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Den Velvillie, hvormed de Kyndige have modtaget de i 1916 
udkomne to Bind fyenske Samlinger og Studier, har været 

mig en Opfordring til at fortsætte disse med nærværende tredie 
Bind, der, hvis Forholdene tillade det, forhaabentlig ikke skal 
blive det sidste.

For at lette Benyttelsen i videnskabeligt Øjemed af de nu 
udgivne Bind har jeg forsynet dette tredie med et udførligt 
Person-Register til dem alle, hvori er optaget ethvert Navn, 
der skjønnes at kunne have nogensomhelst Interesse, med Forbi- 
gaaelse af ganske ligegyldige, f. Ex. de i Retsacter forekom
mende Navne paa Stokkemænd. Maaske vil man endog finde, 
at adskilligt flere uden Skade kunde være udeladte; men bedre 
dog at medtage for mange end for faa.

Jeg kunde have ønsket at pryde Bogen med flere Billeder end 
de to, der ledsage Stykket om Landstingshuset i Odense; men 
de nu om Stunder i saa høj Grad forøgede Omkostninger ved 
Fremstillingen af Bøger ville tilstrækkelig forklare min Resigna
tion i saa Henseende. Tilmed paafører Udgivelsen af Bøger som 
disse Samlinger paa Grund af deres overmaade ringe Afsætning 
mig et ikke ubetydeligt Tab, og de læses af saa faa, selv her 
i Fyen, al jeg med al Grund her kan anvende det samme Motto 
som paa mit første for over 40 Aar siden udgivne Skrift: et 
raris juvat auribus placere. At de tre Bind overhoved have kun
net udkomme, skyldes den Understøttelse, jeg dertil har mod
taget af Carlsbergfondet og den grevelige Hjelmstjerne-Rosen- 
croneske Stiftelse, hvis ærede Directioner jeg herfor bringer 
min erkjendtligste Tak.

Odense, Landsarchivet for Fyen, Nytaarsdag 1921.

Udg.
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SØNDER BROBY SOGN.

Som omtalt i disse Samlingers iste Bind S. 259 f., gav den 
af Vedel Simonsen i 1829 udsendte Piece om »Nytten og 

Nødvendigheden samt den hensigtsmæssigste Indretning af histo
riske Topographier« Stødet til, at en og anden Embedsmand, 
især i Præstestanden, tog sig for at udarbejde Beskrivelser af 
enkelte Herreder eller Sogne. Om dem af disse Topographier, 
der ere havnede i Landsarchivet, gjælder det i Almindelighed, 
at de Partier i dem, der skulde bygges paa Studier, ere de 
svageste, medens de paa Selvsyn og Selvoplevelser hvilende 
Partier i Regelen have Interesse i det mindste derved, at de 
Forhold, der skildres, i de siden forløbne Menneskealdre ere 
undergaaede gjennemgribende Forandringer.

En af de Præster, som Vedel Simonsens Opraab fristede til 
at forsøge sig som Topograph, var Hr. Jørgen Strøyberg, barne
født 1766 i Sønder Broby, hvor han 1794 succederede sin 
Fader som Sognepræst og forblev til sin Død 1834. Men det 
blev kun ved Forsøget, uagtet han af Ved. Simonsen i Aarene 
1829—51 forsynedes med en Del Materiale. Hans paabegyndte 
Manuscript tilligemed V. S.s Notitser blev efter hans Død af 
Salling Herreds Skifteret registreret mellem Boets andre Papirer 
og er derved med Skifteretsarchivalierne afleveret til Lands
archivet. Vare de bievne liggende i Præstegaarden, vilde de 
1868 med Sognekaldsarchivet være bievne Luernes Bytte. 
Ulykken vilde dog ikke have været stor; mere beklageligt havde 
det været, om et lidet stift heftet Octav-Haandskrift med Titel : 
Kort Beskrivelse over Sønder Brobye Sogn i Fyhn. Samlet af Knud 
Pedersen Næraae} Sogne-Degn for samme Meenighed. Anno 1778,
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som laa ved Strøybergs Forsøg og hvorpaa han byggede dette, 
ikke paa samme Maade var bleven reddet. Nedskrevet paa en 
Tid, der ligger et halvt Aarhundrede længere tilbage end de af 
Vedel Simonsen fremkaldte Topographier, har det noget større 
Interesse; trods sin Kortfattethed indeholder det adskillige Efter
retninger, som ellers vilde være tabte, og fortjener derfor vel 
at aftrykkes, ledsaget af de Tilføjelser og Berigtigelser, som 
Textens Magerhed eller Unøjagtighed giver Anledning til; en
kelte Bemærkninger, der skyldes Strøybergs Optegnelser, ere 
her betegnede med hans Navn.

I. N. I.

Sønder Brobye Sogn er beliggende i Salling-Herred 
i Nyborg Amt, 23/* Miile fra Odense, 2 Miile fra Faa- 
borg, 4 Miile fra Nyborg, 4 Miile fra Svendborg og 3 
Miile fra Assens; grændser mod Norden til Nørre Brobye 
og Weile Sogner, mod Østen til Heeden og Hillerslev 
Sogner, mod Sønden til Sandholts Lyndelse og Wester 
Hæsinge og mod Vesten til lordløse og Haarbye Sogner, 
og er dets Breede fra Nord til Sønder een god halv 
Miil og dets Længde fra Øster til Vester i1/* Miil, og 
bestaaer af 4 Byer, som ere: 1. Sønder Brobye, 2. Ølsted, 
3. Allerup, 4. Tørringe, og desuden 2d? Herregaarde, 
nemlig Brobyegaard og Ølstedgaard. Vi mærker:

i. Sønder Brobye. Sønder Brobye, hvor Kirken lig
ger, har foruden Præstegaarden og Degne-Boligen 10 
heele Gaarde og 15 Huuse samt endeel Inderster og en 
god Vand-Mølle ved den store Odense Aae, som løber 
der igiennem Byen, hvilken afbrændte 1775, men af 
Hans Excellence HEr- Geheyme-Raad Schaffalitzky igien 
blev smukt opbygt og holdes i god Drift og vist var 
meere important, dersom ikke saamange andre Møller
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laae her i Nærheden; thi den kand male i stærkeste Heede 
og strængeste Frost.

Præste-Gaarden er en god Avlsgaard og har foruden 
Jord i Marken 7 Indhægninger og en Have paa Ølsted 
Mark, som er Kirke-Jord; den staar for 12 Td. 2 Skp. 
Hk. Til Præstegaarden har for henimod 200 Aar siden 
ligget en Præste-Boel i Allerup, som af SI. og Høylovlig 
Ihukommelse Kong Friderich den 2dl£ blev bortskift og 
Præsten derfor, baade da værende og efterkommende 
udlagt af Wantinge Konge-Tiende aarlig til Vederlag 
4V2 Td. Byg; men da samme Konge-Tiende blev i Aaret 
1658 solgt til Arreschow, har disse 4V2 Td. Byg derfra 
siden været betalt og nu leveres aarlig af en Arrescovs 
Bonde i Sallinge. Til Præstegaarden ligger 2d? Huuse. 
For Brøds og Viins Holdelse til Sønder Broby Kirke 
faaer Præsten af Kirke-Patronen 10 SldlJi aarlig. 1 Præ- 
ste-Gaardens Ennemærker er en Deel Skov af Bøg og 
Eeg, dog meest i Fremvext1).

1 Da Vedel Simonsen for hundrede Aar siden indsamlede Archivalier, 
modtog han 6. Nov. 1811 fra Sognepræsten i S. Broby, Jørgen Strøy- 
berg, sytten Brevskaber, deraf fire paa Pergament. To af dem (Konge
brev 27. Juni 1584 paa Perg. og Copi af kongl. Skjøde 16. Juli 1698 
til Arreskovs Ejer paa Vantinge Konge-Korntiende) forlangte Præsten 
senere tilbage, da han mente ikke at kunne undvære dem; disse maa 
antages at være brændte med Præstegaarden 1868 den 27. Juni, da en 
i et Tørvehus Kl. 7—8 om Morgenen opkommen Ildebrand hurtigt om
spændte hele Gaarden, som lagdes i Aske med det meste af Indboet og 
hele Sognekalds-Archivet med Undtagelse af de to yngste Kirkebøger, 
som man uden større Skade kunde have ladet Flammerne fortære, da de 
tilsvarende Contra-Ministerialbøger fandtes hos Degnen, medens den 
gamle Kirkebog 1747—1814 burde have været reddet som uerstattelig. 
Af de andre 15 Breve haves nu de to Pergamentsbreve i Rigsarchivet, 
det $die Pergamentsbrev (af 1632) samt en Afskrift uden Værdi synesat 
være forkomne og Resten, elleve Breve, er tilbageførte til Sognekaldets 
Archiv i Landsarchivet. Da det, som Holger Rørdam med Rette be
mærker i Kirkehist. Saml. 4. R. II, 704, hører til de store Sjeldenheder 
at finde Præstekaldenes Embedspapirer bevarede fra det 16. Aarhundrede,

1
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Til Degne-Boligen ligger alleene en liden Toft paa 
4 Skpi Rug-Land og 2d' Agre i en Mark, Heeden kaldet, 
hvorudi kand saaes 14 Skpi Rug. Degneboligets Hart
korn er 6 Skpf. og 1 Alb.

Kirken tilligemed heele Byen hører til Brobyegaard. 
Gaardene der i Byen staaer pr. pr. meest hver for 11 Tdi. 
Hartkorn. De 6 Gaarde har tilforn haft 2É1 Beboere, 
men da var de i slet Stand, men siden de af HEl Niels 
Fogh til Brobyegaard bleve samlede, har de bedre kundet 
nære sig. Een Deel af Byens Jorder bestaaer af Skov-

vil en Del af de omtalte Brevskaber — fra det 16. og 17. Aarh. — 
blive meddelt mellem Bilagene til dette Stykke.

Retten til den i Texten nævnte Have paa Ølsted Mark (jvfr. S. 14), 
Kirkeholmen, blev 1604 gjort Sognepræsten stridig af Fru Dorthe Daa 
paa Fraugdegaard, men Salling Herredstings Dom af 10. Juli kjendte, at 
den burde følge Sønder Broby Kirke og Præst (Bilag 3,4, og 5).

Et Tingsvidne af 5. Juni 1438 handler om en S. Broby Kirke tilhø
rende Kirkeholm paa Staaby Mark, »hos Sybløsæledh« (Repert. dipi. 
regni Dan. mediævalis III, 520 f.). Denne nævnes ikke senere; men da 
Staaby (N. Broby Sogn) grændser op til Ølsted, fristes man til at antage 
disse to Kirkeholme for identiske.

Med det i Texten omtalte Præstebol i Allerup hænger det saaledes 
sammen: ved Mageskifte af 18. Maj 1583 med Kongen fik Fru Margrete 
Reventlow til Bjørnholm, Hr. Erik Krabbes Enke, bl. a. dette Præste
bol, der svarede 1 Pund Korn og 1 Otting Smør til Sognepræsten i 
S. Broby, for hvilken Skyld Kongen vilde gjøre Præsten Fyldest (Kro
nens Skøder I, 263; Kane. Brevb. 14. Febr. 1583), hvorom Lensmanden 
s. D. fik Befaling (Kane. Brevb.). Resultatet blev kongl. aabent Brev 
27. Juni 1584 hvorefter Sognepræsteembedet til evig Tid skal oppebære 
3 Ørter Korn (o: Byg) aarlig af Kronens Korntiende af Vantinge Sogn 
(Kane. Brevb.; Kirkehist. Saml. 5. R. III, 48). Da en Ørte Byg er 12 
Skp., svare de 3 Ørter netop til 4V»Td. Det var ikke 1658, men 1698, 
at Vantinge Kongekorntiende, der 1670 var tillagt Odense Skoles Per
sonale (Kronens Skøder II, 332; Henrichsen i Odense Progr. 1862 S. 28), 
blev perpetueret til Arreskov mod Prioritet i denne Gård ved kongl. 
Skjøde af 16. Juli til dens Ejer, Capitain Christopher Skeel (Orig. i Grev
skabet Muckadells Archiv).

Om Præstegaardens Tilliggende, om dens Bygninger og om Mage
læg med Naboer handle Bilag /, 2, 6—10.
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og Sand-Grund; og haves her ingen fælleds Koe-Gang 
som til andre Byer, men hver Mand har foruden sine 
Tofter ved Gaardene 2 å 5 Haver, hvilket medtager 
endeel Hegn og giør ogsaa Græsningen kost-bar for dem, 
som skal leye, og som der foruden de mange Huuse i 
Byen endnu hører hertil 15 Huuse paa Brobye-Wærch, 
har en Koes Græs her kostet 5 å 6 Sidt, som nesten er 
dobbelt imod mange andre Stæder her i Landet. Og 
kand ikke nægtes, at saa stoer en Mængde Huuse og 
Inderster paa saa faae Gaarde er til temmelig Byrde for 
Byen, da de dog alle for en taalelig Afgift har Frihed 
at holde: et Huus 4 Faaer og en Gaas, og en Inderste 
2 Faaer og en Gaas; som ogsaa den ene Huusmand er 
trykket ved den anden. Til Byen er ogsaa fornøden 
Tørve-Skiær, som ogsaa nogenlunde Høe-Avling, hvilken 
nu er forbedret, siden de fleste der i Byen lægger sig 
efter at saae Klever.

Kirken1) som ligger her i Byen, er bygt af Kamp-og 
Muursteen; Foden er af store hugne Kampesteene. Den 
er overalt belagt med Blye undtagen Taarnet*). Dens 
Navn i catholske Tider viides ey; paa dends Muure er 
ingen Inscriptioner. Taarnet synes at være bygget efter 
Kirken, og da det staaer paa en løs Grund, er paa det

1 Frants Rantzau til Brobygaard fik 1594 Stadfæstelsesbrev paa Livs
tid paa Kirkens Korntiende (Kane. Brevb.). Kirken blev med jus patro- 
natus 1678 af Kongen afhændet til Gehejmeraad Jens Juel, der Aaret 
efter gav Fru Pernille Bille til Brobygaard Transport paa Skjødet (Kro
nens Skøder II, 458. Landstingets Skøde- og Panteprot. VII, 100. 
Kirkehist. Saml. 5. R. III, 280 f.). Siden har Kirken fulgt Brobygaard. 
— Afladsbreve for Kirken nævnes 1392 og 1397 (Kirkehist. Saml. 3. R. 
II, 592). *) Tiendeejeren, Grev Schaffalitzky de Muckadell, erhvervede
6. Aug. 1803 Bevilling til at nedtage Blytaget og lægge Sten i Stedet 
mod at anvende Overskudet til Skolevæsenets Forbedring i Sognet. Blyet 
vejede 67 Sk’/F 11 LiF 2 <3' og blev ved Auction udbragt til ca. 2320 Rd. 
Til Skolevæsenet faldt 1500 Rd., der ved Pengeomskrivningen 1813 og 
andre Forhold sank til ca. 680 Rd. (Bispearch. — Strøyberg).
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nordvest Hiørne opført en stoer Pille for at styrke paa 
det. I Taarnet henger 2É? Klokker; paa den store læses 
følgende:

Dum trahor audite, voco vos ad gaudia vitæ. 
Matthias Benninck me fecit Anno 1597 

og paa Siden staaer et adeligt Vaaben og Navn: Jacob
Wlefeldt. Paa den lille Klokke er ingen Læsning1).

Alter-Tavlen er af smukt Snedker-Arbejde, opmålet 
1769 med Indstiftelsens Ord og oven over Geheyme-Raad 
Schaffalitzky og Frues Vaabener og neden under læses 
følgende: Til Guds Ære og Kirkens Prydelse haver Hans 
Excellence HEt Geheyme-Raad, Ridder og Cammerherre 
Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell og hans 
Frue, Hendes Naade, Høy-Velbaarne Frue Christiane 
Sophia d’Ernst, ladet denne Alter-Tavle tillige med heele 
Kirken inden udi male og staffere i Aaret 17692).

Messe-Hagen, Betrækket om Alteret og Prædike-Stolen 
er givet af fornevnte høye Herskab; Messe-Hagen er af 
rødt Fløyel med Guldgaloner om og Korset ligeleedes 
af breede Guldgaloner; Betrækket om Alteret er af 
smukt, rødt, blommet Plydtz med Guldgaloner i Søm
mene og nedenom samt Cameel-Garns Fryndser; for paa 
staaer i en Krandtz IHS med Aars-Tal 1769 og i hvert 
Hiørne S. d. M. og C. S. E. i Træk. Prædike-Stolen er af 
smukt Billedhugger-Arbeyde, Betrækket er af samme Slags 
som om Alteret med Fryndser. Paa Alteret staaer 2^ 
Messing Lyse-Stager, under hver er 3 Fødder i Dannelse 
som Løver. Desuden er til Alteret en Sølv-Kande, givet

x) Da Jacob Ulfeld først 1610 blev Lensmand over Nyborg Len, 
hvortil Salling Herred hørte, förstaas det ikke, at han allerede 1597 
kunde lade en Klokke med sit Navn og Vaaben ophænge i denne Kirke. 
— Den lille Klokke henfører Uldall, Danmarks middelalderlige Kirke
klokker S. 53 til det 14. Aarhundrede. 2) Den nuværende Altertavle 
er malet af N. Simonsen 1856, Christi Daab. — Orgel bekostedes 1868 
anskaffet af Tiendeejeren og Menigheden; senere er det fornyet.
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af Cammer-Raad Foghs Enke, ligeledes er Oblat-Esken 
samt Kalk og Disk af Sølv uden Inscription; Bægeret 
lod HEt General-Major Windtz giøre nye 1764, saasom 
det forrige var for lidet Funten er af en udhuggen 
Kampe-Steen i Form af et Begere og Fadet er af Mes
sing, udbuklet i Randen, hvorpaa staaer de Trollers og 
Billers Vaabener og B. T. P. B. 1667. 1 Kirken hænger 
en smuk Lyse-Krone givet af HEr Geheyme-Raad Schaf
falitzky1).

Over Kirkedøren er en lugt Stoel med Opgang uden 
fra, er bygt af HEr- Capitain Himmelstrup paa Ølsted- 
gaard og tilhørte samme Gaard, indtil Gaarden i Aaret 
1770 blev kiøbt af HEr Geheyme Raad Schaffalitzky til 
Brobyegaard. Under Taarnet er et Pulpitud til de unge 
Karle. Bag Alteret er i en tilbygt Runddeel en rumme
lig Gang som et Sacrestie. Prædike-Stolen har tilforn 
staaet lige over Korsdøren, men som Opgangen var be
sværlig, blev den for henved 50 Aar siden flyttet ned til 
den eene Side, hvor den endnu staaer2). Paa Stolene er 
2dJ Stæder udhuggen det Aars-Tal 1642, da de maae 
være giorte; dog Skrifte- og Degne-Stolen er ældre*), 
løvrigt findes i Kirken slet ingen Monumenter eller Bil
leder fra de papistiske og gamle Tider4); men at der dog

*) Af det nævnte Inventarium ere Betrækkene og Messehagelen for- 
længst fornyede. Prædikestolen (fra Christian IV.s Tid), den romanske 
Døbefont med det af Børge Trolle og Pernille Bille skjænkede Fad, 
Lysekronen og Lysestagerne gjøre endnu Tjeneste, hvorimod Sølvkanden 
(med Kjøbenhavns Sølvstempel 1735) ikke mere bruges, men opbevares 
hos Degnen. De hellige Kar bruges endnu. 2) Ved Kirkens Hoved
istandsættelse 1804 blev Prædikestolen flyttet til Skibets nordre Side 
(Strøyberg), hvor den fremdeles staar. fl) Topstykkerne af 2 Stole med 
Aarstallet 1642 ere endnu bevarede i Kirken, efterat Stolestaderne i det 
19. Aarhundrede ere fornyede. Den gamle Skrifte- og Degnestol findes 
ikke mere. *) Kirken rummer dog en mærkelig middelalderlig Gravsten 
med to Menneskefigurer, der mulig har dækket over en Dobbeltgrav 
(Løffler, Danske Gravstene fra Middelalderen S. 16 og Tavle XIV Fig.
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tilforn har været, kand viides deraf, at et Par saadanne 
gamle, næsten forraadnede Billeder ligger endnu oppe 
paa Kirkens Hvelvinger. Under Choret er en stoer rum
melig Begravelse med Hvelvinger og Gulvet belagt med 
Fliiser. I samme er nedsat af adelige Liig1): Børge 
Trolle til Troldholm (nu Holsteinborg), fød af Fader Niels 
Trolle til Troldholm, Kongl. Maysts. Statholder i Norge, 
Ridder samt Assessor udi Estatz- og Justitz-Collegio, og 
Moder Frue Helle Rosenkrantz til Gaunøe, født paa Kiø- 
benhavns Slot 1658 d. 22. Sept., død paa Snedinge udi 
Seiland 1676 d. ij. April i sit Alders }8É! Aar.

Frue Pernille Bille til Brobyegaard, si. Byrge Trolles 
til Troldholm, fød paa Øsel, Arensborg Slot, d. 29. Dec. 
1640 af Fader HEt Anders Bille til Damsboe, Ridder, 
fordum Dannemarcks Riges Marsch og Raad, og af Moder 
Frue Sophie Rosenkrantz til Levesmose, død paa Bro
holm i Fyhn 1685 i sit Alders 44 og Enke-Sædes 9É5 Aar.

Deres Børn:
Niels Trolle, Cammerjunker, fød paa Troldholm 1665, 

død i Flensborg 1697 d. 26. May i sit Alders 52 Aar.
Anders Trolle til Hellestrup, fød paa Brobyegaard 

1665, kom i Ægteskab 1692 med Frue Charlotte Amalia 
Wind, døde 1715 d. 21. Nov. i sit Alders 50 Aar2).

Og endnu 4 Børn, som vare døde i deres Barndom, 
og 2^ andre af Familien, nemlig:

Christian Reedtz, fød af Jørgen Reedtz til Wedøe og

73). Stenen er for faa Aar siden bleven indmuret udvendig paa Taar- 
nets Vestside og befriet fra Overkalkning, saa den nu fremtræder i sin 
naturlige røde Farve.

*) Børge Trolles og hans Families Ligkister bleve alle ifølge Be
mærkningen S. 36 i Aaret 1771 nedsænkede i Jorden under Gravhvæl
vingen. ’) Disse af Kistepladerne udskrevne Data supplere de om Børge 
Trolle og hans Familie i Danmarks Adels Aarb. VIII, 420 f. meddelte, 
hvor Anders Trolles Fødselsaar er angivet som 1666, utvivlsomt rigtigere 
end 1665.



9

Frue Mette Trolle til Troldholm, død paa Ølstedgaard 
1676 i sit Alders 6!l Aar1).

Jørgen Kaas, fød paa Holsegaard af Fader Friderich 
Kaas, Lieutnant, og Moder Sophia Trolle, fød og død 
1698*).

Siden er nedsat8):
Hans Friderich Windtz, var General Major og hviid 

Ridder, fød paa Sandagergaard 1702, hans Fader var 
Nicolai Windtz og Moder Margaretha Catharina d’Hoppe, 
var 4 Gange gift, 1. med Isabelle Christiane v. Stochfledt 
fra Brahesholm i Fyhn; 2. med Christiane v. Carisius 
fra Constantinsborg; 3. med Dorothea Valentine v. Blø- 
cher, General Major Løttigs Enke; 4. med Christiane 
Sophia d’Ernst, Enke af Cancellie Raad Marcus Fogh til 
Brobyegaard; døde den 1. April 1765 efter 1 Aars Æg
teskab.

Christiane Sophie Ernst, fød i Kiøbenhavn af Fader 
Etats Raad Ernst, gift 1. med Cancellie Raad Marcus 
Fogh til Brobyegaard; 2. med General Major Hans Fri
derich Windtz; 3. med Geheyme Raad Albrecht Christo
pher Schaffalitzky de Muckadell; døde d. 15. Febr. 1771 
i sit Alders 60 Aar4).

x) Christian Reedtz, hvis Moder var Børge Trolles Søster, nævnes 
ikke paa Stamtavlen i Danmarks Adels Aarb. XI. *) Jørgen Kaas’s 
Moder var en Datter af Børge Trolle (Anf. Skr. VIII, 422; XVI, 205). 
8) De efternævnte Personers Kister staa endnu i Hvælvingen. *) Ifølge 
Kistepladen var »Dydens Ven« Generalmajor Windtz født 12. Juli 1702 
og blev Ridder af Dannebrog 1. Sept. 1764 med Valgsprog candide et 
constanter (Biørn, Nye Saml. ov. Ridderne af Elephant- og Dannebrog- 
ordenen S. 196 f., jvfr. Personalh. Tidsskr. I, 305). Hans Fader var 
Cancelliraad Nicolai Windtz til Sandagergaard, der kom ulykkelig af 
Dage ved at styrte ned fra sit øverste Loft, hvor han var gaaet op for 
at se til en Murmesters Arbejde; efter at have ligget to Dage bevidstløs 
døde han 5. Maj 1704 (Bircherods Dagb. Mscr., jvfr. Personalh. Tidsskr. 
I, 34). Hans Farfader var den Admiralitetsassessor Hans Knudsen (f 1696) 
til Sandagergaard, der med en Ridefogeds Haardhændethed havde banet
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Johan Sigismund d’Ehrenfeldt, født i Stift Bremen 
1697, hedde tilforn Ballmand, blev af Kong Friderich 
d. 5*1 nobiliteret og fik det Naun Ehrenfeldt, var Obrist, 
i — Gang gift méd Frue Hedevig Sophia Fogh, Enke af 
Capitain Himmelstrup til Ølstedgaard; 2É!5 Gang med 
Frue Maria Elizabet d’Benfeldt, en Datter af General 
Lieutenant Benfeldt til Lammehauge; døde paa Ølsted
gaard d. 26. May 17681).

sig Vej til at blive Godsejer og Rangsperson og som var gift med Kir
sten Clausdatter (f 1691), hvis Fader, Claus Christensen i Lodbjerg var 
Broder til Biskop Christen Lodbergs Fader, Jens Christensen. Cancelli- 
raad Windtz var saaledes Næstsødskendebarn til den fyenske Biskop 
Jacob Lodberg (Odense Amtsarch. Nr. 58 Fol. 159, 164 f.; Nr. 160, 
27. Sept. 1718). Hvorfor Børnene af Hans Knudsen, der jævnlig efter 
sit Fødested kaldes med Tilnavnet Viborg, antoge Navnet Windtz, vides 
ikke. — General Windtzs 1. Hustru Isabella Christiane Stockfleth, født 
o. 1715, Datter af Capitain Vilhelm Stockfleth (f 1725) til Brahesholm 
og Krengerup og Marie Dorthea Charisius, blev, da hun tidlig mistede 
sin Moder, tilligemed sin ældre Søster opdraget hos Bispinde Muus i 
Odense (Assens—Hindsgavls Amtsarch. Nr. 159). Hun døde i sin 2. 
Barselseng. — Windtzs 2. Hustru hed ikke, som der staar paa Kiste
pladen, Christiane, men Anna Cathrine Charisius, Datter af Christian 
Charisius til Stamhuset Constantinsborg; hun døde i 1. Barselseng 12. 
August 1743 (Danm. Adels Aarb. VII, 160), efterladende sig en Søn 
Christian Frederik Windtz. — Tredie Gang ægtede General Windtz 
1746 Valentine Dorthea von Blücher, Datter af Ritmester Gustav Hans 
v. Bl. og Enke efter Oberst Johan Georg Lottig, der var død 12. Maj 
1742 (Hirsch, danske og norske Officierer. Wigger, Gesch. der Fam. v. 
Blücher II, 241, 243). I reciprokt Testamente mellem Ægtefællerne, dat. 
Nyegaard 31. Juli 1747, conf. 16. Febr. 1748 (Grevsk. Muckadells Arch.) 
indsatte Fru Windtz sin Stifsøn til sin retmæssige Arving som sin egen 
Søn. Hun døde 1760 og Windtz giftede sig 4. Februar 1764 med 
Christiane Sophie Ernst, ifølge Kistepladen født 14. October 1711, død 
15. Februar 1771, Datter af Politimester, Etatsraad Johan Bartram Ernst. 
Om hendes andre Ægteskaber se S. 9, 30 f.

x) Oberst Johan Sigismund Bahlman, født paa Mühlenhof i Bremen 
Stift ii. Sept. 1697, af Hensyn til sin 40 aarige Tjeneste adlet 6. Oct. 
1758 med Navn af Ehrenfeldt (Nyt dansk Adelslex.). Gift 24. Juli 1742 
med Capt. Himmelstrups Enke.
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HE^ Capitain Himmelstrup døde 1738 og Frue Hede
vig Sophia Fogh, som var først gift med bemeldte Capi
tain Himmelstrup og derefter med HEt Obrist Ehrenfeldt, 
døde 1748. NB. Deres Kister ere uden lnscription1).

Susanne Dorothea Kønemand, Etatz Raad Walters 
Frue fra Kiøbenhaun, var paa Brobygaard i en Besø- 
gelse, hvor hun ankom syg og døde d. 12. Nov. 1771 i 
sit Alders 41 Aars).

Desuden er midt i Kirken en mindre Begravelse8), 
hvorudi er nedsat de Foghers Familie; den er af si. HEt 
Niels Fogh giort større, da den tilforn ikke kunde rumme 
uden et Par Kister. Og har tilforn været nedsat een, 
som var Eyere af Ølstedgaard, ved Naun Caspar Due 
tillige med hans Frue; men som deres Kister vare af 
Ælde og Fugtighed fordærvede, bleve de nedgravne i 
Jorden; nu staaer der:

Christian Nielsen Fogh til Brobygaard og Ølstedgaard, 
fød i Colding 1652 D. 7. Trin.4), blev Amtsforvalter over 
Assens og Hindsgauls Amter 1685, var gift med Frue 
Birgitte Fugl, hafde 13 Børn8), var 27 Aar Amtsforvalter, 
døde paa Brobyegaard d. 10. Martii 1716 i sit Alders 
64 Aar.

*) Capitain Jens Erik Himmelstrup, død 20. Aug. 1758, Søn af den 
i Dansk biogr. Lex. VII, 449 omtalte Krigscommissair Otto Pedersen 
H. til Dallund (jvfr. Westengaard, Oplysn. om Familien Westengaard 
S. 56). Hans Hustru, hvis rette Navn var Anne Helvig Sophie Fogh 
(Odense Amtsarch. Nr. 26 Fol. 66), var en Datter af ndf. nævnte Kam- 
merraad Christian Nielsen Fogh. ’) Susanne Dorothea Koneman, døbt 
i Kjøbenhavns St. Petri Kirke 6. Juni 1751, Datter af Etatsraad, Vice- 
Borgmester og Raadmand Herman Henrik Køneman, gift 26. April 1754 
med Etatsraad, Committeret i General-Landets Øconomi- og Commerce- 
collegium Christian Walter, død 1767. •) Denne er nu lukket og kun
tilgængelig for den, der formaar at klemme sig ned i den gjennem Vin
duet paa Kirkens Nordside. Den rummer 6 velbevarede, store Kister, 
af hvilke nogle ere læderbetrukne og prydede med Messingbeslag, metal
støbte Christusfigurer o. desl., samt 2 Barnekister. 4) o: 1. August. 
*) Nemlig 4 Sønner og 9 Døtre.
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Birgitte Rasmusdatter Fugl, fød 16651), hendes Fader 
var Rasmus Fugl, Handelsmand i Assens, hendes Moder 
Anna Leth; gift 1686 med Cammer Raad Fogh, døde 
den is“ Decembt 1741.

Deres Børn:
Niels Fogh, fordum Eyere af Brobyegaard, var 54 Aar

3 Uger og 1 Dag, døde d. 1’“ Dec. 17472).
Marcus Fogh, Kongl. Mays'-1 Cancellie Raad, Herre til 

Brobyegaard, var først Byfoget i Odense, gift med Chri
stiane Sophia Ernst, en Datter af Etatz Raad Ernst i 
Kiøbenhaun, levede i Ægteskab i 19 Aar uden Børn, 
døde 1762, 64 Aar3).

Dorthea Sophia Fogh, fød paa Brahesborg d. 4. Febr. 
1692, døde 1735, Alders 44 Aar4).

Anna Fogh, døde 1760. NB. Kisten uden Inscription.
Desuden et Par Børn, som er død i deres Barndom.
Endnu er her i Kirken begravet:
Erich Knudsen. Læsningen paa Liigsteenen er næsten 

udslidt; dog sees, at hånd har været Foget paa Brobye
gaard og Søeboe og haft 12 Børn, hvoraf 1 Biskop og
4 Præster, hafde en Datter paa Taagerod i Lidemark 
Sogn, hvor hans Hustru er begraven, æt. 90, døde 
Juledag 1670. Desuden viides, at hånd var gift med 
HEt Lauritz Jespersens Datter i Espe og boede i den 
Gaard i Sønd. Brobye, som kaldes Biergegaard, og at 
hånd har været Stamfader til de Pontopidaner, som

£) Døbt 2. Søndag i Advent, i o. December. ’) Inscriptionen kalder 
ham »al Dyds Exempel«. Han døde i sin Broder Marcus Foghs Hus i 
Odense, hvorhen han var rejst efter Dr. Musæus’ Raad (Odense Amtsarch. 
205). 8) Marcus Fogh blev 174$ Byfoged i Odense samt Kirkeskriver
i Fyen; Aaret efter blev han virkl. Cancelliraad, 1748 tog han sin Af
sked for at overtage Brobygaard efter sin Broders Død. *) Ifølge In
scriptionen levede hun sin Tid ugift hos sin Moder paa Brobygaard, 
hvor hun efter nogle Maaneders Svaghed døde 21. August 1755. Kam- 
merraad Fogh havde en Del Aar Brahesborg i Forpagtning (jvfr. I, 19).
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efter Byen toge sig det Tilnaun, og som Familien har 
været stoer og strakt sig i mange Greene, er deres 
Slægtelinie desuden bekiendt. Hvad Aar hånd døde, 
kand heller ikke sees, uden alleene de 2 første Tal, man 
veed ellers, hånd døde 1631. Den liden Sølv-Kalk og 
Disk, som bruges til de syge at betiene, er og af ham 
bekostet for Kirkens Penge, som sees af Inscriptionen 
paa Foden saa lydende: 1630 haver Erich Knudsen be
kostet denne Kalk og Disk med Kirkens Penge1).

End et Epitaphium over Mouritz Christensen, For
pagter paa Brobyegaard, døde 170}, 55 Aar, og hans 
Hustrue Dorte Jørgensdatter, døde 1705, 44 A., oprettet 
af deres Datter Pernille Mouritzdatter og Kiæriste Jørgen 
Jørgensen2).

Nok en Steen i Gulvet over Christen Knudsen Wi- 
borg8), Forpagter paa Brobyegaard og Gieldschov, døde 
1697, 48 Aar, og endelig:

En Steen i Muren over HEt Matthias Nielsen Gudme,

1) Af Stenens Indskrift kan nu kun læses Navnet ERICH. Erik 
Knudsen, der i sin Ungdom havde færdedes udenlands, var Ridefoged 
over Rigsraad Christian Holcks Gods i Fyen (Søbo) og Langeland og 
døde 1. Februar 1651; hans Enke Anne Laursdatter døde Juledag 1670, 
90 Aar gammel. Det er rigtigt nok, at af deres Børn bleve fire Sønner 
Præster og Sønnen Erik Pontoppidan (1616—78) Biskop i Trondhjem; 
Datteren Sara blev gift med kgl. Ridefoged paa Lellinge Hans Morten
sen, siden Ejer af Taagerød, Lidemark Sogn (Giessing, Jubel-Lærere II, 
2, S. 177 f., 215. Kirkehist. Saml. 4. R. II, 232 f., 247. Pontoppidan, 
Slægten Pontoppidan S. 2—7, hvis Oplysninger ikke ere ganske paalide- 
lige). Den her omtalte Kalk og Disk er formentlig gaaet til Grunde 
ved Præstegaardens Brand. — Bjergegaarden, nuværende Matr. Nr. 8?, 
Fæstegaard under Grevskabet Muckadell, ligger mellem Jernbanestationen 
og Kirken. ’) Dette Epitaphium findes nu ikke. ’) Denne Sten er saa
slidt, at der af Inscriptionen kun er følgende Rest: ..........nudsøn . .
Borrig forpagter paa Brobygaard og Gelskov og sine tvende Sønner 
.... Knud og Andreas Christensen .... 48 Aar og ... . Efter Nav
net at dømme kunde han være Broder til den ovfr. S. 9 Note *) om
talte Admiralitetsassessor Hans Knudsen (Viborg).
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fød i Gudme Præstegaard 1667, var 12 Aar Capelian og 
19 Aar Sogne-Præst; først gift med Margaretha Dinis- 
datter Pontopidan, som døde i sin første Barselseng 1711, 
2d2T Gang med Anna Dorothea Møller, hafde 3 Børn, den 
ældste Datter1) døde 1718; hånd døde d. 12? Octobi 1728.

Muren omkring Kirkegaarden har forhen været ind
fattet i Kalk, men er nu paa de fleeste Steder omsat. 
Det Huus, som tilforn har været Kirke-Lade, er endnu i 
god Stand og beboes af en Huusmand2). Kirken eyer 
noget Jord paa Ølsted Mark, hvis Afgift fra ældgammel 
Tider tilhører Præsterne i Sønder Brobye, som dem og 
ved Dom er tilkiendt og af nærværende Præst er ind- 
hægnet og bruges, og noget Jord paa Tørringe Mark, 
som bruges af en Halvgaard der i Byen, som ellers hører 
til Søeboe, men maae aarlig give til Kirke-Patronen 3 
Tdr Byg, og som det er paalagt samme Sted at svare 
aarlig til Degnen 10 Skppt Byg, maae det vel ogsaa være 
af samme Jord8).

Efter en Optegnelse i Kirke-Bogen, taget af et gi. 
Document, har Præsterne siden Reformationen været4):

1. HEt Knud Hindsen. Af et gi. Document8) sees, at 
hånd var Præst 1513, og som hånd antog Lutheri Lær-

Margrethe Elisabeth Matthiasdatter Pontoppidan kaldes hun i Ind
skriften; de andre Børn vare Christian Nicolai Gudme og Karen Gudme, 
der døde 1792 som Enke efter Biskop Jørgen Hee i Aarhus. a) Kirke- 
laden, der var en middelalderlig Bygning, hvis ene Gavl havde spids
buede Blændinger, er paa Sogneraadets Foranstaltning nedbrudt 1911 
— atter et prægnant Exempel paa moderne communal Vandalisme. 
Kirkegaarden blev planeret 1815 (Strøyberg). 3) Om Kirkejorden paa 
Ølsted Mark se ovfr. S. 4 Noten. Om Kirkejorden i Tørringe haves 
et Tingsvidne paa Latin af 1. Oct. om, at Hr. Jacob, Sognepræst 
til S. Broby, 1523 (el. 24) skjødede Kirken fundum suum in Tyrinch cum 
dormbus in eodem structis (Repertorium dipi. regni Danici mediæv. I, 
259). *) Om Præsterne henvises til Wibergs Præstehistorie I og Suppl., 
idet her kun skal meddeles nogle Rettelser og Supplementer til denne. 
*) Bilag 1.
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dom, forblev hånd fremdeeles i Embedet efter Reforma
tionen.

2. HEl Peder Nielsen.
5. HEl Oluf Pedersen. Blev sigtet for en særdeles 

grov Forseelse og af Biskoppen suspenderet.
4. HEl Mads Laursen1), som var tillige Provst 1589 i 

Herredet. Hafde en Søn HEr Hans Madsen Druchen, 
som var Capellan i Foborg.

5. HEr Peder Jørgensen Klingenberg1); efter hans Død 
giftede hans Enke sig med en Bondemand i Allerup der 
i Sognet.

x) Hr. Mads Lauritsen Drucken eller Droken klagede ved Biskop 
Jac. Madsens Visitats 1589 over at have mistet sit Annex (Visitatsbog 
S. 277), muligvis Allested; men en tidligere Annectering og senere Ad
skillelse af S. Broby og Allested Sogne kan ikke historisk godtgjøres.

Efter Hr. Mads Lauritsen indsætter Wiberg, dog med Spørgsmaals- 
tegn, Hr. Jørgen Klingenberg, der bør udgaa. Hr. Mads’s Efterfølger 
var Peder Jørgensen Klingenberg. Under 7. Aug. 1622 skriver Lens
manden paa Tranekjær, Hans Lindenov, fra Iversnæs til Biskop Hans 
Mikkelsen, at Hr. Peder Jørgensen, Capellan i Bøstrup, har været hos 
ham og berettet, at Hr. Mads i S. Broby »er tilsinds formedelst hans 
Sygdom og Skrøbelighed at kalde hannom til sin Capellan«, hvorfor han 
af Lensmanden har begjæret en Forskrivelse til Biskoppen, der bedes 
»forhjælpe og forfremme Hr. Peder Jørgensen til det bedste, saa han 
dertil maatte promoveres« (Bispearch., Salling Herreds Breve Nr. 75’. 
Kirkehist. Saml. 5. R. III, 5}). Klingenberg, der derefter blev Capellan 
og efter Hr. Mads’s Død, naar vides ikke, Sognepræst i S. Broby, for
blev i Embedet til sin Død 1665 el. de første Dage af 1666; i Svenske
krigens Tid blev han flere Gange udplyndret saavel af Fjender som 
Allierede og maatte jævnlig flygte fra sin Gaard (S. Jørgensen i Fyens 
Stiftstid. 1877, Nr. 253). I Biskop Laur. Jacobsens Ligprædiken over 
Jørgen Brahe har han ladet trykke et dansk og latinsk Sørgedigt over 
denne sin Amicus, Promotor ac Evergeta, de se saisque optime meritus, 
han underskriver sig her Clinck-Berg. Biskop Erik Pontoppidan, der i 
sin Barndom var bleven undervist af ham, har i sine Epigrammata (Hau- 
niæ 1648) ikke mindre end tre til Hr. Jørgen de divitiis, qvæ spina. Hans 
1, Hustru, hvis Navn ikke er opbevaret, var en Søster til Jesper Peder
sen i Jersore, Herredsskriver i Skam Herred, og til Niels Pedersen, 
Foged i Størdalen i Trondhjems Amt. I Salling Herreds Tingbog 22.
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6. HE' Dines Hansen1). Kirke Bogen er først begyndt 
i hans Tiid A° 1686. Formedelst Alderdom og Skrøbe
lighed tog hånd sig Capellan i Aaret 1697; hånd levede 
derefter i 12 Aar og døde 1709 24 Juli i sit Alders 
77 Aar.

7. HE" Matthias Nielsen Gudme2), fød i Gudme Præ-

Sept. 1666 nævnes følgende Børn af dette Ægteskab: Peder Pedersen, 
tjenende sin Morbroder i Størdalen; Anna Pedersdatter, gift med Peder 
Jensen i Landskrone, og Susanne Pedersdatter, gift med Hans Jensen 
Bechmand i Tørringe. Anden Gang var han gift med Helvig Niels- 
datter. En af hans Hustruer var Søsterdatter af hans Formands Hustru 
(Kirkehist. Saml. 4. R. II, 246—51).

J) I Bispearchivet haves en af ham selv skreven Copi af Kaldsbrev, 
udstedt i S. Broby Kirke 14. Jan. 1666 af Børge Trolle til Trolholm og 
Caspar Due til Ølstedgaard saavelsom ogsaa Niels Christensen i Allenip, 
Rasmus Hansen i S. Broby, begge Kirkeværger, Peder Madsen i S. Broby, 
Oluf Knap i Ølsted og Niels Sørensen i Tyringe, hvilke, efterat Gud 
har bortkaldet deres kjære Sognepræst, Hr. Peder Jørgensen Clingebierg, 
have efter den dem af menige Sognemænd givne Fuldmagt med Prov
stens Raad og Samtykke udvalgt og kaldet hæderlig og vellærd Mand 
Hr. Dines Hansen, som en Tid lang haver betjent denne Menighed for en 
Medtjener troligen og flitteligen, til deres rette Pastor og Sognepræst med 
Vilkaar af Kongens Confirmation. — Han havde i to Ægteskaber adskil
lige Børn, der kaldte sig Pontoppidan. Af Skiftet efter ham (Salling 
Herreds gejstl. Skifteprot. I, 126—31) faar man Indtrykket af et velha
vende Hjem; der fandtes en Guldkjæde til 56 Rd. og ikke lidt Sølvtøj: 
to Kander (den ene til 30 Rd.), Skaale, Skeer o. s. v. I Præstegaarden 
var 13 Bæster, 21 Stk. Kvæg, 6 Faar, 2 gamle Søer, 4 Ungsvin, 8 Bi
stokke. Hans Enke Mette Jensdatter Lucoppidan, der blev boende i 
S. Broby, mistede i 1712 sin ældste Stiftsøn, »den hæderlige og vellærde, 
nu salige unge Mand og Studiosum« Hans Dinesen Pontoppidan (Skifte 
beg. 23. Sept., anf. St. 141—44). Han var velforsynet med Penge, 
Klæder (Muffe, tre Parykker) og mange Bøger, mest theologiske og 
latinske Classikere. ’) Da han ingen Børn havde med sin 1. Hustru 
Margrete Dinesdatter Pontoppidan, affandt han sig paa Skiftet efter 
hende med hendes Familie ved at betale den 50 Rd. (Anf. Skiftepr. I, 
125). Med sin 2. Hustru, en Præstedatter fra Gudbjerg, var han be
slægtet i 2det Led, hvorfor han erhvervede Ægteskabsbevilling 2. April 
1712 (Bispearch.). Ogsaa han synes efter Skifteforretningen (Anf. Skiftepr.
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stegaard 1667, var først Capellan hos sin Formand i 12 
Aar og derefter Sogne-Præst i 19 Aar, var først gift med 
en Datter af sin Formand, Margaretha Dinisdatter, hafde 
Bryllup d. 19. Sept. 1708, hun døde i sin isie Barselseng 
d. 26. Octobt 1711; derefter med Anna Dorthea Hans
datter Møller; hafde 5 Børn; hånd døde den 12. Oct. 
1728. I hans Tiid fra 1717 til 1732 er ingen indført i 
Kirke-Bogen. Hans Datter Karen Pontopidan gift med 
Biskop Hee i Aars.

8. HEt Thomas Amager1), fød i Wigersløv Sogn i et 
Sted kaldet Amager 1693, var først Informator ved Cam- 
mer-Raad Foghs Børn og af hans Enke kaldet til Sogne- 
Præst for Sønder Brobye Meenighed; hånd giftede sig 
med sin Formands Enke. Hånd var vel studeret og hafde 
lagt sig efter Sprogene, særdeeles det Hebræiske; men 
til Prædike-Embedet manglede hånd Gaver, hvilket dog 
ved hans gudfrygtige, retsindig og ærlige Vandel nok
som blev oprettet. 1746 døde hans første Kone; hånd 
giftede sig 2d2n Gang med Jomfrue Anna Kirstine Laco-

I, 243—48) at have været velstillet; der var'i Boet baade Guldkjæde og 
Guldringe, Sølvkander, Bægre, Skeer m. m. Besætningen var i o Bæster 
og 25 Stkr. Kvæg. »Den salig Mands Gangklæder og faa Bøger bleve 
ej fremviste eller opførte, men efter den salig Mands sidste Villie og 
Begjæring blev udi Moderens Gjemme og Forvaring til deres fælles Søn 
Christian Nicolai Gudme, som nu gaar i Skole i Faaborg, at han dem i 
Fremtiden skal nytte og nyde.«

x) Ifølge Skiftet efter ham (Anf. Skiftepr. II, 155—57) døde han 30. 
Dec. 1746. I hans Bo fandtes baade Lysestager, Lysesax, Thepotte og 
Fad af Sølv; han havde 12 Heste og Føl, men kun 6 Køer, et Dousin 
Faar, 1 Gjed og 3 Bukke. Hans Bibliothek paa ca. 130 Bøger bestod 
mest af Theologi, Historie og Philologi. Da han ingen Børn efterlod 
sig, maatte Enken Anna Kirstine Lacoppidan dele Boets Overskud, ca. 
200 Rd., med hans talrige Slægtninge, deriblandt Børnene af hans to 
forud afdøde Brødre, Hr. Jørgen Fædder i Gaverslund (hvis ene Datter 
Ellen under Skiftet blev gift med Sognepræsten til Vinger i Akershus 
Stift, Hr. Christen Lund) og Commerceraad Frederik Amager i Frede
ricia.

2
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pidan, en Datter af Provsten HEr- Hans Lacopidan i Søe- 
bye, men efter et kort Ægteskab af 12 Uger kaldede 
Gud ham bort først i Aaret 1747 i sit Alders 54 Aar.

9. HEt Clemen Høg1), født i Frideritz, giftede sig 
med sin si. Formands Enke; hånd var en retskaffen og 
omhyggelig Lærer og særdeeles godgiørende, saa hånd 
aldrig var gladere, end naar hånd fandt Leylighed at 
kunde hielpe dend trængende. I de sidste Aaringer var 
hånd meget svagelig; han hafde 2 Børn, en Søn, som 
døde før Faderen og en Datter, som overlevede ham; 
hånd døde i Aaret 1760, 44 Aar.

