinde Ahle
feldts fædrene Slægt foruden Linjerne Damp, Saxdorf, Sehested og Ludvigsborg
endnu Kadener-Linjen, hvis Stamfader var Vilhelm Ahlefeldt til Haselau og
Kaden (Grevinde Ahlefeldts Bedstefaders Broder), i Branchen Ahlefeldt-Dehn.
Næstefter Oprettelsen af Stamhuset, en Gjerning, der altid bør sikre
Greven et taknemmeligt Minde i hans Slægt, skyldes ham den omfattende ydre
og indre Restauration af Tranekjær Slot. En Tegning i Frederik V.s Atlas
viser, hvorledes Slottet tog sig ud i Aaret 1754, da disse Arbejder vistnok
vare endte. Grev Frederik Ahlefeldt tilbragte den meste Tid af sit Liv paa
Tranekjær, hvor han ogsaa afgik ved Døden 18. April 1773 (af Kopper) efter
7 Dages Svaghed i sit 71. Aar. Det hedder om ham, at „han har gjort Lange
land frugtbar ved vise Foranstaltninger og Indretninger, som andre have sét og
fulgt og derved høstet Opkomst for dem selv og dere.s Tyende“.
Han havde i andet Ægteskab den 10. Oktober 1760 i Uetersen ægtet
Marie Elisabeth Ahlefeldt, Stiftsdame i Uetersen, Hoffrøken hos Prinsesse Louise,
Datter af gottorpsk Kammerpræsident, Gehejmeraad Bendix Ahlefeldt til Haselau
og Hustru Charlotte Amalie, født Reventlow, født 25. December 1719 i Hamborg,
død 24. Januar 1769 paa Tranekjær Slot. Med hende arvede han Halvparten
af Landsbyen Hetlingen og den saakaldte Hetlinger Aussendeich ved Uetersen

- 70 i Holsten, som han sammen med Svogeren Bendix Ahlefeldt solgte til Brødrene
H. H. og F. C. v. Schilden for 11,500 Rdlr.
Grev Ahlefeldt og hans tvende Gemalinder hvile i Marmorsarkofager i
et til Tranekjær Kirke tilbygget Gravkapel.

2.

ULRIK CARL GREVE AHLEFELDT, 1704-57.

Greven fødtes 27. November 1704 i Kjøbenhavn. Hans Faddere vare
Fru Dorothea Krag, Grev Christian Gyldenløves Enke, Ulrik Christian Gylden
løve, Gehejmeraaderne Joakim Ahlefeldt til Bukhavn og Volf Biome. I Aarene
1713—16 opdroges han i Huset hos Dr. theol. Heinrich Durkop sammen med
sin ældre Broder og fulgte med denne efter Faderens Død i September 1722 til
Langeland. 1726, 4. Marts, udnævntes han til Sekondlieutenant i Livgarden til
Fods, blev 1727, 24. November, Kaptejn ved Prins Frederiks (fynske) hvervede
Infanteriregiment, forflyttedes 1730, 17. Juli, til Grenaderkorpset og ansattes
9. November samme Aar som karakteriseret og 1732, 2. Juli, som virkelig
Oberstlieutenant ved Livregimentet til Hest. Udnævnt 1734, 9. April, til Generaladjutant hos General Morner, der samme Aar blev stillet i Spidsen for et dansk
Hjælpekorps paa 6000 Mand i den polske Arvefølgekrig, deltog han dette Aar
i Felttoget ved Rhinen, blev 1735, 25. Februar, karakteriseret og 1738, 10. Juli,
virkelig Oberst og Chef for tredje jydske Regiment til Hest. 1747, 4. September,
udnævntes han til Generalmajor af Kavalleriet, var i Aarene 1748—57 Chef for
andet jydske nationale Kavalleriregiment og forfremmedes 1755, 31. Marts, til
Generallieutenant. Allerede 1735, 12. Marts, var han ble ven Kammerherre og
1741, 28. November, dekoreret med det hvide Baand. Grev Ulrik Ahlefeldt,
„le chevalier errant“, som Brødrene kalde ham, afgik 12. November 1757, kun
52 Aar gammel, ved Døden i Vordingborg og bisattes i Familiebegravelsen
paa Tranekjær. Hans Bo opviste en Beholdning af 5962 Rdlr., medens hans
Gjæld beløb sig til 5714 Rdlr.

3.

CHRISTIAN ANTON GREVE AHLEFELDT, 1706-40.

Han fødtes 15. Februar 1706 i Kjøbenhavn. Ved hans Daab indtegnedes
som Faddere Storkanslerinde Sophie Amalie Reventlow, Grev Anton af Aldenburg, Grev Ferdinand Anton Danneskjold-Laurvigen og Gehejmeraad Otto
Krabbe. Ved Faderens Død maatte han, sexten Aar gammel, som Søn af en
af Landets fornemste Mænd, men ganske blottet for Midler, indtræde som simpel
Musketer ved Oberst Aderkas’s Kompagni under Dronningens Livregiment og
tjente sig i Løbet af tre Aar op til Sergeant. Da hans Onkel, Grev Danne
skjold-Laurvigen, der først var Formynder for ham og hans yngste Broder, „af
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saaledes, at Kong Frederik IV. ved en Mønstring, som afholdtes over Dronningens
Livregiment i Rendsborg, fik Øje paa Grev Christian, der som Fløjmand tildrog
sig Opmærksomheden ved sin ualmindelig høje og statelige Væxt. Da Kongen
fik at vide, at han var Søn af hans Ungdomsven, befalede han, at Greven ufor
tøvet skulde forfremmes til Officer. 1725, 29. Oktober, udnævntes han til Sekondlieutenant ved sit Regiment, blev 1728, 30. August, Kaptejn ved Oberst Prætorius’
hvervede Regiment til Fods og forflyttedes 1731, 15. Januar, til Grenaderkorpset.
Han afløste 1735, 25. Februar, Broderen Ulrik som Generaladjutant hos General
Morner med Karakter af Oberstlieutenant af Infanteriet. 1736, 21. Maj, fik han
kongeligt Hvervebrev paa at rejse til Coln og Aachen for at hverve et Kompagni
til Grenaderkorpset. Han afskedigedes 1737, 28. Juni, paa Grund af Sygdom, efter
Ansøgning fra Krigstjenesten. Grev Christians Breve til Brødrene indeholde bitre
Klager over hans til Stadighed slette Helbredstilstand i de sidste Aar, han levede
som afskediget Officer, og han ansaa sig, som han et Sted siger, for født til
at lide. Et ubesindigt Ord havde tvunget ham til under Paaskud af Svagelig
hed at forlade Tjenesten.
Ved et Officersgilde i Aaret 1734 havde han, i
Vrede over at være sprunget forbi af den kort før til Landet indkomne Greve
Isenburg, svoret en dyr Ed paa, at han, hvis det samme skulde blive Tilfælde
med en anden tysk Greve, vilde tage sin Afsked, „om han saa skulde gaa med
Staven i Haand Resten af Livet“. Da Grev Hohenlohe 1737 sprang ham forbi,
maatte han, mindet om sit Ord, mod sin Vilje søge sin Afsked. I Oktober
1739 skrev han fra Flensborg til sin ældste Broder, at han nu havde ligget syg
paa tredje Aar. Grev Christian døde Aaret efter, kun 34 Aar gammel. Hans
Lig førtes fra Flensborg til Familiebegravelsen i Tranekjær Kirke.

4.

CONRAD VILHELM GREVE AHLEFELDT, 1707-91.

Greven fødtes 21. September 1707 i Kjøbenhavn. Hans Faddere vare
Grevinde Anna Margrethe Schack, Storkansler Conrad Reventlow, Comtesse
Ulrikke Eleonore Reventlow og Feltmarskal Grev Gustav Vilhelm Wedell. Ved
Faderens Død kom han i Huset hos sin Onkel Grev Danneskjold-Laur vigen,
der stillede ham Valget mellem enten at gaa med et Skib til Ostindien eller at
indtræde som Kadet i Hæren. Han valgte det sidste og ansattes som saadan
ved Livgarden til Fods. 1725, 27. Juli, udnævntes han til Sekondlieutenant ved
Kronprinsens Regiment og forflyttedes 1728, 14. Juni, som Premierlieutenant
til Grenaderkorpset. Med kongelig Tilladelse af 22. December nævnte Aar
fulgte han med den danske Gesandt, Gehejmeraad Christian Sehested til Paris,
hvor han tilbragte næsten et Aar. Hjemkommet udnævntes han 1729, 21.
November, til Kaptejn og Kompagnichef ved Kronprinsens Regiment og ansattes

- 72 —
1733, 25. Marts, som Stabskaptejn ved Livgarden til Fods. I Efteraaret 1735
opholdt han sig i Hamborg, Lybek og Bremen for at hverve Mandskab til
Rekrutering af Livgarden og blev 1737, 25. November, karakteriseret og 1740,
28. April, virkelig Major. I December 1741 afskedigedes han, da hans Bryst
var svagt, efter Begjæring af Krigstjenesten og tog Bolig hos sin Fætter Hertug
Christian August paa Augustenborg Slot.
1746, 28. Marts, ansattes han atter i Hæren som Oberst af Infanteriet
med Anciennitet af 1744, 25. September. Efter Frederik V.s Tronbestigelse ud
nævntes han 1. Oktober 1746 til anden Deputeret i Landetatens Generalkom
missariat med 2000 Rdlr. aarlig Gage. 1750, 29. Juli, blev han Oberst og
Chef for Livregiment Dragoner. I Aarene 1751—53 laa han i Garnison i
Slesvig, avancerede 1753, 4. Juli, til Generalmajor af Kavalleriet og udnævntes
1755, 18. September, i den afdøde Feltmarskal Greve von der Schulenburgs
Sted, til Overkrigssekretær (Krigsminister). 1758, Nytaarsdag, forfremmedes han
til Generallieutenant af Kavalleriet og ledsagede i Juni 1762 Kongen paa Rejse
i Hertugdømmerne. Ved St. Germains Indkaldelse afskedigedes han 1763, 26.
Oktober, fra Embedet som Overkrigssekretær og udnævntes til General af Kaval
leriet og Guvernør (Kommandant) over Kjøbenhavns og Christianhavns Fæstning.
Da St. Germain ved Christian VII.s Tronbestigelse 1766 maatte fratræde Stil
lingen som Formand for Generalkrigsdirektoriet, gjenvandt Ahlefeldt sin tidligere
Indflydelse. Paa hans Forslag oprettedes i Stedet for det hidtilværende General krigsdirektorium to nye Kollegier, det saakaldte høje Krigsraad, i Spidsen for
hvilket Prins Carl af Hessen, Kongens Svoger, blev stillet, og General-Kommis
sariatet, der underordnedes den førstnævnte Myndighed. Ahlefeldt udbad sig
Pladsen som Vicepræsident i Direktoriet, en Charge, Kongen i Begyndelsen ikke
var tilbøjelig til at ville oprette. Paa Landgrevens Forestilling, at man af
Hensyn til det store Parti, Ahlefeldt havde saavel i Hæren som i Hovedstaden,
maatte føje ham, gav Kongen sin Billigelse til dette Forslag og overdrog ham
11. September Posten som Viceformand med Bibeholdelse af Guvernørposten og
et aarligt Gagetillæg af 2000 Rdlr. Strax i det første Møde tiltog Ahlefeldt
sig Referatet af de indkomne Sager og Forestillinger til Kollegiet, men stødte
heri paa Modstand fra General Huths Side. Denne stræbte efter Reformer,
medens Ahlefeldt søgte at bringe alt tilbage paa den gamle Fod. Den nye
Ordning af Hærens øverste Ledelse blev imidlertid kun af kort Varighed. I
Februar 1767 forenedes Krigsraadet og Kommissariatet paany under sit gamle
Navn, og St. Germain overtog dets Styrelse. Carl af Hessen og Huth forlode
omtrent samtidig Hovedstaden. I November afskedigedes St. Germain atter og
en Maaned senere skiftede General-Krigsdirektoriet igjen Navn og blev kaldet
Generalitets- og Kommissariats-Kollegiet. Til Medlemmer af samme udnævntes
Generalerne A. Hauch og P. E. Gåhier samt Oberst Grev C. M. F. Moltke, der
fik den betydeligste Indflydelse paa Hærens Styrelse i de næste Aar. 1768, 29.
Januar, udnævntes Ahlefeldt til Ridder af Elefanten. 1750, 31. Marts, havde
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siden 1738, 20. Maj, været Kammerherre.
Grev Ahlefeldt stod ikke i Gunst hos Struensee, ligesom han i Grev
Rantzau-Ascheberg havde en erklæret Fjende. Han blev derfor allerede 1771,
25. Januar, paa en hensynsløs og krænkende Maade afskediget fra Stillingen
som Kommandant i Hovedstaden og udnævntes 11. Februar til Overlanddrost i
Oldenborg, den Gang et Forvisningssted for danske Embedsmænd, der vare
faldne i Unaade. Han ventede næppe at gjensé Kjøbenhavn mere, thi kort
efter sin Bortrejse fra Byen stillede han sin Gaard paa Østergade til Auktion,
og allerede i Maj kom hans Løsøre under Hammeren. Hans Demission vakte
betydelig Mishag i Hæren og blandt Borgerne, hvis Hengivenhed han havde
erhvervet sig ved i alle Maader at tage Hensyn til deres Ønsker og ved sit
bramfri, vindende Væsen. Forfatteren til det bekjendte Skrift „Authentische
Aufklärungen4, kalder ham en Mand af mange Fortjenester, frygtet af Hoffet,
elsket af Folket, ligesom en anden Samtidig betegner ham som „un homme
extrêmement aimé du peuple“. Grev Ulrik Adolf Holstein omtaler ham saaledes i sine Memoirer: „Grev Ahlefeldt elskede lidenskabeligt Hæren, der til
Gjengjæld var ham meget hengiven; han var i høj Grad virksom og en saa
dygtig Officer, som man kan være det uden at kjende Krigsførelsen i Praxis
eller at have studeret Faget“.
Efter Struensees Fald kaldtes Greven atter tilbage og udnævntes 1772,
11. Marts, til Kommandant i Fredericia, blev 1775, 2. Marts, Kommandant i
Rendsborg og Inspektør over det danske og norske Livregiment til Hest, jydske
og slesvigske Rytterregiment samt over Infanteriet i Jylland og Hertugdømmerne.
1788, 22. August, blev han efter en 63aarig Tjeneste i Hæren paa Grund af
høj Alder og aftagende Kræfter afskediget fra Chargen som Kommandant i
Rendsborg „med Tilkjendegivelse af Kongens allerhøjeste Bevaagenhed og Vel
behag med Generalens i saa lang en Række af Aar i de ham betroede vigtige
Charger beviste Iver og Troskab“. Han fik Tilladelse til at blive staaende i
den militære Detaille som General og „at tage Ophold i den danske Stat, hvor
somhelst han maatte ønske det“. Der tillagdes ham som Pension den af ham
hidtil oppebaarne fulde Gage af 5800 Rdlr.
Generalen afgik ved Døden i Rendsborg 26. Juli 1791 og efterlod sig
blandt Høje og Lave et ærefuldt Eftermæle.
Grev Vilhelm Ahlefeldt var 24. Februar 1739 i Kjøbenhavn (Christians
borg Slotskirke) bleven viet til Vilhelmine Hedevig Antoinette von Gramm,
Datter af Gehejmeraad Overjægermester Frederik von Gramm og Hustru Char
lotte Sophie, født von Hattenbach. Hun fødtes 30. November 1711 i Varel i Olden
borg, blev 1750, 31. Marts, dekoreret med Enkedronningens Orden og døde efter
et halvhundredeaarigt Ægteskab den 30. Maj 1790 i Rendsborg. Grevinden
fødte sin Ægtefælle atten Børn, af hvilke ni døde ganske spæde (Fjerde Afsnit).
10
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5. ; COMTESSE MARIE ANTOINETTE, 1711—64.

Hun fødtes 25. April 1711 i Kjøbenhavn og holdtes over Daaben af
Gehejmeraadinde Birgitte Krabbe.
Hendes andre Faddere vare Baronesse
Margrethe Amalie Gyldenkrone og Gehejmeraaderne Ditlev Vibe og Christian
Sehested. 1741 udnævntes hun til Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene
og blev 1748 beskikket til at være Hofmesterinde hos Prinsesse Louise (født
1726, død 1756), Kong Frederik V.s eneste Søster, der Aaret efter holdt Bryllup
med Hertug Ernst Frederik Carl af Sachsen Hildburghausen. Den endnu
bevarede Brevvexling mellem Hertuginden og Comtessen viser, hvor fortroligt
det Forhold var, der havde udviklet sig mellem begge. Prinsessen betror hende
aabenhjærtig sine Klager over, at hendes Broder, Kongen, forsømmer hende,
og at hun er glemt i Danmark; Hertugen betegner hun som et godt Barn, der
altid vil sidde hjemme, hvor han udøver alskens Barnestreger; hendes Sviger
moder og Svigerinde ere hende i lige Grad utaalelige. Comtesse Antoinette
blev samme Dag som sin Svigerinde 1750, 31. Marts, dekoreret med Enke
dronningens Orden. Hun flyttede samme Aar til Uetersen, i hvis Kloster hun
var indskrevet, og hvor hun 1753, 12. April, valgtes til Priorinde. Comtessen
der havde Ry for at være en Dame med fremragende Aandsevner, døde
12. April 1764 i Uetersen og gravsattes i Kirken sammesteds, hvor der rejstes
hende et Mindesmærke.

FJERDE AFSNIT

L
GENERAL
FREDERIK GREVE AHLEFELDTS SØN
CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN
til Grevskaberne Langeland og Laurvig samt Stamhuset Ahlefeldt,
Generalmajor, Kammerherre, 1732—91.

Christian, Grevskabet Langelands femte Besidder, fødtes 17.
Maj 1732 paa Tranekjær Slot, udnævntes 1750, 19. August, til
Kaptejn reformé ved Kongens Livregiment, forflyttedes 1754, 31.
Marts, med Majors Karakter til 2. fyenske Rytterregiment og
laa fra 1758, 3. Maj, til 1761, 1. April, i Garnison i Svend
borg. 1760, 23. April, udnævntes han til Premiermajor og 17. December
samme Aar til karakteriseret samt 1762, 17. December, til virkelig Oberstlieute
nant af Kavalleriet. 1777, 2. Januar, forfremmedes han til Generalmajor af
Kavalleriet med Anciennitet efter Generalmajor Grev Frederik Carl Christian Ulrik
Ahlefeldt, men forlod 1788, 18. Januar, Krigstjenesten. Allerede 1757, 29. April,
var han bleven Kammerherre og 1769, 29. Januar, hvid Ridder.
Greven indgik 19. Januar 1759 paa Lundsgaard Ægteskab med Elisabeth
Juel, eneste Datter af Kammerherre, Konferensraad Jens Juel til Lundsgaard og
Jershauge og Hustru Ida Birgitte, født Holsten, der fødtes 4. Maj 1742. Med hende
blev Grev Christian Ejer af Bjørnemose, som Svigerfaderen i Aaret 1758 med
tilliggende Bøndergods, hvorunder Thurø, havde erhvervet af Oberstlieutenant
Erik Sehested, der 1745—56 havde opført en ny Hovedbygning paa Gaarden.
10*
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Indtil 1773, da Greven tiltraadte Besiddelsen af Grevskabet Langeland, boede
han til Stadighed paa Bjørnemose. Grevinden kom ved sin Faders Død i Be
siddelse af Stamhuset Lundsgaard, oprettet ifølge Testamente af 30. Oktober
1767 af Kammerherre Jens Juel og bestaaende af de tvende Hovedgaarde
Lundsgaard og Jershauge med tilliggende Jordegods, som han 1747 havde kjøbt
af Overkammerherre Ditlev Reventlow. Paa Lundsgaard opførte Juel 1765 en
ny Hovedbygning i Stedet for det to Aar før afbrændte Herresæde. Ifølge
Erektionspatentet skulde Stamhuset først tilfalde Jens Juels Universalarving,
Grevinde Elisabeth Ahlefeldt, og efter hendes Mands Død, ifald hun overlevede
ham, være hendes Enkesæde. Derefter skulde det gaa over i hendes næstældste
Søns, Grev Jens Juel Ahlefeldts Besiddelse, og efter ham nedarves af hans
mandlige Æt, „fra ældste til ældste, Søn efter Fader“. Hvis dennes mandlige
Afkom uddør tilfalder Stamhuset Søsteren Ida Birgittes mandlige Descendens
ifølge førnævnte Bestemmelser, hvorefter det tilfalder Grev Jens Juel Ahlefeldts
og dernæst Comtesse Ida Birgittes Descendens paa Spindesiden.
Om Grevskabet Langelands økonomiske Status i Grev Christians Tid
giver en Balance fra 1789 ret interessante Oplysninger. Den samlede Formue,
hvoraf Greven svarede Skat, beregnedes til 637,922 Rigsdaler. Revenuerne af
Grevskabet og Stamhuset Ahlefeldt anslaas tilsammen til 23,427 Rdlr., hvilket
giver en Kapital paa 585,687 Rdlr. at forrente; Lundsgaards Indtægter beløb
sig til 3813 Rdlr., Renterne af 95,325 Rdlr.; Møllegaard værdsattes til 22,000
Rdlr. og Bjørnemose til 46,000 Rdlr., — tilsammen 759,012 Rdlr. Pantegjælden
paa Grevskabet og Stamhuset beløb sig til 46,000 Rdlr., paa Bjørnemose, Mølle
gaard og Bjerrebygaard til 70,000 Rdlr., med øvrige Udgifter ialt 121,090 Rdlr.
Foruden de store Grundbesiddelser, der nu atter vare samlede paa én
Haand i Slægten, kom Grev Christian i Aaret 1785 i Besiddelse af Grevskabet
Laurvig i Norge, der 29. September 1671 var blevet oprettet for Kong Frederik
III.s Søn med Margrethe Pape, Ulrik Frederik Gyldenløve, Statholder i Norge
og Feltmarskallieutenant. Det fik Navn efter den ved Udløbet af Laugen, én
af Landets længste Elve, beliggende Kjøbstad Laurvig, der skyldte den i det
16. Aarhundrede opkommende Trælasthandel sin Oprindelse. Foruden Laurvig
hørte under Grevskabet den egentlige Hovedgaard Brunlaug, den adelige Sædegaard Mandvig, Gaardene Mellø og Eidsten med tilliggende Gods, store Sav
brug og Møller samt Krongodset Fritsø, et af Norges betydeligste Jærnværker.
Grevskabet skulde ifølge Patentet „holdes og agtes for det første i Rigerne“ og
benaadedes med store Privilegier. Gyldenløve fik Patronatsretten til alle Kirker,
Birkerettighed, Tiendefrihed af Jærnværket og Savbruget.
Ved sit første Testamente fra Aaret 1671 havde Gyldenløve bestemt
Arvefølgen for Grevskabet til at være agnatisk-kognatisk, men 1692 indskræn
kede han Successionen i Kvindelinjen til sine Døtre og deres mandlige Efter
kommere. Efter hans Død 1704 arvede Sønnen Ferdinand Anton Greve
Danneskjold-Laurvigen (f 1754) Grevskabet. Dennes tvende Sønner General-
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lieutenant Frederik Ludvig (j- 1762) og Admiral Christian Conrad Greve Danneskjold-Laurvigen (f 1783), med hvem Gyldenløves Mandsstamme uddøde, ejede
dernæst efter hinanden Laurvig, hvorpaa den sidstnævnte Greves Datter Baro
nesse Anna Sophie Bülow meldte sig som Arving. Desuden optraadte som
Prætendenter Hertug Frederik Christian af Siesvig-Holsten-Augustenborg, Datter
søn af Gyldenløves ældste Datter, Grev Christian Ahlefeldt, hans anden Datters
Sønnesøn, og Georg Carl Greve Leiningen, hans tredje Datters Søn, der dog
kun forlangte sin eventuelle Arveret godkjendt. Sagen indankedes derefter for
Højesteret. Medens to af Assessorerne, Kofoed-Ancher og Classen, i deres Votum
erklærede Hertugen for den1 nærmest berettigede til Grevskabet, tilkjendte den
endelige Dom af 9. Juni 1785 Grev Christian Ahlefeldt Besiddelsen af Grev
skabet. Greven af Leiningens Descendens erklæredes for arveberettiget, medens
Baronesse Bülows Krav ligesom Hertugens afvistes. Den 7. Oktober fik Greven
i det for ham udstedte Patent Bevilling til at kalde og skrive sig Grev AhlefeldtLaurvigen og føre Grevskabets Skjoldmærke, den norske Løve, sammenføjet
med det grevelig ahlefeldtske Vaaben. Han kjøbte endvidere for 62,000 Rdir.
det til Grevskabet hørende Allodialgods, der af Højesteret var tilkjendt Baronesse
Bülow og hendes Søster Grevinde Holck.
Da Grev Christian tiltraadte Grevskabet vare dets økonomiske Forhold
yderst slette. Den sidste Grev Danneskjold-Laurvigen var, som bekjendt, en
stor Ødeland, og i Aaret 1788 hvilede en Gjæld paa omtrent 300,000 Rdlr. paa
Grevskabet. Den 30. Maj samme Aar fik Ahlefeldt Tilladelse til at optage et
Laan af 160,000 Rdlr. paa Grevskabet til Betaling for det erhvervede Allodial
gods og til Værkernes fortsatte Drift, „der ellers maatte standses og 4—500
Familiers Existens derved ødelægges“. Laurvig skildres i en samtidig Rejse
beretning som en velhavende lille By med 1900 Indbyggere og 400 Huse, smukt
beliggende i en Halvkreds langs Fjordens Bredder ved Foden og op ad en
skraanende, med Bøge bevoxet Fjældside. Den grevelige Residens bestod i en
to Etagers Træbygning, opført udenfor Byen i Ly af en stejl Klippevæg, med
en endnu i 1790 med stive Alleer, Pyramider og kunstige Stensætninger prydet
Have i gammel hollandsk Stil.
Fritsø Jærnværk udskibede den Gang
aarlig indtil 60,000 Skippund Jærn til Danmark og leverede navnlig et stort
Antal Kanoner til Søetaten. Det var 1785 bortforpagte! for en aarlig Afgift af
24,000 Rdlr., men indbragte gjennemsnitlig 30—40,000 Rdlr. om Aaret. Grev
skabets Ejer ansatte efter indhentet kongelig Stadfæstelse Øvrighedspersonerne
og lønnede dem af Accisen, ejede Patronatsrettigheden til Grevskabets samtlige
tolv Kirker (iberegnet Frederiks værns), Sigt og Sagefald, Hals- og Haandsret,
Vrag- og Strandret samt Monopol paa Udførelsen af Tømmer.
De forviklede Pengesager og de mange Byrder, saa udstrakt Jordegods
paalagde dets Besidder, ere jævnlig Gjenstand for Klage i Grev Christians
Breve. „Grev Ahlefeldt til Langeland og Laurvigen“, skriver han saaledes
1788, „er det ikke en hovedrig Mand med saadanne tvende store Grevskaber?
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Lutter Blændværk, lutter Gjøglespil til at forblænde unge Folk med og lokke
dem Pengene ud af Lommen. Fra Laurvigen faar jeg intet og i lange Tid
endnu ikke, medmindre Gud under mig et langt Liv“.
Han var en erklæret Modstander af Reformbevægelsen paa Bondesagens
Omraade og saa i dens Udvikling Godsejernes Ruin. 1789 skriver han: „Man
beklipper de grevelige Rettigheder, man rykker frem med Beviser fra Aarhundreder tilbage, intet hjælper, man vil ikke høre nogen Modsigelse. Skylden
tillægges Bernstorff, Reventlow, Colbjørnsen og Hertugen af Augustenborg.
Varer det ved, henter Djævelen alle Grevskaber, Baronier og Adelsmænd; nu
skulle vi alle blive Bønder“. Han er forbitret over at skulle aflægge Kongen
Regnskab for de Penge, han har brugt i Udlandet. „Vi gjøre bedst i at spille
Bankerot, hellere en Ende med Forskrækkelse. Fanden plager Bønderne overalt“.
Til Trods for den i Grev Christians Breve til Sønnen fremherskende
barske, næsten raa Tone, som dog formildes noget ved en djærv Lystighed, var
han sikkert en brav og rettænkende Mand, omend med et vel begrænset Syn.
Paa sin Vis vilde han utvivlsomt Bondens og sine Undergivnes Vel.
I sit Testamente anbefaler han dem alle, „hvis Fader“ han har været
„i næsten et halvt Aarhundrede“ til sin Efterfølgers Omsorg. „De vare trygge
under min Beskyttelse“, siger han, „og vente, naar min Søn læser dette, deres
Lykke af ham“. Til Slut formaner han alle sine Børn „til indbyrdes Enighed
og Kjærlighed, som er Familiens Styrke“.
Grev Christian døde 9. Oktober 1791 paa Tranekjær Slot. Ifølge hans
sidste Vilje bare Bønderne ham til Graven. Ingen Klokker maatte lyde, da hans
Lig i Stilhed og Tarvelighed bisattes i den fædrene Begravelse.
Grevinde Elisabeth, der 1768, 29. Januar, blev dekoreret med Ordenen
de l’union parfaite, døde 23. Januar 1803 paa Bjørnemose. Hun hviler i Tved
Kirkes Gravkapel. De havde fjorten Børn, af hvilke fire Sønner og fem Døtre
opnaaede den modnere Alder (Femte Afsnit I).

IL
GENERAL CONRAD VILHELM GREVE
AHLEFELDTS DORN
1.

COMTESSE CHRISTIANE SOPHIE CHARLOTTE,

født 14. November 1739 i Kjøbenhavn, død 21. Juli 1747 sammesteds, begravet
paa Garnisonskirkegaarden.

DET GREVELIG AH LEFELDT-LAUR VIGSKE VAABEN
efter Patentet 1785
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2. FREDERIK CARL CHRISTIAN ULRIK GREVE AHLEFELDT, 1742-1825.

Greven fødtes 12. November 1742 paa Augustenborg Slot. Han op
kaldtes i Daaben efter Kronprinsen, Hertugen af Augustenborg og sine Bedste
forældre. 1751, 5. Maj, fik han Patent som Kornet reforme i Livregiment
Dragoner og stod fra 1752, 8. Marts, til 1754, 3. April, som virkelig Kornet i
Slesvig, da han udnævntes til Sekondlieutenant. I Sønderborg laa han i Garnison
til 1757 og derefter atter til 1760 i Slesvig. 1759, 14. Marts, blev han karak
teriseret Ritmester af Kavalleriet og 27. November samme Aar Premierlieutenant
i Livgarden til Hest. 1763, 31. Marts, fik han Kammerherrenøglen og udnævntes
10. December samme Aar til Kaptejnlieutenant. Fra 1763, 26. Oktober, til
1773 samme Datum, altsaa nøjagtigt i ti Aar, beklædte han Stillingen som
Generaladjutant først under Frederik V. og senere under Christian VII. Fra
1766, 16. April, til 1769, 2. November, stod han som Major ved Livgarden til
Hest. I disse Stillinger kom Ahlefeldt næsten daglig til Hoffet, hvor han, særlig
hos Dronning Caroline Mathilde, stod i høj Gunst og ivrig tog Del i de mange
Forlystelser. Hans Breve til Onklen, Grev Frederik, indeholde adskillige inter
essante Træk til Belysning af Forholdene ved Hoffet i hine Dage. Juledag
1769 skriver han saaledes: „Vor elskværdige Dronning fører Tonen an i For
lystelserne, men min Pen vover ikke at nedskrive, hvad jeg tænker; min
Broder vil fortælle Dem de galante Historier. Den russiske Minister Filosofoff
har villet prygle Struensee i Operaen, af hvilken Grund ved jeg ikke, det skulde
da være af Skinsyge“. Skjønt han selv nød Livet med de andre i fulde Drag,
havde han dog Øjet aabent for, at man befandt sig paa et farligt Skraaplan.
Fra Februar 1770 daterer sig følgende Ytring: „Man beskjæftiger sig i Kjøbenhavn kun med Spil, og at dømme derefter, bør vi give de unge Kavalerer saavelsom Damer en aarlig Indtægt af 20,000 Rigsdaler. Hvis denne Levemaade
varer ved, kan man regne ud, at alle store Herrer i Løbet af fem Aar maa
være bankerot i Spil, og Borgerne ødelagte af Skuespil og Maskerader. Vi leve
i alle Henseender stærkere end i Paris“.
1771, 22. Maj, udnævntes Greven til Oberst af Kavalleriet og Oberstlieutenant i slesvigske Nationalregiment Rytteri. Da han ligesaa lidt som
Faderen var yndet af Grev Struensee, forlod han Landet i nogen Tid og tog
Ophold i Wien, hvorfra han kort efter dennes Fald vendte hjem for at an
sættes i Livgarden til Hest. Da han imidlertid ikke vilde tjene under dennes nye
Chef Eickstedt, foretrak han Bestallingen som Oberst og Chef for norske Liv
regiment Rytteri, der udstedtes for ham 1772, 16. Juli. Han forfremmedes 1777,
2. Januar, til Generalmajor og 1789, 23. Oktober, til Generallieutenant af Kaval
leriet. 1793, 27. Marts, udnævntes han til Inspektør over Kavalleriet i Danmark
og Hertugdømmerne. 1801, 29. Maj, afgik han fra denne Post med 2000 Rdlr.
Ventepenge og blev samtidig ansat som Chef for holstenske Landeværnsregiment.
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1808, 8. Marts, afgik han fra den aktive Tjeneste og sattes à la suite i Armeen
med sin fulde Gage som Vartpenge. 1774, 24. Marts, var han bleven hvid Ridder.
Generalen døde Natten mellem 25. og 26. Juni 1825 i Itzehoe og bisattes der.
Han havde 30. September 1786 paa Panker ægtet Ditlevine Rantzau,
Datter af Kammerherre Ditlev Rantzau til Panker og Hustru Lucia Dorothea
Christine, født Blome, af Linjen Hagen, f. 30. Oktober 1767 i Itzehoe, hvor hun
ogsaa døde i en meget høj Alder 12. Oktober 1851. Hun fødte ham to Døtre
(Femte Afsnit II).
3.

LUDVIG EMIL FERDINAND GREVE AHLEFELDT,

født paa Augustenborg 7. December 1743, død 18. Juli 1747 i Kjøbenhavn, be
gravet paa Garnisonskirkegaarden.

4.

VILHELM ADOLPH ANTON ERHARD GREVE AHLEFELDT,

født 30. Marts 1745 paa Augustenborg, død 17. Juli 1753 i Slesvig, begravet
paa Domkirkegaarden.
5.

COMTESSE SOPHIE AMALIE MARIE ELEONORE,

født 30. Marts 1745 paa Augustenborg, død 24. September 1759 i Kjøbenhavn,
begravet i Garnisonskirken.
6.

FERDINAND ANTON CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT 1747—1815.

Han fødtes 9. Maj 1747 i Kjøbenhavn og opkaldtes i Daaben efter
Ferdinand Anton Greve Danneskjold-Laurvigen og General Christian Greve
Lerche. Grev Ferdinands Undervisning og Opdragelse skal, efter hans Ung
domsveninde Grevinde Louise Stolbergs Ytringer, have været slet ledet, og hun
omtaler med Harme de skjændige Hovmestre, der have undergravet hans Moral.
1756, 26. Maj, fik han Patent som Fændrik reformé i Livgarden til Fods, blev
1758, 8. Juni, virkelig Fændrik og allerede 28. Juni Sekondlieutenant. 1762,
13. Juli, blev han karakteriseret og 16. Oktober Aaret efter virkelig Premierlieutenant, 1765, 24. April, Kaptejn af Infanteriet og forflyttedes 1766, 4. Juni
i denne Charge til Livgarden. 1768, 29. Januar, udnævntes han i Anledning af
Kronprins Frederiks Fødsel til Kammerherre, tog 5. Januar Aaret efter Afsked fra
Militærtjenesten og fik Dagen efter Bestalling som Jægermester paa Sjælland, Møen,
Laaland og Falster. Den tyveaarige Kaptejn, der havde gjort en saa glimrende
Karriere, har, som det synes, været Ofret for en haabløs Kjærlighed til den jævnaarige, for sin Skjønhed og Aandfuldhed, sit Vid og Lune, men ogsaa for sine Intriger
bekjendte Frue Birgitte Sophie Gabel, født Rosenkrantz, der spillede en saa frem
trædende Rolle under den struensee’ske Periode. Hun udtaler sig i et Brev til hans
Ven Reverdil uforbeholdent om sit Forhold til Ahlefeldt: „Jeg ser tydeligt, al Grev
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jeg har havt den Ulykke at røve ham. Er da den Gunst, mit Hjærte skjænker
den virkelige Fortjeneste, saa skæbnesvanger for den, som er Gjenstand derfor?
Denne Betragtning er mig pinlig, men jeg har idetmindste intet at bebrejde mig,
jeg har ikke bedraget nogen“.
Grev Ahlefeldt var i Christian Vll.s første Regeringsaar én af Hoffets
mest yndede og fejrede Kavalerer og Deltager i saa godt som alle dets Maske
rader og Privatforestillinger, i hvilke han ved sin ypperlige Fremstillingsevne
vandt meget Bifald. Han var en ivrig Beundrer af Dronning Caroline Mathilde
og indgik efter hendes Fald og Forvisning til Celle et hemmeligt Forbund
med Grev Ernst Schimmelmann og Baron Bülow i Altona, hvis Maal var
at udvirke hendes Tilbagekaldelse. De stode i Forbindelse med Wraxall i
London, men deres Bestræbelser viste sig snart frugtesløse, da Kongen af Eng
land selv nærede Uvilje mod sin Søster. Det lykkedes dem at vinde den her
værende engelske Gesandt for Sagen, men Dronningens Død kort efter gjorde
en brat Ende paa deres Planer.
1773, 30. Juni, udnævntes Ahlefeldt til Oberstlieutenant å la suite i
Prins Frederiks Regiment og forflyttedes senere til norske Livregiment. 1776,
1. Marts, udnævntes han til Gesandt ved det fyrstebiskoppelige Hof i Eutin,
et Embede med faa og uvigtige Forretninger. Her følte han sig særlig knyttet
til Grev Frederik Leopold Stolberg, den bekjendte tyske Digter, der paa hin Tid var
fyrstelig oldenborgsk Overskjænk; han betegner Ahlefeldt som en forstandig, livlig,
interessant og elskværdig Mand. Sin beskedne diplomatiske Stilling beklædte
Greven til 1778, 21. August, da han tillige tog Afsked fra Militærtjenesten for
paa østrigsk Side at tage Del i den bajerske Arvefølgekrig i Bøhmen, under hvil
ken han kjæmpede mod den Hær, Frederik den Store havde ladet rykke ind i
Landet. Efter Freden i Teschen (13. Maj 1779) knyttedes Ahlefeldt til det
lille pragtelskende markgrevelige Hof i Ansbach, dels som Hofmarskal, dels som
Theaterchef. Ligeledes traadte han i Forbindelse med det fyrstelige thurn og
taxiske Hof i Regensburg, hvor han 10. August 1780 fejrede sit Bryllup med
Marie Theresia Prinsesse af Thurn og Taxis, Datter af Fyrst Alexander Ferdinand
af Thurn og Taxis og Gemalinde Marie Henriette, født Prinsesse af FürstenbergStülingen. Hun var født 28. Februar 1755 i Regensburg og havde først (1772)
været trolovet med Joseph Maria Benedictus Arveprins af Fürstenberg (født
1758, død 1796), men denne Forbindelse var, ukjendt af hvilken Grund, bleven
ophævet igjen.
Den sidste Markgreve af Ansbach, Alexander, der i Lighed med saa mange
tyske Smaafyrster i hine Dage udsugede sit Land og solgte sine Undersaatter til
fremmede Herrer, var paa den Tid, Grev Ahlefeldt traadte i hans Tjeneste, gan
ske afhængig af sin Elskerinde, den bekjendte Lady Craven, hvem han senere
ægtede. For at fornøje Markgreven indrettede hun et Dilettanttheater, skrev
selv en Række rørende Skuespil paa Fransk og indstuderede dem personlig
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Medlemmer vare de bedste, jeg nogensinde har hørt, med de unge, adelige
Damer og Herrer, jeg selv udvalgte til Skuespillere, og ved Hjælp af den
ypperste Theatermaskinist i Evropa vare vore Forestillinger de livligste og
prægtigste, man kan tænke sig“.
Hver Torsdag beærede Markgreven selve Scenen, der var rejst paa en
gammel Ridebane i Nærheden af Ansbach, med sin Nærværelse. Prøverne fore
gik i største Hemmelighed, Kammerherrerne vare indviede i Mysterierne, to
Skildvagter stode ved Indgangen paa Post for at kunne give Tegn, naar de
øjnede Markgrevens Vogn i det fjærne, og med Lady Craven i Spidsen samledes
da alle Skuespillere og Skuespillerinder for at modtage Markgreven. Saaledes var
hver Forestilling en Overraskelse for Fyrsten. Hvor tarveligt og middelmaadigt
det hele var, ses deraf, at Grevinde Ahlefeldt, da Lady Craven vilde give en
Forestilling til Ære for Prinsen af Bevern, General i den danske Hær og Enke
dronning Sophie Magdalenes Svoger, der gjæstede Ansbach paa en Rejse, „fik
en stor Skræk over denne Dristighed“, og Ladyen maatte skjælde de Rolle
havende ud for at faa dem til at spille for Prinsen. Betegnende nok hilste
hun dennes udførlige Skildring af Indholdet og Opførelsen af „Balders Død“
med en hjærtelig Latter over dansk Kunst.
Forholdene ved Hoffet i Ansbach bleve ved Udgangen af Firserne saa
forvirrede, at Grev Ahlefeldt maatte se sig om efter en anden Virksomhed. „En
skammelig Uorden, Forfald og almindelig Utilfredshed“ herskede efter Hertugen
af Weimars Ytring den Gang i det lille Land.
Da Krigen med Sverig var bleven erklæret, mente Ahlefeldt at burde
tilbyde Fædrelandet sin Tjeneste og skrev i den Anledning til Grev Ernst
Schimmelmann om at ville tale hans Sag for Kongen. Han vilde hverve et
Regiment Infanteri eller let Kavalleri. Naar Krigen var til Ende, vilde han
atter „plante Kaal i en eller anden Afkrog af Verden“. Ansbachs Mure vare
ham for trange.
Omkring Aaret 1790, da Markgreven, træt af Regeringen, indledede For
handlinger med Preussen om Afstaaelsen af begge sine Fyrstendømmer, vendte
Grev Ahlefeldt atter tilbage til Danmark og udnævntes 1791, 1. Juli, til Gesandt
i Neapel, der den Gang under Kong Ferdinand I.s Regering styredes ganske egen
mægtigt af den forhadte, herskesyge Minister Acton. 1792, 11. Maj, udnævntes
Greven til Hofmarskal hos Kronprins Frederik, „saavidt ej Hofholdningen
angaar“, den 16. Maj til Chef for Theatret og 20. November tillige ved Musiken
og Personalet ved det kongelige Kapel. I hans Instrux som Theaterchef indskjærpedes det ham at paasé, „at der med Skuespillenes forskjellige Arter saaledes
vexles og varieres, at Publikum i Almindelighed, og saavidt muligt enhver især
kan finde sig fornøjet“. Han skulde vaage over, at „intet uanstændigt og stridende
imod gode Sæder forestilles, ej heller nogen, enten en hel Stand eller enkelt
Person, fornærmes“. Censuren og Valget af Stykkerne overdroges ham alene.
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Grev Ahlefeldt gik fuld af Iver og Interesse til sit Embede. Først gav
han sig i Færd med Forbedringer af selve Skuespilhuset, der lod meget tilbage
at ønske. Han lod opføre en Buegang udenfor Theatret, indrettede nye Porte
for Kjørende og Gaaende for at hindre Trængsel og ansatte Lygtebærere, der
mod Betaling lyste Folk hjem. Endvidere indrettedes en Garderobe i Forfrisk
ningssalen; Abonnementet, „der bragte de bedste Pladser i Hænderne paa be
gunstigede Rige og Fornemme“, blev afskaffet; Tilskuerpladsen, der før havde
henligget i Halvmørke, blev ved Hjælp af en stor Lysekrone fortræffelig belyst
og Personalets meget tarvelige Kostumer bleve helt fornyede. Da Publikum ved
Sæsonens Aabning i Efteraaret 1792 fyldte Skuespilhuset til sidste Plads, hilste
man de mange nye Reformer med begejstrede Bifaldsklap.
Ogsaa hvad Repertoiret angaar, høstede han udelt Anerkjendelse. Naar
det tages i Betragtning, at Ahlefeldt under sin lange Fraværelse maatte
være bleven fremmed for dansk Kunst og Aandsliv, maa man forbavses, hvor
hurtigt og sikkert han fandt sig til Rette i sit nye Embede. Den første Sæson —
September 1792 til Maj 1793 — han forestod Theatret, har ikke mindre end
atten Nyheder at opvise, deriblandt Opførelsen af Heibergs „Indtoget“ og Olufsens „Gulddaasen“. Ved at antage det første Stykke viste han stor Myndighed
og Fasthed, idet man fra forskjellig, især højtstaaende Side ivrigt søgte at
hindre ham deri, da det hed sig, at Stykket egentlig var en Parodi. Sin Følelse
for det nationale Skuespil tilkjendegav han ligeledes ved at indrømme Holbergs
Komedier en fremskudt Plads i Repertoiret. Ogsaa „Balders Død“ gik flere Gange
over Scenen. At han bragte flere Stykker af Modeforfattere som Kotzebue og
Iffland til Opførelse, kan næppe bebrejdes ham, da de Gang efter anden
spilledes for udsolgt Hus. Endelig foranstaltede Ahlefeldt efter Forestillingen
Koncerter, ved hvilke Kapellets dygtigste Musikere udførte Soloer. Ved personlig
Velvilje og store Løfter om rundeligt Honorar opmuntrede han de yngre danske
Skuespilforfattere til at skrive for Scenen. Han besøgte Rahbek paa Bakke
huset og bad denne indstændigt om at sige ham sin ærlige Mening, hver Gang
han i Digterens Øjne mod sin Vilje kom til at gjøre noget galt.
Ved saaledes at imødekomme alles Ønsker vandt Greven hurtig en
almindelig Yndest. Ikke alene i Aristokratiet var man indtaget i hans „Elsk
værdighed, Ridderlighed og elegante Personlighed“, selv en Mand som P. A. Heiberg satte sin Lid til ham, hvori han senere rigtignok følte sig skuffet.
Ogsaa Rahbek roste offentligt ved Afslutningen af den første Sæson
Theaterchefens Iver og Duelighed.
Der er næppe Tvivl om, at Grev Ahlefeldt sad inde med mange Betin
gelser for at kunne virke til største Gavn for vor nationale Scene, men des
værre manglede han i en vis Grad Evnen til at omgaas Folk under sin Stand.
Han holdt som Hofmand strængt paa Ceremoniellet og stillede i saa Henseende
for yderliggaaende Fordringer til alle, han kom i Berøring med. Hans store
Selvfølelse bragte ham i Uenighed med Scenens bedste Kræfter, og han holdt
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var en saa udpræget Aristokrat“, siger Grevinde Frederikke Charlotte Reventlow, Statsministerens Frue, om ham, „at han overalt saa Kabaler og Sammen
sværgelser“. Overfor en saa uundværlig Kraft som Frydendahl stillede han sig
saa uforstaaende, at denne misfornøjet traadte tilbage fra Scenen, ligesom Lind
green og Knudsen af lignende Grund indgave deres Afskedsbegjæring.
Med Heiberg kom Greven snart i en alvorlig Konflikt. I Februar 1793
havde Forfatteren indsendt Enaktsstykket „Hofsorgen“. At Tendensen i dette
Skuespil, som latterliggjør Hoffets Skikke, der i Heibergs indledende Bemærk
ninger betegnes som de „ureneste og sletteste“, og hvori borgerligt Snobberi
spottes, maatte mishage en Mand som Ahlefeldt, der jo desuden beklædte Em
bedet som Hofmarskal, var paa Forhaand givet og kan næppe, især med Hen
blik paa den ham givne Instrux, bebrejdes ham. Det var dog hans Fejl, at
han ignorerede det indsendte Manuskript, og et næppe paalideligt Rygte vilde
endog vide, at han overhovedet ikke havde aabnet det, da han paa Omslaget
læste „Hofsnogen“ i Stedet for „Hofsorgen“. Da Heiberg sex Uger senere for
hørte sig om Stykkets Skæbne fik han til Svar, at Theaterkassens Status for
Tiden ikke tillod dets Opførelse, og da hans videre Forespørgsler forbleve upaaagtede, lod han af Notarius publicus aftvinge Greven en endelig Bestemmelse
og fik Stykket sendt tilbage. Hele Brevvexlingen med Theaterchefen lod han trykke
i Subskriptionsindbydelsen til tredje Bind af sine Skuespil. Publikum tog levende
Del i Sagen, anonyme Forfattere gav deres Besyv i Striden og pustede til
Ilden. Ligesaa hurtigt Ahlefeldt havde vundet sin Popularitet, ligesaa brat mistede
han den atter. Det var forgjæves, at han i den anden Sæson til April 1794,
der afbrødes to Gange ved den lille Prinsesses Død og Christiansborgs Slots Brand,
bød paa elleve nye Stykker, deriblandt Heibergs Virtuosen, Thaarups Peters
Bryllup, som han trods Hoffets Uvilje mod Stykket bragte til Opførelse, og
Todes Husarerne. Tallet af hans Uvenner voxede Dag for Dag, især da det
rygtedes, at han agtede at indkalde et tysk Skuespillerselskab. Alt hvad han
gjorde i bedste Mening blev mistydet og lagt for Had. Af Skuespillerne bevarede
kun Rosing under hele hans Theaterstyrelse det gode Forhold til sin Chef.
Misnøjen, der længe havde søgt en Lejlighed til at bryde ud i en større
Demonstration, gav sig paa en temmelig umotiveret Maade Luft ved Opførelsen
af Dittersdorfs Syngespil „den røde Hue“, hvis Text næppe var bedre eller
værre end de fleste af hin Tids Modeskuespil og hvis Musik rostes af Kjendere.
Stykket opførtes 19. Maj 1794 og blev under voldsom Tumult udhysset. Den
samme kjøbenhavnske Ungdom, der satte sin største Glæde i at haane og drille
Jøderne paa enhver Maade, optraadte her moralsk indignéret over at den mosa
iske Gudstjeneste formentlig blev haanet i Stykket. Dette gjentoges senere efter
at de anstødelige Steder vare fjærnede, hver Gang under et hæftigt Spektakel.
Denne Begivenhed satte, som det kunde ventes, talrige Spor i Samtidens
Døgnliteratur. Saaledes udgav Højesteretsadvokat Klingberg et Skrift under
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en overlegen Kritik. Til Apollo, saaledes hedder det, var der indgivet tre
Klager fra den gode Smag, den sunde Fornuft og den danske Nation, der
henholdsvis ankede over Opførelsen af „den røde Hue", den religiøse Utaalsomhed, der prægede dette Stykke, og over Tilsidesættelsen af det danske Folks
bedste Skribenter, hvis Arbejder maatte staa tilbage for de tarveligste tyske
Aandsprodukter. Kjendelsen lød paa at Greven skulde dømmes til at studere
Horats’ Ars poetica, Pope og Boileau i to Aar og i næste Sæson kun opføre
gode Skuespil, samt paa Livstid arbejde i Studiet af Rousseaus og andre for
domsfrie Forfatteres Værker; den røde Hue erklæredes for død og magtesløs at
være. I et andet Skrift, Recension af Quid juris, af en tarvelig Skribler ved
Navn Werfel, blev Greven ligeledes dadiet for det omtalte Skuespils Skyld og
bebrejdet for at have tilsidesat Skuespillerinden Madam Preisler. Werfel, hvis
Angreb udelukkende vare dikterede af lav Hævnlyst, fordi han i sin Tid
var bleven forbigaaet af Ahlefeldt ved en Embedsbesættelse, vedblev at over
dænge Greven med de groveste Beskyldninger. Gjennem en lang Række Numre
af sit Blad sigtede han Ahlefeldt for Misbrug af den ham betroede Stilling,
Efterladenhed i Embedsførelsen og Mangel paa Indsigt, samt beskyldte ham for
at have paaført Scenen en Gjæld paa 16,000 Rdlr. og undladt at redde Theaterarkivet ved Slotsbranden, da det kort i Forvejen var blevet ført til Garderstalden.
For disse og andre ubegrundede Sigtelser fik Ahlefeldt Oprejsning ved Højeste
retsdom, der ikjendte Werfel en Bøde af 1000 Rdlr., ligesom han i denne Sag
havde Publikums Sympathi paa sin Side. Greven var ædelmodig nok til at
gaa i Forbøn for sin Avindsmand, hvis Straf læmpedes.
Ahlefeldt var som Følge af alle disse Gjenvordigheder hjærtelig træt af
sit Embede og indgav i Juli 1794 Ansøgning om Afsked til Kronprinsen. Denne,
der personlig i høj Grad skattede Greven, afslog hans Begjæring med den Be
mærkning, at han var tilfreds med hans Tjeneste, og at han ikke var „tilbøjelig
til at lade en Klike fortrænge en Embedsmand, som havde sin Konges Naade“.
Da Ahlefeldt imidlertid faa Uger senere gjentog sin Bøn, afskedigedes han 22.
August i Naade fra sin Stilling, og Kongen gav ham al mulig Oprejsning. 1793,
28. Oktober, var han bleven udnævnt til Gehejmeraad ligesom han tidligere, 3. Juli,
var bleven beskikket til Ordenssekretær. Da Greven traadte tilbage fra sit Embede, og
Stormen havde lagt sig, veg den temmelig umotiverede Stemning mod ham for en
billigere Bedømmelse, og Rahbek lader ham vederfares den Ret, at han med
alle sine Fejl var en Mand med en redelig Vilje, „uden Falskhed og Svig“.
Ahlefeldt længtes efter at komme bort fra Byen, men hans ødelagte
Pengeforhold holdt ham tilbage. Han udnævntes i Novbr. 1794 til Gesandt i
Berlin, men kunde paa Grund af trykkende Gjæld ikke tiltræde denne Post.
Flere Aar senere skildrer han i et Brev til Christian Bernstorff sine Lidelser paa
hin Tid. „Jeg var udsat for at blive sat i Gjældsfængslet for Bagatellers Skyld og
vandt kun Tid ved at underskrive Vexler med et Tab for mig af 50—100 pCt.
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skulde blive offentliggjorte paa Prent. Gud forbyde, at nogen skulde kjende denne
Stilling, der er dobbelt frygtelig, naar man har en elsket Familie“.
I April 1796 blev han udset til Gesandt i Madrid, hvilken Stilling A. P.
Bernstorff havde tiltænkt ham, men det var endnu ikke lykkedes ham at ordne
sine Forhold. Endelig 1798, 11. Maj, blev han akkrediteret som Gesandt i
Sachsen, efterat hans Gjæld her i Byen var dækket. Opholdet i Dresden, hvis
Theater- og Musikliv i høj Grad lagde Beslag paa hans Interesser, var ham
meget kjært, men ogsaa her, hvor han faldt i Hænderne paa en Bedrager, kom
han i saa pinlig økonomisk Forlegenhed, at han efter et Par Aars Forløb be
sluttede sig til at søge sin Afsked, der blev ham bevilliget i Naade og med
Pension 26. Juni 1801.
Efterat have solgt sit i Franken beliggende Gods flyttede han kort
efter til Prag, hvor han henlevede sine sidste Aar, hjemsøgt af Svaghed og
pint af Græmmelse over sit Livs mange skuffede Forhaabninger. Han havde
endnu Aaret før sin Død den Glæde at gjensé sin Konge, da denne under sit
Ophold ved Wienerkongressen gjæstede Prag og beviste Ahlefeldt megen Ven
lighed. Grev Ferdinand Ahlefeldt døde 28. September 1815.
Hans Gemalinde Prinsesse Marie Theresia af Thurn og Taxis, hvis
Rang under hendes Ophold her ved Hoffet gav Aarsag til mange ceremonielle
Bryderier, vandt i vide Kredse Sympathi ved sin Ynde, Aandfuldhed og Elsk
værdighed. Hun var i Besiddelse af fremragende musikalsk Begavelse og kom
ponerede Musiken til Telemak paa Kalypsos 0, en Operaballet i fire Akter af
Galeotti, som opførtes 28. December 1792. Den gjorde megen Lykke, og Publi
kum tilkjendegav sit Bifald ved at applaudere op til Prinsessens Loge. Endvidere
skrev hun Musiken til Hastes Syngespil Væddemaalet, der gik over Scenen 4.
Oktober 1793. Hun døde i Prag 20. December 1810. I dette Ægteskab fødtes
Datteren Comtesse Marie Caroline Christiane Vilhelmine (Femte Afsnit III).

7. COMTESSE CHRISTIANE SOPHIE CHARLOTTE, født 30. Ok
tober 1749, død 22. Juni 1750.
8. COMTESSE LOUISE CHRISTINE FREDERIKKE, født i Slesvig
13. December 1751, død 13. Marts 1809 som Konventualinde i St. Johannesklostret i Slesvig.

9. COMTESSE JULIANE MARIE, født 17. Marts 1753 i Slesvig,
død 21. Marts 1759 i Kjøbenhavn, begravet paa Garnisonskirkegaarden.

FEMTE AFSNIT
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CHRISTIAN
GREVE AHLEFELDTLAURVIGENS RØRN
1.

FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN

til Grevskaberne Langeland og Laurvig samt Stamhuset Ahlefeldt,
General, Kammerherre, 1760—1832.