10. HEt Christopher Strøyberg2), fød i Kierte Præste- 
gaard 1713, var først Capelian i Særslev et Aars Tiid,

x) Han døde Sept. 1760, efterladende sig Enke og en Datter Hanna 
Maria Birgitte Høeg. Allerede paa Skiftesamlingen 20. Nov. meddeltes, 
at Successor »havde indgaaet Ægteskabs Forbindtlighed med Enkens, 
der saaledes conserveredes i Kaldet véd at ægte sin første Mands tvende 
Eftermænd. I Hr. Clemen Høegs Præstegaard forekommer blandt Ind
boet for første Gang adskillige Malerier, bl. a. forestillende de fire 
Evangelister, Christus paa Korset m. v., men ikke af stor Værdi, da de 
kostbareste vurderedes til 8 Mark Stykket og »en gammel Mand« kun 
til 8 Skilling.” Forresten fandtes en Del Sølvtøj, ca. 180 Bøger, mest 
Historie og Theologi, 8 Heste, 14 Køer o. s. v. Men efter Fradrag af 
Gjælden var Boets Overskud kun 7 Rd. 4 Å' (Anf. Skiftepr. II, 294— 
501). 2) Hans 2den Hustru døde 28. Jan. 1788 (Odense Adressecon- 
toirs Efterr. 1788 Nr. io); 7. Marts fik han Bevilling til at hensidde i 
uskiftet Bo efter hende, med hvem han havde Børnene Sille, Anna Marie, 
gift med kongl. Landmaaler Johannes Schmidt, og Jørgen (Anf. Skiftepr. 
III, 93). I 1791 søgte han paa Grund af sin »høje Alder og byrdefulde 
Skrøbeligheder« Capellan, d. v.s. han ønskede at faa sin ovfr. S. 1 nævnte Søn 
til Medhjælp — ellers vilde han ingen have (Bispearch., Salling Herreds 
Breve). Dette blev ham bevilget, og Sønnen, der Aaret forud havde 
absolveret Attestats med non (heri følgende sin Faders Exempel) blev 
1792 Capellan og ved Faderens Død Januar 1794 hans Efterfølger. Da 
han efter 40 Aars Forløb bortkaldtes 1834, afsluttedes en Række af Præ
ster i dette Embede, der i 167 Aar siden Hr. Dines Hansens Tiltræ
delse enten vare hinanden nær beslægtede eller hinandens Successorer i 
Embede og Ægteskab.
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derefter Sogne-Præst i Herringe 17 Aar og efter si. HEr 
Høgs Død kaldet til Sogne-Præst for Sønder Brobye 
Meenighed i Aaret 1760, var først gift med Siile Birche- 
rod, en Enke af si. HEr Anders Holm til Wigerslev og 
Wevlinge Meenigheder, og da hun blev henkaldet 1757, 
kom hånd anden Gang i Ægteskab med sin endnu 
levende Hustrue, Anna Kirstine Lacopidan, hånds For
mands si. HEt Høgs Enke, med hvilken hånd har 5 Børn, 
en Søn og 2 Døttre. Hans Nidkiærhed i Embedet, ret
sindige Vandel, kiærlige og tienstfærdige Omgang er be- 
kiendt og derfor ikke behøver videre at mældes. Hånd 
blev i Aaret 1777 udvalgt til Med-Directeur ved Lunde- 
gaards Gods.

Af Degne viides alleene:
1. Hans Pedersen Lam var Degn 1589 og 159.^ da 

hånd lovede at give 8“ Skpp. til Skolen.
2. Claus Madsen. Hans Navn findes i en gammel 

Gradual og Aars-Tal 1644. I hans Tiid blev Wærket 
bygget, da ald den Grund, paa hvilken samme er bygt, 
laae til Degne-Boligen; til Vederlag herfor blev ham til
lagt 2Ét Agre i en Mark, Heeden kaldet. Men som hånd 
formeente sig ikke at have faaet Fyldest, da det baade 
var skarp Jord og tillige længer fraliggende, blev den 
atter nøyere maalt og en Ende af den eene Ager endnu 
frataget.

5. Peiter Degn1), hånd blev for sit uordentlige og 
liderlige Levnet sat fra Embedet ohngefær i Aaret 1688.

4. Anders Povelsen Worm, han hafde allerede i nogle 
Aar holdt Skole her i Byen; hånd døde A? 1690.

5. Lars Pedersen Kiøg’), hånd giftede sig først med

l) Om hans slette Opførsel vidner Sognepræstens Klage over ham 
til Biskoppen, meddelt som Bilag n (Bispearch., Salling Herreds Breve; 
jvfr. Kirkehist. Saml. 5. R. III, 297). 3) Af Skifterne efter ham og
lians iste Hustru (Salling Herreds gejstl. Skifteprot. I, 67 f., 101) frem-

2



20

sin Formands Enke Elisabeth Lauritsdatter, og da hun 
døde 1697, blev hånd anden Gang gift med Drude Hans
datter Bornemand 1698; hun var HEt Hans Bornemands 
Datter fra Marslev, hvis Moder som Enke opholdt sig 
der i Byen; hånd var et vildt Menneske. 1 hans Tiid, 
neml. 1707, afbrændte Degneboligen. Hånd døde d. i*e 
Decembi 1710, da han samme Dag hafde været ude at 
bede til Fader.

6. Peder Jacobsen Koch1); hånd giftede sig med sin

gaar, at han kun efterlod sig Fattigdom; han ejede fem Bøger, deraf to 
latinske, hvoraf muligvis kan sluttes, at han var Student. Med sin 2den 
Hustru, Drude Hansdatter Bormand (ikke Bornemand), havde han fire 
Børn: Hans, Jens, Bendix og Laurits. Hun var Datter af Mag. Hans 
Bormand i Marslev, i hvis Kirkebog hendes Fødsel og Daab er indført 
under 1681 saaledes: Die 1 januarii, hora qvarta matutina, nata Druda 
Bormanna, & baptizata 4 januarii, publice in templo Domino oblata 9 
februarii (jvfr. Saml. til Fyens Hist. og Topogr. V, 321, hvor hendes 
Navn ved Uagtsomhed er blevet til Gjertrud).

x) Han efterlod ved sin Død 4. Sept. 1728 Enken Drude Bormand, 
der ogsaa i sit Ægteskab med ham var bleven Moder til fire Børn 
(Anne Margrete, Dorthe Kirstine, Jacobus og Elisabeth) i yderste Armod; 
hele Boet vurderedes til 9 Rd. 1 # 14 fi (Anf. Skiftepr. I, 242). Søn
nen Jacobus Pedersen, der havde gaaet fem Aar i Odense Latinskole, 
som han paa Grund af Fattigdom maatte forlade ved Faderens Død, 
blev senere paa Anbefaling af Cancelliraad Marcus Fogh til Brobygaard 
antagen som Skoleholder i Ølsted, hvorfra Børnene især om Vinteren 
havde Vanskelighed ved at komme til Skolen i S. Broby. Hans Søn 
Peder Jacobsen, født i Ølsted 1746, gik Skriverstuevejen, tjente derefter 
som Foged eller Forvalter paa Vejrup og Selleberg og kjøbte 1775 af 
den store Odense-Kjøbmand Peter Eilschow Bondegaarden Nr. 7 i Aa- 
sum paa 12 Td. Hartkorn, som Eilschow havde erhvervet paa Auctionen 
over Krongodset 1764 (Fyenbo Landstings Skjøde- og Pantebog XXII, 
99). Peder Jacobsen Walther, som han kaldte sig efter sin Forvalter
bestilling, levede her som Gaardmand til sin Død 1829, og under samme 
Familienavn bebor hans Efterslægt den Dag i Dag samme Gaard (Loh- 
mann, Slægten Walther i Aasum, Odense 1915). — Denne pudsige Sam
menblanding af Walther og Forvalter har et Slags Sidestykke i Fortæl
lingen om den gamle Bogbinder Milo i Odense, der bona fide talte om 
Forvalter Scotts Romaner.
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Formands Enke 1712 d. 4. Feb., men som strax efter 
Bryllupet Creditorerne kom og tog alt hans Eyende, 
levede hånd stedse kummerlig, og at Indkomsterne i hans 
Tiid maae have været ringe, kand sluttes af een hans 
egenhændige Optegnelse, da hånd anslaaer sit Kalds Ind
komster, saavel Korn som Penge, i allerhøyeste for 40 
Sldtr. Hånd hafde endeel Børn og døde 1728.

7. Hans Christian Rasch1), fød udi Odense, hafde først 
conditioneret i Præstegaarden og siden en kort Tiid holdt 
Skole der i Byen. Hånd satte Degne-Boliget noget i 
Stand, som ved hans Formands slette Omstændigheder 
var bleven endeel forfalden. I hans Tiid blev Skolevæ
senet paa Landet indrettet, dog nød hånd ikke den Ret, 
som Forordningen siger, da der ikke haves een eniste 
Koes frie Græsning til Degnen; vel faaes i Skole-Løn 
10 Rdt, men deraf maae ogsaa Græsningen betales, da

Han døde 2. Juli 1763, efterladende Enken Karen Hofman. Som 
Arvinger anføres Børnene efter hans 1757 afdøde Broder Christen Rasch, 
Degn i Svanninge, og hans Søster Marie Elisabeth Lorentsdatter Rasch 
i Odense. Boet, i hvilket fandtes nogle faa Bøger af blandet Indhold, 
udbragtes efter Fradrag af Gjælden til ca. 55 Rd. (Anf. Skiftepr. II, 
107—10, 332, 375). Da Skole i Sognet skulde indrettes i Henhold til 
Forordn. 23. Jan. 1739 og 29. April 1740, blev der til Degneboligen 
tilbygget tre Fag og hans Løn som Skoleholder fastsat til 10 Rd. (for
uden 3 Rd. 2 # i Lysepenge af Patronen) og 30V2 Læs Tørv. Fd. 1739 
forpligter Bønderne til at give Degnen Græsning eller Foder til 2 Køer; 
i den Anledning hedder det i Protokol over Indretning af Skolerne 
1739—40 (Bispearch.): »Mens som ingen Græsning der i Sognet er at 
erholde for Degnen til Køer, saa faar Degnen selv at forskaffe sig Græs 
og Foder for den ham allerede udlovede Penge«. Derved blev det, kun 
at Patronen, Mr. Fogh, lovede at unde Degnen 3 Læs Halmfoder 
aarlig til sin Ko, som skulde leveres ham ved Mortensdags Tider og 
paa det ganske Sogn reparteres. Allerede ved sin Kaldelse til Degne
embedet havde han maattet forpligte sig til ogsaa at holde Skole for 
Ungdommen i Sognet, og det ikke blot for dem, som hans Information 
for Betaling maatte forlange, men ogsaa for 4 af de fattigste Børn i 
Sognet, som Herskabet denominerer, at undervise for intet (Kirkehist. 
Saml. 5. R. III, 518).
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dog mange Degne her i Landet har 2, ja vel undertiden 
3 Kiør frie; men som hånd var en sagtmodig og fredelig 
Mand, lod hånd sig nøye, frygtende, at det kunde gaae 
med ham som med een af hans Formænd, Claus Mad
sen, der besværgede sig over at have faaet for lidet Jord 
og derover fik mindre. Hånd var gift med Karen Hoff- 
mand, ligeleedes fød i Odense; de hafde ingen Børn; 
hånd døde 1763.

8. Knud Pedersen Næraae1), fød i Næraae i Aasum 
Herredet 1732, deponerede privat 1752 med Testimonium 
fra sin ældste Broder, Provst Næraae i Svendborg, da 
værende Catechet i Faaborg, som hafde læst for ham. 
Tog Examen philosophicum 1759, Attestats 1760, samme 
Aar prædikede for Dimis under Doctor Bang. Kaldet til 
Degn for Sønd. Brobye Meenighed 1763. Samme Aar 
gift med Dorte Maria Ludevigsdatter, fød i Odense, har 
i Søn. Hånd gav sin Formands Enke Pension udi 
Aar til 1771, da hun døde, hvert Aar 1 Td? Rug, 1 Td' 
Byg, 2 fæde Giæs, 2 Læs Tørv og 5 Rdt i Penge.

Ved den vesten Side af Aaen strax ved Byen ligger 
det saa kaldede Brobyeværch2), som bestaaer af 15 Huuse,

*) Ifølge Sønder Næraa Kirkebog var han Søn af Skrædder, ikke 
Degn, som almindeligvis angives, Peder Lauritsen (viet 8. Oct. 1714 til 
Gjertrud Hansdatter og død 1751, 72 Aar gammel, begr. 9. Juni), der 
af hans ældre Broder, Provst Laurits Pedersen Næraae, død 1794 som 
Præst i Svenborg, bekjendt af sin Udgave af Blochs fyenske Gejstlig
heds Historie, kaldes med Tilnavnet Buli (Ordinandernes Curric. vitae i 
Bispearch.). Knud Næraae blev 12. Aug. 1765 af Fru Fogh kaldet til 
Degn i S. Broby (Collatsprot. i Bispearch.) og levede her i over 41 Aar 
til sin Død 1805; Skifte efter ham er begyndt 7. Februar. Med sin 
forud afdøde Hustru havde han kun en Søn, hvis Enke Magdalene Dahr, 
da hans Forældre 26. Febr. 1800 oprettede Testamente, var gift med 
Degnen Lars Brandt i Vester Hæsinge. Knud Næraaes Bo var vel 
forsynet med Indbo, men nogen Opgjørelse af dets Status er ikke ind
ført i Skifteprotokollen, da det overdroges Arvingerne, Provst Næraaes 
fem Døtre, at skifte (Anf. Skiftepr. III, 380 f., 407 ff.). 2) Ønsket om
at kunne forsyne Hæren med Vaaben, uafhængigt af Leverancer fra Ud-
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hvor Rigens Marsch Anders Bille som da værende Eyere 
af Brobyegaard lod indrette en Gevehr-Fabriqve; af et 
Aars-Tal paa et Huus der paa Værchet kand sluttes det 
har været 1651. Værkstædet var ved den forbigaaende 
store Aae og saaleedes indrettet, at Hamrene, Blæse
bælgene, Bore- og Dreye-Værkerne altsammen kunde 
drives ved Vandet. Til Boliger for Haandværksfolkene 
lod hånd nedbryde en Gaard ved Levesmose, Høysgaard 
kaldet, og af Materialerne Wærchet bygge samt Huusene 
teglhænge, som de fleeste endnu ere; Mesteren boede i 
det Huus, hvor det priviligered Gastgiver Huus er, som 
den Tiid var ziiret med en Spiir og almindelig kaldtes 
Spiiren; i samme hængte en stoer Klokke, som brugtes 
at ringe med Morgen og Aften, naar de skulde gaae paa 
og af Arbeyde. Efter faae Aars Drift blev det af de 
svendske Krigsfolk A? 1658 ruineret; der skal endnu fin
des Gevehrer, som her ere giorte, og siges at være meget 
gode; Klokken, som nogen Tiid blev brugt til Bordklokke 
paa Brobyegaard, blev siden solgt og skal hænge i en 
Kirke ved Aunsberg udi Jylland. Og som bemeldte 
Anders Bille døde i samme Krig 1657 °8 hans Gods

landet, der i den sidste svenske Fejde havde været næsten standsede, for
anledigede Oprettelsen af Vaabenfabrikken Brobyværk, der skete noget 
tidligere, end her angivet, formentlig et Par Aar efter at Anders Bille 
1645 havde kjøbt Brobygaard; den 17. Maj 1648 tilmageskifter han sig 
af S. Broby Degnebol nogle smaa Stykker Jord sønden og østen for 
S. Broby Møllebro, som falde belejlig at bygge paa til at gjøre »Geuerge« 
paa (Kronens Skøder II, 2), og 28. Nov. s. A. erhverver han og sexten 
andre Herremænd kongeligt Privilegium paa Værket; eftersom der hidtil 
har været stor Mangel i dette Kongerige paa »Manufactur«, skrive de 
i deres Ansøgning om Privilegiet, havde de adskillige Haandværksmestre 
bestilt og indført i Fyen med stor Bekostning for at forfærdige Harni
sker, Musketter, Pistoler, Degener, Piker og andet Gevær og der have 
ladet bygge Huse og Værksted oprette i S. Broby, forat saadant Gevær 
ikke alene kunde forfærdiges her i Landet, som hidtil fra fremmede 
Lande bleve indførte med stor Besværing og Bekostning, men ogsaa for- 
færdiges af bedre Prøve, da det indførte for det meste har været garn-
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deelt iblandt hans Børn, blev Værchet ikke meere sat i 
Stand, men Huusene som andre bortfæstede; og da der 
siden efter paa beqvemmere Steder er indrettet slige 
Værker, har det heller ikke været anseet for nødvændigt. 
Da Lande-Veyen fra Odense og til Faaborg og fra As
sens til Svendborg falder her igiennem, er der for de, 
Reysendes Skyld paa Wærchet oprettet en priviligeret 
Kroe.

melt, udskudt, fordærvet og blot paa ny oppudset, og saaledes Pengene 
kunde blive her i Landet; de søge derfor om Monopol og om, at Kon
gen vil tage sine Geværer hos dem og forbyde Indførsel af fremmed 
Gevær, og endelig om Toldfrihed paa 200 Sk?F Jern, 100 Centner Staal, 
100 Læster Stenkul samt fri Udførsel af de forfærdigede Geværer. I 
Privilegiet blev der tilstaaet Participanterne Monopol samt fri Ind- og 
Udførsel, men Kongen vilde ikke forbinde sig til at handle med dem 
alene, med mindre de leverede lige saa godt Gevær for lige saa godt 
Kjøb som Andre samt biede med Betalingen efter Rigets Lejlighed 
ligesom alle andre Leverandeurer. Privilegiet blev stadfæstet 8. Juni 
1651, og at Kongen har kjøbt Vaaben af Værket, ses deraf, at Partici
panterne s. A. fik Anvisning paa Betaling derfor af St. Hans Klosters 
Len (Vedel Simonsen, Rugaard II, 1 S. 121 ff., Danske Atlas III, 548, 
VI, 743). I sin Encomion Regni Dania (1654, S. 123) omtaler Jens 
Lauritsøn Wolf Broby værk saaledes: Ved Braaby udi Fyen er et meget 
berømmeligt Værk oprettet med adskillig Manufactur at gjøre og kun- 
stelig forarbejdes med stor Behændighed, saasom er Musketter, Pistoler, 
Fyrrør, Klinger adskillige Slags, Fæster, Partisaner, Hellebarder, Har
nisker, Piker, Hakker, Spader, Jernskovler, Øxer og al andet Slags, som 
til Krigsbrug hører, det man ellers tilforn fra fremmede Steder forskrive 
skulde og med mange Penge dyre betale. — Endnu findes i Kjøben
havns Tøjhus og i Nationalmuseet smukke Prøver af Vaaben fra Broby
værk, bi. a. 4 Partisaner med Frederik III.s Navnetræk, Vaaben og 
Valgsprog, forfærdigede 1648—49, en Riffel med Anders Billes Navn 
og Vaaben (1650) og et Spyd med Biskop Hans Svanes Navn (1651). 
Selv efterat Svenskerne havde ødelagt Vaabenfabrikken, vedblev Broby
værk i mange Aar at have Udseende af en lille Fabriksby, hvis Befolk
ning, indført fra forskjellige fremmede Lande, var en Svøbe for hele 
Egnen (Jørgensen Kistrup i Fyens Stiftstid. 1877 Nr. 252). En Peder 
Hansen, forrige Forvalter paa Broby Munitionsværk, boede 1667 i Assens 
(Assens Pantebog 1652—96 fol. 54).
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I Byens Marker findes ingen Spor af Alderdommens 

Mærker, saasom hedenske Begravelser, Offersteder eller 
Høye, heller ingen mærkværdige rindende Kilder. Vel 
synes det, som der i de papistiske Tider maae have 
staaet en Kirke eller Capel paa Marken østen for Byen, 
saasom der er Jord i Nærheden, som endnu bærer Navn 
deraf, samt et Kiær kaldet Capeis Kiær, og efter gammel 
Sagn skal i samme en Klokke været nedsiunken, som af 
samme Capel var udfløyen; men som eenhver veed nok, 
hvad Grund slige Fortællelser har, vil det kun sige lidet, 
uden alleene deraf kand sluttes, at der maae have været 
et Capel, men om samme har været førend den anden 
Kirke blev bygt eller i hvad Henseende oprettet, kand 
ikke siigis, saasom Alderdommen slet intet har efterladt 
noget herom til Oplysning1).

Strax sydost ved Byen ligger Brobyegaard, som er et 
gammelt adeligt Sæde; dends frie Hovedgaards-Taxt er 
34 Tdi 2 Skpi 3 Fd., Skovskyld 9 Tdi 5 Skpi 1 Fd. 
Gaarden er vel bygt og holdt vedlige; Borgegaarden be-

*) Den hos Trap III, 68$ nævnte Dyrehøj, N. 0. for S. Broby paa 
Vejen til Ølsted, er ikke egentlig en Høj, men et Højdeplateau, paa 
hvis sydlige Fald Klokkekjæret ligger. Indtil for ca. 50 Aar siden var 
det et Kjær, hvorved stode nogle høje Popler; nu ser man kun en Lav
ning, der er besaaet som den tilstødende Jord. Sagnet om den i Kjæret 
nedsunkne Klokke spores endnu, men Navnet Capelskjær, der ogsaa 
forekommer i Bispearchivets Herredsbøger af 1667 og 1690 (Capelskjær 
i Østermark), kjendes ikke længer. — Til Brobygaard knytter sig det 
hos Thiele, Danmarks Folkesagn I, 79, fortalte Sagn om den saarfaste 
Ladefoged, der, da Fjenden var i Landet, tiaf to af hans Soldater ifærd 
med at plyndre hans Hus og slog den ene ihjel paa Stedet, medens 
han gav den anden sit Banesaar paa Odensebakken i Gaardens Nærhed 
m. v. Nogen Sandhed er der i Sagnet, skriver S. Jørgensen (Kistrup) i 
Fyens Stiftstidende 1877 Nr. 252; thi i et gammelt Træ paa Odense
bakken fandt man for nogle Aar siden Skelettet og Bevæbningen af en 
svensk Soldat; han maa ganske sikkert have skjult sig der for Partier af 
Befolkningen og fundet Hungersdøden i sit skrækkelige Fængsel. — 
Herom har intet kunnet oplyses.
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staaer af en Hovedbygning og 2É? Side-Bygninger, Hoved
bygningen er grundmuret, anseelig høy og stoer, dog kun 
i Etage, bygt af Børge Trolle; paa en Gavl staaer med 
Jern-Bogstaver B. T. F. P. B. 1673, som betyder Børge 
Trolle og Frue Pernille Bille, da Aarstalet formodentlig 
betyder det Aar, som den maae være bygt. Side-Byg
ningerne ere af Muur- og Bindingsværk; for Enden af 
det store Huus har nuværende Eyere, HEt Geheyme 
Raad Schaffalitzky ladet bygge et nyt Kiøkken med fleere 
Kamre, hvorved de andre Værelser ere bievne fleere 
og ordentligere, imellem Borgegaarden og Ladegaarden 
ere Graver med en Broe over. Ladegaarden er ligeleedes 
anseelig stoer, og til Tærske-Laden har bemeldte høye 
Eyere ligeledes bygt et anseeligt Stykke; hånd har 
ogsaa paa Gaarden ladet opsætte et stort Slag-Uhr. Ved 
Gaarden er en smuk Have, ziret med Buschagie og 
Terrager. I Haven er en stoer Mængde rare Frugttræer, 
og er i nuværende Eyeres Tiid giort meget større; den er 
omgivet med et aabet Stakeet og giver for de forbirey- 
sende en behagelig Siune. Til Gaarden er anseelig Skov 
af Eeg og Bøg saavel i dends egne Lykker, som ogsaa 
noget i Bøndernes, og er desuden en god Avlsgaard. At 
Gaardens Jorder maae være eendeel forandrede, kand 
sluttes deraf, at der endnu kand sees rudera i Gaardens 
Lykker, hvor tilforn et Par Bøndergaarde har staaet. Til 
Gaarden er got Fiskerie, deels i Damme, deels i den 
forbie Gaarden og igiennem Sønder Brobye Marker 
løbende store Odense Aae.

Gaardens Eyere, som viides, har været1):

l) Efter nu tilgængelige Kilder kan Rækken af Brobygaards Ejere 
følges ikke lidt længere tilbage (jvfr. Trap, Danmark III, 682. Jac. 
Madsens Visitatsbog ved Crone S. 235, 258, 277, 545. Danmarks Adels 
Aarb. XVII, 217, XXIII, ji8. Saml. til Fyens Hist. og Topogr. VI, 
>9°, 337)- Johannes Pedersen, Ridder, nævnes 1351; Anders Jepsen 
1388; Bild Nielsen (Kruckow) og Fru Ide Jacobsdatter Norby, der
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HEr Anders Bille, Dannemarkes Riges Marsch og Raad, 

som tilligemed Brobygaard eyede 81 adelige Sædegaarde; 
hånd lod 1651 anlægge Gevehr-Fabriqven ved Aaen i 
Sønder Brobye; ved Fridericiæ Indtagelse og dends De- 
fension bekom hånd af Landsens Fiender sit Bane-Saar, 
hvoraf hånd døde d. 61 Nov. 1657, 57 Aar gammel, og 
ligger begraven i Haarbye Kirke. Efter hans Død er 
Brobyegaard ved Arv tilfalden hans Datter Pernille 
Bille, gift med Børge Trolle til Troldholm i Sielland; 
hånd har bygt det store, grundmuret Huus paa Brobye-

levede 1572; deres Datter Maren Bild, gift med Henning Venstermand, 
der døde paa Brobygaard 1. Maj 1581, hvorefter hun solgte Gaarden og 
tog Ophold hos en Bonde, hun havde i Ølsted, medens hende gamle 
Søster Anne boede hos en Bonde i Dreslette (1589). Kjøberen var 
Frants Rantzau, født 1555, der faldt 1612 paa Skjellinge Hede (Dansk 
biogr. Lex. XIII, 427). Fra hans Tid stammer det paa den Rantzauske 
Stamtavle paa Krengerup malede Billede af Brobygaard, der er gjen- 
givet hos V. Lorenzen, Rantzauske Borge og Herresæder i 16. Aarh. 
S. 23; efter denne Fremstilling var Hovedbygningen den Gang et stort 
hvidkalket Bindingsværks Hus med Kjælder og to smallere Tilbygninger, 
ligeledes af Bindingsværk; Tagene og alt Træværket er rødmalet. Hans 
Enke Anne Eriksdatter Rosenkrantz (1564—1618) ejede endnu 1614 
Gaarden, derefter hendes Søn Henrik Rantzau (1599—1674; Dansk 
biogr. Lex. XIII, 448), som 1635 skjødede Gaarden til Jomfru Anne 
Rosenkrantz, født 1610, Datter af Jacob Rosenkrantz til Arreskov; efter 
hendes tidlige Død 4. Nov. 1645 udkjøbte Rigsmarsken Anders Bille til 
Damsbo og Løgismose (død 10. — ikke 6. — Nov. 1657), der var gift 
med Jomfru Annes Søster Sophie Rosenkrantz (død 1667), sine Medar
vinger (Borchard Rud til Sæbygaard, Mogens Høg til Kjærgaardsholm, 
Gunde Rosenkrantz til Skabygaard, Mette Rosenkrantz sal. Otte Brahe 
Pedersens til Torbenfeld, Edel Rosenkrantz sal. Gabriel Laxmands til 
Frøslevgaard og Jomfru Margrete Rosenkrantz), hvis Skjøde til ham er 
udstedt i Kjøbenhavn 30. Juni 1646 og foruden Hovedgaarden omfatter 
følgende Gods: i S. Broby 12 Gaarde, Broby Mølle, 12 Gadehuse; i 
Allerup 2 Gaarde; i Ølsted 2 Gaarde og 2 Gadehuse; i Tørringe 3 
Gaarde; i Sallinge, Hillerslev Sogn, 3 Gaarde, 1 Gadehus; i N. Broby 
2 Gaarde; i Flemløse Sogn og By 1 Gaard (Orig. paa Perg. i Grev
skabet Muckadells Archiv). Anders Bille havde allerede tidligere erhver
vet Gods i S. Broby ved Skjøde fra Christen Holck til Søbo, Befalings-
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gaard og formodentlig fleere Huuse, og fortælles endnu, 
at, da de lagde Grunden til det store Huus, gik hånd 
selv og arbeydede med og var hånd saa stærk, at hånd 
ved den eene Ende paa en Bar kunde bære en Steen, 
som 2É? føre Karle maatte bære ved den anden Ende; 
da hånd døde d. 15. April 1676, 58 Aar, er Gaarden ved 
Arv tilfalden hans Sønner:

Niels og Anders Trolle; men som de deels vare unge, 
deels fraværende, var Gaarden i deres Tiid meest under 
Forpagtning, hvorved Godset temmelig blev forringet. 
Efter Niels Trolles Død 1697 blev Gaarden solgt til

mand paa Silkeborg (Orig. paa Perg., dat. Viborg 28. Jan. 1633, * 
Grevskabet Brahesmindes Archiv) og 165$ tilmageskiftede han sig af 
Jørgen Brahe 1 Gaard i S. Broby, 1 Gd. i Allerup og en Part i Broby 
Mølle (J. Br.s Skjøde, Hagenskov Slot 24. April 1655, Orig. i Brahes
mindes Archiv; And. Billes Skjøde, Løgismose 1. Maj 1655; begge ind
førte i Landstingets Skjøde- og Pantebog I, 210—15). Ved det Skifte, 
Rigsmarsken og hans Frue 1656 gjorde, tildeltes Brobygaard Datteren 
Pernille, gift med Børge Trolle (se ovfr. S. 8); efter deres Død arvede 
Sønnerne Kammerjunker Niels Trolle og Anders Trolle Gaarden, af 
hvilke Anders efter Niels’ Død 1697 (se ovfr. S. 8) blev Eneejer, idet 
hans Svoger Frederik Kaas afhændede til ham den hans Hustru Sophie 
Trolle efter Niels tilfaldne Arvepart (Skjøde, dat. Brobygaard 10. Sept. 
1698, i Landst. Skjøde- og Pantebog X, 516). Formodentlig har 
Anders Trolle haft nok at tage vare ved sit sjællandske Gods Trol- 
holm (nu Holsteinborg), siden han faa Aar senere ved Skjøde, dat. Kjø- 
benhavn 17. Juni 1701 (Anf. St. XI, 79) solgte Gaard og Gods til Amts
forvalter, Kammerraad Christian Nielsen Fogh (se ovfr. S. 11 ff.); Hoved- 
gaardens og Skovens Hartkorn angives til 53 Tdr. Anders Trolle beholdt 
11000 Rd. staaende i Brobygaard til 5 pCt. Fogh var en meget dygtig 
Forretningsmand og en fortræffelig Øconom, der især ved Laan til be
trængte Herregaardsfolk samlede sig en Formue (jfr. Rasmussen Søkilde 
og Jørgensen (Kistrup), Hillerslev og Østerhæsinge S. 138 f.); ogsaa 
som Landmand maa han have haft Evner, da Gehejmeraad Marcus Gjøe 
ellers næppe vilde have set sin Fordel ved at betro ham Forpagtningen 
af Brahesborg (I, 19 ff.). Efter Foghs Død 1716 blev hans Enke Bir
gitte Fugl siddende paa Gaarden, indtil hun 3. Sept. 1736, fem Aar før 
sin Død, skiftede med sine Børn og overdrog Sønnen Niels Gaard og
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Christian Nielsen Fogh, Cammer-Raad og Amtsforval

ter over Assens og Hindsgauls Amter. I hans Tiid er 
Godset noget forbedret; hånd døde d. 10É? Martii 1716. 
Efter hans Død beholdt hans Enke Gaarden og siden 
deres Sønner, først

Niels Fogh. Hånd var en god Landmand og bragte 
først Godset i Stand; de Gaarde, som ved Deeling vare 
svækkede, samlede hånd efterhaanden; hånd gik ofte 
omkring til Bønderne for at opagte enhvers Stræbsom
hed og derefter belønnede dem; hånd forbød dem stren- 
geligen at søge Kroen, gik selv ofte derind og, om hånd

Gods, ialt af Hartkorn 366 Td. 1 Sk. 1 Fk. 1 Alb. Skjødet er udstedt 
paa Brobygaard den 5. s. Md., (Anf. St. XVI, 110). Da han levede 
ugift, bestemte han i sit Testamente, dat. Brobygaard 9. Juni 1747 med 
Tillæg 19. Juli s. A. (Ani. St. XVII, 410. Kgl. Bevill. 9. April 1740), 
at hans Broder Marcus (S. 12 j eller, hvis han ikke vilde, den yngre 
Broder Knud skulde arve Brobygaard efter ham paa visse Betingelser, 
deriblandt at den ældste Søster Anna Fogh (S. 12) skulde have 100 Rd. 
aarlig, fri Husværelse paa Gaarden, fri Ildebrand, frit Foder og Græs til 
to Køer og Befordringskab til og fra Kirke og andensteds; desuden 
skulde visse Summer udbetales til andre Slægtninge og 60 Rd. til Sog
nets Fattige. Marcus Fogh tøvede ikke med at overtage Gaard og 
Gods ved sin Broders Død 1747 og en halv Snes Aar senere arvede han 
efter sin anden Broder Knud (begravet i Grindløse Kirke 24. Febr. 1757) 
Hovedgaarden Jerstrup (Grindløse Sogn, Skam Herred) med Gods og 
jura patronatus til Grindløse, Klinte, Ejlby og Melby Kirker, i alt over 
360 Td. Hartkorn, som han dog samme Aar solgte til Lars Svitzer 
(Skjøde dat. Brobygaard 9. Dec. 1757, anf. St. XVIII, 382); dog reser
verede han sig den aabne Begravelse i Kirken, hvor hans Broder var 
nedsat. — Med Kongl. Bevilling oprettede Cancelliraad Fogh og Hustru 
Christiane Sophie Ernst, der efter 18 Aars Ægteskab ingen Børn havde, 
Testamente, Brobygaard 23. April 1762 (Anf. St. XIX, 86), hvorefter 
den længstlevende paa visse Betingelser skulde beholde Gaarden; da 
Fogh samme Aar døde, blev altsaa hans Enke Brobygaards Ejer mod 
at udbetale 1000 Rd. til hans to Fætteres Børn (nemlig Lars, Poul og 
Clemmen, Sønner af Justitsraad Anders Fogh til Kragerup, og Enevold 
Berregaard, Søren og Christian, Sønner af Justitsraad Hans Fogh) samt 
100 Rd. til Sognets Fattige.
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da fandt nogle af sine Bønder, drev hånd dem strax ud 
og desuden straffede dem. Hånd befalede, at de Penge, 
som for Græsning eller ved anden Leylighed bleve 
indcasseret, skulde leveres ham, og blev derfor kiøbt 
Tierre, Jern og anden Fornødenhed, i Stæden for at de 
forhen bleve drukne op: in summa! hånd giorde aldt, 
hvad hånd kunde, for at bringe Godset i Floer, og hafde 
de til Landvæsenets Forbædring siden udkomne aller- 
naadigste Forordninger da været, hafde hånd visseligen 
endnu bragt det videre; hånd stiftede et Legatum, at 5 
af Godsets Fattige skulde bestandig nyde ugentlig paa 
Brobyegaard hver 8 ft. Hånd døde u-gift d. i“e Decemb-r 
1747, 54 Aar. Efter ham hans Broder

Marcus Fogh, Cancellie-Raad, var først Byefoget i 
Odense. Hånd var en lærd Herre og hafde i sine yngre 
Aar reyst paa udenlandske Academier, og i Henseende 
til Godsets Forbedring fulgte hånd den af hans Broder 
allereede lagte Plan; hånd døde uden Børn 1762 i sit 
Alders 64 Aar. Efter hans Død blev ved Testamente Eyere 
af Gaarden hans Enke

Frue Christiane Sophia Ernst, en Datter af HEt Etatz 
Raad og Politie-Mester Ernst i Kiøbenhaun; hun var 
en fornuftig og dydig Dame, giftede sig 2^? Gang 1764 
med

Hans Friderich Windtz, General Major og Ridder; 
hånd var en god Huusholdere, forbedrede det af si. HE-r 
Niels Fogh stiftede Legatum med Tillæg af 8 $ ugentlig 
til end een Fattig; hånd døde d. iste April 1765 efter 1 
Aars Ægteskab og atter efterlod Gaarden til bemeldte 
sin Enke, som eene besad den i 4 Aar til 1769, da hun 
indlod sig i det Ægteskab med Hans Excellence

HEr Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell, 
Geheyme Raad, Ridder og Cammer-Herre, som nu væ
rende Eyere; og har hun tillige med ham skiænket til 
Godsets Fattige en Capital af 2000 Rdt, som staaer pri-
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oriteret i Brobyegaard, hvoraf de aarlig nyder Renten; 
Fundatzen ligger paa Gaarden og i Stiftskisten og i Følge 
af samme skal den nu værende Degne-Kone, Dorte Maria 
Ludevigsdatter, om hun skulde blive Enke, nyde af be
meldte Renter aarlig 20 Rdlt. Ved denne Donation op
hører det af si. Ht Niels Fogh og HEt General Windtz 
stiftede Legatum. Nærværende høye Eyere har meget 
forbedret Gaardens Bygning, ladet Haven giøre større og 
desuden giort mange gode og nyttige Indretninger. Be
meldte hans Frue døde d. 15. Febr. 1771 henved 66 Aar. 
Efter hendes Død kom hånd atter i Aaret 1775 i Ægte
skab med Frue Birgitte Reedtz, Enke af HEt Conferentze- 
Raad Holst til Arreschov, eyer altsaa 4 Herregaarde: 
Arreschov, Gieldschov, Brobyegaard, Ølstedgaard og des
uden en liden net Gaard Høyerupgaard.

2. Ølstæd. Ølsted ligger næsten V2 Miil østen for 
Sønder Brobye; den bestaaer af 10 halve Gaarde, som 
hver staaer for 6 Tdt Hartkorn, 2 Boelstæder og 9 Huuse; 
til Byen er kun maadelig Rugland, da Jorden falder 
leeragtig, men avles godt Vaarkorn. Heele Byen hører 
nu til Ølstedgaard. Byen ligger paa et sumpigt Sted, 
dog haves Mangel paa godt Vand; til de fleeste Stæder 
ere gode Frugt-Haver, og er det mærkeligt, at Frugt- 
Træerne der i Byen ikke saa ofte faaer Skade som i 
andre Byer, som deels maae komme af den fugtige 
Grund, deels af en høy Banke paa den vesten og nordvest 
Side af Byen, under hvilken den ligger i Beskiermelse 
for de fra denne Kant blæsende Vinde. Til Byen er 
nogenlunde fornøden Tørve-Skiær, men Høe-Avlingen er 
kun ringe, uden hvad den ved Kleversæd kand blive 
forbedret. Som Byen er saa langt fraliggende fra Kirke- 
Byen, hvor der om Vinteren falder en slem Vey, var det 
forhen en Skik, at Degnene eengang om Ugen kom der 
og læste for Byens Ungdom; men siden Skole-Væsenet 
paa Landet er bleven indrettet, har de Friehed selv under
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Præstens og Degnens Tilsiun at holde sig en Skolehol
dere for de Smaae, dog uden at afkorte Degnen noget 
af det ham for Skolehold ellers er tilsagt; men de Voxne 
søger Skolen i Sønder Brobye. 1 Byens Marker findes 
ikke mange hedenske Begravelses-Steene eller Høye, dog 
ligger en Høy vesten for Byen, kaldet Drages Høy1), 
hvor der ved-at grave efter Gruus er funden nogle Ur
ner, en gi. forrusten Dolk etc. Især er funden i en Urne 
en besynderlig Instrument af Messing, hvor i en aflang 
Bøyel var 4 Stk. tynde Messing i Form af 2 Hager og 2 
smaae Knivblade, som ved en Navle kunde lade sig om- 
dreye og lægge tilbage i Bøylen ligesom de brugelige 
Prop-Trækkere.

Strax østen for Byen ligger Ølstedgaard, et gi. adeligt 
Sæde, staaer for Hartkorn 18 Tdr 7 Skpr 1 Fd., Skov
skyld 2 Skpr 2 Alb.; Gaarden er vel bygt og er Stue
huset af Muur og Bindings-Værk, en Etage, nye opbygt 
af HEr Capitain Himmelstrup2). Ved Gaarden er en smuk 
Have med endeel skiønne Frugt-Træer samt en god 
Humle-Have. Den har sine Lykker indhegnet for sig 
selv; til Gaarden er kun maadelig Skov, men got Korn- 
Land som ogsaa Høe-Avling. Den har tilforn været 
u-complet, dog haft alle adelige Privilegier, hvorfor den 
ogsaa af nu værende Eyere HEr Geheyme Raad Schaffa- 
litzky med Bøndergods er completeret og er nu en frie 
Hovedgaard.

Af Eyere vjides alleene3):

1 Drageshøj lader sig nu næppe paavise. 2) Capitain Himmelstrup 
opførte 1737 Stuehuset af Bindingsværk med høje Kjældere, Oberst 
Ehrenfeldt udvidede 1767 Bygningen (Hofman, Fundationer VI, 108. 
Danske Atlas VI, 820). Stuehuset var teglhængt, Gaardens tre andre 
Længer straatækte. I et hæftigt Tordenvejr om Eftermiddagen den 
22. April 1850 slog Lynet ned i Gaarden, der totalt afbrændte; den 
gjenopførtes samme Aar. 8) Ølstedgaards Historie (jvfr. Trap, Danmark 
III, 683. Danmarks Adels Aarb. VIII, 143 f., XVIII, 549, XXIII, 490,
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Caspar Due, Obrist, som tillige med sin Frue, Frue 
Regitze Oldeland eyede Ølstedgaard ungefær midt i for
rige Seculo; efter deres Død blev den solgt til

Søren Boldt, som var Regimentsqvarteermester; hånd 
solgte den siden til Cammer-Raad

Christian Nielsen Fogh til Brobyegaard sidst i forrige 
Seculo; fra den Tiid har den haft samme Eyere som 
Brobyegaard indtil i Aaret 1756, da den ved Arv tilfaldt 
bemeldte HEt Cammerraad Foghs Datter

Hedevig Sophia Fogh, som da kom i Ægteskab med 
HEt Capitain Himmelstrup. Efter hans Død 1738 beholdt 
hans Enke Gaarden og atter giftede sig med HEt Capit. 
Ballmand, siden Obrist samt nobiliteret med det Naun 
Ehrenfeldt. Efter hendes Død [748 beholdt han frem- 
deeles Gaarden, og da hånd døde 1768, efterlod hånd 
den til sin anden Frue Maria Elizabeth d’Beenfeldt; men 
da hun i Aaret 1770 indlod sig i Ægteskab med HEr 
Etatz Raad d’Hoffmand, Amtmand over Collinghuus Amt, 
blev Gaard og Gods solgt og kiøbt af HEr Geheyme-

XXIV, 325 f.) kan ikke følges længere tilbage end til 1580’erne, da 
den havde samme Ejer som Brobygaard, Fru Maren Bild, Henning Ven- 
stermands Enke, der formodentlig omtrent samtidig har skilt sig ved 
begge sine Gaarde. Ølstedgaard ejedes 1605 af Laurits Oldeland, efter 
hvem den gik i Arv til hans Datter Kirsten Oldeland, gift med Christian 
Normand (Norman de la Navité), død 1645, om hvem lidet vides udover, 
at han 1631 skyldte Fru Kirstens Sødskendebam Hans Oldeland til 
Trellerup 500 enkende Rd. (Kalis Saml. Nr. 565 4to, Fol. 147) og at 
han ved Mageskiftebrev, dat. Odense 1. Oct. 163 3, afhændede til Gregers 
Krabbe til Torstedlund en Gaard i Ejlby Sogn, Skovby Herred, mod 
tvende Gaardsparter i Vantinge Sogn og By, Salling Herred (Orig. paa 
Perg. i Stamhuset Hverringes Archiv). Som Enke solgte Fru Kirsten 
ved Skjøde af 13. Juli 1646 Gaard og Gods til Caspar Due og hans 
Hustru Regitse Oldeland, Datter af ovennævnte Hans Oldeland (Lands
tings Skjøde- og Panteprot. I, 1). Et lidet Minde om disse Medlemmer 
af Oldelandernes længst uddøde Slægt gjemmes i Karen Brahes Biblio- 
thek i et Exemplar af Rasmus Hansen Reravius’ Skrift: »Husfred. Det 
er Aarsager aff den hellige Scrifft, som skulle beuege alle Christelige

3
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Raad Schaffalitzky til Brobyegaard, som ved meere God
ses Tillæggelse har giort Gaarden complet.

?. Allerup. Allerup ligger Miil vesten for Sønder 
Brobye, den bestaaer af 7 Gaarde og 5 Huuse, de 5 
Gaarde og 2 Huuse hører til Søeboe, de øvrige til Bro
byegaard; de 2I- Gaarde, som hører til Søeboe, har til
forn været een og derfor regnes ikkun for halve Gaarde, 
skiønt hver af dem staaer for 7V2 Td. Hartkorn. Den 
har, da den var samlet, været en skiøn Gaard, saasom 
dends tilliggende Grund falder eendeel paa de bedste 
Stæder. Een af de Gaarde, som hører til Brobyegaard, 
staar for noget over iyTdt Skyld, men er kun en maade- 
lig Gaard og kand ikke avle meget meer Korn end een 
af de fornevnte halve Gaarde, saa dends Hærlighed be
staaer alleene i Græsning. Jorden der til Byen falder 
skarp og steenet, ellers haves ligesom til Sønder Brobye 
eendeel Skov-Haver. Aid Byens Jord ligger paa den 
vesten Side for den, hvilket giør Driften tungere, end

Ectefolck, til at holde Fred oc Endrectighed i deris Husholdning« Kjø- 
benhavn 1575. Denne Fredens Bog har først tilhørt den som en sær
deles trættekjær og uforligelig Dame bekjendte Fru Anne Oldeland, død 
1602 som Enke efter Hans Norby til Uggerslevgaard; paa Forsatsbladet 
har hun under Aarstallet 1581 skrevet: »Kastt dyn soryg paa hieren, men 
heren skal vere dig hielp, skal icke sycte os. Anne Olle Land egend 
hånd«. Derefter hendes Broder »Lauriitz Oldeland«, som underneden 
har tegnet sit Navn og Vaaben med Aaret 1585. Endelig har »Rigedz 
Oldeland egen handt« bag i Bogen indført nogle rimede Sententser, 
saasom »Løgken kommer og løgken gaar, huem gud frigter hånd løgken 
far; ieg tager Gud for noden sin, ieg nøgis gerne med løgken min«. — 
Caspar Due, der tilhørte en norsk Slægt, var Oberst og gjorde 1657 
Tjeneste som Commandant i Landskrone; hånd døde 1676, efterat han 
Aaret forud havde haft den Sorg, at en af hans Sønner, Capitain Peder 
Due, under et Ophold i Faaborg for at hverve Soldater blev »meget 
skammelig og paa mordiske Vis overfaldet, stødt, slauget og saaledes 
medhandlet af forskrevne Bys Borgerskab, at han og af samme Hug og 
Slaug haver bekommet sin Død og Banesaar« (Landstingets Justitsprot. 
22. Sept. 1675). Hvor længe Fru Regitse ejede Ølstedgaard som Enke,
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hvor Byerne ligger midt i deres Jorder. De fleeste der i 
Byen har god Tørve-Skiær som ogsaa nogenlunde Høe- 
Avl. Paa Byens Marker ligger en liden Søe, hvorudi er 
Giædder og Aborrer; ellers viides intet mærkværdigt.

4. Tørringe. Tørringe ligger strax sønden for Sønder 
Brobye, hvor igiennem Lande-Veyen gaaer til Faaborg. 
Den bestaaer af 8*± heele og 1 halv Gaard samt 42 Huuse, 
hvoraf de 5 Gaarde og 1 Huus hører til Brobyegaard, 
1 Gaard tillige med den halve og 1 Huus til Søeboe, 
1 Gaard og 1 Huus til Sandholdt, ligeleedes 1 Gaard og 
1 Huus til Hvedeholm. Byens Jord bestaaer meest i 
Banker, som deels er leeret deels sandet, dog haves her 
ligesom til de andre Byer endeel Skovhaver. Til Byen 
er nogenlunde Høe-Avling, men slet Tørve-Skiær; i øvrigt 
er slet intet mærkværdigt her ved Byen, uden hvad alle
reede er erindret. —

Ellers ligger her i Sognet 3 eenlige Huuse, et ligger 
ved en Skov, som hører til Brobyegaard, Brobye Skov

vides ikke; i. Marts 1682 gav hun Laurits Scheving i Kjøbenhavn Pant 
i Gaard og Gods for 1000 Rd. in specie og 200 Rd. i danske Kroner 
og 3. April 1686 gav hun Sognepræsten i Nørre Broby Panterettighed 
(Landstingets Skjøde- og Panteprot. VII). Hun efterfulgtes af sin Søn, 
Capitain Hans Due, gift med Hilleborg Kaas, Enke efter Henrik Mark- 
danner til Rønninge Søgaard, som de solgte 1684. I hans Tid brændte 
Ølstedgaard, hvorfor han 1690 erhvervede to Aars og 1693 et Aars 
Skattefrihed af Gaarden, som han bortforpagtede og fraflyttede, idet han 
tog Bolig paa Skjærbæk og, efter at have solgt denne, paa Sanderum- 
gaard, som han ogsaa ejede, men som Følge af sine slette Formues- 
omstændigheder maatte sælge; dog beholdt han Bolig paa denne Gaard 
til sin Død 1717; 1707 havde han mistet sin Hustru. Ølstedgaard 
solgte han ved Skjøde, dat. Sanderumgaard 8. Juni 1695 (Anf. St. X, 75) 
til Regimentskvartermester Søren Bolt; det samlede Hartkorn var jo Td. 
7 Skp., deraf Hovedgaarden ca. 19 Td. I Skjødet forbeholder han sig 
Ret til at lade nedsætte et Par Lig i sin Begravelse i S. Broby Kirke, 
og Kjøberen forpligtes til ikke at maatte forflytte eller bortføre nogen 
af hans Forfædres Lig, som der ere nedsatte. Søren Bolt var en Mand 
med saa mange Bestillinger, at han næppe har haft Tid til at tage sig
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kaldet, hvis Beboere har Tilsiun til Skoven, og desuden

Hyrde-Huuse, et mellem Sønder og Nørre Brobye 
Marker kaldet Lunde-Huuset, det andet mellem Tørringe 
og Wester Hæsinge Marker kaldet Ellepinds Huuset. — 

Nogle faae Anmærkninger som et Tillæg til det
forrige.