Frederik, Grevskabet Langelands sjette Besidder, fødtes 17.
November 1760 paa Bjørnemose. Otte Aar gammel optoges han
i Bedstefaderens Hjem paa Tranekjær og fik en yderst omhygge
lig Opdragelse. Fra Maj 1768 lededes hans Undervisning af
Lyneborgeren G. C. Meyer og derefter fra Oktober 1769, da
denne Lærer paa Grund af manglende Kundskaber afskedigedes, af Leipzigeren
C. H. Reichel, en Discipel af Gellert, til hvem Bedstefaderen havde henvendt sig for
at finde en dygtig Hovmester for den lille Sønnesøn, hvis Opdragelse i høj Grad laa
ham paa Hjærte. Under Forudsætning af, at han med Tiden skulde træde i fransk
Tjeneste, en Plan, som dog senere opgaves, fik han efter Datidens Skik allerede
som tolvaars Dreng Patent som Lieutenant ved Regimentet Deux ponts i Strassburg
og 1772 som Ritmester å la suite i Armeen. Det Jvar Bedstefaderens Hensigt at lade
ham studere i Leipzig under Gellerts Vejledning, men da denne i December 1769
afgik ved Døden, sendtes Ahlefeldt til Kiel, hvor han, tolv Aar gammel, 1772,
9. Oktober, blev immatrikuleret. 1774, 22. Marts, udnævntes han til Ritmester
å la suite i danske Livregiment Rytteri, forflyttedes 1781, 23. Maj, til norske
rev
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sit Regiment og forfremmedes 1788, 25. Januar, til Major. Fra September
samme Aar til December 1789 stod han ved smaalehnske Dragonregiment og tog
i Kronprinsens og Prins Carl af Hessens Suite Del i Felttoget i Norge. Efterat
samme var til Ende tiltraadte han atter Posten som Sekondmajor ved norske
Livregiment. 1791, 14. Januar, fik han Oberstlieutenants Karaktér, begjærede
faa Dage senere sin Afsked fra Tjenesten for udelukkende at kunne arbejde
paa sine Godsers Bestyrelse, men tog paa Kronprinsens Opfordring sin Ansøg
ning tilbage. 1793, 22. Marts, traadte han som Premiermajor uden Gage ud af
Hæren. 1789, 17. Juni, var han bleven udnævnt til Kammerherre.
Om den unægtelig noget paaholdne og knarvorne Fader har holdt
Sønnen for strængt, eller det flotte Officersliv har forledt Grev Frederik til let
sindige Streger, kan ikke afgjøres, men vist er det, at Faderen 1787 med aller
højeste Bevilling lod ham erklære for umyndig. Denne Bestemmelse hævedes
først ved offentlig Erklæring af Faderen, udstedt 22. August 1791.
Grev Frederik havde 1785, 29. Juli, paa Himmelmark fejret sit Bryllup
med Louise Charlotte Hedemann, født 21. Maj 1764 paa Himmelmark, Datter
af dansk Landraad Johan Christoph Georg Hedemann til Himmelmark og Mohrberg og Hustru Davidia Margrethe, født von Drieberg. Forbindelsen var et
virkeligt Inklinationsparti, Bruden medbragte kun et beskedent Udstyr og 6000
Rdlr. i Medgift. De Breve, det unge Ægtepar vexlede i deres første Samlivs
Aar, naar Greven var paa Rejse, vidne om gjensidig, uforstilt Hengivenhed.
Efter Faderens Død arvede Grev Frederik 1791 begge Grevskaber. Op
fyldt af Sympathi for Tidens humane Bevægelser begyndte han endnu samme
Aar Udskiftningen paa Langeland, der fandt Sted paa hans egen Bekostning.
1813 hævedes det sidste Fællesskab, og 1820 foregik den sidste Fordeling af
Godsets egne Jorder. Samtidigt begyndte han paa Hoveriets Afløsning, der i
Aaret 1813 i det væsentlige kunde ansés som tilendebragt.
Grev Ahlefeldts store Passion for scenisk Kunst, der fulgte ham gjennem
hele Livet, drog ham atter og atter til Hamborg, hvor den store Skuespiller
Friederich Ludvig Schrøder stod i Spidsen for Byens Theater, der under
hans glimrende Ledelse vandt Ry over hele Tyskland.
Herfra medbragte
Greven stadig nye Impulser til sit andet Hjem i Slesvig, hvor han beboede den
senere Prinsen af Nøer tilhørende Gaard i Frederiksberg og i en Aarrække var
nøje knyttet til Landgrevens Hof. Her gav han hver Lørdag paa egne og
andre Musikvenners Bekostning Koncerter, hvortil Billetter uddeltes gratis, gjældende for hele Vinteren. Endvidere lønnede han et Skuespillerselskab, der om
Vinteren gav tre og om Sommeren to Forestillinger ugentlig. Der er endnu
bevaret Repertoirelister fra Aarene 1792—97, som vise, at Selskabet havde
Mod til at binde an med saa store Opgaver som Shakespeares Hamlet og Schil
lers Don Carlos paa det tragiske Skuespils Omraade, samt Tryllefløjten og Don
Juan for Operaens Vedkommende; hyppigst var det dog Modeslykkcr af lettere
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Grev Benjowski, samt den berygtede „røde Hue“. Oplaget af Theaterplakater
viser, at de Besøgendes Antal gjennemsnitlig beregnedes til 300 Personer. Sel
skabets Præstationer roses meget, og det gav Slesvig Ry i Hertugdømmerne.
Som Kapelmester fungerede den bekjendte Musikdirektør Phanty. Greven lagde
ogsaa megen Vægt paa Udstyret af Stykkerne, og i en Maaned skal Regningen
paa Rekvisiterne være løbet op til 1000 Mark Kurant. Da Udgifterne efterbaanden voxede Greven over Hovedet, overtog Landgreven Theatret.
I senere Aar havde Ahlefeldt baade Theater og Kapel paa Tranekjær
Slot. Det skal siges til hans Ros, at Kunsten var ham det højeste Maal, og
at han i videste Udstrækning gav Folk, selv ganske Ubemidlede, Adgang til
Forestillingerne. At han virkelig forstod sig paa scenisk Kunst fremgaar blandt
andet af den Omstændighed, at Nationalscenen jævnlig hentede Raad hos ham.
Hans Orkester, i hvilket Bedstefædrene til endnu blomstrende, ansete Musiker
familier spillede, nød stor Anseelse. Bortset fra de store Summer, Greven
ofrede paa sin kostbare Passion, var han selv ingenlunde kun en passiv Del
tager. Han oversatte et af sine kjæreste Stykker, Gulddaasen, paa Tysk
og sang endog med ved Koncerterne. Saaledes foredrog han ved en Koncert
i St. Knuds Kirke i Odense 1805 en af Mozarts Arier, og endnu 1816 gav han
efter Prædikenen i Tranekjær Kirke som 56aarig Mand et Sangnummer tilbedste
og „hædrede Dagen“, som det hedder, „med nogle Strofer“. 1812 gav kongelig
Skuespiller Knudsen paa Tranekjær Slot til Fordel for „Najaden“s Mandskab en
Forestilling, der paa to Aftener indbragte 1960 Rdlr. 1818 opførte Kapellet
Mozarts Rekviem og endnu 1823 gav det under Phantys Ledelse Koncerter
i Aarhus.
Saaledes førte Ahlefeldt, omgivet af Skuespillere, Sangere og Musikere,
paa sit Slot et sælsomt broget Liv, der minder om den theaterkjære Greves i
Goethes Wilhelm Meister og hans Aandsfælles i Immermanns Roman „Die
Epigonen“, der, som bekjendt, har laant flere af Ahlefeldts Karaktertræk, som
Forfatteren har kjendt af Datterens, Comtesse Elises Fortælling. Det kan ikke
nægtes, at Grevens Omgivelser til Tider sænkede det Niveau for god Tone, der
burde have hersket i et saa fornemt Hjem, men at Livet paa Slottet i hine
Dage skulde have været saa forargeligt, som Ludmilla Assing i sit Mindeskrift
om Elise Ahlefeldt fortæller, er uden Tvivl overdrevet, ligesom Comtessens
Personlighed i hendes Skildring er omgivet med et altfor stærkt Helgenskjær
paa Bekostning af Faderens i de mørkeste Farver tegnede Billede.
Grev Ahlefeldt var en udpræget original Karakter, hvis Dyder og Lyder
traadte lige stærkt frem. Hans Tilbøjelighed til at føre et fyrsteligt Hus med
overdaadig Pragt og Luxus, som det kjendes fra de talrige smaa Hoffer i Slut
ningen af forrige Aarhundrede, der alle levede over Evne, ødelagde hans Fi
nanser. Hans Letsindighed stod i nøje Forbindelse med hans Hjærtensgodhed
og Rundhaandethed, der udartede til Ødselhed. Dette viser sig tydeligt i hans
12
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hans Mangel paa økonomisk Sans kom ogsaa Landets Ruin i finansiel Hen
seende, og han var hele sit Liv igjennem i trykkende Pengeforlegenhed, men
hans lyse Syn paa Livet hjalp ham altid let ud over Livets Sorger og Be
kymringer.
Ifølge kongelig Resolution af 11. August 1797 tillodes det ham efter
Ansøgning at rejse et Laan af 800,000 Rdlr. paa begge Grevskaber til Dækning
af den store Gjæld. Grevskabet Langelands Indtægter ansloges paa hin Tid til
50,000 Rdlr. aarlig i middelgode Aar. Den nedsatte Administrationskommission
bestemte, at der aarlig skulde lægges 32,000 Rdlr. tilbage til Forrentning og
7000 Rdlr. til Dækning af Gjælden, der ved Grevens Død 1832 var voxet til
1,400,000 Rdlr.
Derimod saa Grev Ahlefeldt sig ikke længere i Stand til at hævde Be
siddelsen af Grevskabet Laurvig. Regeringen imødekom desto villigere hans
Begjæring om Tilladelse til at sælge det, som Kongsberg Sølvværk, der længe
kun havde givet Tab, i Aaret 1805 blev nedlagt, og man i dets Sted besluttede
at overtage Driften af et Jærnværk, hvoraf man ventede store Fordele. Med
kongelig Bevilling af 10. Juli 1805 afstod Ahlefeldt Grevskabet Laurvig til
Staten for en Sum af 920,000 Rdlr. Kurant samt 1000 Speciesdukater „som
Naalepenge“ til Grevinden. Det betingedes dog, at største Delen af Kjøbesummen skulde blive staaende i den kongelige Kasse som en Fideikommiskapital, der, efter Afbetalingen af den paa Grevskabet hvilende Gjæld, skulde
nedarves i Familien efter de i Extensionspatentet af 1692 opstillede Regler.
Efter Fradrag af Gjælden og den Sum (13,976 Rdlr.), der var beregnet for
Kirkerne, som Greven tilligemed Kaldsretten forbeholdt sig, udgjorde Kapitalen
686,024 Rdlr., der efter Forordningen af 5. Januar 1813 svarede til 343,012
Speciesdaler, men senere gik ned til 598,375 Rdlr. I Kong Frederik VI.s Skjøde
paa Grevskabet, dateret 2. September 1817, angives dog Kapitalen med det
oprindelige Beløb i Kurant.
Kort efter Salget af Grevskabet Laurvig kjøbte Greven 1806, 1. Maj,
„til og for“ sin Frue Godset Ludvigsborg (Kohøved) ved Ekernførde af Kammer
herre, senere Gehejmekonferensraad Carl Frederik Ulrik Ahlefeldt-Dehn for
475,000 Rdlr. „Krigen mod England“, skriver Greven, „berøvede mig snart
Muligheden af at bestyre en saa vigtig Ejendom“, og han saa sig derfor nød
saget til allerede i August 1810 at lade Godset gaa tilbage til dets tidligere
Ejer. Foruden en ikke ringe Sum af Ahlefeldts egne Midler gik ved dette
Godssalg Grevindens hele Medgift, 6000 Rdlr., tabt, som stode i Ejendommen.
I Krigsaarene 1801 og 1807 kom Grev Ahlefeldt til at spille en frem
ragende Rolle som militær Befalingsmand. 1801, 24. Marts, udnævntes han til
Oberstlieutenant og Chef for den langelandske Bataillon, der talte 480 Mand, og fik
i denne Anledning Orlov af sin Chef Prins Carl af Hessen. Under Krigsurolig-
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hederne brevvexlede han umiddelbari med Kronprinsen, organiserede fra sit Slot

med fyrstelig Myndighed hele Øens Væbning og udkastede selv Tegningen til
Korpsets Uniformer. I August fik han endog Ærø draget ind under sin Kom
mando. Den 16. September var Kronprinsen selv Gjæst paa Tranekjær Slot.
1802, 27. Januar, udnævntes han til Generalmajor og blev 12. Juni Aaret efter
dekoreret med det hvide Baand. 1808, 8. Marts, sattes Greven å la suite i
Hæren, men vedblev at føre Kommandoen paa Langeland, Ærø og Taasinge
samt udnævntes 28. Juni samme Aar til Storkors af Dannebrog. Ahlefeldt var
i disse Aar stadig steget i Gunst hos Kronprins Frederik, der ogsaa som Konge
vedblev at skjænke ham talrige Beviser paa sin Hengivenhed. Frederik VI.
kalder Grev Ahlefeldt oftere sin „sande Ven“ og karakteriserer ham som „en
sjælden fornuftig og god Patriot, hvis Retskaffenhed, Iver og Gjæstfrihed er
bekjendt over al Beskrivelse“.
Sit personlige Mod og sin Overlegenhed i farefulde Øjeblikke fik Grev
Ahlefeldt Lejlighed til at udvise under Spaniernes Indkvartering paa Langeland.
I Begyndelsen af Aaret 1808 sendte Napoleon, under Paaskud af at
bringe Danmark Undsætning mod Sverig, en Hær paa 30,000 Mand under
Bernadottes Anførsel op i Landet. Halvdelen, Avantgarden, bestod af Spaniere,
to Divisioner Hjælpetropper, som den svage Kong Carl IV. havde overladt Kej
seren. Den anførtes af den spanske General Marquis de la Romana og blev
indkvarteret i Jylland ved Kolding samt paa Fyen og Sjælland. Da Efterret
ningen om at Napoleon havde erklæret Huset Bourbon for afsat fra
Tronen, og (6. Juni) udraabt sin Broder Joseph til Konge af Spanien,
naaede Danmark, fik de spanske Tropper Befaling til at aflægge den nye
Hersker Troskabseden. Dette Forlangende stødte paa stor Modstand hos den
fædrelandssindede de la Romana og hans Mænd. Afskaaret fra alle Hjælpe
kilder hjemmefra, omringet af Fjender paa alle Sider og prisgivet den nordiske
Vinter besluttede Generalen under Paaskud af Edsaflæggelsen at samle samt
lige spanske Troppeafdelinger paa Fyen, men i Virkeligheden i den Hensigt at
forene sig med Englænderne og at vende tilbage til Spanien. For at undgaa
Faren ved en mulig Overrumpling satte la Romana sig 9. August i Besiddelse af
Fæstningen Nyborg, hvis gamle Kommandant Baron Gyldencrone forgjæves
havde andraget om Forstærkning af Garnisonen. Han førte Klage over den
„myndige Grev Ahlefeldt“, der tidligere havde frataget ham et Jægerkompagni og
nu indstændigt hævdede, at Langelands Forsvarsstyrke burde forøges yderligere.
Under Ahlefeldts Befaling stod 4. Bataillon af Kronens Regiment, Grenadérkompagniet af fyenske Regiment (Ærø) og Grenadér- samt Jægerkompagniet af
2. jydske Regiment, den langelandske Infanteribataillon, en Eskadron af jydske
Regiment lette Dragoner, det langelandske ridende Jægerkorps, samt 4 sex- og
8 trepundige Kanoner ridende og kjørende Artilleri samt 4 Kanonchalupper.
Hele Styrken beløb sig til henved 1000 Mand.
Den 10. August landsatte la Romana sine Tropper paa Langeland og af12*
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Fjendtligheder skulde være udelukkede mod at Øens Beboere drog Omsorg for
Spaniernes Underhold. Den danske Besætning trak sig derefter bevæbnet til
bage til Slottet og Øens Nordside. Det til en Begyndelse gode Forhold mellem
Grev Ahlefeldt og Marquis’en led faa Dage efter et farligt Brud. Ahlefeldt var
nemlig gaaet i Borgen for den af Spanierne til Fange tagne franske Oberst
Gautier, der havde givet sit Æresord paa ikke at ville forlade Langeland. Da
Obersten uformodet brød sit Ord og undslap til Svendborg, kom det til et
heftigt Sammenstød mellem Greven og la Romana, der erklærede Ahlefeldt for
sin Fange og meddelte ham, at han som Gidsel for Obersten vilde blive ført til
Spanien og stillet for en Krigsret. Ahlefeldt gav ham med største Sindsro til
Svar, at han var rede til at følge ham, kun udbad han sig Tilladelse til at
skrive nogle Breve, før han forlod sit Fædreland. Da la Romana i sin Hidsighed
afslog denne Bøn, svarede han med urokkelig Koldblodighed: „Nuvel, jeg giver
da Afkald derpaa“. Næppe havde Greven udtalt disse Ord, før la Romana, impo
neret af Ahlefeldts Sindsro, greb hans Haand og udbrød: „Nej, Hr. Greve, saaledes handler ingen Spanier, De er fri, fuldstændig fri“.
Ahlefeldt gav nu Befaling til, at hans Tropper skulde afvæbnes, men
disse nægtede at ville efterkomme Ordren og indtoge en bevæbnet Stilling ved
Steensgaards Mølle. Det lykkedes dog Ahlefeldts Broder og Adjutant Grev Christian
at berolige Folkene. Uden at have begaaet synderlige Overgreb indskibede Tropperne
sig den 22. August i de engelske Skibe, der krydsede i Østersøen og nu indløb
til Langeland. „Saaledes endte en Katastrofe“, skriver Greven, „der vil ind
tage en ikke ubetydelig Plads i vort Lands Aarbøger“.
Ahlefeldts Holdning var Gjenstand for almindelig Beundring. Et Øjen
vidne til disse Begivenheder minder om „hans mandige, rolige Færd i saa mangt
et kritisk Øjeblik, da hans Person og Ejendomme truedes af 10,000 Mand insurgerede Fremmede, hvorledes han aftvang disses Chef Højagtelse i et højst for
bitret Øjeblik og ved sin Karaktérs værdige Holdning afvæbnede den spanske
Grandes Harme“. Han berømmes for den utrættelige Iver, med hvilken han
drog Omsorg for hver ham undergiven Vaabenart og for dens Fuldstændighed
som for Mandskabets Velvære, at han aldrig trættedes ved nogen Detail, og
uden at tage mindste Hensyn til sin Person var til Stede overalt, hvor han
mente at kunne udrette noget. Grevinde Charlotte Schimmelmann, der paa en
Rejse over Bæltet i hine farefulde Dage blev tvunget til at ty ind til Tranekjær,
skildrer det fornemme Præg, „den antike, skjønne Gjæstfrihed“, der herskede
paa Slottet, og hun fremhæver med levende Anerkjendelse Grev Ahlefeldts
ridderlige Tænkemaade og store Uforfærdethed, hans sjældne Kundskabsfylde
og indtagende Elskværdighed.
1813, 28. Januar, forfremmedes Greven, der Aaret i Forvejen var bleven
hædret med Sølvkorset, til Generallieutenant og fik overdraget Kommandoen
som Chef for en Armédivision. Forskjellige mindre Kystfægtninger med Fjenden
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i Aarets Løb faldt ud til Gunst for hans Tropper. 1815, S. April, udnævntes
han til Chef for fyenske lette Dragonregiment, hvilken Stilling han beklædte,
indtil han 1830, 6. April, traadte ud af Hæren.
Ved Siden af sin militære Virksomhed arbejdede Grev Ahlefeldt ihær
digt og med stor Bekostning paa sit Grevskabs Forbedring. Molbech, der paa
sine Ungdoms vandringer gjæstede Tranekjær, omtaler „de skjønne og store øko
nomiske Anlæg“ samt de vigtige Forbedringer, Generalen havde foretaget, „som
gjøre Tranekjær til et af de for Økonomen interessanteste Steder i Danmark“.
1810 anlagde Greven en Roesukkerfabrik i Tranekjær, der kostede ham 114,000
Rdir., et Foretagende, der under Fastlandsspærringen, da Kolonialvarernes Pris
steg til en utrolig Højde, var af Betydning, men som faa Aar efter maatte op
gives, og i hvis Sted han oprettede en Fabrik for Tilberedning af Kornbrænde
vin. Han var i høj Grad interesseret i de hjemlige Produkters Nyttebrug,
anstillede selv Forsøg i Landbrugsvidenskaben og offentliggjorde saaledes 1814 i
Bladet „Dagen“ en Artikel om Forsøg med Drikkevarer af Kartofler samt andet
Steds en ny Maade at lave den bedste Eddike af Frugt. Paa Langeland opret
tede han et saakaldet vindskibeligt Selskab. Hvert filantropisk Foretagende
fandt en varm Ven og Velynder i Greven, der som faa Godsejere paa hin Tid
var afholdt og elsket af sine Bønder, hvis Kaar han, som ovenfor nævnt, for
bedrede paa mange Maader. I Odense By, hvor Greven jævnligt tog Ophold,
oprettede han en Industriskole, et Bibliothek og Læseværelse for Underofficerer
ligesom han var Medstifter af et militært Provinsbibliothek sammesteds.
Grev Ahlefeldt afgik ved Døden, ramt af et Nerveslag, 8. Marts 1832,
62 Aar gammel, paa Tranekjær Slot og jordfæstedes efter sit eget Ønske i Tovløkke
Lystskov. En Samtidig, der stod ham nær, fremhæver „hans uovertrufne, elsk
værdige Gjæstfrihed, hans rene Humanitet, hans Glæde i andres Glæde, hans
ubegrænsede, mønsterværdige Hengivenhed og Troskab mod Kongen og idelige
patriotiske Opofrelser“.
Saaledes lever „den gamle General“s Minde endnu paa Langeland, hvor
der i Folkemunde fortælles utallige Smaatræk om hans originale Væsen.
Ahlefeldt havde, efter at hans Ægteskab med Louise Hedemann (død 30.
Marts 1812 i Kjøbenhavn) var blevet ophævet, 17. April 1816 paa Aalykkegaard
ægtet Anna Catharine Leth, Datter af Etatsraad Frantz Joakim Leth til Aalykke
gaard ved Odense og Hustru Anna Marie, født Lange, født 5. Januar 1798 paa
Aalykkegaard, død 6. Juni 1871 paa Lille Grundet ved Vejle. Ogsaa denne
Forbindelse hævedes i Aaret 1820. Grevinden ægtede derefter 1831 Proprietær
Dankvard Neergaard til Lille Grundet (født 6. Maj 1802, død 5. Juni 1881 i Vejle).
I sit første Ægteskab havde Greven Datteren Elise Davidia Margrethe
(Sjette Afsnit I), medens hans andet Giftermaal var barnløst.
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2.

COMTESSE IDA BIRGITTE, 1761-1805.

Comtessen fødtes 24. Oktober 1761 og blev indskrevet som Klosterdame
i Uetersen. Hun ægtede i April 1795, ubekjendt hvor, Peter Seehusen, født
1759 i Stenbjærg i Angel, Sekretær hos Grev Christian Ahlefeldt-Laurvigen,
senere Forpagter af Rebbjerg i Angel, tilsidst Parcellist paa Nybølgaard, død
22. Juli 1826 paa Nybølmark i Sønderborg Amt, begravet paa Karby Kirkegaard.
I et Brev til Broderen Frederik, skrevet i Marts 1795, aabenbarer hun denne
sit Forhold til Seehusen og sin Hensigt at indgaa Ægteskab med ham, hvem
hun har kjendt i tyve og elsket i sytten Aar. Hendes Giftermaal foraarsagede,
som det var at vente, et Brud med Familien. Endnu 1804 skriver hun til
Broderen, hvor hjærtelig hun ønsker, at de atter maatte blive gode Venner.
„Jeg giftede mig,“ ytrer hun, „med en bekjendt, brav Mand, som har tjent vor
Familie redelig, og jeg tør paastaa, at Du endnu ikke har fundet nogen, der
har tjent Dig trofastere end han. Han elsker Dig enthusiastisk og gjør mig
saa lykkelig som tænkes kan.“ Dette Brev synes at have havt en Udsoning
mellem de tvende Sødskende til Følge, men Comtessen afgik kort efter ved
Døden 1. Februar 1805 i sin Mands Fødestavn i Stenbjærghav. Peter Seehusens
og Hustru Ida Birgitte Comtesse Ahlefeldts Afkom er, som ovenfor nævnt,
successionsberettiget til Stamhuset Lundsgaard.

3.

COMTESSE MARIE ELISABETH,

født 3. Marts 1763 paa Bjørnemose, død 25. November 1823 paa Aamølle ved
Gudum, gift 13. Oktober 1797 i Lemvig med Henrik v. Brockdorff, født 27.
Marts 1765 paa Visselbjærg, først Korporal ved riberske Regiment, 1788 Fæn
drik å la suite, 1789 Sekondlieutenant, 1799 Premierlieutenant, 1809 Kompagni
chef, afskediget Aaret efter, død 13. December 1830 paa Aamølle, som han ejede.

4.

JENS JUEL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN, 1764-94.

Greven fødtes 10. Juni 1764 paa Bjørnemose, studerede efter omhyggelig
Privatundervisning i Hjemmet først ved Universitetet i Gottingen og senere fra
1. Maj 1784 i Kiel. Han skal, hvad der dog ikke bestemt kan paavises, en
kort Tid have staaet som Husarofficer i fremmed Tjeneste. Næppe 24 Aar
gammel ægtede han 1788 sin Svigerinde Sophie Dorothea Hedemann, født 16.
December 1760 paa Himmelmark. Efter Brylluppet tog det unge Par Ophold
i Altona, hvor Greven uden at beklæde nogen Embedsstilling tilbragte sin Tid
med litterære Sysler. Hans Hu stod til den diplomatiske Løbebane og han an
søgte i Februar 1790 hos Kronprinsen om Embedet som Gesandt i Neapel, der
siden overdroges hans Fætter Grev Ferdinand Ahlefeldt. „De, min Kronprins,“
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véd ikke, hvad Ørkesløsheden vil sige. Hvorledes skal jeg skildre Dem alle
Ubehagelighederne ved min Stilling. Jeg føler Kræfter i mig til at kunne være
til Nytte, jeg har Viljen dertil, men jeg har intet Virkefelt.“
I Modsætning til Faderen var Grev Jens Juel en ivrig Beundrer af Re
formbevægelserne herhjemme og gjør sig i sin^ Smaaskrifter til Talsmand for
disse. I sit første Skrift Gedanken über die Regierung (Altona 1791), oversat
paa Dansk af C. C. Fabricius (Odense 1791), behandler han som erklæret Til
hænger af Montesquieu Fyrsternes Pligter overfor deres Undersaatter. Den ene
vældige Monark er den største Træl i Riget, han misunder „den fattige Land
mand, som snorker roligt paa sit haarde Leje.“ Fyrsten skylder Folket fuldtud
Ansvar for sine Svagheder, Lidenskaber og Fejl. Den gode Hersker skal fly
„den usle Hofsnog,“ der skiller ham fra Folket; han skal umiddelbart søge at
lære sig selv at kjende og sætte sig ind i sine Undersaatters Skikke, Tænkemaade, Karakter og Tarv. Ingen Borgers Klage tør afvises, men bør prøves
paa det strængeste; Lovene bør være faa i Tallet, korte og tydelige, at ikke
„den arme, plagede Bonde“ skal blive et Offer for Sagførernes Gridskhed. Af
gifterne ere overalt saa store, ubestemte og indviklede, at „den fattige, men
vigtigste Klasse gives til Pris“. Privilegier og Monopoler bør afskaffes, Landets
Velstand bestaa i en ligelig fordelt Formue, der holdes i stadigt Omløb. Ingen
i Staten maa være ledig eller undværlig, ingen tør foragte den anden. Menne
skene kunne efter hans Mening inddeles i fire Klasser, den producerende eller
Landmandens, den forarbejdende og den bestyrende eller forsvarende Klasse;
den fjerde eller fortærende forbigaar han med Ringeagt. Regeringen bør ikke
formene Privatmanden Luxus, men denne skal til Gjengjæld bære den største
Skattebyrde. Joseph den anden og Leopold af Dessau, der lettede deres fattige
Undersaatters Tynge, ere Forfatterens Helte. Det lille Skrift ender med en
varmfølt Opfordring til at udbrede Oplysning hos Almuen og indføre en efter
dens Gjerning hensigtsmæssig indrettet Undervisning. I sin skriftlige Tilegnelse
af Bogen til Kronprinsen kalder han den „et Værk, som Kjærligheden til Sand
heden har dikteret ham i Pennen“. Han oversender sit Skrift i den Forvisning,
at Kronprinsen er en af de sjældne Fyrster, der gjærne laane Sandheden Øre
og hade Smiger, hvorfor han „ikke frygter at forelægge ham en Bog, som
maaske ikke enhver Fyrste gjærne læste“.
I den samme Aar udkomne Pjece „Sendschreiben eines dänischen Burgers
an den Kronprinzen“ henvender han sig direkte til Kronprins Frederik og berømmer ham for at have indskrænket Udgifterne ved sin Hofstat, afskaffet
ufortjente Ærestegn og inddraget overflødige Pensioner. Han priser de store
Reformer, Bondens og Negerens Frigjørelse samt Trykkefrihedens Indførelse.
Da Kronprinsen har vist sig som en stor Fredsven, fordrister Forfatteren sig til
at paatale Hærens xuforholdsmæssige Størrelse (75,000 Mand), der paalægger
Folket store og unødvendige Byrder — en Anskuelse, der samtidig fremsattes

- 96 af Grev Valdemar Schmettow i Piøen i dennes bekjendte Skrift Gedanken über
stehende Heere. Ahlefeldt ivrer mod Tallotteriet, der drager Tusinders Ruin
efter sig. Ligesom Ludvig Reventlow er han en ihærdig Talsmand for Nordmændenes Rettigheder og stiller Kongen det uforbeholdne Spørgsmaal, om det
er sandt, hvad der siges, at det at være født i Norge er en tilstrækkelig Grund
til at afslaa visse Ansøgninger om Bestillinger. En Nordmand faar sjældent en
anselig Betjening i Danmark; det maa erindres, at denne Nation er født med
større Selvfølelse og mindre Eftergivenhed end den danske. Dette Skrift frem
kaldte et anonymt Gjensvar under Titlen: Beurtheilung des Sendschreiben an den
Kronprinzen. I et senere Skrift lieber Dänemarks gegenwärtige Politik (Slesvig
og Leipzig 1793), oversat paa Dansk (Kjøbenhavn 1794) beskjæftiger han sig
væsentligt med Handelspolitiken. Han betegner sig selv som en uegennyttig
Sandhedssøgende og raader Danmark og Sverig, der for Tiden ere de eneste
Nationer, der nyde godt af Freden, at glemme alt gammel Had og Nag og
slutte sig sammen for at skaffe sig økonomiske Fordele af Handelen ved en
Nedsættelse af Tolden.
Endelig har Grev Jens Juel kort før sin Død udgivet Skriftet Grund
sätze einer richtigen Politik nach dem Phocion (Slesvig og Leipzig 1793). Det
er til Dels udarbejdet paa Grundlag af Bonnet de Mablys 1763 udkomne, den
Gang meget læste Bog Entretiens de Phocion. I Lighed med denne Forfatter
hævder han, at Politiken bør bøje Lidenskaben under Fornuftens Aag; som
Landmanden udforsker, ved hvilken Dyrkningsmaade Jorden giver rigeligst Ud
bytte og taalmodig føjer sig i Naturens Orden, bør Statsmanden gjøre Moralen
til sit Hovedstudium og søge sit højeste Maal i Folkets Lykke, der ikke bestaar
i Ophobning af Rigdomme eller Udvidelse af Landomraade. Roms Vælde formaaede ikke at skabe Tilfredshed blandt dets Undersaatter, og tilsidst segnede
Kolossen under sin egen Vægt. Maadehold, Lyst til Arbejde og Æresfølelse ere
de Dyder, der bør indtage den første Plads i den politiske Orden. Vold og
Havesyge, som nu er Hovedtendensen i al Politik, har sat sig et evigt Skjændslens Minde i Polens Tilintetgjørelse. Naar et blomstrende Land skal gjøres
til Gjenstand for Politikens samvittighedsløse Efterstræbelser, søger man i gamle
Arkiver efter Adkomstbeviser for paa Skrømt at gjøre sin Ret gjældende. I
Mangel af existerende Aktstykker fabrikerer en øvet Kronologist et Dokument
med gothisk Skrift paa tykt Æselsskind, som hænges op i Skorstenen, for at
Røgen skal give det Præg af Ælde.
Naar vore Naboer fravriste os Lande og Byer, bør vi stræbe efter nye
Dyder, og vi blive da mægtigere end vore Ransmænd, der ydmyge og tugte deres
nye Undersaatter ved at paatvinge dem deres Sprog og Skikke. De glemme,
at Sværdet og Tugtens Ris vel kunne betvinge for Øjeblikke, og at de aldrig ville
besejre Hjærterne. Strænge, rene Sæder, der føde Mænd med stærk og ædel
Vilje, skulle gjøre den enkelte Stat lykkelig. Idet Forfatteren vender tilbage
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til sit Udgangspunkt, udtaler han, at Folkets Moral bør være det samme for
Politikeren som Pulsen for Lægen — Sygdommens Maaler.
Med dette lille Arbejde slutter Grev Ahlefeldts beskedne, men interes
sante og sy mpathi vækkende Forfattervirksomhed. Ved sin tidlige Død blev han
desværre hindret i at kunne kjæmpe i Gjerningen for Gjennemførelsen af sine
Tanker og Planer, men han fortjener i hvert Fald at nævnes med Ære blandt
den Kreds af Mænd, hvis Aand og Hjærte mod Udgangen af forrige Aarhundrede var opladt for Frihed og Fremskridt.
Der haves forskjellige Vidnesbyrd om, at Grev Jens Juels Skrifter
læstes meget paa hin Tid, og at hans Ord fandt Gjenklang hos mange. Saaledes
udtaler Præsten Niels Blicher i Vium, Digteren Steen Steensen Blichers Fader,
sig faa Aar efter Grevens Død i høj Grad anerkjendende om ham. „Hans lyse
Sjæl“, hedder det, „overskuede og koncentrerede Kvintessensen af god Statistik.
Hans Skrifter vorde læst og atter læst, vejet og lagt paa Hjærte. Det vorde
fjærnt og nær alle Statsstyreres gyldne ABC“.
Om Grev Ahlefeldts ydre Liv vides kun lidet. I Altona færdedes han
næsten dagligt i Huset hos Lægen og Skuespildigteren Dr. Johan Christoph
Unzer, „en yderst aandrig Mand med et uudtømmeligt sprudlende Lune, begej
stret for den franske Revolution og omgivet af jakobinistisk sindede Franskmænd, med hvem han ved Punschebollen kappedes om at sige Calembours og
Ordspil“. I Piøen besøgte Ahlefeldt den oppositionelle Amtmand August Hen
nings, der hvervede ham til Medarbejder af sit Tidsskrift Genius der Zeit.
Greven, der i Begyndelsen af Aaret 1794 var bleven hjemsøgt af hyppige
epileptiske Anfald, var endnu i September Gjæst paa Tranekjær hos sin Broder,
der ved denne Lejlighed til Ordning af hans Pengesager udstedte ham en For
skrivning paa 16,000 Rdlr., hvorefter han besøgte sin Moder paa Bjørnemose.
Paa Hjemvejen til Altona gjorde han et Ophold i Slesvig, hvor han med
Broderen Grev Frederik endnu fejrede dennes Fødselsdag den 17. November,
var Dagen efter i Besøg paa Herregaarden Dollerød i Angel hos den i Madame
de Genlis’ Erindringer omtalte Familie v. Wedderkopp, men døde pludseligt to
Dage senere i Byen Slesvig, kun tredive Aar gammel og gravsattes i Domkirken.
I sit Ægteskab efterlod Greven to Sønner, af hvilke den ældste ved
Bedstemoderens Død 1803 arvede Stamhuset Lundsgaard, som Grev Jens Juel
ikke opnaaede at komme i Besiddelse af. Hans Hustru,. der fødte ham tre
Sønner, døde paa Lundsgaard 7. Februar 1820 og bisattes i Revninge Kirke.
5. COMTESSE DOROTHEA SOPHIE,
født 29., død 30. April 1765 paa Bjørnemose.
6. COMTESSE MARIE ANTOINETTE,
født 21. September 1766 paa Bjørnemose, død 30. Juni 1826 i Rendsborg, gift
med Joakim Gottlieb Schmidt, født 1752, først Underofficer, 1781 Sekondlieute13
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jydske Infanteriregiment, 1799 Stabskaptejn, 1809 Major, afskediget 1816, død
29. Marts 1819 i Rendsborg.

7.

COMTESSE ANNA MARGRETHE,

født 15. April 1768 paa Bjørnemose, død 23. Marts 1800 i Slesvig, gift 17. Juli
1795 i Tranekjær Kirke med Erik Hedemann, født 29. Juni 1766 paa Himmel
mark, død 11. Februar 1839 paa Brolykke, Major af Landeværnet.
8.

VILHELM CARL FERDINAND GREVE AHLEFELDT, 1769-1852.

Greven fødtes 5. August 1769 paa Bjørnemose, blev 1788, 4. Januar,
udnævnt til karakteriseret Fændrik i fyenske Dragonregiment og fik 13. Februar
Aaret efter virkelig Ansættelse. 1791, 15. Oktober, forfremmedes han til karak
teriseret og 1792, 13. April, til virkelig Sekondlieutenant, men afgik 1795, 13.
Februar, med Tilladelse til at bære Armeens Uniform. Efter Moderens Død
1803 arvede han ifølge Faderens Testamente Bjørnemose, som han skulde an
tage „for den billige Sum af 36,000 Rdlr.tt Han solgte det dog atter i Aaret
1805 til Kammerherre Albrecht Christoph v. Heinen og tilkjøbte sig samme Aar
Tredjeparten af Rettigheden til Taarnholm Gaard og Gods i Sorø Amt og blev 1819
Eneejer af samme. Ved mangeaarig Svaghed og uheldige Konjunkturer mistede
han efterhaanden sin Formue og saa sig 1824 nødsaget til at gjøre Opbud, og
der nedsattes en Kommission til Ordningen af hans Bo. Taarnholm administre
redes derefter af en Kommission, der bortforpagtede Taarnholm til dets tidligere
Ejer, indtil Gaarden 1835 blev udlagt til Bestyrelsen for Nationalbanken som
Pantehaver i anden Prioritet, der Aaret efter solgte Gaarden for 111,600 Rdlr.
til Contreadmiral de Falsen.
Greven levede derefter et tilbagetrukket Liv,
oppebærende sin Pension som Domkapitular for det sekulariserede Højstift Lybek.
Han døde 24. Juni 1852 paa Birkelse i Aaby Sogn ved Aalborg. Greven ægtede
21. Oktober 1798 paa Veirup Edel Dyre Løvenhielm, Datter af Major Hans Brockenhuus Løvenhjelm til Veirup og Ida Sophie, født von Biilow, født 7. November
1774 paa Veirup, død 22. Marts 1804 paa Bjørnemose, begravet i Tved Kirke.
I andet Ægteskab blev han 21. Oktober 1806 i Nyborg gift med Claudine Bang,
Datter af Kaptejn og Tolder Claus Bang og Hustru Pallene Urne, født Rosenvinge,
født 16. December 1789 i Nyborg, død 3. Marts 1838 paa Ulstrup ved Randers,
begravet paa Vinge Kirkegaard. I første Ægteskab fødtes ham fem, i andet
Ægteskab sex Børn (Sjette Afsnit III).

9.

CARL CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT, 1770-1851.

Han fødtes 7. December 1770 paa Bjørnemose, udnævntes 1789, 24.
April, til Fændrik å la suite i slesvigske Infanteriregiment, blev 1790, 31. Juli
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29. Maj, Kaptejn, 1802, 17. September, Major og Kompagnichef ved langelandske
Landeværnsbataillon, 1805, 28. Juni, tjenestgjørende Major og 1808 under
Spaniernes Indkvartering paa Langeland Adjutant hos Broderen. 1811, 21.
Maj, forfremmedes han til Oberstlieutenant og afskedigedes ved den nye Hær
ordning af 25. Januar 1816 som Oberst. Greven, der 1789, 17. Juni, udnævntes
til Kammerjunker og 1811, 16. Februar, til Kammerherre, flyttede derpaa til
Vestergaard paa Langeland, hvor han afgik ved Døden 27. Maj 1851. Han var
i første Ægteskab, 26. August 1805 (i Tranekjær Kirke) bleven gift med Juliane
Caroline Mattstedt, født 2. Januar 1787, død 28. September 1860 i Kjøbenhavn
(gift anden Gang med Jakob Elias Hoffmann, Premierlieutenant ved langelandske
Landeværnsbataillon, Krigsassessor, født 8. Juli 1771 i Maribo, død 25. Juni
1845 i Kjøbenhavn). Efterat dette Ægteskab var blevet ophævet ægtede Greven
30. April 1819 i Rudkjøbing Ursula Cathrine Bøckmann, født 14. November
1790 i Kjøbenhavn, død 9. April 1885 paa Vestergaard, Datter af Legationsraad
Hans Bøckmann og Eleonore, født Schultz.

10. ULRIK CARL GREVE AHLEFELDT,
født 16., død 29. Februar 1772 paa Bjørnemose.

11. CONRAD GREVE AHLEFELDT,
født 19. Marts, død 6. August 1774 paa Bjørnemose.

12. FREDERIK CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT,
født 29. August 1775, død 14. December 1776 paa Bjørnemose.

13. COMTESSE CHRISTINE DOROTHEA,
født 13. December 1777 paa Bjørnemose, død 17. Juli 1836 paa Birkelse, gift
13. November 1801 med Johan Georg Sitzler, født 1773, var 1794, da han ud
nævntes til Fændrik å la suite, Frikorporal, blev 1796 virkelig Fændrik i 2. jydske
Infanteri Regiment, 1801 Sekondlieutenant, 1805 Premierlieutenant, 1811 Kom
pagnichef, 1820 sat å la suite i 3. jydske Infanteri Regiment, fik 1828 Majors Anciennetet, afskediget 1829 som Major, død 18. April 1848 i Aalborg, 75 Aar gammel.

COMTESSE SOPHIE CAROLINE,
født 29. Februar 1780 paa Bjørnemose, død 25. November 1847 paa Brolykke,
gift 20. December 1801 med Svogeren Major Erik Hedemann (se ovenfor).
14.

13*
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IL

GENERAL
FREDERIK CARL CHRISTIAN ULRIK GREVE AHLEFELDTS BØRN.
1. COMTESSE CAROLINE SOPHIE EMERENTIA,
født 16. September 1787 i Itzehoe, død 6. Marts 1870 i Rendsborg, gift 30. April
1819 i Itzehoe med Rudolph Anton Ludvig von Qualen, Kammerherre, Oberst,
dansk Gesandt ved det oldenborgske Hof og hos Hansestæderne, Kommandør af
Dannebrog og Dannebrogsmand, født 19. Juni 1778 paa Westensee ved Rends
borg, myrdet 21. Februar 1830 af ukjendt Haand i sin Have i Eutin.

2. COMTESSE BENEDICTE SOPHIE FREDERIKKE,
født 23. April 1789, død 26. September 1805 i Itzehoe, indskrevet i det adelige
Kloster sammesteds.

in.

GEHEJMEKONFERENSRAAD

Ferdinand

anton

Christian greve

ahlefeldts datter.

COMTESSE MARIE CAROLINE CHRISTIANE VILHELMINE,
født 16. Januar 1785 i Carlsbad, død 22. Februar 1842 i Wien, begravet paa Kirkegaarden St. Marx i Wien. Hun ægtede 1. Maj 1810 Emmanuel Baron v. Bretfeld til Kronenburg, kejserlig østerrigsk Feltmarskallieutenant og Divisionær i
Ofen, Chef for første Kyradserregiment, Ridder af Leopoldsordenen, født 3. Fe
bruar 1774, død 7. Juni 1840 i Freiwaldau i østrigsk Schlesien.

SJETTE AFSNIT

I.
GENERAL
FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS DATTER.

COMTESSE ELISE DAVIDIA MARGRETHE, 1788-1856.
fødtes 17. November 1788 paa Tranekjær Slot. Som
eneste Barn fik hun under Moderens Tilsyn en omhyggelig Op
dragelse og Uddannelse. Det brogede Liv paa det fædrene Slot,
i hvis gjæstfrie Sale daglig færdedes Mennesker af de forskjelligste Stænder og Nationer, modnede tidligt hendes Aand. Hun
voxede frit og utvunget op „som Granerne i Slotsparken“, fulgte som kjæk og
elegant Rytterske Faderen paa hans lange Rideture og sang med sin smukke
Stemme ved de Koncerter, Greven gav paa Slottet, i Odense og i Hovedstaden,
hvor hun paa Grund af sin personlige Ynde og sjældne Aandslivlighed hørte
til Hoffets mest fejrede unge Damer. Den stigende Misstemning mellem Foræl
drene kastede dybe Skygger ind i Elises ellers saa lykkelige Ungdom. Hun
fulgte Moderen paa dennes hyppige Rejser til Ludvigsborg eller Deutsch-Nienhof,
hvor Onkelen boede, og til fremmede Badesteder, hvor Grevinden søgte at gjenoprette sit skrantende Helbred.
Under et Ophold ved Badestedet Nenndorf i Hannover i Sommeren
1808 traf Elise første Gang sammen med Adolph von Lützow, der her haabede
at finde Lægedom for de Saar, han havde faaet i Slaget ved Kolberg. Den
sexogtyveaarige Major havde allerede kastet Glans over sit Navn som en
omtessen
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gjensidig Sympathi mellem den unge, lidt excentriske Grevedatter og den kjække,
frejdige Officer. Elises Moder indviedes i Hemmeligheden, men først langt senere
blev Faderen underrettet derom, da man vidste, at denne ingenlunde vilde være
tilfreds med Partiet. Lützow var en Fremmed og ejede hverken Rang eller
Formue, der kunde gjøre ham til en i Grevens Øjne kjærkommen Svigersøn.
Efter mange Bønner og Overtalelser fra Hustrus og Datters Side gav Greven
omsider sit Samtykke til Forbindelsen, og Brylluppet fandt Sted den 20. Marts
1810, hvorefter de Nygifte rejste til Berlin. Her lærte Elise sin Mands Familie
at kjende og blev draget ind i Hofkredsene. Lützows Kaar vare langtfra glim
rende, han maatte paa Svigerfaderens Forlangende træde ud af preussisk Krigs
tjeneste og skulde nu tiltræde et Gods eller søge Ansættelse i Danmark. Begge
Dele lode længe vente paa sig, sikkert til Lützows hemmelige Glæde, skjønt
Uvirksomheden tyngede hans Sind; han længtes efter Krig.
I Foraaret 1813 rejste det tyske Folk sig til Kamp mod Frankrig og
Kong Frederik Vilhelm kaldte Preussens Ungdom til Vaaben. Lützow dannede
den fra Historie og Digtning saa bekjendte Skare „den vilde, forvovne Jagt“.
Elise fulgte sin Ægtefælle til Breslau, hvor han mønstrede sit Korps. I en
simpel Landsbykro tog hun selv, betagende ved sin friske Ungdom og glødende
Veltalenhed, den kamplystne Skare i Ed, eftersom den fylkedes om Fanen.
Blandt hine Mænd var ogsaa Theodor Körner, Digteren af „Leier und Schwert“,
der kort efter fandt Heltedøden. En rigtbevæget Tid oprandt nu for Elise, og
daglig førtes hun ind i Forhold, hun næppe havde drømt om i sit fædrene
Hjem. Da „Lützowerne“ brøde op, fulgte hun sin Ægtefælle og opholdt sig
stedse saa nær Valpladsen som mulig for at pleje ham, der næsten blev saaret
i hver Træfning. Hun skyede ingen Anstrængelse, maatte ofte tage til Takke
med et fattigt Kvarter under aaben Himmel; hjælpsom og kjærlig, trøstende og
opmuntrende færdedes hun blandt de Saarede og var fejret og beundret af
Skaren som dens gode Aand.
Efter en Række hæderlige, forvovne Kampe kom Freden efter Napoleons
Fald, Korpset opløstes, hver drog hjem til sit, og Lützowernes Daad begyndte
at glide ud af Almenhedens Bevidsthed. Da viste det sig desværre, at Lützow
ikke var den Mand, der formaaede at gjøre Elise lykkelig. Han var en tapper,
ærlig Hugaf, men uden aandelige Interesser, og der var nu intet mere, der kunde
give deres barnløse Ægteskab Indhold. Modsætningen mellem Ægtefællerne
traadte mere og mere frem, og midt i hendes voxende Tungsindighed kunde
Ønsket og Haabet om paany at søge Lykken vaagne i hendes Sjæl.
I Aaret 1816 laa Lützows Regiment i Garnison i Königsberg; senere
forflyttedes det til Posen og endelig til Münster. Overalt hvor hun kom hen
forstod hun i sit Hjem at samle alt, hvad der udmærkede sig ved Aand og Be
gavelse. Hun skildres paa den Tid som „en yndefuld Skikkelse med store tro
faste blaa Øjne, en rig, blond Haarfylde og fine, hvide, gjennemsigtige Hænder“.
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Sorger. Moderen var allerede to Aar efter Datterens Bryllup afgaaet ved Dø
den, skilt fra sin Ægtefælle, hvis Pengeforhold var i stigende Forvirring og
som derfor ikke saa sig i Stand til at udbetale Elise den mødrene Arv. Lützow
lagde sig imellem, og Sagen antog en pinlig Vending. Forbindelsen med Hjem
met indskrænkede sig til det mindst mulige, især efterat Grev Ahlefeldt i en
fremrykket Alder indgik sit andet Ægteskab. I sine indviklede Formuessager
trængte Elise til en retskyndig Bistand, og hun fandt denne hos Carl Immermann, der 1819, kun treogtyve Aar gammel, uden at have taget en afsluttende
Examen, var bleven ansat i Münster som Auditør. Han skildres i sit Ydre
som en kraftig bygget Mand af Middelhøjde, en antik romersk Skikkelse med
bredt Bryst og stærke Skuldre. Det bekjendte Billede af ham viser en høj,
majestætisk Pande, en skarpt skaaret, prægtig Profil, der ofte er bleven sammen
lignet med Napoleons. Fra det trange Studerekammer traadte den unge, i
beskedne Kaar opvoxede Jurist ud i det praktiske Liv. Strax ved det første
Møde med Elise Lützow følte han sig draget til hendes Personlighed og blev
en stadig Gjæst ved hendes fængslende og livlige Selskabsaftener, hvor han
med sit velklingende Organ for en interesseret Kreds foredrog Shakespeares,
Calderons, Goethes og senere ogsaa sine egne Digtninge. Allerede i Universitetsaarene havde han skrevet Digte, men først nu udfoldede hans digteriske
Begavelse sig i kort Tid under den Kvindes mægtige Indflydelse, der snart
ganske fyldte hans Tanker. Efter tre Aars Embedsgjerning i Münster blev
Immermann forflyttet til sin Fødeby Magdeburg som Straffedommer. En flittig
og hjærtelig, men udover Venskabsforsikringer, som de vare gjængse i Skjønaandernes Tid, ikke synderlig intim Brevvexling hjalp ham til at bære Adskil
lelsens Savn.
De Baand, der knyttede Elise til hendes Ægtefælle, havde imidlertid
ganske løsnet sig. Lützow, der i høj Grad følte sig tillokket af kokette Kvinder,
havde gjort en ung og rig f)ames Bekjendtskab og uforbeholdent ytret, at Lykken

for ham kun kunde blomstre ved denne Kvindes Side. Da Elise erfarede dette
erklærede hun ikke at ville staa nogen i Vejen og foreslog ham Skilsmisse.
Fra anden Side fortælles det rigtignok, at Lützow gjorde alt for at afvende den
ved en Skilsmisse uundgaaelige Folkesnak fra Elise og selv tage den paa sig,
og at hans Bejlen til den rige unge Pige var forsøgt af denne Grund. Begge
skiltes i Venskab og gav hinanden Løfte om varig Hengivenhed og flittig Brev
vexling. Ægteskabet opløstes i Foraaret 1825. Kort efter skrev Lützow til
Elise: „Evigt vil jeg føle og med Agtelse anerkjende dit Værd, ingen Mislyd
rører sig i mit Hjærte, der nærer den inderligste Deltagelse, det ubrødeligste
Venskab for Dig.“ Han ægtede nogle Aar senere sin Broders Enke, men lod
sig atter skille fra hende og døde 6. December 1834 i Berlin, efter senest at have
beklædt Posten som Generalmajor og Kommandant i Torgau. Erindringer om
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hans første Hustru, hendes Billeder, Breve og Bøger beskjæftigede ham paa
Dødslejet.
Elise antog med den danske Konges Tilladelse sit Fødenavn og flyttede
i Efteraaret 1825 til Magdeburg, hvor Immermann modtog hende med over
strømmende Glæde; hun sluttede sig til hans Familie, foretog i hans Selskab
samme Efteraar en Udflugt til Harzen, hvorefter hun, opmuntret af Digterens
Moder, der i hende saa Sønnens tilkommende Hustru, indrettede sin Bolig i det
lille Hus, som hine beboede. Om sit Forhold til Grevinden har Immermann
i sine sidste Aar optegnet forskjellige Bekjendelser. „Sjældent,“ ytrer han et
Steds, „har Skæbnen knyttet en sælsommere Forbindelse end vor. Jeg betegner
vore Følelser paa hin Tid som Lidenskab og undgaar Ordet Kjærlighed, fordi
der fra Begyndelsen af fandtes saa meget vagt og uklart i vor stærke, hæftige,
gjensidige Tilbøjelighed. Vort Forhold udviklede sig nærmest i Form af en
Kamp mellem to modstridende, udprægede Naturer, som kun til Dels lærte hin
anden virkelig at kjende. Jeg tør med Sandhed sige, at jeg i disse fjorten Aar
ofte har været henrykt og bedaaret, men aldrig egentlig lykkelig. Tør jeg end
ikke fortie Misklangen i vort Samvær, saa bør jeg tillige vidne, at hun har
bragt mig tusind Ofre, og at jeg til mit Livs Endeligt vil omfatte hendes rene
Sjæl med Ærefrygt.“ Han havde fra først af og ofte senere tilbudt hende
Ægteskab og hun syntes ogsaa mere end én Gang tilbøjelig til at føje ham,
men pludselig slog hendes Stemning om; hun nægtede da bestemt at opfylde
hans Bøn og erklærede kun at ville leve for sine Følelser.
I Foraaret 1827 blev Immermann forflyttet til Düsseldorf som Raad
ved den derværende Landret. Kort efter fulgte Grevinden ham dertil, hvor
begge i det nærliggende Derendorf beboede en større Villa med prægtig Have.
Hun undgik enhver Berøring med Byens selskabelige Kredse, men Immermann
bragte jævnlig Venner med til Huse. I Elises venlige Havestue samledes i en
Aarrække en lille Kreds af betydelige Mænd i Digtningens og Kunstens Verden.
Tragediedigterne F. v. Uechtritz og C. D. Grabbe, paa hvilken sidste Freiligrath har
møntet sit bekjendte Ord, Digtningens Stempel er et Kainsmærke, Billedhuggeren
Schadow, Historiemaleren Lessing og flere sceniske Kunstnere fra det under
Immermanns Ledelse blomstrende Düsseldorfer Theater.
Elise Ahlefeldts Navn vil stedse blive erindret i tysk Literaturs og
Aandslivs Historie. Hendes Minde lever i den Mands digteriske Gjerning, hvem
hun med ophøjet Ringeagt for Verdens Dom bragte saa store Ofre. Saaledes
gjenkjender man let i Immermanns Prosaværk „Die Epigonen“ hendes Person
lighed i Johannes Skikkelse som den rigtbegavede, frit opdragne Datter af et
fornemt adeligt Hus, hendes livlige, letfængelige Fantasi, hendes Ringeagt for
det dagligdags og nærmestliggende og hendes romantiske Tilbøjelighed til at
lege med Skæbnen. I „Merlin“ sporer man tydeligt de Brydninger i Digterens
Sjæl, der fremkaldes ved hans Forhold til hende, og som han ifølge sin hele
Natur tilsidst maatte føle som en Tynge. Da vaagnede den Stemning i ham,
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halvaabne Dør til hendes Sal, „hvor det farnesinske Billed, herlig efterlignet,
smiler fra den skinnende hvide Væg“. — — „Der sad Du med det fine Hoved
lænet tilbage; Bleghed dækked Dit Aasyn. Taaretunge Øjenvipper skjulte Dit
straalende Blik! Jeg vidste, Du aned, den Stund maatte komme, da vi ej mere
forstod hinanden, ramte af Skæbnen! Og jeg fatted den Sorg, der saa rørende
skuer ned fra Antikens Marmorbilied“. —
Det var paa en Rejse til Magdeburg i Aaret 1838, at Immermann blev
forelsket i den nittenaarige Mariane Niemeyer, et Kjærlighedsforhold som Dantes
til Beatrice. Efter tunge Sjælekampe besluttede han sig til at lægge Afgjørelsen
af sin Skjæbne i Elises Haand. Uden Bitterhed eller Klage forlod Grevinden
efter en dybt bevæget Afsked med Immermann i August 1839 Düsseldorf og
tiltraadte en Rejse til Italien. I Oktober fejrede Digteren sit Bryllup, men hans
Ægteskabs Lykke blev kun af kort Varighed. Uformodet bortrev Døden ham
i hans fulde Manddomskraft i August 1840. Selv nedbøjet af Sorg trøstede
og opmuntrede Elise Immermanns unge Enke og udsatte en aarlig Livrente for
hans spæde Datter.
Fra nu af levede Grevinden et stille, men i aandelig Henseende sjæl
dent rigt Liv i sit gjæstfri Hjem i Berlin, omgivet af en Kreds af aandfulde
Mænd og fintdannede Kvinder. Til hendes Omgangskreds hørte Vilhelm Hum
boldt, Ludvig Tieck, Heinrich Steffens, og af den yngre Slægt Gustav Kühne,
Heinrich Laube og Gustav zu Putlitz samt Billedhuggeren Rauch og Historikeren
Friedrich Raumer. Hun var æret og elsket af alle i en sjælden Grad. Sorger
og Skuffelser havde lutret hendes Sind og gjort hende mild, taalsom og stil
færdig. Med usvækket Interesse fulgte hun lige til det sidste hver aandelig
Bevægelse i Tiden. „Hendes Hjærte“, siger en Samtidig, „var som Digtningens
sunkne Stad, der lyste op til os gjennem Hverdagslivets Bølger“.
Efter store legemlige Lidelser og en tung Dødskamp afgik Grevinde
Elise Ahlefeldt den 20. Marts 1855 ved Døden og stedtes til Hvile af en stor,
deltagende Sørgeskare, der anførtes af General Hedemann. Ifølge Grevindens
sidste Vilje ordnede hendes Ven General Palm Boet.

14
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IL

JENS JUEL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.

1.

CHRISTIAN JOHAN FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN

til Grevskabet Langeland og Substitutionen for Grevskabet Laurvig samt Stamhusene
Ahlefeldt og Lundsgaard, Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Oberst, 1789—1856.

Grev Christian Ahlefeldt, Grevskabet Langelands syvende Besidder, fødtes
7. Januar 1789 i Altona, blev 1803 i September immatrikuleret ved Universitetet
i Kiel og fulgte 1805 med sin yngre Broder til Leipzig. Han begyndte sin
militære Løbebane 1807, 26. September, som Fændrik ved det første aggershusiske Regiment Infanteri, blev 1808, 26. Februar, Sekondlieutenant, 1809, 12.
April, Premierlieutenant og forflyttedes 14. November samme Aar til holstenske
Infanteriregiment, ansattes 1811, 16. Marts, ved fyenske ridende Jægerkorps og
udnævntes 15. Februar samme Aar til Kammerjunker. 1814, 24. Marts, sattes
han a la suite i Kavalleriet, blev 1816, 4. Maj, karakteriseret Ritmester og fik
1831, 20. September, reserveret Majors Anciennitet. Ved Bedstemoderens Død
var han 1803 kommet i Besiddelse af Stamhuset Lundsgaard, som han, efter
at have staaet under sin Farbroders Formynderskab, i en Alder af kun toogtyve
Aar tiltraadte. Efter Farbroderen arvede han Grevskaberne og Stamhuset Ahle
feldt, der befandt sig i en saa forgjældet Tilstand, at han en Tid endog var
i Tvivl om, hvorvidt han kunde overtage dem, men Hensyn til Familien og en
levende Pietetsfølelse overvandt hans Betænkeligheder. Med fremragende admi
nistrativ Dygtighed og strængeste Økonomi kjæmpede han længe med yderst
trange Kaar, indtil det lykkedes ham at skaffe Orden til Veje i sine Finanser
og at ophjælpe sine stærkt forsømte Godser. 1833, 13. Oktober, erholdt han
Majors Karakter, blev 1840, 22. Maj, Kammerherre og 1842, 28. Juni, Kom
mandør af Dannebroge. 1. Juli samme Aar sattes han å la suite som Oberstlieutenant af Armeen. 1852, 28. December, afskedigedes han af Militærtjenesten
med Obersts Karakter.
Grev Ahlefeldt var, som ogsaa Marstrands ypperlige Portræt af ham
viser, en overordentlig statelig og vindende Personlighed. Han var i høj Grad
yndet af Christian VIIL, der baade som Kronprins og som Konge oftere gjæstede Tranekjær Slot, hvor Greven tilbragte den meste Tid af sit Liv. Han
var Medlem af Stænderforsamlingen og tog levende Del i den politiske Bevæ
gelse i Fyrrerne. I 1845 skrev Orla Lehmann til Greven i Anledning af dennes
Bestræbelser for at sikre Laurids Skaus Valgbarhed og økonomiske Stilling:
„Dersom alle Rigets Magnater tænkte og handlede som De, vilde det danske

GEHEJMEKONFERENSRAAD
CHRISTIAN JOHAN FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN
1789-1856

— 107 Folk være mere aristokratisk sindet end det nu kan være“. 1852, 6. Oktober,
blev han dekoreret med Storkorset af Dannebroge og udnævntes 1856, 23. Fe
bruar, til Gehejmekonferensraad, men døde allerede 1. Maj samme Aar i Paris
som Følge af en Operation.
Greven hviler i det Tranekjær Kirke tilbyggede Kapel. Han havde 1.
Maj 1812 i Husby Kirke fra Wedellsborg ægtet Comtesse Julie Louise WedellWedellsborg, Datter af Stiftamtmand Frederik Ludvig Greve Wedell-Wedellsborg
og Hustru Frederikke Juliane Louise, født v. Klingenberg, født 20. Maj 1791, død
13. August 1877 paa Lundsgaard. Hun er begravet paa Revninge Kirkegaard.
Grevinden fødte sin Ægtefælle en Søn og tre Døtre (Syvende Afsnit I).

2.

FRANTZ VILHELM FERDINAND GREVE AHLFELDT-LA URVIGEN,
1790—1843.

Greven fødtes 7. November 1790 i Altona, blev privat dimitteret til Uni
versitetet, fulgte 1805 med Broderen til Leipzig og studerede fra April 1809 i
Kiel, derefter i Gottingen, Heidelberg og i Kjøbenhavn, hvor han 1813, 19. Ok
tober, bestod juridisk Examen med Laudabilis som Hovedkarakter og 1819 den
praktiske Prøve med samme Resultat. A. S. Ørsted fattede Interesse for den
lovende unge Jurist, og 1816 begyndte Greven sin Embedsbane som Volontær i
det danske Kancelli, da Farbroderen Grev Frederik havde modsat sig hans op
rindelige Hensigt at søge Ansættelse i Rentekammeret, der efter Generalens
Anskuelse var „et af alle afskyet Kollegium, der formedelst dets tossede Grund
sætninger, Uvidenhed p. p. gjorde hele Landet ulykkeligt“. 1820, 13. Juni, blev
han konstitueret, 13. Oktober samme Aar virkelig Underkancellist samt 1821,
29. Juni, surnumerær Assessor, og den 20. Juli erhvervede han den juridiske
Licentiatgrad for en Afhandling om Æmnet De præscriptione immemoriali. 1826,
5. Maj, blev han Assessor i Højesteret, udnævntes 1828, 27. Oktober, til Kam
merherre og blev 1831, 12. Marts, beskikket til Stiftamtmand i Viborg. 1836
erhvervede han den juridiske Doktorgrad for Afhandlingen De cambii trassati
indole et vi, blev 28. Oktober dekoreret med Ridderkorset og 1840, 28. Juni,
Dannebrogsmand. Embedet som Stiftamtmand beklædte Greven til 16. Marts
1843, da han hjemvendt fra en længere Udenlandsrejse blev entlediget paa
Grund af Øjensvaghed. Han afgik ved Døden 19. November 1843 i Viborg,
kun 53 Aar gammel. Grev Ahlefeldt omtales som en ualmindelig nidkjær og
dygtig Embedsmand og var baade i sit offentlige og private Liv yndet og afholdt
som en sjælden sympathetisk og elskværdig Personlighed, hvis tidlige Bortgang
vakte meget Savn og Beklagelse. Han var i Besiddelse af udpræget æsthetisk Sans
og offentliggjorde flere Smaafortællinger, hvis Æmner ere hentede fra den nordiske
Sagntid, og adskillige Digte i Eidora og Nordischer Musenalmanach.
Greven var to Gange gift, først 1826, 25. April, med Charlotte Helene
Louise Fabricius, Datter af Christian Conrad Fabricius, Sognepræst i Tranekjær-
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1800 i Tranekjær, død 2. September 1829 i Kjøbenhavn, og derefter 1832, 16. De
cember, med Anna Dorothea Christine, født Hansen, Datter af Christopher Hansen,
Medlem af det kongelige Raad i Frederiksnagore, og Hustru Juliane Marie Louise
Frederikke Bie (senere gift med Biskop Nikolai Esmarch Øllegaard i Viborg),
født 1. September 1794 i Frederiksnagore, død 3. Juli 1884 i Viborg. I hans
første Ægteskab fødtes to Børn, der døde spæde.

3.

CARL FREDERIK CHRISTOPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
1792-1871.

Greven fødtes 15. December 1792 paa Godset Deutsch-Nienhof i Hol
sten, der ejedes af Onklen Christian Frederik Hedemann, blev 1809, 31. August,
Sekondlieutenant å la suite ved Livgarden til Hest og 1814, 13. April, virkelig
Lieutenant. 1818, 1. Februar, forfremmedes han til karakteriseret og 1827, 24.
Oktober, til virkelig Premierlieutenant. 1828, 20. Juni, udnævntes han til karak
teriseret Ritmester og Adjutant hos Prins Frederik, sattes 1830, 23. Februar,
å la suite ved Garden, fik 1841, 24. Juli, reserveret Majors Anciennitet og blev
1842, 1. Juli, Major å la suite med Tilladelse til at bære Hestgardens Uniform.
Som Hofembedsmand havde Greven imidlertid tilbagelagt flere Rangtrin.
Efterat have været ansat en Tid som Hofmarskal og Adjutant hos den senere
Kong Frederik VIL, udnævntes han 1834, 5. Juli, til Hofchef hos Prinsesse
Vilhelmine, i hvilken Stilling han forblev, indtil hun 1838 blev formælet med
Hertug Carl af Glyksborg. 1840, 21. Maj, blev han Kammerherre og 1842, 2.
Januar, Ceremonimester. Under Krigen 1849 gjorde han en Tid Tjeneste ved
General Ry es Korps og var ansat ved Oberst Juels Brigadestab. 1859, 1. Ja
nuar, udnævntes han til Overceremonimester, men fratraadte ved Tronskiftet
1863 dette Embede med Titel af Gehejmekonferensraad. 1829, 1. August, var
han bleven dekoreret med Ridderkorset, 1845, 14. Juni, med Kommandørkorset
af anden Grad, og blev 1847, 28. Juni, Dannebrogsmand. 1864, 15. April, fik
han Storkorset og var desuden dekoreret med det preussiske Johanniterkors, den
svenske Nordstjerne- og Sværdorden.
Grev Ahlefeldt døde 3. Februar 1871 paa Fredensborg Slot. Han blev viet
11. Juli 1818 i Kjøbenhavn (Frue Kirke) til Comtesse Antoinette Nancy KragJuel-Vind-Frijs, Datter af Frederik Carl Baron Krag-Juel-Vind til Juellinge,
Greve til Frijsenborg, Kammerherre, Stiftamtmand, og Hustru Frederikke
Juliane, født Comtesse Holstein-Lethraborg, født 6. April 1797, død 3. April
1883 paa Fredensborg Slot. De havde fem Sønner og to Døtre (Syvende Afsnit II).
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ni.
VILHELM CARL FERDINAND
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.

AF FØRSTE ÆGTESKAB:
1. CHRISTIAN CONRAD GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 23. Juni 1799 paa Veirup, fik ifølge kongelig Resolution af 24. September
1825 Tilladelse til at besøge Forstinstitutet i Kiel og blev her i September 1826
Forstkandidat med „anden Karakter med meget rosværdig Udmærkelse“ og ud
nævntes 1827, 20. Januar, til Forst- og Jagtjunker. Han døde 9. Februar 1845
i Frederiksborg. Greven viedes 2. September 1828 i Taarnborg Kirke til Agnes
Frederikke Linnich, født 27. August 1790 i Altona, død 13. Marts 1874 i Silke
borg, i hvilket Ægteskab der fødtes tre Børn (Syvende Afsnit III).

2.

JOHAN ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 10. December 1800 paa Veirup, død 17. Maj 1849 paa Blegholm, Forpagter
af Blegholm paa Langeland, viet 20. Oktober 1833 i Humble Kirke fra Vestergaard til Comtesse Charlotte Juliane Alexandrine Ahlefeldt-Laurvigen, født 18.
September 1806, der fødte sin Ægtefælle sex Sønner (Syvende Afsnit IV).
Enkegrevinden boer paa Tollestrup Storgaard.
FREDERIK VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

3.

født 16. Februar 1802 i Nyborg, besøgte Roskilde lærde Skole, dimitteredes
1822 til Universitetet, forlod samme 1824 efter anden Examen og fortsatte derpaa sine Studier i Kiel fra Oktober samme Aar og bestod 1829 juridisk Examen
med tredje Karakter med Udmærkelse. I Juni 1830 ansattes han som Volontær i
Generaltoldkammerets Kancelli og blev 1832, 24. September, Assistent ved det
guineiske Handelsetablissement. 1833, 1. Maj, ansøgte han om at blive Guvernementssekretær, men allerede 5. Juli samme Aar bortreves han af en hidsig Feber.
4.

COMTESSE SOPHIE IDA,

født 13. April 1803 paa Bjørnemose, Konventualinde og fra 1841 Priorinde i
Roskilde adelige Jomfrukloster, død 3. November 1870.
5.

CARL HEINRICH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 12. Marts 1804 paa Bjørnemose, blev 1824 Student fra Herlufsholm og
1832, 24. April, Cand. juris. Han fik Aaret efter Ansættelse som Volontær
og Kopist i Hof- og Stadsretten, blev 1839, 25. September, udnævnt til Told
kasserer i Sæby og 1849, 29. September, beskikket til Told- og Konsumtions-
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hvor han afgik ved Døden 24. Maj 1863. Han omtales af sine Foresatte som
„en imødekommende og tjenstvillig Embedsmand“ og anbefales ved sin sidste
Udnævnelse for „Flid, Nidkjærhed og Punktlighed gjennem sin lange, retskafne
Embedsførelse“. Greven blev gift i første Ægteskab 7. December 1839 med
Caroline Marie Thjellesen, født 17. April 1798 i Ærøskjøbing, død 29. Oktober
1857 i Kjøbenhavn, Datter af Hans Peter Thjellesen, Sognepræst til SønderupNordrup og Hustru Johanne Marie, født Trautner. Efterat dette Ægteskab var
blevet ophævet 1855 paa Grund af Grevindens Sygdom, ægtede Greven 20. Ok
tober 1857 i Kjøbenhavn Auguste Henriette Pauline Eleonore von Daue, født
2. April 1818 i Rendsborg, Datter af Major Severin von Daue og Hustru Anna
Marie, født Lassen.

AF ANDET ÆGTESKAB:
6.

COMTESSE EDELE LOUISE AUGUSTA,

født 18. September 1808 i Nyborg, død 18. Januar 1869 i Kjøbenhavn, viet
25. Februar 1835 i Taarnborg Kirke fra Taarnholm til Frederik Christian v.
Arenstortf, Cand. phil., Kammerjunker, Lieutenant, født 18. December 1803 paa
Overgaard, død 13. Maj 1848 i Slesvig.

7.

COMTESSE CHARLOTTE ADELAIDE,

født 11. August 1810 i Nyborg, død 24. September 1865 paa Birkelse, gift i
første Ægteskab 12. April 1833 paa Taarnholm med Kammerherre Jørgen Erik
Frederik Skeel til Stamhuset Birkelse, Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster,
Medlem af Stænderforsamlingen og Rigsdagen, født 20. Maj 1802 i Odense, død
22. December 1849 Comtessen ægtede i December 1857 Kammerherre Erik
Vilhelm Robert Skeel til Dronninglund, Gehejmekonferensraad, Indenrigsminister,
Medlem af Landsthinget, Patron for Roskilde adelige Jomfrukloster, født i Rørby
Præstegaard ved Kallundborg 22. Februar 1818, død 5. November 1884
i Kjøbenhavn.

8. VILHELM VALDEMAR GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 10. Januar 1812 paa Taarnholm, død 8. December 1878 paa Neisum (under
Stamhuset Birkelse), hvilken Gaard han havde i Forpagtning.

9. COMTESSE FREDERIKKE NIKOLINE,
født 25. Februar 1813 paa Taarnholm, død 3. Marts 1839 i Aalborg.

- Ill 10. COMTESSE CLAUDINE CONSTANTIA,
død 6. Marts 1815, tre Maaneder gammel.

11. COMTESSE NATHALIE CAROLINE,
født 23. Oktober 1816 paa Taarnholm, død 24. Marts 1874 paa Oringe Sinds
sygeanstalt ved Vordingborg.

IV.

KAMMERHERRE, OBERST
CARL CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.

AF FØRSTE ÆGTESKAB:
1. COMTESSE CHARLOTTE JULIANE ALEXANDRINE
til Tollestrup Storgaard i Vendsyssel, født 18. September 1806 paa Møllegaard,
Longelse Sogn paa Langeland, gift med Johan Adolph Greve Ahlefeldt-Laurvigen
(se nedenfor).

2. COMTESSE ELISABETH SOPHIE,
født Oktober 1807, død 8. Januar 1816 paa Møllegaard.
3.

FREDERIK CHRISTIAN JOSEPH LUDVIG GREVE
AHLEFELDT-LAURVIGEN, 1809-51.

Greven fødtes 11. September 1809 paa Møllegaard, blev 1824, 6. Oktober,
Kadet uden Gage, 1825, Nytaarsdag, virkelig Kadet, 1829, 1. Januar, opvartende
Page og Aarsdagen derefter Sekondlieutenant i Kongens Regiment. 1838, 16.
Juni, blev han karakteriseret og 1842, 1. Juli, virkelig Premierlieutenant
ved 5. Infanteribataillon, blev 8. November samme Aar Adjutant, 1848, 17.
Juli, Kaptejn og 7. September Kompagnichef ved den vestindiske Hærstyrke.
I Oktober 1849 vendte han tilbage til Danmark, tog som Chef for 4. Kompagni
af 6. Linjebataillon Del i Krigen og blev i Juni 1850 Kommandant i Husum,
hvor det lykkedes ham at bringe Ro og Orden til Veje i den ophidsede Befolk
ning. I August traadte Greven paa Grund af Sygdom tilbage fra denne Post.
Han døde 20. Juli 1851 i Kjøbenhavn og jordedes paa Garnisonskirkegaarden.
Den 27. Marts 1848 ægtede han Nathalie Clothilde Septima Ryge, Datter af kgl.
Skuespiller Dr. med. Johan Christian Ryge og Hustru Christiane Frederikke
Becker, født 9. August 1819, død 30. November 1895, Skuespillerinde ved det
kongelige Theater, gift i andet Ægteskab 27. Juli 1853 med Kammerherre,
Kommandør i Søelaten Valdemar Greve Holck, født 16. December 1818.
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ELIAS CARL FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN, 1816—64.

Greven fødtes 9. August 1816 i Kjøbenhavn, blev 1831, 1. April, Vo
lontær, 1836, 1. Maj, virkelig Kadet og ansattes 1839, 1. Maj, som Sekondlieutenant ved Prins Christian Frederiks Regiment. 1842, 6. Oktober, fik han
Bestalling som Landmaaler og ansattes 1. Juli til Tjeneste ved 6. Infanteri bataillon. Fra December 1844 til Januar 1846 stod han ved 17. og derefter
ved 14. Bataillon indtil han 1847, 12. Juni, udnævntes til Premierlieutenant.
1849, 1. Marts, forflyttedes han til 1. Reservebataillon og fik 1850, 6. Oktober
Kaptejns Karakter og dekoreredes med Ridderkorset. 1852, 28. Juni, blev han
virkelig Kaptejn og var fra Marts til August 1860 tjenestgjørende ved 17.
Bataillon, men forflyttedes derefter til 11. Bataillon. Som Chef for et Kompagni
af 11. Regiment tog han Del i Kampen ved Selk 3. Februar 1864 og derefter
i Træfningen ved Sankelmark og udnævntes 9. Marts til Bataitlonschef ved
9. Regiment. Under Oberst Scharffenberg tog han med Hæder Del i 8.
Brigades Kamp paa Dybbølbjerg 18. April, men fandt endnu samme Dag Døden
for Fædrelandet. Greven ægtede 15. Oktober 1860 Jacobine Dorothea Petersen,
Datter af Jacques Pierre Dufour (Petersen) og Hustru Anna Lucie, født Jensen,
født 2. Februar 1820. Hun fødte ham en Søn (Syvende Afsnit V).

AF ANDET ÆGTESKAB
5.

CARL CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 29. Maj 1822 paa Blegholm, død som Forpagter af Vestergaard paa Langeland
30. November 1888 paa Carlseje ved Rudkjøbing, gift 14. November 1853 i Lindelse
med Laura Christiane Marie Adolphine Louise Madsen, Datter af Proprietær, Lieutenant Jens Madsen til Søvertorp og Hustru Birgitte Cathrine, født Schurmann, født i
Lindelse 28. Juli 1825. De havde en Søn og fire Døtre (Syvende Afsnit VI).

SYVENDE AFSNIT

I.

GEHEJMEKONFERENSRAAD CHRISTIAN JOHAN FREDERIK
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS RØRN.
1. COMTESSE JULIE LOUISE SOPHIE,
født 7. Juni 1813 paa Lundsgaard, gift 16. August 1840 med August Sophus
Ferdinand Greve Tramp, Kammerherre, Hofchef hos Enkedronning Caroline
Amalie, født 2. Oktober 1810 i Fredericia, død 19. Oktober 1863 i Kjøbenhavn.

COMTESSE SOPHIE FREDERIKKE CAROLINE VILHELMINE
ADAMINE JOHANNE AUGUSTA,
født 23. September 1814 paa Lundsgaard, gift 20. Maj 1844 med Erik Frederik
Jens Poulson Scheel, Kammerherre, Assessor i Lands-, Over- samt Hof- og
Stadsretten, Medlem af Direktionen for det classenske Fideikommis, født 23.
Marts 1813 i Kjøbenhavn, død 20. Marts 1878 sammesteds.
2.

3. COMTESSE ELISE CHARLOTTE NIKOLINE LOUISE FERDINANDINE,
født 8. Januar 1816, død 16. Maj 1824 paa Lundsgaard.
4. FREDERIK LUDVIG VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN
til Grevskabet Langeland og Substitutionen for Grevskabet Laurvig samt Stamhusene
Ahlefeldt og Lundsgaard, Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Hofjægermester,
1817-89.
Grevskabets ottende Besidder fødtes 23. April 1817 paa Lundsgaard,
indtraadte 1848 som Menig i det da oprettede beredne Jægerkorps og deltog
15
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i Kjøbenhavn (Trinitatis Kirke) viet til Marie Albertine Mathilde Comtesse Schulin,
Datter af Sigismund Ludvig Greve Schulin og Hustru Louise Elisabeth, født
Browne, født 23. Maj 1820. Efter Brylluppet toge de Nygifte Ophold paa Lille
Mørkegaard ved Frydendal i Holbæk Amt og senere fra 1854 paa Nyvangsgaard
ved Holbæk, indtil Greven 1856 tiltraadte Besiddelsen af Grevskaberne og Stam
husene efter Faderen. Allerede 1841, 10. Juni, var han bleven udnævnt til Hof
jægermester og 1854, 16. Oktober, til Kammerherre. 1867, 26. Maj, blev han Ridder
af Dannebroge, 1869, 28. Juli, Kommandør af anden og 1876, 16. Marts, af første
Grad. 1880, 20. April, udnævntes Greven til Gehejmekonferensraad og blev
28. Maj Aaret efter dekoreret med Storkorset af Dannebroge. Af fremmede
Ordener bar han Kommandørkorset af den norske St. Olafsorden, som 1863,
31. Oktober, var blevet tildelt ham.
Ikke alene blandt Grevskabet Langelands Besiddere, men ogsaa blandt
Landets store Jordegodsejere i den nyeste Tid indtager Greven en fremragende
Plads ved sin i alle Henseender mønsterværdige Administration af de ham til
hørende udstrakte Grundejendomme. Ved Indkjøb og Magelæg, som han foretog
efter en stor Maalestok, ved de betydelige Inddæmninger af Magleby og Ristinge
Noer, som han ved omfattende Kultiveringsarbejder knyttede til Besiddelserne
som Allodier, samt ved Overgangen til fuldstændig nye Methoder paa Godsbestyrelsens Omraade — betegnede ved de betydningsfulde Fæstelove af 19.
Februar 1861 og 9. Marts 1872 — lykkedes det ham i sin Besiddelsestid at
bringe Grevskabernes og Stamhusenes Finanser i en saa ypperlig Stand som de
i et Aarhundrede før hans Tid ikke havde været. Det er almindelig anerkjendt,
at Greven ikke arbejdede for sig og sine Efterkommere alene, men tillige i alle
Maader tilfredsstillede Humanitetens Krav, særlig overfor Godsernes Fæstere.
Han lagde Planen til Salget af hele Bøndergodset paa Langeland, afhændede
omtrent Halvdelen af dette og bragte det laurvigske Fideikommis tilbage til
dets fulde Beløb af omtrent 1,270,000 Kroner. Desuden erhvervede Greven
flere store Herregaarde, som han efterhaanden overdrog til sine Sønner. Skovsbo
paa Fyen kjøbtes 1865 for 191,000 Rdlr., Ulstrup ved Randers 1868 for
235,000 Rdlr., Kjærsgaard 1872 for 350,000 Rdlr. og endelig Eriksholm 1878
for 934,000 Kroner. Endvidere foretog Greven betydelige Byggearbejder. I
Aaret 1862 blev Tranekjær Slot underkastet en gjennemgribende Restauration,
ved hvilken Lejlighed Taarnet og samtlige Gavle opførtes. Ved Ombygning og
Istandsættelse af Grevskabets Kirker skyede Greven intet Offer for at føre disse
tilbage til den oprindelige Stilart.
Det er her næppe Stedet at dvæle udførligere ved Grevens Personlighed,
der endnu lever i taknemmelig Erindring saavel i hans Slægt som hos Beboerne
paa Godserne, men det bør dog i fuldkommen Overensstemmelse med Sandheden
vidnes, at faa som han i saa rigt et Maal have ejet sine Omgivelsers og en
talrig Befolknings Hengivenhed, Tillid og Højagtelse. Han var Herremand i

GEHEJMEKONFERENSRAAD
FREDERIK LUDVIG VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN

1817-89
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Ordets bedste Betydning, og hans Ord gjaldt paa Langeland som en Lov. Som
et varigt Minde om Grevens Hjærtelag overfor Grevskabets Beboere bør nævnes
det 1868 af ham stiftede Børneasyl i Tranekjær, der ganske underholdes paa
Grevskabets Bekostning, og det 1881 oprettede Legat paa 40,000 Kroner til
Fordel for Godsets Beboere.
Den 3. Juni 1881, 25 Aars Dagen efter Grevens og Grevindens Ankomst
til Tranekjær afsløredes i Slotshaven en Mindestøtte, rejst af Godsernes Be
boere „i taknemmelig Erindring om velsignelsesrig Virksomhed/ Grevinden,
der gjennem et 40aarigt sjældent lykkeligt Ægteskab stedse havde støttet sin
Ægtefælle i dennes filantropiske Virksomhed, afgik 5. Februar 1885 ved Døden i
Kjøbenhavn. Lehnsgreve Ahlefeldt-Laurvigen endte sit virksomme Liv 30. No
vember 1889 paa Tranekjær Slot. I hans Ægteskab fødtes fem Sønner (Ottende
Afsnit I).

II.
GEHEJMEKONFERENSRAAD
CARL FREDERIK CHRISTOPH AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

RICHARD JULIUS FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
1819-63.

Greven fødtes 22. April 1819 i Kjøbenhavn, blev 1828, 15. Januar,
Landkadet uden Gage, Nytaarsdag 1830 virkelig Kadet og 1839, 1. Maj, Sekondlieutenant i Husarregimentet. 1842, 1. Juli, forflyttedes han til Livgarden til
Hest og sattes 1848, 18. Marts, å la suite i Kavalleriet for et Aar. 1846 gik
han i fransk Tjeneste til Algier, men vendte hjem ved Krigens Udbrud og gjorde,
benaadet med Premierlieutenants Karakter 1849, 22. Januar, Tjeneste i Krigsaarene 1848—50 ved 5. Dragonregiment. 1851, 16. Juni, blev han virkelig
Premierlieutenant ved Regimentet, 1858, 15. August, Ritmester og afskedigedes
1861, 4. Marts, med Pension. Han døde 20. Marts 1863 i Randers. Greven
ægtede 24. Februar 1852 Marie Sophie Frederikke Munk, Datter af Kaptejn og
Branddirektør for Veile Amt Christian Ryberg Munk og Hustru Sophie Catharine,
født Reventlow, født 26. Juli 1823 i Veile, død 8. April 1895 i Kjøbenhavn, gift
i andet Ægteskab 5. August 1866 med Ritmester Harald Julius Jørgensen, født
15. Juni 1828, død 13. Juli 1879. I sit Ægteskab med Grev Ahlefeldt havde
hun to Børn, en Søn og en Datter (Ottende Afsnit II).

2. ALPHONS CARL LUDVIG EMIL GREVE AHLEFELDT LAURVIGEN,
født 29. Oktober 1821, død 21. Juli 1852 paa Fredensborg.
15*
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3.

FREDERIK ADOLPH CHRISTIAN ERHARD
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN.

Greven fødtes 29. Oktober 1823, blev 1843 Student, 1852, 10. Juni,
Cand. juris, var fra 1859 til 1861 i Juli Volontær i Kongens Kabinetssekretariat,
og derefter indtil 1864, 1. August, Branddirektør for Flensborg Amt og Kasserer
ved Justérkamret. 1866, 1. August, udnævntes han til Postmester i Lyngby,
hvilken Stilling han beklædte til 1874, 1. Oktober, da han blev beskikket til
Postmester i Ringsted, fra hvilket Embede han entledigedes 1893, 1. November.
1891, 31. August, blev han Ridder af Dannebrog. Greven ægtede 16. August
1856 Angelique Emilie Rosalie Petersen, født Weiss, født 16. November 1822
i Kjøbenhavn, død 17. August 1884 i Ringsted, Datter af Christian Frederik
Weiss og Hustru Johanne Kirstine, født Mørch.

4.

COMTESSE AGNES HENRIETTE CHARLOTTE,

født 5. Juli 1825 i Kjøbenhavn, Æresstiftsdame af Marie Theresia Ordenen, gift
15. Maj 1851 i Fredensborg med Generalmajor Napoléon Alcindor Baron de
Beaulieu, belgisk Gesandt og befuldmægtiget Minister i Kjøbenhavn, senere i
London, Storkors af Dannebroge p. p., født 21. Maj 1802 i Namur, død 11. Ok
tober 1873 i London.
5.

COMTESSE JOSEPHINE MATHILDE,

født 31. Maj 1828 i Kjøbenhavn, blev 1862, 30. December, indskrevet i Vallø
adelige Kloster som Hofstiftsdame og var fra 1859 til sin Død 27. Januar 1863
Hofdame hos Arveprinsesse Caroline.
6.

VILHELM FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN, 1830-97.

Greven fødtes 24. Maj 1830, blev ved Krigens Udbrud 1848, 4. April,
ansat som Sekondlieutenant ved første Forstærknings Jægerkorps, deltog 3.
April 1849 i Træfningen ved Adsbøl, 6. Juli i Slaget ved Fredericia samt 1850,
25. Juli, i Slaget ved Isted, hvorefter han ansattes i Hærens Linje. 1851, 24. Maj,
blev han Sekondlieutenant ved Livgarden til Fods, udnævntes 1860, 1. April, til
Premierlieutenant og ansattes 10. December Aaret efter som Kavalér hos Enke
dronning Caroline Amalie. 1863, 30. November, blev han sat å la suite i
Garden og Nytaarsdag derpaa beordret til Adjutanttjeneste ved Overkommandoen
og 4. Marts ved 2. Infanteribrigade (Oberst Kauffmann), deltog i Forsvaret af
Dybbølstillingen samt i Slaget 18. April 1864. Den 27. Juni blev han dekoreret
med Ridderkorset og tog 1865, 4. April, sin Afsked fra Hæren. 1867, 1. Ja
nuar, udnævntes Greven til Kammerherre, fik 1873, 5. Januar, Sølvkorset og
blev 1881, 17. Juni, Kommandør af anden Grad. 1886, 1. Oktober, blev han
ansat som Godsinspektør ved det classenske Fideikommis’ Godser paa Falster,
udnævntes 1889, 20. Februar, til Meddirektør ved det classenske Fideikommis
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1860, 10. Juni, var han bleven Ridder af den norske St. Olafsorden.
Grev Vilhelm Ahlefeldt, der i sin Embedsstilling paa Falster udøvede
en betydelig og fortjent filantropisk Virksomhed, bortkaldtes ved en pludselig
Død, som indtraf 25. Januar 1897 paa Corselitze. Han havde 29. September
1857 paa Adelersborg ægtet Baronesse Bertha Sophie Louise Zytphen-Adeler,
født 21. Oktober 1836 i Kjøbenhavn, Datter af Kammerherre Baron Georg
Frederik Otto Zytphen-Adeler til Baroniet Adelersborg og Hustru Bertha Hen
riette Frederikke født Løvenskiold. I dette Ægteskab fødtes en Søn og tre Døtre
(Ottende Afsnit III).

7.

FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN, 1834-1888.

Greven fødtes 16. Juni 1834, indtraadte 1851 som Kadet i den øst
rigske Hær, udnævntes 1854 til Lieutenant, tog Del i Slaget ved Solferino 24.
Juni 1859 og forlod 1862 østrigsk Tjeneste. 1863, i April, kjøbte han Mollerup
ved Rønde, deltog, udnævnt 4. Juli til Adjutant ved 2. Infanteribrigade med
Premierlieutenants Karakter, i Krigen, blev 1868, 15. December, Hofjæger
mester og fik 1874 kongelig Tilladelse til at bære den ham Kejseren af Østrig
tildelte Krigsmedaille. Han afgik ved Døden 28. Juli 1888 paa Mollerup. Greven
havde 21. November 1860 i Kjøbenhavn, i Vartov Kirke, ægtet Louise Oline
Julie Charlotte Neergaard, født paa Lindersvold ved Præstø 21. Maj 1840, Datter
af Kammerherre, Amtmand Johan Ferdinand Neergaard til Trøiborg, Fuglsang og
Prierskov og Hustru Charlotte Louise Elisabeth, født Olsen. To Sønner og to
Døtre fødtes i dette Ægteskab (Ottende Afsnit IV).

III.
FORST- OG JAGTJUNKER
CHRISTIAN CONRAD GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

FREDERIK FERDINAND HEINRICH EMIL
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN.

Greven fødtes 23. April 1830 i Tranekjær, blev 1860, 1. September,
konstitueret Toldassistent i Korsør og 1867, 23. Marts, Toldassistent i Roskilde
med Funktion i Korsør. 1870, 30. September, blev han forflyttet til Silkeborg
(kongelig Udnævnelse 1877, 1. Oktober), ansattes 1879, 7. April, som Toldfor
valter for Skanderborg—Silkeborg, tillige fra 1882, 11. December, Skovkasserer
og Godsforvalter ved Silkeborg kongelige Skove og Godsdomæne. Greven ægtede
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14. Januar 1865 i Korsør Caroline Bolette Ortved, Datter af Peter Thorning
Ortved og Hustru Pouline Dorothea, født Svarre, født 1. Juli 1840 i Korsør, død 13.
Juli 1869 paa Beldringe ved Præstø (tre Børn). I andet Ægteskab blev han
30. Juli 1870 i Odense viet til Eleonore Christine Octavia Borch, født 24. Oktober
1835 i Odense, død 25. Februar 1872 i Silkeborg. 9. November 1873 ægtede
han i Silkeborg Anna Nielsen, Datter af Baltzer Nielsen og Kirstine Eriksen,
født 10. Juli 1848 i Aalborg, i hvilket Ægteskab der fødtes en Søn (Ottende
Afsnit V).

2. HANS CHRISTIAN JULIUS ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 2. Oktober 1831 i Tranekjær, blev 1845, 1. Oktober, Kadet, sattes 1848,
16. Oktober å la suite ved Korpset, men afgik samme Aar ved Døden.

3. COMTESSE EMILIE JULIE SOPHIE AGNETE EDELE,
født 29. Juli 1837 i Tranekjær, død 6. April 1880 i Korsør, gift 29. April 1862
med Christian Emil Diderichsen, forhenværende Kæmner og Hovedkasserer i
Korsør, født 14. Juli 1826.

rv.
JOHAN ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

CHRISTIAN JULIUS CARL FERDINAND GREVE
AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 26. September 1834 paa Taarnholm, gift 27. Maj 1882 med Thea Carstens,
Datter af Skibsbygmester Niels Peter Carstens, født 4. November 1844, død 23.
August 1893 i Chikago, i hvilket Ægteskab der fødtes en Søn (Ottende Afsnit
VI). Greven bor paa Tollestrup Storgaard.

2.

CHRISTIAN CONRAD GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 13. Juli 1836 paa Taarnholm, Forpagter af Hammelmose, Tise Sogn,
Brønderslev, gift første Gang 26. Juli 1866 i Humble Kirke med Albertine Elise
Drejer, Datter af Sognepræst i Humble Hans Jakob Drejer og Hustru Petrosine
Christophine Abigael, født Arild, født 25. Juni 1838 i Tryggelev Præstegaard
ved Rudkjøbing, død 23. Maj 1877 paa Hammelmose. Hun fødte ham tre Søn
ner (Ottende Afsnit VII). I andet Ægteskab blev Greven 14. Juni 1878 i
Humble Kirke viet til Rosa Marie Magdalene Dreier, født 15. Juni 1831 i Rud
kjøbing, Søster til forrige.
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VILHELM ALEXANDER GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

Greven fødtes 20. Juni 1838 paa Blegholm, blev 1859 fra Herlufsholms
Skole dimitteret til Universitetet, tjente derefter som Reserveofficersaspirant og
blev 1861, 1. November, udnævnt til Sekondlieutenant i Infanteriets Krigsreserve
og ansattes 1864, 15. Juli, ved Liniens 2. Bataillon, deltog i Krigen først ved
2. Regiment og senere ved det aarøeske Strejfkorps, tog 1865, 29. April, sin
Afsked fra Hæren, blev 1868, 12. Juni, Cand. juris, var derefter Sagførerfuld
mægtig i Rudkjøbing og overtog fra 1. Januar 1873 Forpagtningen af sin Fødegaard. Greven ægtede 1. Juli 1873 i Skrøbelev Kirke Lykke Marie Andersen,
Datter af Proprietær, Landsthingsmand Christian Andersen til Søvertorp og Hu
stru Lykke Marie, født Jacobæus, født 6. November 1846 paa Nedergaard, død
16. August 1880 paa Blegholm, der fødte ham to Døtre (Niende Afsnit VIII).

4. SOPHUS FREDERIK FERDINAND GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

fødtes 17. November 1840 paa Blegholm og dimitteredes 1859 fra Herlufsholm
Skole til Universitetet. Han afgik som Officersaspirant 1864, 15. Marts, til
Armeen paa Als og gjorde Tjeneste ved 2. Infanteriregiment. Ved Stormen
paa Dybbøl blev han saaret og udnævntes kort efter til Sekondlieutenant i
Infanteriets Krigsreserve, men tog allerede 27. November paa Grund af de i
Krigen erholdte Saar sin Afsked fra Hæren. 1867, 10. Januar, blev han Cand.
juris, Aaret efter Fuldmægtig paa Hanherredernes Kontor, 1869 paa Hvetbo
Herredskontor, 1872 Byfuldmægtig i Aarhus, 1878 Fuldmægtig ved Byfoged- og
Birkekontoret i Nykjøbing paa Sjælland, 1883 ved Byfoged- og Birkekontoret i
Sorø. 1892, 29. Februar, udnævntes han til Byfoged, 11. Marts til Byskriver i
Skagen samt 5. April til Vejer og Maaler sammesteds. Greven ægtede 16. Oktober
1878 i Kjøbenhavn (Holmens Kirke) Anna Marie Mathilde Bech, Datter af Jens
Peter Hvilsager Bech, Prokurator i Vestervig, og Hustru Ide Mathilde, født Paaske,
født 2. April 1851. Der fødtes dem en Søn og en Datter (Niende Afsnit IX).

5.

CARL JOHAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 1. Februar 1844 paa Blegholm, Forpagter af Stensbæk ved Sindal, Bindslev
Sogn, gift 18. April 1880 i Albæk Kirke med Inger Hansen, Datter af Land
mand Hans .Jensen og Hustru Ellen, født Sørensen, født 15. Januar 1848 paa
Nørgaard i Elling Sogn. De have sex Børn (Niende Afsnit X).

6.

ADOLPH ULRIK VALDEMAR GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 25. Oktober 1846 paa Blegholm, død 15. Juni 1848 sammesteds.
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V.
KAPTEJN ELIAS CARL FREDERIK
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS SØN.
ANDREAS ELIS THEODOR GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 22. Februar 1852 i Kjøbenhavn, blev 1892, 3. Oktober, Ridder af Dannebroge,
gift 19. Maj 1886 i Kjøbenhavn med Christine Catharine Marie Musaeus, født
9. April 1863, Datter af Frantz Philip Eugen Musaeus og Hustru Clara Dorothea
Pauline, født Tödten. De have to Børn (Ottende Afsnit XI).

VI.

CARL CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1. COMTESSE URSULA CHRISTINE,
født 18. Januar 1855, død 24. November 1859 paa Vestergaard.
2.

CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 5. Maj 1856 paa Vestergaard, Forpagter af Vestergaard og Tryggelevgaard
paa Langeland, gift 27. Oktober 1882 i Kjøbenhavn med Hulda Henriette Bech,
Datter af Proprietær Niels Bech til Frederiksberg, Humble Sogn, Langeland, og
Hustru Arendsine, født Hirsch, født 6. Maj 1859 paa Frederiksberg. De have
tre Sønner (Oliende Afsnit XII).
3.

COMTESSE CAROLINE ERNESTINE SOPHIE,

født 4. Marts 1858 paa Vestergaard, gift 26. September 1884 paa Vestergaard
med Niels Keilgaard Hastrup, født 13. August 1848 paa Rødbjerghavn, Forpagter
af Nygaard ved Rudkjøbing.
4.

COMTESSE URSULA MAGDALENE,

født 17. December 1859 paa Vestergaard, Konventualinde i Roskilde.
5.

COMTESSE NATHALIE NIELSINE CATHARINE,

født 5. Juni 1861 paa Vestergaard, gift 1. Juni 1888 paa Carlseje med Caspar
Frederik Johansen Wegener, Sognepræst til Viby ved Kjerteminde, født 16. De
cember 1851 i Halsted Præstegaard paa Lolland.

OTTENDE AFSNIT
I.
GEHEJMEKONFERENSRAAD FREDERIK LUDVIG VILHELM
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

CHRISTIAN JOHAN FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN

til Grevskabet Langeland og Substitutionen for Grevskabet Laurvig,
til Stamhusene Ahlefeldt og Lundsgaard samt Hjortholm Gaard og Gods,
Kammerherre, Hofjægermester,
- 1844. Grevskabet Langelands niende Besidder fødtes 31. Juli 1844 paa Mørkegaard, udnævntes 1869, 15. Juni, til Hofjægermester, valgtes 1883 til Medlem
af Landsthinget, blev 1888, 8. April, Kammerherre, dekoreredes 1885, 27. No
vember, med Ridderkorset og blev 1893, 26. Oktober, Dannebrogsmand. 1889
tiltraadte han efter Faderens Død Besiddelsen af Grevskaberne og Stamhusene og
blev 1896 ved Kjøb Ejer af Hjortholm Gaard og Gods paa Langeland. Greven
ægtede 23. Maj 1869 i Kjøbenhavn (Garnisons Kirke) Johanne Ida Birgitte Augusta
Baronesse Wedell-Wedellsborg, Datter af Kammerherre Baron Ferdinand WedellWedellsborg og Hustru Eleonore Sophie, født Comtesse Bille-Brahe, født 11.
Maj 1846 paa Hegnetslund. De have tre Sønner (Niende Afsnit I).

2.

SIGISMUND LUDVIG GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
- 1846. —

Greven fødtes 4. September 1846 paa Mørkegaard, udnævntes 1867, 2.
Marts, til Sekondlieutenant ved Gardehusarerne, tiltraadte 1872, 16. Marts, Besid
delsen af Ulstrup, blev 1875, 25. August, Hofjægermester og 1894, 28. Juli,
Kammerherre. 1888, 15. November, blev han Ridder af Dannebroge. Greven
16
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ægtede 4. September 1868 paa Juellinge Polly Caroline Charlotte Amalie Comtesse
Krag-Juel-Vind-Frijs, Datter af Frederik Julius Greve Krag-Juel-Vind-Frijs til Juel
linge og Hustru Benedicte Christiane Polly Gustave, født Comtesse Reventlow, født
25. Oktober 1849 paa Juellinge. De have en Søn (Niende Afsnit II).

JULIUS LUDVIG GREVE AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE, - 1849. —

3.

Greven fødtes 16. Februar 1849 i Kjøbenhavn, udnævntes 1875, 26. Juli,
til Hofjægermester, 1884, 8. April, til Kammerherre og blev 1894, 28. Juli, de
koreret med Ridderkorset.
Efterat have overtaget Skovsbo 1874, 1. April,
ægtede han 28. Juli 1875 paa Egeskov Camilla Jessie Baronesse Bille-Brahe til
Stamhuset Egeskov, født 18. Maj 1853 i Berlin, Datter af Kammerherre, Gesandt
Frantz Preben Baron Bille-Brahe til Stamhuset Egeskov og Hustru Camilla So
phie af Harmens. 1885 blev han Medlem af Direktionen for den sydfyenske
Jærnbane og fik 1889 Sæde i Svendborg Amtsraad. Ved kongelig Resolution
af 10. Februar 1883 erholdt Greven Tilladelse til at føre Navnet AhlefeldtLaurvig-Bille. De have en Søn og en Datter (Niende Afsnit III).

4.

FREDERIK LUDVIG VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
— 1853. -

Greven fødtes 10. Juni 1853 paa Mørkegaard, tiltraadte 1873, 16. Ok
tober, Besiddelsen af Kjærsgaard, blev 1882, 13. Marts, udnævnt til Hofjæger
mester, valgtes 1891, 1. April, til Formand for Fyens Stifts patriotiske Selskab,
blev 1892, 18. Oktober, Ridder af Dannebroge og er Medlem af den ved Lov af
13. April 1894 nedsatte Landbokommission. Greven ægtede 16. November 1877
paa Hvidkilde Anna Christiane Adelheid Baronesse Rosenørn-Lehn, Datter af
Erik Christian Hartvig Baron Rosenørn-Lehn til Baroniet Lehn og Hustru
Polyxene Adelheid Louise Elise, født Baronesse Pechlin von Lowenbach, født
23. April 1857 i Kiel. De have tre Sønner (Niende Afsnit IV).

5.

CARL WILLIAM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN, — 1860. -

Greven fødtes 2. Maj 1860 paa Tranekjær Slot, blev 1878 Student fra
Roskilde Skole og fik 22. Oktober samme Aar tilskjødet Eriksholm af Faderen.
1883, 31. Januar, blev han Cand. polit., toges 1886 til Tjeneste som Volontær
i Udenrigsministeriet, blev 1887, 15. Juni, Attaché ved Legationen i Paris og
1889, 13. Maj, fungerende Legationssekretær. 1890, 3. December, udnævntes han
til Legationssekretær ved det danske Gesandtskab i London, blev 1891 Officer af
Æreslegionen og 1893, 27. Juli, Ridder af Dannebroge. 1897, 28. April, udnævntes
han til overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Wien. Greven blev 26.
April 1887 i Gjentofte Kirke viet til Comtesse Elisabeth Danneskjold-Samsøe,
Datter af Christian Conrad Sophus Greve Danneskjold-Samsøe, Kammerherre, Chef
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født Zahrtmann, født 28. Oktober 1866 i Paris. De have fire Børn (Niende
Afsnit V).

n.

RITMESTER RICHARD JULIUS FREDERIK
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

EMIL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 26. Januar 1853, russisk Telegrafembedsmand, optoges 1887 i den russiske
Arveadel og fik ved kejserlig Ukas af 21. December 1888 Tilladelse til i Rusland
at føre dansk grevelig Titel og Vaaben, død 20. September 1890 i St. Peters
borg, gift 15. Oktober 1879 i Irkutsk med Varvara Pavlinovna Clementinovna
Sophin, født 24. December 1858 i Irkutsk, der fødte ham fem Børn (Niende
Afsnit VI).
2.

COMTESSE ANTOINETTE AGNES MATHILDE,

født 1. Januar 1855 i Randers, Konventualinde i St. Johannes Kloster i Slesvig.

III.

KAMMERHERRE
VILHELM FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS B0RN.
1.

COMTESSE AGNES SOPHIE LOUISE,

født 29. Juni 1858 paa Fredensborg, gift 10. December 1880 i Kjøbenhavn
(Garnisons Kirke) med Jens Christian Greve Krag-Juel-Vind-Frijs til Baroniet
Juellinge, Hofjægermester, født 2. September 1854 paa Juellinge.
2.

COMTESSE FREDERIKKE HEDEVIG ANTOINETTE,

født 23. Februar 1861 i Kjøbenhavn, overordentlig Stiftsdame i Vallø.
3.

COMTESSE MATHILDE,

født 14. Marts 1863 i Kjøbenhavn, overordentlig Stiftsdame i Vallø.

5.

FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 26. Juni 1869 i Kjøbenhavn, udnævntes 1892, 2. September, til Sekondlieutenant ved Livgardens Linjebataillon og blev 1896, 1. Januar, overført til
Forstærkningen og ansat som Lieutenant ved 40. Bataillon.
16*
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IV.

HOFJÆGERMESTER
FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
CARL FERDINAND GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

1.

født 12. August 1861 i Wien, indtraadte 1883 i Postvæsenets Tjeneste, blev
1889, 25. Juli, Postexpedient og 1894, i Juli, konstitueret Postmester i Kallundborg.

2.

COMTESSE THYRA,

født 5. September 1862 i Søllerød ved Holte, indskrevet ved sin Daab (6. Ok
tober) i Vallø, død 22. December 1893 i Kjøbenhavn, gift i Kjøbenhavn (Gar
nisons Kirke) 20. Januar 1893 med Kammerjunker Cand. juris Jørgen Valdemar
Assenius Bache, født i Bogense 12. Februar 1860.

3.

FREDERIK WILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 11. September 1864 i Søllerød, 1885 Student fra Nykjøbing paa Falsters
lærde Skole, 1890 Cand. polit., 1891—94 Assistent i Marineministeriet, fra
1897, 1. April, Forpagter af Møllerup, viet 27. September 1892 i Gimlinge
Kirke fra Gyldenholm ved Slagelse til Tofa Alvilde Neergaard, født 29.
Marts 1871 paa Gyldenholm, Datter af Hofjægermester Charles Adolph Denis
Neergaard til Gyldenholm, Kastrup, Charlottendal og Estvadgaard og Hustru
Jenny, født Quistgaard. De have to Børn (Niende Afsnit VII).

4.

En Datter, født og død i Marts 1869 paa Møllerup.

V.
TOLDFORVALTER FREDERIK FERDINAND HEINRICH EMIL
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

COMTESSE EMILIE AGNES,

født 10. November 1865 i Korsør, viet 12. December 1884 i Silkeborg Kirke
til Toldassistent Claus Clausen, født 8. April 1859 i Kristrup ved Randers.

2.

GUSTAV ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 3. Januar 1867 i Korsør; 1893, 18. Februar, Toldassistent i Randers, Fuld
mægtig ved Overtoldinspektoratet for Nørrejylland.
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COMTESSE SOPHIE HENRIETTE,

født 21. April 1868 i Korsør, ansat som Assistent ved det kgl. Frederiks Ho
spital i Kjøbenhavn.

4.

CHRISTIAN EMIL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 30. Juni 1874 i Silkeborg, Toldkontorist.

VI.

CHRISTIAN JULIUS CARL FERDINAND
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS SØN.
CARL ARTHUR SOPHUS GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 22. Marts 1883 i Chikago.

VIL

CHRISTIAN CONRAD GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

JOHAN ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN

til Tveden, Albæk Sogn, født 31. Oktober 1869, blev 1890, 2. September,
Sekondlieutenant ved 5. Bataillon, 1893, 10. September, Ejer af Tveden, viet 23.
November 1893 i Ajstrup Kirke fra Ny Vraa til Agnes Marie Lorentzen,
Datter af Proprietær Carl Christian Lorentzen, Ejer af Ny Vraa Hovedgaard,
Ajstrup Sogn, og Hustru Julie, født Buch, født 22. November 1869. De have
en Søn (Niende Afsnit VIII).
2. ULRIK FREDERIK CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 7. Juni 1871, død 25. Maj 1878.

3.

JAKOB GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 10. September 1873.

VIII.
VILHELM ALEXANDER GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

COMTESSE MATHILDE,

født 1. Juli 1874 paa Blegholm.
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COMTESSE LYKKE MARIE CHARLOTTE,

født 21. Juli 1880 paa Blegholm.

IX.

BORGMESTER SOPHUS FREDERIK FERDINAND GREVE
AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

COMTESSE CHARLOTTE IDA,

født 23. April 1881 i Nykjøbing paa Sjælland.

2.

JENS ADOLPH BENEDICT GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 15. September 1884 i Sorø, død 21. Februar 1890 sammesteds.

X.

CARL JOHAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

COMTESSE JOHANNE CHARLOTTE,

født 1. April 1881 paa Store Rugtved i Albæk Sogn.

2.

JOHAN ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 18. August 1882 paa Store Rugtved.

3.

COMTESSE CHARLOTTE JULIANE ALEXANDRINE,

født 11. Marts 1884 paa Store Rugtved.

4.

ALEXANDER VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 16. Januar 1886 paa Store Rugtved.

5. COMTESSE ELEONORE SOPHIE,
født 28. Maj 1887 paa Store Rugtved.

6.

COMTESSE INGEBORG AGATHE,

født 13. November 1888 paa Store Rugtved.
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HANS AAGE GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 2. April 1890 paa Store Rugtved, død 31. August 1893 paa Stensbæk.

XI.

ANDREAS ELIS THEODOR
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

CARL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 10. Juni 1887 i Kjøbenhavn.

2.

COMTESSE ELISABETH,

født 11. December 1888 i Kjøbenhavn.

XII.

CARL CHRISTIAN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1.

NIELS CARL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 27. November 1883 paa Carlseje.

2.

HAKON WILLIAM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 18. November 1885 paa Carlseje.

3.

FREDERIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,

født 30. November 1887 paa Vestergaard.

NIENDE AESNIT
I.

KAMMERHERRE CHRISTIAN JOHAN FREDERIK
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1. FREDERIK LUDVIG VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 14. Juni 1870 paa Brolykke, dimitteret 1890 til Universitetet fra Roskilde
Skole, 1896, 7. Februar, Cand. mag.

2. PREBEN FERDINAND GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 27. Oktober 1872 paa Brolykke, dimitteret 1890 til Universitetet fra Ros
kilde Skole, 1897, 29. Januar, Cand. juris.

3. HANS BENEDICT GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 12. April 1883 i Wiesbaden.

II.
KAMMERHERRE SIGISMUND LUDVIG GREVE
AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1. FREDERIK JULIUS GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 3. Juli 1869 paa Ulstrup, udnævntes 1891, 3. Oktober, til Sekondlieutenant
i Gardehusarerne og 1896, 15. Januar, til Attaché ved Legationen i Berlin.
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2. COMTESSE SOPHIE,
født 27. April 1870 paa Tranekjær Slot, død 28. samme Maaned.

m.

KAMMERHERRE JULIUS LUDVIG VILHELM
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN-BILLES BØRN.
1. COMTESSE CAMILLA JESSIE AGNETE,
født 1. September 1876 paa Skovsbo.

2. COMTESSE JESSIE,
født 3. September, død 18. Oktober 1878 paa Egeskov.
3. FREDERIK PREBEN GREVE AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE,
født 30. September 1880 paa Skovsbo.
4. FRANTZ PREBEN GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 7. Oktober, død 25. Oktober 1882 paa Skovsbo.

IV.
HOFJÆGERMESTER FREDERIK LUDVIG VILHELM
GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN
1. CHRISTIAN ERIK JULIUS GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 6. September 1878 paa Kjærsgaard.
2. ERIK OTTO SIGISMUND GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 3. August 1880 paa Kjærsgaard.
3. FREDERIK LUDVIG VILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 28. Juni 1882 paa Kjærsgaard, død 19. Juli 1887 paa Middelfart Sygehus.

4. JULIUS GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 16. August 1889 paa Kjærsgaard.

17
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V.

GESANDT
CARL WILLIAM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1. COMTESSE MATHILDE VANDA ELISABETH,
født 16. August 1888 paa Tranekjær Slot, indskrevet i Vallø.

2. COMTESSE ELISABETH,
født 31. Juli 1889 i Paris, indskrevet i Vallø.

3. KAI FREDERIK SOPHUS GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 16. Oktober 1890 i Paris.

4. CHRISTIAN WILLIAM BENEDICT GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 15. April 1896 i London.

VI.

EMIL GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1. COMTESSE MARIE,
født 29. Juli 1880 i St. Petersborg, død 26. Marts 1894 sammesteds.

2. VLADIMIR GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 22. September 1882 i Irkutsk.

3. GEORGE GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 15. November 1884 i St. Petersborg.

4. COMTESSE OLGA,
født 1. Marts 1886 i St. Petersborg, død 27. Juni 1887 i Lachta.

5. NICOLAI GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 2. Maj 1888 i Lachta, død 20. December 1892 i St. Petersborg.
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VIL

CAND. POLIT.
FREDERIK WILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS BØRN.
1. COMTESSE ANNA HENRIETTE ELISABETH,
født 18. August 1893 i Kjøbenhavn, indskrevet i Vallø.

2. CARL FREDERIK WILHELM GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
født 13. Januar 1896 i Aarhus.

VIII.
JOHAN ADOLPH GREVE AHLEFELDT-LAURVIGENS S0N.
CARL CHRISTIAN ULRIK GREVE AHLEFELDT-LAURVIGEN,
fodt 1. September 1894 paa Tveden.

BILAG OG HENVISNINGER

BILAG
FØRSTE AFDELING.

I.
1659, 1. Maj. Christian Greve Rantzau, Herre til Breitenborg, overdrager sin Svigersøn
Frederik Ahlefeldt til Søgaard og dennes Hustru Margrethe Dorothea, født Grevinde
Rantzau, tvende henholdsvis af Kong Christian IV. 1645 — paa 50,000 Rdlr. — og af
Kong Frederik III. 1654 — paa 12,000 Rdlr. — udstedte Obligationer, for hvilke Tranekjær
Amt er sat i Pant, tilskjøder dem en Bondegaard i Lykkeby Landsby paa Langeland og
skjænker dem et Smykke, besat med Safirer og Diamanter.

Ich Christian Graff zu Rantzow, Herr auf Breitenberg, Ritter, Dero
zu Dennemarck Norwegen, etc. Kön. Maytt. Geheimer und Land-Raht, Stathalter
in den Fürstenthümern Schlesswig und Holstein, Gouverneur und Ambtmann zu
Steinburg, in Dithmarschen und auf Langeland etc. Thue kund und bekenne hiemit
füer mich und meine Erben, auch sonst Jedermänniglichen, Alss Ich, vermüege der
mit meinem freundlichen vielgeliebten Herrn Schwieger Sohn, dem Wohlgebornen
Herrn Friedrichen von Ahlfeid auf Seegardt etc. Erbherrn, vorallerhöchstged. Ihro
Kön. Mt. zu Dennemarck, Norwegen etc. wohlbestaltem Schlesswig-Holsteinischen Land
Raht und General Kriegs Commissario und dessen Herzliebsten, meiner auch viel
geliebten Frau Tochter, der Hochwohlgebornen Frauen Frauen Margarethen Dorotheen
von Ahlfeid, geborner Gräffin zu Rantzow, Frauen auf Seegaard etc., ohnlängst aufgerich
teten Ehepacten und darauf hernacher aussgegebenen gewöhnlichen Renunciation,
mich zu einer freywilligen Donation Vätterlich geneigt zu sein erkläret, Jedoch aber
damahls zu keinem gewissen Quanto mich verbinden wollen: Dass solchem nach
Ich nunmehro aus sonderbahrer ohngefärbter Freund-Vätterlichen affection, guten,
ungezwungenen, freyen willens mit wohlbedachtem Muth, füer Mich und meine
Erben, wohlermelter meiner Frau Tochter und deren Leibes Erben zwo Obliga
tiones, deren eine von weyland Könige Christiano Quarto zu Dennemark Nor
wegen glorwürdigster memorie und den gesambten Herrn Reichs Rähten den
1. May ao. 1645 auff fünfftzig Tausent Reichsthaler Capital, wofüer das Ambt
Trankier auf Langeland unterpfändlich, und als ein handhabendes Pfand verschrie
ben, die andere aber von der iezo zu Dennemark Norwegen etc. Regierenden
Königl. Mt. unserm Allergnädigsten Könige und Herrn und dero Herrn Reichs Rähten am
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4ten July ao 1654 auff zwölf? Tausent Reichsthaler, die gleicher gestalt in erwenthes
Ambt Trankier versichert sein, an mich aussgegeben. Danähest einen Baurho?? auff
gedachtem Langeland im Dorff Lückebüe belegen, welchen ich von Frau Sophien
Kaassin, vermüege dess darüber aufgerichteten Kauffbriefs und Schote eigenthümblich
an Mich erhandelt, und dann einen Geschmuck von Saphieren und Diamanten zu
rechtem, wahren eigenthum einer unwiederruflichen freyen Gabe geschencket, zugestellet, aufgetragen und übergeben habe: Thue auch solches nochmahlen hiemit und
kraft dieses in der allerbesten, kräftigsten und beständigsten form, wie solches den
Rechten und aller orthen gewonheit nach immermehr geschehen soll, kan oder mag,
derogestalt und also, dass mehrwohlgemelte meine geliebte Frau Tochter, Frau
Margareta Dorothea von Ahlfeld, geborne Gräffin zu Ranzow und alle Ihre bereits
erzeugte oder durch Gottes milten Segen und gnade etwan annoch erzeugende Leibes
Erben nun und hinfüero zu ewigen Zeiten obgemelte Ihro hiemit würklich über
gegebene und mit allen beygehörigen brieflichen Uhrkunden aussgeantwortete beede
Obligationes, wie auch den gleichfals an Sie verschenkten Baurhoff zu Lückebüe auff
Langeland und dann den Saphiernen und Diamanten Geschmuck inhaben, besitzen,
geniessen, gebrauchen vnd damit alss mit andern Ihren eigenthümblichen Güetern
handeln, schalten und walten, thuen und lassen, sollen und mögen, allermassen Ich
und meine Erben, da diesse frey- und guedt willige Donation nicht geschehen
wäre, hetten thuen sollen, können und möegen, ohn mein, meiner Erben und sonst
männiglichs von meinetwegen wiederrede, hindernuss, irrung und eintrag. Dann
Ich mich füer Mich, meine Erben und Erbnehmer mehrberegter beeder Obligationen,
wie nicht weniger dess Bauerhoffs zu Lückebüe auff Langeland und dess hiebey
aussgelieferten Geschmucks hiermit und kraft dieses wissentlich verzeihe, auch daneben
versprochen, daran nimmermehr in einigerley weise noch wege keinen anspruch noch
forderung zu haben. Es sey denn, dass oftgedachte meine geliebte Frau Tochter nach
dem ohnerforschlichen willen Gottes ohn Leibes Erben mit toedt abginge. Gestaltsamb solchen falls Ihr herzliebster Eheherr, mein geliebter Schwieger Sohn, Herr
Friedrich von Ahlfeld, vermüege anfangs berüerter Ehepacten und der darauf erfolgten
Renunciation auch seines itzo hiegegen aussgegebenen Reverses schuldig und gehalten
sein soll, oftbesagte donirte beede Obligationes, so dann den Baurhoff zu Lückeby
auf Langeland, mit allen angehörigen Documenten und brieflichen Uhrkunden,
auch den Saphiernen und Diamanten Geschmuck, gleich solches alles in der davon
unter seiner hand verfärtigten Designation befindlich, Mir oder meinem Sohn, Herrn
Graffen Dethieffen zu Ranzow oder unsern Erben an dem nach seiner Herzliebsten
töetlichen hintritt folgenden ersten Maytag wiedrumb zu extradiren und folgen zu
lassen und also damit das Ambt Trankier, wie auch den Bauerhoff zu Lückebüe
auff Langeland würcklich wieder abzutretten, oder auch dafern hey wohlgemelter
meiner Frau Tochter oder deren Leibes Erben Lebenszeit Ihre Kön. Mt. und die Cron
Dennemarck etwan das Ambt Trankier wiedrumb eingelöeset haben würden, alssdann und auff solchen fall an stath obberührter beeden Obligationen die Zwey und
Sechtzig Tausent Reichsthaler, wie auch füer den Baurhoff zu Lückebüe, da etwan
derselbe alssdann auch verkaufft sein solte, dass erhobene Kaufgeld, nebenst dem
Saphiernen und Diamanten Geschmuck am erstfolgenden Holsteinischen Umbschlage
nach meiner Frau Tochter Toedt mit und bey Ihrem empfangenen Brautschatz, bahr
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herauszugeben und abzustatten. Gelobe und verspreche demnach hiemit füer mich
und meine Erben, bey meinen Gräflichen Ehren, wahren Worten, treuem und gutem
glauben, diese Donation und übergäbe wahr, stet, fäst, ohnverbrüch- und ohnwiederruflich zu halten, dabey zuverbleiben und dawieder nimmermehr zuthuen noch durch
andere thuen zulassen in keinerley weise noch wege, Wie Ich dann auch füer Mich
und Meine Erben Mich aller etwan hiewieder Mir zu statten kommenden Gnaden,
Freyheiten, Schirms und behelfs Gemeiner beschriebener Geist- und Weltlicher Rechte,
sambt der Gemeinen Verfassung: Generalem renunciationem non valore nist
prœcesserit specialis wissent- und vorbedächtlich verzeihe und begebe. Jedoch
soll durch diese Donation der von meiner geliebten Frau Tochter und Ihrem hertzliebsten Eheherrn, bey aufrichtung der Ehepacten gethanen Renonciation durch
aus nichts abrogiret, abgebrochen oder benommen sein, sondern dieselbe nicht desto
weniger in allen Ihren puncten, articuln und clausuln bey vollenkommenen würden,
■vigor, krafft und würkung wörtlichen einhalt verbleiben. WTie Ich dann auch zugleich
ausstrücklich will bedungen haben, dass im fall Ich offtermelter meiner Frau Tochter
oder deren Leibes Erben etwan hernächst ein mehrers an Gelde oder Guetern, die
seyen belegen, wo Sie wollen, oder wie es sonst nahmen haben möcht, auf einoder zu verschiedenen mahlen, entweder bey lebens Zeit oder durch eine testamen
tarische disposition, weiter geben und schenken würde, alssdann ein solches dieser
Donation in keinem wege prœjudicirlich sein soll. In uhrkund dessen allen habe
Ich dieses mit eigner hand unterschrieben und mit meinem Gräfl. Insiegel bestärcket.
So geschehen zu Hamburg den Iten May anno 1659.
Christian G. z. Rantzow.
Original paa Pergament i Tranekjær Arkiv med Grev Rantzaus Segl.

n.
1665, 14. December. Leopold (L), romersk Kejser, ophojer Frederik Ahlefeldt til Sogaard
etc. og hans ægte Livsarvinger i nedstigende Linje til evig Tid i det romerske Riges Grevestand med Navn og Titel af Grever og Grevinder Ahlefeldt.

WIR LEOPOLD von Gottes gnaden Erwöhlter Römischer Kaiser zu allen
Zeitten Mehrer dess Reichs in Germanien, Zu Hungarn, Böhaimb, Dalmatien, Croatien
vnndt Sclauonien König, Ertzhertzog zu Österreich, Hertzog zu Burgundt, zu Bra
bandt, zu Steyr, zu Kärndten, zu Crain, zu Lützenburg, zu Württemberg, Ober: vnd
Nider Schlesien, Fürst zu Schwaben, Marggraf dess Hey: Röm: Reichs zu Burgaw,
zu Mähren, Ob: vnd Nider Laussnitz, Gefürster Graf zu Habspurg, zu Tyrol, zu
Pfierdt, zu Kyburg vnd zu Görtz, Landgraf in Elsas, Herr auf der Windischen Marckh,
Zu Porttenaw vnd zu Salins.
BEKHENNEN für Vnss vnd Vnsere Nachkhommen am Hey: Röm: Reich, auch
Vnsern Erb-Königreich, Fürstenthumb vnd Landen, öffentlich mit diesem Brieff vnd
thuen khundt allermeniglich, Wiewohl die höhe der Röm: Kay: würdigkheit,
darein Vnss der Allmächtige nach seiner Vatterlichen fürsehung gesetzt hat, durch
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Macht ihres erleuchten Throns, mit vilen Herrlichen Edlen Geschlechten vnd Vnderthanen geziert, Jedoch weil solche Kay: hocheit ie mehr die vhralte Edle Geschlechte
Ihrem Adelichen herkhommen, Tugendten vnd verdienen nach, mit ehren, würden
und wohlthatten begabt werden, ie herrlicher der Thron Kay: Mtt: glantzet vnd
scheinbarlicher gemacht würdt, auch die Vnderthanen durch erkhantnus Kay: mildigkheit zu desto mehr schuldigen gehorsamen verhaltnus, Ritterlichen, redtlichen thatten
vnd getrewen, stetten vnd bestendigen diensten bewegt vnnd verursacht werden,
Vnd Wir dan aus letzt berüertter Kay: hoheit, angeborner güette vnd milde in gnaden
vorderist geneigt sein, aller vnd ieglicher Vnser vnd dess Hey: Reichs Vnderthanen
vnnd getreuen Ehr, würde, aufnehmen vnnd wohlstandt zu betrachten vnd zu befürdern, So seindt Wir doch mehr bewegt vnd begierlicher, deren Nahmen, Stammen
vnd Geschlecht in höhere Ehr vnnd Würde zu erheben vnd zu setzen, welcher Vor
Eltern vnd Sie von vhraltem Rittermessigen Standt gebohren vnd herkhommen,
auch sich in Vnsern vnd des Hey: Röm: Reichs obligenden wichtigen Sachen vnd
geschefften, mit getrewen gehorsamben Diensten vor andern standthafftig erzeigen.
Vnd Wir dan nit weniger gnediglich angesehen, wahrgenommen vnd zu gemüeth
gezogen, Wassmassen dass vhralt wohl bekante Adeliche vnd Herrliche Geschlecht
derer von Alefeldt welches vermög glaubwürdiger Documenten auch bewehrter
Historien, Scribenten vnd Geburtts Linien, seinen vhrsprung anfenglichen bekhommen
von dem vhralten Geschlecht der Freyherren von Alefeldt, so beim Stättlein Ale
feldt im Stifft Hildesheimb Ihren Sitz vnd Wohnungen gehabt, denen auch gedachtes
Stättlein eigenthumblich vnd Erblich gehöret, da aber vor vndencklichen Jahren
zwischen denen fürnembsten Häubtern ietzt gedachten Geschlechts vnd Ihren Lehen
herren ein gezänckh entstanden, sich von dannen begeben vnd in Dennemarckh
vnd Holstein gezogen, alwo solches Geschlecht sowohl im Schlesswigischen als
Holsteinischen Fürstenthumben ansehentliche Herrschaften besessen vnd noch innen
hat, bey Vnsern hochgeehrten Vorfahren am Reich, Römischen Kaisern vnd Königen
vor etlich hundert Jahren bekhant vnd in grossem ansehen gewesen, auch in vilen
ansehentlichen Gesandtschafften, Generalaten, hohen Ämbtern vnd functionen rüehmblichen vnd dapffer herkhommen ist, darzu die angeneme Rittermessige nutz vnd
hocherspriessliche dienst, welche gedachtes Ritterliche Geschlecht der von Alefeldt
vor hochgenanten Vnsern Vorfahren am Reich, zu Krieg: vnd Fridens Zeitten inner:
vnd äusser Reichs, vilfeltig erzeigt vnd bewiesen hat, Deren allen löbl. Exempel
und fuesstapffen nit weniger Vnser vndt dess Reichs lieber getrewer Friderich
von Alefeldt, Ritter, auf Bey da (!), Seegardten, Grauenstein und Heringsholm etc. Erb
herr, Vnsers besonders lieben Freundt, Oheimb vnd Brueders des Königs in Denne
marckh vnd Norwegen Ld: Geheimer: Estats: vnd Landtrath, Statthalter in denen
Fürstenthumben Schlesswig vnd Holstein, Guoverneur vnd Ambtman zu Steinburg
in Dietmarschen vnd auf Langelandt, von seiner Jugendt an in allen Ritterlich vnd
Heroischen tugendten nachgefolgt, auch zu solchem endt alle seine vernünfftige Consilia,
actiones vnd ansehentliche Königliche Ambasciaten Jederzeit zu dess gemeinen wohlweesens dienst vnd bestem, dirigiert vnd angewendet, dergleichen auch noch stettigs
thuet, vnd hinführo noch weitter nach bestem vermögen zu leisten und zu erweisen
des vnderthenigsten erbiettens ist, auch seinen von Gott verliehenen verstandt vnd
geschickligkheit nach, wohl thuen khan, mag vnd solle. So haben Wir demnach
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aus disen vnd andern mehr vortrefflichen vhrsachen mit wohlbedachtem mueth,
guettem rath und rechtem wissen, auch aus selbst eigener wohl affectionierter bewegnus, mergemeltem Friderich von AlefMi diese besondere Kay: gnadt gethan,
vnd Ihne neben seinen Ehelichen Leibs Erben vnd derselben Erbens Erben Jetzigen
vnd khünfftigen Mans: vnd Frawen Persohnen absteigender Linien, für vnd für in
ewige zeit in den Standt, Ehr vnd würde Vnserer vnd des Hey: Röm: Reichs
Grauen vnd Gräuinen gnediglich gesetzt und gewürdigt, auch der Schaar: gesell:
vndt gemeinschafft anderer Vnserer vnd des Hey: Röm: Reichs Grauen vnd Grävinen zugefüegt, zugesellet vnd vergleichet, darzu neben andern alten hieuor habenden
Ehrentituln ferner den Nahmen vnd Titul Grauen vnnd Grävinen von Alefeldt aus
Röm: Kay: Macht volkhommenheit wissentlich in khrafft diss Brieffs, gnediglich
ertheilt vnd gegeben vnd sich also zu nennen vnd zu schreiben zugelassen, gegönnet
vnd erlaubt, Ordnen, würdigen, setzen vnd erheben demnach vorbesagten Friderich
von Alefeldt, auch alle seine Eheliche Leibs Erben vnd derselben Erbens Erben
Mans: und Frawen Persohnen absteigender Linien, wie obgehört, in den Standt,
Ehr vnd würde Vnserer vnd dess Hey: Reichs rechtgebornen Grauen vnd Grävinen.
Zufüegen, vergleichen vnd gesellen Sie zu derselben Schaar: gesell: vnd gemein
schafft; Ertheilen vnd geben Ihnen sambt vnd sonders den Titul vnd Nahmen der
Grauen vnd Grävinen von Alefeldt, Mainen, setzen vnd wollen auch, dass mehr
genanter Friderich von Alefeldt, seine Eheliche Leibs Erben vnd derselben Erbens
Erben Mans: vnd Frawen Persohnen für vnd für in ewige zeit, Vnsere vnd des
Hey: Reichs: auch Vnserer Erb Königreich, Fürstenthumb vnd Lande, Grauen vnd
Grävinen sein, sich also nennen vnd Schreiben, auch von Vnss vnd sonst iedermeniglich darfür geachtet, gehalten, geehrt, genent vnd erkhent werden, vnd darzu
alle vnd iegliche genadt, Ehr, würde, Vortheil, Praeeminentz, Fürstandt, Recht vnd
gerechtigkheit, in Reichs: vnd andern versamblungen, Ritterspühlen, mit Beneficien
auf hohen: vnd nidern Thumbstifften, Geist: vnd Weltliche, Lehen vnd Ambter
zu haben vnd zu tragen, auch sonst alle andere Sachen haben, deren theilhafftig vnd empfenglich sein, sich auch dessen alles frewen, gebrauchen vnd
genüessen sollen vnd mögen, Inmassen sich andere Vnsere vnd des Hey: Reichs, auch
Vnserer Erb Königreich, Fürstenthumb vnd Lande rechtgeborne Grauen vnd Gräv
inen von recht oder gewonheit wegen frewen, gebrauchen vnd genüessen, von allermeniglich vnuerhindert. Weitter haben Wir ermeltem Friderich Graven von Ale
feldt die fernere gnadt gethan, vnd Ihme sein vhralt Adelich Wappen vnd Cleinodt
nachfolgender gestalt vermehrt vnd gebessert vnd also sambt seinen Ehelichen Leibs
Erben vnd derselben Erbens Erben, in ewige zeit zu füehren vnd zu gebrauchen
gnediglich gegönt vnd erlaubt, als mit nahmen einen quartierten Schildt, dessen
hinder vntertheil blaw oder Himmelfarb, in welchem bis auf die mitte ein wasserfluss, darein fürwerts ein Sturr schwimmet, vor der vnter Feldung aber gelb oder
goldtfarb, in deren Creutzweis ein gruener Stamb mit seinen geschränckhten Aesten,
blätter vnd wurlzel, hindere obere veldung der lenge nach in zwen gleiche theil
also von färben vnderschieden, das der hindere weiss, vordere theil aber an der
abtheilung roth ist, vordere obere veldung gantz weiss oder Silberfarb, doch in der
mitte der lenge nach also vnderschieden, dass überzwerch zwey rothe palckhen
gehen, in vorderer weissen veldung ein Flügel mit der Saxen einwerts gekhert, In
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In mitte des gantzen Schildts ein blawes Hertzschildtel, darin mit dem Schnabel
fürwerts ein einfacher auffgethaner gekhrönter goldtfarber Adler mit offenem Schnabel
roth aus schlagender Zungen vnd ausspreitzenden Waffen, auf dem Schildt drey
verguldte frey offene Adeliche Thurniershelmb, allerseits mit einer blaw altfränckhischen
Helmbdeckhen, vnd ieder mit einer güldenen Königl. Cron geziert, auf der hindern
Cron entspringen acht gespiegelte Pfawen Federn, deren drey vnten: vndt oberhalb
fünff zu sehen, auf der vordem Cron des Helmbs aber zwey mit den Saxen einwerts gekherte gelb oder goldtfarbe Adlersflügel, auf den mittern Helmb ein roth
oder rubinfarber Sameter Polster, mit seinen vier güldenen quasten, ob dem die Königl.
Cron, vnd aus derselben fürwerts ein weisser hockhender Prackh mit güldenem
Halsbandt vnd über gewundenem schwantz, Alsdan solch vermehrt vnd gebessert
Gräfflich Wappen vnd Cleynodt, sambt seiner Zier, in mitte diss Vnsers Kay:
Libelsweiss geschribenen Brieffs, auf disem Blat erster Seiten gemahlet vnd mit
färben eigentlicher entworffener zu sehen ist.
Neben deine vnd damit obgedachter Friderich Graff von Alefeldt Vnser
Kay: Gnadt (mit deren Wir Ihme gantz wohlgewogen) desto würckhlicher verspühren
möge, So haben Wir mit wohlbedachtem mueth, guettem Rath vnd rechtem
wissen, auch aus gleichmessig selbst eigener bewegnus, demselben, auch allen seinen
Ehelichen leibs Erben vnd derselben Erbens Erben Mans: vnd Frawen Persohnen
nachfolgende besondere gnadt vnd Freyheit, in der allerbesten vnd bestendigsten
formb, mass vnd weiss, gethan vnd gegeben, Thuen vnd geben Ihnen die auch aus
Röm: Kay: Macht vollkhommenheit, wissentlich in khrafft diss Brieffs, Also das
nun hinführo von Vnss vnd Vnsern Nachkhommen am Reich Römischen Kaisern vnd
Königen, mehrgedachtem Graven von Alefeldt seinen Ehelichen Leibs Erben vnd
derselben Erbens Erben Mans: und Frawen Persohnen, aus allen Vnsern vnd Vnserer
Nachkhommen am Hey: Reich, auch Vnsers Ertzhauss Oesterreichs Cantzleyen, in
Vnsern vnd Ihren Reden, Schrifften, Brieuen, Missiven vnd andern, so von Vnss vnd
Vnsern Nachkhommen an Sie oder sonst darinnen Sie benent oder bestimbt, ausgehen
würden, der Titul, Praedicat vnnd Ehrenwortt Hoch: vnd Wohlgeborn gegeben vnd
geschrieben werden, Inmassen Wir dan solches zu geschehen bey allen Vnsern
Cantzleyen albereit bestelt vnd befohlen haben.
Vndt gebietten darauf allen vnd ieden Churfürsten, Fürsten, Geist: und
Weltlichen, Prälaten, Grauen, Freyen Herren, Rittern, Knechten, Landtmarschalchen,
Landtshaubtleuthen, Landtvögten, Haubtleuthen, Vitzthumben, Vögten, Pflegern, Verweesern, Ambtleuthen, Landtrichtern, Schuldtheissen, Burgermaistern, Richtern,
Räthen, Khundigern der Wappen, Ehrenholden, Perseuanten, Burgern, Gemeinden
vnnd sonst allen andern vnsern vnd dess Hey: Reichs: auch Vnnserer Erb König
reich, Fürstenthumb vnd Lande Vnderthanen vnnd getrewen, in was würden, Standt
oder weesens die seindt, Ernst: vnd vestiglich mit diesem Brieff vnd wollen, das Sie
mehrgedachten Friderich Graven von Alefeldt, auch alle seine Eheliche Leibs Erben
vnd derselben Erbens Erben Mans: vnd Frawen Persohnen, nun hinführo ewiglich,
in allen vnnd ieglichen ehrlichen, redlichen, Adelichen vnnd Gräfflichen Versamblungen,
Ritterspühlen, Veidtzügen, Hohen: vnnd Nidern Ambtern, Geist: vnd Weltlichen, auch
sonst an allen orthen vnd enden, für Vnsere vnd dess Hey: Röm: Reichs rechtgeborne Graven vnd Grävinen annehmen, Ehren, halten, achten, zulassen, würdigen,
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nennen vnd erkhennen, Ihnen auch den Ehrentitul vnd Prædicat Hoch: vnd Wohlgeborn geben, Sie also nennen vnd schreiben, auch sonst aller vnd ieder Gnaden,
Freyheiten, Ehren, Würden, Vortheil, Recht vnd gerechtigkheiten, wie nit weniger
dass vorbeschriebene vermehrt vnd geziert Gräfflich Wappen vnd Cleynodt geruehiglich frewen, gebrauchen vnd genüessen lassen, daran nicht hindern noch irren,
sondern Sie bey deme allem, wie hieuorn nachlengs erzelt vnd ausstruckhlich mit
wortten begriffen vnd geschrieben stehet, von Vnsert: vnnd dess Hey: Röm: Reichs
wegen vestiglich handthaben, schützen, schürmen vnd gentzlich darbey bleiben lassen,
auch darwider nicht thuen, noch dass iemandts anderm zu thuen gestatten, in
kheine weiss noch weg, als lieb einem ieden seye, Vnser vnd des Reichs schwere
vngnadt vnnd straff vnd darzu ein Pöen, nemblich zwey hundt Marckh Löttigs Goldts
zu vermeiden, die ein ieder so offt Er freuentlich hierwider thette, Vnns, halb in
Vnser vnd dess Reichs Cammer, vnd den andern halben theil vilgedachtem Friderich Graven von Alefeldt, seinen Ehelichen Leibs Erben vnd derselben Erbens
Erben, so hierwider beleidigt wurden, unnachlich zu bezahlen verfallen sein solle,
auch nichts desto weniger dieselbe alle bey oberzelten Gräflichen Ehren Standt und
würden verbleiben, auch würcklich geschützt vnd gehandhabt werden sollen. Vnd diss
ist Vnser Ernst: und entlicher willen vnd mainung. Zu Vhrkhundt dessen vnd
mehrer bekhrefftigung, Haben Wir an disen Brieff Vnsere Kay: Guldene Bullam
hengen lassen, Der Geben ist in Vnserer Statt Wien den Vierzehenden Tag dess
Monaths Decembris Nach Christi Vnsers lieben Herren vnd Seeligmachers gnaden
reichen Geburtt, im Sechzehenhundert Fünff vnd Sechzigsten, Vnserer Reiche des Rö
mischen im Achten, des Hungarischen im Eilfften vnd des Böhaimischen im zehenden
Jahren.
LEOPOLD.
Wilderich von Walderdorff,
Ad. Mandatum Sacrae Caesareae
Majestatis proprium.
Wilhelmb Schröder.
Original paa Pergament i Tranekjær Arkiv, 10 Blade, indbundne i rødt Silkefløjel, med den
vedhængende kejserlige Bulle. Pladsen til det malede Vaaben staar tom.

m.
1672, 20. Juni. Kong Christian V. af Danmark ophøjer Frederik, det romerske Riges Greve
Ahlefeldt til Rixingen og hans ægte Livsarvinger i nedstigende Linje i den danske Greve
stand samt opretter Tranekjær Amt under Navnet Langeland til et arveligt Grevskab for ham
og hans Slægt.