I Aaret 1770 lod hans Excellence HEt Geheyme Raad 
Schaffalitzky til Brobyegaard som Eyere af Sønder Bro
bye Kirke i Aviserne avertere, at om Nogen formeente 
sig at have nogen Ret til den store Begravelse under 
Choret, saasom Intet var henlagt til dends Vedligehol
delse, skulde de inden et Aar mælde sig; men da Ingen 
indfandt sig, lod hånd i Aaret 1771 Kisterne med de 
Trollers Liig, som findes anført pag. [8 f.J, nedsætte i 
Jorden inde i Begravelsen.

Det er Brug i Sønder Brobye de 3^ i”‘ Høytidsdage 
at ombære Tavlen 2de Gange, hvilken Skik maae være 
kommen fra den Tiid at alle Tavle-Pengene bleve afle-

af sit Gods; foruden at være Regimentsqvartermester var han fra 1674 
Postmester i Odense med Bevilling til at holde et frit Værtshus og 
tvende Postvogne til Rejsendes Befordring; 1683 fik han desuden Be
stalling som Confiscations-Inspector ved Toldvæsenet og Commercierne i 
Fyen; tilmed var han Auctionsdirecteur over Fyen og Langeland. Med 
sin Hustru Gjertrud Frederiksdatter Buehel havde han en Skare Børn, 
af hvilke Sønnen Gabriel, en for sin Skarnagtighed bekjendt Person, en 
Tid lang bestyrede Postmesteriet, som han tvende Gange besveg. Intet 
Under derfor, at Søren Bolts øconomiske Stilling var mislig; 1699 optog 
han et efter Datidens Forhold betydeligt Laan paa 1800 Rd. i Ølsted- 
gaard (Anf. St. XI, 563) og 1705 solgte han Gaard og Gods til den 
ovfr. omtalte Amtsforvalter Christian Nielsen Fogh (S. 11 og 28); Skjø- 
det er dateret Odense 6. August (Anf. St. XI, 483). Han levede endnu 
mange Aar som Postmester i Odense, hvor han døde 26. Juli 1724 i 
meget armelig Tilstand. — Fogh var alt fra 1701 Ejer af Brobygaard; 
da hans Enke, som ovfr. S. 28 omtalt, 1736 skiftede med sine Børn, 
tilfaldt Ølstedgaard den yngste Datter Anna Helvig Sophie Fogh, som 
5. Sept. s. A. fik Skjøde paa den; det samlede Hartkorn var da over 
52 Td. (Anf. St. XX, 410). Hun var først gift med Capitain Jens Erik
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verede til Helsingøers Skole, da de har ladet Tavlen 
anden Gang ombære til Sognets Fattige. Og da det 
siden blev anbefalet at svare noget vist af hver Kirkes 
Tavle-Penge og det overskydende uddeeles til Sognets 
Fattige, er Skikken dog vedbleven, hvorfore der ogsaa 
almindelig gives meerei den sidste Tavle end den første. [Se
nere Tilføjelse:] Dette blev aflagt som unyttigt i Aaret 1795.

I Sæde-Tiden, neml. de Onsdager før Pintze Dag 
bliver holdet 3^ Sæde Prædikener og den sidste Onsdag 
sender hver Gaardmand med til Kirken et Brød, der 
kan beløbe sig til 34 og lige saamange 2 Skillinger, 
hvoraf Præsten tilkommer det halve baade af Brød og 
Penge; det øvrige halve deeles imellem Degnen og de 
Fattige. Den nu værende Præst lader sin Anpart Brød 
uddele i Vaabenhuset tillige med de Fattiges. 1 Stæden 
for 2 Sk. har de forhen givet en liden Ost, som nu er 
gaaet af Brug.

Det er paa nogle Stæder her i Landet Skik, at naar

Himmelstrup (S. 10) og efter hans Død med Oberst Johan Sigismund af 
Ehrenfeldt (S. 10); begge Ægteskaber vare barnløse, og Ehrenfeldt, der 
saaledes ved hendes Død 1748 blev Ejer af Ølstedgaard, giftede sig 
igjen med Marie Elisabeth Beenfeldt (fød 1737, død 1816), Datter af 
Generallieutenant Herman Frederik Beenfeldt til Lammehave. Ehren
feldt døde 1768, hvorefter hans Enke 10. Febr. 1770 ægtede den som 
fortjent Historiker og udmærket Embedsmand bekjendte Hans de Hof
man, død 1793 som Conferentsraad og Amtmand over Koldinghus Amt. 
Da han havde Bopæl i Fredericia, har han formodentlig funden, at Gaar- 
den laa ham ubekvemt, og derfor snarest skilt sig af med den. Ved 
Auction den 21.—22. Maj 1770, et Fjerdingaar efter sit Bryllup, lod 
han i sin egen Nærværelse Gaard og Gods (Hovedgaardstaxt 18 Td. 
7 Sk. 1 Fk. Hartkorn, Skovskyld 2 Fk. 2 Alb., Bøndergods i Ølsted 
By, 6 Gaarde og 6 Huse, 33 Td.) sælge til den højstbydende, Gehejme- 
raad SchafFalitzky de Muckadell, for (5,610 Rd.; af Inventarium bort- 
solgtes for 800 Rd. (Salling Herreds Auctionsprot. 1739—1815). Kjø- 
beren, der Aaret forud havde tilgiftet sig Brobygaard, bragte saaledes 
atter disse Gaarde paa een Haand og ved Oprettelsen af Grevskabet 
Muckadell 26. Nov. 1784 optoges de begge i dette.
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Nogen vil begive sig i Ægteskab, gaar Fæstemanden til
ligemed 2É£ Mænd til Præsten, som indfører det i Kirke- 
Bogen tillige med de 2^ Mænds Navne, der ere hans 
Forløftnings-Mænd; men her i Sognet er ikke Brug, at 
andre end Fæstemanden eene gaaer til Præsten eller en 
Anden paa hans Vegne, med mindre hånd skulde være 
ganske fremmet og ubekiendt.

Ved Barselqvinders Kirke-Gang faaer Præsten ikke 
Høns og Eg, som nogle Stæder er brugelig, men alleene 
den sædvanlige Offer.

Af hver Confirmando faaer Præsten 1 Par Høns og 
en Snees Eg og Degnen 2 $, som de medbringer Løver
dagen før Confirmations Søndagen.

BILAG.

i.
Vii effterscreffne Niels Brwn i Salinge, herritsfogit i 

Salingsherrit, Hans Bricsß, fogit paa Ørkil, Per Aagesßen 
i Swineborgh, Anders Eskemand i Ølsted, Eric Marquards- 
ßen i Veløff, Hans Dieghn i Sønder Broby oc Hans 
Esbernsßen i Høroppe gøre witherlicht fore alle mett 
thette vort obne breff, at aar effter Gudtz byrd m d x 
tertio then tisdag nest fore sancti Bartholomei dag1) paa 
Saling herrits ting vor skicket hederlig mand her Knut 
Hintzen, sogneprest i Sønderbroby, beddendis, fek oc 
framledde eet fult tingis widne ved ottæ trofaste danne- 
mend, som ære Seueren Olsßen i Vontinge, Pouel An- 
dersßen ibidem, Eric Marquardsßen i Veløff, Hans 
Nielsßen i Biertæ, Anderß Eskemand i Ølsted, Hanß 
Esbernsßen i Høroppe, Matthis Køg i Espæ oc Nis Niels
ßen i Snaroppe, hwilke forscrefne 8 trofaste dannemend

2 3. August 1513.
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alle samdrechteligh vidnethe paa theris gode tro oc sand- 
hedtz ord thet thi same dag sandelig hørde oc soghe, at 
forscrefne her Knutz Hintzen haffde 2 loffhøringe hære 
innen tinge, som wore her Lauris Brwn aff Espæ oc 
her Lauris Seuerensßen i Øster Hæsingh. Thi henlethe 
forscrefne dommere oc danne mend i lent lyd i swo 
modhe, at thi horde oc soghe thet forscrefne her Knut 
Hintßen stod vdi sijn prestegard i Sønderbroby, oc giorde 
sijn lowg oc lagheffttz mett 12 gode prestemen, som 
dommeren haffde hannem forfwndeth til tinge paa all 
sijn prestegardtz rette tilliggelse, skoff oc mark, ager oc 
æng, fiske vatn oc fægangh innen gard oc vthen, voeth 
oc tiwrt, inthet vndertagit aff forscrefne gardtz rette til
liggelse, oc serdeles swoer han paa beneffde steder, som 
hære effterfylger, som er først Prestemosæ met æng oc 
skow, inthit vndertaget, Somosæ och all hanß hustofft 
sønden, som vender paa hans gård oc then vester ladhe 
i hans gård, sijn deel i Prestedam oc sijn deel i then 
femtin vdi Aagade mare, Oseßtofft, Blobergistofft, Bygge- 
toffte, 3 agre oc i lit stycke søndenhoss, Salager, Korss
ager, Diegine ager oc Steyss ager, Benekil, 6 ager, ithem 

agere hos Rofflycken, all preste flædæ1) paa heden oc 
en stoer ager østen hart hoss, een ager hos Gronde vod, 
all sijn rictehed aff then jord vesten Heslebiærgh, som 
hans forferne bruchte til prestegarden fore hannem, oc 
ther bad han sig swo Gud tilhielpe paa sielff sielff tolffte, 
at thet er Gudz oc prestegardenss ibidem rette tilliggelse, 
som forscreffuit stander, oc haffuer wæreth ther till aff 
æreldz tid vilsketh oc vkerd oc forscrefne dommeren oc 
hans loghøringe meltæ hans logh stadig oc wed macht 
at bliffue paa lowgstedeth; swo giorde thi oc inden 
tinge, oc vor Christiern Rantzowjs] fogit [i] Nyborg oc Tho
rnes Findsßen i Sønderbroby lowglig ting steffnd ther

o: fladt Stykke Land.
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till at swo gik oc foer som forscreffuit stander. Til wid- 
nesbyrd henge wij wore insigle næthen fore thette breff.

Datum anno die et loco supra dictum.
Paa Brevets Bagside staar:

Her Knud Hindsens lagheffd paa Synderbroby pre- 
stegaards rette tilligelse med jord, fiskevand och fægang.

Orig. paa Perg. med 7 Seglremme, af hvilke Seglene ere affaldne, 
i Rigsarchivet. Brevet har Paategning om at være læst paa Salling 
Herredsting aarlig 1652—59 ; Tingsvidne paa Papir om Læsningen 5. Nov. 
1659 i Sognekaldsarchivet.

2.

Michill Vbifienn ij Rudme, herritz fogiit ij Salling 
herritt, Jørgenn Morfien ij Ølsted, Per Ariskou ij Hoy- 
rup oc Niels Anderfien ij Hostrup, vij giøre vitterligtt 
for alle mett thette vortt obne breff, aar mdlxviij tiifi- 
dagenn nest epther sancti Knudtz kongis dag1) paa Sal
ling herritz ting vor skiickitt thenne breffuifier Tyggii 
Nielfienn ij Hedenn, bedendis om ett tingis vittne aff 
viij trofaste dannemend, som er Mogens Skiold ij Katterij, 
Jørgenn Andersen ij Aaskoufgordtt, Esbørn Hanfienn ij 
Rudme, Hans Nielfien ij Hedenn, Lauritz Hanfien ij Ny
bølle, Per Hanfien ij Giesterløff, Rassmus Nielfienn ij 
Hedenn oc Jep Hanfienn ij Biernitt, huilcke viij trofaste 
dannemend ther alle samdrectelig vittnide paa theriis 
gode tro oc rette sandhedtz ordtt, atthij samme dag san
delig soge oc hørde paa forscrefne ting, att Mortenn 
Nielfienn ij Ølsted paa sinn hofibonds veigne, erlig oc 
velbyrdig mandtz Biildtt Kruckou tiill Gammelbogordtt 
oc forscrefne Tyggii Nielfien paa her Oluff Perfiens 
veigne, sogenn prest tiill Synderbroby sogenn mett erlig 
oc velbyrdig mand Eskell Giøe, kongelige maiestætts 
lensmandtt paa Nyborg slott hans villi oc samtycke, thij

l) i Juli 1568.
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stode her indenn tinge for dommer oc dannemendtt, 
kiendis oc tilstode, at forscrefne Biild Kruckou hade 
giortt ett maglau mett forscrefne her Oluff mett nogen n 
jord paa theris marck, som er ij agre, oc er samme mag 
lau giortt ij saa mode, att forscrefne Biild Kruckou skall 
haffue enn ager aff forscrefne her Oluff ligendis emellom 
Hans Perfiens ager ij Bieriiggordtt oc forscrefne Biild 
Kruckou hans enemercke oc høffder paa Knudtt Mar- 
ckufiens ager mett thenn nørre ende, oc paa forscrefne 
Biildtt Kruckou hans gierde mett then andenn ende, oc ther 
for skall forscrefne her Oluff haffue enn agger aff for
screfne Biildt Kruckou, ligendes ij samme marck, som 
vender paa Raske Flade mett thenn synder ende oc paa 
Anders rimsniders jordtt mett thenn nordenn ende, oc 
liiger Christernn Hanfiens agger viid thenn østenn siide 
oc Anders Michilfiens agger viidtt thenn vestenn siide; 
och thett skall verre ett euigtt maglau for thennum oc 
theriis eptherkommere ij alle mode; oc stod forscrefne 
Mortenn Nielfienn paa forscrefne sin hosbonds veigne 
mett hans fulde magtt ij thenn sag, oc forscrefne Tygii 
Nielfienn paa forscrefne sinn hosbonds oc her Oluffs veigne 
mett theriis fulde magtt ij thenn sag tiill vedermols ting 
ther thette vitne giick. Att thette saa ij Gudtz sandhed 
giick oc foer, som forscrefuit stor, tiil vittnisbyrdtt trycke 
vij vore jndsigle hengendis her nedenn for thette vortt 
obne breff.

Datum vt supra dictum etc.

Orig. paa Perg. med 4 vedhængende Segl i Rigsarchivet. Brevet 
har Paategning om at være læst paa Salling Herredsting aarlig 1632—56.

Rafimus Bonde y Oubye, siddendis y dommerstedt paa 
Sallingherritzting y thene effterschreffne sagh, Niels 
Stoffuegaardt y Hessingge, Erick Knudfien y Broubye oc
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Andres Christoffersen y Sallinge, wij giørre wittherliige 
for alle mett dethe vort obne breff, att aar effther Gudz 
byrdt 1604 thiesdagen den 26 dag iunij paa Salling- 
herriitz ting skiickett vor Eriick KnudGen i Broubye paa 
hederlig mandt her Matz LauritGen, sogneprest till Brou
bye sogenn hanns vegne, bedis om et tinngsvinne aff 
othe throffaste dannemendt, som worre Jesper HierrigGen 
y Hondstruppe, Niels IørgenGen i Withinge, Søffrenn 
HanGen y Hostruppe, Rasmus Knaffue i Broubye, Ann- 
ders MatGen i Hostrup, Hierriig HanGen ibydem, Matz 
NielGen i Broubye och Hanns Brun i Sallingge, huilcke 
alle endrectelig vindet, athj paa forschreffne ting oc dagh 
sandelig souge och hørde, att Søffren Bryde y Wlbølle 
paa kongelige maiestats och erlliig oc welbyrdiig manndt 
lacob RoGennkrantz til Kierstruppe, høffuedzmandt paa 
Nyborriig, deris vegne haffde windisbyrdt her indenn 
tinge, som vore loffliig y rethe delt till deriis sanndhedt 
att vinde. Da først fremkom Per ErickGen i Weyløff oc 
wannt, att thet er hannom folt wittherligt, att der ligger 
en holm paa Ølstedt marek, som kaliis Kirckeholmmen, 
ligger i Norskouff marck och huem som same holm oc 
iordt brugger, de giiffuer landgille der alf till Sønder- 
broubye prest, och ligger ther thou las æng hos holmen 
oc nogiit thornehug, oc nogit ælleskouff ligger hos samme 
holm vedt denn øster ende, som hører till forschreffne 
holm, och ligger der thou støcker iordt y Bøgebierrig 
marck, som kallis Kirckethofftt, som vender paa weyenn 
wedt Lauritz Oldelandz løcke. Item Rassmus IbGen i 
Weyløff paa sin hosbonds erlliig oc welbyrdiig forschreffne 
Lauritz Oldelandz wegne want oc berette, at forschreffne 
hans hosbonndt haffde wonndit oc beret, att thet er han
nem oc folt witherliigt om forschreffne holm och kircke 
iordt ligesom forschreffne Per ErickGen nu vondith haffuer. 
Item forschreffne Rasmus IbGen paa sin høstrues Ane 
RasmuGis wegne wannt, att hun haffde wondet oc beret
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for hannom oc att hun er født i Ølstedt, da er thet hinde 
oc folt witherliigt om forschreffne holm och kircke iordt 
lige som forschreffne Per Erickfien och forschreffne RaC- 
mus Ibfien paa denn gode mandz Lauritz Oldelanndz 
wegne nu wondet haffuer. Her paa bad forschreffne 
windisbyrdt dennom huer saa Gudt tilhielppe met deris 
opragthe finger. Och her emodt dethe winnde vor Mor- 
then NielCen i Ølsted, erlliig oc welbyrdiig fru Dorithe 
Friis till Fraudegordt hindis thiener, desligeste forschreffne 
fru Dorithe Friis met sin laugeveerrj hiidt y dag loffliig 
tingkalliitt, om hun haffde her nogett y att siigge, och 
bleff nu skaat paa flere vinndisbyrdt, om behoff giø.ris, 
som ere Ane Peders y Ølstedt, Rasmus ErickSen i Wan- 
tingge och Karrenn Matzis y Sønderbroubye. Her till 
suorrit nu Klemendt Michelfien i Koffuerbøll paa sin 
hosbonds forschreffne Fru Dorrithe Frifiis wegne oc be
rette, att hånd paa forschreffne sin hosbonnds wegne 
kiennde siig folt wed denn iordt, som ligger till hans 
hosbunds gordt i Ølstedt, som haffuer leyet och werriitt 
brugt der till y langsomelig thiidt, wndertaggiit Kircke- 
holmen, indtiil saa lenge at kirckebogen eller kirckens 
laughefft eller kirckens breffue kunde fremkomme och 
thet aff wiifie. Der thill suorriitt forschreffne Søffrenn 
Bryde, at lenftmandenn paa kongelige maiestats eller kir
ckens wegne inthet begieriitt aff denn goude frues iordt 
eller eyendom thet som hinde thilhørde met rethe, men 
ekon aleneste at kirckenn beholler sin iordt oc friehedt, 
som hun endnu haffuer och thilforne haffuer werriitt 
brugt paa kirckens wegne, huor aff presten bekommer 
landgillet etc., och vor forschreffne Clemendt Mickkelfienn 
paa forschreffne sin hosbunds oc hindis tieners wegne 
medt forschreffne Søffrenn Bryde paa kongelige maiestats 
och lensmandens paa kirckens wegne tiill wedermaals 
ting, der thiifie forschreffne vindisbyrdt, forfiet och tings
vine giick. Att saa indenn tinge giick oc for som for-
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schreffuit staar, thet bekiennder wij forschreffne medt 
worris besiglinger her nedenn for thrøkt. Datum ut 
supra.

Orig, paa Papir med 4 paatrykte Segl i Sognekaldsarchivet.

4-
Mogens Søffrenfien i Peyrupe, heritz fougith y Sal- 

lingherith, Niels Stoffuegordt y Hesinge, Erich Knudtzen 
y Brobye och Anders Christofferßen y Sallinge, wij 
giøre vitherligth for alle met thette vorth obne breff, att 
aar elfter Gudtz biurdt 1604 thiesdagen den 10 dagh 
iulij paa Sallingheritz thing vor schickett Erick Knudtzen 
y Brobye paa her Madtz Lauritzen ibidem hans vegne, 
bedis om eth thingsvinde alf otte troffaste dannemendt, 
som vore Rasmus Plou y Home, Per Erichßen i Vey
løff, Niels Iørgenfien y Allerup, Madtz Roße, Madtz Iør- 
genßen ibidem, Hans Brun y Sallinge, Hans Thygißen 
i Ølstedt och Rasmus Ibßen y Veyløff, huilcke alle en- 
drecthelig vindith, athij paa forschrefne thing och dag 
sandelig souge och hørde, att effter som Søffren Bryde 
y Vlbølle paa kongelige maiestats och lensmandens, erlig 
och velbyrdigh Iacob Roßenkrandtz thil Kierstrope, høf- 
fvidtzmand paa Nyborig, deris vegne haffde y dag fior- 
then dage førdt vindisbyrd om nogen iordt, som liger 
paa Ølstedt marck, som vinde er om vondeth, som schyll- 
der thil Sønder Brobye prest thij skepper biug aarligen, 
saa vor nu forschrefne Søffren Bryde dom begerrendis, 
om samme iord icke burde att følge lensmanden och 
presten paa kongens och kierckens vegne, effterdij att 
same iord er aff lensmanden sted och fest thil Hans 
Thygißen y Ølstedt, som er schedt met prestens villig 
och minde, och forschrefne Søffren Bryde fremeschith, 
om erlig och vellbyrdig fru Dorithe Fris paa sin thien- 
ners vegne y Ølstedt haffde her nogith vdij eller emod
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att sige, vor hand begerendis att motte forkomme, effter- 
som sagen vor y dagh fiorthen dage opsath ved sin 
fvide macht thil y dagh, saa møtte nu ingen y dagh, 
som haffde her nogith thil att suare y noger moder etc. 
Att saa inden thinge gick och foer, som forschrefuith 
staar, thet bekiender vij forschrefne met voris besiglinger 
her neden fore thryctt. Datum vt supra.

Orig. paa Papir med 4 paatrykte Segl i Sognekaldsarchivet.

5-
Mogenns Søffrennfien y Peyruppe, herriitzfougiidt y 

Salliingherriitt, giiør wiitherliige for alle mett thette mitt 
obne breff, att aar effther Gudz byrdt 1604 tießdagenn 
den x dag iullij paa Sallingherriitz ting y rette vor Søf- 
frenn Bryde y Vlbølle, delefouget tiill Nyborriig slott, 
paa kongelige maiestats och erlüg oc welbiurdiig manndt 
Jacob Roßennkrantz tiill Kierstrup, høffuedzmandt paa 
Nyborig, saa oc paa Sønderbroubye kirckes oc sogne- 
presten her Matz Lauritzsen ibidem theriis wegne, haffde 
y dag fnorthenn dage latt her tiill tinngett wdj retthe 
tinngkalle erlliig oc welbiurdiig fru Dorite Friis fraa 
Fraudegaardt mett sin laugeverrj saa oc hinndis thienner 
Morthenn Nielßenn i Ølstedt emodt en dom paa nogenn 
præste iordt, som kalliis Kirckeholmen och Kircketofft, 
oc nogen engh, som liigger paa Ølstedt marck, som gaar 
lanndgille aff tiill Sønnderbroubye sogenprest, och y 
rette lagde windisbyrdt her om, wdgaaen her tiill tingett 
thießdagenn den 26 dagh iunij siist forledenn, formellen
dis y sin meening, att Peder Eriicksen y Weyløff først 
haffuer vondet, epther som hannd vor loffliig i rette delt 
tiill sin sanndhedt att winde, att dett er hannom folt 
wiitherliigtt, att ther liigger en holm paa Ølstedt marck, 
som kalliis Kirckeholmen, ligger y Norskouff marck, oc 
huem som samme holm oc iordt brugger, de giffuer land-
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gille der alf tiill Sønnderbroubye sogenprest, och liigger 
der thou las engh hos holmen och nogenn thorne hugh 
oc nogett elleskouff liger hos samme holm wedt denn 
øster ende, som hørrer tiill forschrefne holm, och ligger 
der thou støcker iordt y Bøgebierriig marek, som kallis 
Kirckethofftt, som wender paa weyenn wedt Lauritz Olde- 
landz løcke, item RasGmus IbGen y Weyløff paa sin hos- 
bonnds forschrefne Lauritz Oldelandz wegne oc paa sin 
høstrues Ane RasGmuGis wegne haffuer wondet oc berett 
at werre dennom oc folt witherliigt om forschrefne iordt 
oc eng liige som forschrefne Peder Eriicksen nu wondet 
haffuer, epther som forschrefne winndisbiurdt, som idag 
bleff lest oc paaschriiffuet her indenn tinge, der om 
wiidere formeller. Och effther sliig leyliighedt satthe 
forschrefne Søffrenn Bryde paa bemelte kongelige maie- 
stats och lensGmandens saa oc paa forschrefne Sønder- 
broubye kirckes oc forschrefne her Matz LauritGens vegne 
y alle retthe, at efftherdj thet vor nu mett winndisbiurdt 
loffliig beuist, huor samme preste iordt oc æng liigger, 
huor aff prestenn aarligenn bekommer lanndgillet, satthe 
derfore y alle retthe, om samme iordt oc æng icke burde 
att følge kirckenn, epthersom præsten der aff bekommer 
aarliigge landgille, efftherdj thet er beuist mett windis- 
biurdt wdj støckewiisG, huor den liigger, oc der paa vor 
dom begierendis, saa er nu idag ingenn møtt paa for
schrefne fru Dorete FriiGes eller hindes tieners wegnne, 
som haffde her tiill eller emodt att suorre i noger maa- 
der, effthersom den sag ydag fiorten dage bleff wedt sin 
fulde macth opGet tiill ydagh. Tha effther sliig leyliig
hedt att eptherdj det er beuist mett winndisbiurdt, huor 
samme presteiordt oc eng liigger, huoraff prestenn aar- 
liig bekommer lanndgillit, viiste ieg icke anndet herpaa 
at konde kiende paa denne tiidt, endt att same iordt och 
•engh io bør att følge forschrefne Broubye kircke och 
prest, emedenn forschrefne winndisbiurdt, som derom
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vondet haffuer de wedt deriis folde macth staar etc. 
Dett bekiennder ieg mett min besiglingh hernedenn fore 
trøckt. Datim vt supra.

Orig. paa Papir med i paatrykt Segl i Sognekaldsarchivet.

6.

Moegens Søffrenssen i Peirup, herridtzfoegedt i Sal- 
lingherridtt, Iep Pilegaard i Biernidt, Jesper Bunde i 
Oubye och Lauridz Niellssen i Nørre Broubye giøre wit- 
terligt aar epter Gudz byrd 1628 thiefidagenn den 4 
martii paa Sallingherridzting war schickedt lesper Bunde 
i Oubye paa hæderlig och wellærdt mand her Peder 
IørgenGenn i Sønder Broubye hans weigne, som bediG 
och fick ett fuldt thingsuinde aff otte throfaste danne
mend, som ehre Niells RaufTnn i Millinge, Hanns RaG- 
mussen i Weille, lesper Hierridzenn i Hundstrup, Hans 
HanGenn i Nyeboe, Niells IenGenn i Offueroure, Chri
stopher Lindegaard i Krarup, Knud RaGmussen i Alle
stedt och Peder IenGenn i Findinge, huilcke forschrefne 
8 dannemend der alle endrechtelig wunde, attj paa for
schrefne ting och daug sandelig saae och hørde, dett 
forschrefne lesper Bunde i Oubye paa hæderlig och wel
lærdt mannd her Peder IørgenGenn, sognepræst i Sønder 
Broubye sognn, hans weigne havde hiid idag i rette 
ladet fordre diGe epterschrefne siunGmend deris afFGigt 
fra dennomb sige och bekienndt wære om Sønder Brou
bye præstegaardz brøstfeldighed. Da frembkomb Niells 
RaGmuGenn i Weille, Niells Erichsenn i Hieden paa hans 
egenn och Niells HanGens weigne ibidem och Knud 
RaGmuGenn i Allestedt och berette, att de dennd 14 
februarij sidst forledenn war wdj Sønder Broubye præ- 
stegaard och der siunede baade hueG schade den danne
mand her Peder IørgenGenn aff Gudz weyer (deGwær) 
ehr giortt paa hans stouffhuG och siden hueG dett ellers



48

thill bøgfeldighed och i andre maade war brøstfalden, 
da befandtes som efterfølger. Først befanndtes paa dennd 
sønder ende aff Stouffhufiett, da ehr der femb faugh hufi 
siett baade ouffredt och wnder, thømmer nederfalldenn 
medt wdschouffuedt derwed, saa det haffuer nederslaget 
baade ouffnen och schoersteenen; deCligeste haffuer det 
i sønder slagedt hannomb en bing medt ett pund haffre 
och alt hanns boghuede spildt, saa och enn heell haab 
mallt och kornn, som laae paa lofftedt emellomb thøm- 
merett, nederfaldett, spildt och forderffuedt; deCligeste 
epterstaar aff samme stouffhufi thij fag hufi, som gand- 
sche ehre wbrugelig och brøstfalden, saa huerckenn foed- 
støcker, stolper, remmer, legter, thagh, biellcker, loffte 
och andett defi tillgehøer ehr siett forfalden och ringe 
eller allddeilles indtet ehr brugelig wdenn stoer liffs 
frycht och fare, menn will slett aff nye igienn opbygges, 
saa well som schoersteenen schall siett nederbrydes, om 
hand ellers der dannemand der medt sickerhed kand 
iboe. Dernest ehr siett nederfilagedt, som stod wed for- 
schrefne io fagh hufi och wed de femb fag, som var 
nederblest, itt wdschud, huilcket allddeilles ehr neder
filagedt och gandsche i grund forderffuet. DeCligeste 
findes der nest op till samme stouffhufi en kaarfistouffue 
paa 5 faug hufi, som gandsche och allddeilles ehr siett 
forfalden baade paa thømmer, thag och leher, will och 
aff nye igien opbygges. Paa den westter lade wed den 
wester side och i denn sønder gauffuell fattes foedstøcker 
fra den ene ende till den andenn, och samme gauffuel 
schall settis aff nye. Huilckenn gaardz brøstfeldighed 
icke ringere kand igien oprettes och bygges ennd som 
dennomb rettere kunde thøckes vnder thou hundrede 
slettedaler, och dette hiembledt for itt fuldt siun. Emod 
dette winde och forschrefne siunfimendtz frafiigelfie ehr 
kaldet medt fulde 14 dags warfiell fra Nyeborgh slott 
erlig och welbiurdig mand Jacob Wldfeld thill Wrup,
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Danmarckes riges raad oc cantzeller och befallingsmand 
paa Nyeborg slott, epterGom Olluff lesperGen och Hans 
Mauridzen wdi Sønder Broubye de hiembledt warGelledt 
inden thinget. Det bekiender wij forschrefne medt wores 
beGeigling. Actum vt supra.

Orig. paa Papir med Rester af 4 paatrykte Segl i Sognekaldsarchivet.

7-
Wi effterskreffne Rasmus PederGen i Tyrringe, lep 

HendrichGen, Iørgen HendrichGen och Lauridtz Haar i 
Øllstædt kiendis och giørre for alle vitterligt i dette vort 
obne breff, at efftersom vi aar 1654 then 2] septembris 
varre ombedne aff voriG sognepræst her Peder lørgenGen 
i Synder Brouby at skulle taxere och besee hans skouffs 
parter, som ligger thill hans præstegaard, baade i So
mosen i Offuerlundtzmarchen och i Lungermarchen, for 
huor mange suiinG aalden hans skouffsparter kunde thaale, 
saa haffuer vi effter hans begiering verred ude paa 
aastæderne och beseet samme hans skouffsparter; da 
som vi kunde siuniG, kunde hand faa thil sin anpart i 
Lungermarchen 4 suiin paa aalden och i Somose och 
Offuerlundtzmarch for otte suiin, huilchet vi ville verre 
hannom gestendigt baade thill herridtzthing och landtz- 
thing eller paa andre stæder, huor hand det halfve vill. 
Huilchet forskreffne vi thill vitterligheedt medt voriG 
zigneter her neden vnder trycte stadtfester och bekreffter. 
Actum Synder Brouby then 28 septembris aar 1654.

Orig. paa Papir med 4 paatrykte Segl i Sognekaldsarchivet.

8.

Dinnes Madtzen i Oubye, herridtzfoegedtt i Salling- 
herridtt, Niels PederGenn i Wøigstrup, Palle ChristenGen 
i Hørup och Lauridtz NielGen i Nørre Broubye, thing-

4
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schriffuer, giøre witterligt aar effter Gudtz byrd 1642 
thirßdagen den 17 May paa Sallingherridztingh war 
schickedt hæderlig och wellærd mand her Peder Iør- 
genßen i Sønder Broubye, som bedist och fick ett fuldt 
thingsuinde aff otte dannemend, som ehre lørgen An- 
derßen i Lyndeße, lens Raßmußen i Sallinge, Raßmus 
Pederßen ibidem, Hanns Madtßen ibidem, Simon Møller 
i Fadsleed, Peder Iørgenfien ibidem, Madtß Nielßen 
ibidem och Peder Knudßen i Westerheßing, huilcke for- 
schreffne 8 dannemend der alle endrechtelig wunde, att 
de paa forschreffne thingh och dagh sandeligh saae och 
hørde, dett wellachtt Knud Pederßen, foegedt paa Brou- 
byegaard, paa hans hußbonds veigne hagde hiid i dagh 
ladett i rette fordre effterschreffne siunßmend thill deris 
siunß affsicht att fra dennemb giffue beschreffuedt. Da 
frembkomb Knud Anderßenn i Sallinge, Niels Albredt- 
ßenn ibidem, lep Hendrichßenn i Ølstedt, lørgenn Hend- 
richßenn, Anders lenßenn, lørgen Hanßenn, Peder Raß- 
mußenn ibidem och Niels Huid i Sønder Broubye, de 
samptligenn berette, att de i løffuerdags sidst forledenn 
siundte, hueß de lougligenn i dagh 8 dage her indenn 
thinge war wdmeldt paa. Først paa dette aaestedt ved 
Peder Knabes thofft, som her Peder Iørgenfien haffuer 
ladett indgrøfftedt och gierde paa satt, paa Anders hiull- 
mands maall, en roug ager medt engbond for enden, 
wngefehr 12 allen brett, och offuer forschreffne eng ehr 
grøfftedt thuertt offuer wngefehr 12 allen medt gierde 
aff eile och 18 stauffre der paa vdj satt, och wed denn 
anden ende nest wognleedett ehr ochßaa offuergrøfftedt 
och gierdett och lige saa mange stauffre paaßatt, och 
ehr forschreffne ager aff Anders hiullmands maall i saa 
maade indheignedt i samme hauffue, som her Peder Iør- 
genßenn haffuer ladet indkaste. Huad weyenn sigh be- 
langer, da siundtes dem, att naar dett ehr wdj ond wey, 
kand mand icke well medt laß thrygeligh frembkomme
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aff aarßagh, mand kunde kiøre adt agerne thillfoerne, 
naar weyenn var ond. Noch siundte de wed her Peder 
lørgenfiens prestemoese, huoraff hånd aff fellidsmarken 
haffuer indheignedt en partt, nembligh aff denn iord, 
som ligger thill Bierregaard i Sønder Broubye, ehr ind
heignedt thill samme hans prestemoeßehauffue thou agre, 
som kand være thill fire schepper saaeland. Noch aff 
denn iord, som ligger thill Anders Pederßenn hiullmands 
gaard ibidem, haffuer her Peder Iørgenfien indheignedt 
enn agger, kand være thill en thopmaald scheppe roug- 
seed, och derforudenn enn gandsche haab aff her Peders 
egenn agger och engbond aff fellidsmarcken thill samme 
prestemoeßehaffue indgrøfftedt, som icke haffuer wæredt 
indheignedt thillfoerne, och ehr det fellidsmarcken paa 
fellisbeiden thill schade, och ehr som denn nye grøfft 
omkringh paa de threj sider aff samme nye indheignedt, 
femb hundredt och threduffge allen langdt. Dette for- 
schreffne hiembledt de for ett fuldt siun och bad den- 
nemb derpaa saa sandt Gud tillhielpe medt oprachte 
fingre. Her emod i rette mødte hæderligh och wellærd 
mand her Peder Iørgenfienn, sogneprest thill Sønder 
Broubye sognn, och i rette lagde hans schrifftlig suar 
medt egenn haand wnderschreffuedt, formellendis: effter- 
ßom Knud Pederßenn haffuer ladett mig citere till Sal- 
lingherridstingh paa hans gunstige hußbonds welb. iom- 
frue Anna Roeßenkrandtzes veigne anlangendis enn grøfft, 
som iegh haffuer paa bemelte denn velb. iomfrues goede 
behaug ladett kaste offuer ett stycke engh, liggendis 
thill Anders Pederßens hiullmands gaards grund her i 
Sønder Broubye, och ehr samme engh beliggendis i enn 
thofft, kaldes Kappelstofft, østenn for Peder Knabes huß- 
tofft i Sønder Broubye, och haffuer bemeldte Anders 
hiullmand inden i samme tofft ett støcke iord thill enn 
schep roug well maald, huorfore iegh effter Anderßes 
egenn begieringh haffuer paa bemelte hanns welb. goede

4*
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hußbonds goede behaugh loffuedt att willde medt min 
gunstige leenßmands sambtøcke mauglegge hannemb ett 
støcke iord igien i wores hußtofft, som er aarligh inde, 
i huilket kand saaes nogedt mehere end thou schepper 
roug, och kaldes samme agger Kaarßagger, huilcken 
wender paa ett kier, som kaldes Blaaberskier, medt den 
ene ende, och denn anden ende løber wd i øster emod 
Østermarck. Hueß greeßning eller andenn brugh, der 
kand falde paa samme Anders Pederßens indheignede 
och indgrøfftede iord, will iegh effter dannemends sigel- 
ße være offuerbødigh i samme indheignede thofft hoeß 
migh att bruges, saawiidt det thaalle kand, och derßom 
denn goede welb. iomfrue, forschreffne Anders Pederßens 
hußbonde, dett icke will beuilge eller sambtøcke, will 
iegh iligemaade effter dannemends sigelße eller och effter 
Anders Pederßens begieringh hannemb gaat mauglang 
och wederlagh for samme indgrøfftedt iord och enngh 
igien giffue medt min kiere her lenßmands welb. her 
Moegens Kaaßes consentz och beuillingh, paa min aller- 
naadigste herres och konges weigne, huilckedt schall 
bliffue forschrefne Anders Pederßenn thienligere och 
bedre beleigligere, end dett andett monne wære, saa hånd 
ingenn schade schall liide der paa i nogenn maade. Peder 
Iørgenfienn egen haand (som dett schrifftligh suar ind
holdte, her i dagh ehr leest och paaschreffuen). Stoed 
forschrefne her Peder Iørgenfienn och Knud Pederßen 
medt forschrefne siunßmend thill weddermaals thingh. 
Och hiembledt i dagh otte dage her indenn thinge Hans 
Nielßenn i Sønder Broubye och Hans lørgenfienn ibidem 
wed eed och medt oprachte fingre, att de denn dagh 
ottende dagenn thillfoerne kaldett her Peder lørgenfien 
i Sønder Broubye for hans boepeill hiid thill thingedt 
samme dagh emod siunßmends wdmeellelße och paa 
løffuerdagh att være paa aaestederne och thill i dagh 
emod samme siunßmends fraßigelße anlangendis att siune
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och see nogedt iord, her Peder lørgenfien haffuer ind- 
heignedt aff Knud Pederßens hußbonds thienners grund 
och offuergraffuedt hans hußbonds grund, saa och be- 
sichte enn wey, som formeenis i saa maade dermedt 
haffuer forgiortt. Saaledis inden tinge gangedt ehr, som 
forschreffuet staar, bekiender wij forschrefne medt wores 
beßeiglingh. Actum vt supra.

Orig, paa Papir i Sognekaldsarchivet; af 4 paatrykte Segl er det 
1. bevaret.

9-
Ihs

Christen Nielßen i Heeden, herridtzfouget i Salling- 
herrit, Palle Christensen i Høyrup, Anders Andersen i 
Home och Hanß Matzen schriffuer giør vitterligt, at aar 
epter Gudtz biurdt 1655 tierßdagen dend 16 october paa 
Sallingherridtz ting for retten var schicket erlig och velb. 
mand her Anders Bilde til Damsboe, rider, Danmarchiß 
rigeß raad, marsch och høuidtzmand paa Schanderborrig 
slot, dend goede herriß fuldmegtig, nemlig erlig och 
velforstandige karll Frandtz Nielsen, fougit paa Broby- 
gaard, som begierte och fick tingsvinde aff epterschreffne 
otte dannemend, som erre Peder Lauridtzen i Sallinge, 
Hanß Staftensen i Espe, Niels Andersen i Lunde, Morten 
Nielßen i Espe, Henrich Pouelsen i Ouby, Lyder Morten
sen i Heeden, lesper lensen och Niels Raßmußen i Espe, 
huilche der alle endrecteligen vunde, at de paa forschreftne 
ting och dag sandeligen saae och hørde, at forbemelte 
Frantz Nielsen med sig haffde inden tinge epterschreffne 
otte siunßmend, huilche der fremstoede och vdj rette 
lagde deris schrifttlig siun och affsigt, liudendiß ord 
epter andet som følger: Efftersom vj epterschreffne Lau- 
ridtz Lauridtzen i Heeden, Christen lørgensen i Sallinge, 
Lauridtz Hansen i Allested, Christen Hansen i Stouby,
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Hanß Christensen, Matz Pedersen i Nørrebroby, Matz 
Nielsen i Vøystrup och Morten Pedersen i Vesterhesing 
haffuer verridt vdmelt aff Sallingherridtz ting dend 4 
7bris 1655 til at siune och see, huiß iorder, schou och 
endbung [sic] velb. her rigenß marsch begierrer imod 
nøyagtig vederlag vdaff Sønderbroby prestegaardtz grund, 
saa vel som huis iorder, schou och engbund welb. her 
rigenß marsch igen [vill] vdgiffue till vdleg, da haffuer 
vj begiffuet oß den 5 7bris paa aastederne vdj her Peder 
Iørgensen, Frantz Nielßen paa Brobyegaard, velb. her 
rigenß marschiß fuldmegtig, Offue Matzen, ridefougit, 
och Christen Nielsen, herridtzfougit deris offuerverrelße, 
detz ledighed det beste mugligt grandschet och erfarret, 
som følger. Først schall her rigenß marsch haffue aff 
prestens iord en ager i Østerschou agtet for 8 schepper 
land, eng til en børe1) høe, schou til et laß giersell; 
Snabu, 3 scheper land, et laß ellegierseil, eng til i laß 
høe; Tuedtzmoße, j schepe land, 2V2 laß høe, 12 laß 
gierßell; Onßbierg, 6 schepper land, 2 laß høe, 4 leß 
gierßell och femte haffue der med i beregnet, Kallehaffue 
maallet j scheppe land, eng til j laß høe, hanß schouffs 
part i forschreffne Longer^., agted for 6 suinß olden, 
Øster^ Torbens maall j ager, 2V2 scheppe land, Erte- 
bierrig styche ij scheppe land, paa samme maall 3 agre, 
12 schepper land, Østerschouffs brinche ij scheppe land, 
eng til en børe høe, summa 36 schepper land, 18 laß 
giersell, 6 laß engbund, 6 suins olden. Her imod pre
sten her Peder lørgenfien igen er bleffuen vdlagt, først 
vdj Øster^. en schifft iordt paa Boetofft, nest op til dend 
nye grøfft, som er 5 agre i breden i dend offuer ende 
imod forschreffne her Pederß gaard, och i dend neste 
ende to agre bred, tilsammen agtet for 1772 schepe land, 
paa Heeden 3 agre, ved Touschou som for funden er,.

9 En Høbør er en Bærebør til at bære Hø paa.
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agted for 18V2 scheppe land, Biørnemoefie eng dend før
ste imellem agerenderne paa bege sider, agted for 5 laß 
høe, 12 laß gierßell, Offuerlundtz^. den trinde Lexlaa- 
ning1) med Hanß Pedersens gaard haffuer sampt liget, 
och dend første deell aff dend anden felliß lanning med 
forschreffne Hans Pedersen i Broby och her Peder ind- 
till schiellet, som dend ager løber imellem paa dend Lex- 
laanning, schall forschreffne her Peder Jørgensen haffue 
frj och schall nyde for huiß schouffspart hånd haffuer 
haflft i Longermarch, och dend nederste del alf dend 
anden lanne, iche at maatte befatte sig med, men slet 
quitere, paa forschreffne Lexlanning, agtet velb. her 
rigenß marschiß anpart med moesen, som her Peder schal 
nyde, 6 leß giersell, j laß høe, summa 36 schepper land, 
18 laß giersell, 6 laß høe, 6 suins olden. Noch er mage- 
schiffte prestens her Peder Jørgensens tuinde Brobyschous 
haffuer imellom velb. her rigens marschiß ennemarcher, 
som de nu forfunden er med sedeland, offuerschou, 
wnderschou och eng, huor for hannem igien er vdlagt j 
haffue Hanß Christenßenß her i Broby, kaldis Tønschou, 
och en Raßmus Huid samme sted samt 4 støcher iord i 
Prestemoeße, her rigenß marschiß tilhørde, nemlig Hanß 
Christensen, Peder Matzen och Anderß hiulmand tilhørte, 
som her Peder Iørgensen schall haffue for forschreffne 
Brobyschous haffuer, der for vden schal forschreffne her 
Peder Iørgenfien haffue et stycke iord i Kabelß tofften, 
welb. her rigenß marschiß tiennere haffuer hafft i for
schreffne Kabelß tofft, for et stycke iord, som her Peder 
Iørgensen haffuer i Niels hiulmandtz hauge her i Broby, 
endnu schall her Peder Iørgensen haffue Palleß tofft, 
som dend nu forfindiß, der imod schall rigens marsch 
haffue en ager i løcken, kaldiß Blaabiergs ager, beligen- 
diß imellem bege prestegaardtz huse, dog skal presten

*) Laaning el Laane, Underskov med tykt Krat.
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beholde husene. Endnu schall welb. her rigenfi marsch 
haffue et stycke iord afF prestegaardtz grund vden for 
Rafimus Huidtz haffue paa Sollysøe1) i Øster|., endnu 
et lidet stycke iord, vender paa Peder Pouelsens tofft i 
Allerop, som er paa Heeden, defi bemelding i dag for 
retten lest och paaschreffuet er. Huilchet dj hiemlit och 
affsagde for et fult siun, her hoeC och til det sidste i 
rette lagde Offue Madtzen, ridefougit til Nyborge slott i 
Salling herrit, hans kongl. mayestets breff erlig och welb. 
mand her Mogenfi Kaafi paa Nyborge slot tilschreffuet, 
liudendifi iblant andet til indhold2): efltersom oli elsche- 
lige her Anderfi Bilde ti, Damsboe, rider, vor mand, 
raad, rigens marsch och befallingmand paa vort slott 
Schanderborriig, vnderdannigst til mageschiffte er begier- 
rendifi nogen stycker iord och schou med en schou- 
haffue paa prestegaardens grund vdj Sønderbroby, huor 
imod hånd lige och nøyagtig vederlag vdj bemelte Broby
marcher igien vill vdlege, da bede vj eder och naadigst 
ville, at i eder om detz beschaffenhed med flid erkyn- 
diger, och der som i befinder, at forschreffne mageschiffte 
vden prestens, som nu er eller hanfi effterkommere vdj 
forschreffne Sønderbroby, deris schade schee schand [sic], 
da haffuer i der med paa vorrifi naadigst behaug 
och videre ratification at til ende giørre, som samme 
høybemelte hans kongelige mayestets breff indholte och 
widere vduifier, lest och paaschreffuet er. Fremstoed 
forbemelte her Peder lørgenfien, Frantz NielCen och 
Oflue Matzen och dette forschreffne mageschiffte sam- 
tøcte och vdj allemaade vor med benøiet. Her epter 
tingsvinde vdsted bleff, at saaledifi for retten inden tinge 
passeret och gangen er, det bekreffter vj forbemelte med 
vorrifi beseglinger, datum ut supra.

Orig. paa Papir med 4 paatrykte Segl i Sognekaldsarchivet.

x) Nu Sølløse. 2) Orig., dat. Kjøbenhavn 11. Juli 1655, i Sogne
kaldsarchivet.
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io.

Anno 1667 die 17. Junii vaare vi effterskrefne Niels 
Knudsøn, Sognepræst i Væsterhæsinge oc Lyndelsøe 
Sogner, Jacob Must, Sognepræst i Weiløf oc Allested 
Sogner, Niels Christensøn i Allerup oc Rasmus Hansøn 
i Synderbroby, begge Kirchewergere, udj Synderbroby 
Præstegaard effter voris ærværdige Proustes, dend hæder
lige oc høylærde Mandz M. Henning ChristenGøns, Sog
nepræst i Nørre Broby Sogn oc Proust i Sallingherret, 
hans Befalning at taxere dendz Bygning, Gom forsuarligt 
kunde vere.