CHRISTIANUS QVINTUS DEI GRATIA REX DANIÆ Norwegiæ Vandalo
rum Gothorumque, Dux Slesvici Holsatiæ Stormariæ ac Dithmarsiæ, Gomes in Oldenburg et Delmenhorst. His literis patentibus nostro nostrorumque hæredum Succes
sorum nomine palam testamur et universis ac Singulis notum facimus, Nos Illu
strem Consiliarium nostrum intimum et Locumtenentem ac Gubernatorem Ducatuum
Slesvici et Holsatiæ, Dominum FRIDERICUM Comitem de Ahlefeld et Rixingen,
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Eqvitem auratum, jam antea Romani Imperii Comitibus adscriptum, nunc qvoque in
Ordinem ac numerum Comitum nostrorum Regnorum recepisse cooptasse, sicut et
hoc Diplomate nostro prædictum Comitem FRIDERICUM ipsiusque posteros ac
descendentes utriusque Sexus in Ordinem ac numerum Comitum nostrorum Regnorum
recipimus cooptamus, omnibusque privilegiis immunitatibus ac praerogativis, qvibus
alii horum nostrorum Regnorum Comites secundum tenorem ipsis a Nobis gratiose
concessorum Privilegiorum nunc gaudent fruunturque, aut in posterum gaudebunt
fruenturve, gaudere fruique ipsum ipsosque perpetuo et in omne aevum volumus,
jubemus, fierique a quopiam contra haec aut in fraudem hujus nostri Diplomatis
qvidqvam prohibemus vetamus, sub poena ducentarum marcarum auri fisco nostro
adjudicandarum et indignationis nostræ gravissimæ. Qvod luculentum et æternum
Regalis gratiæ nostræ in prædictum Comitem FRIDERICUM ipsiusque Domum et descen
dentes signum esse volumus tanto lubentius quanto id justiori titulo meruit Vir omni
Virtutum genere et non uno pace belloque edito in Divum Parentem Nosque ipsos
inviolatæ fidei et consummatæ prudentiæ specimine inclytus, qvi acceptum a majoribus
antiqvi stemmatis et illustre Natalium decus propria virtute meritisque illustrius
radiosiusque effecit, donantes largientesque insuper prædicto Comiti FRIDERICO,
jura Patriæ potestatis in liberos qvalia civile et Saxonicum jus Patri tribuere solet, tam
ratione tutelæ quam administrationis et usus fructus bonorum perinde ac si in imperio
Romano Domicilium haberet omniaque ipsius liberorumve bona ibi sita essent,
adeoque plenam liberrimamque inter liberos testandi et de bonis facultatibusque suis
in nostro tam Daniæ Regno qvam Ducatu Slesvicensi alibive sitis disponendi pote
statem, ita ut conditum condendumve ab ipso Testamentum ratum firmumque
habeamus prorsus sicut hic ad verbum insertum confirmatumque extaret, fierique
proinde adversus relicti ab ipso Testamenti tenorem a qvopiam ullo prætextu specieve
omnino vetamus. Utque hujus Regiæ nostræ Clementiæ eo illustrius ad posteros
extaret monimentum, Præfecturam Tranekær, in Langelandia sitam qvam a Divo
Avo nostro gloriosæ memoriæ Christiano Qvarto Comiti de Rantzow oppigneratam
et ab eodem in prædictum Comitem ab Ahlefeld translatam hypothecæ nomine hac
tenus possedit, cum omnibus suis juribus et appertinentiis, quæcunque vel in præsens
eo spectant, vel emtione aut alio aliqvo justo titulo comparata in posterum eodem
spectabunt in Comitatum sub titulo Comitatus Langelandiæ ereximus et nunc vigore
huius nostri Regii Diplomatis erigimus evehimus, et in prædictum Comitem Dominum
FRIDERICUM de Ahlefeld, descendentesqve ab ipso legitimi matrimonii jure masculæ
stirpis lineas ceu feudum masculinum conferimus dictoque Comitatu cum omnibus
privilegiis, immunitatibus atque prærogativis qvibus alii in Regnis nostris siti Comi
tatus vigore concessorum Comitibus å Nobis privilegiorum gaudent fruunturque
perinde ac si dicta privilegia omnia singulatim hic inserta essent, ipsum ipsiusque
posteros e legitimo matrimonio descendentes, masculæ stirpis (Majoratus tamen,
qvalis Comitum privilegiis a Nobis institutus est, æternum observato jure) perpetuo
et in omne ævum gaudere fruique volumus iubemus. Ita ut dictus Comitatus sine
nostro nostrorumve hæredum Successorum speciali ad id impetrata venia, neque oppignorari neque venditione permutatione aut alio quovis modo ab ipso ipsisve abalienari
possit; Sed ad ipsum ipsiusque legitimam Stirpem masculam, quamdiu aliqvis
exinde superfuerit (observato, ut ante dictum est, majoratus jure) æternum pertineat.
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Neque mutato aut Domino feudi aut Vassallo ad firmandum hujus nostri Diplomatis
vigorem ulla amplius accedat aut requiretur Confirmatio. Modo qvoties vel Dominum
feudi vel Vassallum mutari contigerit, ducenti nummi aurei, qvas rosas nobiles
vocant, in Cameram nostram inferendi inde solvantur. Deficiente vero forte legitima
stirpe mascula descendente a prædicto Domino FRIDERICO Ahlefeld nunc Comite
de Langeland et Rixingen tum demum prædictus Comitatus LANGELANDIÆ
prout nunc dicto Comiti FRIDERICO de Ahlefeld in feudum masculinum collatus
est cum omnibus suis juribus et appertinentiis ad Nos nostrosque Hæredes Succes
sores revertatur. In qvorum omnium fidem hasce patentes nostras literas manu
nostra subscripsimus et Aurea nostra bulla corroborari jussimus. Dabantur in Arce
nostra Regia Haffniæ die Vigesimo Junii Anno Domini Millesimo sexcentesimo
septuagesimo secundo, Regni nostri tertio.
CHRISTIAN.
P. Griffenfeld.
Original i Tranekjær Arkiv paa Pergament med vedhængende kongeligt Segl.

IV.
1677, 30. Marts. Christian V., Konge af Danmark, benaader det for Frederik Greve
Ahlefeldt til Langeland og Rixingen oprettede Grevskab Langeland med et særligt Vaaben.

Christian den Femte, af Guds Naade, Konge til Danmark o. s. v. Giøre
Alle Witterligt, At Saa som Wij tilforen allernaad. haffuer erigeret Trankier Ampt
udj Vort land Langeland beliggendis her i Wort Rige Danmarch til et Greffschab,
og det Os Elschel. Hr. Friderich Ahlefeld Greffue til Langeland og Rixingen etc.
Som et ret Greffuelig Lehn effter den hannem af Oss allernaad. gifne og meddeelte
Investiturs videre formelding af Dato Kiøbenhaffn d. 20. Juny Anno 1672 under
Titul og naffn aff det Grefschab Langeland allernaad. conferered, Da hafue Wij
endnu ydermeere til et sær Kongl. Naadis Kiendetegn og til Amindelse, at Langeland
af Os til et Grefschab er ophoyet, bemelte Grefschab Langeland med saadan sær
Clenodie og Waaben allernaad. benaadet: Nemlig Midt udi schioldet opspringer af
Wandet een Guel Croned Løwe udj blaat feldt. Ofuen paa Schioldet (undertagendis
naar hånd det blot foruden hielm med een Stoer Grefuelig Crone paa det bare schiold
føre will, huilchet hannem da frit forestaar at giøre naar hannem lyster) Staar een
Stoer Croned Tourneer Hielm med ellufue Traller obnet, huor af igien opspringer
en Guel Løwe med en Crone paa Hofuedet, Saasom det her hoss med Sin Rette
farfue findes afmalet; Huilchet schiold, waaben og Clenodie hånd og hans egte liffs
Arffuinger og Descendenter og Greffuer af Langeland udi alle Tourneer og Ridder
spil, udj alle ærlige og redelige occasioner og heller offuer alt huor de det føre og
bruge Vil og lyster Saasom deres Rette Waaben for bemelte Grefschab Langeland
W-behindert og W-formeent aff alle til ævig tid føre og bruge maa. Og schal
her Vdj og her imod ingen dennem nogen hinder eller forfang giøre eller giøre
lade under 200 lødige March Gulds Straff og Voris høyeste Unaade.
Giffuet paa vort Slot Kiøbenhavn d. 30. Martij Aar efter Christi Fødsel
1677 Woris Regierings ottende.
Grevelige Lehnbog S. 235 i Lehnsk on torets Arkiv.
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V.
1765, 24. August. Frederik Greve Ahlefeldt til Langeland, General, Kammerherre, opretter
Stamhuset Ahlefeldt af Hovedgaardene Brolykke, Holmegaard, Lykkesholm og Vestergaard i
Tranekjær Amt samt Strynø Sogn og Land med Strynøkalv.

Jeg Friderich von Ahlefeldt, Greve til Langeland og Rixingen, Herre
til Broelycke, Holmegaard, Lykkesholm, Westergaard og Strynøe, Ridder, Deres
Kongelig Mayestets Bestalter General af Cavalleriet og Kammer-Herre.
Giør Vitterligt: at jeg i medhold af Lovens 5te Bogs 2det Cap: 65 artickle,
til min Families Conservation, Gavn og Beste, efter nøye overveyelse og Betænk
ning haver besluttet at oprette, Ligesom jeg og ved dette mit Stam-Huus Brev
instituerer, anordner og opretter ovenmeldte mine Allo dial Godser Broelykke,
Holmegaard, Lykkesholm, Westergaard og Strynøe, som Jeg med stoer Møye og
Omkostning i mange Aar haver samled og mig Tiid efter anden til kiøbt, til at
være og Blive et Stamme-Huus efter min dødelige fraskillelse fra denne Møysommelige Verden, som skal bestandig og til Verdens Ende kaldes og have det Naun
AHLEFELDT.
Dette Stamme-Huus Ahlefeldt, som nu er aldeles ubehæftet og frie for
Giæld, hvorom til Beviis og tryg Efterretning herved findes hæftet behørig Attest
af Fyhnboe Landstings Protocoll, dateret Odense den 25. October 1764. og saaleedes skal ermeldte Stam-Huuses Gods foreblive fremdeeles u-behæftet i min og
mine Efterkommeres Lives Tiid. Samme bestaar udi følgende Gods og Hartkorn:
1. I Tranekiær Amt, Maglebye Sogn, Holmegaard Hovedgaards Taxt:
Ager og Eng 25 Tdr. 4 Skp. 2 Fj. 1 Alb.; Skov-Skyld 2 Skp. 2 Alb.; Mølleskyld 1 Td.
Bønder-Gods dertil i Maglebye, Trøggelev, Humle, Lindelse, Longelse og Bøstrup
Sogne: Ager og Eng 215 Td. 6 Skp.; Skovskyld 3 Skp. 3Fj.; Mølleskyld 2 Tdr. —
2. Broelychegaard — Ager og Eng 22 Tdr. 7 Skp. 2 Alb.; Skovskyld 4 Skp. 1 Fj.
1 Alb. — Bønder-Gods 6 Tdr. 1 Alb. — 3. I Trøgelev Sogn, Lyckesholm Hovedgaards
Taxt: Ager og Eng 12 Tdr. 6 Skp. 2 Fj. 2 Alb.; Skovskyld 4 Skp. 1 Fj. 1 Alb.—
4. I Humle Sogn Westergaard Hovedgaards Taxt, Ager og Eng 32 Tdr. 1 Skp.
2 Fj. 1 Alb.; Skovskyld 1 Td. 2 Skp.; Mølleskyld 1 Td. 4 Skp. — 5. I Strynøe
Sogn og Land med Strynkalv i alt Bønder-Gods 118 Tdr. 1 Skp. 2 Fj. 1 Alb. —
Tilsammen Hoved og Sæde Gaardes Taxter Ager og Eng 93 Tdr. 4 Fj.; Skov og
Mølleskyld 5 Tdr. 3 Fj. 1 Alb. samt Bønder Gods 339 Tdr. 7 Skp. 2 Fj. 2 Alb.
foruden Trøggelev og Fodslette Sogners kongelig Majestets Anpart Korn Tiender
Hartkorn 29 Tdr. 3 Skp.
Hvilket forskrevne Gods, Hartkorn og Tiender efter vedhæftede af mig
underskrevene og forseilede Jordebogs nærmere og udførligere Forklaring, Evindelig
og saalænge Tiid er til, skal være og forblive samlet og u-adskildt, Ligesom det
nu befindes og i Bemeldte Jordebog er anført med alle dertil henhørende Herligheder,
Eiendomme og Rættigheder, med Besætninger, Bygninger, Hollænderie, Qvæg og alle
Inventarier cum Pertinentiis, uden at alt eller dend allermindste Deel der af
maae af mine Efterkommere enten Pandtsættes, sælges, mageskiftes eller paa andre
naunlige Maader forandres, formindskes eller bortgives, mens skal forblive uden
Omskiftelse eller Adskillelse ved min Familie, saaledes som det altsammen nu er,
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eller og som det af mig enten forbædret, eller i nogen Maade forandret efterlodes,
efterdi at ieg som Fundator forbeholder mig ved forekommende Beqvemme Ledig
heder ved Mageskifte eller anden Handel og Omsætning frie Disposition og u-behindret Rettighed til at giøre forandring, dog uden nogen Afgang i Hartkornet. Og
paa saadan Maade og Vilkaar skal dette Stamme-Huus AHLEFELDT tilfalde min
Familie af Mand- og Qvindekiøn efter denne følgende Orden, som nøie skal iagttages
og forblive een bestandig u-forandret Regul i fremtiiden til Verdens Ende; hvor om
min Villie er denne:
1.
Jeg Anordner og fastsætter da herved, at ligesom ieg nu er Eiere, baade
af Grevskabet Langeland og dette af mig herved oprettende Stam-Huus Ahleféldt,
saa skal det og herefter udi min needstigende Linie uden ald imodsiigelse tilgaae,
saa at den Greve, som af min needstiigende Mands-Linie Succederer til Grevskabet
Langeland efter Erections Patentet af 28de August 1672 skal og tilfalde StamHuuset Ahleféldt, og han være dets Besiddere, det er at siige: Grevskabet Lange
land og Stam Huuset Ahlefeldt skal stedse følge hinanden og tilfalde een og den
samme Greve i min needstiigende Mandelige Linie, saalænge nogen deraf findes at
være til, der rettelig kand og bør Succedere.

2.
Dend Greve som Stam-Huuset Ahleféldt saaleedes som i foregaaende
første Post er fastsadt, tilfalder, skal af dets Indkomster aarlig betale til hånds
Sødskende, om nogen er til, dend Summa Eet Tusinde og Toe Hundrede Rigs
daler dansk Courant, udi hvilken Summa 1200 rdl. Courant, dend Greve, som til
falder Grevskabet Langeland med Stam-Huuset Ahleféldt til Besiddelse, efter Grev
skabets Erection og dette Stam Huus Brevs Formelding, Hands Sødskende, om
nogen er til, som allerede meldt er, skal have, nyde og tage Liige Lod og Deel
uden Henseende eller Forskiæl af Kiøn. Og samme aarlige Afgivt, som Quartaliter
skal udbetales og tage sin Begyndelse fra dend Dag dend Succederende Greve tilfalder
og tiltræder Successionen til Grevskabet og Stam-Huuset skal de nyde af StamHuusets Indkomster til Erindring og Nytte af denne min Stiftelse imod deres derfor
meddelende Qvitteringer, saalænge Greven og hånds Sødskende leve; Mens naar
nogen af Grevens Sødskende for ham ved Døden afgaaer, da kommer den eller de
afdødes Lod i bemeldte Afgivt Greven tilgoede, der tilfalder ham strax ved Døds
faldet eller Dødsdagen og Tiimen, for den gandske Quartal, i hvilken den eller de,
som ved Døden afgaaer, bortkaldes. Hvis Greven som paa forestaaende Maade
tilfalder baade Grevskabet og Stam-Huuset Ahleféldt ved denne tiltrædende Succes
sion, og haver ey meere end een Broder eller og een Syster, da skal samme
Broder eller Syster dog nyde den fastsatte aarlige Contingent af Stam-Huuset
Ahlefeldts Revenner paa forbemeldte Maade, saaledes som allereede fastsadt er,
om og naar mange Sødskende ere til, da og Contingenten ophører ved Broderens
eller Systerens dødelige Afgang, Ligeledes paa den her oven for tydelige foreskrevne
Maade.
3.
Men som Jeg ickun er velsignet med een eeniste levende Søn, KammerHerre og Oberste Lieutenant af Cavalleriet Greve Christian von Ahlefeldt, som
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naar hånd mig overlever, er min Eeneste Arving, der skal efter mig tiltræde Grev
skabet Langeland og Stam-Huuset Ahlefeldt, altsaa kand de Tilfælde som i foregaaende 2den Post ere Supponerede, ei møde Ham, følgelig bliver Hånds Revenner
i Tiiden saa meget mere tilstræckelige, allerheldst ieg icke haaber at efterlade mig
større Giæld end at samme af ham lettelig kan afdrages og betales, som leg og
vil skal skee med andre mine Effeder, og om de icke dertil kunde forslaae, da med
Stam-Huusets aarlige Revenner indtil Gielden i aldt bliver betalt; Men da ieg haver
særdeles Kiærlighed for min Elskelige Broders Hånds Excellence General af Cavalleriet, Kammer-Herre og Gouverneur over dend Kongelig Residents Stad Kiøbenhaun Hr. Conrad Wilhelm von Ahlefeldts levende eeneste Datter Comtesse Louise
von Ahlefeldt: saa vil ieg, at min Søn, saafremt Hånd mig overlever og ved min
Fraskillelse vorder Stam-Huus Herre til Stam-Huuset Ahlefeldt eller og dend Succe
derende Stam-Huus Herre af min needstigende Linie, som i Hånds Sted StamHuuset kand tilfalde, skal aarlig af Stam-Huusets Revenner betale bemeldte Comtesse Louise von Ahlefeldt saa længe hun lever dend Summe Tre Hundrede Rigs
daler Courant, som hun skal nyde til Erindring om mig og en liden Marque paa
mit Sindelav imod Hende; dog skulle hun ved Døden afgaae førend hendes nu le
vende 2de Brødre Friderich Carl og Ferdinand Wilhelm, saa skal først dend
ældste og efter hannem dend yngste nyde før mentionerede 300 rdl. aarlig, men
naar ingen af disse tvende Sødskende meere ere til, hiemfalder denne Pension
til Stam-Huus Herren.
4.
Hvis det i Tiiden efter Guds allerhøyeste Villie og behagelige Skickelse
skulle tildrage, at ingen af min needstiigende Linie paa Sværdsiden vare tilovers,
som kunde Succedere til Grevskabet Langeland og dette af mig oprettede StamHuus Ahlefeldts Besiddelse, mens Grevskabet Langeland efter det høy Kongelige
Erections Patent skulle henfalde til min nu levende høyelskelige kiære Hr: Broder
forebemeldte General, Gammer-Herre og Gouverneur Greve Hr: Conrad Vilhelm
von Ahlefeldt eller Hånds needstigende Mandelige Linie, da skal Hånd eller dend
Greve af Hånds Mandelige Linie som Grevskabet saaledes tilfalder, Liigeledes Succe
dere til Stam-Huuset Ahlefeldt og derimod til dend sidste Greve af min needstiigende
Mandelige Linie hånds Døttere, Søstere, Fastere eller andre hånds rette og nærmeste
Arvinger paa fædrene Siide, men ingenlunde paa Mødrene, udbetale dend Summa
Halv Trediesindstiuve Tusinde Rigsdaler dansk Courant med Rente Fhre Pro
Cent fra den Dag da Grevskabet og Stam-Huuset per Successionem tiltrædes enten
samlet paa engang, nemlig eet Aar efter dend ommeldte sidste Greve af min need
stiigende Linie hånds Død til dend da nest indfaldende Ilte Junii eller Ilte De
cember Termin, eller og i fald samme Summa 50,000 rdr. dansk Courant med
sine Renter icke paa eengang Beqvemmelig skulle Blive at til veye bringe og ud
betale, at afdrage paa meer bemeldte fastsatte Summa 50,000 rdr. dansk Courant
aarlig Fem Tusinde Rigsdaler, siiger 5000 Rdr. Courant, hvoraf dend første
Termin u-feilbarlig bliver at erlægge i endten af fornæfnte 2de Terminer, som ind
falder eet Aar efter dend sidste Greve af min needstiigende Linie paa Mands Siiden
hånds fraskillelse, liigeledes med 4 pro Cent Rente af dend fulde fastsatte Summa
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50,000 rdr. Courant; og siden continneres aarlig paa samme Maade med at afdrage
og udbetale af dend fastsatte og resterende Summa aarlig 5000 rdr. fra een Ter
min til een anden og det med sine Benæfnte aarlige Renter, indtil dend gandske
Summa 50,000 rdr. Courant med sine Renter, saaledes som jeg nu herved haver
foreskreven, der skal blive til een bestandig u-forandret Regul, vorder aldeeles erlagt
og betalt, som ufeilbar skal skee inden 10 aars forløb, fra Grevskabets og StamHuusets tiltrædelse at regne.
Og da min kiære Hr: Broder, fornæfnte General Greve Hr. Conrad Wilhelm
von Ahlefeldt, enten Selv eller og dend Greve af Hands needstiigende Mandelige Linie,
som rettelig tilkommer Successionen til Grevskabet Langeland og Stam-Huuset
Ahlefeldts Besiddelse i forenæfnte Supponerede tilfælde, skal have Optionen til at
udbetale dend fastsatte Summa med sin Rente, endten samlet paa eengang eller og
afdrage dend Liigeleedes med aarlig Rente, saaleedes som Jeg her foran haver fore
skrevet, Aar efter Aar og Termin efter Termin; Altsaa følger deraf, at Hand eller
og den Greve af Hands needstiigende Mandelige Linie, som med rette vorder LehnsGreve og Stam-Huus Herre, maae og bør ved Grevskabets og Stam-Huusets Til
trædelse strax skriftlig tilkiendegive hvis mueligt og hannem beledigt kand være,
eller og inden 6 Ugers Forløb fra dend Dag Grevskabet og Stam-Huuset er tiltraad
og virkelig imodtaget, hvilken af ovenmeldte tvende Maader udvælges til at præ
stere dend foreskrevene og fastsatte Summa 50,000 rdr. med sine Renter betalt,
paa det dend sidste af min needstiigende mandelige Linies afdøde Greves og StamHuus Herres efterladte samtlige rette og nærmeste Arvinger paa Fædrene Siide
kand viide sig derefter betimelig at rette; hvorhos det er min Villie at samme
foreskrevene og fastsatte Summa 50,000 rdr. dansk Courant med sine Renter, hvad
enten dend paa eengang erlægges, eller og aarlig i Tii nest efter hinanden følgende
Aar afdrages paa dend her foran forordnede Maade, skal deles imellem samtlige
Arvinger udi Liige Lodder uden henseende til Kiønnet, saa at saa mange Persohner
som ere dend sidste af min needstiigende Mandelige Linies bortdøde Greves og StamHuus Herres efterladte rette og nærmeste Arvinger paa fædrene Siide i Liige Linier
af begge Kiøn, skal hver for sig nyde liige Lod, baade af Capital og Rente; og
saa fremt meer bemeldte foreskrevene og fastsatte Summa 50,000 rdr. ikke paa
eengang i det første Aar efter Grevskabets og Stam-Huusets Tiltrædelse af Successor
skulle vorde betalt, men i visse Terminer i Tii Aar med sine Renter aarlig skal
erlægges og afdrages, saa bør og skal Stam-Huuset Ahlefeldt med Besætninger,
Hollænderiernes Inventarii, Kiør og Tyre, Hollænderie Inventarii Sorter, Bygninger
baade paa Sædegaardene og Bønder Godset, Forpagtnings Penge, Jorde Bogs visse
og u-visse Indkomster, Restantzerne, om nogen skulle være, og alle andre Revenuer
som af og med Stam-Huuset skal følge og dertil henhører, imidlertid være og for
blive til tryghed og Sickerhed for samtlige Arvingerne, indtil Capital en med sine
Renter i aldt Aar efter Aar skadesløs er vorden betalt og afdraget. Hvis ellers
skulde møde, at dend sidste af min needstiigende Mandelige Linie afdøde Greve og
Stam-Huus Herre end ikke efterlader sig uden een Eneste Arving paa fædrene
Siide, nemlig Daatter, Søster, Faster eller anden, som er hånds rette og nærmeste
Arving, skal samme eene og alleene tilfalde og nyde tidt bemeldte æquivalent for
Stam-Huuset, nemlig dend fastsatte Capital 50,000 rdr. med sine Renter uden ald
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Modsigelse af nogen, hvem det end være vil, som ieg herved tydelig nævner og
tilkiende giver.
5.
Og som Stam-Huuset Ahleféldt i Henseende til Godsernes Beliggenhed og
øvrige Fordeele samt dend Rapport samme haver til Grevskabets Nytte og Indtæg
ternes Forøgelse, er en meget betydelig Acquisition for Grevskabets Possessorer,
som ved min høistelskelige Gemahlindes Frue Maria Elisabetha føed von Ahleféldt
Grevinde til Langeland og Rixingen hendes Samtykke og Kiærlige Tilskyndelse
til denne Erection saa meget meere er befordret, som hun derved haver begivet
sig dend Adgang og Andeel, som hun formedelst vores Ægteskab til disse Godser og
Eiendomme lovligen kunde have og være berettiget til, alleene for at forfremme og
stadfæste min Søns og hans Descendenters Gaun og Beste, saavelsom alle Efter
kommernes af den Grevelig Ahlefeldtske Familie, som dend Allerhøieste fremdeles
ville Velsigne, hvorfore og naar meer velbemeldte min kiære Hr. Broder eller og
dend første Greve af hånds needstiigende Mandelige Linie, som Grevskabet Langeland
tilfalder (der ikke kand skee saalænge nogen af min needstiigende Mandelige Linie
er til) tillige antager Stam-Huuset Ahleféldt paa de i nest foregaaende 4de Post
foreskrevne Vilkaar samme Successions Orden derefter for min kiære Hr. Broders
needstiigende Mandelige Linie Baade til Grevskabet Langeland og Stam-Huuset
Ahlefeldt skal i agttages og følges, som her foran af mig er foreskrevet for mine
Descendenter af min needstiigende Mandelige Linie. Dog skal det beroe paa nærmere
godtfindende af min kiære Hr. Broder eller i Hånds Sted dend første Greve af Hånds
needstigende mandelige Linie, som Grevskabet Langeland og Stam-Huuset Ahleféldt
tilfalder, hvor lidet eller meget Hånds Descendenter een efter anden aarlig skal ud
betale af Stam-Huuset Ahleféldts Indkomster til deres Sødskende, om1 Sødskende
ere til, aldt efter Omstændighederne og saavidt Overskudet af Revennerne, naar
Renterne af de 50,000 Rdr. som for Stam-Huuset betales, ere afdragene, kand taale,
som i siin Tiid nærmere paaskiønnes af min Hr: Broder eller dend Greve af hånds
needstiigende Mandlige Linie, som tilfalder Stam-Huuset og følgelig bliver berettiget
og skal være bemyndiget herudi at have frie Disposition.

6.
Hvad min kiære Hr: Broder eller og dend første Greve af Hånds need
stiigende mandlige Linie, som Grevskabet Langeland og Stam-Huuset Ahlefeldt til
falder, end foreskriver i bemeldte Henseende efter godtfindende og Tildens Beskaf
fenhed, forbliver dog at agte som ieg herved udtryckelig til u-forandret Efterretning
fastsætter, nemlig: at intet i saa Maade maae følges eller fyldestgiøres førend det
Æquivalent, som i foregaaende 4de Post er foreskrevet og anført at skal udbetales
fra Stam-Huuset Ahlefeldt, sc: 50,000 rdr. dansk Courant med Rente, aldeeles
skadesløs til dend sidste Greve af min needstigende Mandelige Linie Hånds Døttere,
Søstere, Fastere eller andre hånds rette og nærmeste Arvinger paa fædrene Siide,
virkelig er udbetalt og erlagt paa enten af de 2de Maader, der under samme Post
allerede af mig er Stipuleret. Thi indtil sligt vorder efterkommet og virkelig
Contant betalt til rette og nærmeste Arving eller Arvinger skal og bør Stam-Huuset
Ahleféldt paa dend i bemeldte 4de Post fastsatte og foreskrevne Maade uden ald
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Tvist og Indsiigelse forblive til samme Arvings eller Arvingers Tryghed og Sickerhed
saa aldeeles paaliidelig som om Stam-Huuset Ahlefeldt var til dend eller dem pandtsadt med første Prioritet og Pandte Rettighed ved een ordentlig udstedt samt
Tinglyst og Protocolleret Pante Forskrifning lydende paa Capital 50,000 rdr. med
Renter, i hvilken Henseende og saa fremt min kiære Hr: Broder eller Hånds Arvinger
som tiltræder Grevskabet Langeland icke prompte holder sig foregaaende 4de
Postes Indhold efterrettelig da skal det viidere efter dend nestfølgende 8de Post
med Stam-Huuset forholdes.
7.
Naar Høybemelte min kiære Hr. Broder eller og dend første Greve af Hånds
needstiigende Mandelige Linie, som Grevskabet Langeland og Stam-Huuset Ahlefeldt
efter foreskrevne Orden og fastsatte Vilkaar tilfalder, er bleven Stam-Huus Herre
samt Vilkaarene af Ham ere fyldest giorte ved den fastsatte Capitals 50,000 rdr.
med sine Renters erlæggelse til rette og nærmeste benæfnte Arving eller Arvinger,
da overlades meer fornæfnte min kiære Hr: Broder eller og dend første Greve og
Stam-Huus Herre af Hånds needstiigende Mandelige Linie at foreskrive efter Behag,
hvorledes skal forholdes i tii den, om saa skulle skee efter Guds allerhøyeste Raad,
at hånds Mandelige Descendenter i needstiigende Linie aldeeles skulle uddøe, saa
Grevskabet Langeland og Stam-Huuset Ahlefeldt ved dend sidste Greve og StamHuus Herre i Bemeldte Linie Hånds dødelige Afgang maae og skal Separeres og
Stam-Huuset Ahlefeldt tilfalde Benæfnte sidste Greves needstiigende Siide- eller
Tver Linier paa fædrene Siide. Dog hvad end i saa Maade foreskrives til rettesnor
i fremtiiden, Bør nøye i agttages uden ald forandring: at dend samme Successions
Orden, som i dette Stam-Huus Brev udi nestfølgende Ottende Post foreskrives og
fastsættes for mine Qvindelige og Mandlige Arvinger udi needstiigende Siide- eller
Tver Linier, Bestandig skal følges, end og af min Hr: Broder og Hånds Qvindelige
Mandlige needstiigende Siide eller Tver Linier paa fædrene Siide, saasom derefter
og paa ingen anden Maade Successions Ordenen til Stam-Huuset Ahlefeldt skal
følge i Linie efter Linie til needstiigende Descendenter i hver Linie.
8.
Men saa fremt meer velbemeldte min høyelskelige kiære Hr: Broder General
Greve Hr: Conrad Wilhelm von Ahlefeldt enten Selv eller og dend første Greve
af Hånds needstiigende Mandelige Linie, som Grevskabet Langeland efter Erectionen
bør tilfalde, imod ald Formodning og til Grevskabet og dets Possessors stoere
Skade icke skulle finde for godt, at an- og modtage Stam-Huuset Ahlefeldt tillige
paa de udi foregaaende fierde Post allerede foreskrevene og fastsatte Vilkaar samt
paa enten af de liigeledes foreskrevene tvende Maader at udbetale for Stam-Huuset
Ahlefeldt dend fastsatte Capital 50,000 rdr. dansk Courant med Rente i alt skadesløs
til dend sidste Greve og Stam-Huus Herre af min needstiigende Mandelige Linie
Hånds Døttre, Søstere, Fastere, eller andre hånds rette og nærmeste Arvinger paa
fæderne Siide, da skal eller bør Stam-Huuset Ahlefeldt ikke længere følge Grev
skabet Langeland, men strax hen- og tilfalde den samme sidste Greve og StamHuus Herre af min needstiigende Mandelige Linie hånds ældste Datter, om Døttere
ere til, og hendes needstiigende Linie, dog Sønner at have Fortrin til Successionen
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for Døttre, dend ældere for dend yngere, aldt i samme Linie, hvilken Orden følges
og i agttages i Henseende til Successionen, liigeledes for hver af de andre Døttre
og deres needstiigende Linier naar Raden skulle komme til og udi deres needstiigende
Linier. Hvis Døttre ey heller Døttres Sønner eller Døttre i needstiigende Linier skulle
være til, da skal Stam-Huuset Ahlefeldt tilfalde paa samme Maade dend Bemeldte
sidste afdøde Greve og Stam-Huus Herre af min needstiigende mandelige Linie
Hånds Søster Søn om nogen er til, hånds Søster om ey Søsters Søn er til, hånds
Søsters Daatter om ey Søster er til, hånds Farbroder om ey Søster Daatter er til, hånds
Farbroders Søn, om Farbroder icke er til, hånds Fasters Søn om Farbroders Søn ey er
til, hånds Faster om ey Fasters Søn er til, hånds Farbroders Daatter, om Faster icke
er til, hånds Fasters Daatter om Farbroders Daatter ey er til, hånds Olde Farbroder
om Fasters Daatter ey er til, hånds Olde Farbroders Søn, om Olde Farbroder ey er
til, hånds Olde Fasters Søn, om Olde Farbroders Søn ey er til, hånds Olde Faster,
om Olde Fasters Søn icke er til, hånds Olde Farbroders Daatter, om Olde-Faster ey
er til, eller Hånds Olde-Fasters Daatter om ey Olde Farbroders Daatter er til, og
saaleedes viidere, alt Linie efter Linie til needstiigende Descendenter af begge Kiøn,
Sønner for Døttere, i hver needstiigende Linie, de ældre af hver Kiøn for de yngere.
9.
Dend som i det Tilfælde, hvorom allerede er nævnet i foregaaende 8de Post,
tilfalder Successionen til Stam-Huuset Ahlefeldt efter Bemeldte foreskrevene Suc
cessions Orden, imodtager Stam-Huuset med Bygninger, saavel paa Sæde-Gaardene
som Bønder Godset, Besætninger af Qvæg og Beester, Plov Redskaber, Hollænderie,
Kiør og Tyre med dertil hørende Inventarii Sorter, Tiender, Forpagtnings Penge
og Jorde-Bogs visse- og u-visse Indkomster, Hvorunder Restancer tillige bør og
skal forstaas samt aldt andet med hvad Naun eller Titul det end nævnes kand, som
rettelig tilhører og Bør følge Stam-Huuset Ahlefeldt, intet der af i nogen optænkelig
Maade undtagen, og dend samme Stam-Huus Herre skal nyde det eene med det
andet, aldeeles qvit og frie uden ald Hæftelse og uden at betale mindste Skiærv
eller Skilling enten for Stam-Huuset eller hvad dermed rettelig skal og bør følge,
til nogen, men derimod skal dend, som paa foreskrevene Maade og udi benæfnte
Tilfælde tilfalder Stam-Huuset, være pligtig og skyldig ey alleene at holde StamHuuset med aldt det dertil hører, Ligger og følger, i goed Hævd og forsvarlig Stand,
mens endog at udbetale og erlægge til sine Sødskende, om Sødskende ere til, eller
og til deres Børn, een aarlig Contingent af Stam-Huusets Revenner, saaleedes som
tvende nærmeste Samfrænder paa Fædrene Siide fød af Qvinde-Linier, der needstammer
fra dend sidste Greve og Stam-Huus Herre af min needstiigende Mandelige Linie,
alt i overeenstemmelse af og med dend forhen allegerede Lovens 5te Bogs 2. Gap:
65. art: finde Ret og Billigt at fastsætte; og samme fastsættende Aarlige Contin
gent skal deeles i Liige Lodder til saa mange Sødskende af begge Kiøn som fore
findes, og hvis nogen af Sødskende ere døde, som haver efterladt sig Børn, skal
Børnene af begge Kiøn nyde deres afdøde Faders eller Moders Lod til liige Deeling
uden Henseende til Kiønned.
10.
Dend som efter dend foreskrevene Successions Orden i Bemeldte Tilfælde
Succederer til Stam-Huuset Ahlefeldt og faaer det til Brug og Besiddelse for sig
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og sine ægte Descendenter af begge Kiøn i needstiigende Linie, saalænge nogen er
til og findes, skal være pligtig at bruge de Ahlefeldters Naun og Vaaben, og det
samme skal i agttages og skee af dens ægte Descendenter af begge Kiøn til een
Erindring om Deres tilkommende Successions Rett og Adgang efter foreskrevene
Orden og Adgang til Stam-Huuset Ahlefeldt. Hvis dette imod Forhaabning icke
nøje skulle i agttages af de Persohner i den foreskrevene Successions Orden, som
af Qvinde Linier, der vel ere af dend Grevelig Ahlefeldtske Stamme, men have
deres Faders Naun og føre deres Faders Vaaben, skal Stam-Huuset Ahlefeldt, naar
Successions Ordenen er kommen til dend eller dem, ja Stam-Huuset imodtaget,
gaae aldeeles fra samme needstiigende Linie og derimod tilfalde strax dend Succe
derende næste Linie, i dend fastsatte Successions Orden paa dend Maade her
foran er foreskrevet.
11.
Med Stam-Huuset Ahlefeldt, dets imodtagelse og Besiddelse, skal dette StamHuus Brev med vedhæftede Jorde-Bog og Fyhnboe Lands Tings Attest, som ieg
agter at lade indhefte i et Bind, altiid in originali følge Stam-Huuset og derved
forefindes iblandt og hos de øvrige Skiøder og Adkomst Breve, som henhører til
og vedkommer Stam-Huuset, Hvilke adskillige Adkomst Breve liigeledes ogsaa skal
udleveres in originali til den der tiltræder Stam-Huuset til Brug og Besiddelse,
som bør og skal skee strax ved Stam-Huusets Extradition og dets modtagelse.
12.
Ved foranførte Poster, hvorudi ieg vel efter foregaaende nøye Betænkning
og overlæg hos mig selv tænker at have tilkiendegivet, foreskrevet og fastsat min
Villie, hvorledes der skal forholdes med dette af mig herved oprettede Stam-Huus
Ahlefeldt i Fremtiiden med Successions Ordenerne, deel s saalænge det kand og
skal følge Grevskabet Langeland til mine Descendenter i needstiigende Mandelige
Linie saavel som derefter til min høyelskehge kiære Hr: Broder General Greve Hr:
Conrad Wilhelm von Ahlefeldt og hans Descendenter liigeledes i Hånds needstii
gende mandelige Linie, naar Hånd eller og dend første Greve af samme Hånds need
stiigende Mandelige Linie vil antage Stam-Huuset Ahlefeldt paa de i foregaaende 4de
Post foreskrevene og fastsatte Vilkaar. Og naar eller om Stam-Huuset Ahlefeldt i
det Tilfælde hvorom er meldet i foregaaende 8de Post maae og bør fra Grev
skabet Langeland aldeles Separeres og derimod i saa fald henfalde til den sidste
Greve til Grevskabet Langeland og Stam-Huus-Herre til Stam-Huuset Ahlefeldt af
min needstiigende Mandlige Linie Hånds Qvindelige Descendenter i needstiigende
Linie, eller og til andre derefter følgende Hånds rette og nærmeste Slægtninge af
Begge Kiøn, alt paa fædrene Siide, udi Siide og Tver Linierne. Ieg siiger: Alt
dette tænker ieg allerede at have tydelig foreskrevet, som skal følges af alle Benæfnte saalænge nogen af samme ere til og forefindes. Men da dog møder mod
ald dend af mig brugte Forsigtighed en u-fuldkommenhed, naar det Betænkes, at
ieg vil have dette af mig, ved dette Stam-Huus Brev oprettende Stam-Huus Ahle
feldt conservered som et Stam-Huus u-adskildt og u-forandret til Verdens Ende,
til min Families og dend Grevelige Ahlefeldtske Stammes Gaun, saaledes og paa
dend Maade, samt efter dend Orden, som allereede er foreskrevet og fastsat.
Og

- 17 -

BILAG

icke des mindre er det dog skiult for mig, hvad enten min Familie i henseende
til mine Descendenter i min needstiigende Linie eller dend Grevelige Ahlefeldtske
Stammes øvrige Afkom skal vedblive saalænge eller og forinden efter kort eller
lang Tiid aldeles uddøe, siden saadant alleene beroer paa Guds Naade og Forsyn
efter sin allerhelligste Villie, Altsaa haver ieg betænkt og funden nødig end videre
i dette Tilfælde herved at tilkiende give min Villie og Meening saaledes: At om
saa skulle skee, at mine Descendenter af begge Kiøn udi min needstiigende Linie
saavelsom og dend gandske Grevelig Ahlefeldt-Langelandske Stamme i Siide- og
Tver Linierne aldeeles skulle uddøe, da skal Stam-Huuset Ahlefeldt til Bruug og
Nytte med alle sine Herligheder og Rettigheder tilfalde min høyelskelige Gemahlinde
Frue Maria Elisabetha von Ahlefeldt, Grevinde til Langeland og Rixingen, Hendes
Familie paa fædrene Siide, i henseende til den kiærlige Omsorg for min og dend
heele Grevelig Familie, som haver bevæget hende til at resignere paa Hendes egne
Jura og Fordeele; Og derfor skal Stam-Huuset Ahlefeldt tilfalde S. T. velbemeldte
min Grevindes Broder Hr. Land-Raad Benedix von Ahlefeldt af Huuset Haselau
og Hånds ægte mandelige Descendenter, men naar ingen af dem er til, da Succes
sionen at tilfalde den Branche af samme Huus, som forhen har været bekiendt
under det Naun af Ahlefeldt von Kaden, hvorved liigesom oven institueret er, Jus
primogenituræ skal i agttages, og saaleedes skal dend nærmest berettigede af disse
Ahlefeldter tiltræde Stam-Huuset, som af ham imodtages qvit og frie i følge dette
Stam-Huus-Brev, og paa Grund af denne Post indsættes Hånd til Stam-Huus Herre
for sig og sine ægte Descendenter af begge Kiøn i needstiigende Linie, saaleedes
som Jeg for mine Descendenter af begge Kiøn i min needstiigende Linie haver
foreskrevet og fastsat, hvilken Orden endog af ham og Hånds ægte Descendenter
af begge Kiøn i nedstiigende Linie skal følges og forblive til een stedse varende
bestandig Begul.
13.
Hvis dend af min Frue Grevindes Familie, som i benæfnte Tilfælde og
med de af mig foreskrevene Vilkaar herved er vorden udnævnt til Stam-Huus Herre
til Stam-Huuset Ahlefeldt, skulle ved Døden afgaae uden at efterlade sig ægte LivsArvinger, eller og Hånds ægte Descendenter af begge Kiøn i Hånds needstiigende
Linie efter hånds Død gandske skulle uddøe, skal enten Hånd Selv i første Tilfælde
eller og i det sidste Dend sidste af Hånds Descendenter af begge Kiøn i need
stiigende Linie som Stam-Huuset har i Besiddelse, være berettiget til at udnævne ved Be
timelig oprettet Testamente Een til Successor, til at Blive Stam-Huus Herre til StamHuuset Ahlefeldt (hvilken udnævnende Successor skal være af de Ahlefeldter, føre
Deres Nam/og Vaaben), og den samme for sig og ægte Descendenter af Begge Kiøn
i needstiigende Linie efter dend af mig foreskrevne Orden for mine Descendenter,
Liigeledes af Begge Kiøn i min needstiigende Linie, skal nyde samme Emolumenter
som hånds Antecessor, men derimod være pligtig at i agt tage og fyldest giøre de
samme Vilkaar, der i lige Maade ham og samtlige Succederende Stam-Huus Herrer
overalt herved er foreskrevet.
14.
Skulle ingen af de Ahlefeldter være til, som i forbenæfnte Tilfælde kunde
udnævnes til Succederende Stam-Huus Herre til Stam-Huuset Ahlefeldt, eller og

- 18 -

BILAG

naar Hånd var udnævnt bortdøe uden ægte Livs Arving eller Arvinger, da skal dend
sidste Ahlefeldt, som er Stam-Huusets Besidder, have Magt og Rett til at udnævne
hvem hånd vil af goed Familie, som da skal holde sig dette Erections Brev i alle
Maader efterrettelig.
15.
Men om dette kunde tildrage, at Døden u-formodentlig kunde overfalde
Stam-Huuset Ahlefeldts Besiddere, inden Successor til Stam-Huuset ved et ordentlig
lovskikket Testament blev udnævnt, eller og Stam-Huusets Besiddere skulle glemme eller
forsømme at udnævne Een til Successor paa den Maade og i de Tilfælde, som allerede
her foran er tilkiendegivet, Saa anordnes og fastsættes hermed, at naar een ved lovlig
Succession bliver Stam-Huus Herre, skal hånd strax i hans friske og sunde Dage op
rette saadan Disposition, hvoraf det efter hans Død tydelig kand sees, hvem der bør
tiltræde Stam-Huuset efter dette Stam-Huus Brevs indhold og nest foregaaende 14de
Postes viidere udviisende. Skulle og ingen saadan Disposition og udnævnelse forefindes
af dend sidste Stam-Huus Herre, da indstilles det til Deres da regierende Kongelig
Majestet een Stam-Huus Herre allernaadigst at udnævne til Stam-Huusets antagelse og
Besiddelse paa for anførte Vilkaar.
16.
I Henseende til Jurisdictionen for dette Stam-Huus Ahlefeldt, saa er det
min Hensigt at samme som min allodial Ejendom skulle henlegges under Grev
skabet Langélands Birk og derunder henhøre, saalænge Stam-Huuset forbliver ved
Grevskabet og besiddes af mig og efterkommende Grever af min familie, hvis
formedelst ieg og til saadan ende i andleedning af Grevernes Privilegier agter at
søge denne forandring: at faae mine allodial Godser Separeret fra Amtet og dets
Jurisdiction, hvorved det tillige kand skee at Strynøe Birk som u-fornøden kand
nedlægges. Men naar Stam-Huuset fra Grevskabet skulle vorde separeret, da skal
samme icke længere henhøre under Langelands Grevskabs Birk, men ieg formoder
allerunderdanigst, at hans da regierende Kongelig Mayestet allernaadigst vil bevilge
Stam-Huuset sin egen Birke-Ret efter derom paa dend Tiid af Stam-Huus Herren
giørende allerunderdanigste ansøgning.
17.
(Erektionspatentet skal i Original deponeres i Lehnskontorets Arkiv og tre Gjenparter deraf tages).

Saaleedes haver jeg da udi min Frelseres Jesu Christi Naun oprettet dette
Stam-Huus Brev og ynsker jeg alle dem som i tiiden skal have og nyde Nytten af
Indholden, tillige med Stam-Huuset Ahlefeldt i sig Selv dend Tree Eenige Guds
Naade, Styrelse og Velsignelse.
Til Bekræftelse med min Haands Underskrivt og mit hostrøgte Grevelige Signete.
Tranekier Slott den 24de Augusti Anno 1765.
(L. S.)
F. G. v. AHLEFELDT.
Som overværende ved dette Stam-Huus Brevs Underskrift og Forseiling
underskriver og forseiler efter Begiæring til Vitterlighed
J. J. Anchersen.
N. Thoroup.
(L. S.)
(L. S.)
Efter Originalen i Lehnskontoret.
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VI.
1768, 15. Januar. Kong Christian VIL stadfæster et af Etatsraad Jens Juel til Lundsgaard
og Jershauge forfattet Testamente af 30. Oktober 1767, hvorved Lundsgaard og Jershauge
Gaard og Gods oprettes til et Stamhus for hans Datter Elisabeth Juel, Grevinde af Ah le fe Id t,
og visse af hendes Børn samt disses Afkom.

Vii Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge,
de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst. Giøre alle Vitterligt, at, eftersom Os Elskelige
Jens Juell, Vores Kammerherre, hos Os allerunderdanigst haver anholdet om Vores
allernaadigste Confirmation paa efterskrevne Brev, hvorved hånd haver indrettet
2de hans Hoved-Gaarder Lundsgaard og Jershauge med alt til og underliggende
Jorde-Gods, Skove og Tiender i Vort Land Fyen til et Stamhuus, lydendes Ord efter
andet som følger:
Jeg underskrevne Jens Juell til Lundsgaard og Jershauge, Kongl. Majts.
Etatz Raad, Kiender og hermed Vitterlig giør, at da den Allerhøieste Gud har vel
signet mig med et samlet Jorde-Gods, og hvilket jeg gierne ville see at have conserveret for min Datter Elisabeth Juell, Grevinde af Ahlefeldt og visse af hendes
Børn og deres Afkom; altsaa haver ieg til den Ende af frie Villie og Velberaad Hue
fundet for Got at beslutte, liigesom ieg og hermed i Anleedning af Hånds Kongl.
Maj este ts Lov og den derved givne Tilladelse anordner og haver besluttet til be
nævnte min Datters og Hendes herefter benævnte Børns og deres Afkoms Conservation at indrette de 2de mig tilhørende Hoved-Gaarde Lundsgaard og Jershauge
med alt til- og underliggende Jorde-Gods, Skove og Tiender til et Stamhuus, som
skal bestaae udi følgende:
1. Lundsgaards Hoved-Gaards Bygninger og Taxt Hartkorn nye Matricul:
Ager og Eng 33 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk.; Skovskyld 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
2. Jershauge: Ager og Eng 24 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. — tilsammen 60 Tdr. 6 Skp.
3 Fdk. 2 Alb. 3. Kirke-Tiender: 1. Revninge 12 Tdr. 2 Skp. 2. Drigstrup
33 Tdr. 4 Skp. — tilsammen 45 Tdr. 6 Skp.
(Derefter følger Jordebog over det Lundsgaard underliggende Bøndergods Hartkorn
og den Landgilde som deraf aarlig skal svares o. s. v.)

Forestaaende Bønder Godses Hartkorn er in Summa 287 Tdr. 5 Skp. 272
Alb., skriver o. s. v., hvilke foreskrevne Hoved Gaarde og Gods med Tiender samt
Gaardenes Besætning og Meubler med viidere efter derover forfattede Inventarium
under min Haand, som herhos skal vorde hæftet, ieg udsætter og herved opretter til
et Stamhuus med følgende Vilkaar:
1.
At i Fald bemeldte min Datter mig overlever, da liigesom hun bliver min
eeneste Arving af alt hvad jeg mig maatte efterlade, saa tiltræder hun og Stamhuuset
og nyder alle dets Revenuer saalænge hun lever, og om hun skulle blive Enke, for
bliver dette hendes Enke-Sæde uden og ei nogen Tiid at vedkomme det Grevelige
Ahlefeldt'sVe Huus eller som dets Allodial Gods at vorde anseet, ihvem der endog
dette Stamhuus efter hende tilkommer at besidde, liigesom hun og de eiheller noget
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af forberørte under Stamhuuset henhørende Gods etc. maa abalienere, sælge eller
mageskifte uden imod Vederlag af liige saa godt og for Stamhuuset beleilig liggende
Gods, som maatte eragtes at kunde blive Stamhuuset til liige om ikke større Fordeel
og Forbedring; saa og at saadan til Vederlag bekommende Gods strax declareres
og thinglyses paa behørige Steder under Stamhuuset at henhøre.

2.
Skulle det behage den Allerhøieste Gud fra dette Tiimelige at henkalde
min Datter førend min dødelige Afgang, da skal Stamhuuset med alt hvis derunder
henhører, som foran specificeret er og ellers aparte udi det derhos føiede Inven
tarium forklaret er, tilfalde hendes Søn Jens Juell, som efter mig er opkaldet, om
hånd da lever og ved hannem og hånds Mandlige Afkom og deres Descendenter fra
ældste til ældste, saaleedes, at Søn tiltræder det efter Fader saalænge nogen af dem
er til, forblive, men naar ingen af dem eller af hånds Mandlige Linie ei maatte
være til, skal Stamhuuset med alt hvis forommeldt er, til min Datter Datter Comtesse Ide, som efter min Salig Frue er opkaldet, henfalde, om hun da lever eller
og i hendes Sted til hendes Mandlige Afkom og deres Descendenter fra ældste til
ældste saaleedes at Søn tiltræder det efter Fader, og ved dennem forblive saalænge
nogen af dennem maatte være til; men naar for det
3die
Ingen af hendes Mandlige Afkom eller deres Descendenter maatte være til, skal
Stamhuuset henfalde til forberør le min Daatter Søn Jens Juélls Døttere, om nogen
da maatte være til og ved deres Mandlige Afkom fra ældste til ældste forblive.
4.
Ligeledes forholdes og naar Jens Juells Døtteres mandlige Afkom vare
bortdøde, da henfalder Stamhuuset til Comtesse Ides Døtteres Mandlige Afkomme fra
ældste til ældste og ved dennem saalænge nogen af dem maatte være til, forbliver.

5.
Naar og ingen af begges Mandlige Afkom maatte være til, henfalder Stam
huset paa Qvinde-Linien, først til Jens Juells og dernæst til Comtesse Ides Descen
denter, dog saaledes, at naar Mandlig Afkom af Dem maatte være til, skal de efter
dennem tiltræde Stamhuuset og ellers i øvrigt med Successionen dertil, saaledes
som formeldt er, forholdes.
6.
Skulle bemeldte min Datters 2de Børn, Jens Juell og Comtesse Ide, som
endnu ikkun ere unge, bortdøe uden at efterlade Livsarvinger, og det maatte behage
den gode Gud endnu at velsigne min Datter med en Søn, da skal han efter Jens
Juell og i hans Sted tiltræde Stamhuuset med samme Vilkaar, som mældt er. Men
i andet Fald henfalder Stamhuuset til min Datters ældste Søn Grev Friderich og
hånds Afkom, alt i samme Successions Orden, som forhen er anordnet og fastsat.
7.
Den Gieid, som jeg ved min dødelige Afgang maatte efterlade, skal den,
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som Stamhuuset tiltræder eller besidder, betale, og i det mindste 1000 Rdl. Aarlig
derpaa afdrage indtil Gielden reent er afbetalt, hvorefter og naar Gielden er afdraget,
Stamhuusets Besidder, om det bliver min Datters Søn Jens Juell eller efter ham
hans Mandlige Afkom, skal betale af dets Revenner til min Datters Datter Comtesse
Ide, om hun da lever, eller i hendes Sted til hendes Børn og Descendenter aarlig
500 rdl. til liige Deeling imellem dennem.

8.
De under Stamhuuset henhørende Skove skal Stamhuusets Besidder, den eene
efter den anden, søge at conservere og forbedre, og maa de ei videre deraf udhugge
end til Gaard og Godses Fornødenhed maatte udfordres.
9. .
Paa Stamhuuset og hvad derunder henhører maae ingen af dets Besiddere
laane, optage eller Gieid giøre, under hvad Paaskud det end maatte være, eiheller
nogen Kongelig Bevilling eller Tilladelse dertil at søge; thi naar saa skeete skal de
have deres Ret til Stamhuuset forbrudt, og den nærmeste efter dem det tiltræde.
10.
Ingen maae tiltræde Stamhuuset førend de have opfyldt deres 24de Aars Alder,
men ind til den Tiid skal Gaard og Gods administreres af 2de ærlige, retsindige og
i Land-Huusholdningen kyndige Mænd, det være Adelige eller andre, saaleedes som de
det med en god Samvittighed og for Gud og Menneskene kan forsvare, og paatvivles
da ikke, de jo vil sørge for, at Stamhuusets Revenner vorder imidlertiid udsatte
imod god Pant eller Sikkerhed, at ntet deraf tabes, og at dets Renter lægges til
Capitalen indtil den Tiid kommer, at Stamhuusets retmæssige Besidder samme tillige
med Stamhuusets Tiltrædelse kan imodtage.
11.
Stamhuusets Besiddere, een efter anden, skal være pligtige til at holde for
berørte Hoved Gaardes Bygninger, Bønder Gaarde og Huuse vel vedliige med fornødne
Reparationer; til den Ende imodtages Stamhuuset ved lovlig Syn og paa saadan
Maade igien afleveres naar det af dets Besiddere qvitteres, ligesom hånd og, eller
Arvinger, til dets Bygfældighed vorder ansvarlig.
12.
(vedrører Pensionering af Fundators Tjenerskab).

13.
Liigesom det i foregaaende 9de Post er omtalt, at ingen Gieid maa giøres
eller hefte paa Stamhuuset under hvad Prætext det end maatte være — saa tillader
ieg og anordner derimod, at i Fald een eller anden Vanheld eller andre Omstændig
heder for Stamhuusets retmæssige Possessor skulle indfalde, saaleedes at de ikke
saae sig i Stand til at conservere eller maintenere det uden derpaa at laane og
giøre Gieid, da skal Stamhuuset og hvad derunder henhører som foran er mældt,
cederes og overdrages til min Sviger Søster Grevinde Schulins Søn Grev Friderich
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Ludvig Schulin og efter ham til hånds Arvinger imod at hånd eller de derfor ud
betaler 40 til 50,000 RdL, som da kommer til Deeling efter Loven imellem forbe
rørte min Datters 2de Børns da levende Afkomme, som efter hvis anordnet er, kunde
have Adgang til Successionen af Stamhuuset.

14.
Endelig falder min underdanigste Bøn og Begiering, at min Allemaadigste
Konge og Herre Allernaadigst vilde Confirmere og stadfæste denne af mig forfattede
Erection over forberørte Stamhuus udi alle sine Ord og Clausuler og derhos optage
Stamhuuset og dets Besidder udi i sin Allemaadigste og Høie Protection, og at det,
som herved er besluttet, maatte ved Deres Majestæts høie Magt og Myndighed vorde
Mainteneret og haandhævet til min Families Conservation, liigesom det af mig til
dessen bestandige og uryggelige Efterlevelse af berørte mine Arvinger og Efter
kommere med eegen Haand er underskrevet og med mit Signete forseglet; saa og
efter Begiering af min Kiære Svoger Herr Conference Raad von Holsten til Arreschou samt Velærværdige og Vellærde Herr Boesen i Rynkebye med mig til Vitter
lighed er underskrevet og forseglet. — Datum Lundsgaard den 30. Octobris Anno
1767. Jens Juell (L. S.) Til Vitterlighed efter Begiering E. S. v. Holsten (L. S.)
Til Vitterlighed efter Begiering L, Boesen (L. S.)
Da ville Vi foreskrevne Stamhuus-Brev udi alle dets Ord, Clausuler og
Puncter saasom samme herovenfor indført findes, allernaadigst have confirmeret og
stadfæstet, saa og hermed confirmere og stadfæste. Forbydendes alle og enhver her
imod efter som foreskrevet staaer at hindre eller udi nogen Maade Forfang at giøre
under vor Hyldest og Naade.

Givet paa vort Slot Christiansborg udi Vores Kongelige Residents Stad
Kiøbenhavn den 15de Januarii 1768.

Under Vores Kongelige Haand og Signet
CHRISTIAN.

(L. S.)
O. Thott
Efter Originalen i Lundsgaards Arkiv.

vn.
1785, 7. Oktober. Christian VIL, Konge af Danmark, bevilliger Christian Greve Ahlefeldt at føre Navnet Ahlefeldt-Laurwigen og bruge Grevskabet Laurwigens Vaaben.

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Dytmersken
og Oldenborg;
Giøre alle vitterligt: at, eftersom Os elskelig Hr. Christian Ahlefeldt
Greve til Langeland og Rixingen, Ridder, Vores Kammerherre og General Major,
for Os allerunderdanigst haver andraget, at han ved Vores Høyeste Rets Dom af
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9de Junii sidstafvigt er kiendt nærmest berettiget til Successionen i Grevskabet
Laurwigen, og at han altsaa, ifølge de Grevelige Privilegiers 6te § skal føre begge
Grevskabers Navn og Vaaben; saa have Vi, efter bemelte Kammerherre Greve Ahlefeldts derhos allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiering, allernaadigst bevilget
og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Han heretter ikke alleene maa kaldes
og skrive sig Ahlefeldt Laurnrigen, men endog føre og bruge Grevskabet Laurwigens Vaaben, samlet og sammenføyet med det Grevelige Ahlefeldtske Vaaben,
saaledes som det her med sine rette Farver, Fordelinger, Hielme og Skioldholdere
afmalet findes
(Vaabnet)

Hvilket Navn og Vaaben bemelte Kammerherre Greve Ahlefeldt ved alle Leyligheder og Forretninger, og paa alle tiider og Steder maa føre og bruge, og hvorved
Vi og Vore Kongelige Arve Efterkommere udi Regieringen meer bemelte Kammer
herre Greve Hr. Christian Ahlefeldt Laurwigen til Grevskaberne Laurwigen samt
Langeland og Rixingen, alle tiider allernaadigst handthæve, beskytte og beskierme
ville. Forbydendes alle og enhver, herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre,
eller i nogen Maade Forfang at giøre under Vores høyeste Unaade. Givet paa Vort
Slot Christiansborg udi Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn den Syvende
October Aar efter Christi Fødsel, Et Tusinde, Syvhundrede, Fiirsindstyve og Fem
og Vores Regierings Tyvende.
Under Vor Kongelige Haand og Signet.
CHRISTIAN REX.
(L. S.)
Schack Rathlou.
P. Aagaard.

Luxdorph.
Original paa Pergament, med vedhængende kongeligt Segl, i Tranekjær Slots Arkiv.

vni.
1805, 11. November. Frederik Greve Ahlefeldt-Laurvigen skjøder Grevskabet Laurvig med dets Allodialgods til Kong Christian VIL af Danmark.

Frederik Greve af Ahlefeldt-Laurvig til Grevskaberne Laurvig, Langeland
og Rixingen, Herre til Stamhuuset Ahlefeldt og Møllegaard, Ridder, Deres Kongelige
Majestæts til Dannemark og Norge bestaltet Kammerherre, General Major af Cavalleriet og Commandeur for Langelands Landværn, kiendes og hermed vitterlig giør:
at ligesom jeg ved den herhos heftede Kiøbecontrakt, dateret 25. Junii dette Aar,
har solgt og overdraget til Hans Majestæt Kongen og Successorer Grevskabet Laurvig,
beliggende udi Aggershuus Stift i Norge, med alt dets Tilhørende og Underliggende,
saavel Lehns- som Allodial-Gods samt Skove, Malmgruber, Verker og Bruge med
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Bygninger, Inventarier og Rudimaterier, alt i den Stand samme ved den afholdte
og derhos hæftede Overleveringsforretning dateret 22. Juli 1805 er befunden, intet
undtaget, være sig Hoved- og Sædegaarde, Bøndergods og Kirkejord, Herligheder
og Rettigheder uden alleene a) Residence-Bygningen med Hauge saavelsom b) de i
Kiøbecontractens 4de Post benævnte 7 Kirker2) med jus vocandi, dog disse Kirker
saaledes at de samme tilhørende Eiendomme saasom Gods, Jorder, Skove og Herlig
heder saavelsom de Indtægter disse Kirker hidtil have havt af de øvrige nu til Hans
Majestæt afhændede Eiendomme, som og de Kirkerne tilkommende Rettigheder af
Landskyld, Tiende, Kiøreleie med videre, af hvad Navn nævnes kan, blive mig,
Arvinger og Successorer i det oprettede Laurvigs Grevskabs Fideicommis
uvedkommende, men skal følge og tilhøre Hans Majestæt, hvorimod mig og Succes
sorer udbetales af Hans Majestæts Kasse en aarlig Rente af 559 Rd. 3^2 Sk.
skriver Femhundrede Halvtredsindstive og Ni Rigsdaler 31A Sk. Dansk Courant
som en bemeldte Kirker tilhørende og fra samme uadskillelig samt uforanderlig Er
statning for de ommeldte dem hidtil tilhørende Eiendomme, Indtægter, Rettigheder
og Herligheder, ligesom jeg og Successorer i Fideicommisset blive pligtige til at udrede
de af Kirkerne gaaende Contributioner og Udgivter samt uden Byrde for de solgte
Eiendomme at holde Bygningerne med Ornamenter og Tilhørende vedlige i forsvarlig
og anordningsmæssig Stand, da der ellers i vidrigt Fald med forbemeldte aarlige
Renter forholdes saaledes som ifølge Anordningerne med selve Eiendommene og Rettig
hederne, i hvis Sted disse Renter træde, havde i samme Tilfælde været at forholde.
Endelig c) forbeholder jeg mig og Successorer i Fideicommisset for vores vedkommende
Deel at besætte de i Laurvigs Hospital ledigblivende Pladse.
Saaledes sælger og skiøder jeg nu ogsaa, alleene med Undtagelse af de 3de
nysnævnte Poster, herved og i Medhold af de mig under 9. November 1804 samt
8de November dette Aar forundte og herhos hæftede allernaadigste Bevillinger, fra
mig, Arvinger og Successorer til allerhøyestbemeldte Hans Majestæt og Successorer
alle øvrige Eiendomme og Bruge med dertil efter Erections-Patentet af 29. Septb.
16713) samt Extentions-Patentet af 27. Febr. 1692,4) saavelsom Privilegier, Benaadninger, BevUlinger og andre Adkomster — hvilke Dokumenter in Originali tilligemed
Archivet følge Eiendommene — hørende Rettigheder og Herligheder, alt saaledes som
i Kiøbe-Contracten og hosfølgende originale Jordebog af Dato 4. Januarii 1805 samt
ligeledes omforklarede og hoshæftede Overleverings-Forretning og specielle Forteg
nelser, nærmere findes anført og med rette henhører, altsammen frie for Pantehæftelse
af Odelsløsningsret for stedse, i Kraft af den mig i fornævnte Bevilling af 8. November
1804 tillige dertil allernaadigst forundte Berettigelse, og paa de Vilkaar og med de
Bestemmelser, som meerbemeldte Kiøbe-Contract, saavelsom dette Skiøde omforklarer
og indeholder. Og da hans Majestæt fuldkommen har fyldestgiort mig for den
accorderede Kiøbesumma 920,000 Rd. skriver Ni hundrede og Tive Tusinde Rigs
daler Dansk Courant, samt de ligeledes accorderede Nøglepenge 1000 skriver Eet
Tusinde Specieducater; saaledes nemlig ved a. at have ladet mig udbetale ved
Kiøbe-Contractens Udfærdigelse 25,000 Rd. skriver Fem og Tive Tusinde Rigsdaler
samt Nøglepengene de Eet Tusinde Specieducater; b. ligeledes ved dette Skiødes
Overlevering 100,000 Rd. Eet Hundrede Tusinde Rigsdaler; c. ved at meddele mig
en allernaadigst udstædt Obligation af Dags Dato lydende paa 95,000 Rd. skriver
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Fem og Halvfemsindstyve tusende Rigsdaler, at udbetales til førstkommende 11. Juni
alt med Renter efter Kiøbe-Contractens Formeld, med hvilke 3de Poster de til min
Disposition bestemte To Hundrede og Tive Tusinde Rd. samt eet Tusinde Specieducater ere betalte; d. angaaende de øvrige 700,000, skriver Syv Hundrede Tusinde
Rigsdaler, da siden de forbemeldte 7 Kirker med sammes Indtægter have været
bragt i Anslag under den accorderede Kiøbesumme 920,000 Rd., men jeg nu har
forbeholdt mig disse Kirker med en aarlig Rente som eqvivalent for deres Indtægter,
saa følger deraf, at en saadan Capital i Kiøbesummen bør godtgiøres, som kan
svare til bemeldte aarlige Rente 559 Rd. 3 7« Sk., hvilken Capital da udfalder,
Renten beregnet til Fire af Hundrede, til den Summa 13,976 Rd., skriver Tretten
Tusinde Ni Hundrede Halvfierdsindstive og Sex Rigsdaler Dansk Courant og maae
denne Summa fradrages den her omhandlede Rest af Kiøbesummen, nemlig fornævnte
700,000 Rd. som den for mig og Successorer egentlig bestemte FideicommisC api tal, saa bliver ikkun tilbage 686,024 Rd. skriver Sex Hundrede Sex og Firsindstive Tusinde Fire og Tive Rd. Dansk Courant; og da Hans Majestæt fra denne
Summe under Dags Dato allernaadigst har udstædt sin Forskrivelse til Sikkerhed
for Fideicommisset, saa erklærer jeg herved for mig, Arvinger og Successorer, ingen
videre Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have i eller til meer bemeldte herved nu
bortskiødede Eiendomme med alt deraf dependerende, men samme med deres Rettig
heder og Herligheder skal herefter allene tilhøre hans Majestæt og Allerhøystsammes
Successorer frie for al Pantehæftelse samt enhver Ankrav og Paatale i alle mulige
Maader, til hvilken Ende Eiendommen ogsaa af mig for al paahæftende Gjeld aldeles
ere bievne frigiorte; og da dette Skiødes Bekostning ifølge Kiøbe-Contractens 11.
Post ikke maae komme mig til Udgift, men falder Hans Majestæts Casse til Last,
saa er samme af mig udstædt paa ustemplet Papir, ligesom og dets Tinglæsning
skeer uden nogen min Bekostning.
Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl samt tvende Mænds Under
skrift til Vitterlighed.
Tranekiær Slot Ilte November 1805.
Frederik Greve af Ahlefeldt Laurvig*.
(L. s.)
Til Vitterlighed underskriver
Friederich Wiedke.
Voigt.
(L. S.)
(L. S.)
Efter Gjenparten i Rigsarkivet (Documenter Salget af Laurvig Grevskab vedkommende).
i Samlinger til det Norske Folks Sprog og Historie VI, 616 — 20.

Trykt

x) Aftrykt sammesteds S. 610—15 (Norske Rentekammers Relations og Resolutions
Protokol 1805, Nr. 63). 2) Til Grevskabet hørte tolv Kirker. s) Aftrykt i ovennævnte Sam
linger 543 ff. Om Successionen udsiges, at Laurvig „som et ret Grevelig Lehn, Arvelig paa Mand
og Qvinde Linier skal nedarves fra Ældste til Ældste, først udi mandlige Linier, medens nogen
findes, og siden paa Qvinde Linier, naar ingen paa Sværdsiden meere tilovers er“. 4) I Extensionspatentet (ligesom foregaaende i Original i Tranekjær Slots Arkiv) hedder det: „Og extenderer Vij hermed ved denne Voris ydermeere allernaadigste approbation det forige Lehnbrev ...
saa at bemelte Grefskab med des underliggende og forbedringer ubeskaaret skal arvis uskift
og udeelt, fra den Ældste til den Ældste, først paa Sværdsiden, medens nogen findis, og siden
paa saa mange, som sagt er, paa Spilsiden og deraf kommende Sønner, og deris Mandlige
Egle Livs Arvinger, naar ingen paa Sværdsiden meere er tilovers.“

— 26 -

BILAG

ANDEN AFDELING.
BREVE FRA STORKANSLER FREDERIK AHLEFELDT.

1670, 3. Maj.
Til Kammersekretaer Biermann.

Monsieur.
Nechst anerbietung meiner willigen dienste habe ich demselben berichten
sollen, dass ich bey heuttiger poste aus denen eingelangeten Königlichen ordres
ersehen, dass nicht allein die inscription zugleich an den H. G. Rantzow als Vice
Stadthaltern gerichtet, sondern auch mihr nebst andern verwiesen worden, alss wan
in aussfertigung vnd beobachtung der Traverstrohms Sache einige negligentz vor
gegangen. Gleich wie nuhn dass erste, nemlich die inscription an den Vice Stadt
haltern, so lange ein Stadthalter im Lande, nicht allein gegen alles herkommende vnd
billichkeyt sondern auch gegen ihrer Majesteten dienste ist, indeme die brieffe wegen
der gahr ungewissen dömeure des H. Vicestadthalters weitlaufftig vndt gahr langsam
herumgeschicket vndt hernach wan erst mitt ihme solte über die materialia consultiret werden, die expeditions gahr sehr auff gehalten werden müssen, nuhn überdem
der H. Graff Rantzow sich der regirungssachen biss anhero gahr wenig angemasset,
als verhoffe ich, man werde es wie es biss anhero, auch noch hinferner bey dem
alten lassen vnd so lange mich ihre Majesteten der Stadthalterschafft würdig achten,
mihr, wan ich in loco, niemandt zu meiner Verkleinerung, Verhinderung vndt retardirung ihrer Majesteten affaires adjungiren, wie ich dan ebener gestalt bey lebzeytten
des Sehl. H. G. Rantzow, wan er in den Fürstentümern gewesen, mich durch auss
keiner regirung Sachen angemasset, auch keine ordre deswegen an mich abgegangen.
So viel die oberwente reprimande betrifft, so bin ich woll versichert, dass Ihre
Majesteten, dero angebohrnen gütigkeyt nach, mihr niemals anderer leutte negligentz,
wan ich in dero diensten sonsten abwesendt vndt nichts da von weiss, imputiren
oder auffbürden werden. Vndt bitte derowegen, der H. Cammersecretarius wolle
nach diesem in dergleichen fällen im concipiren einen kleinen unterscheidt machen
vnd nicht dieselben, so unschuldig, mitt den andern confundiren vnd mitt unverdienten
reprimenden belegen. In ansehung ich Ihrer Majesteten gnädigsten intention woll
versichert, dass sie nicht geneigt sein dero Getreuwe Diener sobaldt sie etwan den
hoff den Rücken gewendet, unverschuldeterweysse, wie etwa vor diesem der gebrauch
gewesen, vbel tractiren zu lassen. Wobey dan der H. Cammersecretarius sich wolle
berichten lassen, dass die Stadthalter vor diesem sich niemals der processen vnd
Verfertigung der dazu gehörigen nöhtigen schrifften angemasset, sondern solches
äusser wass consulendo et dirigendo geschehen, allezeyt denen Cantzelern vnd Rähtten
wie billich, überlassen, wie ich dan auch nicht verhoffe, dass man mihr nach diesem
solch onus über meine bestallung und meiner professio zuwieder auffladen werde.
Ich verhoffe, mein Herr werde diese wollgemeinte, nötige erinnerung zum besten deutten
vnd sonsten sich versichern, dass ich sey
Meines hochgeehrten Hern Cammersecretarii
dienstwilliger
F. G. v. Allfeit v. Rixing.
Itzehoe, den 3. May 1670.
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1671 o. 10. Juni.
Til Griffenfeldt.

1.

J’ay recev celle que V. E. m’a faict l’honneur de m’escrire du 3 du juin
et je luy suis infiniment obligé de l’affection qu’elle m’y tesmoigne la suppliant de
me la continuer et de ne permettre pas que l’absence et la malice de mes ennemis
prenaient sur uostre générosité naturelle. Pour ce que de nostre hommage uous
scaurés desia que nous y obteno(ns) tout ce que le Roy a voulu, encor qu’au
commencement nous y ayons trouué plus de peine que je n’avois creu. Corne j’ay
encor le serment des estats entre les mains, plusieurs qui n’estoient pas a Rendsburg sont uenu signer auec autant d’applaudissement pour le Roy qu’ils y tesmoignoient
auparavant de l’auersion quant toutes les uilles auront cacheté (ce qu’ils n’ont pas
faict pour n’avoir pas eu encor leur cachet) ; j’enuerray l’acte et j’espere que le Roy
trouuera tout corne on la soushaitte. Il y a eu grand bruict dans ce pays et sur
tout a Gottorff d’une entreprise a cause que ces jours passés nos compagnies a
cheval de Flensburg et Hadersleben ayant passé la monstre ont donné une telle
espouuente a ces messieurs la qu’on nous asseure que M. le president et plusieurs
autres ont envoyé leur meilleures hardes a Tonningen. Auec tout cela je ne voy
guere d’apparence de sortir asteur de ces affaires par ce traicté n’ayant pas pu
obtenir de M. le President de me dire sans préjudice et en amy seulement qu’ils
prétendent et a quelles conditions ils ueulent ceder ces comtées et encor moins de
traicter de cette matière; leur dessein est a ce que je croy de faire désister le Roy
du traicté de Kopenhagen et de faire tout un autre accord ou de garder a faute de
cela les comtées le mieux qu’ils pourront. Quoy qu’en soit, cher ami, je uous
seray bien obligé si vous pouviés faire en sorte qu’on y employa cy apres quelque
autre plus adroict et heureux dans cette affaire, uoyant desia clairement qu’apres
mille peines et fatigues je n’en auray que des resproches et de la médisance. Quant
a nostre Landtag j’espere que les estats consentiront pour le moins autant que
l’année passée encor que les gravamina nous donnent mille peines surtout des
certaines clauses touchant les accise et Zoll qui sont dans l’elucidatio envoyé du
Roy, lesquelles au lieu de les faciliter les rendent plus difficiles; je feray tout mon
possible pour uenir a bout de tout scachant quod mihi obsequii gloria data sit et
qu’un bon seruiteur doit suiure les ordres de son maître aueuglement.

1671, 22. September.
2.

Depuis ma derniere je n’ay point receu de response de M. le Duc de
Gottorff de sorte que je doute que nous serons asteur pour quelque temps au bout
de nos traictés; je me suis tousiours bien douté que tout ce qu’ils en faisoient à
Gottorff n’estoit que pour faire de grimaces et pour gaigner du temps espérant de
se maintenir par l’autorité et les intrigues de la Suede dans la possession d’Oldenburg. J’espere que V. Ex. aura receu ma derniere dans laquelle je luy ay dict
mon petit sentiment sur celle qu’elle m’a faict l’honneur de m’escrire du 17 de ce
moys, ce pourquoy je ne dirai plus rien a présent sinon qu’a mon aduis il faudroit
esuiter autant qu’il nous sera possible de ne mettre pas nostre traicté de Kopenhagen
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en procès ce qu’arriueroit infailliblement si nous prétendions poursuiure le procès
contre Plon a l’exclusion de Gottorff. Il y auroit peut estre d’autres moyens de
leur faire des procès aussi bien fondés que celui-cy mais le mal est que tandis que
nous disputerions cui competat actio le procès principal auec Plon seroit entièrement
arresté et qu’il nous faudroit peut estre beaucoup d’années pour sortir de cette
dispute au lieu qu’asteur le procès auec Plon est desia dans un tel estât que pourueu
que la politicque et l’interest d’estat de l’empereur ne l’empesche il pourroit estre
uide en justice en fort peu de mois. Je sousmets pourtant le tout a la prudence
de V. Excell. laquelle m’excusera s’il luy plaist la liberté que je prend d’en dire si
franchement mes sentiments m’y croyant obligé autant pour l’interest du Roy que
par cette sincere et fidelle amitié que j’ay uoué à V. E. Quant à nostre affaire
d’arbitrage j’ay tousiours bien cru que la Hollande ne se sousmettroit jamais au
jugement de la France tandis qu’il y auroit si grande méfiance entre ces deux
estats. Pour moy je croy que tout ce qu’on pourroit faire asteur seroit de presser
la France à donner la sentence et de ne se haster pas trop a payer les interests
qu’on doit à leurs subjects. Les cartes sont asteur tellement brouillées qu’il est
bien difficile de prendre asteur bien nos mesures outre que nous auons si peu de
ueritables amis et tant de fascheuses affaires sur le bras qu’il seroit bien dangereux
de nous en faire encor plus. — —
Itzehoe le 22 du Septbre 1672.

1671, 16. December.
Til Ditlev Ahlefeldt.

Monsieur et cher Cousin. Ich habe sein jüngstes erhalten Vndt darauss
ersehen, wass er wegen der von den Gottorfischen ministris gegebenen ouuertur
ralione des Ampts Tündern erwenen wollen. Gleichwie nuhn diese proposition
schohn von anfange der streyttigkeit zwischen beyden Herschafften geschehen vnd
als allerdings disproportionirt vndt fast ridicule explodirt worden in ansehung anderer
vielen considerationen, zu geschweygen die Grafschafften über 100,000 Rthlr., das
ampt Tündern aber kaum 40,000 Rthlr. jährlich eintraget, alsodass wan man noch im
übrigen Plohn satisfaction zu geben solte gehalten sein, woll wenig oder nichts
über bleyben würde, als kan der Herr Bruder leichtlich ermessen, dass man anitzo,
da dem ansehen nach die Sachen mitt der Zeyt sich besser anlassen, wenig lust
haben werde solche infaisable conditiones zu amplectiren. Demnach aber fast scheinet,
dass diese streyttigkeyt bis anhero mehr durch die intrigen unserer wiederwertigen
vndt etzlicher übel intentionirten als durch raison vnd reyffer ponderirung beyderseyts
interesse gouuernirt worden. Vndt dennoch zu wünschen were, dass man beyderseits zu einem raisonablen Vergleich sich verstehen mochte, zu solcher intention
aber zu gelangen nichts diensamers sein würde, als dass man die ministros, so die
direction der affaires in Händen haben von denen vor äugen schwebenden extremiteten
zu raisonablern gedancken führen möchte. Als haben ihre Majesteten mihr allergnädigst anbefohlen, dem H. Brudern in högster confidentz zu berichten, dass sie
gahr gnädig auffnehmen würden, wan der Hr. Bruder mitt guter gelegenheyt den
Gottorffschen vornemesten ministris die allerseyt vorstehende gefahr vndt inconuentien
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remonstriren vndt sie auff andere gedancken bringen konte, Gestalt man dan zu
solchem ende ailes, so nôhttig sein wirdt, anzuwenden geneigt vndt aile gute officia
mitt würcklichen ansehnlichen recompensen gegen dieselbe zu erkennen resoluirt
ist. — — Der Zustandt des Hoffes zu Gottorff ist demselben bekandt, al$o dass er
deswegen keine information bedarff. Ich kan mich vor dieses mahl nicht weyter
ausslassen, sapienti sat. — — Il ne faut aucunement que vous fassiés scavoir
d’avoir ordre du Roy jusques a ce qu’on scache si l’affaire est faisable; s’il ne tient
qu’a une bonne somme d’argent a gaigner l’esprit de ces messieurs la il n’y aura
pas de la difficulté icy mais il faut ménager adroittement l’affaire. Je souhaitteroy fort qu’on y pust faire quelque chose pendant mon séjour icy pour faciliter les
affaires. Si on se pouvoit asseurer de M. Kielman et Kramer l’affaire seroit bien
tost faicte.
Monsieur
vostre très humble et très obéissant seruiteur
F. G. V. A. V. R.
Kopenhagen, den 16. Decembris 1671.
167 2, 8. Maj.
Til Griffenfeldt.
1.

Corne je prend une très grande part a tout ce que touche V. Exell. j’ay
recev auec une très grande joye la nouuelle de la naissance d’une petite fille dont
Dieu a béni vostre maison, soushaittant de tout mon coeur qu’il plaise a la bonté
diuine de combler la maison de V. Exell. d’une infinité de bonheurs et qu’ayant
commencé asteur par la qualité d’un jeune Papa elle la puisse acheuer par celle
d’ayeul et de grand ayeul auec toute la prospérité et satisfaction imaginable. Je
rend au reste mille grâces a V. Ex. de la souuenance qu’elle tesmoigne avoir de
mes petits interests touchant Langelandt, je m’en remets tout entièrement aux senti
ments de V. Ex. ne doutant pas qu’elle ne fasse tout de la maniéré la plus obligeante
et aduantageuse qu’il sera possible et qu’elle avancera l’expedition de ces affaires
autant qu’il se pourra puisqu’il m’importe beaucoup de mettre au plustost ordre au
mauuais estât de cette petite isle. Pour des nouuelles je ne scay que dire n’en scachant
point icy que celle de ma maison. Je me porte Dieu merci fort bien uiuant dans
cette petite solitude auec beaucoup de satisfaction et de repos. Je croy pourtant
que je seray bientost obligé d’importuner V. Ex. pour avoir congé de sa Majesté
de faire un voyage en Langelant, Judtlant et l’Allemagne pour voir mes terres qui
sont fort en desordre. J’espere qu’il y aura d’autant moins de difficulté a obtenir
cette grâce du Roy puisque n’ayant asteur aucune occasion de rendre le moindre seruice
a Sa Majesté icy il sera bien indifférant dans quel endroit du monde je me trouue.-----Grawenstein le 8. May 1672.

1672, 3. August.
2.

Monsieur.
C’est tout de bon que vous me rendes honteux de receuoir si souuant des
marques de vostr’amitié sans en pouuoir jamais donner de ma gratitude ny uous
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remercier mesmement com’il faut. Mais que vous trouues bon d’accabler ainsi
uos amis par vos bienfaicts il ne faut pas aussi trouuer mauuais s’il s’en acquitent si
mal et leur faire l’honneur de croire qu’ils ne manqueront jamais a la reconnaissance
qu’ils doiuent quant ils seront asses heureux a la pouvoir tesmoigner par des très
humbles seruices. Je suis asteur sur le point de m’en aller en Langlandt et j’enuerray
de la un de mes gens pour ajuster tout ce que sera necessaire pour l’expedition
de mes patentes. V. Exell. ne doute pas que je ne desire extrêmement d’avoir
l’honneur de l’entretenir sur plusieurs et sur ses propres affaires mesmes puisque
il me semble que c’est asteur que V. Ex. doit songer tout de bon a un ferme et
solide establissement mais ne scachant si les affaires et surtout ce prétendu voyage
d’Allemagne m’en donneront asses de loisir. Je prieroy seulement V. Ex. de me
faire scavoir au plustost la resolution du Roy touchant le dict voyage puisque aussi
bien la permission m’en seroit inutile si cette saison m’eschappe. J’ay aussi pris
la liberté d’envoyer cy joinct mon petit sentiment sur les présentes conjonctures
suiuant vostre commandement dont V. Ex. usera com’elle trouvera bon sousmettre
le tout à sa haute prudence. Mais au nom de Dieu, Monsieur, ne uous faictes pas
l’auteur d’une guerre de si peu d’apparence et laisses du moins cet honneur la a
ceux qu’en voudront tousiours avoir aussi bien la gloire que le profit et la direction.
V. Ex. scayt que plusieurs de nos plus grands et sages ministres ont cy deuant
eschoué sur cet esceuil en ruinant leur fortune auec celle de leur patrie. Perdonnes
Monsr. si la sincere affection que j’ay pour uous me rend peut estre un peu trop
importun et croyes qu’il ny a personne au monde qui soushaitte votre gloire et
avantage auec plus de passion que moy estant ueritablement de tout mon coeur
Monsieur de Vostr Exell.
Très humble et très obéissant seruiteur
F. A. C. de Langelandt Rixing.
Grauenstein le 3 d’Aout 1672.

1672, 3. August.
3.

11 est si difficile de bien raisonner sur les présentes conjonctures quand on
n’est pas entièrement informé de toutes les particularités et du fond des affaires que
je ferois sans doute mieux de n’en rien dire que de faire mal apropos le mauuais
Politicque. Mais puisque V. Ex. soushaitte de scavoir mon petit sentiment de ce qu’on
pourroit faire dans cette conjoncture et que je ne scavroy désobéir a une personne
a laquelle j’ay tant d’obligations je ne feray pas difficulté de vous dire en amy
qu’a mon aduis il seroit très dangereux de prendre partie tandis qu’on ignore ce
que l’Espagne, la Suede et les autres Princes d’Allemagne feront et si l’Angleterre
(dont l’amitié me semble fort necessaire dans cet abaissement de la Hollande)
persistera encor long temps a trauailler contre ses propres interests en appuyant si
soigneusement les uastes desseins de la France. Pour moy je croy qu’il seroit
peut estre plus apropos ou au moins plus seur de tascher de calmer cet orage par
des bons offices et de se mettre cependant en si bon estât par terre et par mer
qu’on pust estre considérable aux deux parties et tousiours en estât d’agir uigoureu— 31 -
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sement ea cas de besoing. Car encor qu’il soit très constant que nous sommes
fort intéressés a la conseruation de la Hollande et qu’on pourroit mesmement faire
asteur des traictés asses aduantageux auec eux, il faut pourtant considérer que le
peu de secours que nous leur pourrons envoyer (sans dégarnir entièrement le pays)
pourroit peut estre plus seruir a nous enuelopper dans une sanglante guerre qu’a
les tirer du mauuais estât ou ils sont, et qu’il est trop dangereux de leur tirer le
poignard du sein pour l’enfoncer dans le nostre et quant aux aduantages qu’on pour
roit obtenir d’eux par ce moyen il ne uaudroient pas peut estre le danger dans lequel
on se precipiteroit outre qu’il est fort incertain s’ils seront jamais en estât de
tenir ce qu’ils promettent a faute de crédit et de commerce et s’ils se releueront
de lachesté ce qu’ils ont fait. Je crois qu’en tout cas on pourroit faire nos affaires
auec eux a moins de frais et de danger puisque il ne sont pas en estât a nous
refuser ce qu’est juste et qu’on les y pourroit fort bien obliger en faisant seulement
la mine de se uouloir joindre au partie contraire. On y pourroit peut estre respondre
que le Roy nostre maistre se joignant a cette puissante ligue qu’on propose seroit
asses asseuré par des forces si redoutables, mais si on esclaire de plus près cette belle
ligue on la trouuera beaucoup plus puissante en apparence qu’en effect puisque
outre la foiblesse ordinaire de ces grands corps a plusieurs testes la disposition
particulière de cett’alliance est si foible et mal unie qu’on ne peut difficilement esperer
quelque bon succès, car pour ce qu’est de l’empereur il est tousiours si fort distraict
des affaires de Hongrie et de Pologne, si mal pourueu d’argent, de generaux et
peut estre de conseil qu’on ne se peut pas bien fonder sur cett’ assistance. M. l’Electeur,
ayant tousiours ou par interest ou par son genie et la corruption de son conseil
aimé le changement, pourroit peut estre jouer le mesme tour aux alliés qu’il a faict
a la Pologne, la Suede et le Dennemarc mesme les ayant touts abandonné au plus
fort du besoing. 11 est en outre tousiours si fort incommodé de la disette d’argent
et de toutes sortes des moyens necessaires a la guerre qu’il y seroit peut estre
mesmement impossible de tesmoigner plus de fermeté. Quant à la maison de Brunswic
elle est si peu unie qu’on ne scait ce qu’on en peut esperer ou craindre, estant
bien certain que quelques uns de ces princes ont touché des grandes sommes
d’argent de France. Considérés, Monsieur, s’il vous plaist quel estât on peut faire
sur tels alliés et en quel danger nous serions si, estants aux prises auec la France
et ses alliés, l’Angleterre nous attacqueroit par mer et que la Suede se preualant
de cett’occasion uient fondre sur nous, le pays estant dégarni de milice, les places
en très mauuais estât et nostre Comtée d’Oldenbourg tout à fait hors de defence ou que
la France, si une armée des alliés estoit ruinée ou defaicte, poussa sa uictoire plus
loing peut estre que nous ne croyons, auquel cas M. l’esuesque de Munster ne
failliroit pas au moins de s’emparer de la Comtée d’Oldenburg et Dieu scait com
ment on la retireroit puis apres d’entre leurs maqis ayant desia expérimenté dans
nostre derniere guerre le peu d’effect et d’assistance qu’on peut esperer des alliés,
ces mesmes confédérés dont on parle asteur quoy qu’alors absolument aussi bien
maistres de la mer que de la campagne n’ayant pas pu dénicher auec une armee
de 30 a 40 mille hommes une poignée de gens depourueue quasi de toutes choses;
songes asteur ce qu’ils feront ayant a faire a un si grand et puissant Prince corne
le Roy de France, pourueu d’argent, de generaux, des trouppes, de conseil et enfin
de tout ce que leur manque. Je pourrois encor alléguer cent choses de cette nature
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et remonstrer l’aduantage que nous arriueroit indubitablement si sa Majesté trouuoit
bon de temporiser encor un peu, mais voyant desia ma lettre trop longue et scachant
que V. Ex. a trop de lumière et de Prudence pour ne voir au fond cett’affaire il
me suffira de uous asseurer que je seray toute ma uie etc.
Grawenstein le 3 d’Aout 1672.

1672, 21. August.
4.

La derniere lettre de V. Ex. m’a donné beaucoup de joye et mesmement
un peu de uanité voyant qu’elle approuue mon petit sentiment sur les conjonctures
présentes. Je soushaitte de tout mon coeur que Vostre Ex. ait tousiours la mesme
simpatie d’affection pour moy que nous l’avons eu jusqu’apresent de sentiment et
que le bon Dieu benisse la belle et sage conduicte qu’elle a tousiours tesmoigné
dans toute sorte d’affaires. V. Ex. m’oblige aussi infiniment en m’asseurant qu’elle
ueut bien prendre la peine de me maintenir dans ces petites priuileges donnés de
sa Majesté aux Comtes de Dennemarc et nommément au jus patronatus. — —
Monsieur Luckstorff m’a faict envoyer la copie de la patente de Langlandt laquelle
je trouue un peu differente de celle que V. Ex. m’avoit fait l’honneur de m’envoyer
cy deuant, surtout en ce qui concerne jus oppignerandi et les biens que j’achetteray
dans cette isle, le premier estant absolument défendu sans y mettre la condition
sine consensu domini et les seconds ayant esté déclaré aussi bien feudataires que les
biens que le Roy me donne asteur en fief. J’ay desia représenté cy deuant a V. Ex. les
mauuaises conséquences qu’en arriueroient a ma petite famille et je la supplie encor
très humblement de ne trouuer pas mauuais que je la fasse souuenir de la promesse
qu’elle m’a faict alors de le faire changer corne elle pourra uoir par la copie qu’elle
m’a envoyée et les notes que V. Ex. avoit mis aux costés. C’est bien a regret
que j’en importune encore V. E. mais puisque la nécessité m’oblige j’espere qu’elle
trouuera bon que je la supplie de faire cette affaire de telle sorte que ce qu’on a
faict pour l’auancement de ma maison n’en soit un jour la ruine, aussi bien est-il
certain que le Roy n’en pourra jamais tirer aucun aduantage puisque personne ne
voudra jamais acheter des biens a telles conditions et qu’ainsi cette clause n’aura
point d’autre effect que d’empescher moy et mes descendants de n’y ascheter jamais
aucunes terres — —.
Gravenstein le 21 d’Aout 1672.

1672, 21. Septbr.
5.

Vostr Exell. se souuiendra sans doute des instantes prières que je luy ay faict
cy deuant de m’obtenir la permission du Roy de faire un petit uoyage aux bains
et terres que j’ay en Allemagne. Mais en ayant esté frustré jusques a présent je
suis obligé de l’en supplier encor très humblement ayant résolu de me mettre en
chemin si le Roy le trouue bon aussi tost apres l’umbschlag. Corne c’est une grâce
dont ma santé dépend entièrement j’espere que sa Majesté ne me la refusera pas
pourueu que V. Ex. aye la bonté de m’y assister. Au reste je puis dire que plusieurs
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raisons et aduis me font craindre que mes ennemis ne m’ayent derechef presté la
charité ordinaire auprès de V. ExelL; si mon soubcon est faux je vous conjure de
me tirer au plus tost de rinquietude ou j’en suis, mais en cas qu’il est ueritable
uous aures la bonté si uous plaist de me donner encor une marque de votre générosité
en me faisant scavoir de quoy vous me croyés coupable, car si ce n’est d’avoir
manqué aux plus exacts devoirs d’une tendre amitié je uous jure que je suis inno
cent puisque la malice mesme ne me scauroit blasmer d’avoir failli au respect et a
l’amitié que je uous ay si saintement voué. Au nom de Dieu Monsieur ne faictes
pas le tort a vous et vos seruiteurs de les soubconner sans raison et croyés qu’encor
que je sois asses accoustumé a des semblables malices je serois pourtant au desespoir
et au bout de ma philosophie si j’estois assés malheureux a perdre vostr’amitié que
j’ay tousiours estimé au dessus de toutes autres choses. Pourueu que V. Ex. aye
la bonté de me déclarer un peu ses doutes il me sera très facil de les esclaircir et
de faire voir en dépit de touts mes ennemis que j’ay tousiours esté auec une entière
fidelité et plus que touts les hommes du monde Monsieur etc.
Gravenstein le 21 Septbr. 1672.

1673, 27. Juni.
6.

— — On m’a aduerti de cent petites choses que je ne puis pas escrire
et je diray seulement qu’on m’a asseuré de bonne part que la Dispute que V. E.
a eu avec Güldenlew a esté concertée auec Kîelman, qu’il y a une estroite Correspon
dance laquelle pour estre secrete est entretenue par Brvgman de costé de Güldenlew,
et de la part de Kielman par le kiosterschreiber d’Itzehoe qui recoiuent les lettres.
On dict que Kielman conseille fort Güldenlew de remettre Christof von Gabel, auec
cent choses que je ne puis pas escrire, vostr Ex. en croira de cecy quelle voudra;
pour moy je crains que ce vieu ruse n’abuse a la fin du bon naturel de Jorgen
Bielcke. Voila tout ce que je vous puis escrire.
Grawenstein den 27 Junii 1673.

1675, 23. Januar.
7.

— Pour ce qu’est de l’affaire dont elle me parle il faut de nécessité pour
avoir uotum et sessionem in Comitiis estre Comte nee en Allemagne ou estre déclaré
tel de l’empereur car encor que d’autres particuliers puissent posséder des Comtées
en Allemagne et jouvir mesmement des certains droits corne de la justice haute et
basse et d’autres choses semblables, ils ne sont que tout capables d’avoir uotum et
sessionem ny d’estre mis au nombre des estats de l’empire sans avoir esté déclaré
Comtes de l’empereur, aussi ne sont ils pas sans cela apellé Comtes d’une telle
Comtée mais seulement inhabere der Grafschaft, de façon que pour estre ueritablement Comte et estât de l’Empire il faut avoir la dignité personnelle de l’empereur
et apres des biens dépendants immédiatement de l’empire. J’enverray copie de ma
patente de Comte aussitost que mes gens qui l’ont en garde seront de retour de
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l’umbschlag. Cependant je supplie Vostr’ Exellence de prendre bien garde de
n’estre pas attrappé si elle ueut jamais acheter des terres en Allemagne et de
se faire bien informer deuant que de se résoudre non seulement de l’anschlag des
reuenus mais aussi des autres droits et reseruata dont ces terres sont ordinairement
chargées. — —
Gravenstein le 23 januier 1673.

1675, 27. Februar.
8.

Corne je scay que Vostre Excellence a asses de bonté a prendre quelque
interest aux bons ou mauvais accidents qui m’arriuent je croy luy deuoir dire que
le jeune Landt Graff auquel j’avois promis ma fille est mort inopinément d’une
fiebre chaude. Ce coup m’afflige si sensiblement et a mis toute ma maison dans
un si grand embaras que je seray obligé a reculer mon uoyage de Kopenhagen pour
quelque temps. Je supplie V. Ex. d’en faire mes tres humbles excuses a sa
Majesté et de croire que c’est auec un regret extreme que je différé l’honneur de
la voir et de l’asseurer de bouche que je suis etc.
Gravenstein le 27 Februier 1675.
1676, o. 2. Januar.
9.

Monsieur.
Estant sur le point de despecher mon Umbslagverwalter et ne me manquant
rien que de scavoir les ordres qu’on a donné touchant mes gages je supplie encor
V. Ex. de me faire scavoir ce qu’en doit esperer ou craindre Monsieur Vostre très
humble et très obéissant seruiteur
F. G. V. A. V. R.

1676, 12. Januar.
10.

J’advoue que la derniere lettre de V. Ex. m’a mis dans une estrange
perplexité, uoyant qu’apres avoir perdu les fonctions, l’honneur et touts les aduantages
de ma petite charge, je uien d’en perdre aussi les gages. Ce coup m’est d’autant
plus sensible que je me uois par la le plus malheureux de touts les seruiteurs du
Roy, puisque il n’y a aucun parmi eux qui outre ses gages n’a tiré quelque petit
advantage de son emploi corne habitation, bois, fourage, chasse, poisson et cent
autres petites douceurs, au lieu que sans mes gages je n’ay pas la ualeur d’une
maille du Roy et qu’il me faut pourtant pour ne faire point de deshonneur a ma
charge faire une ordinaire et grosse despense. Corne je connoy la générosité de V. Exell.
et que je scay qu’elle me ueut encor un peu de bien, j’espere qu’elle ne trouuera
pas mauvais que je la supplie très humblement d’y remedier s’il est possible et de
considérer qu’il ne sera pas trop aduantageux ou glorieux a elle mesme que ses
plus particuliers et affidés seruiteurs soient les plus malheureux dans un temps ou
Dieu la comble de tant de bonheur et félicités. Je considéré bien la nécessité du
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temps et la grande despence qu’il faut faire dans la conjoncture présente, mais
outre que je croy de pouvoir aussi bien gagner mes petites gages que beaucoup
d’autres pourueu qu’on ne m’oste pas toute sorte d’employ, il se trouvera peut
estre quelque expédient pour remedier a tout, pourueu que V. E. ayt la bonté de
m’y assister, dont j’auray s’il plaist a Dieu l’honneur de l’entretenir en peu de
jours, estant obligé de faire un petit voyage a Kopenhagen pour avoir la joye de
la revoir et de luy dire de bouche, que je suis ueritablement de vostre Exc. très
humble et très obéissant seruiteur.
Gravenstein le 12 januier 1676.

1676, 20. Maj.
Ahlefeldts Erklæring i Steinhorster Sagen.

Alss die zu Dennemarck Norwegen Königl. Maytt. Mein allergnädigster
König und Herr Mihr allergnädigst anbefohlen, die wegen vorgewesener Permutation
der Grafschafften Oldenburg und Dellmenhorst gegen das Ambt Tündern mihr bewuste nostitz (!) schrifftlich zue attestiren Alls bezeuge hiemit dass, so viell Ich
penetriren und vermercken können, die höchst præjudicirliche permutation der Graffschafften Oldenburg und Dellmenhorst gegen das Ambt Tündern würde vollenzogen
und effectuiret worden sein, wen nicht bey Zeyten allerhöchstged: Ihr: Königl.
Maytt. anders darüber informiret und gewarnet worden, und wie solche permutation
nachmals rückgängig geworden, Er, Hr. Greiffenfeit sich unter andern discoursen
gegen Ihr: Königl. Maytt. in Meiner præsentz vernehmen lassen, dass Ihme durch
solche verenderung das Ambte Steenhorst, so Er sonst haben können, abgangen.
Uhrkundlich unter Meiner eigenhändigen Unterschrifft und vorgedrückten Gräffl.
Insiegell. Geschehen Copenhagen d: 20. May Ao 1676.
F. G. A. v. Langlandt v. Rixing.

1676, 9. September.
Til Biermann.
1.

Je reçois tout asteur l’inclose de M. l’Admirai Euertsen et M. le Maire
laquelle uous faires aussitost tenir si uous plaict a sa Majesté le contenu de celles
et que les Messieurs la prétendent que l’escadre d’Hollande doit bientost partir
de ces mers icy pour s’en retourner ches eux. Il me semble qu’il y faudra respondre
que sa Majesté ayant fait des instances a Hollande pour faire demeurer la flotte
jusque a la fin d’octobre dans cette mer il seroit necessaire de n’attendre la resolution
qu’en seroit prise pour esuiter les mauuaises conséquences qu’en arriueroit indubi
tablement si notre Flote quitoit la mer et que la suédoise y uient; j’en diroy
encor d’avantage si mon mal le permettroit mais n’en pouvant plus pour asteur je
finiray en vous priant d’excuser la mauuaise escriture car si vous aues de la peine
a le lire je n’ay encor plus a l’escrire.
Helsingburg le 9 Sept. 1676.
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1676, 12. September.
2.

J’ay receu les deux dernieres que uous m’aués fait l’honneur de m’escrire
du 6me et d’onzieme du moy présent. Quant à la première j’ay ueu auec beaucoup
de satisfaction que ce prétendu siégé de Halmstadt est a la fin eschoué l’ayant
tousiours craint corne un coup fatal a nos affaires. — — — La déclaration de la
guerre de la France ne peut a mon aduis rien changer a l’ordre de M. Heug
puisque assi bien les affaires demeurent en effect en mesme estât et que sans
l’interest de Suede nos querelles seroient bien tost uidées. — — Mon mal s’est
Dieu mercy un peu diminué mais je ne suis pas encor en estât de me tenir
sur les jambes. Aussi tost que j’auray repris tant soit peu de force j’ay résolu
de m’en retourner & l’armée.
Helsingburg le 12 Septbr. 1676.

1676, 27. September.
3.

— — Je suis bien de vostre sentiment qu’il faudroit ajuster les differens
auec le Duc de Zel et de Brunswick mais ayant sondé serieusement la dessus
M. Wittorff j’y trouve encor fort peu d’apparence puisque tout ce qu’il en dict n’est
que son sentiment particulier. Je vous envoye la copie du traicté entre l’electeur
et M. le Duc de Zell, c’est encor un tour du mestier de M. l’electeur d’avoir conclu
ce traicté sans aucune communication. J’y fait insérer quelques articles qui nous
semblent fort prejudiciables mais corne ce traicté ne semble estre fait que pour se
seruir des trouppes de Luneburg deuant Demmin en remettant par des æquinoques
les ueritables differens a un autre temps je croy qu’il uaudra mieux encor dissimuler
ce trait qu’on nous a jouué surtout puisque M. l’Electeur est encor prest a conclure
l’article qu’on avoit inséré a nostre traicté touchant le partage de Bremen. Je n’ay
pas laissé pourtant de faire comprendre a M. le Chancelier Brandt le tort que
M. l’electeur faisoit a nous et au roy mesme par une telle conduicte lequel ne l’a
sceu excuser que par la nécessité de se seruir des dictes trouppes deuant Demin
lequel est rendu asteur qu’on dict.
P. S. je uous prie de faire tenir l’inclose a M. Scroder auquel j’ay mandé
mon petit sentiment touchant la déclaration de la guerre contre la France. Il me
semble qu’il faut desabuser un peu le monde du blasme qu’on nous impute d’avoir
rompu les anciens traictés et d’estre cause de la présente guerre.
Helsingburg le 27 du Septbr. 1676.
1676, 29. September.
4.

Je suis bien en peine de n’avoir point receu de uos nouuelles depuis
quelques jours ne scaschant pas si uous estes malade ou si la maladie et l’absence
de uos amis les a desia fait oublier.
Ce qui me fasche le plus est que je uois qu’on pourroit perdre du temps
a prendre des resolutions aux affaires, lesquelles s’augmentent de jour en jour.
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J’ay fort travaillé a adjuster auec M. le Chancelier Brandt le project de nostre
alliance sur laquelle il a receu des nouveaux ordres et je croy qu’on en tomberoit
bien tost d’accord auec luy sans quelques points sur lesquelles la decision du Roy
est encor necessaire. Monsieur Bulow a aussi receu ordre de son maistre de
s’informer si le Roy se uoudroit engager tout seul sans M. l’electeur auec luy
touchant les affaires de Bremen et d’asseurer qu’en ce cas la il seroit prest a
prendre un tel engagement croyant mesmement necessaire de faire un article
secret par lequel on conviendroit qu’en cas qu’on ne pust pas tirer raison par la
douceur du parti contraire qu’on en viendroit aux armes. Pour moy je n’y trouve
pas beaucoup de difficulté puisque le Roy ne prend pas par la un plus grand engagement
qu’il a fait desia par le traicté de Hannouer et qu’il est tousiours advantageux de tirer
cette maison dans nos interests par touts les moyens imaginables ; pour ce qu’est de
M. l’Electeur il tesmoigne encor par ses dernieres lettres a Mr. Brandt d’estre prest
a s’engager encor auec le Roy touchant cet article non obstant le traicté fait auec
le Duc de Zell ; il y auroit beaucoup a dire sur ce chapitre qui ne se peut pas
exprimer par la plume. On nous asseure asteur que le Roy ne uiendra pas icy, ce
qui me met dans un estrange embarras ne scachant que résoudre; corne le Roy m’a
commandé de l’attendre icy je trouve de la difficulté d’en partir encor que ma santé
le permist et que je languisse estrangement sans autre ordre. J’en attendray encor
quelques jours puisque aussi bien ma santé et un reste de gravelle m’y oblige;
apres cela il faudra prendre d’autre resolution. Je suis entièrement etc.
Helsingburg le 29 du Septbr. 1676.

1677, 28. Maj.
5.

— — Nous sommes icy dans une très grande impacience de scavoir le
succès de la resolution que le Roy a pris. Dieu ueuille qu’il soit heureux. Nous
attendons a tout moment par ce uent les trouppes de Munster et on enuerra encor
demain plus de 300 cheuaux des trouppes du Roy qu’estoient resté dans cette
prouince icy sans qu’on le sceut. Si tout cela estoit arriué le Roy sera sans doute
en meilleur estât d’entreprendre quelque chose de grand qu’asteur. — — Quant a
la proposition de M. Lilienkrohn touchant ces 2000 Hussares il me semble qu’il
ne se faut pas embarasser auec ces sortes de gens puisque les nostres scauuent desia
asses bien ruiner nos pauures paysans, sans en faire uenir de si loing des gens
si fort renommés dans ce mestier la, outre qu’on auroit peut estre aussi peu de frais
d’autre cauallerie plus propre a nostre maniere de faire la guerre. Je fairay aduertir
Messrs. du commissariat de songer de bonn’heure a mettre l’ordre a l’embarquement
des trouppes impériales aussitost qu’elles arriueront. Et corne le Roy m’a fait
commander de faire le project de la maniere qu’on pourroit remettre le régiment
prouincial en Holstein j’ay fai et dresser la minute d’un tel ordre aux Amptmans de
chaque Ampt corne aussi d’une lettre aux Landt Rahts touchant un prest de cent
mille escus. Si le Roy le trouuoit bon ainsi, on le pourroit faire expedier. Je suis etc.
Kopenhagen le 28 May 1677.
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1677, 3. Juni.
6.

Cecy est pour nous dire que M. Wittorff m’a fait scavoir de la part de
son maistre qu’il estoit prest d’entrer en traictés sur touts les points dont on a
disputé jusques asteur et qu’il soushaittoit que le Roy me uoulust donner la
commission d’en traicter en Holstein auec eux et qu’on s’expliqua sur ce qu’on pretendoit précisément touchant le secours en cas que la prise de Rugen ne fust pas
faisable corne aussi ce qu’on touchait des quartiers et du Toll et si on se uouloit
seruir de la médiation de l’empereur. J’ay pris le tout ad referendum mais je luy
ay dict en discourant que touchant le secours je croyois que le Roy le pretendroit
non seulement pour une petite entreprise corne Rugen mais pour tout le temps de
la guerre, quand aux quartiers et le Toll qu’ils n’en pouvoient pas ignorer la pretension
de sa Majesté et auec combien de justice il le demandoit; il fait semblant qu’on
s’accommoderoit en tout autant qu’il seroit possible pourueu qu’on en uient au
traicté. Pour moy je croy s’il y a jamais a faire quelque chose auec eux ce sera
asteur pour plusieurs raisons et que si le Roy trouvoit bon de m’y employer il
seroit apropos de le faire sans bruict et sous pretexte de faire un uoyage sur mes
terres en Holstein pour oster toute sorte d’ombrage a nos alliés et pour euiter
l’embaras de la médiation de l’empereur. Je uous prie de me faire scavoir le
sentiment du Roy la dessus au plus tost. Je uous dois aussi dire que les Messieurs
Kielman sont disgraciés de M. le Duc de Gottorff ayant receu ordre d’euiter sa cour
et de se retirer sur leur terres. Ils m’en ont escrit une grande lettre pour obtenir
la protection du Roy laquelle on leur pourroit octroyer a mon aduis pour plusieurs
raisons.
Kopenhag. le 3. Junii 1677.

167 7, 4. Juni.
7.

------- Corne uous scaves desia l’aduantage que nostre Flote a remporté sur
les ennemis je n’ay rien a y adjouster si non qu’un uaisseau qui uient de la mer
rapporte que deux de nos uaissaux qu’ont manqué a joindre a nostre Flote ont
encor pris un des uaissaux qu’estoit eschappé du combat dont le temps nous apprendra
la uerité. M. Wittorff est reuenu icy et presse fort l’affaire de Rugen uoulant que
le Roy fasse instance auprès de l’Electeur de surseoir le siege de Stetin jusques a
ce que l’entreprise de Rugen soit finie et qu’on commence au plus tost de traitter;
je luy ay respondu qu’encor que je ne scavois pas précisément la volonté du Roy
la dessus je ne pou vois pourtant bien dire qu’il seroit tout a fait impossible
d’entreprendre le dessein sur Rugen deuant qu’on fust asseuré du succès de nostre
Flote et de l’issue du combat qu’arriueroit selon toute sorte d’apparence entre les
deux Flotes et que M. l’Electeur seroit sans doute fort scandalisé d’une telle pro
position par laquelle la meilleure saison de l’annee s’ecouleroit sans rien faire. Qu’a
mon aduis ces trouppes de Lunebourg pourroient fort bien assister M. l’Electeur a
prendre Stetin et qu’il y auroit encor du temps de reste pour prendre Rugen; quant
au traicté qu’il pretendoit faire que je luy pouvois bien dire que le project qu’ils
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avoient donné a M. Windisgratz estoit tel qu’il seroit bien difficil de faire un traicté
la des a moins que d’y adjouster et d’en oster plus de la moitié. Il m’a respondu
que quant au dernier on tascheroit d’en conuenir quand on en uiendroit au traicté.
Enfin je uoy bien qu’ils ont une très grande enuie de traitter sur ce pied la et je
croy qu’il les faut entretenir dans cette bonne humeur sans pourtant rien précipiter
tant pour en obtenir des conditions plus aduantageuses que pour ne choquer pas
M. l’Esuesque de Munster trop tost et pour uoir un peu plus clair aux affaires. Je
uous envoy la lettre que la Reine Mere m’a envoyé touchant le Duc Jean Frédéric
et j’ay receu d’autre part l’asseurance que ledict Duc soushaitteroit de traitter auec
le Roy pour dix mille hommes ou pour la moitié, et encor que je scache fort bien
l’estât de nos finances je croy pourtant qu’il ne faut nullement négliger cett’ affaire
tant pour mettre dans nos interests un si puissant prince que pour le destacher de
ceux qui nous ont tesmoigné tant de mauuaise uolonté. C’est pourquoy je croy
qu’il faudroit entamer sous main quelque traicté pour entretenir ce Prince dans
cette bonne humeur jusques a ce qu’on puisse trouuer le moyen d’en uenir a quelque
conclusion ce que je ne trouue pas tout a fait impossible.
Kopenhagen le 4 Juin 1677.
1677, 8. Juni.
Til Krigsraad Herman Meier.
1.

— — Von Neuem ist alhie nichts, nuhr dass Gott sey gedanket unsere
Flöte wiederum woll bey Dragoh angelanget; wihr seindt nicht in geringen sorgen
gewesen, so lange sie in der Koger Bucht gelegen, dieweylen die Schwedische Flöte,
im fall sie schohn in See sein solte (wie man vermuhtet) sie daselbst bey dem
Ohsten wieder mitt grohsser aduantage angreyffen können. 2 schiffe als der Schwahn
v. 3 Leuwen haben die Flöte verfehlet v. seindt nach dem Belt gegangen. Man
verhofft aber dass sie halt wieder bey der Flöte kommen werden, sie sollen eine
gahr stattliche prise bey sich haben, es ist aber zu wundern, dass man von allen
eroberten schiffen vndt prisen ihre Majesteten so gahr nichts zu willen wissen will;
ob nuhn ihre Majesteten allerdings damit zufrieden sein werden stehet dahin ; einmahl
ist gewiss, dass wie es an sich selbst unbillig also auch hochpræjudicirlich sey,
die weylen teils mehr auff beutte machen als dem feinde schaden zuzufüegen bedacht
sein dürfften. Ich verbleibe etc.
Kopenhagen den 8. Junii 1677.

1677, 9. Juni.
2.

Je uous envoy l’inclose que la Reine Mere m’envoye par un exprès par
laquelle uous uerrés qu’elle soushaitteroit que le Roy envoya quelqu’un de ses
ministres pour tascher d’ajuster les differents qu’il y a entre sa Majesté et les Ducs
de Luneburg. Pour moy je soushaitterois de tout mon coeur que cela fust practicable,
mais je crains grandement que sans M. le Chancelier Schütz il n’y aura rien a faire
et que ce dessein de Rügen, dont ces Messieurs la sont coiffés ne se pourra pas
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si facilement concerter qu’on croit puisque tout dépend du succès de nostre Flote
contre celle des ennemis outre que je croy que les desseins que le Roy a sous
mains ne luy permettroit pas encor d’employer si tost la Flote de ce costé la. Je
m’en remets toutefois a ce que le Roy trouuera bon, ne doutant pas qu’en cas que
sa Majesté trouue bon d’y envoyer quelqu’un on n’aye le soin de le faire d’une
telle maniéré que les alliés n’en prenent trop d’ombrage. Quand aux affaires avec
M. le Duc de Hannouer il seroit fort necessaire a mon aduis d’entamer cette négo
ciation pour des raisons que j’ay desia allégué cy deuant et plusieurs autres, ne
doutant pas qu’on en tira beaucoup d’avantage; il le faudroit pourtant faire sans
beaucoup d’esclat de peur que la France ne se rauise a luy donner de l’argent en
quel cas je ne doute nullement qu’elle ne changea de sentiments. — —
Kopenhagen le 9 du juin 1677.

1677, 10. Juni.
Til Biermann.

1.

Je nous renvoy le pacquet de lettres que uous m’aues envoyé. Je n’y
trouue rien de fort considérable sinon ce que M. Giôe mande d’une esquadre
Angloise dans la Mer Balthique car encor qu’il ne soit pas fort uraisemblable que
le Roy d’Angleterre prene un tel contretemps dans la presente conjoncture de ses
affaires il est pourtant fort necessaire d’user de toute sorte de précaution pour preuenir un si dangereux dessein. Ce qui se pourroit faire a mon aduis en pressant
M. l’Electeur de Brandenburg de mettre tel ordre que ses armateurs ne donnent
aucun sujet de plainte aux marchands anglois qui traficquent dans ces mers et en
représentant a Messrs les Estats les mauuaises conséquences d’un tel dessein puisque
les Suédois n’en tireroient pas seulement beaucoup d’avantage mais que cela pourroit
causer une guerre contre l’Angleterre, mesme obliger Messieurs les estats tant par
politicq que par l’obligation des traictés a un nouuel armement n’ayant point d’appa
rence de se laisser forcer en aucune maniéré a une paix telle qu’elle puisse estre.
C’est pourquoy il seroit très necessaire non seulement de faire sonder par les
ministres de Holland et des autres alliés le dessein d’Angleterre mais de détourner
aussi ce coup par touts les moyens imaginables et de donner mesmement ordre de repré
senter a M. Giôe en cas que l’apparence de ce dessein continue et au Roy d’Angleterre
les mauuaises conséquences qu’en arriueroient indubitablement, le Roy nostre maistre
n’estant aucunement d’humeur a se laisser forcer a quoy que ce soit mais plustost
a risquer tout et en uenir aux dernieres extrémités; il faudroit pourtant advertir
M. Giôe de ne rien précipiter dans cette rencontre et de reseruer ces offices a la
derniere nécessité. Il n’y est point de doute que le Roy d’Angleterre voyant cette
fermeté du Roy et qu’il seroit par la engagé a la fin a une guerre contre les alliés
songera plus d’une fois a prendre une telle resolution et que Messieurs les estats
en cas qu’il y ayt quelque conniuence de leur costé ne hazarderont pas facilement a
en uenir a de telles extrémités dont le remede ne seroit plus a la fin entre leurs
mains. Il faudroit aussitôt tascher de faire parler Mons. l’Electeur un peu hautement
la dessus en Hollande puisque on y a une considération toute particulière pour ce
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prince et de faire agir conjointement touts les ministres des alliés tant a Londres
qu’a la Haye; en cas de nécessité il seroit aussi très necessaire de faire asseurer le
Roy d’Angleterre par le ministre de Brandebourg que les Anglois ne seroient aucune
ment troublés dans leur commerce par ses armateurs afin d’oster toute sorte de pré
texte a ce dessein et d’appaiser le mieux qu’il sera possible ce marchand Anglois qui
prétend de l’argent icy en traittant auec luy a des conditions et termes raisonables.
P. S. Je me suis Dieu mercy remis un peu et j’espere d’estre bientost en
estât de uenir faire la reuerence au Roy, je n’attend que la nouuelle que le Roy
soit arriué deuant Malmoe et un vent un peu fauorable.
Kopenhagen le 10 juin 1677.

1677, 26. Juni.
2.

— — Quant au second point touchant une négociation auec nos alliés
d’un secours pour la campagne prochaine je croy qu’elle (est) fort necessaire mais
je crains aussi que ce sera encor un peu trop tost; uous scaués, Monsieur, que de
touts nos alliés nous ne pourrons faire aucun estât d’estre secouru gratis que de
l’Empereur et de Mons. l’Electeur de Brandenburg. Quant au premier il est certain
qu’il porte quasi tout seul asteur le fardeau de la guerre contre la France et qu’il
est menacé d’une grande reuolution en Hongrie de façon qu’il ny a guere d’apparence
qu’il s’oblige une année par auance a donner du secours deuant que de uoir le succès
de cette campagne; les forces des ennemis et surtout l’issue du traicté a Nimuegen;
ce qu’est de M. l’Electeur nous scavons desia par expérience quel estât on peut faire
sur les promesses qu’il nous pourroit faire tant pour l’irrégularité du mesnage que
de son conseil ainsi qu’il nous faudroit addresser aux autres alliés auprès desquels il
n’y a rien a faire qu’a force d’argent et d’autres aduantages encor plus considérables ce
qu’il faudra reseruer a mon aduis pour la derniere nécessité et s’efforcer cependant
auec les autres alliés de retenir messieurs les Hollandois dans le bon parti et de
les obliger a agir auec plus de uigeur et d’exactitude, car pour uous dire franchement
mes petites pensées sur cette matière je crains grandement qu’en cas que la Hollande
retire son Espingle du jeu les autres alliés ne perdent courage et qu’il n’y en aura
guere qui se uoudroient charger d’un fardeau dont ils se seroient déchargé et qu’encor
qu’on obtient quelque promesse d’eux, cette assistance seroit si foible, lente et
irreguliere qu’on en tireroit guere d’avantage corne nous uoyons desia clairement
par le secour que nous attendons dont une partie n’arriuera sans doute que uers
la fin de la Campagne. Cependant il me semble qu’il faudra tascher peu a peu de
mettre Messieurs les Ducs de Brunsvvic et Luneburg dans nos interests et d’entrete
nir s’il est possible Monsieur l’Euecq de Munster en bon humeur puisque c’est d’eux
qu’on peut esperer un secour le plus certain n’estant nulle part engagés et en estât
d’agir ou ils le trouuent le plus apropos. Monsieur Petkum me mande par la der
niere poste que M. Beverning s’est laissé entendre par maniéré de discours que
pourueu que le Roy uoudroit rendre les conquestes qu’il a fait on luy pourroit
ceder le pays de Bremen, si cela estoit tout de bon il y auroit bon moyen de réduire
ces Messieurs la aux termes qu’on uoudroit et de les mettre dans nos interests a
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peu de frais encor que je croy que le Roy ne l’aggreeroit pas. Je ne scay si e
dit sieur Petkum en a escrit au Roy mais je uous prie en cas qu’il m’en ay rien
dict d’en faire rapport a sa Majesté, car je croy qu’il ne faut nullement négliger
cette ouuerture encor qu’elle fust fausse et qu’on en pourroit tirer beaucoup la. Je
soushaitte de tout mon coeur une heureuse fin de vostre siégé et j’espere de me
rendre aussitost apres ches vous pour songer tout de bon a ces affaires car je
crain que les occupations militaires ne permettront pas le Roy d’y songer asteur
a loisir. — Je uous envoy la lettre de Messrs Kielman et je uous prie d’en faire
rapport au Roy pour en scavoir ses ordres.
Kopenhagen le 26 juin 1677.

1677, 27. Juni.
3.

Le malheur que nous auons eu a la derniere attacque de Malmoe m’a
touché si sensiblement que je ne suis guere capable encor de bien raisonner sur
toute sorte d’autres affaires. Je croy pourtant qu’il n’y est rien de fort considérable
aux lettres de la derniere poste que ce que M. Hespe nous mande des propositions sur
lesquelles il faut délibérer a Minden et qu’on peut attendre encor a s’y résoudre
jusques a ce que le temps de leur assemblée s’approche et qu’on voye un peu plus
clair aux affaires auec le Duc de Zell. Je prie Dieu de tout mon coeur que ce
derniere desastre soit la fin de nos malheurs et que l’armée et la Flotte du Roy
soit conseruee puisque tout en dépend entièrement. Je suis de bon coeur etc.
Kopenhagen le 27 de juin 1677.

1677, 30. Juni.
Til Kongen.

Es hat uns der Admiral Juel par expressen advertiret, das Er die Schwe
dische Flotte unter Moen im Gesichte bekommen, und weilen dieselbe Ihme an der
Zahl überlegen, unser unvorgreiffliches bedencken zu wissen begehret, welcher ge
stalt er sich hiebey zu verhalten habe. Alss wir nun nichtes anders thun können,
dan selbigen zu erinnern, Ew. Königl. Maytt. Ihme ohnlängst ertheilten allergn.
Ordre allergehorsambst nachzulcben und so viel immer möglich allen gefährlichen
hazard zu evitiren, so stellen Ew. Königl. Maytt. wir allerunterth. anheimb, nachdem
mahlen die Holländische auxiliair Schiffe bereits in die See gelauffen und hey
diesem nördlichen winde stündtlich vermuthet werden, ob dieselbe nicht dero vorige
ordre wiederholen und Ihme, dem Admiralen Juel, nochmahls allergnädigst anbefehlen wollen, so weit es zu verhüten stehet, sich in kein combat einzulassen, sondern
in Sicherheit zu halten, und die conjunction der Holländischen Schiffe abzuwarten. —
Ew. Königl. Maytt.
F G V A Z Langlandt v Rixing.
H. Bielcke.
Gopenhagen d. 30. Junii 1677.
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1677, 30. Juni.
Til Biermann.