Da efftersom os blef aldelis intet fremvist i nogen 
Maade derpaa at vere forbygt oc forbedret siden Anno 
1664, at dend si. Mand H. Peder JørgenGøn, forige Sog
nepræst her paa Stedet haffuer dend indkiøbt, men heller 
der imod paa adskillige Stæder merchelige Brystfeldig- 
hed baade paa Tømmer oc Tag befindis, da viste vi iche 
at kunde taxere ommelte Synderbroby Præstegaardz Byg
ning, Gom dend nu befindis, højere end paa hundrede 
Rixdaler effter Kongelige Mayestæts Benaading. Dete 
bekiende oc bekreffte vi med voris Hænder och Zig- 
neter her neden under.

Actum Synderbroby Præstegaard ut supra.

Niels Knudtzøn Jacob Must
m. m. eg. Hdt.

Orig. paa Papir med $ paatrykte Segl i Sognekaldsarchivet.

I I.

Høyædle och høyærværdige Hr. Biscop, gunstige och 
goede Patron. Jeg haffver for HanG høyædle Høyær- 
værdighed klageligen at andrage Peter GregerssønG, for
rige Degn her i Sognet, store Mutvillighed, hvorlediG 
hånd effter dend offver hannem falden Domb veyrer sig
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ved at undergiffve sig Kierchens Disciplin, thi endog jeg 
hannem der om offte haffver paamint, ja endoch i mine 
Medhielperiß Nerværelse i Kirchen alvorligen formanet 
hannem der til och forelagt hannem, hvor schadeligt och 
farligt det vaar for hannem at gaa saa lenge hen i sine 
Synder, saa haffver hånd dog meget wfornuffteligen och 
hornacheligen svaret, at hånd achtede min Formaning 
intet, vilde och iche staa Schrifft, ey heller schiøttede 
om dend Domb, som offver hannem vaar feldet, och i 
saa Maade gaar han, som hånd vaar halff forrycht, haff- 
ver och ellerß som tilforn en wblue och wforschammet 
Mund, formedelst hvilchen hånd snart ingen schaaner. 
Begierer derfor ydmygeligst, at Hanß høyædle Høyær- 
værdighed vilde vide mig de beste Raad, hvad her ved 
videre er at giøre, enten om mand effter Loven schal 
fare fort at handle med hannem som med andre har- 
starige, hvilchet dog dersom schiede, er at befrychte, at 
hånd gandsche bleff forrycht, som hånd tvende Gange 
tilforn haffver været, och saa i sit onde Raseri giorde 
enten en eller anden Wlyche, eller ochsaa om Hanß 
høyædle Høyærværdighed saa for got erachter at mode
rere Dommen, at hånd ved Prousten kunde forvisiß 
denne Menighed, som hånd mest haffver forarget, och 
saa paa et andet Sted uden aabenbare Schrifftemaal kunde 
annammiß til Gudz Bord, hvorom jeg ydmygeligst vil 
forvente Hans høyædle Høyærværdigheds goede Beten- 
chende, och for det øffrige nest guddommelige Beschier- 
melsiß Ønsche stedse forbliffver

Hans høyædle Høyærværdigheds ydmygste Tienner

Diniß Hanssøn 
m. pp.

Synder Broby d. 22 Novemb. 1689.

Orig. i Fyens Bispearchiv, Salling Herreds Breve.



LANDSTINGSHUSET I ODENSE.

Fyens Landsting i Odense1), der oprindelig holdtes under 
aaben Himmel, havde siden 1578 haft Locale i Graa- 

brødre Klosters Portbygning i en fugtig og mørk Dom. 
stue, der skulde synes lidet egnet ti, sin Bestemmelse, 
bl. a. til Opbevaring af Landstingets vigtige Archiv*). 
Trods de slette Forhold varede det mere end 200 Aar, 
inden Landsdommerne fandt Anledning til at søge et 
bedre Hjem for Tinget. Først de i Aaret 1704 funge
rende to Landsdommere, Etatsraad Jørgen Brahe til 
Hvedholm (født 1662, Landsdommer 1687, død 1716) og 
Justitsraad Matthias Rosenvinge til Ørbæklunde (født 
1655, Landsdommer 1692, død 1714), gjorde Alvor af 
Sagen og indsendte til Regeringen et Andragende, hvis 
Resultat blev følgende, Kjøbenhavns Slot den 11. Novem
ber 1704 daterede kongelige Rescript:

Friderich IV o. s. v. Vor Bevaagenhed tilforn. Efter
som I for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at

*) Hvor anden Kilde ikke citeres, er denne Fremstilling bygget paa 
Actstykker i Odense Amts Archiv Nr. 545—548. 2) Dog er der Ex-
empier paa, at ogsaa Private fik Tilladelse til at hensætte Archiver sam
mesteds (Wad, Om Egg. Christoff. Knuth og Søster Lerche S. XXIII f.).
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det Sted i Graabrødre Kloster i Vor Kjøbsted Odense, 
hvor Fyenbo Landstingsret holdes, skal være et fugtigt, 
gammelt og forfalden øde Sted, hvor der og hverken for 
Rettens Betjenter eller for Parterne knap er den Belej
lighed som ved en Underret, da have Vi efter slig Be
skaffenhed samt Eders herom allerunderdanigst gjorte 
Ansøgning og Forslag allernaadigst bevilget, at I i det 
Sted et bekvem Hus paa et belejligt Sted i bemeldte 
Odense til et Landstingshus maa kjøbe og til dets Ind
kjøb, Indrettelse og Vedligeholdelse nyde og lade oppe
bære af Enhver saavel udi Fyen som i Langeland, være 
sig af Adel eller Uadel, Gejstlig eller Verdslig saavelsom 
og af dennem, som vinde deres Sager til Landstinget, 
hvad Enhver efter sin egen Villie og Vilkaar dertil selv 
godvilligen give og forære vil; desligeste hvis Bøder, 
som En eller Anden baade ved Hjemtingene og der ved 
Landstinget kan blive dømt udi, efterat Ste. Hans Kirke 
i fornævnte Odense først haver opnaaet den Summa af 
500 Rd., som Vores elskelig kjære Hr. Fader, sal. og 
højlovlig Ihukommelse, dertil allernaadigst forundt haver1); 
saa og at samme Landstingshus derefter for alle konge
lige Skatter og Contributioner maa være fri og forskaa- 
net. Og saasom 1 derimod allerunderdanigst haver er- 
bydet Eder til forskrevne Landstingshuses Indkjøb, Ind
rettelse og Vedligeholdelse at ville gjøre Forskud, saa 
maa I igjen gjøre Eder betalt af hvis, som efter denne 
Vores allernaadigste Bevilling indkommer, og saafremt I 
begge eller En af Eder enten ved Døden skulde afgaa 
eller Bestillingen i andre Maader lovligen ledig vorde, 
førend I Eders fulde Betaling kunne erholde, da skal 
Efterkommerne, som samme Bestilling tiltræder, være til- 
holden at betale den aftrædende eller den afdødes Ar-

l) Rescr. Sept. 1698; i Juni 1707 havde Kirken naaet de 500 Rd., 
hvorefter Bøderne tilfaldt Landstingshuset.
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vinger den øvrige Rest skadesløs og dermed continuere 
Mand efter Mand, indtil den fulde Summa, som Enhver 
af Eder forskyder, vorder afbetalt, hvorfor og Pengene, 
som enten ved godvillig Foræring eller idømte Bøder 
indkommer, skal leveres til Landstingshøreren, som der
efter tillige med Eder og efterkommende Landsdommere 
skal holde rigtig Bog paa hvis, som indkommer, og deraf 
igjen udgives, til vedbørlig Efterretning for Eder som 
nuværende og ellers efterkommende Landsdommere. 
Derefter 1 Eder allerunderdanigst kan vide at rette. Be
falendes Eder Gud.

I Henhold til den heri givne Bemyndigelse udsendte 
Landsdommerne 17. December s. A. Collectbog med Op
fordring til Alle og Enhver, høje og nedrige Stands
personer, som enten her udi Landet eller Langeland ere 
bosiddende eller og eje Jordegods sammesteds, saa vel 
som og alle Andre, være sig Gejstlige eller Verdslige, 
saavel Øvrigheds Personer og Rettens Betjente som og 
andre fornemme Godtfolk, Ingen undtagen, Enhver efter 
sin Stand om at yde Bidrag til Opførelsen af et Lands
tingshus, »at det Sted, hvor saa højlovlig og over tvende 
Hans Kongl. Majestæts Provincier højpriselig anordnede 
Overret betjenes, til dens Flor og Anseelse saavel med 
sømmelig og dens høje Respect anstændig Zirlighed som 
og med tilbørlig Retsindighed, Redelighed og Retfærdig
hed maatte beklædes«. Til den Ende agtede de snarest 
»at kjøbe et belejligt Sted i Odense og zirligen at lade 
bebygge og indrette saavel til Vedkommendes Commo- 
ditet som og til det hele Lands Ære og Anseelse, øn
skende, at baade Stedets Prydelse og Justitiens retsindige 
Administration sammesteds maa blive et Exempel for 
Efterkommerne og en Fornøjelse for Alle og Enhver, 
som der kunde hændes at komme«.

Landsdommerne tegnede sig selv for de største Bidrag, 
Brahe for 40 Rd., Rosenvinge for 30 Rd., Grev Wedell
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gav 13 Rd. 2 ty, Etatraad Knud Urne til Julskov 12 Rd., 
en Del Godsejere, bl. a. Bispinde Kingo, gave 10 Rd., 
de fleste 4 Rd., Adskillige Intet. Mange Provster og 
Præster, de fleste Retsbetjente og Magistratspersoner, 
adskillige Borgere i Byerne ydede Bidrag efter Evne, af 
Procuratorerne kun een. Paa Listen over dem, der und- 
sloge sig for at give Noget, findes dog ikke faa store 
Godsejere, f. Ex. Grev Ahlefeldt paa Langeland, Etatsraad 
Knud Juel paa Taasinge og Gehejmeraad Gabel paa 
Hvidkilde. Ogsaa enkelte Gejstlige i gode Embeder, saa- 
som Stiftsprovst Jørgen Karstens og Professor Elias Naur 
holdt sig tilbage. Alt i alt indbragte Collecten 664 Rd.

Formodentlig have Landsdommerne, inden de satte 
sig i Bevægelse, haft Udsigt til at erhverve en bestemt 
Grund til Bygningen. Overfor St. Knuds Kirke, paa det 
nuværende Raadhus' sydlige Grund laa en gammel 
grundmuret Gaard, Adelens Gaard kaldet, fordi den tid
tigere tilhørte en Kreds af Adelsmænd i Fyen, der her 
indtil Souverainiteten holdt sine Sammenkomster; 1682 
var den ved Dom bleven udlagt en Borger i Odense 
ved Navn Peder Rasmussen Maler, der 1689 maatte af- 
staa den til sine Creditorer, der senere gave Raadmand 
Niels Mule Skjøde paa den1). Men denne Mand var 
Næstsødskendebarn til Rosenvinge, der kalder ham sin 
Fætter, og dette Slægtskab kan vel tænkes at have banet 
Vejen for det Arrangement, at Mule ved Skjøde af 21. 
Februar 1705 afhændede den øde og forfaldne Gaard til 
Landsdommerne for 350 Rd.

De gik da strax i Gang med at opføre det nye Lands
tingshus; den gamle Gaard blev nedbrudt og Con- 
tract sluttet med Kongens Murmester Hans Olufsen om 
Bygningen, til hvilken Tegningen blev givet af den kon
gelige Bygmester, Assessor Johan Conrad Ernst, den

*) Jfr. Danske Atlas VI, 578; Engelstoft, Odense Byes Hist. S. 222 ff.
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samme Architekt, hvem Cancellibygningen skyldes. For 
sin. »Afridsning« fik han 20 Rd., som han forøvrigt maatte 
vente paa i to Aar. Bygningen blev lagt paa Grundens 
nordligste Stykke saaledes, at der foran den var en aaben 
Plads paa omtrent 1860 □ Alen ligeoverfor St. Knuds 
Kirke, indhegnet med Stakitværk og beplantet med nogle 
Lindetræer (se Grundplanen hos Engelstoft S. 479). Den 
22. Juli ankom Murmesteren fra Kjøbenhavn og Fredag 
den 24. fandt Grundstensnedlægningen Sted under stor 
Højtidelighed, som Biskop Jens Bircherod skildrer saa
ledes1) :

»Der begge Landdommerne havde ladet alle fornemme 
Folk i Staden, gejstlige og verdslige, invitere til Pladsen 
norden ved Sanct Canuti Kirkegaard*) og de vare ibidem 
Kl. imellem 1 og 2 om Eftermiddagen forsamlede, blev 
først af Stadsinstrumentisterne blæst i Trompeter, dernæst 
de kongelige Privilegier, som Landsdommerne paa denne 
Bygning havde forhvervet, ved Landstingshøreren3) offent
lig oplæst. Saa traadte Landsdommer Jørgen Brahe 
frem og (der Bygmesteren havde bunden et Skjødskind 
for hannem og leveret ham en Murske i Haanden) lagde 
den første Sten, dernæst gik den anden Landsdommer, 
Matthias Rosenvinge, frem og i samme Posture ligeledes 
lagde og tilmurede den anden Sten, hvorpaa Bygmeste
ren bandt Skjødskindet for sig selv og lagde den tredie 
Sten. Strax foer alle Murmestersvendene til og i en 
Skynding hastelig opmurede et stort Stykke. Imedens 
dette med structuræ auspicio eller Anfang saaledes pas
serede, lode Herpukker og Trompeter sig paa Pladsen 
lystig høre. Det samme siden skede, saa ofte Kongens, 
Dronningernes og det kongelige Huses Skaale af de for
samlede hospitibus blev drukken, hvilket varede til sildig

l) Dagbøger, Mscr., Appendix til Juli 1705. 2) Bircherod skriver
»Kiærgaard«. •) Niels Pedersen Lange, Landstingshører og -Skriver 
fra 14. Juni 1687, død 1728, begr. 29. Nov.
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ud paa Aftenen. Og kunde i denne Glædskabs Act 
Enhver af de gemene Borgere faa saa meget Vin at 
drikke, som dennem lystede, saa at Mange gik omsider 
saare beskjænkede hjem til deres Hus.«

Denne Festivitet, der synes at have nærmet sig en 
Folkefest, var ikke helt billig; til Drikkevarerne, som 
Apotheker von Westen leverede, medgik 21 Rd. 2 $ 
12 Sk.1), Musikanterne fik 6 Rd., Murmestersvendene
4 Rd. i Drikkepenge, til Haandlangerne, Landstingsbudet 
og adskillige smaa Udgifter medgik 2 Rd. 2 til Fattige 
uddeltes 2 ty.

Under Tilsyn af Raadmand Niels Mule skred nu Byg
ningsarbejderne godt frem i Sommeren 1705 og den føl
gende Sommer. Paa Hesselagergaard kjøbtes 20 Bjælker, 
saa store, at de en ad Gangen førtes paa Vogn til Ørbæk, 
hvor de bleve tilhugne og derefter kjørtes til Odense, to 
paa hver Vogn. Tømmer og tykke Dæler (Brædder) 
til Stakitværket forskreves fra Norge; 19 runde Kugler 
af Egetræ prydede dets Stolper. Paa Frontispicen over 
Indgangsdøren anbragtes et i Sten udhugget med graa 
Oliefarve anstrøget Portrait af Kongen, omgivet af en 
Krands og den kongelige Krone; Krandsen og Kronen 
forgyldtes, ligesom tildels de Decorationer, der udfyldte 
Rummet paa Siderne af Portraitet. Disse Decorationer 
vare Kanonrør, Kugler og anden krigersk Armatur, hvor
for Nogle ikke uden Grund fandt, at Bygningen lignede 
mere et Tøjhus end et Tinghus. Stenhuggerarbejdet var, 
vistnok efter Tegning af Ernst, udført af den tydskfødte

’) Apothekerens Regning til Rosenvinge lyder paa

3 Anker Franskvin å 10 Sldr........................................ 20 Rd.
Cellerie Aqvavit................................................................ — - 1 &
5 Bouteiller å 1 Pot å 8 Sk........................................ — - 1 - 8 Sk.
3 Spidsglas å 8 Sk........................................................... — - 1 - 8 -
1 stor Bouteille paa 10 Kander................................. — - 3 • 8 -
2 Glas Franskvin............................................................ — - 1 - 4 -
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kongelige Stenhugger Andreas Gerken i Kjøbenhavn for 
ioo Rd.1) En Stentrappe førte op til Døren paa Husets 
Midte; fra en stor Forstue kom man til Højre (mod Øst) 
ind i to Kamre, »Landsdommernes egne Kammerser«, 
til venstre i den store Landstingsstue, hvor Retten hold
tes; en Skranke adskilte den i to Dele. 1 denne Stue 
var indmuret et stort med Jernstænger og Laase forsynet 
Skab til Opbevaring af en Del af Landstingets Archiv, 
hvis øvrige Del stod i et af Kamrene2). Træværket var 
perlefarvet. 1 et Par Aar har man nok nøjedes med 
gammelt Inventar fra den forrige Tingstue; thi først 1709 
kjøbtes i Kjøbenhavn 12 Stole af forgyldt Læder å 11 
og 2 Lænestole å 5 Rd. og 1710 to Stole og to ovale 
Borde til Landsdommernes Kamre.

Byggearbejdet medtog et Aar, og Onsdag den 15. Sep
tember 1706 noterer Skriveren i Domprotokollen: I Jesu 
Navn begyndt i det nye Landstingshus.

Regnskabet for Husets Opførelse blev saaledes: 

Landsdommernes Forskud
Brahe......................................... 1150 Rd. » > Sk.
Rosenvinge................................. 1564 - 3 - 12
Indkommen ved Collecten........  664 » - »
For solgte Materialier fra Ade

lens Gaard......................... 83 - » - 1

tilsammen 3461 Rd. 3 # 13 Sk.

Landsdommernes betydelige Forskud bleve først længe 
efter betalte af Retsgebyrer og de Bøder, som det kon
gelige Rescript tillagde Landstinget, hvilken Indtægt 
yderligere forøgedes ved Rescript af 23. September 1735.

l) Om Gerken (saaledes skriver han selv sit Navn, ikke Gercken) se 
Dansk biogr. Lex. V. Weilbach, Nyt dansk Kunstnerlex. Friis, Bidrag 
til dansk Kunsthist. S. 327 ff. Han udførte Christian V.s og Dronnings 
Marmorsarkophager, men døde under Arbejdet 1717. 2) Odense Adresse- 
Contoirs Efterretninger 1773 Nr. 22.

5
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Regnskabsførelsen blev overdraget Landstingshøreren, 
der havde en lidet taknemmelig Opgave, idet de efter 
Sagens Natur meget ujævnt faldende Indtægter skulde 
strække baade til Gjældens Betaling og til Vedligehol
delse af Bygningen, der saavel i 1750’erne som tyve Aar 
senere maatte undergaa højst nødvendige Reparationer.

Bygningstegningerne til Landstingshuset, der var paa 
28 Fag, 52V2 Alen langt, 111/« Alen dybt og 9V2 Alen 
højt fra Grunden til Taget, ere desværre ikke komne til 
Efterverdenen. Den eneste Afbildning man nu har af 
dets Ydre, er en ret dilettantisk udført farvelagt Tegning, 
indheftet i Landsdommer, Justitsraad Jacob Bircherods 
»Beskrivelse over Byen Odense og dends Antiquiteter«, 
et Haandskrift, der tilhører Universitetsbibliotheket (Addi- 
tamenta Nr. 161 Fol.). Da dette Billede ikke egnede sig 
til photographisk Reproduction, har Bygningsinspecteur, 
Architekt J. Vilhelm Petersen vist mig den Venlighed 
derefter at udføre en Tegning, som foran er gjengivet. 
Man vil heraf, trods Billedets Ufuldkommenheder, kunne 
danne sig en i det Væsentlige paalidelig Forestilling om 
Tinghusets Udseende, sømmeligt og værdigt, svarende til 
dets Bestemmelse, men — naar den meget decorative 
Fronton undtages — særdeles tarveligt som en naturlig 
Følge af de meget begrændsede Midler; tilsyneladende 
ingen Anvendelse af Sandsten eller lignende kostbart 
Materiale — Pilastre, Gesimser og alle Ledføjninger kun 
udførte i Mursten.

Imidlertid synes dog Nogle ikke at have fundet sig 
tiltalte af Bygningen. Da Biskop Jens Bircherod 1708 
sidste Gang besøgte sin Fødeby, skrev han i sin Dagbog1) 
»Var jeg om Morgenen inde i det nye Domhus i Odense, 
dets fabricam at beskue. Mig syntes (aliis idem affir- 
mantibus), at det var mere en net end en fast og be-

’) Dagb. Mscr. under 2. Juni.
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standig Bygning«. 1 sin Hislorica descriptio Othiniæ (1738) 
S. 41 kalder dog Odenseren Jens Aagaard Huset splen
dide exstrueta, og Præsten H. J. Gottschalck1) omtaler 
(omtr. 1798) »Landstingshusets alvorlige Majestæt«.

Den for sin Lærdom bekjendte Præst i Landet paa 
Taasinge, Mag. Peder Jensen Lucoppidan (1651—1717) 
har i sine haandskrevne Samlinger (Kongl. Bibliothek, 
Ny kgl. Saml. Nr. 2055 4to) opbevaret en »Inscriptio til 
det nye Landstings Domhus i Odense«, forfattet af 
Fyenboen, Mag. Michael Hiorth, der 1709 døde i en 
ung Alder som Rector paa Herlufsholm. Hvis Indskriften 
virkelig har været anbragt paa Landstingshuset, maa det 
have være inden Døre, da der paa dets Facade ikke er 
Antydning af nogen Inscriptions-Tavle. 1 pompeuse latin
ske Vers tiltaler han Domhuset:

Sta domus! Astrææ plusqvam nova gloria nostræ,
Qvam vel Aristides crederet esse suam,

Sedibus este procul sanctis odiumqve favorqve 
Judexqve obstructo qvi gerit ore bovem.

Sta Themidos veneranda domus! Teqve assere famæ:
Novimus Ottoniam non habuisse parem.

I omtrent et Aarhundrede var Landstingshuset »The
mis’ ærværdige Hus«. Ved Forordningen af 25. Januar 
1805, der organiserede de nye Landsoverretter, afskaffe
des Landstingene, og Fyenbo Landsting holdt sin sidste 
ordinaire Retsdag den 27. Marts, den sidste extraordi
naire den 12. Juni. Skolevæsenet, der trængte til nye 
Localer, erhvervede for 1725 Rd. paa Auction 12. Marts 
1805 Huset, der var assureret for 2390 Rd., og ombyg
gede det to Aar senere til sit Brug bl. a. ved at tilføje 
en Etage og i det Hele at skamfere det efter bedste 
Evne ved Tømmermester Langhoff. Først den 9. Juni

x) Forfatter af Beskrivelsen over Odense i Lahdes Danmarks Kjøb- 
stæder, Hefte 10.

r *
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1812 var man naaet saa vidt, at man kunde aabne den 
nye Borgerskole (Betalingsskole) i Bygningen1). Ogsaa 
Gaardspladsen, der i Slutningen af det 18. Aarhundrede 
var bleven forvandlet til »en smuk og lystig Have«, idet 
Landstingshører Rasmussen, der ejede den tilstødende 
Gaard paa Torvet (nu Nr. 15), hvorfra han havde en Ud
gang til Pladsen, havde beplantet den med Frugttræer, 
Buske og Blomster, blev demoleret. De fire ranke og 
skyggefulde Lindetræer, som stode ved Stakittet, maatte 
ogsaa 1816 falde for Øxen2). Senere blev der dog i 
Skolegaarden plantet nye Træer, saaledes som det ses 
paa vedføjede Billede af Landstingshuset i dets moleste
rede Skikkelse og en Del af Raadhuset, photographeret 
omtrent 1880.

Huset tjente som Borgerskole, tilsidst som Forbere
delsesskole, indtil det i Forsommeren 1880 blev nedbrudt*) 
samtidig med det gamle, minderige Raadhus for at give 
Plads til Odense nye Raadhus, der toges i Brug 188?. 
Det eneste, der er bevaret af den gamle Bygning, er 
Gerkens Medaillon af Kong Frederik IV, der ved dens 
Omdannelse til Skole blev indmuret i Raadhusets Vest
gavl og ved dennes Nedbrydning havnede i Fyens Stifts
museum, hvor den er bleven befriet for sit tykke Lag 
Oliefarve.

x) Hempels Avis 1812 Nr. 69, 72, 73. 2) Engelstoft, Odense Byes
Hist. S. 415, 435. Mumme, Bidrag til Odense Byes Hist. S. 25 ff. 
Bispearchivet, Odense Kjøbstads Breve 1807 Nr. 96, 98, 103. Odense 
Auctionssager 1805, 1816. Iversens Avis 1810 Nr. 45. ’) Odense By-
raads Forhandlinger 1880 S. 77 f. Fyens Stiftstidende 1880 Nr. 111, 
8. Maj.
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JACOB BIRCHERODS DAGBOG OVER KONG 
FREDERIK IV.s SIDSTE OPHOLD I ODENSE, 

km Frederik IV.s sidste Dage paa Odense Slot har man
udførlige Beretninger af Personer, der paa en eller anden 

Maade stode Kongen nær1), men, saavidt vides, kun en eneste 
hidrørende fra en Hoffet Uvedkommende, nemlig den i Odense 
boende Landsdommer Jacob Bircherod, der i sit paa Universi- 
tetsbibliotheket opbevarede Haandskrift »Beskrivelse over Byen 
Odense og dends Antiquiteter« (Additamenta Nr. 161 Fol.) har 
indført sine Dagbogsoptegnelser under Kongens Ophold i Odense 
fra hans Ankomst dertil den 29. August 1750 til hans Død 
den 12. October. Forfatteren, der var Søn af den mest som 
lærd Antiqvar bekjendte Professor Thomas Broderus Bircherod, 
var født i Odense 1693, hvortil han 1725 efter et indholdsrigt 
Ungdomsliv vendte tilbage som tredie Landsdommer ved Fyenbo 
Landsting, 1716— 19 havde han fungeret som Secretair hos den 
danske Minister i Paris, hvilket noksom spores i de mange 
franske Reminiscentser i Dagbogen, 1720 havde han ledsaget 
Løvenørn paa Rejsen til Stockholm i Anledning af Fredsslut
ningen, hvorefter han nogle Aar tjente i Danske Cancelli. I 
Aaret 1735 avancerede han til 2den Landsdommer og Justits- 
raad, men allerede 1737 døde han efter adskillige Aars 
Svagelighed2).

x) Anførte hos Erichsen og Krarup, Dansk hist. Bibliogr. I, 164, 
hvortil kan føjes Herslebs Skildring i Paludans Magazin for Lidende I 
(1790). En omhyggelig Fremstilling af Kongens sidste Sygdom haves 
hos Jul. Petersen, Den danske Lægevidenskab 1700—1750 S. 113 — 17. 
2) Begravet i St. Knuds Kirke 1. April. Skifte efter ham er ikke fundet.
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Bircherod havde arvet sin Slægts historiske Interesse, hvorom 
adskillige Haandskrifter bære Vidnesbyrd; da han levede ugift 
og som yngste Landsdommer i ti Aar havde rigeligt Otium, an
vendte han sine ledige Timer til at indsamle historisk Stof og 
til lærd Brevvexling, f. Ex. med Gram. Han boede i Hus med 
sin Morbroder, Professor Erik Mule, i den 1581 af Oluf Bager 
opførte, i 1834 nedbrudte Gaard paa St. Knuds Kirkegaard. Saa 
meget desto lettere har Morbroderen, der var en lærd Mand 
»men austere Philosophus og Hader af de Videnskaber, hans 
philosophiske Caprice ringeagtede«, haft ved efter hans Død som 
executor testamenti at opbrænde Grams talrige Breve, fulde af 
Besvarelser paa Bircherods historiske Spørgsmaalx).

Bircherods Dagbog, der giver et Billede af, hvorledes Stem
ningen og Tilstanden under Kongens Sygdom var i Odense, er 
her meddelt med enkelte Udeladelser, som findes angivne paa 
sit Sted. Et meget kortfattet og ucorrect Uddrag af den, knap 
en Tiendedel af Originalen, er trykt i Høsts Tidsskrift »Politik 
og Historie« I (1820) under Eorfatternavnet Jacob Bircherod 
Thomsen og angives mærkværdig nok at være oversat fra 
Tydsk.

For Oplysninger om adskillige af de i Texten nævnte Læger 
og Chirurger har jeg Dr. Kr. Carøe at takke.

Anno 1750 den 29. Augusti kom dend nu regiærende 
Kongl. Majestet Fridericus Qvartus, Dronningen Anna 
Sophia og Cron Prindsesse Charlotta Amalia2) her til 
Odense. Eenhver tenkte, at de strax Dagen efter vilde 
reise derfra igien, alle Vognene holdte færdig i Odense, 
Hof-Furereren havde været i Nyeborg for at bestille 
Logemente, men imod Forhaabning bleve alle Vognene

l) Suhrns Nye Saml. IV, 1 S. 178. 2; Kongens Datter.
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viiste bort igien og vi Dagen efter fornam, at Hans Maje- 
stet var kommen incommodered til Odense. I hans Svite 
var Justitz Raad Scheffer, Liv Medicus1), og foruden ham 
blev fra Aalborg med herind forskreven Doctor Jens 
Lodberg2) sammesteds, een Feldtskiærer fra Horsens og 
trende andre fra Kiøbenhavn’). Faae Dage efter blev 
Grev Holst4) skikket til Flensborg for at hente Doctor 
Fecht, som liigeledes var forskreven herind fra Sverin. 
Denne Doctor passerede for at være meget habil, hånd med 
Møje var at persvadere til at vilde reise herind og at 
quittere Byen, hvor hånd boede og hvor Folk kunde 
have hans Tienniste nødig. Kongen havde havd adskillige 
Bud hos hannem, omsider kom hånd, og Eenhver vented 
ved ham at see igien Hans Majestet restituered5).

Efter at jeg saaledes fornam, at Hans Majestet vilde 
blive her nogen Tiid, faldt det mig ind at vilde conti- 
nuere fremdeelis at optægne for min egen Fornøjelse, 
hvad her i Byen kunde passere saalenge som Hans 
Majestets Tanke var at vilde blive her. Jeg vil ikke 
formoede, at naar jeg skriver hvad her passerer, der da 
Nogen kand regne mig det til onde, at jeg ogsaa infe- 
rerer det hver Mand og dend heele Bye veed om Kon
gens Tilstand. Jeg har seet i Paris hos Marquis de 
Bretueil, introducteur des ambassadeurs, een Protocoll 
over aldt det, som passerede i Kongens Gemach i væ
rende Tiid, at Kong Ludvig dend 14de var svag; jeg 
læsde deri aldt det, som Kongen i sin Svaghed havde 
talt og sagt. Jeg saae, hvorledes han befandt sig daglig, 
og siden at aldt dette var indført i een Protocoll, dend 
hånd efter Begiæring fra een fornemme Herre uden Be-

*) Lic. med. Henrik Scheffer (1674—1752). 2) Dr. med. Jens Lodberg 
(1680—1741), practiserede i Aalborg. 9) De ndf. under 8. October nævnte 
fire Chirurger. *) Storkantsler, Grev Ulrik Adolph Holstein (1664—1757), 
gift med Dronningens Halvsøster. 6) Dr. med. Ernst Heinrich Fecht eller 
Vecht (f. 1678), Livlæge hos en Hertug i Schwerin, Hofraad.
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tenkning communicerede mig for at extrahere deraf det, 
som forlangtes, saa er min Tanke, at der ikke kand være 
meere ont ved at skrive sligt i dette Land end i eet 
andet. Forseer jeg mig, saa i Fald at Skriftet ved ufor- 
modende Hendelser skulde blive bekiendt for Andre, saa 
afbeder jeg allerunderdanigst min Ungdoms Forseelse; 
jeg vil endogsaa formoede, at om dette skulde komme 
for deris Øjne, som ere bedre oplyste end jeg, der da 
Ingen blamerer mig. Jeg kan Intet skrive uden det, som 
viides og siiges i dend heele Bye, af mig kand der Ingen 
fordre meere.

Efterat D. Fecht fra Sverin var kommen til Odense, 
blev der sagt, at hand ikke vilde consulere med de andre 
Medicis og Feldtskiærer. Hand fandt sig dog deri, men 
vilde ingenlunde, at Hans Majestet maatte reise til Kiø- 
benhavn.

Kongen havde tilforne og imens han var i Holstein 
betient sig af D. Stahl fra Preussen1), Aldt det, som hand 
havde dend Tiid raad, blev nu rejicered. Fechtis principia 
vare tvært imod den andens, og som de begge ere toe 
berømte Mænd i een Videnskab, saa viiser dette sig nok, 
at Medicinen er efter Qvintiliani Ord ars bene conjec- 
turandi. ,

Ingen i Byen vidste meget, hvorledes det var med 
Kongen. Daglig reiste hand ud at spadzere, men som 
det ikke var Nogen tilladt at see hannem enten staae 
ud eller gaae i Vognen, blev det strax bekiendt, at 
hand var incommodered i sine Been og at de vare 
meget hovne.

Næste Søndagen efter den j.Sept. prædichede Biskop 
Lodberg paa Gemachet2).

l) Georg Ernst Stahl (1660—1754), Livmedicus hos Kongen af 
Preussen, berømt som Grundlægger af den pietistiske halliske Medicin; 
havde været Professor i Halle. Se Jul. Petersen, Den danske Læge- 
vidensk. 1700—1750. 2) Forf. meddeler her »denne brave Mand« Biskop
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Ingen vilde fortryde paa, at da jeg begyndte at skrive 
om een anden Materie, jeg da siden haver talt om voris 
Biskop, som havde den Naade at prediche for Hans 
Majestet. Faaer andre af voris Byes Gæistlige dend 
samme Ære, vil jeg liigeledes tale om Eenhver især.

Samme Dag den 3. Septembris predichede til Aften
sang paa Gemachet Hr. Elias Gruner, Capellanen ved 
Kirken her ved Slottet1).

Kongens Svaghed continuered i Ugen efter, Byen 
vrimlet med Fremmede, Folk gik til Hove efter Sædvane, 
men talte og saae Ingen.

Onsdagen den 6. Septembris var Sognepræsten Hr. Jens 
Hee til Hospitalet bestilt til at prediche paa Gemachet, 
dog skeede det ikke, men blev opsatt til om Fredagen 
nest efter2).

Samme Dag sagdes, at Hans Majestet havde holdt 
ved Sengen og at Dronningen i eet a parte Gemach havde 
begrædet Kongens Svaghed. 1 samme Tiider blev Justitz 
Raad Scheffer, Liv Medicus ved Hove, svag og gik til 
Sengs.

Nu Kongen kom ikke meere ud, begyndte Folk i Byen

Jacob Lodbergs Personalia (f. 1672 f '7?■), der udelades, da de intet 
nyt indeholde undtagen følgende om hans Hustru: giftede sig 1702 den 
10. Maij med Maria Dorothea Schøblen, som var fød i Magdeburg 1682 
den 11. April, men opføed i Zerbst, og havde været til Hove i si. Dron
ning Louisis Tiid. Hendes Fader var Georgius a Schøbel et Rosenfeldt 
og kaldes paa hans Kaaberstykke Imperatoris, Hungariæ Bohemiæque 
Regis Consiliarius, Archiepiscopalis Eccles, ad S. Sebastianum etc. Mag- 
deburgi Canonicus et in illustri ordine Palmifero Uranophron, og hans 
Nobilitations Brev af Keiser Leopoldo findes endnu i Familiens Giemme. 
Hendes Moder var Maria Dorothea Rebhuun af Adel fra Bareut, som 
efter Hertzuginden af Zerbst hendes Recommendation blev Cammerfrue 
hos si. Dronning Louise og døde siden i Odense.

l) Elias Griiners (1690—1750) Personalia forbigaas; dog bemærkes, 
at Forf. lader ham fødes i Øster Torslev 2. Marts 1690, medens ellers 
Randers angives som hans Fødeby. ’) Jens Hees (1679—1747) Personalia 
forbigaas.
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at frygte. Ingen maatte viide, hvorledes det var med 
hannem, men som vi saae, at Ober Hov Marskall 
Blum1) leyede sig selv eet Huus i Odense og hånd tillige 
med Andre ved Hove loede deris Fruer og Familier 
komme her til Byen, kunde Eenhver Iætt mærke, at 
Hoffet lenge vilde blive i Odense og at Aldting saae 
langvarigt ud. Een fornemme Frue i Kiøbenhavn skrev 
herover til hendes Mand, som var i Kongens Svite, at 
hun gierne vilde komme herover, men dog paa Condition, 
at, om hun døde, hånd da skulle bringe hendes Liig til 
Kiøbenhavn igien. Hånd igien svarede, at vilde hun først 
døe, saa forsikkrede hånd om at vilde bringe hendes 
Liig til Portugal, om hun det vilde. Manden har selv 
fortalt sit Svar.

Søndagen den io. Septembris predichede Provsten Hr. 
Hans Bloch i Odense for Kongen. Til Aftensang predi
chede Mag. Friderich Christian von Haven, Sognepræst til 
vor Frue Kirke2).

Samme Dag den io. Septembris spuurte vi med For
nøjelse, at det Dagen tilforne havde været bedre med 
Hans Majestet og at hånd da første Gang siden hans 
Bortrejse fra Gottorp havde expedered Sager. Doctor 
Fecht fra Sverin, som af Alle holdtes for at være habil, 
sagdes at have stillet Svagheden, saa at, da dend tilforne 
flyttede sig op og neder i Beenene, var dend nu paa eet 
Stæd. Heraf dømte Alle vel, og siden Kongen kunde 
expedere Sager, saa vented Eenhver snart at see Hans 
Majestet paa Fode.

Eenhver glæder sig ved at see sit Herskab, liigeledes 
er og Folk sindet i Odense; det er os Alle kiært, at 
Hans Majestet vil værdige Byen dend Naade at blive her, 
men dog kand det ikke nægtes, det jo er paa en van-

‘) Gehejmeraad Otto Blome (1684—1738), Kongens Overhofmarskal. 
2) Hans Bloch (1678—1734) og Fr. Chr. v. Haven (1665—1739): deres 
Personalia udelades.
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skelig Tiid. Her i Byen grasserer nu een hidsig Syge, 
de Fleeste ere svage, og dette med andet incommoderer 
Folk. Ved Guarnisonen ere Mange sengeliggende, dette 
giør det, at der nu Ingen af dem, som ellers har Vagt 
ved deris Huuse, kand have den nu i disse Tiider, og 
det er af Kongen begiert, at visse Compagnier Fodfolk 
maae rykke herind for at assistere de andre; herpaa er 
ikke endnu resolvered, men Folk frygter for meer Be
sværing.

Den 11. Septembris spuurtes, at det Natten tilforne 
havde ikke været vel ved Kongen; saa fornøjet som Folk 
tilforne var, saa bekymret nu, Folk veed, at Kongens 
Svaghed er een Vattersott, og dette giør Eenhver bange. 
Natten imellem den n. og 12. Septembris døde Otto 
Kyhl paa Slottet, hand var i stor Credit ved Hove og 
af Andre kaldtes Kongens kurtzvillig Raad1).

Se Danske Magazin 5. R. II, 260. Det kunde synes forunderligt, 
at man mellem det talrige Selskab af Læger og Chirurger, der skulde 
søge at redde Kongens Liv, ikke finder den i Odense boende Embeds
læge, Provinsialmedicus, Dr. Carl Musæus, der ellers, efter hvad man 
ved om ham, ikke kan antages at have manglet Dygtighed eller Energi 
(se Holger Hansens Afhandling om ham i Fra Arkiv og Museum IV). 
Forklaringen finder man i nogle Breve fra den under 10. October om
talte Kammerjunker Carl v. Holstein. Den 9. September fortæller han 
sin Fader om Lie. Scheffers og Otto Kuhis Sygdom og tilføjer: L’arrivée 
du Sr. Museus, Medecin de cette province, nous est de quelque rassu- 
rance, quelque mediocre que soit sa reputation, parcequ’en cas d’attaque 
nous pouvons avoir un Medecin pour la forme et figure, car il n’y a pas 
moien d’attrapper aucun des Medecins ni des Chirurgiens, bien qu’il y en. 
ait trois de chaque sorte, a cause que tous ces Messieurs approchent de 
la personne du Roi. Il vaut done mieux de se bien porter, comme j’en 
ai pris la resolution. Den 14. s. M. skriver han til sin Stifmoder, at 
Kühl er død og at Scheffer begynder at komme sig, men Hoffets Be
tjente falde daglig i Sygdom: Ce qu’il y a de pis dans cette affaire, 
c’est qu’on seroit reduit å se confier au Medecin de la Province Musaeus, 
qui tout savant que soit son nom, ne gagne pas beaueoup de confiance 
parmi nous. (Uddrag af disse Breve, der høre hjemme i Ledreborgs- 
Manuscriptsamling, skylder jeg Dr. Kr. Carøe).
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Den superstitieuse gemeene Almue forsikkrede at 
have forud vidst, at der paa Slottet vilde komme Liig. 
Hundene havde giøet om Natten, og dette holdtes af 
dem for eet vist omen. Men saa latterligt som det var 
at vilde reflectere paa sligt, saa meget prostituered og 
jeg mig, om jeg havde talt om dette af anden Aarsag, 
end for at fortælle, hvad jeg om sligt læser dans la Bi- 
bliotheque universelle et historique fra Amsterdam af 
Aaret 1686.

Paa Pag. 153 fortælles efter Hugonem Grotium, at 
eet Menniske, som vidste ikke eet Ord Grædsk, kom til 
den gamle Monsr. Saumaise, som var Raad ved Parle- 
mentet i Dijon, og sagde ham visse Ord, som hånd havde 
hørt Natten tilforne i Drømme, og dem hånd havde 
skreven med franske Caracterer strax efter at hånd var 
vognet. Ordene vare grædske og hånd bespuurte sig hos 
Monsr. Saumaise, om hånd ikke vidste, hvad det betyde; 
Saumaise svarede, at Meeningen var: gaae din Vey, 
lugter Du ikke din Død! Manden quittered Huuset, hvor 
hånd boede, og Natten efter faldt det neder.

Denne Historie er merkværdig, og dend indbefatter i 
sig een Prediction, som der Ingen kand tilskrive andet 
end een usiunlig Magt, som erindrede dette Menneske i 
Drømme om, hvad der Dagen efter skulde arrivere ham.

Paa samme Sted tales ogsaa om een Soldat, som laae 
i Løvegravene for Landrey. Hånd blev om Natten erindret 
i Drømme om at gaae strax bort, om hånd ellers ikke 
vilde dræbes med een Mine, som skulde springe. Knap 
var hånd opstaaet, før Minen sprang og borttog Stædet, 
som hånd laae paa.

Slige Avertissemens ere af een anden Beskaffenhed 
og meere at reflectere paa end det, Almuen her fortæller 
om Hundenes Giøen.

Foromskrevne Otto Kyhl siiges at have været een 
Bondesøn fra Grevskabet Rantzow. Hånd i sin Ungdom
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kom til Lassenium1), som havde staaet Fadder til ham, 
og begiærete at lære Superintendentz Håndværk. Der 
siiges, at Lassenius loed hannem opføde, ja endog lære 
Skræder Handverk. Siden var hand for sine Indfalds 
Skyld ælsked og i Tienniste hos Grævinde Samsøe, Græv 
Ahlefeldt, Grev Reventlow og nu til sidst hos Kongen. 
Hans Rygte efter hans Død er, at hand aldrig giorde 
Nogen ont, men tiente Eenhver, naar og hvori han kunde. 
Hans Mundheld til Kongen, naar hand bad for Nogen, 
var, at Kongen vilde hielpe dem, om hand kunde. Her 
fortælle om een Officerer fra Norge, som søgte og kunde 
Intet faae, at hand addresserede sig til Otto Kyhl og 
begiærte hans Venskab. Denne lovede at hielpe, men 
paa Condition, at hand i Gemachet, hvor Kongen spiiste, 
skulde holde sig paa eet vist Stæd og ikke allarmere 
sig over, hvad Otto Kyhl kunde siige til ham. Middagen 
efter, da Otto Kyhl spiiste, som aldtiid skeede ved eet 
andet Bord i samme Gemach, hvor Kongen var, spuurte 
Otto Kyhl dend norske Officerer, som indfandt sig efter 
Ordre, om ikke hand, som kom ham hungrig for, vilde 
spiise med; den nordske svarede Intet; Otto Kyhl tilbød 
ham og Viin, bad ham være vel til Mode; hand svarede 
endnu Intet; siden skar hand eet Stykke Kiød, bragte 
ham det, bad ham spiise og raade ham til at gaae til 
Kongen som dend, der best kunde give ham Brød. Dend 
nordske blev strax hiulpen.

Imens hand laae, bad hand, at Gud vilde hielpe ham 
og Kongen; da hand døde, blev hand strax baaren neder 
af Slotted og hans Død skiult for Kongen2).

x) Den berømte Prædikant og Theolog, Dr. Johan Lassenius, død 
1692 som Professor ved Universitetet; han havde i sin Ungdom været 
Provst i Grevskabet Rantzau. •) Storkantslerinden, der giver ham et 
smukt Skudsmaal, siger, at Kongen forblev i Uvidenhed om Kyhls Død. 
Danske Mag. 5. R, II, 260.
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Den 12. Sept. blev sagt, at Etats Raad Eichel1), 
Kongens Liv Medicus, var kommen fra Kiøbenhavn, men 
at det endnu ikke maatte giøres bekiendt, siden D. Fecht 
fra Sverin vented allene efter hans Komme for at igien 
vilde reise bort.

Nu viides det gandske vist, at Kongens Svaghed er een 
espece af Vattersott, Gud hielpe hannem.

Onsdagen den 13. Septembris prædichede Provsten 
Hr. Jacob Berg2) i Svindinge tydsk paa Slotted. Denne 
Provst er mig allene af Personen bekiendt, men det 
viides, at hånd i hans Ungkarls Dage vilde sende een 
Hare med dend agende Post til een Inclination i Kiøben
havn; hånd viiste dend for sine Venner, Haren befandtes 
god, de Skalke fik i Sinde at omvexle dend og siden 
fandt deri een Klud med 3 Ducater.

Den 14. taltes Intet om Kongen; det blev allene be
kiendt, at Etats Raad Eichel, Kongens Liv Medicus, som 
var kommen fra Kiøbenhavn, opholdt sig incognito paa 
Uldrichsholm for at være i Nerværelsen, naar Doctor 
Fecht fra Sverin vilde reise bort.

Den 15. blev Otto Kyhl hensatt i S. Hans Kirke, 
hånd blev baaren til Jorden af Societets Lavet i Odense3); 
Dronningen vilde, at det skulde skee ved Studentere, og

J) Lic. med. Johan Eichel (1666—1736), Borgmester og indtil 1728 
Stadsphysicus i Kjøbenhavn. Livlæge var han ikke. 3) Provst Jacob Berg 
(1677—1750) var født i Meklenburg. 8) St. Hans Kirkebog har herom 
følgende: Tirsdagen den 12. Septembris om Morgenen Kl. 3 døde af 
den Kgl. Svite her paa Slottet en Hs. Kgl. Majestæts Hofbetjente Mon
sieur Ottho Kuhi, gi. over 60 Aar, og blev Fredagen den 15. ejusdem 
begravet og til videre hensat efter Anvisning fra Kirkeværgeren Sr. 
Peder Simonsøn Riise udi den aabne Begravelse paa den søndre Side i 
Kirken, kaldet Capelianens eller Præsternes Begravelse Sted. Ligbegæn- 
gelsen skete til 12 Slet og Sognepræsten, Hr. Hans Wøldike, kastede 
Jord paa Liget. — Compagni- eller Societetlavet var et Liglav i 
Odense. Ifølge nævnte Kirkebog blev Otto Kyhls Lig 17. Maj 1731 
ført over Faaborg til Holsten for at begraves i Bramstedt, formodentlig 
hans Fødeby.
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Ingen tør sige andet, end det ogsaa skeede, da her dog 
ikke dend Tiid fandtes saa mange i Byen. Folk fra Hove, 
af Rangen og i Betienning i Odense bleve invitered til 
at følge i Oberhovmarskallens Nafn. Jeg selv var og 
med i Sviten. Paa Kiisten fandtes ingen Inscription.

Nu er aldting stille, Ingen taler om Kongen, det er 
som hånd aldrig var her. Aldt det, som siiges, er om 
alle dem, der ventes fra Kiøbenhavn, hvoraf dømmes, at 
det ikke er gott med Kongen.

Samme Aften kom Etats Raad Eichel, Kongens Liv 
Medicus, her til Byen. Hånd tillige med er Borgemester 
i Kiøbenhavn1).

Den 16. Nu vil D. Fecht bort. Her siiges, at om det 
var mueligt, Kongen da enten vilde bæres til Kiøbenhavn 
i een Chaise a porteur eller reise til Skibs med een 
Fregatte. Men Aarets Tiid forbyder, at der Intet af begge 
kand blive fuldt. Der kand og Ingen til visse siige, om 
sligt har nogen Tiid været for. Conjoncturerne nu ere 
saaledes beskaffede, at Hvermand holdes for at være 
Løgnere, naar der tales om Kongens Tilstand, i det 
mindste hvor } ere samlet paa eet Sted. Ingen kand 
forlade sig paa det, som siiges, og hvem skal vi spørge, 
om det er sandt. Folk gaaer til Hove daglig, Princessen 
kommer ud til dem, der siiges, hvorledes at Kongen har 
sovet Natten tilforne, viidere bliver der ikke sagt. Det 
eene, som Folk glæder sig ved i denne Tiid, er, at 
Prindsessen roeses af ald Verden.