J’ay receu la vostre du 24 et j’espere que uous aures desia eu ma derniere
que je uous ay escrite en response de ce que uous m’auiés mandé touchant le secours
pour l’année qui uient. Quant aux mesures que sa Majesté pourroit prendre pour
la paix ou la continuation de la guerre je croy que dans l’estât que les Prouinces
de ce Royaume sont reduictes il n’y auroit plus rien a soushaitter que la paix mais
que pour l’avoir bonne et honorable il faudra songer serieusement a la continuation
de la guerre et ne tesmoigner aucune foiblesse aux ennemis ce que me faict craindre
que la resolution dont vous parles de reslacher un prisonnier de condition pour faire
des ouvertures d’une paix, pourroit produire un effect tout contraire parceque cela
rehausseroit sans doute le courage aux suédois et leur donneroit aussi l’occasion de
s’en preualoir enuers nos alliés pour faire une séparation très dangereuse. C’est
pourquoy il me semble qu’il faudra tesmoigner asteur plus de fermeté que jamais
et tascher d’affermir aussi nos alliés et surtout la Hollande dans le party; pour
obtenir d’eux le secours necessaire pour l’année qui uient il seroit fort necessaire
pour cette fin de moyenner une conférence a la Haye entre les ministres de touts
les alliés pour concerter les moyens de continuer encor la guerre dont Messieurs
les Hollandois nous fournissent asses l’occasion par la déclaration qu’ils ont fait de
ne la pouvoir pas continuer a moins qu’ils soient souslagé d’une partie des frais qu’ils
font, et nous aurons aussi l’occasion d’ajuster nostre secours pour l’auenir. Cependant
on pourroit tascher sous main par les moyens des Anglois et des Hollandois a
Nimwegen de sonder le dessein des Suédois sur les conditions de la paix en quoy il y
aura d’autant plus de facilité que ces Messieurs sont imbu de l’opinion qu’une paix
séparée entre (les) couronnes du Nort contribueroit beaucoup a une paix generale ; si
la Proposition dont M. Petkum parle dans sa lettre cy jointe et dont j’ay fait men
tion dans ma precedente estoit serieusement faitte il me semble que le premier
début ne seroit pas desraisonable puisque on poseroit par le fondement de ne rien
rendre des conquestes que le Roy a fait sans une satisfaction réciproque et qu’en
tout cas qu’on ne pust aueument maintenir le Schonen le Roy en auroit une
recompense fort considérable et d’un reuenu beaucoup plus grand, car pour ce qu’est
de Schonen je crains grandement qu’a moins de prendre Malmoe on aura des diffi
cultés inuincibles a l’obtenir jamais par des traictés, sed hæc inter nos. Si Dieu
benissoit nos armes par mer et qu’il n’y eut pas beaucoup d’apparence de faire plus
de progrès pour cette campagne en Schonen il me semble qu’il s’y faudroit tenir
pour quelque temps sur la defensiue et employer une partie de nos trouppes pour
prendre Rugen et chasser les Suédois de l’Allemagne, ce que nous seroit a mon
aduis aussi aduantageux que le gain d’une bonne province et obligeroit les suédois
en tout cas a nous en donner ailleurs un equiualent pour y rentrer. Il y auroit
beaucoup a dire sur cette matière encor, mais corne j’espere d’avoir bientost l’honneur
de uous voir aussi tost que nostre armee aura pris un poste ferme en quelque
endroit je le reserueray de reste jusques a ce temps la, cependant il me semble
qu’il seroit necessaire de depescher M. Lincker vers Hannover pour voir s’il ny
auroit pas moyen de mettre ce Prince la entièrement dans nos interests, ce que
seroit peut estre asteur d’autant plus facil que Messrs les Hollandois et Espagnols
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tesmoignent fort peu d’inclination a luy fournir des subsides de façon qu’on le
pourroit peut estre gaigner a peu de frais. Je nous prie d’en parler au Roy et de
faire en sorte qu’on augmente sa pension encor de 100 escus et qu’on luy en donne
une assignation seure croyant qu’il se contenteroit de cela. Messieurs de Zel n’ont
encor rien répondu sur nostre derniere proposition ce que me fait croire que toutes
leurs avances n’ont abouti rien qu’a mettre de la jalousie entre nous et nos alliés;
c’est pourquoy il seroit fort necessaire de les faire sonder en passant par le dit sieur
Lineker. Si la proposition dont M. Petkum parle estoit approuvée par nos ennemis je
croy qu’ils changeroient bientost d’avis. Nous uenons de recevoir la nouvelle que
la Flotte des ennemis est a la veue de la nostre, je uous prie de faire en sorte
que le Roy ordonne encor une fois a M. Juhl de ne rien hazarder avant l’arriuée
des uaissaus auxiliaires d’Hollande qu’on attend asteur par ce vent de moment en
moment. Car pour peu que nous mesnagions asteur nos affaires je ne doute nulle
ment que tout y ira bien s’il plaist a Dieu. Quant a la nouvelle leuee de trouppes
en Holstein je n’y ay plus rien a dire sinon que l’euenement tesmoignera la
vérité de ce que j’en ay dit et qu’on ruinera le pays et nos contributions sans en
tirer aucun advantage; il seroit plus expédient de demander le Rosdienst de la no
blesse et d’en tirer de l’argent aussi bien que des Ampter pour en faire les leuees
qu’on nous offre en Saxe et en Prusse; l’experience ne nous tesmoigne que trop le
peu d’efforts qu’une telle milice forcée est capable de faire. Je suis de tout
mon coeur etc.
Kopenhagen le 30 Juin 1677.

1677, 3. Juli.
Til Kongcn.

Allergnädigster König und Herr.
Berichte allerunterthänigst, das der Herr Admiral Juel durch einen seiner
Bedienten gahr inständig ansuchen lassen, das Ihme proviant und Ammunition eiligst
nachgesant, auch die Holländische Schiffe beordret werden mögen ohne auffenthalt
zu Ihme zu stossen, zumahlen er resolviret die feindliche Schiffe biss an die Scheeren
zu verfolgen und diejenige, so zerstreuet sein daselbst, zu erwarten und durch gött
lichen Beystandt auffzufangen. Was Jenes betrifft, haben die deputirte des General
Commissariats sich erkläret dazu behörige anstalt zu machen, was aber das ander
anlanget, achte ich meiner allerunterthänigsten doch ohnvorgreifflichen meinung solche
conjunction soviel nötiger, alss die itzo ankommene Gefangene einhellig berichten,
das nach beygehender Spécification noch 8 Schiffe zurück in den Scheeren geblieben,
und 3 von der Flotte anderwerts commandiret gewesen, welche, da sie sich mit dem
rest der noch übrigen Schiffe conjungiren solten, sich wiederumb zimlich considérable
machen könten, und stelle also Ew. Königl. Maytt. allerunterthänigst anheim, ob sie
nicht ie eher ie lieber bemelte Holländische Schiffe zu dem Admiral Juel zu stossen
allergnädigst beordren wollen. Ew. Königl. Maytt.
Alleruntertänigster Allergehorsamster Pflicht schuldigster Diener
F. G. V. A. Z. Langlandt V. Rixing
Copenhagen d. 3. Julii 1677.
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1677, 28. Juli.
Til Biermann.
1.

J’ay receu uos dernieres avec les despeches pour le traicté avec la maison
de Brunsvvic et j’attend a chaque moment les nouuelles de M. Lincker pour scavoir
quand les ministres de ces cours arriueront a Hamburg, ne trouvant pas a propos
de partir d’icy devant que d’estre bien asseuré de leur arrivée pour plusieurs raisons.
Je uous renvoy aussi mon petit sentiment sur la médiation que le Roy d’Angleterre
a offerte, et sur l’extraict des lettres que uous m’aves enuoyé. Vous me faictes
peur en me parlant encor des nouvelles batailles quand je considéré a combien de
dangers le Roy et tout l’estât sont exposés dans ces sortes de rencontres et qu’en
tout cas il n’y a que des coups a gaigner. Monsieur Jenske (G ensch) m’est uenu voir
pour me remonstrer que le Duc ne poùrroit pas donner la cession sur les Comtees
d’Oldenburg sans estre preallablement asseuré du payement des cent mille escus
qui luy sont deu encor. Je croy pourtant qu’ils se contenteront d’une asseurance
en escrit, que ladicte cession ne préjudiciera aucunement a la pretension de ladicte
somme et qu’ils en seront payé a la première commodité. Je n’ay plus rien a dire
sinon que je suis ueritablcment etc.
Gravenstein le 28 juillet 1677.

1677, 29. Juli.
2.

— — Nostre Flote est enfin parti, Dieu luy donne bon succes; j’ay aussi
joint icy la response que M. Tromp a donné sur la derniere resolution du Roy. Il
se contente asteur de tout excepté le point touchant sa partie des prises suiuant la
capitulation qu’il a fait auec le Roy en quoy il a un peu de raison a mon aduis
Il me semble qu’il faudroit faire tout ce qu’on jugera raisonable pour le tenir satisfaict surtout asteur qu’il s’est remis asses bien de ses premieres fougues. Il luy
faudra aussi donner un ordre touchant le Krigsradt suiuant ce que le Roy a trouué
bon d’ordonner dernièrement pour euiter la compétence entre nos admiraux et ceux
de Hollande et corne je crains qu’il y poùrroit auoir quelque dissension entre luy
et M. Juhl il seroit a mon aduis fort necessaire d’ordonner a M. le Baron Juhl de
tascher de preuenir toute sorte de dissensions dans la Flote et entre les chefs
d’icelle, car je crains autrement que le dit Baron y mette plustost de l’huyle que
de l’eau. Je vous prie Monsieur de faire rapport de tout cccy au Roi et de croire
que je suis etc.
Kopenhagen le . . juillet 1677.

1677, 7. August.
3.

Vous uerres par ma lettre au Roy mon petit sentiment sur les propositions
contenues dans la lettre du Roy, je suis au moins bien aise qu’on soit a la fin
reuenu de cette funeste passion que nous avons tousiours eu de combattre; le des
sein sur Stocholm me paroit un peu dangereux a cause de la saison et des grandes
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tcmpcstes qui regnent ordinairement dans ce temps sur ces costes la. Le dessein
de Calmar semble moins dangereux mais plus incertain en cas que cette place soit
pourueue corne il faut n’y ayant point d’apparence de s’engager auec un si petit
corps d’infanterie dans un siégé formel deuant une place qui peut estre secouru en
peu de jours. Il me semble qu’en cas qu’on trouue des trop grandes obstacles a
faire du profit dans ces quartiers la il faudroit au moins nous seruir de toutes nos
forces pour dénicher les Suédois de la Pomeranie ; ce seroit sans doute le plus seur,
le plus util et le plus necessaire dessein de tout ceux qu’on pourroit entreprendre,
uous en scaves asses les conséquences Monsieur sans que je prene la peine de uous
entretenir, c’est pourquoy je uous prieray seulement de contribuer tout ce que uous
pourres pour l’auancement de cette entreprise. Je ne manqueray pas de presser
cette affaire auprès des ministres de Brunswick; je n’ay point encore receu aucune
nouuelle de leur arriuee ni des lettres de M. Lincker ce qui me met dans une tres
grande impacience.
Copenhague ce 7 d’aoust 1677.

1677, 10. August.
4.

Je uous renvoy l’extrait des dernieres lettres auec mon petit sentiment sur
icelles corne aussi sur ce que M. Meyerkrohn escrit touchant la proposition de Monsieur
Silberkrohn et sur la conférence qu’il a eu auec les ministres de l’Empereur et
d’Espagne sur les moyens de continuer la guerre. Il seroit bon de pousser au bout
les dictes conférences et d’y faire aussi entrer les ministres des autres alliés estant
désormais impossible au Roy de continuer la guerre sur le pied qu’elle est asteur,
cependant il faudroit fort presser l’empereur sur les quartiers d’hyuer puisque le
temps s’en approche. Il est aussi fort necessaire de songer au payement des mate
lots mais je crains fort que l’argent qu’on espere du Toll et qu’on prétend emprunter
en Hollande uiendra trop tard ou peut estre jamais. Si on pressoit encor les landrahtts je croy qu’ils trouueroient peut estre une bonne summe. M. le Comte de
Rantzaw et Gosche v. Buchwaldt y sont prest mais les autres Messieurs y font
encor difficulté. J’aduoue que cette disette d’argent me surprend en quelque maniéré
quand je considéré le petit nombre de nos trouppes et les grandes contributions
qu’on tire et je croy que cette pauureté prouient plutost d’un grand desordre que
d’une nécessité réelle. J’attend asteur les ministres de Brunswick dans ce uoisinage;
il semble que la mort du Chancelier a tellement estourdi la cour de Zel qu’il ne
scauuent plus ou ils en sont; en cas qu’ils tesmoignent autant de lenteur a traicter
qu’ils ont fait auenir icy je seray obligé de substituer un autre en ma place pour
acheuer le traicté croyant necessaire pour le seruice du Roy de m’en retourner le
plustost qu’il sera possible a Kopenhagen pour y songer aux affaires qui ne sont pas
de moindre importance. Aussi suis je de l’opinion que pour faire un traicté raisonable
auec ces Messieurs la il ne faut pas tesmoigner trop d’empressement surtout asteur
qu’ils ne sont pas en estât a nous donner sitost aucune assistance a cause de
l’engagement qu’ils ont desia pris auec leur trouppes ailleurs; je feroi pourtant tout
ce qui me sera possible pour sortir d’affaires auec eux pour peu qu’ils se veuillent
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mettre a la raison. J’ay cru aussi necessaire de retenir les lettres expédiés en
faneur du Duc de Hannovre suiuant le chois que le Roy m’en a laissé n’y ayant
point d’apparence de chocquer nos amis et l’Electeur de Cologne dans une conjoncture
ou nous avons besoing d’eux dans l’affaire du Zoll sur l’elbe en faueur d’un Prince
qui se semble jouer de nous outre que cette nécessité ou il seroit reduict pourroit fort
faciliter le traicté qu’on prétend faire auec luy. Monsieur le Duc de Plohn fait
difficulté de donner la cession formelle deuant que d’avoir une entière asseurance
d’estre satisfait de l’argent et d’autres points qui luy restent proposant de luy ceder
l’ambt Pinneberg pour en tirer cependant ses rentes corne uous uerres par la copie
de sa lettre. Je luy ay respondu que je trouvois cette proposition si enorme que
je luy conseillois de ne le faire pas au Roy et de se contenter de ce qu’on pouvoit
faire raisonablement, qu’il y avoit encor des points qu’on pourroit demander de luy
aux quels il seroit obligé par le traicté en cas qu’il haussa trop ses pretensions;
nous uerrons ce qu’il y respondra. J’ay cependant escrit a M. Lilienkrohn de
demander encor ulteriorem terminum, et il sera necessaire de luy faire donner cet
ordre de la part du Roy puisque ladite dispute auec le Duc de Plon ne nous permet
pas d’expedier cette affaire au terme donné. Au reste je uous encore prie Monsieur
de représenter au Roy uiuement l’importance du dessein de Rugen corne l’unique
moyen de chasser les Suédois d’Allemagne et d’asseurer pour jamais l’estât par
l’endroit le plus faible. Car pour uous dire franchement mon sentiment je crains
que cette diuersion en Suede leur fair a plus de peur que de mal, la saison et
l’estât de nostre armee ne permettant pas d’y faire asteur des conquestes considé
rables outre que les tempestes sont fort a craindre vers l’automne dans ces
quartiers la, pourueu qu’on entreprene encor le dessein sur Rugen au mois de Septbr.
Apres avoir faict une excursion en Suede il seroit encor asses tost pourueu qu’on
en traicté asteur sans perte de temps auec M. l’electeur de Brandenburg et ceux
de Zell. J’auray soing des derniers. Je suis tout entièrement etc.
Gluckstalt ce 10 d’Aoust 1677.

1677, 14. August.
5.

Nous auons a la fin commencé la conférence icy, mais corne j’ay tousiours
craint que le point du secours y mettroit un très grand obstacle a cause de l’en
gagement qu’ils ont pris auec les Espagnols et l’Electeur de Brandenburg j’y trouue
aussi en effect une très grande difficulté, c’est pourquoy qu’il sera necessaire de donner
un peu de temps aux affaires, ne doutant point que le tout réussira a la fin a l’advantage du Roy. Aussi faut il considérer que le Roy ayant changé le dessein en
une diuersion par mer le secours de 3 ou 4 mill’ homes ne pourra pas faire des
grands efforts ou seruices dans un temps ou il faudra songer désormais aux quar
tiers d’hyuer et qu’en cas que la paix se fasse cet hyuer il faudra mieux garder
nostre pretension sur Bremen qu’une promesse incertaine d’un petit secours. J’espere
pourtant de mettre les affaires dans un tel estât qu’il n’y restera point d’aigreur
et qu’on en pourra uenir au bout quand sa Majesté le trouuera bon. Mais pour
uous dire la vérité je croy que sans un secours effectif il ne faut nullement ceder
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nostre pretension. J’espere d’estre en peu de temps de retour a Kopenhague et je
uien de recevoir deux de nos pacquets auxquels je repondray auec la première
poste. Le peu de succès de M. le Prince d’Orange nous pourroit faire des mau
vaises affaires et une meschante paix, c’est pourquoy il faut auoir l’oeil au guet. Je
suis de tout mon coeur etc.
Altenau le 14 d’Aoust 1677.

1677, 17. August.
6.

Voila enfin nostre traicté finy et toutes ces belles promesses et asseurances
qu’on a donné de la bonne inclination de M. le Duc de Zell n’ont abouti qu’au
l’Ambt Harbstedt et les uillages du Tuhm Capittel situés en Holstein auec la souve
raineté du Bubtjadinger Landt sans uouloir oui parler icy d’aucun secours, quartiers
d’hyuer ou l’Elbzoll. Vous voyés bien Monsieur qu’il n’y a point d’apparence de
traitter sur ce pied la encor que pour euiter l’apparence d’une entière rupture. J’ay
laissé une lettre de creance a M. Gosche de Buchwaldt pour acheuer le traicté en
cas que Messieurs la changent d’aduis, a quoy il y a fort peu d’apparence asteur;
il sera necessaire de changer de mesures et de s’unir plus estroittement auec nos
autres alliés dont je m’expliqueray plus confiement a mon arriuee a Kopenhagen ou
je seray s’il plust a Dieu en peu de jours ayant résolu de partir aujourdhuy d’icy.
Je crains fort que le Roy n’en soit parti deuant mon arriuee et je uous prie de
faire souuenir a Sa Majesté de mettre ordre au maniement des affaires pendant son
absence, estant impossible de laisser les affaires étrangères in suspenso pour aussi
long temps que cet exploit pourroit durer; il faudra pousser asteur auec uigeur
l’affaire de l’Elbzoll, des quartiers et de l’entreprise sur Rugen, et je crains fort que
tout cela ne se fera pas par des lettres et le ministre que nous avons a Berlin,
enfin il y a mille choses encor a faire et j’enrage de bon coeur d’avoir esté duppé si
uilainement par les fausses asseurances qu’on nous a donné des bonnes intentions
de la maison de Brunswic; le seul bien que j’y trouve est que ceux qu’ont uoulu
pousser jusques asteur cet accord a tort et traverseront a la fin des abus. J’espere
d’avoir bientost l’honneur de uous revoir et uous asseurer etc.
Altenave le 17 d’Aoust 1677.

1677, 15. September.
7.

Je uous envoy par cet exprès les lettres de la derniere poste et nous
sommes icy fort confus de la difficulté qu’on trouue selon la lettre de M. Meyer a
maintenir l’isle de Rugen contre M. Konigsmarc puisqu’il seroit fort prejudiciable a
l’honneur des armes de sa Majesté de n’avoir pu résister a un si petit corps
d’ennemis d’environ 3000 hommes et d’avoir manqué une entreprise ou le Roy s’est
engagé en personne. S’il y manque de la cavallerie il y a moyen d’en envoyer
de temps en temps d’icy et de remonter mesmement bientost la cavallerie dis
montée en cas que le Roy approuue le project que nous en avons fait aujourdhuy.
Je croy aussi que le siégé de Stettin sera bientost a la fin d’une ou d’autre maniéré
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et qu’alors M. l’Electeur ne manquerait pas de nous envoyer quelque cavallerie en
cas qu’il ne le veuille faire plustost. Cependant on se pourrait fortifier dans un
endroit advantageux pour maintenir un poste dans l’isle et attendre l’arriuee de la
cavallerie tant la nostre que des alliés. C’est bien un grand malheur de n’avoir pu
empescher ce passage de Konigsmarc en Rugen car c’est de ce que toutes les diffi
cultés uiennent. M. le Duc de Hannover demeure encor tousiours dans le mesme
sentiment a ce que M. Groht me mande et enverra bientost icy un ministre auec
pleinpouvoir pour traitter sur l’affaire que vous scaves. Je suis de tout mon coeur etc.
Kopenhagen le 15 Septbr. 1677.
1677, 30. September.
8.

Je uous suis bien obligé de l’honneur de vostre correspondance, laquelle
nous est d’autant plus aggreable que nous sommes icy tousiours dans une très
grande impatience de l’issue de ce dessein; il n’y rien qui m’afflige plus que la
crainte que nous n’aurons pas asses de cavallerie et que la saison est desia si fort
auancé qu’on sera bientost obligé de quiter la campagne a moins de uouloir ruiner
l’infanterie qui nous reste. Si le temps le permettrait il y aurait bientost moyen
de remonter une partie de nostre cauallerie pour renforcer nos trouppes mais corne
le temps est trop pressé il faut esperer que M. l’Electeur nous enuerra encor un
secours plus considérable puisque M. Brandt est parti pour luy en représenter la
nécessité. — — P. S. Je uous prie de faire mes baisemains a M. Hahn et de le
prier corne aussi tous ceux qui peuuent contribuer quelque chose de faire en sorte
qu’on ne hazarde pas trop, surtout la personne du Roy, car je tremble quand je
songe au danger ou le Roy se met bien souuent sans aucune nécessité.
Kopenhagen le 30 Septbr. 1677.

1677, 6. Oktober.
9.

Vous uerres par la lettre de M. Jessen ce que nous avons jugé necessaire
d’escrire a nos Ministres et ce que deuroit estre encor expédié a nostre aduis. Cecy est
seulement pour uous envoyer ce que la Reine mere me communique pour le faire tenir
au Roy et encor qu’a mon aduis il n’y ayt peut estre pas tant de mal qu’on s’ima
gine j’ay pourtant cru necessaire de uous l’addresser pour en faire rapport au Roy.
Nous sommes icy dans une grande impatience de uos nouuelles n’en ayant receu
depuis quelques jours; je uous prie de faire tout ce que uous pourrés pour empescher
le Roy de ne bazarder pas trop et surtout de mesnager sa personne. Monsieur
Hahn y pourra contribuer plus que personne et je uous prie de luy représenter
uiuement les malheurs qui s’en suiueront indubitablement a toute la famille Royale
et l’estât s’il arriuoit quelque mauuais accident au Roy. En cas qu’on trouue trop
de difficulté de dénicher M. Konigsmarc de cett’isle il suffirait a mon aduis que le
Roy prist et fortifia un bon poste dans quelque endroit aduantageux et qu’il y fict
transporter quelque uillage pour y loger du monde et maintenir ce poste durant
l’hyver n’y ayant point de doute qu’auec le temps quand nostre cavallerie et trouppes
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seroient remises on trouveroit facilement les moyens de s’emparer du reste surtout
si Stettin estoit pris corne il y a beaucoup d’apparance; je ne uous scaurois asses
exprimer la crainte que j’ay pour la personne du Roy, car outre que cette action
est en elle mesme fort dangereuse pour plusieurs raisons il y a encor de petites
prédictions qui menacent le Roy asteur de quelque malheur. La Princesse de Heydelberg escrit cette derniere poste a la Reine mere que Mauritius, l’assesseur de Speier,
qui se mesle de ce mestier, a ce qu’elle mande, auec quelque succès, a fait scauoir
a la dicte Princesse que le Roy auroit a se garder tout ce mois icy et surtout le
17 du mesme; et encor que toutes ces prédictions soient ridicules et reusissent fort
rarement, le tout dépendant absolument de la volonté du bon Dieu, j’ayTpourtant
cru necessaire de uous en donner part pour en parler, si uous le juges a propos, a
Monsieur Hahn auquel je permettray de bon coeur d’en rire de tout son cou, pourueu qu’il
ueuille auoir soin de la personne du Roy dans cette rencontre et d’empescher tant
qu’il sera possible que le Roy n’y hazarde pas trop sa personne et son armee,
corne je scay qu’il n’y est personne qu’ayt plus de zele et affection pour le Roy que
luy; je me persuade qu’il ne trouuera pas mauuais que je le prie d’une chose qui
ne luy importe pas moins qu’a touts nous autres outre qu’il ne pourra jamais mieux
signaler son zele pour le Roy et l’estât qu’en le conseruant autant qu’il sera possible.
J’en ay écrit un couple de mots au dit M. Hahn, uous priant de le faire souuenir
de temps en temps. Je suis de bon coeur etc.
Kopenhagen le 6 Octobre 1677.

1677, 9. Oktober.
10.

Vous uerres par la lettre au Roy ce qui se passe icy et ce que nous
croyons necessaire de faire dans cette conjoncture; le uoyage de M. le Prince
d’Orange alarme tout le monde craignant qu’on nous y fasse derecheff un project de
paix. M. Gioe nous presse d’auoir une nouuelle instruction et de scavoir les ultima
des conditions que nous demandons pour la paix, mais corne nous craignons qu’il
n’en fasse trop de bruict nous ne scavons pas a quoy nous résoudre sans l’ordre
du Roy estant toutefois necessaire de l’informer des intentions du Roy en cas qu’on
traitte de ces matières en Angleterre; nous auons aussi escrit a M. Gosck v. Buchwalt de représenter l’importance de cette affaire a M. l’Electeur et de faire en
sorte qu’il en escriue serieusement au Prince d’Orange pour empescher qu’il ne
fasse rien au préjudice de sa Majesté et de M. l’Electeur. Il seroit fort a soushaitter
qu’en cas que l’entreueue se faict encor entre le Roy et son Altesse qu’on mist
encore cette affaire en deliberation et qu’on aduisa des moyens de se garantir d’un
coup si impourueu; le pis est encor qu£ Mons. Petkum me mande que les impériaux
et les Espagnols commencent a prétendre qu’on fasse une restitution réciproque des
places prises sur les Espagnols et des Suédois afin de faire rentrer Messieurs les
Espagnols de cette maniéré au pays qu’ils ont perdu. Vous voyes bien Monsieur
que ce sont des conjonctures si délicates qu’il n’y faut pas perdre un moment et
ou la presence du Roy seroit requise n’y ayant point d’apparence d’y prendre une
resolution en l’absence du Roy ou de pouvoir escrire a sa Majesté toutes les consi- 51 -
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derations et circonstances de ces sortes d’affaires. Nous sommes icy tousiours dans
une grande impacience de l’issue de l’entreprise sur Rugen puisque on y prévoit
beaucoup de difficulté tant a cause de la saison que du Poste aduantageux ou
les ennemis se sont retirés, pour ne rien dire des malades et du mécontentement
des trouppes estrangeres qui sont fort a craindre si cett’affaire se tire en longueur;
il n’y a la prise de Stetin qui nous pourroit oster touts ces obstacles n’y ayant
plus rien a esperer sans cela de M. l’Electeur.
P. S. Je uous envoy icy joint des lettres qu’on a envoyé a M. le Comte
Oxenstiern de Stocholm par la voye de Helsingburg lesquelles j’ay ouuert; je n’y
trouve rien de fort considérable sinon la lettre de M. Steenbock. — —
Kopenhagen le 9 Octobre 1677.

1684, 16. August.
11.

Ayant receu encor un exprès de M. Haxthausen auec la lettre cy jointe au
Roy je uous l’enuoy par la poste d’aujourdhuy. Sa Majesté y uerra que la Maison
de Brunswic commence a pousser auec chaleur nostre affaire et que M. l’Electeur
de Brandebourg pourroit prendre les mesmes sentiments. C’est pourquoy il seroit
très necessaire d’en scauuoir les intentions du Roy surtout sur le point de la
concurrence de la France et de l’action contre Wismar. Pour ce qui est du premier
il me semble que ce pas seroit fort glissant et dangereux si on n’avoit au moins
l’approbation de la France puisque elle seroit tousiours en estât de contrecarrer nos
desseins non seulement par ses forces et le grand ascendant qu’elle a asteur dans
les affaires mais qu’elle nous pourroit susciter tant d’ennemis par terre et par mer
et surtout la Hollande que nous serions bien en peine de nous tirer sans perte du
bourbier. Quant au second point j’en laisse la decision a ceux qu’entendent mieux la
guerre encor qu’il me semble que la saison ne seroit guere propre pour cett’ entreprise.
J’attend cependant auec impatience les ordres du Roy sur ces points et ce que je
uous ay envoyé par la poste precedente ne doutant point d’auoir en peu de temps
les nouuelles de l’arrivee de M. Groht, ce que m’embarasseroit extrêmement n’estant
pas en estât de traitter et encor moins de conclure des points de cette importance
sans auoir des bons ordres du Roy la dessus. C’est pourquoy je uous prie de me
les procurer au plutost et de croire que je suis de bon coeur etc.
Grawenstein le 16 d’Aout 1684.
1684, 12. September.
12.

Encor que la douleur que je sens a la main m’empesche de uous entretenir
de plusieurs choses que j’auroy a uous dire je me croy pourtant obligé de uous
remercier de la peine que uous aves pris de m’enuoyer auec tant d’exactitude les
nouuelles de la cour. J’y remarque entre autres choses l’ordre qu’on a donné
a M. Juhl de s’opposer autant qu’il seroit possible a l’alliance entre la France et
la Hollande ce qui me fait craindre un très meschant effect puisque une telle oppo
sition si elle esclatte, corne il ne faut point douter, sera phistost capable de nous
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attirer la haine de la France que d’empescher cett’ affaire en cas qu’on y soit porté
d’ailleur en Hollande. Le pis est que M. Meinders par ordre de M. l’Electeur s’est
desia plaint que le dict M. Juhl auoit déclaré a plusieurs Messieurs de l’Estât que
le Roy estoit tout a fait degousté de la France et qu’il ne faisoit plus d’estat sur
l’amitié de M. l’Electeur ayant résolu de changer tout a fait de parti en embrassant
celuy de la Suede et de la Hollande; uniquement pour prouuer cette uerité on dict
qu’il auroit asseuré qu’encor que la conférence d’Itzehoe sembloit menacer la Suede
de quelque malheur il n’y s’y concluroit pourtant rien contre elle puisque le Roy
estoit résolu de gaigner plustost l’amitié du Roy de la Suede que de le combattre.
Pour moy j’ay bien de la peine a croire que M. Juhl, estant sage corne il est, ayt
auancé sans ordre des choses d’une si dangereuse conséquence dans un temps ou
nous auons tant a faire de l’amitié de la France pour nous tirer de plusieurs affaires
ou nous sommes engagés. J’ay pris la liberté d’en escrire quelque mot a M. Juhl
afin qu’il ne croye pas que je luy ueuille faire tort auprès du Roy. Vous aures aussi
s’il vous plaist, Monsieur, besoing d’en aduertir Sa Majesté pour y mettre tel ordre
qu’elle en trouuera bon. J’ay fait cependant tout ce qui m’a esté possible a effacer
ces meschantes impressions pour preuenir les mauvaises suites qui en pourroient
arriuer. Je suis etc.
Itzehoe le 12 Septbr. 1684.

HENVISNINGER
FØRSTE AFSNIT.
STORKANSLER FREDERIK GREVE AHLEFELDT.
Almindelig Biografi. Moller, Cimbria literata I, 13 f. Moller, Nachricht von dem
Geschlecht derer von Ahlefeldt, Flensburg 1771, 361—423. Sønderjydske Aarhøger I, 19 ff.
Biografisk Lexikon I, 136 ff. A. D. Jørgensen, P. S. Griffenfeld I —II passim, især I, 274 — 81.
Ungdom. Opel, Der niederdeutsch-dänische Krieg III, 333 f. Sønderjydske Aarbøger II, 266 ff. J. Lassenius, Leichenpredigt über Frau Mette v. Buchwald, 1668. Clotz,
Geistliche Cypressen Kräntzlein, 134 ff. Brev fra C. v. Hünerfeld til Ahlefeldt (Breve til Fred.
Ahlefeldt i Rigsark.). Medd. af Hr. Overbibliothekar Dr. K. Müller i Jena. 1627, 13. Okt.,
beder „die Sehegarder Diener“ Hertugen af Gottorp om Beskyttelse, da de i deres Herskabs
Fraværelse ere „fattige, trøstesløse Folk“ (Matthiesens Excerpter i Rigsark.). I en udateret
Supplik til Kongen fra o. 1660 om Nedsættelse af Kontributionsrestancer skriver Hans Alilcfeldt til Søgaard: „Mein Guth Sehegardt ist wegen dessen, dass es an dem offenbahren,
grossen Heerwege belegen, diese Kriegs Zeit über nicht allein bey denen continuirlichen
marchen und remarchen vor andern mit stetigen Durchzügen undt Nachtlagern beschwehret,
besondern auch endtlich bey ankunfft der allijrten Armeen die Unterthanen davon getrieben undt
verjaget undt alles gantz undt total verwüstet undt ruiniret worden, so gar, dass von 56 Pflügen
als davor ich in der Landes matricul stehe, über die 30 öde undt abgebrandt, und ich von
dem gantzen Guthe nicht das geringste geniessen werde.“ (Personalia 1660— 99. Div. Dok.
II. B. Rigsark. 2. Afd.).
Duell er. Ditlev Ahlefeldts Memoirer, 46—55, 202 f. (tysk Udgave 1896, 75—91,
167 f.) Documenten raekende den doedtslach geperpetreert by Frederich Alevelt 1651, i Byarkivet i Amsterdam. Meddelelser af d’Hrr. Arkivarer Dr. W. R. Veder i Amsterdam og Dr.
Telting i Haag. Charisius’ Relationer 1651—52. Ausländ. Registrant 1651 (Rigsark.)
Ordlyden af de tvende kongelige Anbefalingsskrivelser for Ahlefeldt er følgende:
An Bürgermeister, Rath undt Scheppen der Stadt Ambsterdamb, Intercessionales pro Friderich
von Ahlefeldt, so daselbst wegen eines beschehenen Niederschlags in Hafft gebracht. Copenhagen den 4. Octobr. 1651. Friderich der Dritte etc. Wir geben Euch auss dem Einschluss
zu ersehen, welchergestalt bey Unss der Ehrbahr Unsser Landsasse in Unssem Fürsten
thümern Schlesswig-Hollstein undt lieber Getrewer Friderich von Ahlefeldt auf Sehegard
Erbgesessen, für sich und im nahmen seiner Adelichen Zugehörigen alhier mit eingeschlossener
Supplication eingekommen, undt Unsere Königl. Intercessionales an Euch zu dem Ende unterthänigst
und hochflehentlich gebehten, damit sein daselbst zur Hafft gebrachter einziger Sohn Friderich
von Ahlefeldt wegen eines in ewrer Stadt im tumult beschehenen Niederschlags, woran Er doch
vnschuldig zu sein vermeinet, weilln die rechte Thätter davon gekommen, wiederumb müge
auf freyen Fuss gestellet und der Hafft erlassen werden. Daferne es nun supplicirter Maassen
bewand, So Gesinnen wir an Euch hiemit gnedigst, Ihr wollet alle Umbstände reiflich und
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wohl erwegen, den von Ahlefeldt mit der execution nicht überreden, besondern Ihme Zeit
undt Raum zu seiner Verantwortung verstatten und seiner vnschuldt geniessen lassen, doch
auch irgend nach befindung der Umbstände einiger excess dabey vorgangen, doch in honorem
der uhralten Familie und vornehmen Anverwandten, absonderlich seines alten, abgelebten,
hochbetrübten Vattern die Clemence dem Rigueur des Rechtens vorziehen, undt Ihme diese
Unsere Vorschrifft würcklichen Nutzen empfinden lassen, Unss wirdt darunter zu angenehmen
Gefallen geschehen etc. (Ausländ. Registrant, Rigsark.). — — —
An die Herren Staten von Holland undt Westfriesslandt etc. Anderweite intercessionales pro den in gefänglicher Halft gezogenen Friderich von Ahlefeldt. Copenhagen d.
Isten Novembris 1651. — Den Herren können wir hiemit freund nachbarlich vnangefüget nicht
lassen, wirdt Ihnen auch bereits vorhin durch Unssern Residenten alda vorgetragen sein,
welchergestalt Unss der Ehrbahr Unsser Landsass in Unssern Fürstenthümern Schlesswig und
Hollstein undt auch lieber getrewer Friderich von Ahlefeldt auf Sehegard Erbgesessen Unterthänigst zu verstehen geben, dass sein eintziger Sohn Friderich von Ahlefeldt in der Stadt
Ambsterdam wegen des in tumult alda entleibten N. Newmarcks zur gefänglichen Hafft ge
bracht und bereits darin etzliche Wochen gehalten, da Er doch an diesem todtschlag vnschuldig
sein soll, dahero dan derselbe zusambt der gantzen adelichen Freundtschafft mit Unserm
gnedigsten Consens, Einrath und Einwilligung für guth befunden, zu seines Sohns Befreyung
seinen nahen Vettern und Anverwandten, den Ehrenvesten Unsern Landrath und lieben Getrewen Detleff von Ahlefeldt, Obersten auf Haselaw und Kahden Erbgesessen, dahin abzufertigen,
welchen wir zu erhaltung dessen mit Unsseren intercessionalen undt Vorschrifft an die Herren
wegen der ansehnlichen Freundtschafft undt dess incarcerirten Unss angerühmeten guten
Qualitäten halber secundiren wollen. Alldieweill nun der Gefangener Friderich von Ahlefeldt
den bestendigen Bericht nach weder Author istius rixæ oder tumultus und also nicht aggressor
sondern Scheidessmann gewest, auch keines Weges gestehet, dass er anderer Gestalt alss zu
seiner defension den Degen geblösset, ein ander aber so davon gekommen, an der entleibung
schuldig sein soll, und sich verschiedene dieser thatt halber durch die Flucht suspect und ver
dächtig gemachet, dieselbe auch heym truncke im tumult vorgangen, So ersuchen wir die
Herren hiemit freund nachbarlich, Sie wollen obgenanten Unsern diesfals übergeschickten Land
rath Detleff von Ahlefeldt in diesem Gesuch nicht enthören, besondern in casu hoc dubio und,
da dem Gefangenen rechtlicher Gebühr nach nichts bestendiges kan überwiesen werden, oder
da bereits über Zuversicht einiger Excess undt wass straffbahres hierbey vorgangen, dennoch
Ihren hohen Vermügen nach Unss zu sonderbahren, angenehmen König!. Gefallen die clemence
dem rigueur des Rechtens vorziehen undt es dahin befürdern, das mehrgedachter Friderich von
Ahlefeldt, so wohl seiner eigenen rühmblichen qualitäten halber, die er Unss undt dem Vaterlande
zum besten künfftig employiren wirdt, als wegen seines hochbetrübten alten Vattern undt der
sämbtlichen adelichen Familie auf den Fall perdonniret und nunmehr ohne fernem Verzugk
der Hafft alda erlassen und hinwiederumb zu voriger Freyheit gestellet werde, undt also
dadurch dieser Unserer Vorschrifft würcklichen Nutzen empfinde. Unss wird diese willfährige
Bezeigung zu angenehmen freund nachbarlichen Gefallen gereichen, Undt wir werden es auf alle
Begebenheit umb die Herren hinwiederumb zu erkennen undt zu zu ersetzen vnvergessen
bleiben, Undt empfehlen etc.
Overskjænk. Befaling for Hofmønsterskriver Hans Boisen at betale „Frederich von
Ahlefeld til Seegard, Ober Skenck“ fulde Aars Besoldning fra Philippi Jacobi Dag 1654 (Sjæll.
Tegneiser XXXIII, 1655, 27. Feb.). Ordre til A. H. Pentz og „Fredrich von Allefeldt, Hoffmarschalcku (sikkert Fejlskrift, Ordet Hofmarskal hører til Pentz, der i disse Aar beklædte
denne Stilling) til at indrette en ny Hofordning, 1654, 13. Juni (ib. p. 91). Ordre til Hans
Boisen at betale F. v. Ahlefeldt resterende Kostpenge og Besoldning fra Philippi Jakobi Dag
1654 til den Tid „hånd bleff forloffuet at reise herfra ud aff riget/ 7. Nov. 1656 (ib. p. 450). Hans
aarlige Løn udgjorde 300 Rdlr., Kostpengene 600 Rdlr. 1656, 11. Nov., udbetales ham 581 Rdlr.
(Hofmønsterskriverens Regnskab 1655—60;. At Overskjænk Frederik Ahlefeldt er den samme
som den senere Storkansler, kan paavises ved Sammenligning af hans Underskrifter i Kbhvns.
Slots Vinkjælderregnskab 1654 (hvor han kvitterer 5., 17. og 24. Nov.) med hans Paategninger
som Generalkrigskominissau' og Breve fra ham før hans Ophøjelse i den tyske Grevesland
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saavel i Rigsarkivet (Krigskancelliets Indkomne Sager 1657—60) som i Arkivet paa Hasel
dorf. Før 1665 underskriver han sig Friederich von Allfelt (ogsaa Friederich von Ahlefelt),
derefter F G v Allfelt, indtil han 1669 erhvervede Grevskabet Rixingen, da hans Underskrift
er F G v Allfelt v Rixing og endelig efter at være ble ven dansk Greve F G v A Langland t
v Rixing (se Segltavlen). En Underskrift af Ahlefeldts Fader „Friederich Ahlefeldt auff
Seegard", hvem man ogsaa kunde have gjættet paa, findes i Kieler Omslagsregnskaberne 1651.
Desuden ses det af et Brev fra „Friederich von Allfelt,“ der uomtvistelig viser den senere
Storkanslers bekjendte Haand, — dateret „Nyköping d. 5. Novembris Ao 1656,“ (rettet til
Ditlev Ahlefeldt) vedrørende to Stykker Kronvildt, som skulle skydes paa Flensborg kongelige
Vildtbane og foræres Generalsuperintendent St. Clotz til dennes Bryllup, at A. den Gang var
knyttet til Hofetaten. I Svigermoderens Grevinde Rantzaus Testamente, dateret 16. Maj 1657,
kaldes Ahlefeldt iøvrigt ogsaa „Ihro Königl. Majest. zu Dennemarck etc. wohlbestalter Oberschenck“ (Universitetsbibi. i Kiel S. H. 389). Det er uden Tvivl vor Frederik Ahlefeldt, der
26. Juni 1654? faar Ordre til sammen med Hans Christoffer v. Kørbitz at opvarte i Odense
ved Adam Henrik Pentz’ Søns forestaaende Bryllup. Han kaldes slet og ret Fridrich von
Allefeldt (Fyenske Tegn. VII, 173) og er antagelig ogsaa den Frederik Ahlefeldt, der i April 1655
ledsager Landkansler Henrik v. Hatten til Rendsborg i Anledning af Arvehyldingen (Voss’
Excerpter CXV1I a 1 og Inländ. Registrant 1655, 2. Marts og 19. Juni).
Dronning Sophie Amalie. Hist. Tidsskrift 5. R. V, 631 ff., VI, 730. J. A. Fridericia, Adelsvældens sidste Dage 11, 167. Ditlev Ahlefeldts Memoirer 72. Foruden de i
Texten nævnte fire Ahlefeldter, der indtoge betydelige Stillinger ved Hoffet omkring Aar 1658,
kan nævnes den tapre Claus Ahlefeldt, Christian IV.s Svigersøn, død som Feltmarskal 1674,
Bendix Ahlefeldt til Deutsch Nienhof (født o. 1620), der som Kaptejn blev saaret i Slaget ved
Nyborg 1659 og Aaret efter ledsagede Frederik Ahlefeldt til England. 1663 førte han Leonore
Christine i Blaataarn og tog som Oberst Del i Stormen paa Christianstad, men blev haardt
saaret og døde nogen Tid efter, 28. Decbr. 1676. Ahlefeldts Moster Cathrine Hedevig, Enke efter
den 1647 afdøde danske Gehejmeraad og Gesandt i Sachsen, Dionysius v. Podewils, var meget
yndet af Dronningen og beklædte fra 1664 til sin Død 1674 Embedet som dennes Hofmesterinde (C. Bruun, Gunde Rosenkrantz, 139).
Gesandtskaber 1658—60. Fridericia, Adelsvældens sidste Dage, 317, 28, 434, 75.
Danske Saml. 2 R. II, 84. L. F. v. Eberstein, Kriegsthaten des Generalfeldmarschalls v. Eber
stein, 1892, 105, 296, f. 306. Kreditiv for F. Ahlefeldt og H. Rantzau af 8. Okt. 1658, Fuld
magt til at slutte Alliancen 3. Dec.; Rekreditiv af 14. April 1659 (Instructiones, Creditive u.
Vollmachten i Rigsark.). Kreditiv for F. Ahlefeldt og O. Krag af 11. Sept. 1659 (Urkunden z.
Gesch. des Kurfürsten Fried. Wilhelm, VIII, 591, 97, 99, 607). — I England: Det udførlige Regn
skab for Ambassaden i Rigsark. England C. I Ahlefeldts Suite vare følgende Personer: en engelsk
„Hofjunker“ Mr. Ogier (Augier), Pagerne Ditlev Rantzau og Ditlev Rathlau, Werner og Uder,
Legationssekretær Redegelt, der fulgte med fra Glückstadt til Holland, hvor han afløstes af
Testmann (A. D. Jørgensen, Griffenfeldt I, 467), Gesandtskabspræsten Mikael Oppenbusch
(senere Præst ved St. Mikkels Kirke i Hamborg), to Tjenere Joakim Edelitz og Hans Lorentzen,
tre Lakejer, en fransk Kok, en Sølvtjener, en Indkjøber og en Udbetaler samt en Kopist, en
Trompeter og Staldmester Jakob Schütze med fem Staldbetjente og to Kudske. Desuden
fulgte ovennævnte Oberstlieutenant Bendix Ahlefeldt med Kammertjener og Livknægt samt en
Ritmester Koppelow fra Barmstedt med Legationen. Ahlefeldt førte syv sorte Heste med, der
havde kostet 1000 Rdlr. og som foræredes til den engelske Lordkansler. Da Statholderen
passerede Flensborg hjemefter hentede „Folkene fra Søgaard“ hans Bagage, hvoraf det synes
at fremgaa, at han ogsaa til Tider opholdt sig dér.
Første Ægteskab. Brylluppet fandt utvivlsomt Sted i Aaret 1656, ikke som ellers
angivet 1657. (Clotz, Geistliche Cypressen Kräntzlein, Lybek 1669, S. 155 og Moller 409).
Det førstnævnte Aarstal har Optegnelsen i Thott’ske Saml. 1081, Fol. (jvfr. Ditlev Ahlefeldts Me
moirer 72, 206) og en Stamtavle i Breitenborger Arkivet (velvilligst meddelt af afd. Grev Kuno
Rantzau til B.). Grevinde Rantzaus Testamente til Fordel for Svigersønnen er dateret 16.
Maj 1657 (trykt i Documenta zur Hoch Gräflich Rantzau’schen Sache in puncto prætendirter
Theilung Grossmütterlich und Väterlicher Güter gehörig, i Univ. Bibl. i Kiel). At Ahlefeldt
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heri kaldes Ovcrskjænk, og ikke Landraad og Generalkrigskommissær, hvad han først hlev i
Oktober 1657, viser, at der ikke foreligger en Trykfejl. Det er næppe saa mærkeligt, at man
under de foreliggende Omstændigheder har flyttet Datum for hans Bryllup ét Aar frem i Tiden.
— Om Grevinde Ahlefeldt, født Rantzau jvfr. Clotz, Cypressen-Kräntzlein S. 1424 ff., 1501,
4. Dekade, 105—59. Danske Magazin V, 179 f. Haus Rantzau, 158. Itzehoer Nachrichten 1882,
31. Aug. Dødsfaldet indberettes af Ahlefeldt til Kongen 9. Dec. 1665 (Saml. Raader i Hertug
dømmerne 15). I et udateret Udkast til Ægtepagten i Haseldorfs Arkiv hedder det, „dass
hiebevor eine christliche Ehe und Heyrat zwischen beyden gestifftet und würklich vollenzogen worden,“ og at Rantzau „auf vnsers allergnädigsten Königs und Herrn etc. Veranlassung,
auch Dero hiezu verordneten Herren Commissarien Herrn Key von Alfeldt auff Mehlbeck und
Herrn Hinrich Bluhmen zum Hagen etc. beschehene fleissige Interposition vnd Handelung zu
solcher Heyrat seinen gesuchten vätterlichen Consens und Willen nunmehro vollkommlich
gegeben.“ Forholdet mellem Ahlefeldt og Svigerfaderen var senere meget hjærteligt. Grev
Rantzau blev i sin sidste Sygdom plejet af Datteren, og Ahlefeldt var til Stede ved hans
Dødsleje. (J. Hudemann, Leichpredigt über Christian Grafen zu Rantzow, Glückstadt 1664).
Efter Moderens Død havde Ahlefeldts Frue arvet Halvparten af Grevindens Møbler, Smykker,
Guld og Sølv, Uld og Linned samt Husgeraad. I Testamentet hedder det: „Mein Gut Drage und
den Werth, als ich es in schwesterlicher Theilung angenommen, soll sie zu ihrem Antheil und
pro rata annehmen und soll nicht schuldig seyn mit meinem Sohn [Grev Ditlev Rantzau] zu losen“.
Tranekjær Amt og Lehn. Wolf, Encomion Regni Daniæ, 1654, 135 f. Arent
Berntsen, Danmarckis og Norgis Fructbar Herlighed, 1656, 119. Synsforretningen 1661 i Dansk
Magazin (Særtryk). Hofmans Fundationer VI, 209. Moller, 369. Burman-Becker, Efterretninger
om de gamle Borge 1, 60 — 64. Tranekjær Slots Arkiv. Ny kgl. Saml. 1977 f. 4to I.
Graasten. Sønderjydske Aarbøger I, 28 f., 39 f. Prospekt i Pontoppidan, Theatrum
Daniæ 251 ff. Moller, 362 ft. Thurah, Danske Vitruvius II, Tab. 138. Hans Ahlefeldt sælger
1. Marts 1648 sine Godser Graasten og Fiskebæk til Hertug Philip (Original paa Perg. i
Statsark. i Slesvig). Om Slotshaven se Brev fra J. de Wassenaer til Ahlefeldt (Breve til Ahle
feldt III i Rigsark.). A. D. Jørgensen i Vort Havebrug, 1887, 21. Maj.
Em bedstrin. Medd. fra Geheimearch. 1886 — 88, 70. J. Bloch, Stiflamtmænd og
Amtmænd, 77. Acta A III, 409, Glückstädtische Regierungskanzlei 1647 — 1814, III, 409, 16, 17.
Acta A XVII, 44, Statthalterschaft 1600 — 1712 (Statsark. i Slesvig). Frederik III.s Kabinets
Arkiv, Indkomne Sager 1661, 22. Aug. Urkunden u. Actenstücke z. Gesch. des Kurf. Fried.
Wilh. XI, 34. Instrux for Fred, og Ditlev Ahlefeldt, Kørbitz og Gabel, dat. 21. Sept. 1663
(Inslructiones 1659—65). Indberetninger til Kongen som Statholder (i Raader i Hertugdøm
merne 15, Rigsark.). I Marts 1663 havde han ifølge Hertug Christian af Sønderborgs Ønske
aabnet dennes Faders Hertug Philips Testamente. Fra Itzehoe 1665, 6. Juni, beder A., der
sammen med Ditlev Ahlefeldt er udset til at danne en Kommission til Indkaldelse af samtlige
sønderborgske Kreditorer, om at Godske Buchwald maa træde i hans Sted. 1667 i Marts støttede
han Kielman i at afskaffe de kostbare adelige Begravelser, der havde tæret meget paa Hertug
dømmerne, ligesom han tilraader nye Forordninger og Statuter vedrørende Pengelaan, da Krediten
paa Grund af de hyppige Fallitter baade i Slesvig og Holsten er svækket kjendeligt. — I en
Skrivelse fra Ahlefeldt til Kongen (Febr. 1672) hedder det: Es ist zue wissen, dass ich alsoforth nach dess Hn. Graffen Rantzoven Todt, so im Herbst (1664) geschehen, so woll die Stathalterschaft in Copenhagen als in Holstein und die Ambtmanschafft in Steinburg fast bis in
den Majum zue gleich verwaltet .... Wie die Stathaltcrschafft in Holstein vaciret, bin ich
in würcklichen Diensten, Function und Bestallung als Stathalter von Kopenhagen und Vice
Statthalter in Holstein gewesen (Dokument til Rentekamrets Resolution af 16. Jan. 1672). —
1660, 14. Febr. skriver Ditlev Ahlefeldt til Grev Rantzau: Dass E. Excell. Hr. Schwieger-Sohn
von Ihr Kgl. Maytt. zum Vice Statthalter bestellet, solches ist mir lieb zu vernehmen, betawre
aber dabey, dass E. Hoch Gräffl. Excell. wiederumb von unss wegk gehen werden, zumahlen
von Deroselben die bisher in den Fürstenthümern so häuffig eingerissene Disordres und allerhandt Insolentien einmahl heften können abgeschaffet vnd alles widerumb in guter Order
gebracht werden, da ess sonsten alles ein vnordentlich wehsen verbleiben wirt (D. Ahlefeldts
Koncepter i Haseldorfs Arkiv). Suhms Nye Saml. I, 19, 21. Statskollegiets Protokoller 1660—76.

- 57 -

HENVISNINGER

Die Wildniss. Christian IV. lod det før 1615 ubeboede Wildniss inddige af Be
boerne i Kremper Marsken. Hver Gaardejer maatte stille Folk til Arbejde, mod at han fik
nogle Hektarer af det inddigede Land til Eje, dog skulde han erlægge én, 1632 til 12 Rdlr.
pr. Morgen (V* Hektar) fastsat aarlig Afgift til Kongen. Ahlefeldt erhvervede ved Kjøbet denne
Indtægt, omtrent 10,000 Rdlr. aarlig, foruden alle øvrige Rettigheder; som det vil ses, et yderst
fordelagtigt Kjøb. Koncept til Kjøbekontrakten, dateret 1665, 6. Maj i Statsark. i Slesvig
(Acta A. XVI, 663, 666). D. Detlefsen, Geschichte der holsteinischen Elbmarschen II, 70 ff.
Personalhist. Saml. A. i Rigsark.
I Brunsvig. Pufendorf, De cebus gestis Friderici Wilhelmi II, 625. Urkunden z.
Gesch. des Kurf. Fried. Wilh., 578, 82. A. Köcher, Geschichte v. Hannover I, 428 f., 611 f.
Spittler, Gesch. des Fürstenthums Hannover, 1786, 283 f. Instrux og Kreditiv dat. 27. Maj
1665 i Instructiones, Creditive u. Vollmachten (Rigsark.). Breve fra Hertug Johan Frederik
af Brunsvig 1649—79 og Breve fra Hertug Georg Vilhelm af Lyneborg 1648 — 74 (Brunsvig 86,
i Rigsark.).
I Italien. Becker, Saml. t. Frederik III.s Historie I, 403. Athanasius Kircher,
Mundus subterraneus 1678, II, 66.
Andet Ægteskab. Ed. Brinckmeier, Geschichte des Hauses Leiningen 1891, I, 288.
Ægtepagt dateret Emichsburg 1668, 10. Nov., Afskrift i Tranekjær Slots Arkiv. Af Sølvtøj
medbragte Grevinden i Ægteskabet ialt 275 Pund 4 Lod, deriblandt 3 Vinkander, 3 Fade, 4
Skaaler med Kjæder, 24 forgyldte Bægre, 2 Kredens-Tallerkener, 72 Tallerkener hver et Pund
tung, 24 Skeer, 22 Gafler, 2 Potagefade (hver paa 17 Pund), 1 stor Potageske, 6 firkantede
Lysestager, alt forsynet med det leiningen’ske Vaaben. Hendes aarlige Deputatpenge beløb sig
i Gjennemsnit til omtrent 3000 Rdlr., ialt for Tidsrummet 1669—85 til 44,430 Rdlr.
Rixingen og Mörsberg. Brinckmeier, Gesch. des Hauses Leiningen, II, 173 f,
182 o. a. St. F. R. v. Ichtersheim, Elsässische Topographie, Regensburg 1710, 55. Om Ind
tægterne af Rixingen og Mörsberg giver en Balance for Femaaret 1671—75 Oplysning. Ejen
dommene indbragte i dette Tidsrum ialt 19,178 Rigsmark, eller i Gjennemsnit 3835 Rmk.
aarlig; af Kornsorter dyrkedes især Hvede, der gav en Indtægt af 1334 Rmk., Havre 281 Rmk.
og Byg 56 Rmk. Til Trods for de store Vinbjærge gav Høsten kun et ringe Udbytte, for det
nævnte Femaar ialt 226 Omer, og der bryggedes 275 Omer 01 (å 18 Maass, 150 Potter eller 72
Schoppen). <— Den af Kongen udnævnte Kommission til Ordning af Storkanslerens Bo, bestaaende af Ehrenschild, Vibe, Brandt og Jessen erklærede under 14. Jan. 1687, at Grev Carl
ikke burde erholde den ham ved Faderens Testamente i Udsigt stillede Sum af 10,000 Rdlr.
til Forbedring af Rixingen udbetalt, da Overslaget viste, at Finanserne vare i god Stand. Fra
Majdag 1680 til Majdag 1686 havde Grevskabet ialt indbragt en Sum af 25,500 Rdlr., altsaa
i Gjennemsnit 4250 Rdlr. 1684 var Indtægten dog kun 3000 Rdlr. (Sjællandske Missiver,
Indlæg Nr. 427 i Rigsark.). — Rixingen er nu en Flække i Kanton R., med henholdsvis 882
og 7158 Indbyggere i Kredsen Saarburg i Lothringen ved Elsass-Lothringer Banens Linje
Strassburg-Avricourt. Mörsberg er en lille Landsby med 114 Indbyggere og et Slot i Kredsen
Chåteau-Salins, Kanton Albersdorf.
Den sønder borgske og nordborgske Konkurs. Instrux for de til Likvidering
af den nordborgske Gjæld forordnede Kommissærer F. Ahlefeldt, Landraad Burchard Ahlefeldt,
Amtmand Henning Reventlow, Ludvig Schneidebach, Fred. Helm og Fred. Lente, der skulle
samles 1. Juli 1669 i Sønderborg (Instructiones, Creditive u. Vollmachten 1669). 1665, 3. Marts,
afstaar Hertug Christian Adolf af Sønderborg til Ahlefeldt Patronatsrettigheden til Adsbøl Kirke i
Sundeved (Fyenske Reg. IX, 224 ff.). Brødrene Jørgen og Hans Eggebeck havde samme Aar
faaet Stadfæstelse paa Besiddelsen af Ballegaard Gods, som de havde faaet i Pant for et Hertug
Frederik af Nordborg 1643 ydet Laan paa 4997 Rdlr.
Aaret 1670. Danske Magazin 4. R. VI. Danske Saml. 2. R. III. Aarsberetninger
fra Geheimearch. VI, 77. Breve fra Ahlefeldt til Griffenfeldt samt hans Indberetninger i Sam
lingen Raader, 15 (Rigsark.). A. D. Jørgensen, Griffenfeld I, 259 ff., hvilket ogsaa for Ahlefeldts Vedkommende paa nye Syner rige Værk er lagt til Grund for Fremstillingen af hans
Virksomhed i den griffenfeldtske Periode 1670—76, om hvilken der, i hvert Fald af hjemlige
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Arkiver, i Hovedtrækkene næppe vil kunne fremdrages nyt Stof. Om Landdagen se Ipsen, Die
alten Landtage der Herzogtümer 366 ff.
Langeland. 1670, 27. Juli, skriver Ahlefeldt (fra Graasten) til Griffenfeldt om Ind
løsningen af Amtet: Ew. Excell. hochgeehrtes v. 23. July habe wol erhalten vndt darauss mit
sonderbahren vergnügen ersehen, dass Ihro Königl. Maj. wegen einigen mangels der Höfe, so
sich bey einrichtung der Reuterey befindet, allergnädigst gemeinet, die Insell Langelandt wieder
ein zu lösen vndt dass Ihro Königl. Maj. desswegen meine allerunterthänigste gedancken auf
wass weise etwan die Zahlung zum füglichsten geschehen könte, zu wissen allergnädigst
desideriren. Berichte hiemit zur dienstlichen andtwordt, dass ob ich zwar nichtes mehr
wünsche, alss dass vorgedachtes Ampt, wobey ich vndt die meinigen (indehme alle Jahr ein
gahr ansehnliches in restancen geplieben), nichts dan schaden gehabt, ie ehe ie lieber eingelöset
vnd der angeliehene Haubtstuell nebst den restirenden Zinsen abgetragen werden mögen, ess
mihr dennoch anietzo, da mihr ohnbekandt, ob Ihre Königl. Maj. endtweder mit bahren geldern
oder auch anderen Güthern solche einlösung zu thun allergnädigst gemeinet sein, einige
zulängliche mittel vorzuschlagen, beschwerlich, wo nicht ohnmöglich fallen will. — Ordre til
Kammerkollegiet af 20. Juni 1672 om at lade forfærdige en rigtig Jordebog (Koncept i Lehnskontorets Arkiv). Jordebogen (Grevskabets Erektionspatent) er dateret 28. Aug. s. A. (Original
i Tranekjær Godsarkiv, Gjenpart i Lehnskontorel). Om Vaabenforandringen se Bilag 5.
Pufendorfs Indberetning i Allens Papirer 26 (Det kgl. Bibi.).
Oldenborg. A. D. Jørgensen, Griffenfeld, II, 6 ff. Breve fra Fred. Ahlefeldt til
Ditlev Ahlefeldt fra 1671 i Haseldorfs Arkiv, Samlingen Raader 15 (Rigsark.).
Nederlandene 1672. Erdmannsdörffer, Deutsche Geschichte 1648—1740 I, 566 ff.
Breve til Griffenfeldt, 1672, 3. Aug. Betænkning af 5. Okt. i Gehejmeconseillets Sager.
Raadsl ag ningen 1673 i Traktatforhandlinger, 10. Maj, Holland. Carlsson, Sveriges
historia II, 409.
Windischgrätz* Sendelse.
A. Köcher, Gesch. v. Hannover u. Braunschweig
1895 II, 334 ff, 345.
Forliget i Rendsborg. A. D. Jørgensen II, 248 ff. Ahlefeldts Erklæring vedr.
Steinhorst i Griffenfeldts Procesakter, aftrykt i Bilagene.
I Brunsvig 1675. Breve fra Hertug Johan Frederik af Brunsvig-Lyneborg (Bruns
vig 86) Rigsark. Gesandtskabsrapporter til Kongen 1673—75 (ib. 94—98).
Griffenfeldts Fald. A. D. Jørgensen, Griffenfeld II, 361 ff. Dr. Fridericia i
Letterstedtske Tidsskrift 1894. Historisk Aarbog 1878, 121—86. Hist. Tidsskr. 4. R. V. 439 ff.
Breve fra Ahlefeldt Jan. og Febr. 1676 til Griffenfeldt (Rigsark.), aftrykt i Bilagene. Ditlev
Ahlefeldts Memoirer, 112 ff. Sammes Dagbogsoptegnelser i Haseldorfs Arkiv. Lettres des
Feuquieres IV, 272, 409.
Kiel man. Koncept til de Kielman forelagde Betingelser i „Der Kielmänner Akten“
i Rigsarkivet. Familien-Chronik der v. Kielmansegg, 1872, 61 ff. Biogr. Lex. IX, 139 ff.
Breve fra Ahlefeldt til Biermann 1677.

Rigskansler. Relation fra Biermann tilHøgh, 1676, 14. Marts (Rigsark.). I Skattelisten 1677 staar Ahlefeldt højest med et Beløb af 1095 Rdlr ; for samme Sum anføres Grevinde
Friis og hendes Søn (hun stod Aaret før for 730 Rdlr.). Dernæst komme Generallieutenant
Hans Ahlefeldt, Rigsadmiral H. Bjelke, Ermegaard Badenhaupt, Gabels Enke, V. J. Hahn,
Jens Juel, Kørbitz, P. P. Lerche, Fru Karen Marsvin, Assessor P. Lasson, Hans Nansen,
Kansler Reedtz’s Arvinger, Oluf Rosenkrantz, Vibeke Rosenkrantz, Grevinde Schack, Overhof
marskal Winterfeldt — alle med 730 Rdlr., derefter C. Biermann, Sten Hondorf o. fl. a. med
365 Rdlr.
Den skaanske Krig.
Militært Repertorium 1846. Carlsson, Sveriges historia
under pfalziske konungarne II, 465 ff. Winsløw, Dagbok öfver Kriget 1676—79 (Skånska
Samlinger 1874, I, 72 ff., II, 9 ff). Bjorlin, Kriget mot Danmark, 1675—79. Vaupell, Den danske
Hærs Historie I, 98 ff). Manuskript til Krigens Historie 1675—791—II (i Rigsarkivet). Erdmanns
dörffer, Deutsche Geschichte 1648—1740, I, 627 ff.
Landgang August 1676. I Kongens Følge vare Prins Jørgen, Grev Ahlefeldt
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(med 20 Personer og 50 Heste), Gehejmeraad C. Trolle (12 Pers, og 20 Heste), Overhofmarskal
H. O. v. Winterfeldt (10 Pers, og 20 Heste), Overjægermester V. J. Hahn (8 Pers, og 16 Heste),
Marskal J. H. Bülow og Staldmester Haxthausen (hver med 6 Pers, og 12 Heste), Kammer
junker E. Knuth (5 Pers. 8 Heste), Kammerjunker A. L. Knuth (8 Pers. 14 Heste), Kjøgemester
L. Munk (4 Pers. 8 Heste), Forskjærerne Müller og Lützow, Hofjunker Rosenkrantz, Jagtjunker
H. J. Rehder, Dr. Hans Leth og Dr. Möinichen, 2 Kammertjenere, Rejseapothekeren, 8 Pager
med 8 Tjenere, 8 Lakajer, 13 Paukister og Trompetere — ialt 156 Personer og 252 Heste,
Kjøkkenpersonalet 77 Personer med 118 Heste, 16 Rustvogne og 6 aabne Vogne, Staldpersonalet
30 Personer, Jægere 12 Personer — ialt 69 Personer og 103 Heste. Af Kancelliet fulgte med:
Biermann, Schrøder, Schøller, Povl Nielsen og 3 Kopister, ialt 29 Personer og 40 Heste (Land
etatens Regnskabssager 1676 i Rigsark.).
Aaret 1677 Om Münsters Deltagelse se Zeitschrift für Gesch. u. Alterthumskunde
Westfalens LI, 83, 164. 1677, 13. Marts, sluttedes Forbund mellem Danmark og Münster.
Biskoppen overlod den danske Konge 3500 Mand til Fods og 500 Mand til Hest mod en Sum
af 52,000 Rdlr. Jvfr. Breve til C. v. Lente IV, 47. — Hesserne havde et Regiment Infanteri
og tre Kompagnier fra Maj 1677 i dansk Tjeneste, jvfr. Stamford Die Feldzüge der Regimenter
Ufin Keller und v. Hornumb, Cassel 1882, 33, 132. — Ahlefeldts Breve til Biermann fra
1677 i dennes Samling V og i Generalia 82 (aftrykte i Udvalg i Bilagene). Forskjelligc
Udkast og Skrivelser vedrørende Grev Ahlefeldts Deltagelse i den Lyncborgske Konference
(Rigsark., Brunsvig-Lyneborg 107). Relationes die Conferentz mit den braunschwcig-liineburgischen Ministris zu Altona betreffend (ib.) C. Bruun, Niels Juel og Hollænderne, i Danske
Saml. 2. R. I, 65 ff. Ahlefeldts Betænkning af 14. Dec. 1677 i Indk. Sager til Krigskancelliet
1677, Appendix. Udateret Krigsraad fra Vinteren 1677 — 78. Bag paa staar med Kongens
Haand: Supstanse aff Votis — belangende til forrestaaende Campannie og dess Desscins, som
Gud for alting giffe sin Welsignelse til vdi aaret 1678. Om Resolutionen er ingen bewist
vden wie Sielff, Guldenlew, Can. Alfeld, G. Arenstorff, Ob. J. Hane, Birman, Meier.
Aaret 1678. Militært Repertorium 1846, 393 f., 424 f. C. J. Arenstorff, Generalerne
C. og F. Arenstorff, 69. Ahlefeldts Votum af 29. Juni i Indkomne Sager 1678 Appendix,
af 13. Juli ib. Juni—Juli 456. Breve fra Ahlefeldt til Königsmark i Happelius, Kern-Chronik
des Jahres 1678, 93 f. — Til Sammenligning med Ahlefeldts Betænkninger om Krigsførelsen
1678 kan jævnføres Biermanns Votum (Udenrigske Samling). Forholdene vare efter dennes
Mening mere gunstige end nogensinde til at knuse Sverig uden de Allieredes Hjælp. Gylden
løve skulde angribe Gøteborg, Flaaden bemandes og blokere Kalmar eller Stockholm. Nye
Hvervninger af 10,000 Fodfolk og 5000 Ryttere tilraades. Kongen skulde stille 4000 Mand af
hver Vaabenart, Kejseren 2400 til Hest og 600 til Fods, Hessen-Cassel 1600 og 200. Kunde
man ikke blive enig med Münster maatte man ved et Forbund med Lyneborg skaffe sig 3000
Fodfolk og 1000 Ryttere. Gyldenløve skulde have 4000 Mand, Flaaden 5500, og Resten 4000
Mand anvendes til Christianstads Undsætning. Den forenede hollandske og danske Flaade
skulde dække Angrebet paa Gøteborg. Han anfører ikke mindre end 11 Grunde for at Rygen
bør rømmes og opgives. Til Hærens Udrustning udkræves en Sum af 800,000 Rdlr. (Betænk
ninger om disse Penges Tilvejebringelse i Frederik III.s Kabinetsarkiv Juni 1678).
Rygens Erobring se især W. v. Unger, Feldmarschall Derfflinger (Beiheft z. milit.
Wochenblatt, 7.-8. Heft, 1896, 399 -408).
Mødet i Dobberan. Zeitschrift f. preuss. Gesch. XVI, 148 f. og Flyveskriftet Copia
Eines Schreibens aus Dobran vom 27. Novembris. Zu Ende des 1678. Jahrs (kgl. Bibi.), men
især Biermanns Referat fra Mødet (velvilligst meddelt af Hr. Arkivassistent Cand. mag. Laursen),
der her kan finde en Plads:
„Den 25. November des nachmittags 1678. Ihr Churf. Durchl. betten wol vernommen,
was in der vorigen conferentz were vorgekommen, vndt hetten derselbe niemal gezweifelt, dass
Ihr Königl. Maj. in solchen generoesen gedancken werde verpleiben, were auch dan einig, dass
man trachten solte, einen raisonnablen Frieden zu erlangen, vnndt Franckreich zu dem Ende
zu menagiren were, jedoch der gestalt, dass die verbindtlichkeit, so zwischen Ihr K. M. auffgerichtet, in ihrem vollen vigore verpleiben mochte, bis so lange ein jeder theil seine raison
nable intention erreichet vnndt also wol Einer ohne den andern wol tractiren, von seinen
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prälcntioneii remiltiren, den schloss aber ohne vergangener communication des andern nicht
machen möchte. — Der Hr. Cantzler Ihr Königl. May. [Ahlefeldt] hielten ebenmässig dafür, dass
man auff beiderseits conquesten zu bestehen habe, vnndt dass man beiderseits seine negotiationes dahin zu dirigiren hette, auch Franckreich zu menagiren were, auch dass ein jeder theil
a parte tractiren vnndt einer von seinen prætensionen relactiren möchte, jedoch alles ohne
præjudicio fodern vnndt dass einer dem andern alles communicire vnndt ohne dem andern
nichts schliesse. Ihr Königl. May. werden Ihr Churf. Durchl. alles getreulich communiciren
vnndt vermulhet ein réciproques — 2. Der Hr. Churfürst: wann Schweden nichts aus dem
Reich pleiben solle, würden Ihr Königl. May. wie auch Ihr Churf. Durchl. keine tranquillam
pacem, sondern armatam haben, dahero Ihr Churf. D. noch zur Zeit gemeinet weren, nichts
von Pommern abzutretten. 3. Ihr Churf. D. weren allerdings mit einig, dass die Hertzoge zu
Braunschweig-Lüneburg vnd Münster zu beschicken vnndt die ingredientia Instructionis zu
cnlwerffen seien, jedoch einem jeden a part wiewol sonsten zugleich [følger Instruxens Hoved
punkter] 4. dass ein jeglicher nach müglichkeit in guter postur verpleiben möge. Wann die
Schweden nicht über die Memel giengen, vnndt also Ihr Churf. Dchl. nicht dero forces des
orthes vonnöthen hetten, so wollen Sie den Frantzosen ein ansehnliches Corps stellen, würde
doch alles thun, was deroselben müglich sein würden. — 5 Ihr K M. weren zu vberlassung
einiger volcker wol geneigt vndt hetten Ihr. K. M. an Dero willen dessfalls nicht zu zweiffeln,
ob cs aber müglich, beruffen die Herren Deputirte sich dessfalls auff den Hrn. Feldmarschall
Dörffling, welcher darauf geantwortet, dass wann es nur einiger massen thunlich were, Er
darzu genugsam geneigt were und darzu contribuiren wolle. — Hr. Feldm. Dörffling, nach
deme Er abgetretten vndt Ihr Churf. D. wegen der begehrten assistentz referirt, hat wieder
berichtet, wie Ihr. Churf. D. gäntzlich geneigt weren, so war alss Sie Gott erschaffen hette,
Ihr K. M. zu assistiren, Sie möchten aber den ietzigen Zustand, da Ihr. Churf. D. in Preussen
vnd im Clevischen attaquiret würden, consideriren; auf allen fall aber wollen Sie Ihr K. M.
nicht lassen wie es auch gehen möchte“. (Vedlagt Udkast til de 6 Spørgsmaal, der ovenfor
besvares).
Fredsslutningen. Actes de la paix de Nimuege I —III. Erdmannsdörffer, Deutsche
Geschichte I, 637 ff. Carlsson II, 567—615. R. Goecke, Brandenburgische u. dänische Be
ziehungen nach dem Nimwegener Frieden (Zeitschrift für preuss. Gesch. u. Landeskunde XVI,
145—75 (Om Ahlefeldt 153, 57, 63, 69, 71). Heinemann, Gesch. v. Braunschweig u. Lüneburg
III, 120. Magnus Høyer, Öfversigt af Sveriges ytre Politik 1676 — 80 i Upsala Universitets
Aarsskrifl 1875. M. Weibull, Freden och forbundet i Lund 1679 i Nordisk Tidsskrift för
Politik, Ekonomi och Litteratur V, 569—618. V. L. Nannestad, Hertugen af Gottorps Indflydelse
paa Fredsforhandlingerne i Nimwegen, Fontainebleau og Lund i Hist. Tidsskr. 5. R. IV, 189—264.
Schmöller, Staats u. sozialwissenschaftliche Forschungen XI, 69—96. Historisches Taschen
buch, 6 R. IV, 199—220. — Udkast og Breve fra Forhandlingerne i Lund (Sverig C) i Rigsark.
Breve fra Terlon og Rebenac til Ahlefeldt. Tyske Kancellis udenrigske Afdeling, Brevvexling
m. Kancelliets Medlemmer. Protocollum wass den 17. May 1679 in der Beheussung des Herrn
Gross Cantzelern zwischen den königl. Herren Commiss. (Hr. Gross Cantzeler, Hr. Reichs
Marschalck, Hr. Grafif Anthon) u. den Churf. Brandenb. Ministers den Herrn von Brant vor
gefallen (Konferenceprotokol, Koncepter 1674—1701, Rigsark.). Ahlefeldts Brevvexling med
Hertugen af Piøen 1677 — 79 Acta A VII, 776 i Statsarkivet i Slesvig. Ahlefeldts Holdning
fremgaar især af Pufendorf de rebus gestis Frid. Wilhelmi II, 1368.
Rixingen. Terlon til Buchwald 10. Juni 1678. J’ay eu des affaires icy que les
ministres suédois m’ont voulu faire, ayant bien iugé corne il est vrai que ie n’avois demandé
la terre de son excellence Msgr. le grand chanceliier de meme que croiant pouvoir le scruir
mais corne les contributions sont très grandes ie ne puis pas scauoir si ma bonne intention
seruira de quelque chose, ie m’informerai auec celui qui prend les contributions et i’ay fait
escrire par cest efifect a l’intendant de ce departement pour pouvoir par vn des premiers
ordinaires en escrire a vostre excellence; j’ay souvent prié Msr. le marquis de Louvois qui
ordonne les contributions de vouloir empescher que l’on ne ruinasse pas la terre et de se
contenter des contributions. — Paragraf XII af Fredstraktaten i Fontainebleau lyder: Et cum
Comitatus Rixingensis ad Comitem ab Ahlefeldt in Langeland et Rixingen, Magnum Daniæ
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Cancellarium spectans cum omnibus Juribus et reditibus occasione hujus Belli Fisco Regis
Christianissimi addictus fuerit, præfatus Rex consensit, quod prædicto Comiti Comitatus hic
Rixingensis cum omnibus pertinentiis, Juribus, dependentiis et reditibus statim una cum omni
bus Privilegiis, Actionibus et Prærogativis qvibus ante declarationem hujus Belli fruebatur
restitui debeat. — Du Mont, Corps universel des Traités VII, 421. Danske Saml. 2. R. IV, 154.
Hamborg. Pufendorf, De rebus gestis Frid. Wilh. II, 1371, 73. Droysen, Gesch.
der preuss. Politik III, 3.
Hahn og Forholdene i 1680. Biogr. Lex. VI, 485 ff. Han anbefales 1651, 27.
Marts, som Kammerpage hos Dronningen til Kursachsen, for at øve sig i Jagtidræt (Ausländ.
Registrant). Afregning som Kornet, Kaptejnlieut. og Ritmester 1657, 14. Juli, til 1660, 1. Nov.
1659 Ritmester i Ebersteins hvervede Rytter Reg.; 1661, 6. Jan., Bestalling som Over- og
Hofjægermester. 1666, 29. Dec. Befaling til Otto Pogwisch at gjøre Afregning med ham (Sjæll.
Tegneiser), 1667 Oberstvagtmester. — Om Forholdene ved det danske Hof i Januar 1680 skriver
Christoph v. Brandt, den brandenborgske Afsending, til Ditlev Ahlefeldt. — Graff Anthon ist
so verliebt in die princesse de la Trémouille, dass ihm hören vndt sehen vergangen, vndt
weill Hr. Graff Reventlow dess Oberjägermeister Hahns tochter heyrahtet, vndt ich also leicht
ermessen kann, dass er seinen clementissimum fratrem protegiren wirdt, habe ich mit Ihme, Hah
nen, von Ew. Excell. Sache nicht reden mögen. Ess würde doch nur verlohrene mühe gewesen
sein; itzt lieget er auch am hitzigen fieber sehr kranck darnieder, vndt wünschen die wenig
sten, dass er wieder aufkommen möge. Ess gehet an diesem Hofe seltsam daher; die neuge
backene Graffen, so billig, umb ihren neuen standt fest zu setzen, nach Gräflichen Freuleins
freyen sollen, nehmen adeliche Jungfern zur Ehe, vndt die vnechte Graffen unterstehen sich
auff princessinnen zu freyen vndt mit dem könige in nahe Schwägerschafft zu tretten; das ist
ein dull gefresse untereinander. Solle aber Hahn sterben, würde ess manchem inss dach
schneyen vndt ihnen dass irreguliere Heyrahten nichts helfen, vndt fürchte ich, der eingedrun
gene Flensburgische Substitutus [Reventlow] würde sich honorifice et clementissime müssen
gefallen lassen, wieder abzutretten. Stirbet Hahn, so werden auch viel schädtliche vndt der
löblichen königin nachtheilige Dinge nachbleiben, so sonst baldl herfür brechen würden. Wenn
der tantz zwischen Unsern vnd den Lüneburgischen trouppen wehre angegangen, glaube ich,
dass Se. kgl. Mt. Sr. Churf. Dchl. nicht würden hülfloss gelassen haben, so viell begreiffe ich
itzt woll et que le Roy l’auroit fait malgré ses ministres. Se. Churf. Dl. haben mich gnädigst
von hier avociret, vndt zwar aus Ursachen, weill man alhier Sr. Ch. Dl. weder das mit
Schweden getroffene foedus defensivum communiciren, noch mit Sr. Ch. Dl. ein neues schliessen
will “ (Arkivet paa Haseldorf). Pufendorf II, 1385.
Reventlow. Efterl. Papirer fra den reventlowske Familiekreds I, XIX ff. Som
Ahlefeldt ved den nordborgske Konkurs erhvervede Ballegaard kom Reventlow i Besiddelse af
Sandberg. Hvorledes det forholder sig med den gaadefulde Barontitel, der ved Aar 1672 til
lægges ham, vides ikke. 1672 vilde han indløse Sandberg hos Kreditorerne for at lade det af
Kongen ophøje til „et Baroni in feudum“ (Christian V.s Rescripter til Kammerkollegiet Her
tugdømmerne vedk. 1672, 14. Sept.) Han kaldes her „vor Landraad og Amtmand Baron von
Reventlow“ (jvfr. Breve til Biermann XXV, 79). 26. Okt. faar „Baron R “ Ordre til at tage
Butjadinger By og Land i Forlening (Patente 1672, 422). Samme Aar i Omslaget solgte han
Futterkamp, som han 1666 havde erhvervet efter Faderen, til Henning Buchwald for 67,000
Speciesdukater. 1673, 3. Juli, blev han Greve. 1678 i Nov. ansøger han om Afsked fra Krigs
tjenesten (Indk. Sager til Krigskancelliet, Nov. 1678, 165). 1682 kaldes R. til Gischenhagen,
1686 Herre til Frisenvold etc., Ridder, Gehejme- og Landraad, Overjægermester, Kammerherre
og Amtmand over Gottorp. Med sin første Hustru Ermegaard Margrethe, født Gabel, fik han
en Medgift af 28,000 Rdlr. (Testamente af 7. Maj 1707 i Tranekjær Slots Arkiv. Ny hist.
Tidsskr. I, 499).
Vibe. Ditlev Ahlefeldts Memoirer 209. Sml. Breve fra ham i Slesvig-Holslen XXV,
Bier mans Samling V og Fred. Ahlefeldts Breve I, 85 (Rigsark.).
Stöcken. Ditlev Ahlefeldts Memoirer 206. Hans Dødsaar var 1681.
Rosenkrantz. Apologia nobilitatis, Dedikationen, Brev fra ham til Ahlefeldt af
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1682, 12. Febr. — Skeel. V. S. Skeel, Optegnelser om Familien Skeel, 253 ff. Breve fra
ham i Ahlefeldts Samling III, 5.
Af Lentes Brevsamling hidsættes følgende for Ahlefeldts Stilling oplysende Steder.
1680, 25. Marts: Mr. le grand chancelier est de retour à Copenhague qui en est party pour
Grauenstein pour y faire les nopces à sa fille avec le Comte de Nassau. Vous scavés bien
que M. de Buchwald n’a point d’Amy — si ce n’est Mons, le Grand Chancellier. — 1. April:
M. le grand Chancelier a demandé congé du Roy d’aller à Grauenstein y faire les nopces de
sa fille avec le Conte de Nassau mais je ne scay s’il a obtenu la permission, sa personne
étant fort nécessaire à la Cour. Le Credit de M. de Stöcken y accroist continuellement. —
17. Juni: Sa haute Excellence est en grande estime. Msgr. le grand Chancelier n’est point
icy mais a Hambourg et suivra S. M. laquelle s’embarque a Brunsbuttel pour baisser la riviere
d’Elbe et monter la Weser et mettre pied a terre dans son pais d’Oldenbourg, traversant le
pais de Bremen. S. M. se repose beaucoup sur ledit grand Chancelier et sur sa grande
prudence pour les affaires d’Estat, mais M. Knuth a bien la premiere part dans l’affection et
les bonnes grâces de S. M.tt
Danmarks Politik 1680—84. Carlsson III, 43 ff., 294 ff. Pufendorf, Sverigs
Stilling 1680 (i Univ. Bibi. Additamenta 4. 554. Estrup, Sorø Akademis Indbydelsesskrift 1823.
Erdmannsdörfifer I, 674 fif. Pufendorf, De rebus gestis Frid. Wilh., II, 1478 fif. Droysen,
Gesch. der preuss. Politik III. 3. Del, 749. Salpius, Paul v. Fuchs, 42—65 Mörner, Kurbrandenburgs Staats Verträge 715 fif. Receuil des instructions données aux ambassadeurs de France
1895, XIII, XL flf., 21—65. Allens Papirer 32 (Det kgl. Bibl.). Geheimeconseilprotokollen
1681—84; Jessens Protocollum oder Journal (begyndt 13. Aug. 1681); „Concepte“ til samme.
Geheimeregistraturen 1682 II, 5; 1683 II, 107, 109 (Rigsark.).
Den franske Flaade. Danske Saml. 2. R. V, 121. Pufendorf, De rebus gestis
Frid. Wilh. II, 1478 fif. Maanedlige Relationer 1683. Recueil des instructions, XIII, S. XLII.
Grev de la Roye udnævntes 30. Maj 1683 til Generalfeltmarskal og Chef for Generalstaben.
Samme Dag ansattes Oberst François Poisson Marquis du Mesnil, 2. Juni Generalmajor Fred.
Henri Marquis de la Forest-Suzannet, 24. Juli Oberst Jean de la Madiere, 1. Dec. Oberst
de Limoges St. Sens, 1684, 22. Marts Damas de Cormaillon (Militæretaten i Rigsark.). Allens
Papirer 32 (Kgl. Bibl.). Breve til Biermann XXV, 27 — 28. Meiercrones Depecher 1683— 84
(Rigsark.). Fra 25. Juni til 26. Aug. holdtes intet ordentligt Statsraad, da Kongen var paa
Rejse og Storkansleren og Biermann vare fraværende. En Del af de vigtigste Depescher
cirkulerede, og der toges Beslutning i Grev Reventlows Nærværelse.
Go ttorp. Nordalbingische Studien IV, 139 fif. Hegewisch, Schleswig u. Holsteins
Gesch. IV, 293 fif. Danske Saml. 2. R. V, 117 f. Brevvexling mellem Kong Christian V. og
Hertug Christian Albrecht i Afskrifter i Haseldorf Arkiv. Briefschaften die Reunion des
fürstl. gottorfschen Antheils mit dem Herzogthum Schleswig 1684 betreffend (Rigsark.). Sam
ling Slesvig-Holsten XXV ib. Patente 1684, 304 o. a. St. Conseilprotokollen og Geheimercgistraturcn 1683— 84. Ahlefeldts Betænkning i Christian V. Kabinetsarkiv 1682. Brev fra
Vibe blandt Breve til Fr. Ahlefeldl I, 85. Breve til C. v. Lente XIII, 92. I Conseilprotokollen
staar: Was zwischen dem 6. May u. 14. Aug. vorgangen, insonderheit was die einziehung
und reunion des fürstl. Schleswigischen antheils betrifft ist nicht ordentlich ad protocollum
gebracht, weilen das meiste davon extra consilium aufif der reise und in ab Wesenheit halt eines,
halt des andern geheimen Raths resolviret worden.
Konferencen i Itzehoe. Relationes von dem Hr. Gros Cantzler, Graf von Ahlfeidt
wegen der zu Itzehoe gehabten negotiation 1684 betreffend, Breve fra Hertug Ernst August
af Brunsvig-Lyneborg til Kong Christian V. (Rigsark ). Gyldenløve advarer i et Brev, dat.
Kbhvn. 27. Juni 1684, mod Sverig, der har ekviperet Flaaden og samlet den ved Kalmar for
at forsøge en Troppetransport.
Følgende Uddrag af Breve fra G. Buchwald til Christian Len te i dennes Brevsamling
XIV ere oplysende for Forholdene i Sommeren og Efteraaret 1684: — — Tout notre conseil
se doibt gouuerner selon le Conseil de France et comme vous scavés cela vous scavés tout.
On est icy a se divertir le mieux qu’on peut pendant que la Campagne souspire sous les
grands frays, logements de gens de guerre et la secheresse et stérilité et sans voir le temps

— 63 —

HENVISNINGER
du soulagement. Le Roy parts demain pour faire de reueues des 3 regiments nouvelles à 8 et 9
lieux d’ici, il reviendra vendredi et parts derechef avec toute la Cour pour Goltorf hindi pour
y prendre possession de ce duché et se faire hommager de la noblesse laquelle y est convoquée,
je veux dire de la noblesse de Schleswig, et ainsi je vous laiss’à croire si sa Majesté le voudra
rendre par apres sans en estre force par les armes — — le grand Chanccllier est malade de
ses accidents ordinaires, il veut pourtant aller aussi à Gottorf. Le Sieur Erenschildt fait encore
esperer que l’amitié auec le Lunebourg se pourra faire conjointement auec Brandenburg quoyque
l’électeur a fort fulminé contre la prise de treves mais on prend cela pour un feu de paille et
on est accoustumé à cela auec ce prince. Nostre conseil de Cabinet cependant consiste dans la
personne du Conte de Reventlow et M. Jessen. (1. Juli 1684). — — Mr. Wybe a autant à dire
qu’aucun, et si cela continue il sera avec le temps belle figure. Car pour ce qu’est le grand
chancellier il ne se mele des intrigues aucunement et fait le ministre pour les affaires estrangeres.
Mr. Guldenleue ne se veut meler de rien et le Conte de Reventlow se remet bien en grâce
comme on dit, mais il sera bien sage et oportet esse s’il se veut maintenir, le principal qui
l’a sauvé a Gottorff c’estoit que tout le monde le tient pour honnest homme et aussi il est.
Mr. Bierman toujours le mesme asses bien en grâce, comme aussi le Sieur Knudt et comme il
ne se mele guere des affaires de finance mais du divertissement et boire, tandis que cela durera
il demeurera le mesme. (4. Okt. 84).
Stillingen 1685 — 86. Carlsson IV, 264 ff. Salpius, P. v. Fuchs, 60 ff.
Hamborg. Allens Papirer 32 (smaa Optegnelser). Pufendorf, II, 1564.
Husumgaard. A. D. Jørgensen, Griffenfeld I, 267, 483. B. Smith, Leonora Christina
Ulfeldts Hist. II, LXII1. Danske Saml. 2. R. I, 222 f. Ahlefeldt kjøbte 1676, 27. Juni, Gaarden
for 3000 Rdlr. af Grev C. L. Brockdorff, den afhændedes atter 1686 af Storkanslerinden (Topogr.
Saml, paa Papir i Rigsark. Ny kgl. Saml. 1977, 4to. Trap, Danmark, 3. Udg. I, 255).
Dronninggaard. Inl&nd. Registrant 1685, 123.
Boliger i Kjøbenhavn. O. Nielsen, Kjøbenhavns Historie, V, 47. C. Bruun, Kjøbenhavn II, 244. Happelius, Historischer Kern II, 1682, 8. Bircherods Dagbøger 215. I Resens
Atlas Tab. X (Kgl. Bibi.) fra Aar 1674 (trykte Udg. Tab. XIII) sés af de paa Slotsholmen
liggende herskabelige Gaarde først tilvenstre den med Bogstavet z betegnede, Overjægermester
Hahn tilhørende, forhen det islandske Kompagnihus, dernæst Kansler Peder Reedtz’ Gaard med
Spir (y); den næstfølgende, bestaaende af en lang toetages Hovedbygning med Sidefløje i Form
af en langagtig Firkant, maa være Ahlefeldts Gaard. Dette fremgaar af Skattelisten 1677,
i hvilken Gaarden nævnes blandt Husene paa Slotsholmen umiddelbart efter Halms og Reedtz’
Boliger. Halms Hus er opført kort efter 1668 (Kbhvns. Diplomatarium VI, 481). 1683 nævnes
„Groscancellerens pladzu — Gaarden var af brændt Aaret i Forvejen — som liggende op og til
Sophie Amalie Moths Gaard (ib. VII, 41). — Gaarden paa Kongens Nytorv havde to Etager,
hver paa sexten Fag med en Karnap i hver Etage og en Kvist, som det sés af et Maleri i
Oldnordisk Musæum, gjengivet i O. Nielsen, Kjøbenhavn paa Holbergs Tid, 52, Thurahs Hafnia
hodierna Tab. LVI, og Kong Frederik V.s Atlas (Kgl. Bibi.).
Sygdom og Død. Breve til F. Ahlefeldt I, 18, 30; til C. v. Lente VIII, 112, til
Biermann XXV, 37. Danske Saml. 2. R. IV, 188; V, 128, 163. Om Ringelmann se Moser,
Charlotte Amélie de la Trémouille, 388. Inlånd. Reg. 1688, 353. Extraord. maanedlige Rela
tioner 1688.
Eftermæle. Danske Samlinger 2. R. IV, 160, 173. O. Rosencrantz, Apologia nobilitatis Daniæ, 1681, 14. F. Rostgaard, Deliciæ quorundam poetarum Danorum II, 274 f. Zwergius, Siellandske Clerisie 1754, 703. Breve til Ehrenschild VI, 6, 26.
Testamente. Moller 395 ff. Kgl. Dispens til at gjøre Testamente, Patente 1664,
9. April. I Ratjens Fortegnelse over Haandskriflerne i Universitetsbibliotheket i Kiel nævnes
under S. H. 395 et Inventar optaget i Ahlefeldts Dødsbo, som dog 1896 fattedes i Manuskript
samlingen. Christoffer Sehested aabnede det forseglede Bo. Reventlow overlog Formynderskabet
for Grev Carl og de to Døtre Sophie Amalie og Charlotte Sybilla (Sjæll. Tegneiser XLV, 522 fl.,
552, 570).
Af Storkanslerens Skifleakter (Indlæg til Sjæll. Missiver 21. Dec. 1686, 427) kan man
danne sig en tydelig Forestilling om det indre Udstyr af hans Hjem i Kjøbenhavn :
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Foran Vinduerne hang karmoisinrøde Damaskgardiner med hvide Crépinefrynser.
Væggene i de forskjellige Sale vare beklædte med kostbare Tapeter. Af Gobelinerne frem
stillede syv Jagtscener, tolv Landskaber, fjorten historiske Sujets, af hvilke de otte vare skjænkede af Fru Birthe, Oluf Rosenkrands’ Frue, da Huset toges i Brug, endvidere sex franske,
med Guld indvirkede Tapeter, hvoraf nogle med Løvværk. Flere Værelser vare betrukne med
Gyldenlæders Tapeter, ialt fjorten store og ligesaa mange mindre. Paa Gulvet i den store
Sal laa et tyrkisk Fodtæppe. Omkring Bordet, over hvilket der var bredt et sølvindvirket
Bordtæppe, stode tolv Stole, overtrukne med rødt Fløjl, i hvilket Grevindens Navnetræk var
indvirket. I et Hjørne stod et kostbart Bord med et indlagt Dambræt, hvorpaa Storkanslerens
med Elfenben indlagte Skakspil med Figurer af Elfenben, i et andet Ahlefeldts med gult Fløjl
overtrukne Lænestol. Væggene vare prydede med Malerier, deriblandt Kongens Billede, drapperet med rødt Damask, og to paa Kobber malede Portrætter af de smaa Prinsesser. Et gam
melt Slagur paa Væggen angav Tiden. I Salen med Gyldenlæders Tapeterne stode sexten
med samme Stof, pressede kulørte Blomster, beklædte Stole. Sølvskabet gjemte store Skatte,
ialt til en Vægt af 480 Pund Sølv, deriblandt 3 store Vinkander, hver i syv Punds Vægt,
94 Sølvtallerkener, 6 Konfektfade, 12 Fade, hver 2 Pund tunge, 2 ovale forgyldte Frugtskaale,
24 forgyldte Bægre og en stor med Rigsdalere behængt Sølvkande.
Soveværelserne vare udstyrede med megen Pragt. Grevindens Seng var forsynet med
en gul Atlaskes Himmel og Forhæng, Sengetæppet af samme Stof og Farve. Tarveligere var
Storkanslerens Seng, der beskrives nøjagtigt. Opredt rummede den en med Silkestof betrukket
Edderduns Overdyne, en stribet og en Haardugs Underdyne, en gammel Madras, en Langpude,
en Hovedpude og tre andre Puder, i hvilke han hvilede sit gigtsvage Legeme. Desuden havde
han en ganske almindelig med graat Sergestof beklædt Seng. I Børnenes Soveværelser og
Gjæstekamrene fandtes Senge med blaat og gult flammet Stof og røde Fløjlstæpper, andre med
grønt og hørblomstfarvet (gris de linge) Tøj, samt sort spansk Stof, foret med hvidt Atlask.
I Staldene stode 7 perlefarvede Heste og to Kareter foruden andre Vogne. Smykker
og andre Kostbarheder omtales ikke, der nævnes kun som særlig værdifulde Stykker Luthers
Bibel i rødt Fløjl, beslaaet med Guld og indlagt med prægtig Emaille, samt en Alterkalk af
Guld med Oblattallerken.
Portrætter. Af Storkansler Ahlefeldt findes ialt tre Portræter, et Brystbillede
i naturlig Størrelse, Oliemaleri af d’Agar (?) paa Tranekjær Slot. Hovedet er vendt lidt
tilhøjre, han bærer Allongeparyk; om Halsen, der er noget blottet, et Kniplingstørklæde,
rød Fløjlskaabe med Elefantordenens Stjærne. Paa Rosenborg findes et temmelig medtaget
Oliemaleri, Brystbillede i naturlig Størrelse, iklædt Brystpanser (gjengivet i A. D. Jørgensen,
Griffenfeld I, 277). Paa det kgl. Bibliothek findes det eneste kjendte, stærkt beskadigede, til
Rammen beskaarne Stik af Haelwegh efter et Maleri af Abraham Wuchters. Det første og
tredje af Portrætterne ere gjengivne her i Bogen.
Grevinde Marie Elisabeth Ahlefeldt, født Grevinde Leiningen. Kgl. Stadfæstelse
af hendes Testamente i Fyenske Register XXI, 315. Danske Saml. 1. R. VI, 138. Et oliemalet
Portræt af hende, Brystbillede i naturlig Størrelse, signeret Jnrian Owens, malet ca. 167075,
findes paa Tranekjær Slot, og et Stik i Müllers Pinakothek.
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ANDET AFSNIT.
Comtesse Christiane. Histoire généalogique de la maison de Hesse, 1819, II, 254?.
F. W. T. Schliephake, Geschichte v. Nassau, 1889, VII, 66 ff., 170, 75, 81, 84, 89, 211, 14, 16,
84, 87, 89. Ernst Münnich, Gesch. des Hauses Nassau-Oranien, 1831, Tab. VII. Brev fra
F. Ahlefeldt til Griffenfeldt, 27. Feb. 1675 (Rigsarkivet).
Comtesse Dorothea Frederikke. Brinckmeier, Geschichte des Hauses Leiningen I,
290 ff., II, 312 ff. Mittheilungen des hist. Vereins der Pfalz XIV, 91 ff. Meddelelser af Hr. Greve
Carl Emich Leiningen-Westerburg i München. 1709 (23. Apr.) beder Grev Frederik Leiningen
Kongen om at maatte lade oprette en Kollekt til Fordel for de i Krigen ødelagte Kirker i hans
Grevskab og Gymnasiet, han har anlagt i Dürkheim. Af et Brev i Lentes Samling (VIII, 102)
fremgaar det, at Brylluppet fandt Sted i September 1686. Danske Saml. 2. R. V, 163.
Grev Frederik. Biografisk Lexikon I, 141 ff. Moller, 425—37. J. G. Neubauer, Bey
Hintritt des Grafen Friederich v. Ahlefeldt 1708 (Univ. Bibl. i Kiel). Jahns Personalia i Rigs
arkivet. Militaria ved d’Hrr. Oberstlieutenant Hirsch og Jægermester Schøller. I. Paschius
(Paaske), Unordentliche Kirchen-Ordnung, Slesvig 1699. Breve til Ehrenschild VI, 26. Patente
1681, fol. 29—31. Rigsark. (7). Danske Samlinger 2. R. II, 379. C. H. Brasch, Prins Georg af
Danmark, 11. Supplik til Kongen om Investituren af Langeland og den kgl. Bevilling, dat.
27. Aug. 1687 (Lehnssager, Rigsarkivet). Breve fra ham til C. Reventlow 1692—94 (BraheTrolleborg Arkiv). Indkomne Breve til Krigskancelliet 1692 (Rigsarkivet). Ausländ. Registrant
1690, 24, Maj. Aarsberetninger fra Geheimearchivet VII, 313, 43. Breve til Chr. v. Lente,
VIII, 74, 102-3; XIII, 124, 51; XXIV, 27, 136, 40, 60; XXV, 12. Sjæll. Register 34, 680;
Sjæll. Tegneiser 45, 455 (Bestalling som Gehejmeraad). Originalt Patent som Elefantridder
i Tranekjær Slots Arkiv. Jahn, De danske Auxiliair Tropper 104, 13, 85. 1695, 19. Januar, udgaar Brev til Hertugen af Württemberg, at Grev Ahlefeldt efter den ham af Kongen af England
overdragne Charge ej denne Kampagne i Flandern kan bivaane, saasom Hs. Maj. er sindet,
ham i sine egne Forretninger at employere og til den Ende sligt paa behørige Steder at an
drage og undskylde, og ellers enhver al wvidrigu Tanke herom at betage. — 6. Juli. Resolution,
at Generalmajor Ahlefeldt maa bivaane Namurs Belejring, men tilforn saadan Anstalt ved det
ham undergivne Regiment at gjøre, at i hans Fraværelse intet forsømt vorder (Krigskancelliets
Registratur over udfærdigede Sager, 1695). Instrux som Statholder, Patente 1697, 363. Lacombe
de Vrigny, Relation d’un voyage fait en Danemarc, Rotterdam 1706, 391. Landkansler C. H.
Friccius Optegnelser paa Italiensk om Christian V’s Hof (Haseldorfer Arkivet). Danske Sam
linger 2. R. VI, 52. Samling Raader 18. Indk. Breve til tyske Kancelli 1691 (Rigsarkivet).
Toget tilDresden. Havemann, Geschichte Braunschweig-LüneburgsIII, 359. Høyer,
König Friederich des IV. Leben I, 28 f. Zeitschrift des Vereins für Niedersachsen 1850, 355 ff.
Journal oder Bericht von der unter Commando des kgl. Dän. Statthalters u. General Majors
Herrn Grafen von Ahlefeldt aus der Graffschafft Mannsfeldt nach dem Fürstenthum Zell genom
menen etc. Marche (trykt Beretning, i Haseldorfer Arkivet, se Moller 429—32). Gehejme
Registraturen 24. Juni; 5., 18., 25. Juli 1700.
Sachsiske Gesandtskabsrelationer (Rigsark.).
Indberetninger til Hertugen af Brunsvig-Lyneborg fra Raaderne og fra General d’Oher til disse
(Hannover, Statsarkivet, Dänemark 22 a, ved Hr. Kaptejn H. W. Harbou). Velvillige Meddelelser
fra Hr. Kaptejn A. Tuxen. Memorialer 1703, 9. Maj (Rigsarkivet). Rockstroh, Et dansk
Korps Historie 1701—9, 67, 149—72. Historisk Tidsskrift 5. R. II, 146 — 58. Refererede og
indkomne Sager til Krigskancelliet (Rigsarkivet). Skifteakter efter Grevinde Ermegaard
Margrethe Ahlefeldt (Tranekjær Slots Arkiv). Oliemalet Portræt af en ubekjendt Kunstner paa
Tranekjær Slot, stukket af den nürnbergske Kobberstikker Christof Weigel.
Graasten. Gartneren Hans Petersen (f. 1694, f 1782), der 1715 kom til Graasten
som Gartnersvend, har i sine 1772 nedskrevne Optegnelser (velvilligst meddelt af Hr. Rigs
arkivar Dr. A. D. Jørgensen) givet en Skildring af Grev Frederiks berømte Orangeri: Der
fandtes i Orangeriet to smaa Drivhuse, der vare forsynede med Kanaler forneden i Murene, saa
at man selv i den strængeste Vinter kunde have den prægtigste Salat og andre dejlige grønne
Kjøkkenurter; ligeledes var det i begge Ender forsynet med smaa Kabinetter. I Pommeran ts-
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huset stod en oval Kumme 15 Alen i Omkreds, hvori der Sommer og Vinter fandtes de
prægtigste Fiske, idet Springvandet i Bassinet sprang i 15 Alens Højde. Desuden var der
paa Slottet og i Haven et saa kostbart Springvand, „at man aldrig kunde finde Magen dertil,
hvorfor den højsalige Grev Frederik Ahlefeldt befalede, at alle de herhen hørende Papirer og
Regnskaber skulde brændes, for at ingen skulde erfare de Bekostninger, der vare anvendte
herpaa.“ Endvidere hedder det: „Ligeledes har bemeldte Greve ladet opbygge Slotskirken paa
det Sted, hvor der før har staaet et Ridehus samt et stort aparte Hus, den Gang kaldet „Wandrath“, der var saa stort, at Køer og Heste stode deri og alt Kornet opbevaredes der. Dette
lod han afbryde og opføre paa det Sted, hvor det nu staar (1772), og af dets Materiale (daraus)
tillige bygge en Hestestald.“ Om Graastens Brand hedder det: Anno 1756 i December Maaned
om Morgenen Klokken sex brændte det kostbare overalt i Verden berømte Slot, hvorved mange
skjønne og prægtige Møbler, Tapeter og rige Kostbarheder brændte op, hvilke tilligemed den
store Bygning laa i Aske Klokken ni, dog har Gud som ved et Under bevaret os Kirken,
medens Skaden desuden beløb sig til 100,000 Rdlr.
Grevinde Christiane Gyldenløve. Verdoppeltes Leidt, durch höchstbetrübtes
Absterben Ihrer hohen Gnaden Gräffin von Ahlefeldt, Beseufzet bey Deroselben Beysetzung zu
Kopenhagen Am 7. November 1689 (i Universitetsbibliotheket i Kiel). Skuepenge til Minde
om hende afbildet i Danske Mønter og Medailler IL Tavle 58, Nr. 4.
Om hendes Bryllup med Grev Frederik Ahlefeldt skriver J. N. Dumbstorff til J. H.
v. Lente (Brevsaml. Chr. v. Lente XXX, 29) 9. Novbr. 1686. „Von neuem berichte, dass der
älteste Hr. Graff von Ahlefeldt gestern Abent Glock 9 mit der Gräffin von Samsoe älteste
Freulein, ohne eintziges Gepränge in der Stille in Beyseinde Ihrer Maytt. des Königs, Ihro
hohe Excell. Guldenlöv, Graff Revenclau, Baron Juel, des Hrn. Ober-Cammer-Juncker, des Hm.
Geh. Rahts von Ehrenschiit, v. Wiebe wie auch des Hm. Ober-Rent-Meisters. und sonst noch
ander vornehme Herren Ministres von Hoffe, ist durch Hrn. Dr. Lassenium copuliret, und nach
gehaltener Copulation wurde nur eine Taffel mit Confect praesentiret und darauf die Gesundheit
des gantzen Königl. Hauses benebenst der beyden jungen Eheleute getruncken. Solches geschähe
in der Gräffin von Samsoe Hoffe, worauf die vornehmsten Ministri den jungen Hrn. Graffen,
Vice Stadthalter itzt über Holstein, mit dessen Gemahl nach seinem Hoffe accompagnirten
und die Braut zu Bette brachten. Man saget, dass der König eine Tonne Goldes dem Fräulein
pro dote mit gegeben; das Braut Bette, so von Gold und Silber, war starck brodiret å 11,000
Thaler aestimiret.“
Se endvidere Breve til Chr. v. Lente XIX, 133.
Død og Bisættelse. Kgl. Bevilling for Grev Fred. Ahlefeldt, at føre sin Gemalindes
Lig fra Graasten til Kjøbenhavn, 4. Okt. 1689 (Sjæll. Register 36, 210). Hun hviler i St. Petri
Kirkes Gravkapel i den gyldenløveske (nu Konditor Grandjeans Arvinger tilhørende) Familiebe
gravelse. Om dennes mærkelige Skæbne, der viser en mere end almindelig baade fordums og
moderne Pietetsløshed, kan oplyses følgende: I Aaret 1734 lod Grev Frederik DanneskjoldSamsøe samtlige i den ved Ildsvaaden 1728 ødelagte Familiebegravelse i Frue Kirke henstaaende
Kister overføre til St. Petri Kirkes Lighvælving, hvor de forbleve til 1801, da de paa Kirke
bestyrelsens Foranledning bragtes for Dagens Lys. Ved Hjælp af Indskrifter og Vaabener.
som fandtes paa Kisterne, paavistes det, at den ene gjemte Levningerne af Grev Christian
Gyldenløve, Kong Christian V.s og Sophie Amalie Moths Søn, den unge Helt, „der havde
kjæmpet i flere Slag og Træfninger, end han talte Aar.“ Kisten var efter den overleverede
Beskrivelse overordentlig pragtfuld. Den var af tyk, slaaet Kobber med Ornamenter af luefor
gyldt Messing og hvilede paa fire stærkt forgyldte Løver. Paa begge Sider af Kisten fandtes
det gyldenløveske Vaaben omgivet af Krigssymboler, Mars’ og Pallas Athenes Billeder. Ved
Hovedenden saas Gyldenløves Statuette, hvilende paa en Piedestal, modelleret i levende
Live. Paa Laaget var anbragt et Krucifix og Dødningehoved, der fremhæves som særlig kunst
færdig. Nedenfor saas Famas Billede. Til Kistens fire Hjørner stode støttede fire Skikkelser,
der fremstillede de menneskelige Hoveddyder. Den anden Kiste gjemte Søsteren Grevinde
Ahlefeldts Lig. Om de tre andre kunde intet oplyses, men uden Tvivl indeholdt de Levningerne
af Grevinde Sophie Amalie Moth og Anna Christiane Gyldenløve, C. D. Reventlows Trolovede.
St. Petri Kirkebestyrelse henvendte sig derpaa gjentagne Gange til Grev Danneskjold-Samsøe
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og Grev F. Ahlefeldt-Laur vigen, men ingen af dem vilde vedkjende sig Kisterne. Efter at de
indre Trækister vare udtagne solgtes derefter 1810 Kobberkisterne ved Auktion for 3000 Rdlr.
Ligene nedsænkedes i en af Kapellets Gravkjældere og over den indsattes i Muren som et
Slags Mindesmærke de paa Kisten anbragte Prydelser, deriblandt den omtalte Portrætbuste af
Gyldenløve samt en lignende, der ventelig forestiller Sophie Moth. — Jfr. H. G. Masius, Lig
prædiken over C. Gylden løve, Kobberet F.
Grevinde Ermegaard Margrethe Ahlefeldt. Papirer vedr. hendes Dødsbo i Tranekjær Arkiv. Portræt af hende paa Brahe -Trolleborg. Patente 1708, 183 (Rigsarkivet). Ifølge
Grevens Testamente fra 1706 arvede hun dennes Guld og Sølvservice, Senge, Silke og uldne
Klæder, alle Møbler, det hele Husgeraad og Orangeriet ved Graasten. Der siges udtrykkeligt,
at Graasten Slot stod umøbleret, da Grev Frederik overtog det efter Faderen. Der tillagdes
Grevinden i hendes Enkestand alle Indtægterne af Skovbølgaard. Hun skulde bo paa
Graasten til Ballegaard var bleven restaureret (Testamente: Afskrift, i Personalhist. Saml, i Rigs
arkivet). Ved Grevens Død vare hendes Pengesager i en saa slet Tilstand, at hun ikke kunde
komme bort fra Regensburg for Gjæld, før hendes Broder havde stillet Kaution. Om Ahlefeldts store
og luxuriöse „Hofholdning“ giver Grevindens efterladte Papirer nogen Oplysning. Greven havde
ved sin Død tre Pager Larauquet, Kal au (vom Hofe?) og Brümmer, med deres Hovmester, den
senere Præst i Nykirke, Fischer, en Kasserer Johan Frederik Milnitz, en Taffeldækker, senere
Stadsmusikant Ernst Gabriel Appel i Rendsborg, en Staldmester Hans Martin Knespel, en Over
kammertjener Johan Frederik Herler o. s. v. En Indberetning fra Gartneren paa Graasten
Johan Philip Weinmann viser, at Orangeriet allerede den Gang var forfaldent, idet en stor Del
Bjælker vare raadnede op.
Grev Christian. Moller 421. Indkomne Sager til Søkrigskancelliet 1686. Kgl. Ordrer
og Resolutioner vedr. Marinen. Breve til C. v. Lente XIII, 102. H. Scholtz, Nachricht von
Heiligenhaven, Ploen (1743), 176 f.
Grev Carl. Moller, 437 —90. Biografisk Lexikon I, 130. Sønderjydske Aarbøger
I, 27 f. Athenae lubec. II, 1720, 79. Breve til C. Reventlow (uregistrerede) 1692, 17. Maj
(Rigsarkivet). Sperlings Optegnelser (Ny kgl. Saml. 1114 4^) i dennes Skrivekalender: 1696,
21. Jan. Habe ich angefangen, mit Graff Ahlefeld Grotium zu lesen. 22. April. Graff Charles
von Ahlefeld weggreyset, von ihm 20 Rthlr. empfangen. — Originale Bestallinger i Tranekjær
Slots Arkiv. Danske Saml. 2. R. II, 342, 55; V, 102 ff. Pers. Tidsskr. 2. R. I, 206 f., 211.
Rejse med Prins Carl. Brasch, Vemmetoftes Historie II, 167 ff. Indberetninger
til Kongen vedr. Prins Carls Rejse (Danske Kongers Saml, i Rigsarkivet). Originalerne til
Dronning Charlotte Amalies Breve til Grev Carl (aftrykte hos Moller) i Tranekjær Slots Arkiv.
Samlingen Raader 19. Historisk Tidsskrift 3. R. I, 377 ff., 5. R. IV, 29; V, 239. Kjøbenhavns
Diplomatarium VII, 461, 66. GI. kgl. Saml. 948 Fol.
Rixingen. Kancellisekretær Fred. Ludv. Schneidebach (1687 afskediget som Sekretær
i tysk Kancelli og Landfoged i Stapelholm), som overtog Inspektionen over Grevskabet paa
Formyndernes Vegne for Grev Carl, fik 17. Dec. 1687 Pas til Rixingen (Patente i Rigsarkivet).
Kgl. Tilladelse til at sælge Grevskabet (ib. 1689, S. 26). 1696 fik Nik. Sartorius, Grev Carls
Sekretær, Pas at rejse til Rixingen (ib. 1696, S. 190). Dekret imellem Brødrene C. og F. Ahlefeldt
og Greven af Nassau (ib. 1706, 269). Indberetninger fra Agent Wilhelmi til Grev Carl fra
Rixingen 1706—9 i Tranekjær Arkiv. Pas for Grevens Sekretær Carl Schenck fra Lothringen
til Danmark (Patente 1713).
I Conseillet. Dansk Magazin 5. R. III., 332. 1711, 8. Aug., beder han med de
øvrige Medlemmer af Conseillet O. Krabbe og C. Sehested om at maatte flytte til Jægersborg for at
drage frisk Luft (Danske Kongers Hist. 256, 5 i Rigsarkivet). 7. Nov. søger han Tilladelse i
Pesttiden til at sende sin Hustru over Langeland til Graasten; dette bevilgedes ikke, men hun
fik Lov at slippe med 4 Ugers Karantæne paa Sprogø i Stedet for 6 Uger (ib. 254, 8).
Konkursen. Sønderjydske Aarbøger I, 28 ff. C. Bruun, F. Rostgaard, 341 f.
Historisk Tidsskrift 3. R. I, 377—81. Konkursakterne I —IV og Kommissionsakten vedk. Skiftet
efter Grev Carl i Tranekjær Godsarkiv. Acta A. XVII, 524 (Statsarkivet i Slesvig). Acten
in Concurssachen des Grafen Ahlefeldt (Hamborg Statsarkiv). Konkurssager særlig vedr. Gjælden
til Gehejmeraad Ditlev Reventlow, Brev fra U. A. Holstein (1724, 1. Aug.) og C. Arenstorff

- 68 -

HENVISNINGER

(1718, 1. Mads) til D. R#ventlow (Haseldorf Arkiv). Kgl. Erklæring vedr. Testamentet, Patente
1714. Grev Carl Ahlefeldts Konkurs (Rigsarkivet). Om det kallundborgske Krongods, se Breve
til F. Ahlefeldt II, 70, 71 (Rigsarkivet). Sjællands Landsthings Skjødeprotokol 1723, 297. Jvfr.
om Die Wildniss Personalhist. Saml. Ahlefeldt og Patente 1708, 225— 54 (Rigsarkivet). Salgs
dokumentet vedr. Kjeldstrup, d. Kiel, octaves trium Regum 1727 (Original i Statsark. i Slesvig).
Catalogus der grossen Bibliothec auf Graffenstein 1710 i Tranekjær Slots Arkiv.
Grevinde Ulrike Antoinette. Den 21. Dec. 1701 skriver Gyldenløve fra Hamborg
til Kongen om Datterens Trolovelse med Ahlefeldt: „Comme Mr. le Comte d’Alfeld m’a fait connoistre qu’il avoit de l’inclination pour ma fille ainée j’ay cru ne devoir fayre difficulté d’accepter
cette alliance quand vostre Majesté y eust préalablement consenty; c’est de quoy, Sire, je viens
tres humblement prier V. Majesté, et que le ciell veuille joindre infinites années au regne glorieux
de V. Majesté.“ (Grev Carls Konkursakter i Rigsarkivet.)
Gyldenløves og Reventlows Fester har Baron Lahontan, der 1694 gjæstede
Danmark, skildret i sine Memoires de l’Amerique septentrionale, Amsterdam III, 1728, 188 ff.:
„Gyldenløve“, skriver han, „er en af de prægtigste Stormænd i Europa; han sætter sin For
nøjelse i hver Dag at give et stort Taffel med 18 Kuverter, hvortil fornemme Damer saavelsom
Herrer indfinde sig og efter Maaltidet spille og spadsere. Man træffer det samme og ligesaa
kostbare Selskabsliv hos Grev Reventlow, der her anses for at være en af Kongens ivrigste og
dygtigste Ministre. Maaltiderne varer mig, der er vant til at spise paa Feltfod d. v. s. i 5 å 6
Minutter, for længe, thi de strække sig almindeligvis over to Timer. De ypperlige Retter, som
man her serverer med Ødselhed, tilfredsstille Smagen, Synet og Lugten. Disse Tafler afvige
ikke i anden Henseende fra de bedste ved vort Hof, end ved at man her serverer store Stykker
saltet Oxekjød. Jeg tror, at Danskerne ikke vilde spise det med saa megen Nydelse, hvis de
ikke skyllede Ganen med Fader Noahs rare Drik. Blandt de forskjellige Sorter Vin, man
drikker her, ere Cahors og Pontac de eneste, en Franskmand kan vænne sig til. Det synes,
som om det er Skik i Norden at drikke én eller to Pokaler 01, før man gaar over til Vinen, som
man sætter altfor højt til, at man skulde blande den med Vand. Fordums skal disse Tafler
have varet 4—5 Timer, i hvilke man drak tappert til Trods for Faren for Gigt, men denne
Skik er nu afskaffet; desuden ere Glassene saa smaa, at man staar op fra Bordet i al Sindsro.
Kun ved visse overordentlige Fester ere Gjæsterne uundgaaeligt nødte til at tømme nogle
frygtelig store, til Randen fyldte Pokaler ved de saakaldte „Welcoms“. Mindet om disse Bægre
bringer mig til at skjælve, efter hvad der ulykkeligvis hændte mig hos Gyldenløve. Vicekongen
trakterede 18—20 Personer af begge Kjøn i Anledning af et Bams Fødsel. Tilfældet vilde, at
jeg var blandt Gjæsterne, der alle maatte tømme to Dusin fyldte Bægre paa de tilstedeværendes
og fraværendes Vegne. Jeg tilstaar, at jeg var meget forbavset over min Fatning, thi jeg havde
før troet at kunne tømme St. Lorentsfloden end disse Kilder af Vin, men der var ingen Udsigt
til at sno sig fra det eller vægre sig derimod, jeg maatte gjøre som de andre. Tilsidst bragte
man ved Taflets Slutning en stor Velkomst af Guld, der rummede to Flasker, som enhver
Kavaler maatte tømme til Bunden paa den kongelige Families Sundhed. Gud ved, om den
ulykkelige Skipper, der staar Ansigt til Ansigt med Skibbrudet, har skjælvet mere end jeg ved
Synet af denne mægtige Pokal. Jeg bekjender, at jeg tømte den, men jeg vil ikke slutte Be
retningen, thi jeg agter ikke at berømme mig af den Heltegjerning, jeg derpaa udførte efter
tre eller fire andres Exempel, der lettede deres Samvittighed ved Foden af Bordet. Efter denne
Skandale var jeg saa elendig, at jeg ikke vovede at vise mig, ja vilde strax have forladt Lan
det, hvis mine Drikkebrødre ikke havde fraraadet mig det.“
Grevinde Ulrikke Antoinette beder 1736, 16. Nov., da hun bor i Sønderborg, om
at erholde Avisgaarden Friedrichshof paa Als i Forlening (Supplik Protokol i Rigsarkivet).
Unpartheyisches Bedencken ob des Hrn. Stadthalters Grafen Charles von Ahlefeldt nachgelassene
Frau Wittwe ihren eingebrachten Brautschatz aus dem über die Gravensteinische Güther
movirten Concursu zu repetiren, vor ihres Gemahls Creditoren zu prætendiren rechtlich befugt
sey? (Trykt Procesindlæg). — Oliemalet Portræt af Grev Carl paa Tranekjær Slot samt i
Præsteboligen i Kliplev, Søgaards Sognekirke. Oliemalet Portræt af Grevinden paa Tranekjær
Slot, slukket i Kobber af Hubert Schalen, meget tarvelig (i Müllers Pinakothek).
Comtesse Charlotte Sybilla. Rud. Solms Laubach, Geschichte des Grafen u. Fürsten-
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hauses Solms 1865, 327, 564. Beschreibung der Herrschaft Hanau-Münzenberg 1782, 130.
Brinckmeier, Geschichte des Hauses Leiningen I, 351 f. Meddelelser fra Hr. Greve Otto Solms
Roedelheim til Altenhagen. 0. Solms Roedelheim, Friederich Graf zu Solms Laubach 1888 I,
62. — Allerede i Storkanslerens Live var der paatænkt en Alliance med Huset Solms. 1684
anbefaler Rigshofraad C. v. Hünerfeld en Grev Solms til Svigersøn, da denne er smuk, velpropotioneret, har et artigt, godt Gemyt og sund Forstand og er Arving til Faderens Godser. Han
raader Grev Ahlefeldt til at foretage et Postridt og præsentere sig for ham. Det synes dog
ikke at have været den samme som ovennævnte.
Arvingen til den tyske Kejsertrone Kronprins Vilhelm af Preussen nedstammer baade
paa fædrene og mødrene Side fra Storkansler Frederik Ahlefeldt, efter omstaaende Stamtavle.
Comtesse Sophie Amalie. Om Hertugen se Kønigsfeldt, Tabeller. Biogr. Lex., V, 360 f.
Militaria ved Hr. Oberstlieutenant Hirsch. Geschichte des Schlosses Sonderburg 1888, 60.

TREDIE AFSNIT.
Grev Frederik. Moller, 499 ff. Memorabilia meines Lebens, Autobiografi (paa Tranekjær) benyttet af Moller S. 500 f. Adresseavisen 1773, Nr. 63. Danske Posttidendcr 1750, Nr. 52.
R. Nyerup, Luxdorphiana I, 147 ff. Krigskancelliets refererede Sager 1731, 31. Marts; 1733,
22. Dec. Breve fra J. L. Weissensee 1724—41, fra Grev F. U. C. Ahlefeldt, Overjægermester
C. C. v. Gramm, Grev Danneskjold-Laurvigen, Grev Ferd. Leiningen-Westerburg og Inspektør
D. Lindemann til ham. Breve fra Kommerceraad F. Kløeker til, og fra ham til Privatsekretær
Lang 1729 — 30. P. Vedel, Den ældre Grev Bernstorffs Ministerium, 236 f. Af Tranekjær Slot
paa Grev Frederiks Tid findes en Tegning i Frederik V’s Atlas XVIII, 4. Bd., Nr. 145, (gjengivet her i Bogen) og et meget primitivt tegnet Prospekt i Pontoppidans Atlas III, 620. — „Det
er nok det ældste Hus af Brandmur, som findes her i Landet. Hele Bygningen kan regnes for
ca. 30 Fag Hus Længde, to Lofter høj, i to uregelmæssigt sammenbyggede Fløje. Ringmuren
er lille, saa at der indenfor næppe har kunnet være opstillet 200 Mand. Midt paa Pladsen
har staaet et firkantet Taarn, hvilket nedbrændte for mange Aar siden, men hvoraf Rudera
endnu for nogen Tid kunde ses. Slottet ligger paa en høj Bakke med dobbelte Grave.
200 Skridt derfra ligger lige saa høje Bakker, hvoraf Lybekkerne i fordums Dage benyttede sig
sig, ved bag disse at lede Vandet ud af Slottets Grave, saa at de kunde gaa tørt over, hvilket
endnu er at se.“ (Kall’ske Saml. 53 4to).
Om Tranekjær Slots indre Udstyrelse paa den Tid, da Grev Frederik overtog Be
siddelsen, giver en 30. Nov. 1722 optaget Inventarieliste fyldig Oplysning, dog maa det be
mærkes, at største Delen af det i samme nævnte Bohave i Aarene 1720—21, da Faren for en
Exekution var overhængende, er bleven ført fra Graasten til Langeland. Overfyldningen af
Møbler, særlig af Skilderier (ialt 140 Malerier) fremgaar tydeligt af Fortegnelsen.
Vandringen gjennem Slottets Værelser begynder i afd. Grev Carls Sovekammer.
Væggene vare her beklædte med Sølvmors og røde Damaskes Tapeter, 4 Hamborger Alen
lange. Et stort forgyldt Spejl i Glasramme prydede Værelset, hvis Vægge næsten vare
dækkede af Skilderier, tre ovale Tegninger, sorte Kunst i forgyldt Ramme, to Landskaber, et
Natstykke, fjorten Malerier af den hollandske Skole samt to store og to smaa Landskabs
billeder „med Fruentimmer“ og et „nøgent Stykke“. Over Kaminen hang et Skilderi, der fore
stillede de fem Sanser (af v. Mander?). Af Møbler nævnes et ottekantet, indlagt Bord med
Skifersten, to Gueridons og et ovalt Thebord, fire engelske Lænestole og sex højryggede Stole
samt en lille Feltseng med rødt Sølvmor og hvide Sølvmors Falbler. Vinduesgardinerne, sex
Fag, vare af hvidt, blomstret ostindisk Atlask, fem Alen lange, befæstede ved Stænger og
Kramper. Derfra gik man ind i Grevens mellemste Gemak, der var beklædt med brand-

— 70 —

HENVISNINGER

Frederik Greve Ahlefeldt til Langeland og Rixingen,
Storkansler o. s. v., 1623—86, * Marie Elisabeth
Grevinde Leiningen-Dagsburg, 1648—1724.
Charlotte Sybilla Comtesse Ahlefeldt,
1672-1726, * Ludvig Greve Solms-Roedelheim,
1664-1716.
1______________________
Catharine Polyxene Grevinde SolmsRoedelheim, 1702—65, * Christian Carl Reinhard
Greve Leiningen-Heidesheim, 1695—1766.
__________________________ 1_________________________
Marie Louise Albertine Grevinde LeiningenHeidesheim, 1729—1818, * Georg Vilhelm
Landgreve af Hessen-Darmstadt, 1722—82.
L
Marie Vilhelmine
Louise Henriette
Frederikke Caroline Louise,
Caroline, 1761-1829,
Auguste 1765—96,
1752—82, * Storhertug Carl
* Ludvig 1, Storhertug
* Maximilian I, Konge
af Meklenborg-Strelitz,
af Hessen-Darmstadt.
af Bajera, 1756—1825.
1741—1816.
1753-1830.
____________ I____________
________________
Ludvig II, Storhertug
Frederikke, 1778-1841,
Ludvig I, Konge af
Louise, 1776-1810,
* Ernst August Konge
af Hessen-Darmstadt,
Bajern, 1786-1868,
* Kong Frederik
af Hannover,
1777—1848, * Prinsesse
* Theresia af SachsenVilhelm III af Preussen,
1771-1851.
Hildburghausen,
Vilhelmine af Baden,
1770-1840.
1792-1854.
1788-1836.
Vilhelm I, Kejser nf
Tyskland Konge af
Preussen, 1797—1888,
* Augusta Prinsesse
af Sachsen-Weimar.
1
Frederik III, Kejser af
Tyskland, 1831-88,
* Victoria Prinsesse af
Storbrittannien, 1840—.
____________ 1____________
Vilhelm II, Kejser af
Tyskland, Konge af
Preussen, 1859—.

Georg V, Konge af
Hannover, 1819—78,
* Marie Prinsesse af
Sachsen Altenburg,
1818—.

1

Ernst August Hertug
af Cumberland,
1845-.
* Prinsesse Thyra
af Danmark,
1853-.

Ludvig IR, Storhertug
Maximilian 11, Konge
Bajern, 1811—64,
af Hessen-Darmstadt,
* Prinsesse Marie af
1806—77, * Prinsesse
Preussen, 1825—89.
Mathilde af Bajem,
1813—62.
.1
Ludvig II,
Otto I, Konge
Ludvig IV, Storhertug
Konge af
af Bajern,
af Hessen-Darmstadt,
Bajern,
1848—.
1837—92, * Prinsesse
1845-86.
Alice af Storbrittannien,
1843-78.
____________ 1__________________
Alice, 1872—, * Kejser Nikolaj II.
Ernst Ludvig, Storhertug
af Rusland, 1868—,
af Hessen-Darmstadt,
1868-.

Sophie Amalie Comtesse Ahlefeldt, 1675—1741,
* Frederik Vilhelm Hertug af Augustenborg,
1668-1714.
_________________________ 1_________________________
Christian August Hertug af Augustenborg,
1696—1754, * Frederikke Louise Comtesse
Danneskjold-Samsøe, 1699—1744.
_________________________ l_________________________ _
Frederik Christian Hertug af Augustenborg,
1721—94, * Charlotte Amalie Vilhelmine
Prinsesse af Piøen, 1744—70.
_________________
1 _________________
Frederik Christian Htjrtug af Augustenborg,
1765—1814, * Prinsesse Louise Auguste af
Danmark, 1771-1843.

Prinsesse
Christian Frederik August
Caroline Amalie, Hertug af Augustenborg,
1796—1881, *Kong 1798—1869, * Louise Comtesse
Christian VIII.
Danneskjold-Samsøe,
1796-1867.
_______________________________ J
Frederik Christian He rtug af Augustenborg,
1829-80, ♦ Adelheid P rinsesse af HohenlolieLangenbu rg, 1835-.