Den 17. prædichede Biskop Lodberg igien paa Ge- 
machet, og er det ikke at undre paa, at Kongen gierne 
vil høre ham. Denne brave Mand, som roeses af meget 
andet, er endogsaa ælsked for sine Prædichen. Samme 
Dag til Aftensang predichede Hr. Hans Woldicke, Sogne
præsten til S. Hans, for Kongen2).

l) Bircherods Optegnelse om hans Personalia udelades. 2) Hans Wøl- 
dikes (1689—1754) Personalia forbigaas.

6
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Doctor Fecht fra Sverin, som nolens volens vil reise 
i Morgen den 18., er bleven i Dag svag; kloge Folk 
dømmer om ham, at hand mueligt er sindet som Tiberius, 
der sub specie excusationis avidissime appetebat. Saalenge 
Kongen bad ham blive, vilde hand absolute bort, nu hand 
maae reise, bliver hand svag og lader sig bære ind til 
Kongen. Men jeg kand Ingen dømme.

Den 18. Dend, der skrev aldt det, mand hørte, pas
serede for at være halv druchen. Een troeværdig Mand 
fortæller, at Kongen vil reise med allerførste, een anden 
siiger, at Confessionarius Lintrup1) og Slotspræsten Mag. 
Herslow2) kommer herover til Kongen og at der ved 
Hove tales om dend Medico Justits Raad Bing8). De, 
som ere minst Politici, siiger, at der med første skal 
giøres Bøn af alle Predichestoele for Kongens Helbred. 
Hvorledes kand dette samles, jeg veed ikke, hvad jeg 
skal troe, aldting er geheimt. Min Skræder allene er 
meest troehiertig, hand fortæller at have udlagt Kongens 
Nattrøjer, da hand dog er mager og uden Apparence til 
at blive feed, minst i denne Tiid.

Jeg har sagt tilforne, at aldting er misterieust i Odense, 
hvad kand jeg da skrive om Kongens Tilstand. Det er 
Ingen tilladt at tale om hans Svaghed, og dog er her 
een Præst, som daglig i sine Predichener ønsker, at Gud 
vil velsigne Cuuren. Langt fra at hand derfor lastes, 
hand publice beder gott for Kongen, jeg privatim; den 
eene taler for Alle om Kongens Svaghed, jeg skriver det 
for mig, deri er jo aldrig ont.

D. Fecht bliver her endnu i Dag, men reiser i Mor-

x) Professor theol. Søren Lintrup (1669—17} 1), kgl. Confessionarius 
1725 —jo. 3) Peder Hersleb (1689—1757), Slotspræst paa Frederiksborg, 
tilsidst Biskop i Sjællands Stift. Optegnelser af ham om Kongens Syg
dom ere trykte i Paludan, Magazin for Lidende 1790 og Aarsberetn. 
fra Geheimearchivet VI. 3) Dr. med. Jens Bing (1681—1751) havde 
været Medicus ved Flaaden, død som Etatsraad.
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gen gandske vist, saa jeg tilforne dømte ikke rætt om 
ham.

Den 19. Nu er Doctor Fecht borte; her siges, at 
Dronningen igaar Aftes stræbte at formaae ham til at 
blive, men at aldt dette frugtede Intet. Gud maae viide, 
hvorfor hand saa meget hastede, dend rætte Aarsag kand- 
skee er skiult. Hand blev defraiered fra og til Sverin; 
der siges, hvad hand fik til Salarium, men jeg vil heller, 
at det bliver seet af Aviserne, end at jeg skulde skrive 
det, som jeg ikke tilfulde veed, og som de franske Ga- 
zetter fra Amsterdam mælder om det, som D. Stahl be
kom for sin Reise fra Preussen og til Holstein, saa bliver 
vel ogsaa talt om denne.

Justitz Raad og Liv Medicus Scheffer er igien resti- 
tuered, Kongen er nu i danske Folks Hænder, give Gud, 
at de kunde hielpe.

Den 20. Ingen veed, hvorledes det er med Kongen, 
men det er bekient, at der forgangen Løverdag den 16. 
Sept. gik Ordre til Biskopen om at giøre Bøn af alle 
Prædichestoelene for Kongens Helbred. Det var i Dag 
dend anden Gang, at een Landsbye Præst har havd den 
Naade at prediche for hans Majestet. Hr. Povel Thoring 
i Jordløse1) har ladet sig høre. Her er Præster fra Jylland, 
som ere kommen til Odense for at udbeede sig samme 
Naade, og som aldting i disse Tiider skal være skiult og 
geheimt, saa siiges, at Kongen forlanger sine Præster 
herover for at være forskaanet for de Andres Overløb.

Her siiges, at Kongen holder meest til Sengs og kand 
ikke taale at sidde lenge, og derfor er det, at hand paa 
ingen Maade kand komme bort. Samme Dag skrev Bi
skopen efterfølgende Brev til alle Provsterne her i 
Landet:

Det er Hans Kongelige Majestets allernaadigste Be-

l) Død 1748 som Præst til Brahetrolleborg og Krarup.
6*
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falning, at som det haver behaget den gode Gud at 
hiemsøge Hans Majestet med Legems Svaghed og Hans 
Kongl. Majestet i saadan Tilstand og ald andet hans 
Anliggende allene sætter sin Tilliid og sit Haab til dend 
allmægtige Gud, fra hvilken Hielpen allene kommer, at 
derfor udi de offentlige Bønner paa Predichestoelene 
inderlig skal sukkes og bedes, at dend barmhjertige Gud 
vilde velsigne og lyksaliggiøre dend Cuur, som Hans 
Majestet formedelst saadan sin svage Tilstand er foraar- 
saget at bruge. Thi vilde Eders Velærværdighed sligt 
Sognepræsterne i sit Herred communicere, at det strax 
sættes i Verk og Præsterne med Hiertens Andagt og 
allvorlig Iver herudi deris Tilhørere forregaae dennem 
derved til det samme at opmuntre, at saa mange troefaste 
og rædelige Undersaatters Bønner maatte formaae dend 
fromme Gud til at velsigne Lægedommen og Cuuren og 
glæde os Alle med endnu i mange Aar at spare og be
vare os saa naadig, saa troefast og uskatterlig een Konge. 
Jeg tviiler ikke paa Eders Velærværdigheds saavelsom 
samptlige Sognepræsternes Alvorlighed herudi. Herren 
bønhøre sine Tienneres Such og alle troe Undersaatters 
Bønner og velsigne Kongen med Styrke og Kraft, med 
ønskelig Restitution, lang og lyksalig Liv og Regiæring. 
Jeg forbliver etc. J. Lodberg.

Og samme Dag begyndte Præsterne her i Byen at 
giøre Bøn for Kongens Helbred.

Ved Anledning af hans Svaghed og Ophold her ved 
Stædet seer vi i disse Dage Forordninger, som ere da- 
tered paa Odense Slott, det jeg ikke troer er skeed til- 
forne.

Den 21. Det vi ides i Dag, at det igaar var slet med 
Kongen. Gud hielpe hannem, det ønsker jeg og alle 
Kongens Undersaatter. Hoffet imidlertiid er sig selv liig, 
jeg veed dend fra Hove, som debiterer for vist, at Kon-
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gen aldrig har skreven sit Nafn bedre end nu i disse 
Tiider.

Tilforne er det sagt ved eet Ordsprog, at Odense 
vilde afve Kiøbenhavn efter; nu er Odense virkelig bleven 
til eet Kiøbenhavn. Hoffet opholder sig her, her er' 
mange i Kongens Svite, og Byen vrimler med fremmede 
Folk, men Differencen er, at som Byen er liden, saa er 
dend og snart fyldt, og at Indquarteringen falder dem 
lidet vanskeligt. De fleeste af Sviten, som ere indlogered 
hos Folk i Byen, begiærte hos dem adskilligt gratis, det 
og Eenhver gierne gav. Nu er det ved Ober Hov Mar
skallen bleven bekiendtgiort, at der Ingen skal skaffe 
meere end det bare Logemente. Een glæder sig herved, 
een Anden er misfornøjet. Skulde her ogsaa findes Nogle, 
det jeg ikke troer, som ønsked, at Hoffet igien var borte, 
saa veed jeg dog, at een Bonde her i Landet glæder sig 
meget ved Kongens Nerværelse. Hand blev overbeviist 
at have havd ulovlig Omgang med een Hoppe. Til Hiem- 
og Landsting blev hand dømt til Baal og Brand; hand 
begiærte aldrig at gaae viidere, imidlertiid profitered hans 
Venner af Kongens Nerværelse og søgte, at siden Manden 
var 75 Aar, Straffen da maatte blive formildet. Kongen 
var naadig, og Straffen bliver, at hand skal halshugges og 
Kroppen siden at brendes1).

Den 22. Sept. Nu er Slotspræsten Mag. Herslow kom
men, Confessionarius Lintrup er under Vegs, og bliver 
det da unødvendigt herefter at skrive om, hvem der 
predicher paa Gemachet. Justitz Raad Bing Medicus er 
liigeledes kommen efter Ordre. Det er ikke gott, hvor 
Præster og Medici samles ved een Patient. Om Kongen 
siiges, at hand i Nat har sovet vel, men Hævelsen con- 
tinuerer og Folk frygter stedze; ere vi her i Odense 
bange, da maae Alterationen i Kiøbenhavn være langt

l) Forf. omtaler her en tidligere Begivenhed af lignende Art paa 
Laaland.
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større; her er vel Ingen, som tør, vil eller kand skrive 
Noget, og siden de der, som overaldt i Riget, har nu 
begyndt at giøre Bøn for Kongens Helbred, saa kand 
vi lætt viide, hvad Eenhver maae tenke.

I Dag kom Bud til Biskop Lodberg, at i Fald Con- 
fessionarius Lintrup, som er under Vegs, skulde ikke 
komme over Beldt inden Søndag, hand da vilde være 
betenkt paa at igien prediche paa Gemachet. Biskopen 
svarede, som billigt var, og som vil finde Eenhvers Ap
probation, hand tilbød sin allerunderdanigste Tienniste, 
men derhos begiærte, at, naar han havde studered, det 
da maatte tillades hannem at predike, hvad enten Lintrup 
kom eller ikke, siden hand ellers ikke kunde have Atten
tion ved det, hand giorde. Den, som har de Meriter, som 
Biskop Lodberg, kunde med Føye give sligt eet Svar. 
Men strax efter kom igien Bud, at Lintrup var vist ven
tendes og at Biskopen ikke skulle tenke derpaa. Lintrup 
fuldte og strax efter, og jeg glæder mig ved, at nu 
Kongens Præster ere komne, de da fra Jylland og andre 
Stæder, som ere her komne for at udbeede sig samme 
Naade, kand blive igien afviiste.

Den 2j. Septembris sagdes, at Kongen Dagen tilforne 
havde været meget svag og at det Ingen var tilladt at 
kiøre ind paa den yderste Slotsgaard. Natten efter var 
det og ikke bedre. Gud høre os, som alle ønsker Kongen 
eet langvarigt Liv.

Den 24. Confessionarius Lintrup har i Dag predichet. 
Liigeledes har og Mag. Herslow predichet1). I Dag tales 
Intet om Kongen, Folkes Ansigter viiser allene, at det 
er siett; det er endogsaa bleven bekiendt, at Confessio
narius Lintrup Dagen tilforne strax efter sin Ankomst 
maatte ind til Hans Majestet og nu i Dag bad hand for 
ham med Taarene i Øjnene. Slots Præsten Mag. Herslows

*) Lintrups og Herslebs Personalia forbigaas. — Ifølge Herslebs 
Optegnelse vare de begge første Gang hos Kongen den 23. September.
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Predichen til Aftensang var som een Tale til een Patient, 
og af aldt dette kunde lætt merkes, at det disverre er 
ilde fatt.

1 Begyndelsen af Kongens Svaghed vare Betienterne 
kiæde af at være i Odense; nu det bliver værre med 
Kongens Helbred, ønsker de daglig at maatte blive her.

Fremmede, som kom til Odense, skulle aldrig tenke, 
at Kongen var her; paa Gaden er ingen Carosser, paa 
Slottet er aldting stille, saa dyrebar er een Konges 
Helbred.

Det fortryder mig aldt, at jeg om denne Materie har 
begyndt at skrive. Ingen af sig selv taler eet Ord, Ingen 
maae vi spørge om Noget. I Engeland siiges, at, naar 
Kongen ikke er vel, Almuen da stimier om Slottet for 
at viide, hvorledes det er med Kongen, og at det da 
bliver dennem bekiendtgiort. Jeg veed endogsaa, at, da 
jeg var i Franchrig, det da blev sagt, at, naar Almuen i 
nogle Dage ikke havde seet Cron Prindsen af Spanien, 
de da samlede dem om Slottet for at viide, om hand 
var vel, og at Prindsen for at fornøje dem, maatte viise 
sig for dem Alle. Men eethvert Land har sin Skik, og 
langt fra at de Danskes Kiærlighed for det kongelige 
Huus er meere lunchen end andre Nationers, jeg tør 
vædde dend endnu er større, det de og Alle haver Aar- 
sag til, men landtlich, sittlich. I Franchrige er det Ma
neer, at, naar Kongen kommer ud paa Gaden, Folket da 
strax raaber vive le Roi; her tier Hvermand stille, men 
meener det derfor gott. Jeg maae slutte i dend samme 
Materie som jeg begynte, og med min Pen giøre mange 
Danskes Begiæring kündbar. Vi vilde, at der daglig var 
Cuur hos Ober Hov Marskallen og at vi der kunde faae 
at vide, hvorledes at hans Majestet befandt sig.

Den 25. Sept. Det skeede i een af de forrige fynske 
Bispers Tiid, at Biskopen, som ikke passerede for at 
være stor Predicant, vilde prediche her i Kirken. Da
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Tiennisten var ude, mødte en Kierling een anden og 
spuurte, hvorledes Biskopen havde predichet; Svaret blev: 
i Aar som i Fior, Ord fra Ord. Saaledes kand vi dis- 
verre siige om det, som høres om Kongens Helbred. 
Ingen taler om nogen Forandring til det beste, vi faaer 
i Dag det samme Svar som i Gaaer og Hvermand lever 
i største Bekymring.

D. Fechtis Medicamenter siiges at være nu rejicered; 
der bruges nu igien hvad D. Stahl fra Preussen havde 
ordineret, saaledes er aldtiid dend ene imod dend anden.

Der siiges af dem, som aldting ved Slotted er viidende, 
at Præsterne vilde, at Hans Majestet skulle nu forlade 
alle værslige Forrætninger for at tenke allene paa sin 
Salighed. Passerede jeg ikke for at være ugudelig, jeg 
vilde contradicere dennem. Mon det ikke være gode 
og Gud velbehagelige Gierninger at forhielpe Eenhver 
til Rætte, at befordre dend Fortryktes Gavn og at styrte 
den, som giør ilde. Men Eenhver skal blive ved sit Em
bede. Jeg læser, at Een, som trengte, addresserede sig 
til een Aagrer for at laane Penge. Denne accorderede 
med dend anden om, hvad hånd begiærte til Rente af 
sine Penge. Det var heel ubilligt det, hånd fordrede. 
Dend, der trengte, maatte indgaae aldt det, som dend 
anden vilde, og derefter vented nu at bekomme Penge. 
Men dend Aagrer vilde først i Kirke, Predichen maatte 
ikke forsømmes. De fuldtes begge derhen og just skeede 
det, at Presten talte om ubillig Aager og fordømte dend, 
som udsuede de Fattige. Dend, der trenkte, vented nu 
at blive hiulpen for bedre Kiøb, Predichen kom til Ende, 
dend Aagrer addresserede sig til dend anden og sagde, 
at de nu vilde gaae hiem for at forrætte deris, nu Præsten 
havde forrættet sit. Men langt fra at dend, der trengte, 
blev derfor bedre hiulpen. Dend Aagrer holdt det allene 
for at være Præstens Skyldighed saaledes at have talt. 
Fiat applicatio, jeg siiger Intet.
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Jeg troer endogsaa, at hver dend Præst, som Noget 
haver at søge om, ønsker at blive expedered, var det 
endog i denne Tiid. Jeg kiender een Provst, hvis Præste- 
gaard nyelig er brendt, hand som Andre søger Hielp 
hos de andre Kirker i Fyen og beklager, at hand ikke 
kand blive expedered1). Hvad ogsaa, om dend Bonde, 
som forhen er skreven om, ikke strax var bleven expe
dered ; mon hand ikke da efter Landstingsdommen, dend 
hand ikke vilde appellere, men som hans Venner dog ankede 
paa, var bleven bragt til Baal og Brand.

Men siden, efterat aldt dette var skreven, har jeg 
talt med Confessionario Lintrup; hand beklagede, at hans 
Uvenner havde spargeret sligt om ham og hans Collega, 
da de dog aldrig havde tenkt derpaa.

Den 26. Sept. Ney, nu er det daarligt at vilde skrive 
meere, jeg som een Patient kand ikke sidde i mit Kam
mer og viide, hvad der passerer ved Hove. Ingen tør 
sige Noget, Ingen maa viide Noget, og hvorfra skal jeg 
faae Materie. Vel veed jeg, at Andre haver skreven heele 
Bøger uden at have havd Materie dertil, men Authores 
har ogsaa havd meere Forstand end jeg. Dend, der har 
skreven dend franske Bog Le voyage de Siam, fortæller 
aldt hvad der passerede paa Skibet fra Dagen, hand 
reiste fra Franchrig og til hand kom, hvor hand vilde 
hen. Hand havde heller ingen Materie, imidlertiid er 
Bogea- dog estimered meget, dend er trykt mange Gange 
og hver dend, som læser Bogen, finder større Behag i 
at læse, hvad hand skriver, da hand var paa Skiibet end 
siden da hand kom til Siam. Dend, der vil mig ilde, 
kand svare, at, dersom jeg havde Forstand, saa kunde 
jeg nok, endog i mit Kammer, faae Noget at skrive om

x) Bircherod mener hermed Provsten i Baag Herred, Hr. Jens Rosen
vinge i Vissenbjerg, hvis Præstegaard delvis var nedbrændt den 14. Sep
tember; det kgl. Rescript om Brandstyr til ham er dateret 17, No
vember.
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Hoffet, liigesaavel som dend anden om Skiibet. Men lad 
os giøre Comparaison imellem mig og dend seylende. 
Hånd kunde skrive om Vind og Veyer, om Folk paa 
Skiibet, om deris Provision, om een Hønes Død og om aldt 
det, som passerede deriblandt Skibsfolkene; men hvorom 
skal jeg skrive, jeg maae ikke spørge, og af sig selv vil 
der Ingen tale. Vel kand jeg gaae eller krybe paa Slot
tet, men om Vindver og Vegge kand jeg Intet skrive, 
jeg vil ikke fortælle, hvad jeg seer paa Gaden, jeg kand 
ikke specificere dend Mengde Fremmede, her er i Byen, 
og hvad Difference der er paa deris Vogne. Jeg er og 
bliver vanhældig i at kunde notificere dend tilkommende 
Verden, hvad her i disse Tiider passerer i Odense.

Men jo meere jeg tenker mig om, jo meere skammer 
jeg mig ved min Eenfoldighed. Der begyndes paa ioo 
Ting i Verden, som i Begyndelsen siunis at være liige 
saa vanskelige og som dog siden ved Forstand, Addresse 
og Habilité bliver vel og lykelig bragt til Ende. Jeg 
erindrer mig her at have seet anslaget paa det italienske 
Comedie Huus i Paris, at der skulle ageris een Piece, 
hvor der Ingen uden een og den samme Person maatte 
tale. Dette kom Folk underligt for, Mange gik der i 
Haabet at siden sifflere dend gandske Bande. Jeg var 
der ogsaa; der var kuns een Person, som talte fra Co- 
mediens Begyndelse til Ende, men Sagen var, at han ad
dresserede sig til de andre Acteurs, som kom paa 
Theatrum, og sagde, at hånd vidste, hvad Eenhver vilde, 
og saaledis bragte baade deris Spørsmaal og sit eget 
Svar lykkeligt frem. Dend, der ikke vidste disse Co- 
medianters Dessein, vilde holde det liige saa besværligt 
at kunde reussere i at divertere Folk paa slig Maade, 
som det nu siunis vanskeligt for mig at kunde skrive 
uden Materie. For Skams Skyld maa jeg endnu conti- 
nuere lidet. Jeg vil skrive, hvad jeg hører, jeg vil blande 
min Snak iblandt og vil og imellemstunder bede gott for
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Kongen; hvem veed, om det ikke kan behage Gud at 
høre mine som alle ærlige Undersaatters Bønner. Naar 
Kongen er restituered, saa forskaanes jeg for at skrive 
meere, Ingen ønsker hans Helbred meere end jeg.

Det alternerer meget med Kongens Helbred, i Dag 
og i Gaar har hånd befundet sig bedre og om Natten 
har sovet vel. Imidlertiid viides, at een af de Kjøben
havns Feldskiærer er bleven sendt til Holstein, hvorefter 
er endnu ubekiendt; det skal end og være resolvered, at, 
om end Kongen blev gandske restituered, hånd da dog 
vilde blive her i Vinter.

For kort Tiid siden er bleven befalet ugentlig at 
indsende til Hove een Specification paa hvor mange her 
døer i Byen; er det af Frygt for Svaghed, da døer her 
gandske faae, i forgangen Uge vare 9 døde, dette er 
lidet for een folkeriig Bye som Odense, hvoraf betales i 
Consumption 11625 Rdr.

Den 27. Sept. Gud være æret, Kongen befinder sig 
bedre, lyksalige ere vi, om det saaledes maae continuere.

Den 28. Sept. Jeg kand vidne ved Eed, at det for
tryder mig meget at have begyndt at skrive dette. Jeg 
lever daglig i 1000 Bekymringer for at, om det blev be- 
kiendt, det da ikke blev vel optagen. Gazetterne fra 
Hamborg, som mælder aldrig om Kongens Svaghed, men 
tvertimod næfner, at hånd daglig diverterer sig her, viiser mig 
noksom, at det ikke er tilladt at tale om dend Materie. 
Der kand dog Ingen blamere mig, jeg skriver Intet uden 
det Hvermand veed; min Tilstand er ikke at gaae til 
Hove for at spørge om Nytt; det, jeg veed, bliver mig 
nødt paa at høre, men mueligt det mindste er deraf 
sandt; gierne casserede jeg dette igien, men disværre 
jeg har handlet ubetenchsomt, jeg mercher, at i hvad 
Tanche mand end har at aldrig skrive Noget uden for 
sig selv allene og aldrig at giøre det bekiendt førend, 
naar vi ere døde, saa finder jeg dog, at vi ofte forandrer
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vore Tanker, og under det Skin, at vi enten vil lade 
een stor Fortroelighed see, eller at vi søger een Andens 
Raad, vi da gaaer til vores fortroede Venner for at hendte 
deris Applausum. Iblandt disse Venner, som enten vores 
egen Indbilding, eller anden Raison forskaffer os, er det 
lætt at finde een indiscret eller utroe, som siden publicerer 
det, som vi gierne havde vildet havd fordult. Saaledes 
er det og gaaet med mig; jeg i Ubetenksomhed har sagt 
til mine Venner, at jeg vilde skrive i denne Materie; 
vel stoeler jeg paa deris Venskab, men eet Ord er snart 
sagt, og naar jeg da har selv giort bekiendt, hvorom jeg 
skriver, saa i Fald at det kom viidere, giorde jeg mig 
endnu meere suspect, om jeg enten brendte det eller 
nu sagde, at det var brendt. Nu vil jeg continuere, gaae 
siden hvordan det kand; Gud kiender mit Hierte, det 
er aldrig falsk, og jeg skriver aldrig om Kongens Svag
hed, jeg jo ønsked med mit Livs Spilde at kunde for
lenge hans.

Den 28. Septembris. Det bedres endnu med Kongens 
Helbred, her siiges, at hand om Natten sover vel, men 
Folk fra Kiøbenhavn skriver os til, at hand der ikke 
ventes i denne Vinter. Endnu veed hand ikke, at Otto 
Kyhl er død, Ingen tør tale om dend Materie.

Den 29. Septembris, Michelsdag. Her continueris 
endnu at giøre Bøn for Kongens Restitution. Folk fra 
Hove taler om een Præstes urimelig Maade at bede paa. 
I Franchrig veed jeg, at een reisendes Bonde kom ind i 
een fremmed Kirke. Præstens Tale var saaledes, at 
Hvermand græd i Kirken undtagen denne Bonde. Dette 
remarquerede de andre, det kom dem alle underligt for 
og Een af dem maatte spørge, hvorledes hand eene i 
dend heele Meenighed kunde være uempfindlig, Bonden 
svarede, at Aarsagen var, for hand var ikke af det Sogn. 
Jeg vil ikke formoede, at denne omtalte Præst er i dend
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Tanke, at Kongen er ikke af hans Meenighed, det er vel 
en manquement d’esprit.

I Dag høres Intet til Kongen, det er, som hand aldrig 
var her, men hver Mand er melancholisk, jeg tør Ingen 
spørge om Aarsagen; give Gud, at det havde ikke sin 
Raison.

Den jo. Sept. Nu viides at den Feldtskiærer, som 
jeg tilforne har skrevet om, at der var sendt til Holstein» 
haver været i Kiel hos Doctor Walsmidt1) for at com- 
municere ham de Doctores, som her ere, deris Betenk
ning over Kongens Svaghed. Een anden siiges igien at 
være udskikket, det viides endnu ikke, om hand er 
gaaet til Kiel eller Friderichstad, som de Fleeste meener.

I Dag er Hvermand desperat; her tales om Kongens 
store Svaghed, det er saa bekiendt, at og Laquaier veed 
at tale derom. Her siiges, at hverken Doctores eller 
Feldtskiærer skiuler det meere, Hvermand frygter for 
onde Tidender.

Den i. Octobris. Endnu Middag viides Intet om Kon
gens Tilstand. Natten tilforne har her været Færsel og 
Kiøren paa alle Gader og i Morges tielig Klochen 51/» 
saae Folk, at Ober Hov Marskall Blum blev baaren paa 
Slottet i een Chaise a porteur. Under Vegs kom der 
Een ham i Møde og begiærte, at hand vilde skynde sig. 
Det viides ikke, hvad det betyde.

Det skal endnu være slet med Kongen; Aldting 
er stille og Ingen taler derom, med mindre at 2 ere 
samlet allene. Vi veed, at Hans Kongl. Høihed Cron 
Prindsen er ventendes herover med allerførste, dog siiges, 
at hand bliver her gandske kort. Ved hans Ankomst 
flytter Gros Canceler ud af Slottet, Byen er besværet 
med aid den store Indquartering, der er skreven ud paa

Wilhelm Ulrik Waldschmidt (1669—1751), Professor i Kiel.
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Landet til Proprietarier, Præster og Forpagter for at 
sende Meubler her ind til Byen.

Den 2. Octobris. Det er ikke mueligt, at der hver
dag kand høres Nytt, disværre det er endnu ved det 
Gamle, Kongen er slet, Folk er bekymret og vi Alle 
lever i største Frygt. Materie fattes mig til at skrive. 
Jeg vilde, at min Uven blev obligered ved Dom til at 
skulle continuere det, jeg har begyndt, kandskee det blev 
ham vanskeligt nok.

Den j. Octobris. Det er i Dag 5 Uger siden at Hans 
Majestet kom her til Odense. Den Naade, at Kongen 
saa lenge har været her, har Byen tilforne aldrig havd. 
Men som der Intet er fuldkommen her i Verden, saa 
manquerer os og det fornemmeste. Kongen er svag, give 
Gud, hand igien var vel. Imidlertiid giør det mig ont, at 
Folk i de andre Byer og Stæder misunder os voris 
Lykke; de, som lidet ere informered om Tilstanden her, 
tenker, at vi nu ved Kongens Nerværelse kand obtinere 
aldt det, vi søger, nous n’avons qu’å nous baiser et en 
prendre, saaledes dømmer Andre; mig skriver mine Ven
ner til fra Kiøbenhavn og gratulerer mig til Forandring 
i min Tilstand. Her tenkes dog paa Intet mindre end at 
søge om Noget i denne Tiid. Vi begiærer af Gud, at 
Kongen maae blive hiulpen; naar det gaaer ham vel, 
gaaer det ikke vi andre ilde.

Jeg begynder at troe, at aldt det, jeg skriver om 
Kongens Tilstand, er lutter Løgn; Folk differerer i deris 
Udsiigende, og naar Een siger, at det er slet med Kon
gen, kommer strax een Anden og forsikkrer, at det nu 
er bedre. Min Tilstand er ikke at gaae til Hove, jeg som 
een Patient har endnu ikke været der for at giøre Op
vartning, saa der Ingen kand beskylde mig for at være 
nysgiærig. Aldt det, jeg skriver, er Indtet mindre end for 
at skrive i dend Materie, som jeg begyndte. Jeg con- 
tinuerer allene for at see, om jeg kand skrive om Intet.
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Det er ingen Konst at kunde skrive, naar Materien er 
der, men jeg blamerer hver dend, som i sine Breve be- 
raaber sig paa, at hand har Intet at skrive om. Naar 
jeg da har Intet at skrive om, saa kand dette kuns være 
for at exercere min Pen, og denne uskyldig Tiidsfordriv 
kand der Ingen interpretere ilde.

Hans høi grævelig Excellentz Gros Canceler er i Dag 
fløtt ud af Slottet for Cron Prindsens Skyld, som nu er 
ventendes. Ingen taler i Dag om Kongen, jeg ønsker 
Bedring, der er og de, som vil siige, at det er temmelig 
vel med Hans Majestet.

Jeg havde mindst tenkt, at jeg skulde bruge min Pen 
for at conservere Kongens Skræders Nafn. Jeg maae dog 
tale om ham med. Hand, som er Commerce Raad Bro
mond1), er kommen og her til Byes. Folk vil siige, at 
det er for Byens Skrædere skal ikke herefter som tilforne, 
tale om Aarsagen, hvorfor at Kongens Klæder foran
dres ofte.

Den 4. Octobris. Havde Boileaux leved i disse Tiider 
i Odense, jeg troer ikke, at hand havde satyriseret over 
Klocherne her i Byen. Hand har i sin Tiid besværed 
sig over dem i Franchrig og sagt, at de der dræbte de 
Levende for at ære een Død. Her i Byen høres de lidet 
i denne Tiid, der frygtes for at incommodere Kongen og 
mangt eet Liig gaaer uden Musique til Jorde.

I Dag Onsdag predichede een Præst fra Jylland for Hans 
Majestet. Hver dend, som bliver fordret, hans Skyldig
hed er det at strax komme; men dend, som af Høihed 
og egen Indbilding tragter efter at giøre sine egne Me
riter bekiendt, ham vilde jeg, at det blev til ingen Nytte. 
Denne Præst fra Jylland havde i 3 Uger sollicitered om 
denne Naade; hand fich det, hand søgte, i dend Fald,

l) Diderik Brummund, Hofskrædder og Commerceraad, død 1757 (Per- 
sonalhist. Tidsskr. 2. R. IV, 29).
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men maatte ønske, at hånd aldrig havde ladet sig høre. 
Hans Tale var panagyrisch og til Kongens store Berøm
melse; men det, hånd ikke vidste, det var nu ikke Tiid 
at tale om sligt. Det gandske Hof var misfornøjet, og 
jeg troer ikke, at hånd derved faaer stor Nytte.

Der er mange store Folk ved Hove, som veed ikke 
meere end jeg, som veed Intet, hvorledes det er med 
Kongen. Vi maae Alle nøjes med det, vi hører af Andre. 
Een fra Hove har i Dag sagt mig, at hånd af Medicorum 
Ansigt, som kom fra Kongen, kunde lætt mærke, at det 
var ilde fatt. Der ventes endnu een Medicus fra Fri- 
derichsstad i Holstein; tilforne er her 4 Medici og 4 
Feldtskiærer. Confessionarius Lintrup, som fortalte om 
denne, som nu ventes, ønsked, at hånd maatte komme 
tielig nok.

Slottet er bleven sig selv uliigt, mand kand gaae paa 
Gaarden og ofte seer ikke een Siæl røre sig.

I Dag var her Provstemode; det viides, at der holdes 
ingen i Kiøbenhavn, men i Roeskilde, og af dets Aarsag 
var her i Dag 4 Riddere paa Provstemodet fra Begyn
delsen til Enden. Sligt er tilforne aldrig skeed, skeer vel 
og ikke her efter1).

Den 5. Octobris. Det viides, at naar Medici gaaer ind 
til Kongen, der da følger Ingen uden Gros Canceler 
med, og naar Herskabet spiiser, er der aldtiid een og 
dend samme Page, som varterop; Præsterne har siælden 
været der efter deris eget Siigende, og ved hvem skal 
vi da faae Noget at viide; det lidet, som jeg veed, er 
aldtiid først bekiendt i dend heele Bye.

I Gaar Aftes er her igien kommen een nye Doctor. 
Hånd er Hov Raad fra Berlin, kalder sig D. Hiel, meere 
veed jeg ikke om ham at siige. Hånd flaterer Folk med

*) Landemodeprotokollen indeholder Intet om, at dette St. Dionysii 
Landemode (der holdtes hvert Efteraar, Qvasimodogeniti Landemode 
om Foraaret) har været beæret med de fornemme Herrers Nærværelse.
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at vilde curere Kongen, hånd holder Svagheden for een 
Bagatelle, og der siiges om ham, at hånd paa Reisen 
herind havde forud spaaet aldt det, som ham vilde møde 
og siden skeede1).

Den 6. Octobris. Det er i Dag Hendes Kongl. Høihed 
Cron-Prindsesse Charlotta Amalia hendes Gebuurtsdag, 
men foruden at Kongens Svaghed tillader ingen Solen- 
niteter, saa er det og vedtagen ved Hove herefter ikke 
at vilde celebrere slige Dage. I min Tiid blev der ingen 
Gebuurtsdage celebrered i Franchrig; Regenten, som da 
levede, moquerede sig over dem, som saaledes vilde 
erindre ham om sin Alder. I Engeland celebreris Ge- 
burtsdage med nye Klæder, saa at, om der i Gaar havde 
været Geburtsdag, var det ikke tilladt i Dag til een anden 
at bruge de samme Klæder. Af dets Aarsag koster det 
lidet at blive klæd i Engeland. Naar der i Saxen Gotha 
skal celebreris een particulair Mands Geburtsdag, saa 
bliver der satt een Kage paa Bordet med saa mange 
Ægeskaller paa Pinde, som hånd har opfyldt Aar, og 
deri differerer de fra de Franske.

Den 7. Octobris. Jeg troer at have sagt tilforne, at 
Hans Kongl. Høihed Cron Prindsen er her ventendes. 
Mange vil siige, endog af de Største ved Hove, at hånd 
i Kongens Svaghed vil og skal expedere Sager. Jeg veed 
dem, som i deris Anliggende vil søge ham. Kongen og 
Prindsen ere begge naadige, og det er arveligt i dette 
Kongl. Huus.

Hans Kongl. Høiheds Hoffurerer er nu kommen, Cron 
Prindsen er paa Antverschow, i Morgen Søndag bliver 
hånd i Nyeborg og paa Mandag kommer her tillige med 
hans Gemahl, Margrævinden af Culmbach, hans Sviger-

l) Denne ellers aldeles ubekjendte Dr. Hiel eller snarere Hili, som 
Grevinde Holstein kalder ham, kom fra Laaland. Jul. Petersen betegner 
ham som Alchymist (Den danske Lægevidenskab 1700—1750 S. 116).

7
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moeder, Margræven, hans Gemahls Broder1), og deris 
gandske Svite. Efterkommerne mueligt vil i Tiiden for
undre sig, hvorledes Odense Bye kand logere saa mange 
Herskave. Thi foruden alle de, som ere i Svite med 
Hoffet, vrimler og Byen med andre Fremmede og med 
dem, som her kommer for at søge deris Bekiendte. Ober 
Hov Marskallen gaaer selv omkring for at søge om Loge
menter, de findes med Møje og Eenhver med Fornøjelse 
giør, hvad dem er mueligt.

Om Kongen høres Intet, jeg vil hverken troe eller 
vente, at det er saaledes med Hans Majestet, som Nogle 
vil siige. Naar Medici, som her ere hos Hans Majestet, 
have approbered een Recette, skal de samptlig skrive 
deris Hænder under, førend at dend bliver sendt paa 
Apothequet.

Den 8. Octobris. Jeg var i Dag paa Slottet for at 
høre Prædichen; imens at jeg der var, saae jeg een 
aftakket Rytter eller Soldatt, som nu er Gevalier og som 
tillige med hans Kone, een fattig gammel Kierling, gik 
ind i Kongens Gemach for at siige, ved hvad Middel hun 
havde curered ham for Vattersott. Samme fattige Kone 
fik 8 Ducater for sin Gang og Løfte for hendes Daatter, 
som er fra sin Forstand, om at maatte komme i Hos
pitalet.

Mig blev endogsaa sagt, at een Cancelie Raad og 
Assessor i Hov Retten, som giør Intet mindre end Pro
fession af at være Doctor, havde ved visse Middeler cu
rered een Vattersottig, og at der af des Aarsag med 
næst forrige Post var skreven til Kiøbenhavn efter ham*).

x) Dronning Sophie Magdalenes Moder, Enke-Markgrevinde Sophie 
Christiane af Brandenburg-Culmbach og en af hendes Brødre. 2) Maaske 
er denne Mand Assessor i norske Overhofret, Justitsraad Ulrik Frederik 
From (1689 — 1758, Dansk biogr. Lex. V, 465), om hvem Dr. Carøe 
meddeler, at han længe beskjæftigede sig med at fremstille en Panacee, 
et Arcanum.
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Der har været Bud i Hospitalet for at informere sig, 
om der Nogen er bleven cureret for Vattersott og ved 
hvad Middel. Hospitals Forstanderen1) her i Byen, som 
tilforne har havd dend samme Svaghed, er liigeledes 
bleven ford red op paa Slotted; hand undskyldte sig med 
sin Svaghed, og strax efter blev Justitz Raad Scheffer, 
Kongens Liv Medicus, sendt hen til hannem. Doctoren, 
som ham havde betient, er lengsten død; der maatte 
søges paa Apothequet efter Recetten, og dend blev funden 
med stor Møje.

Byen Odense er opfyldt med baade Læger og Feldt- 
skiærer, at næfne dem alle bliver eet heelt Register; 
foruden Stædets sædvanlige Doctor og Feldtskiærer er 
her mangfoldige andre. Her er Etatsraad Eichel, Kongens 
Liv Medicus, Justitz Raad Scheffer, Liv Medicus, Justitz 
Raad Bing, Medicus fra Kiøbenhavn, Doctor Lodberg 
fra Aalborg, D. Hiel, een Fremmed, og een anden fra 
Friderichsstad, hvis Nafn er mig ubekiendt. Cremond, 
Chirurgus fra Horsens, Schench, Chirurgus fra Kiøben
havn, Monsiger og Neander liigeledes derfra, og saaledes 
er her een Congress af det Slags Folk2).

Om Kongen høres Intet, Meget siiges, men hvilket er 
det, som vi skal troe.

Den 9. Octobris. Hans Kongl. Høihed Cron Prindsen 
er i Dag kommen, liigeledes og hans Gemahl, Margræf- 
inden af Culmbach, hans Gemahls Frue Moder, og Mar-

*) Frederik Østrup, Hospitalsforstander fra 1729 til sin Død 29. De
cember 1747. 2) »Den berømmelige« Mester Johan Cremon døde, 90 Aar 
gammel, i Horsens 1754 som Regimentsfeltskjær. — Regimentsfeltskjær 
Gerhard Philip Schenck, født ved Rhinen [684, død 1761. — Johan 
Montzinger, død som Stabschirurg i Kjøbenhavn 1741; han forvexles 
ofte med den jævnaldrende Johan Albrecht Mensing, død i Kjøbenhavn 
1746; da han, foruden at være Regimentsfeltskjær, var Hof- og Livchirurg, 
skulde man snarest antage, at det var ham, der blev hentet til Odense. 
— Johan Samuel Neander, Amtschirurg i Kjøbenhavn, død 1761 (Per- 
sonalhist. Tidsskr. 7. R. II, 187 AF.).

7'
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græven, hans Gemals Her Broder. Med allerførste ventes 
og Hendes Kongl. Høihed Princesse Sophia Hedevig, 
Kongens Søster, saa at Odense virkelig bliver til eet Kiø- 
benhavn. Dend er allerede bleven det, og jeg tør siige, 
at nu vi her i Byen gaaer alle sorte for Hertuginden af 
Brunsvig, som var Cron Prindsens Gemals Slægt, der da 
er Ingen i Kiøbenhavn, som tænker paa denne Sorrig, nu 
det heele Hoff er og bliver samlet her.

Fire Præster ere udnæfnte for at assistere Slots Præ
sterne og for at hielpe, at her om Søndag, Onsdag og 
Fredag kand blive holdt Tienniste paa Slottet.

Den 10. Octobris. Om Cron Prindsen end er kommen, 
saa er aldting dog stille paa Slottet. Hånd og det øvrige 
Herskab spiiser i deris Apartement, og det er Ingen 
tilladt at komme ind. Kammerjuncher Holst1) er i Dag 
skikket til Nyeborg for at tage imod Princesse Sophia 
Hedevig.

Hans Kongl. Høihed har i Dag taget imod Suppliquer 
af Alle. Ingen veed, hvorledes det er med Kongen; det 
maae dog være temmelig got, siden hånd i Dag haver 
underskreven Breve; eet til dend chinesiske Keyser paa 
Pergament med forgyldte Bogstaver, 2de andre til 2 Pro 
Reges i det Land og eet paa Papier til een Gouverneur 
i dend Provintz Canton, hvor de Danske nu vil drive 
Handel. Brevene vare skrevne paa Latin og datered in 
Palatio nostro Othiniæ, mueligt de der paa Landkortet 
vil være liige saa omhygelige for at finde Byen Odense, 
som vi Andre har været i fordum Tiid for at finde 
Bender i Tyrehiet, hvorhen Kong Carl den 12. af Sverrig 
havde retirered sig efter Slaget ved Pultava.

I Dag den 11. Octobris er det Kongens Gebuurtsdag, 
hånd træder i sit 60. Aar; give Gud, at det maatte bringe 
ham nye Kræfter. Hendes Kongl. Høihed Princesse Sophia,

x) Carl von Holstein (1700—65), siden Gehejmeraad.
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som er Kongens Søster, er kommen i Dag her til Byen 
med een extraordinaire stor og kongelig Svite. Hun selv 
vil holde Taffel hos sig paa St. Knuds Kloster for alle 
sine Betiente, og der er fra Kongen gaaet Ordre at 
fournere hende aldt det, som hun behøver., ja end og at 
forrekomme hendes Begiæring. Det gandske Hof var 
samlet i Dag paa Slottet til Gebuurtsdagen, dog var ald- 
ting stille og der hørtes til ingen Forandring, undtagen 
at Ober Cämmerer Pless og Geheime Raad Iver Rosen- 
crantz1) bleve Ridder af det blaae Baand. Prindsen 
allene gik med sin Ordens Kiæde og Hoffet var en 
galla.

Folk i Odense, ja end og mange af de Fornemmeste 
gik til Hove i sorte Klæder, som nu i disse Tiider er 
deris sædvanlige Dragt for Hertuginden af Brunsvig; men 
hver dend, som saaledes kom frem i Sorrig, maatte igien 
gaae hiem for at føre sig i andre Klæder. Ingen kand 
fortenke dem her i Odense, Folket er lidet vandt til 
Hofflevnet.

Doctor Høyelse1) er kommen med Hendes Kongl. 
Høihed Princesse Sophia Hedevig, men om det er efter 
Kongens Ordre, viides endnu ikke.

Jeg har sagt tilforne, at det er skreven til een Can- 
celie Raad og Assessor i Hov Rætten, som ved eet Ar
canum siiges at have curered een vattersottig; hand er 
kommen i Aften sildig, men som Kongen er gandske 
slet, saa mueligt hand ikke kommer ham i Tale og der
ved forskaanes for at blive le medecin malgré lui.

x) Prindsesse Sophie Hedevigs Overkammerherre Carl Adolph von 
Piessen (1678—1758) og Gehejmeraad Iver Rosenkrantz (1674—1745), 
den Gang Stiftamtmand i Viborg. Her er dog en Misforstaaelse af 
Bircherod; Piessen fik Elephanten af Frederik IV paa dennes Fød
selsdag 11. October, hvorimod Rosenkrantz først næste Dag modtog 
Ordenen af den nye Konge. 9) Lic. med. Andreas Høyelse (1698—1775), 
Livmedicus hos Prindsesse Sophie Hedevig.
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1 Aften er begyndt med at bruge een Cuur med Gummi 
Guta paa eet fattigt vattersottigt Menniske; falder det vel 
ud, saa vil Kongen bruge det samme. Hun siiges at være 
meget elendig.

Byen Odense er uden ald Ende folkeriig, Ingen er 
forskaanet for Indquartering og de Gæistliges Privilegier 
ere dem til ingen Nytte.

Jeg veed ikke, hvad jeg skal skrive om Kongens Til
stand; Hvermand er desperat og det aldrig har seet 
værre ud.

Den 12. Octobris. Det er eet Ordsprog i Franchrig, 
at deris Konge døer aldrig; det samme kand siiges om 
Dannemarc, begge Riiger ere Arveriiger, og samme Øje- 
blich som dend eene døer, træder dend anden igien paa 
Tronen, saa dend aldrig er ledig. Men dette uanseet har 
vi Danske dog oplevet een sørgelig Forandring, i det at 
det har behaget Gud i sidst afvigte Natt imellem i og 2 
at bortkalde Hans Kongl. Majestet vores allernaadigste 
Arve Herre og Konge Kong Friderich dend 4de, og det 
2 Tiimer efter at have fyldt sine Aar. Det reserveris til 
een veltalendes Pen at beskrive denne Konges store 
Dyder. Mig er det ikke givet, jeg sørger og blander min 
Graad med det heele Lands, men ønsker Kongen igien 
til Lykke.

Mig er sagt af een af de Læger, som betiente Kongen, 
at Hans Majestet til det allersidste havde sin fulde Sam
ling. Ud paa Aftenen merkede Medici, at det gik med 
hannem til Døden, hånd talte dog stedze; ragte sin Arm 
ud til alle Doctorne og vilde, at Eenhver skulle finde 
hans Puls og siige derom sin Meening. Sildig om Aftenen 
drach hånd een Havre Suppe, hånd siiges at have taget 
Afskeed med Hendes Kongl. Høihed Princesse Charlotta 
Amalia og derhos at have sagt, at hånd døde paa Christi 
Fortienniste, derefter lagde hånd sig til Roelighed og 
døde sagte og salig bort.
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Merkeligt er det, at dog dend gandske kongl. Familie 
skulde først samles i Odense. Hendes Kongl. Høihed 
Princesse Sophia Hedevig havde kuns været her i 
12 Tiimer. Merkeligt er det ogsaa, som skrives fra Kiø- 
benhavn, at just samme Nat, som Hans Majestet døde, 
var der Ild paa Slotted i Kiøbenhavn og beskadigede 
nogle Gemacher.

Strax efter om Morgenen blev Lüget aabnet, Svag
heden var Svindsott og Vattersott; der blev tappet af 
Lüget 6 til 7 Potter Vand blandet med Blod, Andre vil 
siige Meere; Leveren var og gandske stor og haard.

Saaledes har jeg da langt snarere, end jeg tenkte, 
fuldendt det, som jeg begyndte at skrive om. Er det mig 
mueligt, vil jeg endnu gierne continuere, saalenge at 
Lüget er her i Odense.

Samme Eftermiddag som si. Kongen var død om 
Natten tilforne, reiste det gandske kongl. Hoff herfra, 
Hans Kongl. Majestet Christianus 6., Hendes Majestet 
Dronningen, Deris Kongelige Høiheder Princesse Charlotta 
Amalia og Princesse Sophia Hedevig, Margræfinden af 
Culmbach, Dronningens Frue Moder, Margræven hendes 
Hr. Broder, de alle reiste til Kiøbenhavn, men Enke
dronningen, som strax efter Kongens Død retirerede sig 
i een Frøkens Kammer, rejste til Brangstrup1), een Herre- 
gaard her i Landet. Lüget bliver her til viidere og dend 
si. Konges Svite.

Middagen efter loede alle Klocherne sig høre, og saa 
lidet som vi tilforne paa nogen Tiid var vandte til at 
høre dem, saa ofte fik vi dem nu igien, her ringes 4 Timer 
hver Dag.

Den 15. Octobris bleve 40 Ryttere sendte ud til Brang
strup for at opvarte hos Enkedronningen, og her arbeides

l) Bramstrup, Nørre Lyndelse Sogn, ejedes af General Johan Frederik 
Brockenhuus.
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paa at betrække Slottet, alle Alterne, Orgelverke og 
Predichestoele i dend gandske Bye. Imidlertiid blev 
Deris Høigrævelig Excellentser Gros Canceler, Græv 
Rantzow1) og Ober Hovmarskal Blum beordret til at be
sørge aldting til Kongens Begravelse og efter Kongens 
Ordre maatte giøre og lave, hvad dennem got siuntes 
uden at forrespørge sig viidere. Disse Herrer anordnede 
een Commission paa Slottet for at reglere aldting saa 
vel til si. Kongens Ære som til Byens Conservation. I 
de første 5 Uger efter si. Kongens Død stoed Liiget i 
ald Stilhed paa Slottet, hvor Gemacherne vare betrækket 
med Sort, siden da der skulle arbeides paa Castrum doloris 
i S. Hans Kirke, som er ved Slotted, bleve Stoelene 
borttagne i dend Kirke, Gulvet belagt med Dæler og over- 
trakt med Bay, dend gandske Kirke liigeledes betrocken, 
Hvelningen sværtet og Meenigheden ad interim henlagt 
til Graabrødre Kirke, som ellers er nesten øde. Efter 
dend Tiid begyndtes der at vaage ved Liget en ceremonie, 
og baade General Major Snitter2) og Cancelie Raad og 
Professor Ramus8) kom her til Byen for at reglere ald
ting til Castrum doloris.