Augusta Victoria Prinsesse af Augustenborg,
1858—.
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gule Wiener Tapeter. Paa Væggene hang tolv store, paa Pergament malede, og otte smaa
Landskaber, fem hollandske Malerier, tyve Kobberstik i forgyldt Ramme, „tre nøgne Skilderier“
i Vinduesfordybningerne, et Blomsterstykke og to store Jagtstykker. I Midten af Stuen stod
et Træbord, malet med Marmorfarve samt to Gueridons, fire Lænestole og sex med udsyet
Betræk, prydet med Guldgalioner. Foran Vinduerne hvide Kattunsgardiner. Efter dette
Værelse fulgte Grevens Forgemak, hvis Vægge vare beklædte med malede ostindiske
Tapeter. Over Døren hang to Skilderier og over Kaminen et Maleri forestillende en Kors
fæstelse, paa et andet Maleri saas en gammel Mand med en ung Kvinde. Bordet var bruntmalet, omkring dette og ved de to Gueridoner fire store Gyldenlæders Lænestole og otte høj
ryggede Stole. Paa hver Side af det store forgyldte Spejl med Glasramme var anbragt to
Glaslampetter med forgyldte Rammer. Paa Buffeten stode tre store Pokaler, Karafler med
Skruer, et Vinkrus med Laag, engelske Vin- og Ølglas, Smørkande og to smaa Krus til Olie
og Eddike. Vinduesgardinerne vare af hvidt Damask.
Af den Suite af Værelser, der beboedes af Grev Frederiks højtbetroede Overinspektør,
Kommerceraad Frederik Kløeker til Thurø, betraadte man først dennes Kammer. Væggene
vare beklædte med Gyldenlæder og behængte med talrige Malerier, saaledes Christian V.s
Portræt, to bibelske Stykker, Maria med Barnet og Christi Fodvadskning, syv store hollandske
Billeder i Rammer og sex mindre af samme Skole, et stort Blomstermaleri med en Svane, et
Billede, der fremstillede en Olding, et andet et Dødningehoved, et Portræt af General Grev
Frederik Ahlefeldt til Hest, foruden flere andre ikke nærmere betegnede Billeder. Kløckers
Skrivepult, vistnok et Arvestykke fra Storkansleren, var indlagt med Guld og Perlemoder og
hvilede paa en Ibenholts Fod. Over de tvende firkantede Træborde var bredt Tæpper af Aurora
og blaa Sølvmors Stof, rundt om besat med Falbler. Af samme Stof var Dørforhængene, hvoraf
det ene var foret med Seladon (majgrønt) ostindisk Atlask og det andet med blaat Lærred.
Kapperne vare besatte med Frynser. Endvidere fandtes her to smaa bruntmalede ovale Theborde med grønne Damasktæpper med Frynser, to Lænestole og fire højryggede Stole overtrukne med Damask. Vinduesgardinerne vare af gammel blaa Taft. I det store Fyrretræs Skab
i Væggen havde Inspektøren en Del Landkort og Kobberstykker, hans Klæder og Linned gjemtes
i en gammel Dragkiste med fire Skuffer. Paa et lille Bord stod en Æske med Kløckers L’hombre
Brikker og en udskaaret Nøddeknækker.
Kløckers Soveværelse var særlig rigt udstyret. Det var beklædt med Aurora og
Sølvmors Tapeter. Gardinerne og Sengeomhængene vare ligeledes af Sølvmor. Af Malerierne
fremhæves et stort, forestillende Lazarus Opvækkelse, og et i sort Ramme med et Sujet af Kong
Darius’ Liv. Omkring de to Borde i Værelset, et ovalt og et firkantet med gul Serges Tæppe,
stode ti Stole betrukne med gammelt rødt Plyds. Af Værdisager kan nævnes en Sølvbakke
med Blæk- og Sandhus samt en Bordklokke af Sølv, ialt 51 Lod Sølv, en Sølvthepotte med
Sølvlampe, 49 Lod, samt et Sølvfyrfad. Endelig fandtes her forskjellige kostbare Bøsser, en ind
lagt med Guld, en med Sølvbeslag og Prinsmetal, to Par sølvbeslaaede Pistoler, en „Papegøje
flint“ og et Elfenbens Krudthorn.
I Grev Frederiks Sovekammer fandtes de værdifuldeste Malerier, et forestillende
Diana, et andet paa Træ Venus og Cupido, et Skilderi af en Kirke, et Genrebillede (Kok og
Kokkepige) og to Jagtstykker (Ræve). Værelset var møbleret med et firkantet Træbord, over
hvilket var bredt et grønt Damask Tæppe. Grevens Feltseng havde Forhæng af samme Stof
og Farve. I Grev Frederiks mellemste Værelse hang det værdifuldeste Stykke i hele
Slottets Malerisamling, Salomon og Dronningen af Saba, hvoraf en Kopi gjemtes i det kongelige
Kunstkammer, medens Originalen, efter at være ble ven restaureret af Henrik Krock, af Grev
Frederik i Aaret 1730 blev skjænket Kronprinsen. Endvidere fandtes her et Maleri fremstillende
en Afgudsdyrkelse, et andet Josef og Potifars Hustru, et Slagmaleri og et hollandsk Land
skab. I Grev Frederiks Forgemak stod et firkantet Træbord med et gult Makat-Tæppe
samt et andet, højt Bord med fire drejede Piller, to Lænestole og to højryggede Stole med gult
og hvidt hollandsk Tøj. Af Malerier fandtes her et, fremstillende Maria med Engle, et Christi
Korsfæstelse, et med en Cither spillende Mand og Kvinde. Værelset blev ligesom de øvrige
opvarmet af en Jærnovn med Tud, hvilende paa fire Messingfødder. Paa den lange Gang ved
Grevens Værelse hang to store Slagmalerier og et mindre, fire Jagtstykker og et stort Skilderi,
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der viste en Kvinde, som skjærer sig Laaret.“ Ogsaa paa Trappegangen hang Billeder. I
Grev Ulrik Carls Kammer vare Tapeterne af Aurora Serge, hvidt Brocatel og rødt og grønt
flammet Tøj. Den unge Greves Seng var forsynet med en Himmel af blaat hollandsk Tøj med
Silke Crépines. Omkring det firkantede Bord, dækket af et Makat-Tæppe, stode sex Stole med
rødt Læder. Over Kaminen hang et Kort over det hellige Land. I Grevens Forgemak, der
var meget tarveligt møbleret, fandtes Arkivet, gjemt i et stort Skab, derefter nævnes Inspektørens
Forkammer, Lakejernes Kammer, Inspektørens Tjeneres Kammer og hans Folkekammer. Fra
Gangen, der oplystes ved fire Messing Lampetter, traadte man ind i den store Sal (nu
Spisesalen), der var prydet med sex store vævede gamle Tapeter, forestillende Romulus’ og Remus’
Bedrifter, deres Opamning af Ulvinden, Barndom hos Hyrderne, deres Sejervinding i Albalonga,
Roms Grundlæggelse og Remus’ Drab. Tapeterne taxeres til den forholdsvise store Sum at
100 Rdlr. I Salen stode et ottekantet Stenbord med Fod og et stort ovalt Fyrretræsbord, sex
gamle Gyldenlæders Stole og otte engelske Stole. Over Skorstenen hang et Maleri „med
Fugle“, et bibelsk Stykke Adam og Eva samt et lille Vinterbillede. I Comtesse Marie Antoinettes Kammer fandtes et stort Maleri, forestillende Herkules, der kvæler en Oxe.
Endelig nævnes de nu paa Slotsbakken opstillede „sex Metal Feltstykker med
gamle Lavetter.“
Hele Bohavet taxeredes til 1217 Rdlr. Den til Ordning af Grev Frederiks Sager ned
satte Kommission kjendte 18. Aug. 1723 for Ret, at Greven, „der haver bevist, at han efter
hans salig Fader al Arv og Gjæld sig lovligen frasagt haver,“ men dog — mod sin Erklæring —
vil paatage sig at tilfredsstille de Kreditorer, der have opnaaet Sekvestration i Grevskabets Revenuer, Inventar og Løsøre, skal unddrages denne Doms Exekution (Kommissionsakt vedkom
mende Skiftet efter Grev Charles Ahlefeldt 1723. Acta A. XVII, 52, i Statsarkivet i Slesvig).
Af en i Grev Frederiks Papirer opbevaret „Fortegnelse over det, som befindes i Juvel
kisten“ kan det ses hvilke Smykker og Pretioser den Gang fandtes i Familiens Eje. Der
nævnes blandt 50 Numre: En „Tour“, bestaaende af 29 store og 28 smaa Brillanter, et Par
Ørenringe med 4 Rosenstene, en Ring med en stor Rosensten, et Repeterur af Guld med Guldkjæde og 2 Signeter, en Diaman tagraf med 14 Rosenstene og 1 Safir, en Naal med Frederik I Vs
og Dronning Anna Sophies Portræt med 9 Rosenstene, Christian VI.s og Dronning Sophie
Magdalenes Portrætter med 16 Rosenstene (skjænkede Grevinde Ahlefeldt, f. Ahlefeldt 31. Juli
1736), en Guldtabatiére, et Armbaand af Elsdyrskløer med 10 Rosenstene og Kammerherre
Holsteins Portræt med 12 Rosenstene, et Armbaand med 12 Rosenstene, General Bothmers
Portræt med 10 Rosenstene, General Bothmers og Hustrus Navnechiffer med 8 Rosenstene, et
Bælte med 7 Rosenstene, to grønne Ørenringe med 4 Brillanter, et Guldhovedvandsæg, et
Bestik med Kniv, Ske og Gaffel af Guld, to Tabatiérer af Rav med Charnière af Guld, en
Balsambøsse af Rav o. s. v. Disse Juveler stamme vistnok for største Delen fra Grev Ahlefeldts
første Hustru. Grev Carl havde pantsat sine Juveler og ikke siden formaaet at indløse dem.
Om Grevinde Bertha Ahlefeldt, f. Holstein, se Efterladte Papirer fra den reventlowske Familie
kreds II, 218 f. Portræt af hende paa Tranekjær Slot. Meddelelser fra Hr. Greve Bothmer
til Lauenbrück.
Grevskabets Finanser. Godsregnskaberne fra 1699 af findes i Tranekjær Gods
kontor. Indtægten for 1701—2 var 5130 Rdlr., Udgiften 6331 Rdlr., 1726—27 Indtægten
12451 Rdlr., 1727-28 14995 Rdlr., 1728-29 11721 Rdlr., 1729- 30 11538 Rdlr., 1730-31
12408 Rdlr., 1731-32 11392 Rdlr., 1738-39 3601 Rdlr., 1080 Tdr. Byg, 312 Tdr. Havre,
1740- 41 3975 Rdlr., 1119 Tdr. Byg, 275 Tdr. Havre, 1743-44 5521 Rdlr., 1024 Tdr. Byg, 399
Tdr. Havre.
Grevinde Marie Elisabeth f. Ahlefeldt. Historisk Tidsskrift 3. R. IV, 223. Gravskrift,
forfattet af hendes Ægtefælle, i Tranekjær Slots Arkiv. A. Volckersen, Klage-Prædiken ved
Grevinde M. E. af Ahlefeldts Bortgang, Kbhvn. 1769. Forf. slutter sin, som det synes, varmt
følte og oprigtige Lovtale over Grevinden med de Ord, at „Dadleren maa svare ham imod, beskjæmme og forbande ham, om der er et eneste Lineament i dette Ansigt, hvor der er flatteret
eller anbragt en eneste Streg af falske Farver.“ Portrætter af Grev Frederik og hans anden
Hustru, udførte i Pastel (af Vigilius Erichsen?), samt et oliemalet Portræt af Greven (af Beenfeldt) paa Tranekjær Slot.
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Grev Ulrik Carl. Biografisk Lexikon I, 153. Originale Bestallinger i Tranekjær
Slots Arkiv. Hans og Sødskcndes Fødsel og Daab er antegnet af Grev Carl i en Familie
bibel i Tranekjær Slots Bibliothek. Skifteprotokol sammesteds. Refererede Sager til Krigs
kancelliet 1734, 16. April. Oliemalede Portrætter af ham og Broderen Conrad Vilhelm paa Brolykke.
Grev Christian Anton. Originale Bestallinger og Rejsepasser samt Breve fra ham
til Broderen Grev Frederik i Tranekjær Slots Arkiv. Krigskancelliets refererede Sager 1725,
6. Aug. Protokol over Krigskancelliets Expeditioner, 1737, Nr. 543—44. Dødsaaret angivet
efter Grev Frederiks Antegnelse paa en haandskrevet Stamtavle i Tranekjær Arkiv.
Grev Conrad Vilhelm. Grevens Fødselsaar angives oftest urigtigt til 1708. Familie
bibelen, Kirkebogen og hans Hustrus Optegnelser have alle 1707. Christiansborg Slots Kirke
bog udsiger følgende: Anno 1707 d. 21. September lod Hr. Greve Carl von Ahlefeld døbe
sin liden Søn af den kongl. Confessionarius Hr. Doet. Peter Jespersen og kalde Conrad
Wilhelm, Fadderne vare Hr. Gros Canceller Greve Reventlow, Hr. Feld Marechal Greve Wedel,
Grevinde Schack holte ham over Daaben og Comtesse Reventlow holte Christen Huen. —
Familie- og Embedspapirer blandt Grev F. A. C. Ahlefeldts Papirer i Udenrigsministeriets
Arkiv. Refererede Sager til Krigskancelliet 1741, 13. Nov. og 1746, 13. Peb. Bestallinger i
Tranekjær Slots Arkiv. Breve fra ham til Broderen Grev Frederik sammesteds. Adresse
Avisen 1763, Nr. 117; 1772, Nr. 27, 65, 71. Kbhvns. Postrytter 1762, Nr. 45. Luxdorphs
Kalender 1771, 18. Feb. J. Kragh Høst, J. F. Struensee og hans Ministerium I, 214 f. Authen
tische Aufklärungen 1788, S. 42. Zuverlässige Nachrichten 10, 51 f. H. C. Meinigs (Hanseslædernes Resident i Kbhvn.) Relationer til Senatet 1772 (Statsarkivet i Lybek). Museum
1891, 351. Grev U. C. Holsteins Memoirer (Rigsarkivet). Carl af Hessen, Mémoires de mon temps,
31 f. — Grev Ahlefeldt ejede allerede 1757 Gaarden Nr. 15 (Kongens Klub) paa Østergade, 1775
solgte han den for 12,900 Rdlr. til Traktør G. Schreck. Denne averterer endnu samme Aar,
„at der her daglig opvartes med Spise til Middag i og uden for Huset og at fremmede Rej
sende og Selskaber kunde bekomme Værelser“.
Comtesse Marie Antoinette. Moller, 498 f. Adresseavisen 1764, Nr. 37. Ueter
sens Kirkebog. Danske Samlinger 2. R. IV, 322. Breve fra Hertuginde Louise af SachsenHildburghausen til hende 1750-52 og Skiftesager (Tranekjær Slots Arkiv). Abdruck einer
abseiten der Frl. Maria Antoinetta Gräfin von Ahlefeldt etc. wider Tit. Herrn Geheimerath
Benedict von Ahlefeldt etc. an die Holstein. Regierungskanzley abgelassenen Bitte, Glückstadt
1756. Camerer, Vermischte historisch-politische Nachrichten in Briefen, II, 225 ff. og 234 f.

FJERDE AFSNIT.
Grev Christian. Breve fra ham til Sønnen Grev Frederik 1787—91 i Tranekjær
Slots Arkiv. Ægtepagter og Testamenter oprettede af forskjellige Medlemmer af den grevelige
Familie Ahlefeldt (sammesteds). Danske Herregaarde VIII, 5, 13; X, 3, 8. Hist. Tidsskrift,
3. R. I, 384. Tilladelse til Hjemmevielse i Fyenske Reg. 20, 675. — Lundsgaard: L. Boesen,
Beskrivelse over det smukke og fornøjelige Stamhuus og Herresæde Lundsgaard, 1769. Kammer
herre Jens Juel til Lundsgaard og Jershauge døde 6. Dec. 1774, hans Hustru Ide, f. v. Holsten
bisattes 9. Aug. 1754 i Revninge Kirke, men hendes Kiste førtes senere til Taasinge. — Altonaer
Merkur 1791, S. 2297. Oliemalet Portræt af Greven paa Tranekjær, stukket af R. J. P. Seehusen.
Grevskabet La ur vi g. Hele Grevskabet Laurvigs Arkiv saav elsom det danneskjoldlaurvigske Familiearkiv findes paa Tranekjær. Jvfr. Oplysninger betreffende Lehns-Følgen i
Grevskabet Laurvigen, Kbhvn. 1785 (Uldall). Erindringer ved de betreffende Lehnsfølgen i
Grevskabet Laurvigen udgivne Oplysninger ib. 1785. Brinckmeier, Geschichte des Hauses
Leiningen II, 313 f. J. Kraft, Topogr. statistisk Beskrivelse over Norge II, 778-95. Lange,
Historisch-statistische Briefe, 1793, 439 ff. Historisk Arkiv, Ny Række, VIII, 157-79, 237-53.
Til Oplysning om Successionen i Grevskabet Laur vig tjener omstaaende Oversigt.
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Ulrik Frederik Gyldenløve, 1638—1704, Grevskabets Stifter,
* Antoinette Auguste Grevinde af Aldenburg,
1660-1701.
Charlotts Amalie
Grevinde D anneskjoldLaurvigen 1682-99,
* Christian Gyldenløve,
1674--1703.

Ulrikke Antoinette
Grevinde £ anneskjoldLaurvigen, 1686-1755,
* Carl Grev e Ahlefeldt,
1670--1722.

Frederikke Louise
Grevinde-DanneskjoldSamsøe, 1699—1744,
* Christian August
Hertug af Augustenborg,
1696-1754.

Frederik Greve
Ahlefeldt til Lange
land, 1702-73, * Bertha
Baronesse v. Bothmer,
født v. Holstein,
1705-35.

Ferdinand J^.nton Greve
Danneskjolc1-Laurvigen,
1688—1754,, * Ulrikke
Eleonore 1leventlow,
1690--1754.

Margrethe Christiane
Augusta Grevinde
Danneskjold-Laurvigen,
1694-1761, * Georg
Carl Ludvig Greve
Leiningen-Westerburg,
1666-1726.

1

1

Frederik Ludvig
Greve Dauneskjold-Laurvigen,
1717-62, * Anna
Joachimine Ahle
feldt, 1717-95
(ej Børn).
____________ 1____________

Christian Conrad
Greve Danneskjold-Laurvigen,
1723-83,
* Dorothea Sophie
v. Holstein
1713-66.

1
Frederik Christian
Hertug af SlesvigHolsten-Augustenborg,
1721-94.

Christian Greve
Ahleféldt-Laurvigen
til Langeland,
1730-91.

Anna Sophie
Grevinde Danne
skjold-Laurvigen,
1745-87,
* Frederik Ludvig
Ernst Baron
Bülow, 1738-1811.

Juliane Sophie
Grevinde Danneskjold-Laur v igen,
1757-90, * Grev
Frederik Vilhelm
Conrad Hoick,
1745-1800.

Georg Carl August
Ludvig Greve
Leiningen- Westerburg,
1717—87. (Efter at hans
Linje — den nassausko —
uddøde paa Mandssiden
1856, paa Kvindesiden
1874, er Broderen Grov
Ernsts (1718—65) endnu
blomstrende Mands
stamme (i Bajern) succes
sionsberettiget til
Nydelsen af Fideikommiskapitalen for
Grevskabet).

Grev Frederik Carl Christian Ulrik. Breve fra ham til Onklen Grev Frederik
1769—70 (Tranekjær Slots Arkiv). Adresse Avisen 1763, Nr. 124; 1771, Nr. 84, 129.
Kragh-Høst, J. F. Struensee I, 343, II, 682. Authentische Aufklärungen 160. Meddelelser fra
Krigsarkiverne, I. — Han er ikke som oftere angivet (Lübker og Schröders Schriftsteller-Lexikon,
1829) Forf. af Mischmasch und Grillen. Denne Bog er skrevet af Johan Adolf Ahlefeldt til
Tolkskovby (f 1801), se Kobbe, Schleswig-Holsteinische Geschichte, 305.
Grev Ferdinand Anton Christian. Embedspapirer og Gjældssager i Udenrigs
ministeriets Arkiv. Biografisk Lexikon I, 134. Manthey, Danebrogsriddere 112 ff. Dagen
1815, Nr. 256. Breve fra Grevinde Louise Stolberg til Grevinde F. C. Reventiow, f. v. BeuL
witz (Brahe-Trolleborg Arkiv). Memoirs of the margravine of Anspach, London 1826, I,
243 ff, 253. Ed. Vehse, Geschichte der deutschen Höfe XL, 144— 59. K. L. v. Knebels
literarischer Nachlass I, p. XLIII, 172. Breve til Ernst Schimmelmann A. i Rigsarkivet. Brev
fra Aug. Hennings til E. Schimmelmann ved Hr. Arkivsekretær J. Bloch. Museum 1891, 379 f.
Finanskollegiets Forestillinger med de derpaa faldne kgl. Resolutioner 1776, 11. Marts. N.
Wraxall, Posthumous memoirs 1836, I, 372 —418. Janssen, Rochus Graf Lynar, 113 f. J. H.
Hennes, Aus F. L. Stolbergs Jugendjahren 1876, 20. J. Janssen, F. L. Gf. zu Stolberg, 1. Udg. I,
72, 77 ff., 2. Udg. 1882, 20 f. Historisk Tidsskrift 3. R. II, 156 ff.; 4. R. II, 416 ff. Akten das
gräflich ahlefeldt’sche Schuldenwesen in Ansbach 1792—96 betreffend, HO Blade (Statsark. i
i Berlin).
Ved Ahlefeldts Bortrejse fra Danmark (1778) giver Vennen A. Hennings i et Brev til
Ernst Schimmelmann (7. Juli) følgende udførlige Karakteristik af ham: Le Comte Ferdinand
Ahlefeldt est encore ici et sollicite la permission de faire la guerre. Pour donner une preuve
de ses capacités militaires il a commencé par faire la guerre à la cour et au cabinet et il me
semble vouloir forcer l’une et l’autre à une paix honorable. S’il ne réussit pas il ménace de
prendre congé et de servir sous la bannière Josephine. Peut-être se laissera-t-il persuader à
une trêve; on lui augmentera ses gages et il restera. On ne peut pas disputer au comte
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Ahlefeldt d’avoir bien des singularités. 11 a surtout le talent de donner un air de conséquence
au caractère le plus inconséquent du monde et de parer de l’éclat de vertu la façon de penser
la plus ordinaire. A tout instant il vous donne pour reflexion ce qui n’est qu’une suite de son
temperament. Naturellement froid et réservé il veut paroitre circonspect. Trop indolent pour
choisir les moyens qu’il faut choisir pour réussir dans le monde, il vous assure qu’il va le
chemin droit et qu’il renvoit à cent lieues ceux qui s’ingèrent dans ses affaires sans qu’elles
soyent de leur compétence. — Le comte Ahlefeldt par son stoicisme a d’abord éloigné le monde,
on l’a trouvé froid, et le monde lui a paru haut et maussade. Il s’en moque pour ne pas
s’avouer qu’il s’en chagrine ou, comme dit Rousseau, il chante quand il a peur. Il veut s’en
venger et redouble de fierté. Malgré cela il croit posséder le talent de persuader et ce qui
est plus singulier encore c’est qu’il nomme persuader saisir le fort et le faible des hommes
pour les faire entrer dans ses vues. — Enfin, c’est un homme mécontent, inquiet et purement
personnel que ce comte Ahlefeldt, qui ne se rapporte point aux choses, mais qui les rapporte
à lui et qui croit avoir merveilleusement bien fait quand il est parvenu d’être content de lui,
ce qui n’est pourtant pas extrêmement difficile avec l’amour propre qu’il a et moyennant
quelques grands mots qu’il a appris par coeur. — Vous me pardonnerés de m’être arrêté à vous
parler d’un homme qui nous paroissoit autrefois avoir des qualités qui sortent de l’ordinaire.
Ce qui est frappant et le peint admirablement bien, c’est qu’il est toujours officier, parle de son
metier, veut faire la guerre et ne fait jamais les fonctions de son état, mais embrasse tous les
hors d’oeuvres qui se présentent à lui et renonce aux moyens de se distinguer dans un emploi
dont il ne laisse de jaser beaucoup. Malgré cela je crois qu’il a de bons côtés, dont on peut
tirer parti, pourvu qu’on lui fasse accroire qu’il est tout ce qu’il n’est pas. J’ai pris le parti de
ne pas me lier avec lui et de ne pas le negliger.“
En noget gunstigere Dom fælder han en Maaned senere (11. August):
Ferd. Ahlefeldt quitte tout, patrie, poste, famille pour suivre les drapeaux autrichiens.
Comme il m’a fait le confident de toutes ses idées je lui ai fait mes remontrances et je lui ai
répresenté toutes les difficultés qu’il rencontrera. Il m’a répondu à chaque article et j’ai vu
qu’il avoit raison de raisonner comme il fesait et de braver les obstacles qui s’opposèrent à
son entreprise. A la fin de notre entretien il me dit: „Enfin je veux à tout prix me faire
une renommée, c’est mon idée et je veux la suivre.“ Cet argument m’a paru le meilleur de tous
et vous sentés que je n’avois pas de répliqué à faire.
L’évènement prouvera si A. a dit plus qu’une phrase et s’il sent ce qu’il disoit. Si
Ferdinand execute ses idées je me rétracte volontiers sur tout ce que j’ai dit et pensé å son
sujet. Ce qu’ A. m’a dit et la façon dont il me l’a dit me suffit pour suspendre mon jugement
et de souhaiter ardémment qu’il réusisse. Autrefois quand il me disait, il m’est indifférent par
qui le bien soit fait, pourvu qu’il soit fait, il ne disait pas vrai. Quand on est vraiment épris
du bien on désire de le faire et on devient jaloux de tous ceux qui le font.
Theaterchef: Schwanenflügel, P. A. Heiberg, 275 ff. Efterladte Papirer fra den
reventlowske Familiekreds II, 120, 234? f. Ansøgninger til Kongen i Christian VII’s Kabinets
arkiv 1784?—1804?: 1792, 7. og 12. Juni; 1794, 22. og 25. Juli; 1796, 4. Jan. Werfel, Folkefienden, et Ugeblad, 1794, Nr. 1—24, 28, 32 —33; 1795, Nr. 3—10. Kjøbenhavns lærde Efter
retninger, 1794, Nr. 50. Rahbek, Erindringer IV, 166 ff, 206— 23, 282—89. Samme, Dramatisk
og litterarisk Tillæg 1792, 157 ff. N. C. Øst, Intelligentsblade 1798, 348, 448. Svar paa Hr.
Prokurator Gøttsches Indlæg i Sagen Grev Ahlefeldt imod Johan Werfel, 1795. Den danske
Tilskuer 1793, 257—64. H. C. Klingberg, Quid juris I. Breve fra Grevinde Sybilla Reventlow
og Grevinde F. C. Reventlow 1792—94 (Brahe Trolleborgs Arkiv). Deductions-Indlæg i Sagen
anlagt af Greve Ahlefeldt imod Johan Werfel, udgiven af U. C. Brønlund. Subskriptions Plan
paa P. A. Heibergs Skuespil 3. Bind, 1793. Notabene til Heibergs Klage til Publicum 1793.
I sit Forsvar for sin Theaterslyrelse anfører Ahlefeldt (skriftlige Optegnelser i Uden
rigsministeriets Arkiv) følgende Punkter: „1. Censuratet er mig anbefalet af Kongen og dertil
er jeg forsynet med en Instruxion. — 3. Pavillonerne ere byggede paa det at Fodgiængerne
ikke skulde overkiøres og dem som var kiørende kunde faae den Beqvemmelighed, at staae
tørre af Vognene. — 4.1 alle Etager lige op til Galleriet er at faac Refraichissements siden
man ikke gaaer paa Comedien for at spise og drikke, og derfor ingen Vertshuus nødig paa
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samme Siæd. Punchen og de Drikke som give stærk Lugt, bliver kuns uddeelt i Forstuen da
det ikke er billigt, at det der tiener til Vederqvægelse for een ikke skal incommodere det øvrige
Publikum. — 5. Den nye Garderobe blev indrettet for det det var nødvendigere for Theatrct,
at have den største Deel af Klædedragterne i Huuset selv. — 7. Naar Høstgildet havde
været forelagt Directeuren vilde denne ved en saa høytidelig Leilighed have frembragt den. Men
saadan et Stykke findes ikke alletiider. — 9. Indtoget var i Arbeide hos Componisten og
blev opført saasnart mueligt. Justitsraad Hvass efterlod sig 10,000 Rdlr. i Gassen. Abonnementet
er uden Tvivl det der meest sikkrer Indtægter og meest magelig for en Direction, som ikke bryder
sig om, naar han ikkuns forskaffer sig Indtægt, om Publicum har været fornøyet eller ey.
Det elendige Tøy, som der i de sidste Aar blev opført under den forrige Bestyrelse men som
ved Abonnementet havde forskaffet sig den største Indtægt de har havt, havde giort Publicum
saa forsigtig, at man nok ikke saa let havde faaet det heele abonneret, som man havde den
Gang. At Hans Majestæt ønskede, at alle sine Undersaatter kunde nyde den eeneste offentlige
Fornøyelse af Theatret, hvortil mange Familier ved den almindelige Abonnement for bestandig
var udelukket, kiendte den nuværende Bestyrer, for at opfylde dette Ønske ingen anden Middel
end at ophæve den; om Indtægten har ikkuns strækket sig til 18,000, har det kgl. Rentekammer
at paadømme. — 17. Da i min Bestyrelses Tiid er opført og indleveret fleere Original Arbeider
end i den forrige Tiid, er synlig at min (denne) Maade ikke er saa urigtig. Mesterstykker er
ingensteds almindelige14.
Om sit Forhold i Kjøbenhavn skriver Ahlefeldt til Greverne C. og J. Bernstorff 1801 :
Mon Départ ne pouvoit plus se retarder. Je risquais d’être enfermé pour des Bagatelles et je ne
gagnais du tems qu’en signant jour par jour des lettres de changes avec des 50 et 100 p. c. de
pertes pour moi. Je risquais encore que les diaboliques operations de finances (alors nécessaires)
ne fussent imprimés. Je savois, que Heyberg s’était instruit sur le sujet, et je n’ai au fond
échappé alors à de nouveaux libelles que par Heiberg lui même: qui dit: Tie stille for heller
kommer han intet bort og det er inu(!) verre. Voila des situations ou la froide raison ne peut
pas prononcer un arret. Dieu préserve de jamais connaître cette position, nulle lors qu’on est
seul, mais terrible lorsqu’on est entouré d’une famille chérie, plus cruelle encore lorsqu’on se
connaît des ressources, mais éloignées, et que par conséquent on ne veut pas jetter le manche
après la cognée.
Grevinde Marie Theresia Ahlefeldt. Meddelelser fra thurn- og taxisk Arkivraad
Dr. Will i Regensburg. Vehse, Geschichte der deutschen Höfe XLIII, 146. Statskalenderen
1776. Overskou, Den danske Skueplads III, 525, 30, 51, 72, 87. Gerbers Neues Lexicon I, 40.
Schilling, Universal Lexicon der Tonkünstler I, 94. Bernsdorf, Lexicon I, 100 (hvorefter Klaver
udtoget til Telemach und Calypso skal være udkommet i Altona og Leipzig 1794). Telemak paa
Calypsos 0, Opera-Ballet i 4 Acter af Galeotti, Klaverudtog, Kbhvn., Sönnichsen, Tværkvart.
Brev fra Grevinde Sybilla Reventlow til Louise Stolberg 1792, 6. Juni (Brahe-Trolleborg Arkiv).
— Paa hendes Gravsten i Prag læses: Hier ruhet Maria Theresia Gräfin v. Ahlefeldt, Lange
land und Richecourt, geborene Fürstin v. Thurn und Taxis, zu Regensburg geboren Anno 1768,
gestorben zu Prag 1810 den 20. December. Sie war die treuste Gattin, Mutter und Freundin,
ein Vorbild jeder Tugend war sie der Stolz, das Glück der Ihren. Zu gut für diese Welt
schwang sich ihr Geist zu reinern Sphären. Von ihren dankbaren Kindern Emanuel und
Caroline v. Bretfeld. — (Efter afd. Baronesse Theresia v. Bretfelds Familiealbum, velvilligst ud«
laant til Udg. af Hr. H. Wehner i Hamborg.)
Grevinde Vilhelmine Ahlefeldt, født von Gramm, har efterladt følgende Op
tegnelser om sit Bryllup og sine Børns Fødsel (Udenrigsministeriets Arkiv).
Ao 1739 den 24. Februar bin mit meinem Mann verheyrathet worden. Unsere Tochter
ist gebohren in Copenhagen den 14. Novembr. 1739 des Abends um 10 Uhr und hat den
Namen von Christiane Sophie Charlotte nach Ihro Maj. dem König, Königin und Prin
zessin Charlotte — ist gestorben in Copenhagen den 21. Jul. 1747 des Nachmittags 5s/4 Uhr
und liegt begraben bey ihrem Bruder Ludw. Emile auf dem Garnisons Kirchhofe.
Unser Sohn Friedr. Carl Christian Ulrich ist gebohren den 12ten Novemb. 1742
des Abends um 6 Uhr auf dem fürstl. Schloss Augustenburg und heisst Friederich nach Ihro
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Königl. Hoheit den Kronprinz, — Carl, nach meinem sei. Schwiegervater, — Christian, nach
Ihro Durchl. dem Herzog — und Ulrich nach meiner Schwiegermutter.
Unser Sohn Ludewig Emile Ferdinand ist gebohren den 7. December 1743 des
Morgens um 5 Uhr, in unserm eigenen Hause zu Augustenburg, und heisset nach Ihro Durchl.
der Prinzessin Louise, Emile nach dem jüngsten Prinzen vom Hause, und Ferdinand nach
Graf Laurwig, ist gestorben den 18. Jul. 1747 des Nachmittags um 5lA Uhr, begraben auf dem
Garnisons Kirchhof in Copenhagen.
Unsere beyde Kinder Wilhelm und Fique sind gebohren den 30. Merz 1745 des Morgens
zwischen 10 und 11 Uhr, in unserem Hause zu Augustenburg. Der Junge, wie der Erstgebohrne,
heisset: Wilhelm Adolph Anton Erhard, nach Ihro Durchl. die Fürstin von Altenburg, den
Ober-Kammerherrn v. Plessen, die Comtesse von Leiningen und den Graf Wedel Frijs — ist ge
storben den 17. July 1753, liegt begraben in Schleswig auff dem Dom-Kirchhof. Das Mädgen
heisst Sophie Amalie Marie Eleonore, nach Ihro Durchl. die sei. verwittwete Frau Herzogin
von Holstein-Sonderburg, und Ihro Durchl. die Frau Herzogin von Glücksburg und die Frau
Gräfin Danneskiold-Laurwigen.
Unser Sohn Ferdinand Anton Christian ist gebohren den 9ten May 1747 des
Morgens gegen 7 Uhr in Copenhagen, und heisst Ferdinand An ton nach dem Herrn Graf
Daneskiold Laurwigen, Christian nach dem Herrn General Lerche — und hatten nebst meinem
ältesten Bruder und die Frau Gräfin von Laurwigen und meines jüngsten Bruders Frau zu Ihm
zu Gevattern gestanden.
Unsere Tochter Christiane Sophie Charlotte ist gebohren den 30. Octob. 1749 des
Abends zwischen 7 und 8 Uhr, in unserm eigenen Hause in Copenh, und heisst nach ihrer
ältesten Schwester — beyde junge Gräfinnen Danneskiold-Laurwigen haben zu Gevattern ge
standen, und der Geheime Conferentz Rath Söhlenthai, mein ältester Schwager von Langeland und der älteste Graf Danneskiold-Laurwigen — ist gestorben 22. Juny 1750, begraben auf
dem Garnisons Kirchhof.
Unsere Tochter Louise Christine Friedericke ist gebohren den 13. Decemb. 1751
des Morgens zwischen 3 und 4 Uhr in Schleswig. Ihro Durchl. der Marggraf, Frau Marggräfin,
meine Schwiegerin die C. Ahlefeld, und der Land-Rath Ahlefelt sind Ihre Gevattern gewesen.
Unsere Tochter Juliane Marie ist gebohren 1753 den 17ten Merz des Morgens
4 Uhr in Schleswig, heisst nach Ihro Maj. die Königin; die Frau Priorin Beulwiz, Frau v.
Winterfeld, Geheimer Rath v. Holstein und Kammerherr Grutschreiber sind Ihre Gevattern —
ist gestorben den 21. May 1759 Abends um halb 6 Uhr ihres Alters 6 Jahr 2 Monate und
4 Tage; begraben auf dem Garnisons Kirchhofe in Copenhagen bey ihren andern Geschwistern.
Mein Mann ist gebohren Anno 1707 den 21. September dess Morgens umb 2 Uhr,
ich bin gebohren Anno 1711 d. 30. Nowember um 8 Uhr den Abendt. D. 17ten September 1741
ging der Marsch von Flensburg ab, d. 16tcn als den tag vorher undt am Sonnabendt des
Morgens um 6 uhr habe von lille liebe Mann abschidt genommen auff Augustenbourg, d. 27ten
December kam lille Mann wieder zu mich auff Augustenbourg.

FEMTE AFSNIT.
Grev Frederik, f 1832. Dagen 1832, Nr. 71—72. Breve fra C. H. Reichel, G. C.
Meyer, C. F. Gellert og Dr. Balth. Münter til Bedstefaderen Grev Frederik (f 1773) i Trane
kjær Arkiv. Universitetsmatriklen i Kiel ved Hr. Prof. Schürer. Umyndighedserklæring i Altonaer
Merkur 1791, 22. Aug. Brev fra ham til Kronprinsen af 1792, 26. Jan., i Christian VII.s Kabinets
arkiv. Breve fra ham til L. C. Hedemann (Tranekjær Arkiv). A. Stub, Samlede Digte ved F. Barfod
LXXXIV (Anden Udgave af Stubs Digte ved Sønnen (1779) er tilegnet ham). Breve fra hans
Sødskende, Bülow, Brokkenhuus, Colbiørnsen, Grev Dernath, Heespen o. s. v. i Tranekjær Arkiv.
Baron Lützows Fordringer paa hans Svigerfader Grev Ahlefeldt-Laurvigen (Rigsark.). —Om Laur vig
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se Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie VI, 181 ff. Den ahlefeldt-laurvigske Gjældskommissions Papirer i Tranekjær Godsarkiv. Sendschreiben an die Herren Administratoren der
ahlefeldt-laurvig’schen Tilgungs Casse 1817. Auktionsprotokollen 1832 sammesteds. Fyens Stifts
tidende 1832, Nr.47—48, 50, 65. — Portræt af ham i Pastel af J. Juel paa Tranekjær Slot. Et lille
Billede i Profil, stukket ad vivum af A. Flint, i Agerholms Samling paa det kgl. Bibliothek.
Theater og Kapel. A. Sach, Geschichte der Stadt Schleswig 1875, 286. Schumacher,
Genrebilder aus dem Leben eines alten Schulmannes, 327—41. Fr. v. Matthisson, Erinnerungen
II, 44. Repertoirelister og Regnskaber for Theatret i Slesvig, Roller og Oversættelsen af Gulddaasen i Manuskript (Tranekjær Arkiv).
Spanierne paa Langeland. Mumme, Begivenhederne i Fyen under de spanske
Troppers Ophold 1808, 137—51. Schiern, Historiske Studier I, 30 ff. Berlingske Tidende
1863, Nr. 209—13. Medd. fra Krigsarkiverne III, 517, IV, 95,175 f. Th. Graae, Grundtvig paa Lange
land, 9, 51. Breve fra Grevinde Charlotte Schimmelmann og Sybilla Reventlow til Grevinde
Louise Stolberg 1808 (Brahe-Trolleborg Arkiv).
Godsbestyrelse. T. Becker, Topografiske Samlinger, Tranekjær (Kgl. Bibi.). Danske
Herregaarde VIII, 5. Molbech, Ungdomsvandringer, II, 286. Breve fra og til F. C. Sibbern II, 43 f.
P. Rasmussen, Et Par Blade af mit Liv og Levnet, 49 ff. Dagen 1811, Nr. 170; 1813, 87 — 88;
1814, 152; 1815, 30, 101, 108; 1816, 170; 1818, 11; 1821, 25, 151; 1822, 7; 1823, 29. Falbe
Hansen, Danmarks Statistik II, 705.
Ægteskaber. Dagen 1816, Nr. 179. Odense St. Hans Kirkes Bog. Skilsmisse
kontrakt mellem Greven og Grevinde Anna Cathrine, f. Leth, dat. 15. Maj 1820 (Tranekjær).
A. Teilmann, Stamtavle o. Familien Neergaard 1846, 37. Vejle Amts Avis 1871, Nr. 128.
Meddelelser af Hr. Borgmester Greve Ahlefeldt-Laurvigen i Skagen.
Comtesse Ida Birgitte. Breve fra hende og Seehusen til Broderen Grev Frederik (Trane
kjær Arkiv). Karby Kirkes Bøger. Meddelelser fra Hr. W. Seehusen, Albrechtsruhe ved Kappel.
Grev Jens Juel. Biogr. Lexikon I, 157. Skrivekalender fra 1794 i Tranekjær Arkiv.
Breve til Kronprinsen 1790, 2. Feb.; 1791, 4. Feb. (Christian VII.s Kabinetsarkiv). SchleswigHolsteinische Provinzialberichte IX, 1795, 65. Altonaer Merkur 1794, S. 2519. J. Poel, Bilder
aus vergangener Zeit I, 127. A. Leitzmann, W. v. Humboldts Tagebuch 1796, 100 f. Iversen,
Almennyttige Samlinger 1791, XXII, 417. N. Blicher, Topographie over Vium Præstekald,
Viborg 1797, 23 f. Slesvig Domkirkes Bog.
(
Comtesse Anna Margrethe. Slesvig Kirkebøger. Lengnicks Udtog af den 1876 brændte
Tranekjær Kirkebog. Medd. fra Hr. Kammerjunker W. Hedemann.
Grev Vilhelm Carl Ferdinand. Tranekjær Arkiv. Medd. af Hr. Kammerherre Oxholm
til Rosenfeld. Taamborg og Nyborg Kirkebøger. — Paa hans anden Hustrus Grav paa Vinge Kirkegaard læses: Herunder hviler Claudine Grevinde Ahlefeldt Laurvigen, født Bang, født den 16.
December 1789, død den 3. Marts 1838, gift med W. C. F. Greve af Ahlefeldt Laurvigen.
Moder til 5 levende Børn. Te spectem suprema mihi cum venerit hora, te teneam moriens
deficiente manu.
Grev Carl Christian, i* 1851. Adresse Avisen 1845, Nr. 151; 1860, 231. Militaria
i Krigsministeriets Arkiv. Tranekjær Kirkebog ved Lengnick. Medd. af Frøken P. Hoffmann.
Comtesse Christine Dorothea. Aalborg Stiftstidende 1836, Nr. 116; 1848, 86. Sitzler
var Søn af Oberstltnt. S. i Luxemburg og selv som Officer dimitteret fra anhalt-zerbst’sk Tjeneste,
da han kom til Danmark (Alfabetisk Register over Afgang og Tilgang af Officerer 1790—94 i
Krigsministeriets Arkiv). Medd. af Hr. Kammerherre Skeel til Birkelse.
Comtesse Caroline Sophie Emerentia, t 1870. Genealogisches Taschenbuch der
Ritter- und Adels Geschlechter 1879, 435. Itzehoe Kirkebog. Medd. fra Fru Gehejmeraadinde
v. Willemoes-Suhm, f. v. Qualen i Itzehoe. Nordalbingische Studien III, 139 f. W. Wibel,
Actenmässige Darlegung der bei Ermordung des Kammerherrn v. Qualen zu Eutin erhobenen
Thatsachen, Eutin 1837, I, IX ff., II, 153.
Comtesse Marie Caroline Christiane Vilhelmine. Meddelelser af Baronesse Lotti
v. Bartenstein i Troppau, Fru Majorinde Eleonore v. Massow, f. Baronesse Bretfeld i Königs
berg, og Hr. Josef Klemme i Wien. Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur u. Kunst, 1824,
101 f. Portrætter af begge i ovennævnte Familiealbum.
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SJETTE AFSNIT.
Comtesse Elise Davidia Margrethe. Allg. deutsche Biographie I, 160 f. Die Garten
laube 1868, 214* ff. Ludmilla Assing, Elisa Gräfin Ahlefeldt. G. zu Putlitz, Karl Immermann,
især I, 89—103. Karl Immermanns Schriften, 1835 I, 124 f. Karl Immermann, 1896, 92 f. E. v.
Hohenhausen, Berühmte Liebespaare, Leipzig, 1895. Preuss. Jahrbücher LXXIII, 215 f. National
tidende, 29. April 1894. H. P. Holst, For Romantik og Historie III, 429 — 43. Jagwitz, Das
lützow’sche Freikorps. Paa Tranekjær Slot findes forskjellige Minder om Grevinden og Lützow,
saaledes en Guldring i Slangeform med en Sten af Blodjaspis, hvori er graveret det ahlefeldtske
og lützowske Vaaben, Lützows Sølvfeltbæger, som han førte med sig i alle Slag, samt Original
kobberet til det bekjendte Stik af Lützow. Disse Sager erhvervedes 1885 af Elise Ahlefeldts
Plejedatter Fru S. i Ehrenfeld. Portræt af Grevinden i L. Assings Bog, stukket af Sagert.
Grev Christian Johan Frederik. Breve fra A. S. Ørsted og Oila Lehmann til ham
i Tranekjær Arkiv. Oehlenschlägers Erindringer III, 117, 133. Portræt, malet af Marstrand, paa
Tranekjær Slot, lithograferet 1844 af E. Bærentzen; af Grevinden, malet af J. Bless 1861, lithograferet 1863 af Tegner og Kittendorff.
Grev Frantz Vilhelm Ferdinand. Biogr. Lexikon I, 155 f. Altonaer Merkur 1790.
Autobiografi i Universitetsprogram ved Reformationsfesten 1836, 54 f. Thaarup, Fædrenelandsk
Nekrolog 1843, 62. Stiftsprovst Ursin, Ved Kmh. Greve Ahlefeldt-Laurvigens Kiste 28. Nov.
1843 (Mskrpt.). Dagen 1821, Nr. 163, 69, 75; 1825, 145; 1826, 114. Erslew, Forf. Lexikon I, 10;
Suppl. I, 9 f. Berlz Tidende 1843, Nr. 316, 26. J. Bloch, Stiftamtmænd og Amtmænd, 103, 106.
A. C. Fabricius og P. C. Bondesen, Slægten Fabricius, 1884, 26.
Grev Carl Frederik Christoph. Medd. af afd. Grev V. F. Ahlefeldt-Laurvigen.
Overhofmarskallatets Arkiv.
Grev Frederik Vilhelm, f 1833. Guineisk Kopibog 1831—34, 287, 438. Indkomne
Sager til Guineisk Kompagni (Rigsarkivet).
Comtesse Sophie Ida. V. Skeel, Optegn, om Roeskilde adelige Jomfrukloster, 60 f.
Portræt lithograferet i Tegner og Kittendorfs Institut.

SYVENDE AFSNIT.
Grev Frederik Ludvig Vilhelm (t 1889). Dagbladet 1889, Nr. 295. 111. Tidende
1889, Nr. 11. Ølandenes Dagblad 1881, Nr. 126. Nutiden 1885, Nr. 439. Mindetaler ved
M. A. M. Lehnsgrevinde af Ahlefeldt-Laurwigens Baare 1885.

Talrige Oplysninger skyldes afd. Kammerherre V. F. Greve Ahlefeldt-Laurvigen,
Borgmester Greve Ahlefeldt-Laurvigen, Postmester C. Greve Ahlefeldt-Laurvigen i Kallundborg
og Toldassistent G. Greve Ahlefeldt-Laurvigen i Randers.
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Frederik Greve Ahlefeldt
til Grevskaberne Langeland og Rixingen, Friherre til MOrsberg, Søgaard, Graasten o. s. v.,
Storkansler, Gehejmeraad, Statholder i Hertugdømmerne, 1623—86.
* 1° 1656 Margrethe Dorothea Comtesse Rantzau-Breitenborg, 1642 — 65.
* 2° 1669 Marie Elisabeth Grevinde Leiningen-Dagsburg, 1648—1724.

Christiane,
1659-95,
* 1680 Frederik Ludvig
Greve af Nassau-Saarbrttcken-Ottweiler,
1651-1728.

Dorothea Frederikke,
1661-98,
• 1685 Johan Frederik
Greve af Leiningen-Dagsburg, til Aspermonte og
Herningsholm,
1661—1722.

Frederik,
til Grevskabet Langeland*
1662-1708,
Gehejmeraad og Statholder i
Slesvig og Holsten, General,
* 1686 Christiane Grevinde
Gyldenløve,
1673-89,
* 1695 Ermegaard
Comtesse Reventlow,
1678-1709.
(S. 49.)

Frederik,
til Grevskabet Langeland og
Stamhuset Ahlefeldt
1702-73,
General, Kammerherre.
♦ 1° 1730 Bertha Baronesse
von Bothmer,
født von Holstein,
1705-35,
♦2° 1760 Marie Elisabeth
Ahlefeldt,
1719-69.
(S. 66.)
I

Ulrik Carl,
1704-57,
Generallieutenant,
Kammerherre.

Christian Anton,
1706-40,
Oberstlieutenant.

Christian,
til Grevskaberne Langeland og
Laurvig samt Stamhuset
Ahlefeldt, Generalmajor,
Kammerherre,
1732-91,
* 1759 Elisabeth Juel
til Stamhuset Lundsgaard,
1742—1803.
Se Tavle II.
(S. 75.)

Christian,
1663—86.

Car],
til Grevskaberne Langeland og
Rixingen, Friherre til Mörsberg,
1670—1722,
Gehejmeraad, Statholder i
Hertugdømmerne, Overkammerherre.
* 1702 Ulrikke Amalie
Antoinette Grevinde
Danneskjold-Laurvigen,
1686-1755.
(S. 55.)

Conrad Vilhelm,
1707-91,
Overkrigssekretær,
General, Kammerherre,
* 1739 Vilhelmine Hedevig
Antoinette von Gramm,
1711-90.
(S. 71.)

Charlotte Sybilla,
1672—1726,
* 1696 Ludvig Greve
Solms-Roedelheim,
Generalmajor, Rigslehnsbesidder,
1664—1716.

Sophie Amalie,
1675-1741,
* 1694 Frederik Vilhelm
Hertug af Slesvig-HolstenSønderborg-Augustenborg,
1668-1714.

Marie Antoinette,
1711-64,
Hofmesterinde hos
Prinsesse Louise af
Sachsen-Hildburghausen,
Priorinde i Uetersen.

I
i
Frederik Carl Christian
Ulrik,
1742—1825,
General, Kammerherre,
* 1785 Ditlevine
Rantzau,
1767-1851.
(S. 77.)

Caroline Sophie Emerentia,
1787-1870,
* 1819 Rudolph Anton
von Qualen,
1778-1830,
Kammerherre, Oberst.
(S. 100.)

Ludvig Emil
Ferdinand,
1743-47.

Vilhelm
Adolph Anton
Erhard,
1745-53.

Sophie
Amalie Marie
Eleonore,
1745-59.

Ferdinand Anton Christian,
1747-1815,
Gehejmeraad, Kammerherre,
Theaterchef,
♦ 1780 Marie Theresia,
Prinsesse af Thurn og Taxis,
1755-1810.
(S. 80.)

!
Charlotte Benedikte
Sophie Frederikke,
1789-1805,
Stiftsdame i Itzehoe.

Marie Caroline Christiane
Vilhelmine,
1785-1842,
* 1810 Emmanuel Baron
von Bretfeld til Kronenburg,
1774 -1840,
Feltmarskallieutenant og
Divisioneer.
(S. 100.)

Christiane
Sophie
Charlotte,
1749 - 50.

Louise
Christiane
Frederikke,
1751-1809,
Stiftsdame
i Slesvig.

Juliane
Marie,
1753-59.

TAVLE IL
Christian Greve Ahlefeldt-Laurvigen,
til Grevskaberne Langeland og Laurvig samt Stamhuset Ahlefeldt,
1732 — 91, Generalmajor, Kammerherre,
* 1759 Elisabeth Juel til Stamhuset Lundsgaard, 1742—1803.
(S. 75.)
Frederik Greve AhlefeldtLaurvigen, til Grevskaberne
Langeland og Laurvig, Stam
husene Ahlefeldt og Lundsgaard,
1760-1832,
Genera], Kammerherre,
* 1° 1785 Charlotte Louise
Hedemann, 1764-1812,
*2° 1816 Anna Catharine Leth,
1798-1871.
(S. 87.)

Ida Birgitte,
1761-1805,
♦ 1795 Peter
Seehusen,
1759-1826,
Proprietær.

Christian
Conrad,
1799-1845,
Forst- og
Jagtjunker,
♦ 1826
Agnes
Linnich,
1790—1874.
(S. 110.)

Elise Davidia Margrethe,
1788-1855,
♦ 1810 Adolph Friherre
v. Lützow,
1770-1834,
Generalmajor,
Kommandant i Torgau.
(S. 101.)

Jens Juel,
1764-94,
* 1788 Sophie
Dorothea
Hedemann,
1760-1820.
Se Tavle III.

Marie
Elisabeth,
1763-1823,
* 1797 Henrik
v. Brockdorff,
1765-1830,
Major.

Johan
Frederik
Adolph,
Vilhelm,
1800-49,
1802-33,
Forpagter, Cand. jur.,
* 1833 Char Assistent
lotte Juliane i Guinea.
Alexandrine
Comtesse
AhlefeldtLaurvigen,
1806-.

Ida
Sophie,
1803—70,
Priorinde i
Roskilde,

Dorothea
Sophia,
1765.

Marie
Antoinette,
1766—1826,
* Joakim
Gottlieb
Schmidt,
1752-1819,
Major.

Carl Heinrich
Edele
1804-63,
Louise,
Toldkasserer,
1808-69,
* lo 1839 Caro* 1835
line Marie
Frederik
Thjellesen,
Christian
1798—1857.
v. Aren* 2° 1857 Augustorff,
sta Henriette 1803—48.
Pauline Eleo
nore v. Daue,
1818—.
(S. 111.)

J_________
Frederik Ferdinand Heinrich
Emil, 1830—,
Toldforvalter,
* 1° 1865 Caroline
Bolette Ortved,
1840-69, * 2o 1870
Eleonore Chri
stine Octavia
Borch, 1835—72,
♦ 30 1873 Anna
Nielsen, 1848—.

Hans
Christian
Adolph
Julius,
1831-48,
Kadet

Emilie
Gustav
Agnes,
Adolph,
1865-,
1867—,
♦ 1884 Claus
Told
Clausen, 1859—, assistent.
Toldassistent.
(S. 124.)

Emilie Julie
Sophie Agnete
Edele,
1837-80.
♦ 1862 Chri
stian Emil
Diderichsen,
Kæmner og
Bykasserer,
1826-.

Sophie
Henriette,
1868—.

Christian
Emil,
1874-,
Told
kontorist

Christian
Julius Carl
Ferdinand,
1834—,
. ♦ 1880
Thea
Carstens,
1844-93.

Carl
Arthur
Sophus,
1883—,

Christian Conrad,
1836—, Forpagter,
* 1° 1866 Albertine
Elise Drejer,
1838—77,
* 2° 1878 Rosa Marie
Magdalene Drejer,
1831—.

Johan
Adolph
til Tveden,
1869—, Lieute
nant, ♦ 1893
Agnes Marie
Lorentzen,
1869-.

Carl Christian
Ulrik,
1894-.

Jakob,
1873—,

Anna
Margrethe,
1768-1800,
♦ 1795 Erik
Hedemann,
1766-1839,
Major.

Vilhelm Alexander,
1838-, Cand. jur.,
Lieutenant,
Forpagter af Bleg
holm paa Langeland,
* 1873 Lykke Marie
Andersen 1846—80.
(S. 119.)

Ma
thilde,
1874—,

Lykke
Marie
Charlotte,
1880—.

Charlotte Ade
laide, 1810-65,
* 1° 1833 Jørgen
Erik Frederik
Skeel tilBirkelse,
Kammerherre,
1802-49,
♦ 2° 1857 Erik
Vilhelm Robert
Skeel til Dron
ninglund,
1818-84,
Indenrigs
minister.

Sophus Frederik
Ferdinand,
1840-,
Borgmester og By
foged i Skagen,
* 1878 Anna Marie
Mathilde Bech,
1851—.

Charlotte
Ida,
1881-.

Jens
Adolph
Benedict
1884-90.

Vilhelm Carl
Ferdinand
til Taarnholm,
1769—1852,
♦ 1° 1798 Edel
Dyre Løvenhielm,
1774-1804,
* 2o 1806 Claudine
Bang, 1789-1838.
(S. 98.)

Carl Christian,
1770-1851,
Kammerherre, Oberst,
♦ lo 1805 Juliane
Caroline Mattsted,
1784—1860;
♦ 2o 1819 Ursula
Catharine Beckmann,
1790-1885.

Frede- Vilhelm Clau- Nathalie
rikke Valde- dine CaroNiko- mar,
Con- line,
line,
1812 stantia, 1816
1813
-78, 1815-. —74.
-39.
For
pagter.

Ulrik
Carl,
1772-.

Charlotte
Juliane Alex
andrine,
1806-,
* Johan
Adolph Greve
AhlefeldtLaurvigen.
(Se denne.)

Elisabeth
Sophie,
1807—16.

1

Carl Johan
1844—,
Forpagter,
♦ 1880 Inger
Hansen,
1848-.

Adolph
Ulrik
Valdemar,
1846-48.

Ursula
Christine,
1854-59.

Christian,
1856-,
Forpagter,
* 1882 Hen
riette Hulda
Bech, 1859-.
(S. 120.)

Jo- Johan Char- Alex Eleo Inge Hans
hanne Adolph lotte ander nore borg Aage,
Char- 1882—. Juliane Vil
So
Aga 1890-93.
lotte
Alexan helm, phie,
the,
drine, 1886-. 1887-. 1888-.
1881—.
1884-.
(S. 126.)

Niels
Carl,
1883-.

Conrad,
1774—.

Frederik
Christian,
1775-76.

Frederik
Christian
Joseph
Ludvig,
1809-51,
Kaptejn,
* 1848 Nathalie
Clothilde
Septima Ryge,
1819—95.
(S. 111.)

Caroline
Ernestine
Sophie,
1858-,
* 1884 Nids
Keilgaard
Hastrup
1848-,
Forpagter.

Fre
Hakon
William, derik,
1885-. 1887-.

Ursula
Magdalene,
1859—.

Christine
Dorothea,
1777-1836,
* 1801 Johan
Georg Sitzler,
1773-1848,
Major.

Sophie
Caroline,
1780-1847,
* 1801 Erik
Hedemann.
(Se ovenfor.)

Elias Carl
Frederik,
1816—64,
Kaptejn,
♦ 1860 Jakobine
Dorothea
Petersen,
1820—.
(S. 112.)

Carl Christian,
1822-88,
Forpagter af
Vestergaard
paa Langeland,
♦ 1853 Laura
Christiane Marie
Adolphine
Louise Madsen,
1825—.

Nathalie Nielsine Catharine,
1861-,
♦ 1888 Caspar
Frederik
Johansen
Wegener,
1851-,
Sognepræst.

Andreas
Elis Theodor,
1852-,
♦ 1886 Chri
stine Catha
rine Musaeus,
1863-.
(S. 120.)

Carl, Elisabeth,
1887-.
1888-.
(S. 127.)

TAVLE DI.

Jens Juel Greve Ahlefeldt Laurvigen,
1764—94, * 1787 Sophia Dorothea Hedemann, 1760—1820.
(S 94.)

Christian Johan Frederik til Grevskabet Langeland og
Substitutionen for Grevskabet Laurvig, Stamhusene
Ahlefeldt og Lundsgaard, 1789—1856, Gehejmekonferensraad. Kammerherre, Oberst, * 1812
Julie Louise Comtesse Wedell-Wedellsborg,
1791-1877.
(S. 106.)

Julie Louise Sophie, 1813—.
* 1840 August Sophus
Ferdinand Greve Tramp
til Kyø, 1810-63, Hofchef,
Kammerherre.

Sophie Frederikke Caroline
Vilhelmine Adamine Johanne
Augusta, 1814—. * 1844 Erik
Frederik Jens Poulson Scheel,
1813—78, Kammerherre,
Høj esteretsassessor.

Elise Charlotte
Nikoline Louise
Ferdinandine,
1816—24.

Frantz Vilhelm Ferdinand, 1790-1843,
Stiftamtmand, Kammerherre,
Dr. juris, * 1° ISOS Charlotte Helene
Louise Fabricius, ®D0—29. * 2° 1832
Anna Dorothea Christa» Hansen, 1794—1884.
(S. 107.)

Frederik Ludvig Vilhelm til Grevskabet Langeland
og Substitutionen for Grevskabet Laurvig,
Stamhusene Ahlefeldt og Lundsgaard, 1817—89,
Gehejmekonferensraad, Kammerherre, * 1843 Marie
Albertine Mathilde Comtesse Schulin, 1820—85.
(S. 113.)

Carl Frederik Christoph, 1792—1871,
Overceremonimester, Gehejmekonferensraad,
Kammerherre, Major, * 1818 Antoinette Nancy
Comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs, 1797—1883.
(S. 108.)

Alphons Frederik Adolph Agnes Henriette
Richard
Julius
Carl Christian Erhard, Charlotte, 1825—.
* 1851 Napoléon
1823—, PostFrederik,
Ludvig
Alcindor Baron
mester, ♦ 1856
1819-63,
Emil,
de Beaulieu,
* 1852 Marie 1821-52. Angelique Emilie
Generalmajor,
Rosalie Petersen,
Sophie Frede
1802-73, belgisk
f. Weiss,
rikke Munk,
Gesandt i London.
1822-84.
1823-95.
(S. 115.)

Josephine
Mathilde,
1828-63,
Hofdame

Frederik, til Mellerup,
1834-88,
Hofjægermester,
♦ 1860 Louise Oline
Julie Charlotte
Neergaard,
1840-.
(S. 117.)

Vilhelm Frederik,
1830-97,
Kammerherre,
fhv. Hofkavalér,
* 1857 Bertha Sophie
Louise Baronesse
Zytphen-Adeler,
1836—.
(S. 116)

1......

1

Christian Johan Frede
rik til Grevskabet Lange
land og Substitutionen
for Grevskabet Laurvig,
Stamhusene Ahlefeldt og
Lundsgaard, 1844—,
Kammerherre, Hofjæger
mester, ♦ 1869 Johanne
Ida Birgitte Augusta
Baronesse WedellWedellsborg, 1846—.
(S. 121.)

Sigismund
Ludvig til Ul
strup, 1846—,
Kammerherre,
Hofjægermester,
♦ 1868 Potty Caroline Charlotte
Amalie Com
tesse KragJuel-Vind-Frij s,
1849-.

Frederik Preben Hans Frederik
Ludvig
Ferdi- BeneJulius,
Vilhelm,
nand,
diet,
1869—,
1870—,
1872—. 1883—. Lieutenant
cand. mag. cand. juris.
(S. 128.)

Julius Ludvig
til Skovsbo, 1849—,
Kammerherre,
Hofjægermester,
* 1875 Camilla
Jessie Baronesse
Bille-Brahe til
Egeskov, 1853—.
(S. 122.)

Frederik Ludvig Vilhelm
til Kjœrsgaard, 1853—,
Hofjægermester,
* 1877 Anna
Christiane Adelheid
Baronesse RosenornLehn, 1857-.

I

1

Camilla
Jessie
Agnete,
1876-.

Frederik
Preben,
1880—.

(S. 129.)

Christian
Erik
Julius,
1878-.

Erik Frederik
Otto
Ludvig
Sigis- Vilhelm,
mund, 1882-87.
1880—.

Carl William
til Eriksholm,
1860—, Gesandt i
i Wien, * 1887
Elisabeth
Comtesse Danne
skjold Samsøe,
1866-.

Antoinette
Emil,
1853-90,
Agnes
♦ 1879
Mathilde,
Varvara
1855-,
Pavlinovna Stifts
Sophin
dame.
1858-.
(S. 123.)

Agnes Sophie Frederikke Mathilde, Frederik,
1869-,
1863—,
Louise, 1858—.
Hedevig
Lieute
Antoinette, Stifts
* 1880 Jens
nant.
dame.
Christian
1861-,
Greve Krag- Stiftsdame.
Juel-Vind-Frijs
til Juellinge,
1854—,
Hofjægermester.
(S. 123.)

Carl
Ferdi
nand,
1861-,
Post
fuld
mægtig.

Thyra,
1862-93,
♦ 1893
Johannes
Valdemar
Assenius
Bache,
1860—,
Rammerjunker,
cand. juris.

Frederik
Wilhelm,
1864-,
cand. polit,
* 1892 Tofa
Alvilde
Neergaard,
1871—.
(S. 124.)

i
Julius,
1889—.

Mathilde Elisa- Kai Christian
Vanda beth, Frederik William
Elisabeth, 1889—. Sophus, Benedict,
1896-,
1888-.
1890—.

(S. 130.)

Marie, Vladi- George, Olga, Niko
1880-94. mir,
1884—. 1886-87. lai,
1888-92.
1882-.

Anna Carl
Henri- Fredeette
rik
Elisa- Wilbeth, helm,
1893-. 1896-.
(S. 131.)