Magistraten i Odense, som fik adskillige Ordres fra 
Commissionen paa Slottet, bestilte Logemente for de 
fremmede Herrer fra Holstein, Jylland og Fyen, som 
her skal komme, og derhos satte Taxt paa Loge
menterne.

Den 2. Decembris blev det kongelige Liig med største 
Ceremonie bragt fra Slottet under dend prægtig Castro 
doloris, som i St. Hans Kirke var oprættet.

Den 11. Decembris parenterede Erich Mule, Assessor

’) Gehejmeraad, Grev Christian Rantzau (1685—1771), 1731 Vice- 
Statholder i Norge, senere Stiftamtmand i Fyen. ’) Michael Christopher 
von Schnitter (1662 — 1738), der har udført en paa Rosenborg opbevaret 
Akvarel at castrum doloris. s) Professor math. ved Universitetet Joachim 
Frederik Ramus (1685 — 1769).



105

i Højeste Rætt og Professor paa Odense Gymnasio, og 
det for eet saa anseeligt Auditorium, som Byen Odense 
aldrig har havd tilforne.

Den 12. Decembris efter at Confessionarius Lintrup 
havde predichet i S. Hans Kirke paa Latin over si. Kon
gen, Biskop Lodberg paa Dansk og Sognepræsten Hr. 
Hans Woldiche paa Tydsk, blev det kongelige Liig med 
største Ceremonie om Aftenen sildig bragt her fra; men 
at beskrive Castrum doloris eller de Ceremonier, som ved 
dend Leilighed ere holdte i Odense, finder jeg unød
vendigt, siden at de ved Andre gaaer ud i Trykken. Til 
viidere maae det være Læseren nok, at aldting haver 
været overmaade prægtigt, og at der Ingen af os, som nu 
lever, ønsker at see dend Herlighed tiere.

Hermed slutter Bircherods Dagbog. I St. Hans Kirkes 
Ministerialbog har Klokker og Catechet Niels Kanneworff 
indført en omstændelig Skildring af de Ceremonier, 
hvormed det kongelige Lig førtes ind i Kirken og siden 
ud gjennem Odense By ad Nyborgvejen om Aftenen 
mellem Kl. 9 og 10 under almindelig Illumination og 
Klokkeringning, der først ophørte ved 2-Tiden1). Ligvog
nen var ledsaget af Fakkelbærere, hvor til udskreves 
Magistratspersoner m. Fl. fra Kjøbstæderne. Borgmester 
i Faaborg Jørgen Jacobsen, der var mellem de tilsagte, 
skriver i sine Optegnelser*) følgende om sin Deltagelse 
i Ligfærden: den 12. December var jeg anbefalet at møde 
udi Odense for at bære Voxfakler ved det højst salige 
Kongelig med Kappe og Flor; indfandt mig med Andre

x) Trykt, men unøjagtigt, i Fyens Stiftstidende 190$ Nr. 232. 2) I 
Rigsarchivets Samling af Privatarchiver; velvilligst meddelt mig af Dr. 
Kr. Carøe.
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ved St. Hans Kirke og fulgte ud ad Byen en Fjerding
vejs, 12 Kammerjunkere holdte ved Ligklædet, i i Capi- 
tainer lede de derfor Ligvognen forespændte 8 sorte 
Hingste; Hr. Marskalk Blome red foran, Ministre, Grever 
og Andre fulgte bagefter til Hest, foruden stor Pragt var 
at se ved Castrum doloris og andet Enhver, der bar 
Fakler, fik en Skuepenge og to Rigsdaler Courant.

Der var meget at iagttage, forat alt kunde gaa saa 
correct og sikkert som muligt, og smukt maa det impone
rende Tog have taget sig ud i den mørke Vinternat. 
Omhyggelige Foranstaltninger bleve trufne for at afværge 
Brandfare i Odense og for at alle Veje kunde være let 
passable1). St. Hans Menighed, der — som Bircherod 
fortæller — blev henvist til Graabrødre Kirke, fra Alle
helgens Dag, kunde først 4. Marts 1751, Midfaste Søndag, 
atter tage sin egen Sognekirke i Brug, efterat den var 
istandsat efter Ligfærden2).

Odense Slots Hovedfløjs øverste Stokværk er endnu 
i Rummenes Inddeling væsentlig uforandret fra Fre
derik IV.s Tid; Midten indtages af Trapperummet, hvori 
den Gang en dobbelt Trappe førte op med Indgangsdør 
til hver Side, og ud til Haven Kongens Spisegemak, i 
hin Tid betrukket med Guldlæder. Til begge Sider vare 
Værelserne i det Hele ens indrettede; mod Vest Kongens 
Lejlighed: Kongens Audientsgemak (nu Stiftamtmandens 
Dagligstue) gjennem Husets hele Dybde, til Gaarden 
Kongens Sovegemak (nu Spisestue), til Haven Kongens

l) Correspondance om alt dette haves i Odense Amtsarchiv Nr. 198 
og Odense Magistrats Copibog 1726—43. Syn over det i Kirken opførte 
Pulpitur (»Tompeltur«) med 40 Stolper under haves i Odense Byfogeds 
Archiv, Tingsvidnesager 1730 Nr. 37. *) Ministerialbogen. Klokkeren 
fortæller, at samme Dag som det kongelige Lig blev bortført herfra, blev 
tvende Kobberflasker nedsat i Choret imellem Sognepræstens Skriftestol 
og Indgangen til den Begravelse, som er bag Alteret. Disse Flasker inde
holdt Vandet, der blev tappet af Kongen.
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Retiradegemak, hvilken Betegnelse ikke har den Betyd
ning, man nu kunde være tilbøjelig til at lægge i Ordet, 
men skal forstaas som et Gemak, hvortil Kongen kunde 
trække sig tilbage1), og endelig et Par mindre Værelser. 
Mod Øst Dronningens Lejlighed, inddelt paa samme 
Maade og afsluttet med to Cabinetter, hvert paa eet Fag 
(nu samlede til eet Værelse); i det sidste af disse Cabi
netter, altsaa det nordøstligste i Husets Hjørne (nu i 
Amtsforvalterens Lejlighed) hensov Frederik IV, efter 
hvad G. L. Baden fortalte Christian VIII, der som Gou
verneur i Fyen selv havde sit Sovekammer der. At 
Dronning Anna Sophie ønskede at have den dødssyge 
Konge saa nær som muligt ved sit eget Sovegemak (nu 
Amtsforvalterens Spisestue), var jo kun naturligt.

I Iversens fyenske Avis for 2. Juli 1824 (Tillæg til 
Nr. 79) hedder det: som bekjendt befindes der endnu paa 
Odense Slot, opbygget af Kong Frederik den fjerde i 
Aaret 1720, et Spejl, hvis Ramme siges at være forgyldt 
af denne Konge; et Træ i Haugen, tæt oppe ved Slots
bygningen, hvilket skal være plantet af ham; og den 
Lænestol, i hvilken han hensov.

Spejlets Skjæbne er mig ubekjendt. Træet, et Elme
træ, staar endnu lige op ad Slottets Mur udenfor Kon
gens Dødsværelse, men Sagkyndige ville ikke anerkjende 
det som tohundredaarigt. Hvad Lænestolen angaar, blev 
den 1808 tillige med de andre kongelige Meubler solgt 
ved Auction og kjøbt for 5 Rd. 53 Sk. af Stiftamtmand 
Gersdorff, der imidlertid erklærede sig villig til at afstaa 
fra Budet paa Grund af »at Kong Frederik IV efter Si
gende deri skal være død«. Da Overhofmarskal Hauch 
ytrede, at Stolen nok fortjente at bevares, resolverede

’) Lignende Betegnelse fandtes paa Fredensborg Slot, hvor ved 
Siden af Kronprindsens Audientsgemak laa hans Retiradegemak, i hvilket 
han fik Undervisning. Se L. Engelstofts Beskrivelse 1797 af Slottet i Fra 
Frederiksborg Amt 1909 S. 45.
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Kongen, at den skulde opbevares med Omhyggelighed1). 
1 sine Optegnelser om Rosenborg Samlingen (1886 S. 21 f.) 
fortæller Worsaae, at Kong Frederik Vil havde ladet 
hele Inventariet fra Odense Slot føre til Kjøbenhavn og 
skjænket det til Grevinde Danner. Mellem dette fandtes 
den Stol, hvori Frederik IV var død, hvilken Worsaae 
gjorde sig Umage for at redde til Rosenborg, men Grev
indens Underfundighed og Havesyge hindrede hans Be
stræbelser, og han fik aldrig Stolen. Om dens senere 
Fata ved Ingen nu Besked.

Frederik IV døde imidlertid slet ikke i en Stol, men 
i sin Seng. Biskop Hersleb fortæller, at han. de fleste 
Gange ved sine Besøg hos Kongen traf ham siddende i 
sin Lænestol, men da han kom ind til ham Dødsnatten, 
fandt han ham slummende i Sengen2). Og Grevinde 
Holstein skriver i sit Brev om Kongens sidste Dage3) 
om hans Tilstand Aftenen den n.October, efterat han 
havde talt længe med Piessen og skjænket ham det blaa 
Baand: apres cela il se sentit une sueur glacée et une 
grande foiblesse qui l’obligea de se mettre au Lit, peu 
de tems apres il lui prit un froid par tout 1 e corps, qui 
ne le quitta point, et un assoupissement qu’il avoit tou- 
jours envie de dormir. Hvad hun derefter fortæller om 
Kongens sidste Timer, gjør det urimeligt at antage, at 
han, der kun længtes efter at falde i Søvn, skulde have 
ladet sig bære ud af Sengen og sætte i sin Lænestol. Af 
Kammertjeneren Erik Torms Udtryk4) vil man heller 
ikke kunne slutte andet.

x) Rentekammer-Skr. 11. Febr. 1809 i Odense Amts Archiv. 3) Aars- 
beretn. fra Geheimearch. VI Till. S. 43 f. 8) Danske Mag. 5. R. II, 263. 
4) Suhms Nye Saml. II, 46 f.



TOPOGRAPHISK-ANTIQVARISKE INDBERETNIN
GER FRA ASSENS OG HINDSGAVL AMTER 174].

I »Svendborg Amts Aarsskrift« 1916 har Kai C. Uldall 
meddelt Amtmand over Nyborg Amt Lente-Adelers 

paa Foranledning af Cancellisecretair, senere Etatsraad 
Erik Johan Jessen afgivne Indberetning om Amtets Til
stand 1743 paa Grundlag af det fyenske Landsarchivs 
Exemplar, og i »Fra Arkiv og Museum« 2. Serie I (1916 
— 17) har Dr. Louis Bobé udgivet en Del af de locale 
Embedsmænds og Herremænds Indberetninger fra samme 
Amt efter en i Brahe-Trolleborg Archiv opbevaret Af
skrift.

Medens de originale Indberetninger saavel fra Sven- 
borg (Nyborg) Amt som fra det gamle Odense Amt sav
nes i Landsarchivet, har et lykkeligt Tilfælde bevaret 
adskillige af de fra Assens-Hindsgavl Amter indgaaede 
Besvarelser af Jessens Spørgsmaal, nemlig fra Landsby
præsterne i Baag Herred (undtagen Flemløse Præst), 
Herredsfogden i Baag og Vends Herreder og nogle Herre- 
gaarde i Herrederne samt endelig fra Birkedommeren i 
det fyenske Rytterdistrict. Disse Indberetninger, der alle 
findes i Assens-Hindsgavl Amters Archiv Nr. 133 og her 
meddeles efter Originalerne, ere tildels affattede som 
Svar paa de samme 33 Spørgsmaal, der ere besvarede 
fra Fyens andre Amter; men mange af dem svare paa 
40 Spørgsmaal ligesom den af Landsdommer Holsten af
givne Indberetning om Arreskov, Gjelskov og Nybølle- 
gaard i »Fra Arkiv og Museum«.
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Med Cancelliets Skrivelse af 6. April 1745 til Stift- 
amtmændene fulgte nemlig en Liste paa 40 Spørgsmaal, 
der for de flestes Vedkommende nøjagtig svarer til de 
53 Posters Ordlyd, saaledes som den herefter er aftrykt 
med Angivelse for hvert enkelt Spørgsmaal af Numeret 
paa det tilsvarende i den længere Liste1). 1 denne lyde 
de første 4 Spørgsmaal saaledes:

1. Stiftets rette Grændse i Nord, Øster, Sønder og 
Vester og i hver Kant at navngive de yderste Grændse- 
Steder, hvad enten det er en By, Gaard, 0 eller Vand.

2. Dets Strækning i Længden og Bredden, nemlig 
hvor mange danske Mile der er fra et vist forommeldt 
yderste Sted fra Sønder og til Nord og fra Øster til 
Vester.

3. Stiftets Situation og almindelige Beskaffenhed, det 
er, om det bestaar af fast Land alene eller af Øer tillige, 
om Landet er indskaaret med Fjorde, Bugter og Viger 
og paa hvad Steder o. s. v. ligesom Post 1 i den kortere 
Liste.

4. Det samme som Nr. 3 om Amtet in specie.
Spørgsmaalene 5—32 svare nøjagtigt til Nr. 2—29.
33. Om visse Steder i et andet Stift beliggende hører 

under dette Stifts civile Jurisdiction og hvilke.
34. Ligeledes som under dette Stifts gejstlige Juris

diction henhører.
Nr. 35 — 30.
36. Navn og Tal paa alle Kirker og andre publike 

Bygninger i hver Kjøbsted og deres ungefærlige Beskaf
fenhed, med enhver Kjøbsteds Vaaben eller Signeter, 
som trykkes i rødt Lak paa samme Fortegnelse med 
dets korte Beskrivelse, saavelsom om dets Oprindelse 
og Ælde.

') Den længere Liste findes ikke i Landsarchivet, hvorfor Afvigelserne 
mellem de to Lister meddeles efter en Afskrift i Kgl. Bibi., Ny Kgl. 
Saml. Nr. 368b Fol.
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37- En kort Fortegnelse paa gamle Kongebreve eller 
Privilegier, som enhver Kjøbsted kan have i sit Archiv.

Nr. 38—40 svare til Nr. 31—33.

Listen med de 33 Spørgsmaal lyder saaledes:
1 (1—4). Amtets Situation og almindelige Beskaffen

hed, det er, om det bestaar af fast Land alleene eller af 
Øer tillige, om Amtet er indskaaret med Fiorder, Bugter 
og Viiger og paa hvad Stæder, om igiennemskaared af 
mange Strømme, Aaer, Søer og Moratser; om det er 
jevnt eller bierged og klippigt; om der er meget Skov og 
hvad Slags; Jordens Beskaffenhed, om den er frugtbar 
eller ufrugtbar, om meere Kornlande end Enge og Moe- 
ser, om der liger Jord udyrketog af hvad gyldig Aarsag; 
om der er mange Heeder, hvor, hvor store, til hvad 
Nytte de ere og om de ey kand nyttes bedre; om nogen 
synderlig Slags Jord findes i Amtet, hvor og hvortil det 
bruges eller kand bruges; om der er Sandflugt eller 
Flyvesand, om den er gammel og allereede har giort stor 
Skade, om der er giort nogen Anstalt til at dempe den.

2 (5). Hvad Slags Korn i Amtet voxer, i hvad Mengde, 
om meere end til egen Fornødenhed og om deraf kand 
selges og udføres.

3 (6). Item hvad Slags Træfrugter, om i Overflødig
hed, til hvad Fordeel.

4 (7). Om Indvahnerne giøre Salt til egen og Andres 
Fornødenhed, paa hvad Stæder.

5 (8). Om der er mange Dyrehauger i Amtet, hvor 
og hvilke de største.

6 (9). Item Stutterie, hvor og hvilke de vigtigste, til 
hvad Fordeel.

7 (10). Item Biehauger og andre saadanne Indretnin
ger, og til hvad Fordeel de anvendes.

8 (11). Hvad Slags Mineralia og Naturalia, edel og 
u-edel, saasom Ertz, Steen, Marmor, Perler, Glas, Steen-
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kuli p. p., baade af Jorden og Haved falder, i hvad 
Qvantite og Qvalite, og om Nogen benytter sig deraf.

9 (12). Hvad Slags Vildt, fiirføddet og Fuglevildt, om 
i stor Mengde og hvilket i største. Det samme om In- 
secter.

10 (13). Hvad Slags Creaturer, tamme Dyr etc. som 
før, og hvorpaa Indvaanerne meest legge Vind og har 
største Fordeel af.

11 (14) Havets Producter, hvori de bestaar, hvilcke de 
fornemste, om de rett benyttes og hvori den største og 
vigtigste Fangst bestaar.

12 (15). Om der er Miile Pæle over alt eller hvor 
helst.

13 (16). Hvorleedes Luften og Veierliget gemeenlig 
er beskaffen, hvilcket der er frugtbarest og hvilcket skade
ligst for Mennisker og Frugter.

14 (17). Hvad Slags store Sygdomme meest regierer 
i Landet, om de ere farlige, smitsomme eller icke, saa 
og hvad Slags Urter og andet Landet giver fra sig, som 
kand være tienlig imod saadanne Sygdomme; om nogle 
besynderlige Urter og rare Vexter findes og om noget 
er bekiendt om deres Kraft og Brug i Medicin, Farve
rier etc.

15 (18). Indvaanernes Egenskaber, Inclination og un- 
gefærlige Tal, hver Amts Døde og Føde i nogle af de 
sidste Aar.

Dernæst behøves af ethvert Amt en saa tilforladelig 
som fuldstændig Forteignelse, nemlig Nafn og Tall

16 (19). Paa alle Skove, kongelige og particullaire, 
enhvers ungefærlige Størrelse, Strækning, Situation og 
Sort.

17 (20). Paa alle Øer og Holme, store og smaae, 
beboede og u-beboede, ingen undtagen, med en kort Be-



•B

skrifvelse om enhvers Beliggende, Form, Storhed og Be
skaffenhed i Anledning af dend i2* Post, saa og hvor 
stærck de ere bebyggede og om der kunde leve fleere, 
i Fald en eller anden Indrettning skeede eller et Obsta- 
culum blev borttaget.

18 (21). Paa alle Fiorder, deres Indløb, Storhed og 
Udbredelse paa determinerede Stæder, om der ere Fior
der, Viige og Havets Indløb saaleedes beskaffen, at de 
ved Oversvømmelse skader Landmanden, eller og at de 
ved et snevert Indløb kunde demmes og afskilles fra 
Havet, saa der blef tørt Land.

19 (22). Paa alle Strømme og Aaer, hvor enhver har 
sin Oprindelse, Cours og Udløb, og hvor mange mindre 
hver større tager til sig og paa hvad Stæd, om de ere 
fiskerige, hvor meget og af hvad Slags Fisk; om de have 
været, ere eller kunne blive navigable, og om det var 
til nogen Provintzes kiendelige Fordeel, i Fald slige Aaer 
kunde beseigles med Baade.

20 (25). Item paa alle Søer, store og smaae; om og 
hvilke ere fiskeriige.

21 (24). Paa alle helst merkværdige Kilder i Amtet, 
af hvad Natur de ere og hvor heldst de ere beligende.

22 (25). Item paa de største Bæcker og Moradser, 
om der ere Kiære eller Elle Moeser af det Slags, som 
kunde ved igiennemskaarne Vandrender udtørres og ud- 
giøres til Ager eller Eng.

2? (26). Paa alle især de mærckværdigste og største 
Klipper, Bierge og Dale, med hvis Remarqvable ved 
dennem findes.

24 (27). Hvad andre Curiositeter og Merckverdigheder 
i Amtet findes og hvad besynderligt det har frem for de 
øvrige omliggende Amter.

25 (28). Paa alle Havne, deres Beliggenhed og hvil- 
cke ere de største og trygeste.

26 (29). Paa alle Told-, Lose- og Lade-Stæder med
8
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Forklaring om deres Beliggenhed og Distance fra den 
nærmeste Kiøbstæd.

27 (30). Paa alle Kongelige Slotte med en kort Be- 
skrifvelse om deres Størelse og Beskaffenhed, paa hvad 
Stæd og hvor nær de et Par de nærmeste Kiøbstæder 
ere beliggende.

28 (31). Paa alle Herreder i Amtet, item paa alle 
Tingstæder.

29 (32). Paa alle Rytter Districter, hvor af nu ere 
eller tilfome har været henhørende til Amtet.

30 (35). Forteignelse paa alle Grevskaber, Baronier, 
Herre og Proprietaire Gaarder, og hvilcke af de sidste 
ere Stamhuuse, hvilcke Familier tilhørende, hvad Slags 
Bygning der er paa Herre Gaardene, om gammel eller 
nye, og om mand veed, af hvem den er bygt, om slige 
Stæder og Herre Gaarder haver haft andre Navne til- 
forne, hvad de da i fordum Tiid er kaldede og naar 
Nafnet er forandret.

31 (38), Om nogen Antiqvitæter findes i Amtet og 
i hvad Sogn, paa hvad Stæd etc. Om derom viides, at 
nogen Auctor, ex. gr. Olaus Vormius eller Andre vore 
Skribentere kunde have meldet, om sligt er accurat eller 
hvad der udi kand være feylet.

32 (39). Een Forteignelse paa de rareste Ord og 
Tallemaader i Sproget derudi Amtet og deres Betydning 
i andet brugelig Dansk, hvilcken mand heller ynsker 
vidtløftig end for kort.

3 3 (40). Ligeleedes en Forteignelse paa Nomina pro- 
pria, nemlig Mand og Qvindefolcke Nafne, som ere ey 
andensteds og over alt almindelige.
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BAAG OG VENDS HERREDER.

i—2. Assens og Hindsgauls Ambter bestaar af fast 
Land undtagen de Øer Baagøe, Fænøe, Brandsøe og 
Torøe, som derfra ved Stranden gandske er adskilt, thi 
Heines Øe er vel og omgivet af Stranden, men dertil er 
dog Fart paa et Sand Ref eller Dige, som vedliggeholdes 
der, paa vel een V2 Fierdingvey. 1 Assens Ambt er 
fleere Sandbanker end i Hindsgauls Ambt, men begge 
Amter er i Almindelighed frugtbare i Grøde saasom Rug, 
Biug, Haure, Baaghvede, Erter, Humble, Vikker med 
videre, som er til Menneskers og Creatures Underhold
ning til Fornødenhed, saaat deraf endog sælges og ud
føres, hvilke Slags Sæd er i Almindelighed det eenhver 
Sædemand bruger sin Jord til effter dens Beskaffenhed; 
men veed ey, om der iblant findes nogen Jord til andet 
eller tienligere Brug. Jeg har ikke seet Landmanden 
har ladet ligge nogen Jord u-dyrket uden af Aarsag, at 
den enten behøvede Hvile eller skulle give Græs til hans 
Creature, Heste, Kiør, Faar, Sviin og Giæs, som foruden 
Ender og Høns ere de eeneste Creature, Landmanden i 
disse Amter særdeeles beflitter sig paa og tillegger. Hvor 
der er Skov i Ambterne, bestaar dend meest af Eege og 
Bøgge-Trær, men det er som paa faae Stæder ikke af 
dend Beskaffenhed, at det kand kaldes meget. Sandflugt 
eller Flyve-Sand veed ieg ey der er noget af i Ambterne 
uden ved Strandsidderne paa 3É? Stæder, hvor der er 
Sandbanker, hvorfor de Vedkommende og ey har kundet 
dempe det.

3. Træ-Frugt ere meest i Ambterne Æble, Pærer, 
Kirseber, Blommer og Kriger; de første toe Slags bruges 
gemeenlig til Must eller ligesom de andre Slags ædes, 
som de ere voxne.

4. Salt giøres ikke i disse Ambter.

8*
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5. Dyre-Hauger veed ieg ingen i Ambterne, som ere 
egentlig for Dyr indhegnede.

6. Stutterier veed ieg ingen at være i Ambterne.
7. Bie-Hauger findes gemeenlig saavel ved Bønder- 

gaarde som Huuse, og Frugten deraf bliver som bekiendt 
brugt til Mød og Vox.

8. Af den Slags er Intet i dend Egn.
9. 1 disse Ambter ere sorte Ravne, Skader, Ørne, 

Glenter, Falke, Krager, Alleker, Nattugler, Steenugler, 
Irritsker, Bogfinker, Graaspurve, Stere saa og Reve, 
Harer og Agerhøns, og paa sine Tider af Aaret Viben, 
Storken, Bubbern1), Kukkeren, Rørdrummen, Mulvarpen 
og Fiirbeen, men ikkun paa faae Stæder Svanen, Vild
gies, Vilender, Hesselhøns og Strandsnepper, foruden 
adskillige mange fleere Slags, ieg ikke kiender; ogafln- 
secter Aaldenborger, Gedehamsen, Skarnbassen, Møl, 
Sommerfuglen, Guldsmeden, Myggen og Fluen med u-tal- 
lige Fleere, ieg ey ved Navn til.

10. Findes anført under første og 2de" Post.
11. Ved Ambternes Strandsidder faaes paa sine Stæ

der ved Omvexling af Aarets Tiide af Strandfisk: Torsk, 
Sild, Flyndrer, Aal, Makreler, Hornfisk og Skielfisk2) og 
i Hindsgauls Ambt falder Marsviin at fanges, som synes 
at være dend største og vigtigste, effterdi deraf til de 
vedkommende Forpagtere svares anseelig Pension; med 
mindre det kand agtes endnu større og vigtigere, at saa 
mange Fleere har det meeste af deres Ophold ved det 
andet Slags Fiskerie, og følgelig endnu Fleere, som kiøber 
det af dem, kand tiennes dermed. Ellers bliver og af 
bemelte Maarsviins-Fangere deraf giort et Slags Olie eller 
Fett, som bruges til at brende i Lamper ligesom anden 
Olie, der og selges til Indvaanerne eller Andre, som vil 
kiøbe det.

x) Vubberen, Hærfuglen (Upupa), der i ældre Tid almindelig yng 
lede paa Øerne. ’) Muslinger.
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12. Der findes alleene Miile-Pæle i Ambterne sat 
paa 2É£ almindelige Landeveye, saasom den Vey fra As
sens til Odense og den Vey derfra til Meddelfart, hvilke 
Pæle staar til Skiæl for hver Fierdingvey.

15, 14. Formedelst min ringe Agtpaagivenhed og 
ikke desmindre min aldeles U-Kyndighed om Luftten og 
Vejrliget eller Virkningen deraf samt Urters eller Vexters 
Krafft og Brug med viedere disse 2dt Spørsmaale maae 
ieg underdanigst giøre Undskyldning i Stædet for Under
retning; thi det er mig umuelig som uden Journal at 
give Effterretning om Luftten og Vejerliget, der er saa 
foranderlig fra det eene Aar til det andet, og til at giøre 
Reflection derover kand mit Videnskab ey Noget for- 
maae.

15—20. Herom haves ey heller nogen Kundskab 
uden hvad derom under dend første Post findes anført 
om de Øer, mig er bekiendt.

21. Ved Stranden for Assens Mark ligger een Kilde1), 
som aarlig Afftenen for St. Hans Dag søges. som en 
hellig Kilde af dem, der haver nogen Sygdom.

22. Der findes vel mange Kiære eller Ellemoeser, 
som kunde 'Udtørres ved Giennemskiærrelse, men naar 
de Vedkommende i det Stæd fattedes fornøden Giersel 
og Staur, kunde det værre dem til meere Skade end 
Fordeel.

25. Paa Woldtofte Mark2) ligger een Banke, findes 
overalt med Græs begroet undtagen een Gangestj, som 
effter ældgamle Bønders Siggende aldrig har været be- 
groed; Aarsagen dertil siges skal være, at een Tyv, som 
hafde udbrudt af sit Fengsel, ved sin Undvigelse var 
kommen derop.

24. Derom viides ingen Forskiæl.
25. I Ambterne er ingen Havne uden ved Assens,

*) Jfr. Trap, Danmark 5. Udg. 111, 397. 2) Flemløse Sogn.
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Meddelfart og Strib; hvilken der er den bedste, er mig 
u-bekiendt, men den ved Assens siges at være slæt.

26. Her i Ambterne vides ingen Losse eller Lade- 
stæder uden ved Assens og Meddelfart.

27. Odense Slot er det eeneste Kongelige Slot, ieg 
veed her i Landet, men dets Størrelse og Beskaffenhed 
mig u-bekiendt.

28. I Assens og Hindsgauls Ambter er 2dt Herreder 
kaldet Baag og Wends-Herreder og eet Ting-Stæd, som 
er i Hierup Bye, Kierte Sogen i Baag-Herret.

29. I Fyen veed ieg ey at være fleere end eet Rytter 
District, hvoraf eendeel tilforen skal have henhørt under 
Assens Ambt og Baag-Herret.

30. 1 disse Ambter er ingen Grefskaber uden alleene 
Grevskabet Weddelsborg, som tilhør Hans Excellence 
Grev Christian von Weddel, de øvrige Herre- og Pro
prietarie Gaarder er Brahesborg, tilhørende Hans Excel
lence Hr Greve og Stifftsbefalningsmand Christian Rantzow 
og er nu gandske med Grundmuur nye bebygt; Fride- 
richsgave forhen, førend samme Gaard af høylovlig Ihu
kommelse Kong Friderich blev bortgiven, kaldet Hagen- 
schow Slot, saa og Hindsgaul, begge af Bindingsværk, 
nu tilhørende Major Frantz Joachim von Devitz. Løgis- 
mose er af Grundmuur beboet af 2de Comtesser von 
Trampe; Søeholm er Bindingsværk, beboet af Frue Oberst- 
inde Holch; Brahesholm skal forhen være kaldet Wed- 
toft-Gaard, tilhør Hr. Justits Raad og Landsdommer Chri
stian de Stochflet; Erholm tilhør Hr Justitz Raad og 
Ambtmand Hans Simonsen; Billesbølle, hvoraf eendeel 
er Grundmuur, tilhør Hr Envold Bråes; Kiersgaard, til
hørende Hr Oberst Lieutenant Gierstorf, skal være Stam- 
huus. Billeshauge, som er Bindingsværk, tilhør Major 
Walchendorf.

31—33. Effterdi til endog i noget Lidet at fyldest- 
giøre disse Spørsmaale udkræves foruden eendeel Bekost-
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ning een lang Tid til at faae dem og eendeel videre 
omspurte muelige Ting udforsket og effterseet, saa har 
ieg ikke tordet understaae mig derefter at opholde dette 
mit underdanigste Svar paa det Øvrige, saaledes og saa- 
viit ieg har kundet meddeele og anført er paa de ind- 
bemelte fra høyædle og velbaarne Ht Justitz Raad og 
Ambtmand Hans Simonsen mig underdanigst indhændi- 
gede Spørsmaale.

Assens den 15. May 1745. N. Læsøe1).

BARLØSE.

Paa de ved høye Øfrighed indgifne 40 Poster følger 
min ringe Underrettning, saa viit mig er bevist.

1. Post er mig ubevist. 2. Ligesaa.
jdie Post. Er Gud skee Lof Jorden nogenleedis

frugtbar og meere Kornland end Eng; der ligger iche 
heller nogen Kornland udørchet, saasom dend er af den 
Bonitet, at dend noch kand gifve Grøde af sig, ey heller 
findis her nogen synderlig Slaugs Jord og ey Sandflugt 
eller Flyfvesand.

4. Er mig ubevist.
5. Da voxser her Gud være Ære alle Slaugs Korn 

her i Sognet, og naar Gud gifver timeligt Vejrligt noch 
til Menniskens Underholdning, saa at Bønderne iche 
alleene auler til egen Fornødenhed, men endogsaa selger 
noget til Udgiften, thj ellers kunde de iche betale Kon
gen sin Skat og Herskabet sit Landgilde.

6te. Frugttræer er mesten ved alle Gaarder af Æble 
og Pærer, og til dend Fordeel, at de kand støde Must

l) Niels Læsøe, 1755 adjungeret Herredsfoged i Baag og Vends 
Herreder Svend Gentzmer, der 1758 afstod ham Embedet, 1740 Can- 
celliassessor, død som afskediget Herredsfoged 4. Juni 1785, 8} Aar 
gammel, ejede Provstigaarden ved Assens.
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deraf og bruge i Steden for 011 eller og bortselge Frug
terne til Kiøbstæderne.

7. Intet Salt brændes her, fordj vj er iche nær ved 
Havet.

8. Dyrehafver findes her iche.
9. Iche heller holdis her Stutterier.
10. Bier har de fleeste af Bønderne, men nu forme

delst det kaalde Vejrligt, der falder om Foraaret, blifver 
gandske formindskede; Fordeeler deraf er denne, at de 
baade faaer Vox deraf, saa ogsaa blender Mød deraf.

11. Findis her iche noget af, som er merchverdigt.
12. Veed Herskabernis Jægere best at gifve Under- 

rettning om, Fluer og Myg findis her ordinarie som paa 
andre Steder.

15. Bønderne saavelsom Andre legger mest Vind paa 
at opføde Kalve, FøU, Lam, Gæs, og har de ey ringe 
Fordeel af dem, baade til Huusholdning, saavelsom af 
Besterne til deris Agerdørchning.

14. Hafvet er langt fra os, og derfor kand iche gifvis 
Underrettning om dend Post.

15. Løber Landevejen her igiennem Byen fra Svend
borg til Medelfart, saa og fra Faaborg til Medelfart, endnu 
fra Assens til Bogense og viides iche der at være nogle 
Miile Pele.

16. Post. Har nu i mange Aar været kaaldt Vejrligt 
i Foraaret, som giør stor Skade paa Frugten og andet, 
og fornemmelig sydvæst og nordvæst Vind.

17. Har her Gud være æret i mange Aar iche været 
store og smidtsomme Sygger her i Sognet, og viides iche 
her voxser nogle besynderlige Urter, som kand være tien- 
lige til enten Medicinen eller Farverier.

18. Hvad Enhvers Inclination falder til, er vanskeligt 
at berette; thi det veed mand, at Menniskene af Naturen 
inclinerer mest til det Onde. Deris Tal her i Sognet
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kand være 150 gamle Mennisker og en 80 Børn; fra en 
6 Aars Tid findis her i Sognet 50 føde og 40 døde.

19. Findis her nogen Egeskou til Sognet, dog iche 
synderlig stor, men ingen Bøge.

20. Er her ingen Øer eller Holme, som vj boer inde 
i Landet.

21. Ey heller nogle Fiorde eller Havetz Indløb.
22. Ey heller nogle Strømme eller store Aaer.
23. Iche heller Søer, hverchen store eller smaae.
24. Ey heller merchværdige Kilder.
25. Iche heller nogle store Moser eller Modradser, 

som kand udskiæres og giøris til Ager og Eng.
26. Er her ingen Klipper eller Bierge.
27. Ey heller nogen Curiositeter og Merchværdig- 

heder, som er værd at antegnes.
28. Henhører til Søekanten. 29. Ligesaa.
30. Her har ingen Kongl. Siotter været.
31. Er mig ubevist.
32. Findis her ingen Rytter Destricter.
33. Er mig ubekandt. 34. Ligesaa.
35. Findis her ingen Greveskaber eller Baronier eller 

Stammehuus. Her er en liden Herregaard kaldet Bar- 
løsegaard, som sigis at være bygt af si. Peder Brah, som 
skal hafve været Landsdommer i Fyen, og veed mand 
iche, at dend nogen Tiid har været kaldet med andet 
Nafn.

36. Henhører til Kiøbstæderne. 37. Ligesaa.
38. Findis her iche nogle Antiqviteter.
39. Findis her iche nogen rare Ord eller Tale- 

maader, saasom Sognet bestaaer af Bønder, og de 
iche gierne bruger andet end deris grofve og gamle 
Maal.

40. Findis her ingen saadanne Nomina propria; her 
tiente vel en Pige for nogle Aar, heede Ærne, enten
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det skal være et rart Nafn eller iche, veed jeg iche, dog 
er det iche almindeligt.

ni j i * Steen Holger Bang1).Barløse den 24 lumj Anno 1745. ° '

DRESLETTE.

1. Her i Sognet er mest jefnt Land undtagen til 
Strerup Bye, hvor Grunden falder bierget, sandet og 
steenigt. Mere Kornland end Engbund og Moradser; 
Jorden ligger ikke udørket og unyttig, men bruges og 
giver temmelig vel Frugt. Ved Brydegaard, som ligger 
ikke langt fra Stranden, er Sandflugt, som dog ikke giør 
stor Skade, thi det standser ved en Mands Tofftegierde, 
hvor udover Gierdet og aarligen bliver ophøjet

2. Til Dreslette, Snave, Brydegaard, Skaarup og 
Mulrud saaes Rug, Byg, Erter, Hvikker, Baaghveede, 
Hafre, dog mest Rug og Byg, til Strerup saaes Baag
hveede, Rug og Hafre.

3. En Deel Æbletræer findes her i Sognet, meest i 
Brydegaard; naar de bærer vel til, kand selges noget af 
Frugten.

7. Biehauger paa adskillige Stæder, men ikke af 
stoer Betydenhed.

10. Heste, Kiør og Faaer legger de sig mest effter 
her, Hestene ere umistelige, men Kiøer og Faaer til 
Fordeel.

11. Brydegaard ligger nær Havet; same Sted findes 
Faae, som undertiden fanger Tordsk og Plædder2).

15. Indvaanernes ungfærlig Tal her kand være 4 til 
500. 1 de 3 sidste Aar føde 49, døde 46.

16. En liden Bøgeskov ungefær x/* Miil i Længden

l) Født i Barløse Præstegaard 1692, Capelian paa Stedet 17^0, Sogne
præst fra 1755 til sin Død 1748. 9) Flynder.
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og Breeden, Ungers Bierge kaldet, tilhørende Bønderne 
her i Sognet under Friderichsgave og Levesmose.

20. En liden Søe ved Fledenstofte temmelig fiskerig 
af Brasen, Aborrer og Karusser, har sit Opløb af Jorden 
og Udløb i Mølleaaen, som løber til Stranden.

}o. En liden Herregaard her i Sognet Fledenstofte 
kaldet, tilhørende Comtesse Trampe til Levesmose, som 
self lader Aulingen drive, er af slet Bygning, gammel 
Bindingsverk, men siges at være en af de ældste frie 
Gaarde i Fyensland.

Viidere vides ikke at besvare paa anførte Poster fra 
Dreslette af

J. Mygind1).

GAMTOFTE.

Fra Gamtofte Sogn kand vel ikke gifves nogen Efter
retning paa de forelagde Spørsmaal, som er af nogen 
Vigtighed, dog blifver dend hermed efter Befalning under- 
danigst og ydmygst indsendt, af hvor ringe Betydenhed 
dend end kand vere.

Qv. i—2. Stiftets Grendser og Strekning er mig ey 
bekiendt.

Qv. }. Gamtofte Sogn bestaaer af fåst Land, paa dend 
eene Side noget bierget eller banket. Jordens Beskaffen
hed er ved Guds Velsignelse og beqvemt Veyrligt frugt
bar. Dend halve Deel bliver i Almindelighed drevet til 
Menneskernis og dend anden halve Deel hviler til Crea- 
turernis Føde og Underholdning. Heeder er her ingen 
af og Sandflugt ere vi befriede for.

Qv. 5. Rug, Byg, Hafre og Boghvede er det Korn, 
som her voxer. Hafren og Boghveden er hos de fleste 
ikkun til egen Fornødenhed, men af Rug og Byg bliver

L) Jørgen Mygind (1707—81), Præst i Dreslette 1755—78.
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af store Bønder-Gaarder nogle Tønder aarligen soldte. 
Af Ærter, Vikker, Hør og Hamp afles ikkun meget lidet.

Qv. 6. Træ-Frugter ere ikkun faae, og
Qv. 7. Salt giøres ikke her, men det kiøbes.
Qv. 8—9—10. Dyre-Hauger, Stutterier og Bie-Hauger 

haves ikke hos os. Een eller anden Bonde kand vel 
have nogle faae Biestader, men det er rart, naar een 
haver 5 eller 6.

Qv. 11. Ved een stoer og eenlig Bonde-Gaard ved 
Nafn Siod kand paa eet vist Sted opgraves eller rettere 
med Magt af Jorden opstødes een Slags Materie, som 
seer Ertz ikke meget uligt1). Een svensk Karl, (som 
ongefehr for 16 Aar siden, da mand først fandt denne 
Materie, som ikkun haver eet Quarteer Jord oven paa 
sig, tiente i samme Gaard og tilforn hafde opholt sig ved 
Berg-Verket i Sverrig) foregaf, at dend saae ud og var af 
samme Beskaffenhed som Jernet, der opgraves af Berg- 
Verkerne sammesteds. Mand bragte nogle Stykker deraf 
til een Smedde i Nervereisen, men dend ville formedelst 
dend Jord og Ureenlighed, som henger derved, ikke lade 
sig smedde. Dend, som beboer samme Gaard, haver 
berettet mig, at Grunden er haard i een liden Engbond, 
som ligger ner derved.

Qv. 12. Af Fugle-Vildt findes her Agerhøns og Vild- 
Ender og af flire-født Vildt Harer, men hverken af det 
første eller sidste Slags i nogen synderlig Mengde. Af 
Insecter ere vi her undertiden om Foraaret, dog ikke 
altiid, incommoderede med Oldenborger, som ved Pløy- 
ningen kommer op af Jorden.

Qv. 13. De Creaturer, som Indbyggerne legger Vind 
paa, ere Heste, Kiør, Faar, Svin, Gies, Høns og Ender, 
hvoraf dog ikkun faae haver anden Nytte end til deres 
egne Huuses Fornødenhed.

*) Nu kjender man ikke noget til Erts ved Sjodgaarden.
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Qv. 14. Ihvorvel Stranden støder an paa Aborre og 
Lundager Byers Marker, saa findes dog ingen, som 
betiener sig deraf her i Sognet eller ved Fiskerie er- 
nerer sig.

Qv. 15. Miile-Pele findes paa det lidet Stykke, hvor 
Landeveyen fra Odense til Assens ved Egerup Bye gaaer 
her igiennem Sognet.

Qv. 16. Da Luften her, Gud vere Ære, er sund og 
god, saa viides ikke

Qv. 17. Af nogle Slags store Sygdomme, som meest 
skulle regiere her i Landet.

Qv. 18. Indbyggernis Inclination og Genie er Ar
bejdsomhed og Flittighed, og deraf flyder, at de her til
deels kand leve bedre end paa mange andre Steder. 
Deres Tal her i Sognet kand beløbe sig ongefehr til 330 
å 540, naar Børn og de, som ere under 16 Aar, und
tages.

Qv. 19. Skove ere her ingen af foruden dend liden, 
som ligger ved Hoved-Gaarden Brahesborg og bestaaer 
af Eege og Bøge.

Qv. 20. I Sognet ere ingen Øer eller Holme.
Qv. 21. Med Nord-Ost Vind gaaer Stranden op ved 

Aborre Bye og paa dends Grund i Foraaret og Efter- 
Aaret, dog beskadiger dend ikke Kornet, som staaer paa 
Marken, men alleene Engbonden. Efter Beretning skal 
det ikke vel vere mueligt at forhindre dends Indløb.

Qv. 22. Her findes ingen merkverdige Strømme eller 
Aaer.

Qv. 25. Ved tvende eenlige Gaarde ved Nafn Hest
holm er een liden Søe, som berer Nafn af Gaardene og 
kaldis Hestholms-Søe. Der ere Giedder derudi, men ikke 
i nogen Overflødighed.

Qv. 24. Her ere ingen besynderlige Kilder.
Qv. 25. Eet Morads nafnlig Paddis-Øye ligger ikke
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langt fra Wistorpe1), hvorom haves een gammel Legende 
eller Relation fra de catholske Tiider, nemlig at paa 
samme Sted skal have staaet eet Huus, hvorudi en ugude
lig Mand, der drev Spot med de hellige Ting, boede, 
som saaledis blev straffet, at hånd og hånds gandske 
Huus sank ned i Jorden og Stedet blef til een bondløs 
Morads2); sit fides penes auctorem!

Qv. 26—27—28—29—30—31. Remarquable Klipper, 
besynderlige Bierge og Dale, merkverdige Curiositeter, 
Hafne, Told- og Losse-Steder og kongelige Slotte findes 
ikke hos os. Ey heller Tingsteder.

Qv. 32. De tvende Hestholms Gaarde, hvoraf nu 
dend eene tilhører Brahesborg og den anden Friderichs- 
Gafve, have tilforn ligget til Rytter-District, men onge- 
fehr for 12 å 14 Aar siden ere blefne soldte derfra8).

Qv. 35. I Sognet ligger een Herre-Gaard nafnlig 
Brahisborg, tilhørende Hånds Høy-Grevelig Excellence 
Herr Geheime-Conference-Raad og Stifts-Amtmand Rant
zau, Gaarden er grundmuuret og af nye opbygt af si. 
Hr. Jürgen Brahe Aar 1639*).

Qv. 38—39—40. Antiquiteter, rare Talemaader og 
besynderlige Nomina propria viides ikke nogen af hos os.

Gamtofte den 6. Junij 1743. D. Seidelin5).

x) Dette Morads ved Vedstaarup eller Vistorpe kaldes nu Øjet. 
2) Jfr. E. T. Kristensen, Danske Sagn III, 238. 3) Hestholm-Gaardene,
der paa Frederik II,s Tid synes at have været en Herregaard, tilhørende 
Knud Daa (Jacob Madsens Visitatsbog S. 545), tilhørte senere Ejeren 
af Erholm, Oberstlieutenant Paul Ulrich Pestel, der 1670 solgte dem til 
Oberst Frederik v. Arenstorff (Landstings Sk jøde- og Pantebog), som 
strax efter bortmageskiftede dem til Kongen, der s. A. udlagde dem til 
Ryttergods (Kronens Skøder II, 328). Paa Auctionen 1718 overen Del 
af dette kjøbtes den ene af Ejeren af Frederiksgave, den anden af Ejeren 
af Brahesborg, Baron, senere Greve Christian Rantzau (Orig. kgl. Skjøde 
16. Juli 1718 i Brahesborg Archiv). *) Rigtigere 1638—56. 6) Provst 
David Seidelin (1711 —91), Sognepræst i Gamtofte fra 1738.
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HAARBY.

Hvad som om Haarbye Sogns Terrain og dets Be
skaffenhed kand anmerkes, ere effterfølgende:

Sognets Marker ere grusede, steene-fulde og opfylte 
med Sand-Høje. De 3 Byer i Sognet ere forsynede med 
nogen Eng-Bund til Fornødenhed, men derimod har de 
andre 2 Byer derpaa Mangel.

Skov er her ingen uden en liden Lund kaldet Filstrup 
Lund, knap en halv Fierding Vej i Længden og Bre- 
den, tilhørende afgangne Professor Eliæ Naurs Enke i 
Otthinse1).

Underskov til at gierde med findes en kaldet Sinne- 
kjær, hvori hver Avlsmand i Haarbye og Acherup har 
deres Maal, dog ulig effter deres Hartkorn.

Søer ere her ingen af Betydning uden en liden kaldet 
Sarup-Søe, hvorj vel skal være Gieder, Brasener og Abor
rer, men ej er at trekke med Vaad formedelst Stapper af 
Træer i Bunden, saasom der fra gammel Tid skal have 
staaet Skov.

5 å 6 Gaardemænd i Strandbye har en liden Abild- 
Have ved deres Gaarder, hvoraf, naar Frugten bærer til, 
een har soldt for 10 Sdr., en anden for 12, den 3I'? for 
15 til Skippere, som om Høsten farer til Norge; det 
øvrige støder de til Must at have om Vinteren til deres 
Grød istedenfor Gotøl.

En Krog har de fleeste plantet med Homle ved deres 
Gaarder til deres Huusbrug.

Det beste Slags Korn her voxer er smaaaxet Rug. 
Saa og Haure, naar en vaad og varm Sommer ind
falder.

En Hare seer vj at springe os forbj og en Ager-Hønne 
at flyve os ved Siden.

x) Pernille Mule.
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Oldenborger og Snagorme1) regierer her i en tør og 
varm Sommer.

Lam, Grise legger Bonden sig til, 2 å 5 Kalve, 1 å 2 
Føl til Plou-Bæster, ligesom Gaarden er stor til og Gud 
giver Held og Lykke.

Miile-Pæle ere her ingen, saasom Sognet ligger fra 
Landvejen.

Strandbye og Nellemose grændser ud mod Stranden, 
som gaar ud til Fiorden, der løber om ved Faaborg, og 
farer især Huusmændene ud paa smaa Baade efter Torsch, 
Flønder og Sild til Føde.

Vj har Gud at takke for en sund Luftt. Qvartan- 
Feberen har nogle Aar regieret, men nu Gud skee Lov 
findes ikke til.

Remarquable Medicinurter viides ingen uden de, som 
findes i ovenmeldte liden Lund, Auricula Muris, Veronica, 
Rølliker, Trifolium aqvaticum, Nasturtium aqvatic: og 
slige, som en Botanicus kunde finde.

Dend gemeene Mands Genie er servil, saasom fødes 
i Trældom, opfostres i Trældom, lever og døer i Træl
dom. 1 de 10 sidste Aar ere fødde imod 250, døde un- 
gefeer ligesaa mange.

Ved vaadt Veirligt og om Vinteren er en Samling af 
Vand i Haarby Bye, hvorfor og en Træe-Broe er reist, 
som giør som en Aae og har sit Tilløb af adskillige 
smaa Bekke og sit Udfald igiennem Haarbye Mølles 
Bagflod ved en Bek udi Stranden.

I Sognet ere ingen merkværdige Kilder, ej heller 
Kiere eller Elle-Moser, en Flint-Kugle-Skud lang eller 
bred, der ere Umagen værd at udskieres.

I Sognet er ingen Antiqvitet eller gamle Konge-Breve 
og Privilegier, uden hvad en og anden saa kaldet Selv-

x) Skal vel være Snarorme.
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Eier-Bonde, som dog giør Hovning eller giver Hovnings 
Penge, kand have paa sin Gaard.

1 Sognet er een Herre-Gaard kaldet Løwismose, be
boet af si. Hr General-Lieutenant Trampes 2de yngste 
Døttre, grundmuret Bygning med en plaisant Have, skal 
være først bygt af en ved Navn Oxen1).

Rare Nomina propria, Ord og Talemaader i Sproget 
viides ingen.

Viidere kand ej anføres af mig som er'en Advena fra 
Jylland.

Acherup Præstegaard den 25. Maij 174;. Bøtcher ).

HELNÆS.

Hellenæs. Har maa skee sit Navn af een Kiempe, 
der i fordum Tiid har været Eyere af Friderichsgave, 
som paa dend Tiid, mueligt efter ham selv, Haagen, 
kaldtes Hagenskov. Har det været en Kiempe, saa har 
mand da kaldt ham een Helle og dette Land hånds Næs 
eller Hellens Næs, lættere kalder mand det Hellenæs.

5te Post. Rug og Byg er vores Korn her paa Landet, 
undertiiden ickun til Fornødenhed, undertiiden og til 
Overflod.

6te. Æbler og Pærer, men icke eengang til For
nødenhed.

7de. Een i6ten Dyr har velbaarne Hr. Devitz3) her 
paa Landet, der vel kand nære sig, fordj vi har stærk 
Underskov.

12. Vi har, troer jeg, allehaande Vildt.

l) Gaarden er opført af Peder Oxe. ’) Herman Bøtcher (1685 — 
1763), Sognepræst i Haarby fra 1728. 3) Major Frants Joachim v. De
witz til Frederiksgave,

9
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15. Paa Køer og Stuude legger de meest Vind» 
ellers ogsaa paa andet, der saa vel for dem selv som og 
til Udgifter er fornøden.

14. Var her nogen, som tog sig af det, tenker jeg, 
vi havde den skiønneste Leilighed til Fiskefangst.

16. Om Vinteren er her kaaldere end andensteds, 
og om Sommeren heedere, fordj vi næsten har Stranden 
rundt om.

17. For een i6ten Aar siden (efter Indbyggernes Be
retning) vidste mand icke af Sygdom ret synderlig at 
sige, førend derefter }die Dags Kaalden kom iblant 
dem, da vidste de icke, hvad det var, og meente, at det 
var kun nogle Folk, der blev dovne hver }die Dag; 
siden kom Sprinkler, men nu ere vi friske.

18. Indvaanernes Inclination er, som de har faaet 
dend til, nogle her oven fra, og saa gaar dend derhen 
igien, de inclinerer for et evigt Liv; Nogle inclinerer 
ickun for det, som de kand see, og ere i Almindelighed 
sangvineo cholerici, og efter deris Temperament gaar 
ogsaa deris Inclination. Mængden af Folk er maa skee 
200 til disse 20 Gaarde og i5ten Huuse paa Landet.

20de. Midt i Byen er der een Deel Holme i Siaaen, 
skal betyde Søen, som løber ind fra Stranden. Paa disse 
Holme kand der gaae 100 og 6otyve Kiøer i Græsgang, 
men er sylted Græs; thi Stranden gaar tit derover, da 
vil Kiøerne icke æde, før vi faaer Regn.

24. Een færsk Kilde har vi lige i Strandbrædden 
med meget got Vand udj.

26. Klinter og Bierge har vi nogle af.
27. Landet er een Peninsel, det er omflødt saa nær 

som een Vei, der bliver kaldet Øred, hvorpaa 6 Bønder- 
vogne ievnsides kand kiøre imellem 2de Strande fra og 
til Landet, hvorover Vandet undertiiden gaar, og da er 
det Insel.
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36. For 100 og 25 Aar siden er Kirken bygt af Ind
byggerne selv1).

Hellenæs d. 25 Junij ,745. C. Wederkinch»).

KJERTE.

Optegnelse paa hvad som effter de 40 Poster kand 
antegnis fra Kierte Sogn.

1, 2. Kand jeg Intet sige til.
3, 4. For saa viidt dette Sogn er Jorden sandig og 

gruset, icke meget frugtbar, saasom meest Bancker og 
Bierge.

5. Her saais somme Stæder Boghvede, somme Stø
der Havre og dereffter Rug, hvorpaa Marcken ligger til 
Fællet i 2 Aar. Kand selgis lidet Rug til de Kongelige 
Skatter.

6. Frugttræer ere her kun faae, og sælgis her ingen 
Frugt.

7. Skeer icke her i Sognet.
8. Dette veed jeg Intet om.
9. Paa Billeskov, en liden Herregaard, holdis effter 

Græsningens Capacité for at sælge undertiden til Kon
gens og Andris Tienniste.

10. Biehaverne ere de fleeste øde. Bønderne siger, 
at siden Voxet ey brugis til Kirckens Prydelse, ere Bi
erne bortdøde. Men troligere er det, at de kolde Vin- 
tere og Foraare har giort dem Skade.

11. Er skyvlt for mine Øyne og hører til Andris 
Studium.

12. Dette veed Jagt Betientere og Skytter som noget 
deris Profession vedkommende.

13. Plov-Beester, Melcke-Køer, Svin og Faar er Bon-

') Kirken er indviet i. Maj 1618. ’) Christopher Wederkinch (1712 
—90) Sognepræst paa Helnæs 1758—67.

9*
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dens Tillæg; disse sidste har i nogle Aar været heel 
svage, skiønt de giver herlig Frugt, baade Klæde og 
Føde og behøver intet Fooring, saa længe Jorden er frie 
for Snee.

14. Dette oplyser de, som boe ved Søekanten.
15. Dette veed allerbest Vognmændene, som farer 

Landet igiennem med Reysende.
16. 17. Her om giver Landets Physicus og Medicinæ 

Doctores best Oplysning, som noget deris Studium pro- 
priissimum, og findis vel hos dem derover adskillige 
Observationer.

18. Af meere end 25 Aars Erfarenhed har jeg be
funden, at Bønderne ere af Naturen grove og uhøvlige, 
vante til Slid og Slæb, hengivne til Jordens Dyrckelse, 
hvoraf endeel ere saa indtagne, at de holder det for 
ingen Synd, om de i nogen Maade kand besvige og til
snige sig Noget fra deris Naboer eller Andre.

Deris Inclination falder i Aldmindelighed til Drick, 
og er beklageligt, at hvor meget det end ved Guds Ord 
lastis, ved Kongelige Forordninger forbydes, ja ved dag
lig Erfarenhed og Skade viisis, dog plager og ødelegger 
den eene Naboe den anden ved ulovlig Panten og usøm
melig Dricken. Kort, vil mand have nogen Tienniste af 
en Bonde, maa hånd først fyldis, og skal En straffis, 
saasom for Søndags Arbeyde, Tiende-Svig eller saadant, 
da maa de andre dricke paa ham.

Deris Tal her i Sognet, Gamle og Unge inclusive, 
beløber sig til ohngefæhr 400 å 500 Siæle. I Aaret 1739 
ere fødte 19, døde 15, 1740 fødde 17, døde 18, 1741 
fødde 19, døde ji, 1742 fødde 13, døde 17.

19. Ved en liden Herregaard Billeskov findis en 
liden meest af gamle Ege bestaaende Skov, ligger i Syd
vest for Kircken; dens Circumferentz kand icke viides, 
saasom der falder eendeel Pløyland der imellem. Item 
ved en Bondegaard kaldis Nyfæste, bebois nu af en
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Selveyer, er en Skov, meest Bøgeskov, af Størrelse om
trent en Fierdingmiil i Circumferentz, ligger nord nord
ost for Kircken.

20. I dette Sogn er ingen saadan.
21. Henhører til Strandboerne.
22. Her igiennem Sognet gaar en maadelig Aae, 

løber fra Øster til Vester, hvorudi fangis nogle bitte smaae 
Krebs; hertil Sognet løber den fra Skydebierg Mølle, 
hvorfra dertil veed jeg icke. Ved Ørsbierg, en Bye her 
østen i Sognet, løber i den fra Sønden en liden Beck, 
kaldis Wellingbeck, i hvilcken fangis undertiden nogle 
smaa Græsgiædder, har sin Oprindelse fra Skydebierg 
Marck, og fra Norden løber ogsaa i den en liden Beck, 
kaldet Hellevad, kommer ud fra Syndergaard (en afWe- 
dellsborg Grævskabs Gaarder i Rørup Sogn), dens Eene- 
mercker gaar igiennem en Dal, som corrupte kaldis Hel
vedis Huule, giennem Nyfæste Skov til Aaen. Siden 
kommer ogsaa fra norder Side ved et høyt Fald ned i 
Aaen Bagfloden fra Faurskov Mølle, ogsaa en liden Bye 
her vester i Sognet. Møllen ligger lige tæt oven for 
Aaen, har sit Vand fra 2 stærcke Væld, ligger 2 å 5 
Bøsseskud fra hverandre og løber sammen til et Stæd, 
hvor Mølleren har sit Stiebord et got Pistolskud fra 
Møllen, løber saa gandske fladt, saa mand kand gaae 
der over med Sko paa, hvor mand vil, og kand hvercken 
Heede eller Kulde hindre, at hånd jo altid kand maale 
lidet, men kand ey længe stemme for Vandet, saasom 
det løber altid. Aaen har saa sin Fart mellem temmelig 
høye Bancker til Brende Mølle i Tanderup Sogn. Den 
kand ey blive navigable her; om det er giøreligt neden 
for Brende Mølle, veed jeg icke.

23. Er her ingen i Sognet.
24. Adskillige smaa Kildevæld falder ud under Ban- 

ckerne ved Aaen, men særdelis paa Kierte Byes Marck 
er næsten midt paa Siden af et temmelig høyt Bierg,
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kaldet Hinckelsbierg, et meget stærck Væld med fortræf
felig deylig Vand, som holdis for at være sundt; dog 
veed jeg derom ingen Overtro eller sær Lægdom, som 
hos nogle andre her i Landet saa kaldede hellige Kilder, 
der besøgis Set. Hans Afften,

25. Findis ingen synderlige, thi hvad smaa Kiærre 
og Moser er, giør Bønderne sig nock Umage med at ud
grave for at finde noget Tørv til fornøden Ildebrand.

26. Her findis et Bierg norden for Aaen kaldet 
Torskebierg, navnkundigt fordi derpaa staar nogle faae, i 
sig selv vaage, Træer, som formedelst deris høye Situa
tion kand seeis adskillige Stæder her i Landet, ja endog 
i Holstein1).

27. Som merckværdigt og mueligt ey findis flere 
Stæder her i Landet antegnis, at Taarnet er bygget for 
sig selv en 20 å 30 Skrit siidvest for Kircken. Aarsagen 
dertil fortællis, men heel superstitieux, at da de i forrige 
Tider bygde Kircken og derhos Taarnet, blev alt det, 
som om Dagen blev muuret paa Taarnet, bortreven om 
Natten og kast paa det Stæd, hvor Taarnet nu staar, 
hvorfor de da effter Anviisning bygde det der. Men det 
syunis troeligere, at Taarnet har været siden bygget og 
mueligt mange Aar effter Kircken, hvilket syunis slutte
lig af Muuren, idet en stor Deel af Kircken er bygget 
med store huggen Kampesteene, men Taarnet alleniste 
med Muursteene. Enten nu Kirckens Muur har icke 
været agtet stærck nock til at bære Taarn og Klocker 
eller Grunden ved vester Ende af Kircken, hvor Taar- 
nene aldmindelig staar, har været for skiæv og ujævn, 
som paa Siden af liden Bancke, til at fæste Grundvold 
udi, forstaar jeg icke at dømme om. Paa Faurskov 
Marck, som er en stor Marck, ligger til 3 andre Byer

*) Om det Sagn, der knytter sig til denne Høj, se Thiele, Danmarks 
Folkesagn I, 159.
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hver i sit Sogn, fuld af Bierge og Daler, har engang 
været holden et Feltslag, men paa hvad Tid og mellem 
hvad Folck, veed jeg icke og kand ingen fortælle mig, 
men findis vel antegnet i Historierne1). Imidlertid viisis 
et Stæd, kaldis Daurehøy, hvorunder, som fortællis, det 
tabende Partie laae og fick sin Daure, da de af Fienden 
blev overfalden og slagen. NB. Det har enten maattet 
være smaa Armeer, der har kundet skiule sig mellem 
Biergene, eller de har i de Tider holt slet Skiltvagt, eller 
der har været meget Skov, hvorudi Fienden har gaaet 
uformerkt. Dette sidste synis mig troligst, og er det 
rimeligt, at Byen Faurskov har faaet sit Navn af Sko
ven, der har været, ligesom der og i de angrændsende 
Ørslev Bierge har været stor Skov, saa min si. Fader, 
som der var 49 Aar Præst, vidste at fortælle, at der 
Anno 1675, da hånd kom til Kaldet, fandtis endda mange 
Træer, men nu aldrig ringeste Tegn, saa det maa sigis 
her som andre flere Stæder: iam seges est, ubi silva fuit8).

Ved den nordre Side i Sognet ligger en Bondegaard, 
kaldis nu Nyfæste, men sigis tilforne at være kaldet 
Kong Hansis Fæste, og fortællis, at Kong Hans skulle 
der engang paa nogen Tid have hafft en befæstet Leyer 
(om det har været den Tid det Slag i de vestenfor an- 
grendsende Faurskov Bierge har været holdet, kand jeg 
icke sige). Der viisis nock Tegn af Volde, men de ere 
af saadan Beskaffenhed, at de meere kand anseeis for 
lange Bancker end Volde; tilmed siunis Situationen 
icke beqvem til Leyer, saasom det mesten er Skov og 
Moser, uden saa er, at det er saa lang Tid siden, at 
Skoven, som forhen er nævnet No. 19, kand siden være 
opgroet. Midlertid viises der en liden næsten rund op
kastet Høy med en liden Rende eller Beck Vand omkring,

l) Ved Faurskov Banker sejrede Johan Rantzau over Grev Christo- 
phers Tropper 20. Marts 15^5. 2) Peder Jensen Winther, Sognepræst
til Føns og Ørslev, død 1725.
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besat oven om og paa Siderne med Træer, med en smal 
Opgang, hvor Kong Hans skal have holdet Taffel, som 
Stædets Eyere, der tilforne har været en Kiøbmand i 
Norge, til en Erindring har ladet sætte Bord og Bæncker 
paa og giører sig icke lidet til af denne Antiqvitet.

28, 29, 50. Findis icke i dette Sogn.
?i. Tingstæd findis her i en Bye kaldis Hierrup,

sydvest i Sognet, nemlig forsaaviidt af Bog og Wends 
Herreder, som icke sorterer under Rytterdistrictet samt 
Grevskabernis Wedellsborgs og Gyldensteens Bircker, 
hvorfor det og kaldis Bog—Wends—Herretsting; der strax 
ved boer baade Skarpretter og Natmand. Hvor vidt dets 
District strecker sig, er mig ubekiendt. Der skal tilforne 
have været et Ting i hver Herret indtil 1688, da dette 
Tinghuus har været bygget1). Tingdagen er hver Fredag. 
Over Dørren fandtis tilforne paa en sort Tavle:

<^>
»Anno 1688 er Hierrup Tinghuus _ /'"'V opbygt

paa Bog—Wends—Herrets Bekostning effter Hr. Cancellie 
Raad og Amptmand Erich Steensens Ordre. Rættens Be- 
tienter vare Borgmester Johan Michelsen af Middelfart Dom
mere. Tingskriveren var Peder Nielsen Byefoget i Assens,«

Ved aabent Brev 22. December 1686 sammenlagdes Baag og 
Vends Herreder samt Gamborg Birk, og Tinghus opførtes i Hjerup. Ved 
Rescr. 18. Maj 1798 adskiltes Herrederne igjen, og Tingstederne hen
lagdes til Assens henholdsvis Middelfart, med hvis Byfogedembeder Her
redsfogedtjenesterne forenedes. — En Snes Aar efter denne Indberetning 
var Tinghuset saa forfaldent, at det fra Grunden maatte ombygges af 
Tømmermester Truels Lund i Odense, et saare beskedent, teglhængt 
Bindingsværks Huus paa 15 Alen i Qyadrat; med en Jernkakkelovn og 
Skranke kostede det 207 Rd. Tegning af det findes ved Regnskabet i 
Assens—Hindsgavl Amtsarchiv Nr. 129. En ny, Justitspæl eller Kag af 
Egetræ med Jernring blev 1795 opsat ved Tinghuset (smst. Nr. 150).
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men blev borttaget for faae Aar siden, da Huuset blev 
repareret.

32, 33, 34. Veed jeg intet af.
35. Her findis en liden Herregaard kaldet Billeskov; 

saaviidt som kand erfaris er den bygget af en Herre ved 
Navn Steen Bille. Over Dørren findis Aarstal 1577 saa 
og de Billers og Uhrners Vaaben1). Stuehuuset, som er 
Bindingsverck tegllagt, ligger paa en liden gandske om- 
flødt Holm med Broe over, og er ved Vandets Udløb for 
faae Aar siden anlagt en liden Mølle, hvoraf Gaardens 
Eyere, som nu er en honnet og skickelig Mand, dog ey 
af Adel eller Caracter2), kand om Vinteren betiene sig 
til sit Huusis Fornødenhed. Vandet dertil har sin Op
rindelse fra nogle Graver paa Hierrup Marck.

36, 37. Henhører til Kiøbstæderne.
38. Herom veed jeg intet viidere, end hvad som 

No. 27 er antegnet.
39. Veed jeg intet, som er af den Betydning, at de 

er værd at skrive.
40. Her i Sognet ere ingen Navne, som jo ere ald- 

mindelige, uden disse 2 Carsten og Thor, findis en af 
hver Navn.

Viidere har jeg icke kundet opsøgt, som er at antegne 
ved Kierte.

L. Winther8).

KJØNG.

Dend underdanigste Underretning, som effter høyby- 
dende Befaling kand af underskrefne meddeelis paa een- 
deel af de optegnede 40 Poster, er følgende:

2Éen og 15^ Post. Fra det store Belt ved Nyborg til

*) Steen Bille til Kjærsgaard, der oprettede Billeskov, var gift med 
Helvig Lllfeld (ikke Urne). 2) Vilhelm Frederik Farenhorst, død 1767. 
8) Laurits Winther (1698—1772), Sognepræst i Kjerte fra 1742.
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det lidet Belt ved Assens er 9 danske Miile, med Miile- 
pæle ved hver Fjerdingvej afpælede.

3, 4, 5, 31 og 32“: Dette Kiøng Sogn udj Assens 
Ampt, Bog-Herridt beliggende hafver tilforne altsammen 
henhørt under eet Tingsted, beliggende udj Hierup Bye 
i Kierte Sogn, som og er tilfællitz for Wendtz-Herridt i 
Hindtzgafls Ampt, undtagen hvis deraf sorterer under 
Grefschabet Wedelsborgs Bircheting; men nu ere 3de Byer 
her af Sognet, nemlig Gummerup, Høiberg og Holte, 
bestaaende baade af Rytter- og Proprietarie-Bønder, hen
lagde under Rytter-Districtet og sorterer under Hans 
Kongelige Mayestæts Bircheting, beliggende udj Raune- 
berg udj Sanderum Sogn udj Odense Ampt og Herridt. 
Dette Sogn bestaaer mestendeel af Bancher, Steen- og 
Leer-Grund; det meeste Korn, som saais her, er Hafre, 
som eflfter Væirligetz Beschaffenhed bærer Frugter, under
tiden 3 å 4 Tønder effter hver Tønde Sæd. De fleeste 
af Bønderne maa iblant kiøbe Æde- og Sæde-Korn.

6 og iote. Frugt-Hafverne her bestaaer fornemmelig 
af Abild-Træer, som de fleeste har lagt Vind paa, og 
naar samme bærer nogle Frugter, støder Bønderne Eblene 
til Must, som de bruger for at menagere Ølkorn, som de 
hafver kuns liden Forraad af; Bi-Hafver findis ikke her 
i Almindelighed, men en Bonde iblant kand hafve 1, 2, 
3 å 4 Biestader, hvoraf, naar det vil lychis, selgis nogle 
Kander Honning; Humble hafver og de fleeste lagt Vind 
paa at legge, hvoraf de kunde hafve alleeniste til eget 
fornøden Brug, naar dend vilde bære nogetledis vel til, 
hvilchet nu i nogle Aar har fejlet.

8, 23 og 35. Her i Sognet er en Herregaard, hvis 
Navn uden Forandring (saa viit mand veed) har været 
Søeholm; schal være bygt af Begyndelsen af en ved 
Nafn Gabriel Schinchel, som lod 2^ paa Stædet tilforne 
staaende Bøndergaarde nedbryde og lagde Grunden dertil.
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Samme Gabriel Schinchel1) skal og have bygget en liden 
Gaard, Orelund kaldet, i Sandager Sogn her i Amptet 
og Herredet. Ved dette Søeholm er en liden Søe, i 
Circumferentz ungefær en Fierdingvey og i Breeden 2 
å 5 Bysseschud, der udj ere Giedder, Aborrer, Brasen, 
Fliirer og Aal, dog iche i Mængde. Stædetz itzige Eiere, 
si. Obriste Kaphengstes Enche-Frue, hafver for nogle faa 
Aar siden ladet indrette strax uden for Gaarden en liden 
Dyrehafve til 10 å 12 Daadyr til sin Fornøjelse. Denne 
Herre-Gaards Stuehuus er gammel Bygning, Bindings- 
Verch; Ladegaarden afbrændte 1719, er derfor saaviit ny*).

12. Det fireføddet Vildt bestaaer af nogle faa Harer; 
Fugle-Vildtet af Ender og Agerhøns, af hvilche begge 
Deele her dog kun forrefalder ganske lidet.

15. Almuen her i Sognet tillegger Bæster, Qvæg, 
Sviin, Faar, Gies, dog de fleeste formedelst ringe Græs
ning ichun til Fornødenhed; dend meeste Udgifft tagis 
af Kiørne.

18. I dette Sogn ere i de næstforgangne 10 Aar de 
fødde 179 og de dødde 177.

19. Her er til nogle af Sognetz Byer lidet Under- 
schov, men ej Overschov, undtagen til 3 Stæder udj 
Holte, som bestaaer af nogle faa Ege og Bøge; ellers 
grendser her paa Sognet baade kongelige og particuliere 
Schove, saasom Søeholms, Krengerups og Frederichsgafves, 
baade Eg og Bøg, men meest Bøg, dog iche af nogen 
Størrelse.

24. Her er iche nogen merchværdige Kilder; men 
nær ved Assens schal være en saa kaldet hellig Kilde, 
hvortil adschillige, som ere behæfftede med een eller 
anden Legemetz Svaghed, søger Afftenen for St Hans-Dag; 
Beschaffenheden eller dends Læge-Krafft er mig ellers 
ubekiendt.

l) Gabriel Skinkel, død 1600. Se ndf. under: Søholm.
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38. Antiqviteter vides ej nogen her i Sognet. Udj 
Søebye Sogn her i Amptet og Herredet er eet Bierg, 
kaldet Øxenbierg, hvorom gammel Mand fortæller, at 
dend saa kaldet Græfvernis Krig der schulde hafve været; 
Saxo Grammaticus schal hafve schrefvet derom.

39. Som Accenten udj det dansche Sprog er for- 
schiellig her i Landet hos dend gemeene Almue, saa er 
og dends Tale-Maader og Phraseologier adschillige, dog 
ej andet end noget selfgiort Fransch og Latin og her ej 
anderledis, end paa andre Stæder kand forrekomme.

40. Nomina propria ere før fundne disse her i 
Sognet: Mandfolchis: Asmus, Enoch, Svend, Offer, Tønder, 
Mandalus; Qvindfolchis: Temperantze, Lyche. Endnu 
findis in sexu masculino: August, Nafne, in foeminino: 
Lucia, Bolette. De andre, her forrekomme, ere almin
delige.

Kiøng Præstegaard den 27 Mai) 1743. Jacob Sandwad1).

SANDAGER OG HOLEVAD.

Effter Hans Excellentzes Geheime-Conference-Raads 
og Stiffts-Befalings Mandens Hr Christian Rantzovs Ordre, 
mig saa vel som øvrige Præsteskabet i Bog-Herred ved 
Prousten, velærværdige og høylærde Ht Hans Jacobsen i 
Søebye meddeelet, angaaende Effterretning om, hvad 
mand kunde have observeret af de betegnede 40 Poster, 
som samme Tid blev omkring sendt, kand ieg ikkun give 
liden, ieg kand snart kalde det ingen Oplysning.

Da tildeels i mine Sogner Sandager og Hulevad ikke 
forekommer saadanne Ting, som de fleeste af opførte 
40 Poster mælder om, ieg og deels iche har lagt mig

’) Han var født 1687 el. 1689 og var Præst i Kjøng fra 1714 til sin 
Død 1755. Hans ovfr. under Post 38 aabenbarede chronologiske Uvi
denhed med Hensyn til Slaget ved Øxnebjerg og Saxo harmonerer godt 
med det non, han efter fire Aars Studium erhvervede til Attestats.
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effter saadanne Videnskaber, som til nogle af Posternes 
Besvaring udfordres; thi hvad ieg kand erindre om nogle 
af Posterne, er ichun generaliora og Ting, som ere 
meesten alle forud bekiendte, tiener vel derfor iche heller 
Nogen til particularie Effterretning. V. G.1) om den

5“. I Sandager og Hulevad Sogner kand saaes føl
gende Slags Korn: Rug, Byg, Bog-Hvede og Erter, men 
saaes dog meest af de 2de første Slags, hvor af ieg meener 
Indbyggerne auler saa meget, som behøvis til deris egen 
Fornødenhed, naar de, som auler meest, vil afstaae til 
dem, som Indtet auler, saa vel som til dem, der auler 
mindre og behøver at kiøbe af Andre. Rart skulle det 
være og et sær frugtbar Aar, om de der effter skulle 
have Noget at afhænde til Fremmede.

6“. Æble-Træer har vel de Fleeste ved deris Vaa- 
ninger, men ey i Overflødighed og derfor heller iche til 
nogen synderlig Fordeel.

iole. Om ieg kand kalde det Bie-Hauger, at Nogle 
af Mændene har Somme een, Andre toe, de, der har 
fleest, 3, 4 å 5 Bie-Kurve, som Indbyggerne kalder Bie- 
Stader, veed ieg iche. Hvor til Biernes Frugt, der nu 
nogle Aar formedelst indfaldne haarde og kolde Foraars 
Tider har ikkun været ringe, benyttes, ufornøden, at ieg 
erindrer, siden Alle veed det, Mange maaskee bædre 
end ieg.

I2re. Af Insecter erindrer ieg et Slags, som vi kalder 
Aaldenborrec, der giør Træerne iche liden Skade, hvor 
de om Sommeren, naar det er meget varmt, falder paa.

i De tamme Dyr, Indbyggerne legger meest Vind 
paa og har størst Fordeel af, ved Eenhver uden min 
Erindring ere Heste og Kiør: de første bruger de til at 
dyrke Jorden med, og da her i Sognene er ikkun maade- 
lig Leylighed til de sidste, bliver Fordelen af dem iche

l) Verbi gratia.
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heller saa vigtig her, som den kand være paa bædre 
Stæder. Næst disse meener ieg kand sættes Faarene, 
paa hvilche mand dog tit faaer stor Skade, naar de af 
Sygdom døer bort. Effter disse kand mand regne Svin 
og Gies.

i8de. Naar mand vil regne alle baade Unge og Gamle, 
kand i Sandagger og Hulevad Sogner være mod 400 
Mennisker. I de 10 sidste Aar ere føde 94, døde 108.

19 vide 35.
2ide. Vel gaar Stranden ind paa 2Ée Stæder ved de 

vesterlige Grændser af Sandager Marke, men da begge 
Viiger ere ikkun gandske smaae, meener ieg det er 
unødig at røre noget om dem; skulle saa være, bliver 
vel iche her det rette Stæd, men heller de Stæder, som 
de paa den anden Side støder an paa, hvor effter de 
har deris Nafne. Den ved den nørre Side kalder Ind
byggerne Emtekier Noor, begge effter de 2d< Landsbyer, 
hvis Grund de løber paa. Den sidste kand maaeske 
observeres, deels fordi Indløbet fra Stranden er gandske 
smalt, deels og fordi den tager imod en liden Aae, der 
tillige med Viigen giør Skielsmisse imellem Byernes 
Sandager og Abore Grund. Fra det Sted, hvor samme 
Aae nærmest Viigen og iche langt fra den tager en liden 
Bek til sig, indtil den noget bædre oppe paa Landet 
atter tager imod een Bek, som kommer meere fra den 
nørre Side, giør den Skiel imellem een Deel af Sand
ager og Hulevad Sogners Grund. Fra Stranden gaaer 
nogle faae og smaae Ørreder op i det færske Vand i 
Aaen fra S“ Martini Dag til Kyndelmesse, da deres Tid 
er at lege.

22 vide supra 21.
2}de. Imellem Torup og Stubberup, 2Ét smaae Byer 

i Sandager Sogn deris Marker, er en gandske liden 
Søe beliggende, kaldes Stubberup Søe. Der findes vel 
nogle Gæder udi den, men da den effter Haanden groer
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op, er det vanskeligt for dem, som har Fiske-Rettigheden 
udi den, at faae Noget der. Fra samme Søe har en 
liden Bek sin første Oprindelse, som forøges noget ved 
en Elle-Mose, hvor igennem den har sin Cours og til 
sidst løber ud i forhen ommældte Emtekier Viig.

25 vide 21 et 23. 26 vide 35.
27. Jeg veed iche, om ieg kand anføre det som 

noget mærkværdig, at meesten langs ud med Strand
bredden imellem de 2de omtaldte smaae Viiger sees 
kiendelig Tegn til der i Feyde-Tider (naar veed mand 
ikke) har været Skandser opkastede. Og et Sted siunes 
noch at have staaet een liden Bygning som et Vagthuus 
eller deslige.

35É5. I Sandagger Sogn er beliggende een liden Self- 
Eyer Gaard kaldet Orelund, der skal være af 2de Bønder- 
gaarde saaleedis forandret af Philippe von Heidensdorf1), 
saa vit ieg erindrer af det gamle Manuscript, som Hans 
Velærværdighed Hr Provsten for nogen Tid siden om
sendte i Herredet, hvilchet det maatte behage Hr Prov
sten nærmere at efftersee, om nogen tilforladelig Op
lysning samme Gaard angaaende der kand findes; thi 
hvem den Heidensdorf har været og naar hånd Orelund 
har indrettet, er mig ubevist. Bygningen derpaa er 
Bindings-Verk, nu gamel. 1 Ennemærkerne er lidet Bøge 
og Æge Skov, saa meget Gaardens Beboere til Spar
sommelighed nu kand behielpe sig med. Ellers er midt 
i Markene een temmelig stor Sandbanke, hvor af mand 
kand see i klart Veyer 14 å 15 de nærmeste Kirker, 
kaldes Mølle-Banchen, maaskee fordi der tilforn har været 
en Vind-Mølle, der er saa meget des meere rimeligt, da 
oppe paa Toppen af den sees endnu nogle store Steene, 
dem mand anseer som Fundamentet til samme Verk, der 
noch maae have været fordeelagtig, den Tid det har

x) Philip von Heidersdorff, nævnes 1550—85 (Danmarks Adels Aarbog 
XIV, 212).
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været i Stand, siden her i Egnen ere ikkun nogle smaae 
Vand-Møller, som offte om Sommeren mangler fornøden 
Vand, da det er besværligt for omkringværende at faae 
deris Korn malet.

Sandager Præste-Gaard den 25 Junij 174;. Jacob Hansen 
Hvalsøe1).

SKYDEBJERG OG ORTE.

Præsten for Schydeberg og Orte Sogne veed ej vii- 
dere til underdanigst Besvaring paa de 40 Poster end 
følgende.

4de Post. Schydeberg og Orte Sogne ere Sand- Gruus- 
og suur Leer-Bierge og Dale med Steen Moser og Mo
radser, suur og kaald Grund.

5''. Her er gandske liden Bygland. Dend bæste 
Sæd er Bogved, naar ingen Nattefrost paakommer i 
Blaaster’) Tiden, siden Rug og Haure, som, naar dend 
bærer vel til, giver } å 4 Tønder effter hver Tønde Sæd. 
Dog kiøbes her mere Korn end selges. Bonden skal 
her tage sine Udgiffter af Fæ og Smør.

6,e. Frugt-Træer ere besynderlig Abildtræer til Nød- 
tørfft, naar de vil bære.

7de. Salt arbeides iche her, men paa Nørre Sletten 
mellem Bogense og Odense brændes Tang ti, Aske, deraf 
gjør Slæ-Boen grou Salt, kaldes sorten Salt, til at for- 
derve’) Smør med; ellers hielper Bonden sig dermed til 
sin Kiød-Mad.

Kiør og Stude beflitter mand sig her paa at 
have sin Næring af. Maadelig Bæster og Sviin. Faar 
kand neppe haves til Fornødenhed formedelst den kolde, 
vode Grund. Gedder kunde maaske leve her, dersom 
de maatte.

l) Født 1687 i Sandager Præstegaard, Præst i Sandager fra 1711 til 
sin Død 1752. 8) Blomster. 3) Skal vel betyde: gjøre holdbart.
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16d‘. Lufften og Veirliget er disse Aaringer ligesom 
der siges en Fransk-Mand i gamle Dage har beskrevet 
det i Dannemark: 8“ Maaneder Vinter, 2 Maaneder ondt 
Veir og 2 Maaneder got Veir.

17I'. Her groer en Urt kaldet Engesker1), som sælges 
til Farverne, Holdsrod2) og Calamus3) findes i Orte og 
Schydeberg.

24'*'. Kilder findes iche her af nogen Mærkværdighed.
25I'. Udi Orte Sogn en Mose kaldet Aals-Mose be

synderlig stor, grænser paa Orte Ladgaard og Peirup i 
Orte Sogn, paa Schalberg og Koichild4) i Vissenberg 
Sogn, ungefer 1/t Miil bred Synder og Nør og 1 Miil 
lang fra Bogøegaard i Tommerup Sogn, hvor een Arm 
strecher sig til i Østen, og til Aarup Bye i Schydeberg 
Sogn i Vesten, hvor den vester Arm begynder. En liden 
Aa, strechende sig 2 Mile vesterpaa, endtil den løber ud 
i Havet i Tanderup eller Huusby Sogn. Bemælte Aa 
betiener 2de Møller, først Schydeberg, siden Brænde Mølle. 
Her er ellers en gammel Snak, at mit i bemælte Mose 
har været et Slot, beboet af Een, har hedt Strandel. 
Rudera findes i Grunden af en liden Holm mit i Mosen.

26!'. Tre sammenhingende Bierge nordost for Frø- 
berg paa Frøberg Mark i Orte Sogn ere de høyeste i 
denne Egn, dernæst Tob 7« Fierding Vei fra til Nordost5).

35“. Udi een af Grev Corfitz Uhlefeldt og hans 
Grevinde Eleonora Christina given Revers til høylovlig 
Ihukommelse si: Kong Friderich den 3*!, datum Kiøben- 
haun den 23. December 1661, mældes om en Gaard i 
Fyhn, Uhlfeldt tilhørende, kaldet Ellensborg. Hvad Naun 
dend før har hafft eller nu har, veed jeg iche. Sluttelig 
Naunet har været af Eleonora6).

Bøtchersholm i Lunde Herredt i Norup Sogn, hvor

x) Engskjær (serratula). 2) Holdsurt (inula helenium). 3) Kalmus. 
4) Kaadekilde. 6) Brendholt Bjerg ved Topgaarden. 6) Som bekjendt 
er Holckenhavns tidligere Navn Ellensborg dannet af Ellen Marsvin.

10
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der er Mængde af Enebær, har sit Naun af Muscovitsæ 
Resident Bøtcher i Hamborg, kaldtes før Roseneie af 
Rosenerands, før Qvitzousholm af Qvitzou. Gyldensteen 
i Sandagger Sogn i Schouby-Herred var før Enggaard, 
Vedelsborg i Huusby Sogn i Vends-Herret var før Ivars- 
næs. Friderichsgafve i Synderby Sogn i Bog-Herret var 
før Hagenscou Slot.

39. Det danske Sprog forderves mere og mere af 
Latin, Fransk og Tydsk, saa at Bønderne endog glemme 
at tale Dansk.

40. Rarere Navn findes iche her end Agatha, de 
andre ere almindelige.

18dt. Udi disse sidste 11 Aar ere udi Schydeberg og 
Orte Sogne fødde 236, døde 183.

i9de. Udi Schydeberg Sogn er ey stor Skou uden til 
Aarup, en liden By til Erholm. Orte Sogn bestaar mest 
af Skou, Ege og Bøge, men mest Bøge. Her om veed 
Skoubetienterne Forklaring. Viidere veed ey i denne 
Sag at erindre.

c. . . d , j . «, • H. M. Boltt1).Schydeberg Præstegaard den 12. Maij 1743. '

SØBY OG TURUP.

Besvaring paa de tilsendte 40 Poster, saa viit mig er 
vidende om Søebye og Turup Sogner.

SØEBYE.

Søebye Sognegrund er meest bergrigt og backefuld, 
dog aflis der saa meget, at Indbyggerne kand have nød
tørftig Underholdning og lidet til at selge, naar Aarene 
ere frugtbare.

De fornemmeste og merkværdigste Bierge er det be
kendte Øxneberg, hvor Slaget blef holdet og de tvende 
Grever ihielslagne, som ligger begravet i St. Knuds Kirke

') Hans Matthiesen Boltt (1690—1751), Præst i Skydebjerg fra 1733.



'47

i Odense1). Schousberg, hvoraf mand kand see adskillige 
Herregaarde og Kirker, og i hvor høyt det er, har der 
været gravet Tørv oven paa og aldrig fattes Vand; noget 
fra Bierget er en Kilde kaldet Guldkilde med meget 
got Vand.

Af Creaturerne beflitter de sig iblant andre ordinaire 
paa Kiør, hvoraf de skal have deres meeste Udgift om 
Sommeren, hvilke de tøyrer paa Leider2), siden her er 
ingen Koehave.

Landeveyen imellem Assens og Odense løber igiennem 
Søebye Marker, og findes Miilepæle hver fierding Vey.

De Syger, som her har grasseret i nogle Aar, har 
været Feber og hidsige Syger, dog ere de fleeste Syge 
kommen til deres Helbred igien.

Udj Søebye Sogn er en Herregaard Schougaarde 
kaldet, nye Bygning Bignings Verk3), dend har over 200 
Aar været beboet af Adel, men for 67 Aar siden er det 
blefven en complet Sædegaard.

Til Gaarden og Sognet er intet Skov. Udj Sognet 
findes en Søe, som er fiskerig paa Gedder, Horker, 
Schaller, Aborrer og Suder.

Strax uden for Schougaarde Hofmark paa Voltofte 
Mark findes en Mose kaldet Trollesøe, hvorom haves 
dette Ordsprog: naar Trollesøe giemmer Vand, skal Bonden 
giemme Korn; jeg har observeret det udj 26 Aar, saa 
snart Vandet stiger i Moesen, stiger og Kornprisen, og 
saa snart det falder og svinder, falder ogsaa Kornprisen4).

TURUP SOGN OG BYE.

Grunden over alt er meesten Deel sandig og saaes 
derudj Rug, Boghvede og Avre, hvoraf Indbyggerne har

*) Greverne af Hoya og Tecklenburg. 2) Leid betyder hvilende, 
udyrket Jord. ®) o: Bindingsværk. *) Jfr. Danske Atlas VI, 654, hvor 
Navnet er Trollemose paa Vedtofte Mark, en Trykfejl for Voldtofte, 
gjentaget hos Thiele, Danmarks Folkesagn II, 14.

10’
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til deres Nødtørftighed, og naar Aarene er frugtbare, 
kand selge noget Sæderug; til Turup Bye er hverken 
Skov eller Gierdsel.

En stor Tørve Mose findes paa Turup Mark, men 
tilhører Brahesborg.

En Søe, som kaldes Hestholms Søe eller Viesøe, som 
er fiskerig af Gedder, Aborrer og Skaller.

Nok et dybt Hul kaldes Paddes Øye, der er gandske 
trindt til Siune, hvorudj der er og Fiske.

Af Creaturer har de intet synderligt uden det, der 
kand leve paa Fællede, Faar, Sviin og Giæs, efterdj de 
ingen Græsning haver; deres Kiør maae de tøyre paa 
Leyder, hvilke ikkun ere tynde, naar Tyrke og tør 
Sommer indfalder.

Udj Turup Sogn er en Bye kaldet Blangstrup, hvis 
Grund er leret, men falder dog mere frugtbar; de haver 
Græsning i nogle Skovhaver, hvor meest er Underskov, 
og derfor beflitter de sig paa Kiør, hvoraf de har deres 
meeste Udgift; til Byen er ingen Tørveskier.

Folket i Almindelighed i begge Sogne er gudfryctige, 
arbeydsomme og flittige1); deres Tal kand være 250 for
uden Børn.

Udj de sidste ti Aar er i begge Sogne føde 156 og 
døde 127.

Mænds Nafne, som ikke over alt ere almindelige: 
Espen, Tyge, Gorm, Find, Engelbreth; Qvinders Nafne: 
Erne, Tyre, Rosine, Svendborg, Sinne.

Søebye den i.Julij i74;. Hans Jacobsen2).

l) 60 Aar senere charakteriserer Præsten Hempel Bønderne i Søby 
saaledes: de Kirke-Søby urolige og Brændevins-Guden ivrigen dyrkende 
Mænd (Brev af 6. Juli 1802 i Assens—Hindsgavl Amtsarchiv 105, 2258). 
g) Provst Hans Jacobsen (1689—1749) var Sognepræst i Søby fra 1717.
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SØLLESTED OG VEDTOFTE.

Søllested og Vedtofte Sogners Beskrivelse i Anledning 
af det Circulaire Rescript fra Hånds Velærværdighed. 
Her Prousten i Bog-Herridt.

1. Vedtofte Sogn grændser i Norden og Østen paa 
Ørsted, i Sønden paa Søllested og i Vesten paa Turup 
og Barløse Sogners Grund. Søllested Sogn, som er an- 
nectered til Vedtofte, grændser i Norden paa Vedtofte 
og Ørsted, i Østen paa Kiøng, i Sønden paa Flemmeløse 
og Søebye og i Vesten paa Gamtofte og Turup Sogners 
Grund.

2. Vedtofte Sogn er ungefehr V2 Miil lang og */* 
Miil breed. Længden kand regnes i Øster fra Højbierg- 
Leer udj Ørsted Sogn til Kaslund Mark udj Barløse Sogn 
i Vester. Breden kand regnes i Norden fra Uglebierg 
Mølle, der ligger tæt ved Ørsted Mark og til Mark-Skiellet 
imellem Vedtofte og Søllested i Sønder. Søllested Sogn 
kand i Længden være anseet for 3/4 Miil og i Breden 
for */< Miil. Længden regnes i Østen fra Skannishafve, 
der er een Skoumark Søeholm tilhørende og i Kiøng 
Sogn beliggende, og i Vesten til Vestaarpe Dam, der er 
een stoer Moefie, Brahesborg tilhørende og i Gamtofte 
Sogn beliggende. Breden regnes i Norden fra Skiellet 
imellem Vedtofte og Søllested Marker og i Sønder til 
Dærup Venge udj Flemmeløse Sogn.

5. Begge Sogner bestaaer alleene af fast Land og ere 
over alt biergagtige, dog findes her ingen særdeles høje 
eller stoere Bierge undtagen eet paa Vedtofte Mark, som 
kaldes Ugle-Bierg. Disse Bierge bliver ellers over alt 
pløjede og dyrkede, men for een stoer Besværlighed og 
Umage faaer Bonden ikkun liden og ringe Frugt, saa 
det er neppe, at her i Sognene aules saa meget Korn, 
at Beboerne uden at kiøbe andensteds fra kand komme 
ud dermed til fornødne Udgiffter og Ophold; Enge og
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MoeGer findes her een temmelig Deel af, men meest 
Stærre- og Tørve-MoeGer1), deriblant een stoer MoeGe, 
Støfningen kaldet, hvoraf een Deel tilhører Søeholm, een 
anden Deel Krengerup, der er een Herregaard beliggende 
i Ørsted Sogn og hvis Ejere er høyedle og velbaarne 
Her Justitz-Raad Stochfleth, een anden Deel Høybierg 
og Vedtofte Mænd og endelig dend største Deel een- 
lige Stæder og Bucherup Byes Mænd udj Søllested Sogn. 
Samme MoeGe er ellers vel V« Miil lang, men ej af ret 
synderlig Brede; midt i MoeGen har ungefehr for 20 Aar 
siden været en dejlig fiskeriig Søe, men er nu gandske 
forgroet, saa der voxer Rør paa Stædet og om Sommeren 
gandske tør.

5. I disse Sogner aules alle Slax Korn, sc: Rug, Byg, 
Boghvede, Erter, Vikker og meest Haure, vide supra § 5.

6. Her voxer ikkun gandske faae Frugt-Træer sc: 
Eble- eller Pære-Træer, thj Grunden her er ikke synderlig 
tienlig til Frugt-Hafver, men

10. her findes een Deel gode Biehafver, dog ere de 
paa j å 4 Aars Tiid temmelig formindskede formedelst 
de kolde Foraars Vinde, der ere indfaldne.

12. Vildt, fiireføddet og Fuglevildt, er her ikke stort 
af, dog gives her Harer, Reve, Moere, Oddere, Agerhøns, 
Solsorter, DroGler, Brok-Fugle, Vild-Ender, Beggesiner, men 
størst Mængde af Stærrer og Graae-Spurve. Af Insecter 
ere her som andre Stæder Myg og Fluer og andet Utøj; 
her er ogsaa Mængde af Snoger, Kaalorme, Snare-Orme etc.

i}. Her falder temmelig gode Bæster, Kiør, Sviin 
og Faar, og af disse Slax Creature har Bonden her sine
Udgiffter.

15. Her gaar ingen afpælet Lande-Vej igiennem disse 
Sogner, da dog Lande-Vejen imellem Svendborg og Mid
delfart item imellem Faaborg og Bogense løber herigiennem.

x) Stærmoser, Moser med Stærgræs.
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16. Her er een sund Lufft; Regne-Vejret er her om 
Sommeren tienligst, besynderlig siden her, som mældt, 
er biergagtigt.

17. Her grasserer, Gud skee ævig Ære! ingen Slax 
jefnlige eller smitsomme Sygdomme; Folk bliver vel 
ogsaa syge her, men deris Svaghed kand ikke saa meget 
tilskrives Lufftens Usundhed, som enten uordentlig Diæt 
eller Alderdom og over alt Synden, der er Moder til alt 
Ont. Her gives ellers til Medicin adskillige tienlige Urter 
som Røllike, Centaurium, Pimpernelle, Bukke-Blade, Holtz- 
Urt, Angelike, Rejnfær, Fioler, Skoumærker, Hypericon 
og nogle faae Lillie-Conval og Carneel-Blomster.

18. Her er eet arbejdsom, fredsommeligt og god- 
hiertigt Folk, der i Aldmindelighed inclinerer for at svare 
Kongen, Hosbonden og hver Mand liige Ræt og selv at 
leve vel. Tallet her i Sognene paa smaae og store kand 
ungefehr komme paa 300 Siele. Udj de 10 sidst afvigte 
Aaringer ere her døbte 145 og begrafne 144.

19. I Vedtofte Sogn er ingen stoer Skov undtagen i 
Brahesholms Eenemærke, Wofibierg kaldet, hvor der findes 
baade Eeg og Bøg, dog ikke af stoer Vidtløfftighed, men 
der er her og der dejlig Giersel-Skov. I Søllested Sogn 
er meere Skov, meest Bøge, faae Eege og aldt ungt. 
Samme Skov er høyedle og velbaarne Her Major Devitz 
til Friderichs-Gave tilhørende; dend er ikke meget breed, 
men kand ungefehr være 7» Miil lang at regne fra 
Skannishafve i Østen til Dærup Mark i Vesten; ellers 
bestaaer dend meest over alt af Underskov som Hessel, 
Elle, Eske og Torn.

26. 1 § 3 er mældet om Biergene her ere i Sognene.
35. 1 Vedtofte Sogn er een Herre-Gaard beliggende, 

som kaldes Brahesholm; dend har tilforne været kaldet 
Vedtofte-Gaard, men da Tyche Brahe gaf den bort som 
Medgifft med sin Daatter til Claus Daae, loed bemelte 
Claus Daae af Respect for sin Sviger-Fader dend kalde
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Brahesholm1). Samme Gaard har siden tilkiøbt sig først 
Assessor Hans Knudsen, dernæst Geheime-Raadinde 
Schinkel og dereffter er dend arvelig tilfalden Capitein 
Stochfleths Frue N. Carisius2); deris Søn, dend høyedle 
og velbaarne Herre Christian de Stochfleth, Justitz-Raad, 
Assessor i Højeste-Ræt, Landsdommer udj Fyhn p. p. 
samme Gaard nu ejer og besidder. Bygningen paa 
Gaarden er gammeldags og over alt Bindings-Verk, und
tagen dend Vester-Ende af Stuehuuset er grundmuuret; 
Borge-Gaarden er ved skiønne Grave afskildt fra Lade- 
Gaarden. Ellers er Gaarden over alt nyeligen renoverit 
og een ziirlig og nyttig Hafve derved bleven anlagt.

38. Her findes ingen tilforladelige Antiqviteter eller 
Curiositeter. Der fortelles vel, at udj Søllested Bye til- 
forne har ligget een stoer Gaard, som var kaldet Sølle- 
sted-Gaard, hvorpaa skal i de papistiske Tiider have boet 
2de Jomfruer, og som der paa dend Tiid ingen Kirke var 
endnu bygget i Søllested, saa maatte disse Jomfruer rejse 
til Vedtofte Kirke; men nu hendte det sig, at de paa 
denne deris Kirke-Rejse væltede udj een Bek, som endnu 
af samme Aarsag kaldes Serkens Bek; derfor, at slig 
Ulempe kunde forekommes, skal disse 2^ Jomfruer have 
ladet Søllested Kirke strax ved deris Gaard opbygge3), 
og er saa denne Gaard siden bleven deelt udj 2^ Gaarder, 
som endnu findes og tilhører Friderichs-Gave, men Kirken 
hører Schougaarde til. Men om dette er een Historie 
eller Fabel, kand jeg ikke sige; det veed jeg, at Søllested, 
tilforne Sylvested, er in hist. Eccles. deraf nafnkundig, 
at Aar 1175 er her eet Concilium holdet i Faveur af

*) Ved Tyge Axelsen Brahes Død 1640 fik hans Datter Christense 
gift med Jacob Lindenov, Vedtoftegaard; efter hende tilfaldt den hendes 
Søstersøn Claus Daa, der 1673 fik Bevilling til at kalde Gaarden Brahes
holm. 2) Gehejmeraad Morten Skinkels Enke Anna Cathrine Charisius 
efterlod Gaarden til sin Broderdatter Marie Dorothea Charlotte Charisius,. 
gift med Vilhelm Stockfleth. ®) Jfr. Danske Atlas VI, 656.
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Brødrene i SS! Knuds Closter, vide Er. Pontopp. Kirchen- 
Historie pag. 442.

39. Her falder adskillige sære Ord og Talemaader, 
ex. gr. een Forstue kaldes her Fremmerset; Pukke o: een 
Tudse; Skottebilek o: een Vagtel; tysse Gange o: 2de 
Gange; i jons 0: for een kort Tiid siden; kej u, om mi 
Skiurt er tiuert o: see ud, om mit Skiørt er tørt; etc.

40. Ej allevegne saa brugelige Nomina propria ere 
her sc: Mænds Nafne: Anthon, Bild, Børge, Enevold, 
Engelbrecht, Find, Gorm, Sander, Vermellje; Qvinders 
Nafne: Rosina, Søster, Svendborg, Tyra.

Søllested Præstegaard den 16. Junij 1745,

H. Christopher Piesner1).

SØNDERBY.

Paa de os tilsendte 40 Poster at give Underretning 
om tienner dette effterfølgende fra Sønderbye til tienstlig 
Svar og Underretning.

NB. de Poster, som iche hører til her at besvare, gaais 
forbie.

Den 5 Post. Rug, Byg, Haure og Boghvede voxer i 
Sønderbye Sogn til Nødtørftighed og der over.

Den 6 Post. Ligeledis Ebler, Perer, Blommer, Rips, 
Stikkels-Bær og Kirse-Bær lidet til Fornødenhed.

Den 7 Post. Ney. Den 8 Post. Ney.
Den 9 Post. Forvalteren paa Friderichsgave, Sr- Niels 

Basse2), har holdt Stuterie, til hvad Fordeel viidis ikke.
Henning Christopher Piesner (1704—63), Sognepræst i Søllested 

fra 1729, 2) Niels Andersen Basse, født i Bogense 1695, døbt Søndagen 
Jubilate, var Søn af en fattig Borger og forhenværende Underofficier 
Anders Rasmussen Basse (Skifte Januar 1724) og Mette Pedersdatter; 
1721 var han Forpagter paa Hvidkilde og boede i Egense, senere paa 
Beierholm, Ollerup Sogn, 1727 kaldes han Forpagter paa Valdemars 
Slot og Nakkebølle, 1740 nævnes han som Forpagter paa Frederiksgave,
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Den 10 Post. Biehauger af synderlig Betydenhed 
findis ingen her i Sognet.

Den 11 Post. Jeg har ikke hørt, at slige Mineralia 
skulde findis her i Sognets Grendser.

Den 12 Post. Harer, Reve, Ender, Brokfugle, Krams
fugle, Krager, Skader, Sterrer, Graae-Spurrer, Lerker og 
smaae og stoere Ugler har ieg seet her, dog ikke i Over
flødighed. Jord-Rotter, Jord-Muus, Muldhvarper, Snoge, 
Jord-Lopper, Frøer, Huus-Rotter og Huus-Muus har ieg 
og seet her.

Den 15 Post. Kre, Best, Faar, Hunde og Katte. 
Gies, Høns og Ender havis i Sønderbye til Nødtøftighed, 
paa Friderichsgave i Overflødighed. Og paa Agerdyrkning 
arbeydis og der ved levis.

Den 14 Post. Torsk, Aal og Flyndere ere de Fiske,

1745 kjøbte han Hindsgavl med Gods og Kirketiender og døde 1775 
som Kammerraad. Sognepræsten i Middelfart, den senere Biskop Tønne 
Bloch, skriver om ham i Kirkebogen under 4. Marts: »Torsdagen blev 
deri fordum velædle og velbyrdige Hr. Niels Basse, Kongl. Majestæts 
Kammerraad, Herre til Hindsgavl, en Fader for Middelfart og særdeles 
godgjørende Mand mod Fattige, under en anselig Sørge-Comitat af Adel 
og Andre, gelejdet til Roerslev Kirke og indsat i den af ham selv ind
rettede Begravelse. Tirsdag den 16. Februar omskiftede han Tiden med 
Evigheden og gik ind i sin Herres Glæde, mæt af Dage, i hans Alders 
78 Aar.« Niels Basse ægtede 1721 (kongl. Bevilling 50. Maj) sit 
Sødskendebarn Karen Nielsdatter Basse, Datter af forrige Byfoged i 
Bogense Niels Basse (en Halvbroder til Anders Rasmussen Basse), død 
omtr. 1701 som Fæster af en Gaard i Gjestelev under Norskov Gods, 
og Gjertrud Sørensdatter. Efter hendes Død blev han gift med Stifts
provst Jens Sørensen Hees Enke Mette Margrete von Haven, død 1776 
i Middelfart. Med sin første Hustru havde han en Datter Karen Basse, 
der i Ægteskab med Cancelliraad Hans Fønss er Stammemoder til Be
sidderne af Stamhuset Hindsgavl. — Præsten i Sønderby Niels Basse 
var Søn af Hr. Peder Rasmussen paa Drejø i Ægteskab med Dorothe 
Nielsdatter Basse, en Søster til Kammerraad Niels Basses 1. Hustru 
(Fyens Bispearchiv. Odense Amtsarchiv. Bogense og Ollerup Kirkebøger. 
Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. Fyens Stiftstidende 1874 Nr. 167. 
Kirkehist. Saml. 5. R. III, 586 f.).
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som vi ordentlig nyder her i Sognet af Havet. Paa sine 
Tider faaes og faae Ørder i en liden Rende ved Aae, 
hvor det salte Vand løber ind og ud ved Ebbe og Flod.

Den 15 Post. Lande Veyen imellem Faaborg og 
Assens, som ligger her i Sognets Grendser, er ey afdeelt 
med Miile-Pele.

Den 16 Post. Jeg haver ingen Veyr Glas, kand der- 
fore ikke give Efterretning om, hvor varm og hvor kaald, 
hvor tung og hvor let Luftten her er; dog tænker ieg, at 
Luftten her er temmelig sund, siden her ere ingen na
turlige Aarsager til u-sund Lufft. Veyret er her saa for
anderligt, at man ikke kand skrive noget vist der om. 
Undertiiden er et Slax Veyr og undertiiden et andet 
Slax gavnligst for Mennisker og Frugter; dog Kulde og 
Hagl er alle Tiider skadeligt for Frugten om Sommeren.

Den 17 Post. Jeg har ikke studeret Medicinen, der- 
fore kand ieg ikke heller give nogen Underretning om, 
hvad Sygdomme her grasserer; dog har her ikke været 
farlige og smitsomme Sygdomme i 3 å 4 Aar. Jeg er 
ikke heller Kiendere af Urters Navne, Kræffter og Brug; 
kand derfore ikke heller give nogen Underretning om 
her besynderlige Urter og rare Vexter skulde voxe og 
findis.

Den 18 Post. De U-benaadede her i Sønderbye Sogn 
ere alle sammen afvendte fra Gud og henvendte Nogle 
til at være Noget, Andre til at have Noget og Andre til 
at leve fornøyet og mageligt ved disse Verdens Ting. 
De Benaadede agter alle disse Ting for Skarn og Skade 
at være, at de kand vinde Christum og fmdis i ham. 
Deris Tal i Almindelighed er ungefæhr 280 foruden Børn 
under 16 Aar.

Den 19 Post. Her ere Skove Friderichsgave tilhørende; 
men deris Mængde, Størelse, Streckning, Situation og 
Sort faar søgis Underretning om hos de vedkommende, 
siden det er mig ubevidst.
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Den 23 Post. Her er en stoer Søe mit i Sønderbye, 
hvor udi ere Aborer i Mængde, faae, men stoere Caruser 
og faae Geder.

Den 24 Post. Een Kilde findis ved Friderichsgavis 
Ladegaard, hvor fra ledis ved Render under Jorden Vand 
ind i Ladegaarden, som løber der uafladelig1). Fleere 
merkverdige [Kilder] her i Sognet viidis ikke.

Den 25 Post. Slige stoere Bekker, Moradser, Kiære 
og Ellemoser, som kunde udtørris, viidis ikke her og vel 
ikke heller findis, siden om her haffte været nogle, som 
med nogen Fordeel kunde have været udtørret, saa 
haffde de vedkommende vel allereede besørget, at det 
var skeet.

Den 26 Post. Udi en Mark, som ligger Nord-Ost fra 
Friderichsgave, kaldet Ulemoshule (i Stedet for Ulvenis- 
hule, som dend mueligt er kaldet, fordi der i dend Mark 
findis en Hule, hvor udi der har været fanget Ulve), er 
et langt Bierg. Dets østre Side er meget høyt og steylt 
og begroet af stoere og høye Bøge. Paa dets Top ere 
adskillige smaae Høye, som kaldis Dron-Høye, og dend 
for omskrevne Hule, hvor udi ere fanget Ulve, som er 
gandske rund og dyb, saa mand der udi kand sidde i 
Læe for alle Slax Vind. Over alt paa Biergets Top 
voxer Ege og anden smaae Underskov: Hesle, Torne etc.

Den 35 Post. Her er en Herre-Gaard her i Sognet 
kaldet Friderichsgave, som tilforned har været kaldit 
Hagenschous Slot, men blev siden af Kong Friderich 
den }die given Niels Banner til Faddergave, hvor over 
dend effter dend Tiid blev kaldet Friderichsgave.

Den 38 Post. Her viidis ikke at være slige Anti- 
qvitæter.

Den 39 Post. Særdeelis Talemaader og rare Ord er 
af mig ikke bleven observeret her undtagen et Ord:

*) Jfr. Danske Atlas VI, 659.
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Vndergierninger, som brugis og betydis med alt det, som 
giøris med Een, ex.gr. dend Kone har kun slette Vnder
gierninger o: dend Kone har kun en slet Omgang eller 
har kun lit til Levnets Ophold. Det brugis og i en god 
Meening ex. gr. dend Mand har gode Vndergierninger 
o: dend Mand omgaais vel af sin Hustrue, faar godt 01 
og Mad etc. Det brugis ogsaa om de umælende Creaturer 
i samme Meening, ex. gr. dend Hest har gode Vndergier
ninger o: bliver foeret vel. Dend Koe har slette Vnder
gierninger a: dend faar kun mager Føde.

Den 40 Post. Ney.

Sønderbye den 29. Maj 174). Niels Basse1).

TANDERUP.

Effterretning saa vit gives kand paa de fra Hi Prou- 
sten tilsente 40 Poster.

Paa 5“ Post. Her i Sognet saaes Rug og Byg, lidet 
Boghved og Ærter, men allene til Fornødenhed, saa kun 
lidet deraf kand sælges.

6. Paa Frugttræer beflitter Indbyggerne sig kun lidet. 
De Træer, som mest sættes, ere Piile-Træer for at have 
Noget til Giærsel, som og giøres højt nødig, da her om
kring er Mangel paa Skof.

10. Bier findes ej mange af i Sognet.
12. Vilt er her omkring Harer, Vil-Ænder, men ej i 

Mængde.
15. Af tamme Dyr beflitter Indbyggerne sig mest 

paa Faar, Giæs, Svin, særdeles gode Kiøer, da de deraf 
tager deris Penge til Udgiffter.

15. Miile Pæle ere her icke entten til Meddelfart

x) Født 1714, Præst i Sønderby fra 17^9 til sin Død 1767; sluttede 
sig ti! Herrnhuterne, jfr. hans Besvarelse af Post 18. Se Kirkehist. Saml. 
5. R. III, 242, 777.
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eller Assens, saasom ingen saa gandske almindelige Lande
veje falde.

16. Luften kand undertiden være usund af Taage, 
som opkommer fra Stranden.

17. Sygdomme grasserer undertiden om Sommeren, 
som mueligt kommer af Forkølelse ved at drike hastig, 
naar mand er varm, dog icke dødelig.

18. Deris Inclination er til at forbedre Marken, i 
Stæden for 2 Aars Lej1) at giøre 41, giøre nye Giærder 
og Indrettninger, at de deraf kunde effter deris Tanker 
komme paa Beenene. Deris Tall kand være her i Sognet 
i alt 500; døde i 3 sidste Aar 54, føde 50.

19. Paa Skove haves her omkring Mangel, som mælt 
er, og hos Nogle arbejdes daglig paa, at dend kand blive 
større.

22. Strax neden for min Præstegaard løber een liden 
Aae, har ingen særdelis Nafn, tager sin Begyndelse fra 
Schydebierg Sogn, løber ud ved Husbye Sogn i Stranden, 
kand være een stor Miil ongefær i Længden, gandske 
smal, i samme Aae fanges Krebs, smaa Geder, Aal og 
Negenaugen.

35. Her i Sognet er een liden adelig Sædegaard 
N: Schierbec2), Hans Excell. Hr. Gref Vædel tilhørende. 
Den er i Begyndelsen bygt af 2 Bøndergaarde; der har 
for 60 Aar boet een adelig Jomfrue derpaa N: Thale 
Oderland3). Samme Gaar har kun slet Bygning og siet
tere Herlighed, ingen Tørfveskiær, langt mindre Skof eller 
Giærsel, har ingen Bønder eller Huuse, langt mindre 
completered Hartkorn, hvorfor der svaris Skatter deraf, 
men er tiendefrie, kort, skal det være en Herregaard, er 
det vel dend sletteste i Dannemark.

36. Kirkens Nafn Tanderup (som liger for sig sielf, 
Præstegaarden allene Nafn effter Kirken), dog rettere

l) Hvile. 3) Nu Minendal. ’) Oldeland.
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Tangdrup, effterdj berettes, at paa den Stæd, hvor Kirken 
staar, har staaet et Huus af Tang1).

39. Rare Tale-Maader vides ej nogle at anføre, men 
gode kunde vel anføris, dersom mand kunde erindre dem 
og de vare værde at skrive; v: g: at faae Aanen o: at 
spise til Middag eller spise anden Gang. Det er et na
turlig Menniske o: et forunderlig Menniske i sin Omgang 
og Tale.

40. Rare Nom: prop: vides ej fleere af her i Sognet 
end Find, Abel Catrine.

Hvilket effter Begiæring indberettes

fra Henrich Godsche2)

Tanderup Præstegaard A? 174; den 22. Junij.

VISSENBJERG8).

Følger i underdanig Hørsommelighed en liden Effter- 
retning angaaende nogle af de 40 Poster.

5. Her i Wissenberg-Sogn, hvor Jorden meesten Deels 
er skarp, sandagtig og gruus-blandet, voxer fornemmelig 
Rug og Bog-Hveede, hvoraf eendeel Bønder udi gode 
Aaringer kand sælge noget lidet; men Biug og Haure 
voxer her næppe saa meget af, som Bonden til Fornø
denhed behøver.

6. De fleeste Frugt-Træer her i Sognet ere Abild- 
Træer, dog ike i nogen Overflødighed; naar disse Træer 
bær Frugt, støder Bonden Must deraf til Huus-Behov.

10. Her i Sognet ere Bierne i disse Aaringer mee
sten Deels uddøde, nogle faae, som endnu haver Bie-

l) Jfr. Danske Atlas VI, 661. 2) Født 1706, Sognepræst i Tanderup 
fra 1734 til sin Død 1773. *) Vissenbjerg hørte forhen til Skovby
Herred i verdslig, til Baag Herred i gejstlig Henseende. Ved Rescr. 
27. Jan. 1804 henlagdes det i verdslig Henseende til Odense Herred og 
ved Cancelliskr. 4, Nov. 1809 ligeledes i gejstlig Henseende.
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Haver, sælger Honning om Effteraaret til dem, som 
blander Mød; ellers haver og gierne eenhver Bonde her 
sin Humble-Have, dog ike større end knap til egen For
nødenhed.

i}. Her i Skov-Egnen lægger Bonden fornemmelig 
Vind paa Køer og Mælkning, saa at de fleeste Indvaanere 
her paa Landet tager meest deres Udgiffter af Smørret.

15. Efftersom Lande-Veyen falder her igiennem Sognet 
fra Odense til Middelfart, er ogsaa samme Vey afdeelt 
ved hver Fierding-Vey med Miile-Pæle.

16. Her og over alt i Fyen holdes fore at være god, 
sund Lufft, effterdi Landet er høyt og biergagtigt, er 
ogsaa af den store Naturens Herre forsiunet med mange 
skiønne Kilder og sundt Vand. Det hender sig iblant, 
at her om Sommeren, naar Boghveeden staaer i Blomster, 
kand falde om Natten en Dug som en Taage eller Riim- 
frost, hvilken besynderlig omkring Moser og Morasser 
kand paa een Nat saaledes beskadige Boghveeden, at 
dens Blomster visner og bliver ufrugtbare.

17. Her i Sognet saa vel som over alt i Fyen siunes 
den aldmindelige Lande-Svaghed at være Brok eller Tarme- 
Brud, med hvilken Svaghed nogle faae Børn fødes til 
Verden og Mange i deres spæde og Ungdoms Aar, eendeel 
ogsaa i deres voxne og Mands-Alder faaer dette jammer
lige Tilfælde, saa at her gaaer intet Aar forbi, at jo 
mange Forældre haver deres Børn og unge Mennisker 
under Brok-Skiererens Haand, hvorunder de fleeste ogsaa 
ved Guds naadige Hielp bliver lykeligen curerede, at de 
ike døer deraf. Om nu denne Svaghed kand foranleediges 
af den megen Boghveede-Grød, som her er brugelig, 
hvorved intestina mueligen extenderes og graveres, at de 
foraarsager saadant Brud, overlades til deres Skiønsomhed 
og Kiendelse, som haver dybere Indsigt herudi. Ellers 
voxer her omkring Aland-Rood, Calmus og Angelica, som 
af deres medicinske Krafft ere bekiendte.
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18. Her i Wissenberg-Sogn ere i de 4" Aar ieg nu 
ved Guds og Kongens Naade haver været ved Stæden 
fødde 172 og døde 184 Mennisker.

19. Her omkring i Sognet ere adskillige smukke og 
skiønne unge Skove, som dog alle ere ikun smaae i 
Circumferentz og Begreeb, bestaaer meest af Ege- og 
Bøge-Træer, dog fleest Bøge-Træer, og findes meest paa 
Bierge, Bakker og høye Stæder, hvilken Skov over aldt 
i Sognet tilhører Hans Kongelige Majestæt og Eyendoms 
Bønderne paa Kongens Rytter-Godtz.

23. Her i Sognet ere nu omstunder ingen færske 
Søer med Fiskerie; thi de, som i fordum Tiid haver 
været, ere nu forgroede med Rør og Flæg etc.

24. I Wissenberg-Sogn findes adskillige Stæder Kilde- 
Væll, dog ike af nogen Mærkværdighed, og omkring 
Fugleviig Præstegaard1) findes 3 å 4" Kilder, iblant 
hvilke een haver sit Udspring paa Siden af en liden 
Bakke, og findes i Bunden ike Sand, som ellers ordinair, 
men det allerfiineste og feedeste Blaae-Leer.

58. Den Steen, om hvilken Hånds vel-ædle Høy-Ær- 
værdighed Hi Erich Pontoppidan in Annal. Eccles. Danicæ 
pag. 225 melder, findes rigtig her i Wissenberg-Sogn udi 
Assenbølle-Mark strax ved Lande-Veyen imellem Wissen- 
bierg-Kirke og Gribswad. Samme Steen kaldes aldmindelig 
S’- Knuds Steen; det kand være gandske vist og sandt, 
at Høytbemelte Konge haver siddet paa denne Steen; 
men enten den runde Cavité, som derudi forefindes, 
haver været der forhen, og den sal. Konge kand have 
benyttet sig af den til at hviile sig paa, siden den ligger 
saa nær ved Lande-Veyen, eller ogsaa Munchene for at 
verificere det foregivne Miracul haver ladet udhugge dette 
Kiende-Tegn eller ogsaa her virkelig er skeet et Vunder- 
Værk, overlades Eenhvers frie Censur. Imidlertiid veed

x) Præstegaarden laa i Fuglevig, indtil den brændte 1857, hvorefter 
den flyttedes hen i Nærheden af Kirken.

11
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mand vel, at mangfoldige sliige Miracler ere sub Papatu 
fingerede1).

Her omkring udi Fyen kaldes Sviger-Fader og 
Sviger-Moder iblant Bønderne Viv-Fader og Viv-Moder,, 
hvortil Oprindelsen er let at slutte, da det gamle danske 
Ord Viv kommer over eens med det tydske Ord Weib 
og er altsaa det samme, som mand vilde sige Qvindes 
eller Hustrues Fader og Moder, og uanseet Sviger-For- 
ældre kalder ogsaa her deres Datters Mand Viv-Søn, maae 
mand slutte, at dette skeer alleeneste reciproce.

x) Denne St. Knuds Sten ligger endnu nær ved Landevejen, uagtet 
den i de to første Udgaver af Traps Danmark (1858, 1875) siges for
svunden, ligesom i »Vor Fortid« 1, 489 (1917). Allerede 1812 havde 
Commissionen for Oldsager sin Opmærksomhed henvendt paa den (Anti- 
qvariske Annaler I, 363), og ved Declaration tinglæst 1. Sept. 1887 er 
den omsider bleven fredlyst ved Gaardejer Søren Pedersens Imødekommen. 
Den kan følges tilbage i alt Fald til Middelalderens Slutning, idet 
Dronning Christines Regnskabsfører 1507 anfører, at han har betalt 
Vognleje i Middelfart »til min Frues Folk indtil Sancti Knuds Sten« 
(W. Christensen, Dronning Christines Hof holdningsregnskaber S. 261). 
Paa Vejen mellem Odense og Middelfart har den været en Station, hvor 
Bønder fra Omegnen, der bleve tilsagte til Kongeægt, skulde give Møde 
(Kane. Brevbøger 28. Marts 1598), ligesom Pligtkjørseler fra Odense 
kunne findes at være præsterede til Stenen og ikke videre, f. Ex. i Kæm- 
nerregnskabet 1618—19: »den j. September var min Vogn ved St. Knuds 
Sten med Just Høg, til Vognleje } samme Dag lejede jeg Jacob 
Lauritsens Vogn til St. Knuds Sten med Bernt Geist, til Vognleje derfor 
5 samme Dag lejede jeg Ebbe Schøttes Vogn til St. Knuds Sten 
med en Herremand, som laa til Else Frises, derfore til Vognleje ] £*.« 
I Forhørene 1582 vedrørende den berygtede Eiler Brockenhuus paa 
Søndergaarde (Hist. Tidsskr. 4. R. V; Saml. til Fyens Hist. og Topogr. 
VIII) omtaler en Skrædder, at han blev kjørt fra Søndergaarde til 
St. Knuds Sten (Odense Magistrats Archiv). Da Kong Frederik V en 
Gang passerede Stenen, havde Conferentsraad Simonsen paa Erholm 
ladet Pladsen omkring den skuffe og bestrø med Sand og Blomster 
(Erholm og Søndergaarde Archiv). — Foruden det i nærværende Indbe
retning citerede Sted i Pontoppidans Annales I, 225 omtales Stenen i 
hans Theatrum Daniæ (1730) S. 155 og Danske Atlas (1774) VI, 66}; 
Præsteindberetningen til Ole Worm (1623) nævner den (Suhms Saml. I,
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40. Det rareste Mands Navn her i Sognet er Seegud 
og de rareste Qvindfolke-Navne Engelborg, Agatha. Ellers 
blev nyelig her begravet et Qvindfolk, barnfød af Bønder- 
Folk her i Wissenberg-Meenighed, hvis Navn var Eu- 
phrosyne.

Fugleviig Præste-Gaard den 6. Iunii 174) Trojel ).

ØRSTED.

Paa endeel af de foreskrevne 40 Poster følger fra 
Ørsted-Præst i Bog-Herret under Assens-Amt denne Un
derretning.

5, 4, 5, 6, 10, 13. Landets Beskaffenhed og Situation 
er adschillig. Denne Egn bestaar fornemmelig af Skove, 
Bierge, Dale og Moeser; Korn-Landet er icke af stor 
bonitée. Bondens meeste Interesse er i Græsning. Crea- 
turene, som tillegges, ere Beester, Kiør, Sviin, Faar, Giæs 
og Bier; Abild-Haver item Humble-Haver findes her og 
paa de fleeste Stæder til ægen Fornødenhed.

12. Det frie fødte Vilt bestaar af faa Harer; Fugle
vildtet er paa sine Tider Vildænder, dog icke i stor 
Mængde; Ager-Hønsene er paa nogle Aars Tiid merckelig 
formindschede.

i. Hefte, 82) som »den bekjendte St. Knuds Sten«, og en Rejsende 
gjennem Fyen 1783 omtaler Stenens omtrentlige Skikkelse af en Stol 
(Iversens Almeennyttige Samlinger XXIV, 396). I Thieles Danmarks 
Folkesagn (1843) I, 27 nævnes Stenen og Sagnet efter ældre Kilder. 
Ved Landevejens Forlæggelse i Slutningen af det 18. Aarhundrede blev 
dens Plads noget længere fra denne end hidtil, hvilket gav Anledning 
til det Rygte, at den var bortført og kløvet (Vedel Simonsen, Elvedgaard 
V, 825, Mscr.). Hvis ikke Overvejmesteren, Oberstlieutenant Hans Fre
derik Rosenberg havde befalet, at Stenen skulde blive liggende urørt 
paa sit gamle Sted, havde den utvivlsomt delt Skjæbne med Julskov- 
Støtten og mangen Runesten og endt som Vejmateriale.

*) Thomas Hansen Trojel (1702—69), Sognepræst i Vissenbjerg fra 
1739-

11
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12. Insecter har mand i større Mængde, Fluer, Myg, 
Græshopper, Oldenborrer, Sommerfugle.

15. Miile-Pæle er fra det ene Bælt til det andet hele 
Landet igennem fra Nyborg til Assens og Medelfart, men 
icke paa de andre Lande-Veje.

16, 17, 18. Store Sygdomme, som af Luftens Usund
hed kand foraarsages, finde vj icke her, Gud være Ære, 
uden just i afvigte Vinter, da en sær Svaghed har gras
seret de fleste Stæder i Landet. De dødes Tal har i 
dette mit lidet Sogn været i 10 Aar 87, de føddis 106.

19. Skovene paa denne Ægn ere baade Kongelige 
og particuliere, saasom Søeholms, Brahesholms, Brahes- 
borgs, Fridericsgaves, baade af Eeg og Bøg, dog icke af 
megen Størrelse.

}i. I dette Assens-Amt er kun eet Herret, kaldet 
Bog Herret, som med det angrentzende Wends Herret i 
Hindsgavels-Amt haver eet Ting tilfælles, beliggende i 
Hierup-Bye, Kiærte-Sogn.

$5. Græv-Schaber i Landet ere }: Weddelsborg, be
boet af Weddel, Gyldensteen af Gyldenstheen og Trane- 
kiær paa Langeland af Alefelth. Baronier 4: Brahe- 
trolleborg, beboet af Reventlov, Holken-Hafn af Holker, 
Scheelsborg af Brochdorf og Einsidelsborg af Putbus. 
Stamhuuse ere Taasing, beboet af Iuuler, Holstenhuus af 
Obrist Holsten og Sandholt af lustitz Raad Nobel. Byg
ningen over alt, saavelsom paa de fleeste Herregaarde, 
bestaar af god, gammel, massive Grundmuur. Nafnene 
ere ved Tidernes og Beboernes Forandring paa mange 
Stæder merckelig forandrede, saa det gamle eller første 
Navn af Faae er bekendt: Hagenschov er Fridericsgave, 
Ivers-Næs er Weddelsborg, Kæstrup er Waldemar-Slot 
paa Taasing, Ellensborg er Holkenhafn, Schienderup er 
Uldricsholm, Wedtovte-Gaard er Brahesholm.

37, ?8. Her i Sognet findes ingen andre Antiqviteter 
uden i min Giæmme et gammelt Pergaments Brev med
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ulæselig Munckestiil, hvis Fortolckning af en vis Anti- 
qvario medfølger, udgifven af Carl Rønnov, Biscop i 
Odense, dat. Anno 1496, angaaende Tiende af en Gaard, 
da liggende her i Sognet, disputeret af Søllested-Kirckes 
Værge1).

39, 40. Rare Ord og Talemaader har jeg icke fundet 
her i Amtet, som paa andre Stæder jo kand forekomme; 
men Nomina propria findes disse: Gorm, Segud, Lago, 
Jonathan, hvilcket sidste er ført her ind i Byen af en 
tydsch Mand, som for en 60 å 70 Aar har boet her og 
Nafnet efterladt til Børn og Afkome.

Hvilcken er dend ringe og eenfoldige Efterretning, 
som i Følge høje Øvrigheds Befaling underdanigst motte 
indgifves

Ørsted den 16^ Maji 174?. af H. Monrad*).

BILLESBØLLE (Fjelsted Sogn).

1. Denne Egn ved Bildesbølle ligger meere end en 
Miil fra Hafvet, er noget biergig, paa endeel Steeder høy, 
sandig Jord og paa andre Steeder kold, leeret; har meere 
Agerjord end Engbund i Etendue, er ey heller noget 
synderlig udyrket, uden saavit Skoupletternes Etendue 
strecker sig. Nogle af Bønderne har Mangel paa Tørve- 
skiør.

2. Her i Fielsted og nogle angrendsende Sogner voxer 
meest Ruug og Boghvede, og er icke nogen ret Bygegn; 
Boghveden er en Sæd, som offte feyler, og af Rug selges 
ey nogen Overflødighed.

3. Frugthaverne her paa Egnen er ey af Consequence 
og bestaaer meest af Sommerfrugt, nemlig Æbler og 
Pærer, som Bunden perser Most af til egen Fornødenhed;

’) Afskriften af dette Brev, der ellers ikke kjendes, vedligger nu ikke. 
2) Henrik Monrad (1707—93) Sognepræst i Ørsted 1755—68.
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men paa Hommelhaver legger Bonden meest Fliid, som 
nest hans Greßning giver ham sin beste Interesse, dog 
feyler de offte.

6. Bønderne elsker faae Heste op, saasom de har 
kuns maadelig Høe og GræEningen employeres til Kiør 
mestendeel og deres Tillæg; men ved Hovedgaarden 
Bildesbølle er Leylighed til et temmelig Stutterie af 6 
til 8 Hopper, deels til Hans Kongelige Majestets Reserva 
Rytterhestes Vedligeholdelse, deels og til Eyerens egen 
Fornødenhed.

7. De fleeste Biehaver ere siden de kolde Foraare 
komne i Decadence.

9. Jagtherligheden angaaende da grendser en stor 
Deel af dens Eenemercker og Felleder paa Vildbanen, 
hvor formeenentlig genereres en stor Deel Refve, som 
ødelegger mange Lam, Gieß, unge Harer og Agerhøns 
Kyllinger. Fugle Vilt er icke i nogen Mengde; det fiire- 
fødde Vildt bestaar i Harer og Fuglevilt i nogle Agerhøns 
og faae Ender. Blandt de skadelige Dyr kand vi beklage 
os serdeeles over Jord-Luus og Vand-Rotter, som nu ere 
i stor Overflødighed; her ere og endeel Muldvarper. Af 
Insecterne ere Snare- eller Spindeorme de verste, som 
dette Aar har meest ruineret Træfrugterne og gandske 
afpillet Eegerne; undertiden er her og effter Foraarenes 
Beskaffenhed Mengde af Maykeffer, som ellers kaldes de 
store Oldenborger.

10. Her paa Egnen legger mand sig meest effter 
Kiør, og det som meest opfødes, ere unge Qvier og Sviin.

i}. Her er meesten god sund Lufft.
15. Bøndernes Inclination angaaende, da kand icke 

negtes, at de fleeste Gaardmend, som besidder Gaarde, 
jo ere arbeydsomme og vindskibelige, saasom de flittige 
drifver de dofne til at følge med; men det unge Mand- 
og Qvindekiøn arbeyder icke gierne med Lyst, men maa 
drifves med Tvang, og holder jeg upaatviflelig for, at
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Dovenhed er Aarsag til, at nesten utallige Mennisker i 
Landet gaar med Bettelstaven, og af Dovenhed genereres 
Liderlighed; thi naar mand Intet har at giøre eller gider 
Intet giort, giør mand meestendeels ont.

16. Skovene paa mit Gods bestaaer meest i Under- 
skou, dog voxer paa endeel Steder temmelig ung Over- 
skou op deriblant, meest af Bøg; deris Etendue er 
besverlig at determinere, saasom de bestaaer af mange 
smaae separerede Pletter, saavel i Hovedgaardens Eene- 
mercker, som paa Bøndernes Eyendomme.

22. Møllebeckene, som her findes, har om Sommeren 
lidet eller intet Vand, deriblandt er a) Harrendrup Mølle- 
beck, som har sin Samling afVand deels fra i. en liden 
Beck, som gaar her igennem Bildesbølle Gaard og skal 
have sin Oprindelse ved lille Bremer i Røyerop1) Sogn, 
gaar igiennem Ormehøy Lycker og samles med nogle 
smaae Velder i Bildesbølle Eenemercker; dernest har 
samme Beck 2. et andet Tilløb fra nogle Suger*), som 
kommer ud fra Dymose i Røyerop Sogn og samles med 
den først melte Beck uden for Bildesbølle Marcker paa 
Fielsted Mark. Endnu j. til samme Beck kommer een 
liden Rende ud fra Fiellerop Koehaver og har sit Løb 
igennem Fiellerop og Harrendrop felieds Mark i Mølle
dammen. Harrendrop Mølles Bagvand har videre sit Løb 
igiennem Harrendrop Bye ind ad Brenderup Sogn i 
Fyllested Aae. b) Gildebro Mølles Vand haver sin Op
rindelse af et Par smaa Veid, som kommer ud fra Aals- 
boe Marck i Røyerop Sogn, saa og fra et Veldespring paa 
Fielsted Marck, kaldet Kalten Maae, har sit Afløb igiennem 
Hynderop Enge i Gielsted Sogn, gaar uden om Fielsted 
Byes Lycker og giør Skiel imellem Eiby og Fielsted Sogn, 
imellem Fielsted og Indslef Sogn, Fielsted Byes og Kiød- 
strup Byers Eyendom, løber saa til Kiødstrup Mølle; men 
om der løber fleere Becke i denne enten fra Hynderop

x) Rørup. 2) Sumpe, Mosedrag.
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eller Eiby, vides ey til visse; den skal og effter Beretning 
samles med Nymarcks Aae i Fyllested Aae og saa videre 
have sit Udløb i Hafvet, men som det er uden for mit Terri- 
torio, kand jeg ey derpaa gifve tilforladelig Description. 

jo. Biidesbølle Gaard tilhører og beboes af Peter
Enevold Braés, bestaaer af eet Længde Huus, grund- 
muuret Bygning, 2 Etager høy foruden Kielderne, er 
bygt Anno 1652 af fordum Riigens Marsch Her Steen [siej 
Bilde og har af hannem faaet sit Nafn. Den er bygt 
paa en Byes Grund, som tilforne skal have været kaldet 
Kaaberbølle, og hvor Corps de Logis nu staaer, skal 
Kaaberbølle Mølle tilforne have staaet. Gaardens Be
skaffenhed angaaende, da har den gode Græfininger og 
god Høebund, er derfore beqvem til Hollenderie og et 
maadelig Stutterie. Agerjorden kand ey taale Tyrcke, 
er forsynet med Tørveskiør, og tillige med Forsynlighed 
kand faae nogen Hielp af Skoven til at brende.

32. Melkdræcker betyder en Kalfv det første Aar 
den er fød. Kruushæret den, som er pucklig eller har 
Skade paa Skuldrene, som almindelig kaldes Hære. Mad
olden er et udhuulet Træ til et Saltetrug. Et Las Skou 
betyder et Læfi Gierdsel Riifi. Madtøyet er Bøndernes 
Madpose, som bruges til Hove. Ach! det slemme Skarn, 
er en Talemaade, naar man ynckes over Nogen. Houstor 
er indbildisk eller storagtig,

j 3. Foruden de sedvanlige Nafne findes endnu i 
Brug paa Egnen Mands Nafne: Steen, Thor, Liborius, 
Cornelius, Broder, Otto, Falck eller Falquard, Thue, 
Hierre, Quinders Nafne: Amarentz, Ursula.

Dette mit Svar paa oventegnede Poster, saa vit Bildes- 
bølle Gaard og Godfi kand concernere, tilstaaes af mig 
egenhændig. p E Braésl)

x) Peter Enevold Braés (1701—71) til Kokkedal i Jylland og Billes
bølle, char. Fændrik, boede i det mindste til Tider paa sin fyenske Gaard, 
hvor flere af hans Børn ere fødte; han solgte den 1755.
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BILLESHAVE (Vejlby Sogn).

1. Ved Billishaugis Gaard findes ingen indskaaren 
Fiordt eller Bugt; der findes een liden Aae, løber ind 
ved Kustrup, hvor der er Engbund; Godsetz Jord er iche 
bierget eller klippigt undtagen een March ved Stranden 
lige over for Fridericia, saa vel som og Billishaugis Skov 
Jord hist og her; til Gaarden findes een stor Deel Bøge
skov, lidet Ejeskov og snart fornøden Underskov af ad
skillige smaaet Hefiel, Elle, Torn og deslige; Jorden er 
paa Gaardens Grund iche alle Stæder af de frugtbareste, 
ligesom alt det, der er ved Strandsiden, gierne er noget 
ringere end som ind i Landet; her er ingen Heede ey 
heller meere udyrcket Jord end dend slette og ujefne 
Skov-Jord, hvor der staar enten Skov eller Krat, Flyve 
Sand findes Intet af, men vel imod Striib een Deel slet 
Jord, som er sandig af et Slags som Hav Sand, hvilcken 
Jord derfor ickun alleeniste giver somme Stæder slet Rug 
og Boghvede og nogle Stæder i tørre Aaringer slet ikke 
Sæden igien. Under Hovedgaardens Taxt ligger een liden 
Øe Fænøe kaldet, hvor paa er 4" Bøndergaarde; dend 
er omflødt og ligger mellem Hindzgauls Gaard eller 
gamle Slotz Skov og Stenderup Skov i Holsteen, streckende 
sig i Længden 21/« Fierdingvei og i Breeden een Fier- 
dingvei; i vaade Aaringer voxer nogenleedes Korn, og 
derpaa findes endeel ung Skov af Bøg, Eeg og mange 
unge Linde.

2É1'. Rug, Biug, Hafre, Erter, Vicker og Boghvede 
voxer til Fornødenhed, hvor af endeel kand sælges og 
udføris.

Hafve-Frugter findes endeel af, som bruges af 
enhver selv; hos Bønderne til Most bruges eendeel Æble 
og Pærer og undertiiden selges og Æbler, som Kiøb- 
manden fører til Norge. Naar Olden bærer til, som er
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hver eller 4^ Aar, saa er her dog endeel deraf, 
men meest af Baag, siden Eegeskoven er kundz maadelig.

4É?. Her i denne Egn giøres siett intet Salt.
5. Her findes slæt ingen Dyrhauger.
6“. Her er iche heller Leylighed til Stutterie.
7I?. Hidst og her paa Godset findes nogle faae Bier, 

som optages, og Frugten deraf sælges til Kiøbstæd Han- 
delsmænd og Bagere.

8de. Heraf findes Intet uden et Slags Jord, som er 
en Ertz, der er paa Gaardens og Skovens Grund ved 
Stranden, hvilcket er proberet og været sendt til Ad
skillige; men der tvifles om at faaes saa meget Sølv og 
Bly deraf, at det kand lønne Umagen1).

*) Om denne ertsholdige Jord findes Oplysning paa et Sted, hvor 
man mindst skulde vente det, nemlig i Rudkjøbing Kjøbstads Breve til 
Stiftamtmanden (Odense Amtsarchiv Nr. 28}, 10/i4S4, n, i? og p). 
Byfogden i Rudkjøbing, Christoph Friederich Friederichsen, en Mand, 
der, inden han 1716 opnaaede Byfogedembedet, havde prøvet mange 
forskjellige Ting — 1709-11 som Laborant, Smelter og Proberer hos 
Iver Andersen og Johan Jacob Schobert paa Amalienborg, 1711-12 som 
Assistanceskriver paa Pestgaarden, derefter i fire Aar formodentlig som 
Proviantskriver el. lign. paa Flaaden tilstede i flere Søslag — havde 
nemlig 1756 faaet fat i to Lod af den paa Billeshave fundne Erts og 
undersøgt den ved sin Proberekunst, der sagde ham, at den ikke var 
sølvholdig, men dog var til Malerkunsten meget nyttig. Dette indbe
rettede han til Stiftamtmanden, Gehejmeraad Chr. Sehestedt, hvem han 
sendte nogle Prøver af Mineralet, et Par mørkerøde Pulvere, der endnu 
ligge ved hans Brev, idet han udbad sig Hans Excellences Bistand 
til at faa sendt 8 Pund eller mere af den ertsholdige Jord, forat han 
muligt kunde »oplyse de Ting deraf, som i Fremtiden ydermere kan 
tjene til allerbehageligst Nytte enten for Hans Majestæt eller Under- 
saatterne.« Sehestedt skaffede hurtigt en Posefuld, som Magistraterne i 
Odense, Nyborg og Svenborg fik Ordre til at besørge videre til Rud
kjøbing (Odense Amtsarchiv Nr. 56 Fol. 156 f.). Et Aars Tid efter, i 
Maj 1737, havde Friederichsen tilendebragt sin Undersøgelse, hvis Re
sultat han indsendte til Kongen med Forslag til Oprettelse af et Værk 
til Udvinding af de nyttige Stoffer af den mineralholdige Jord, som det 
synes væsentlig Allun, Svovl og Salpeter. En Copi af sin Forestilling 
til Kongen sendte han til Stiftamtmanden, der kvitterer for Modtagelsen,
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9-. Her er det meeste Slags Vildt, Harer og Agger- 
høns, thi Dyer findes icke, uden der kunde komme et 
fra Jylland over lisen og streiffer her igiennem; Ender 
og Snepper findes ved Gaarden og paa fælletzJagt; her 
er iche udi Mængde af noget Slags Vilt; skadelige Dyr 
og Utøy fornemmes icke synderlig til, naar Rotter og 
Muus undtages, hvor her er Mengde, som giør stor 
Skade.

loÉt Paa Hester, Kiør, Faar, Sviin, Giæs og Høns 
legges meest Vind, saa og haves faa unge Stude, ickun 
faae tamme Ænder og snart ingen Kalkuner, thi af de 
første Ting haves dend beste Nytte.

11“. Her fanges For- og Effter-Aar Sild, Makreel og 
Horngiver1), faa smaa Torsk, Plæder og Flynderer, men 
Sild er dend vigtigste Fangst, der sælges friske til første 
Fordeel.

i2. Saavit dette Godz strecker sig ved Veien fra 
Middelfarth hen til Odense findes Miile Høye, nemblig i 
Causlund Sogn, men til Assens og Bogense, paa de Veye 
er slet ingen Miile-Høye.

i Strandtaage giør undertiden her Rugen Skade, 
om det falder, naar dend staaer i Dried eller høstis, som 
og i Foraaret er skadelig somme Tider for Mennisken; 
ellers er her de fleeste Tider temmelig reen Lufft.

14É?. Kaaldfebere regierer meest, men ingen smitsom 
Sygdom. Landet effter Sigende giver endeel gode Urter 
til Medicin, som icke er saa synderlig bekiendt eller bliver 
til Nytte anvendt. Til Farverie findes Intet uden de 
gemeene Urter og Barck, som Bønderne farver lidet stribet 
Tøy guult og med[sic].

idet han ganske tørt tilføjer, at »da jeg derom ingen synderlig Kundskab 
haver, bliver derved ej videre at røre, end at det i alt vil bero paa hans 
allerunderdanigst Indgivende« (anf. St. Fol. 2;o). Videre synes ikke at 
være kommet ud af denne Sag.

l) Hornfisk.
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15- Her paa Godset inclinerer de meest til Agger- 
dyrckning og nogle Faa til de hos Bønderne brugende 
Haandvercker; dernest findes her ved lagt Forteignelse 
paa Nafnene og de føde med de døde.

i6éi Dette Godsis Skoves Stræckning er */» Miil; 
det øvrige er forhen anført.

17É5. Er ved første Post anført; der vides iche, at 
Fleere kunde sig ernære eller Noget der til hielpe bort
tages.

i8d'. Er forhen moveret, saa vit her ved findes, det 
øvrige findes iche, uden at der ved Flaske saa kaldet 
kunde demmes ved Stranden til nogen Nytte, at Vandet 
iche gick saa høyt op ved Weilbye og Kustrup.

19??. Findes iche her ved videre end som ommelt er.
20de. Ferske Søer findes her iche.
2ide. Ved Vittenshus kaldet lige for Billishauge over 

for Fridericia findes een Kilde, som af Ingen besøges 
eller bliver brugt, løbende i Frost og tørt Veier, er klart, 
got Vand.

22É?. Her af vides iche videre, end som forbemelte 
Stæd Flasken.

23É?. Her er ingen store Klipper eller Bierge videre 
end ordinaire findes ved alle Strandsider i dette Land.

24É?. Der af haves Intet frem for Nogen.
25^. Ved Fænøe -Oe er een Hafn ved det saa kaldede 

Espens-Hovedt, hvor store og smaae Fahrtøyer ligger 
sicker for alle Slags Vinde og hvor de og magelig kiøl- 
hales.

26É'. Findes iche under dette Godz.
27É5. Iche heller. 28!'. Iche heller.
29de. Herom vides Intet.
30". Billishauge er bygt af een Encke nafnlig de

Bilder1) Anno 1655 og dereffter blev dend kaldet Billis-
l) Helvig Bille Eriksdatter f 1674, gift 1. med Johan Brockenhuus, 

2. med Henning Pogwisch.
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hauge; er af de ny Slags Bygninger med Bindingsverck 
og ickkun maadelig Bygning af 2É! Etagier høyt, haver 
iche haft andet Nafn, tilhører nu Major Valchendorph og 
hans Frue1).

ji^. Derom tvifles at være Noget skreven, siden her 
iche findes merckverdige Ting.

p!l. Dette er nær ved Jylland og Holsteen, saa at 
Sproget meenis at være det meest reene danske af det, 
som bruges her i Landet, hvilcket er Præsterne bedre 
bekiendt, hvad Talemaader meest er brugelig, hvorom 
de kunde give god Effterrettning.

Her findes de besynderligste Nafne at være 
Michael, Augustinus, Steffanus, Olger eller Holger, Adam

*) Ejeren af Billeshave var Major Børge Valckendorff, der døde paa 
Fænø 1747, bisat i Vejlby Kirke St. Hans Aften, gift med den tidligere 
Ejers Datter, Agathe Rodsteen Urne, født 21. Juni 1707. I Marts 1749 
havde hun i Vejlby Kirke Bryllup med en opadstræbende Svensker 
Anders (Andreas) von Raiser, født i Gøteborg Nov. 1701, der havde 
været svensk Officier, gik i dansk Tjeneste, tog 1752 som Oberstlieutenant 
Afsked og udnævntes til Etatsraad; i sit Fædreland, hvor han erhvervede 
Lårkesholm, blev han Landshøvding. Billeshave, hvis Bønder gjentagne 
Gange klagede over ham, solgte han ved Auction 1760 (Danmarks Adels 
Aarb. XXI, 489. Levnedsbeskrivelse i Weibulls Skånska Samlingar 1892 
II, 2 S. 1—62. Bobé i Hist. Med. om København IV, 517 f. Assens- 
Hindsgavl Amtsarchiv Nr. 59 og 7$). Om Ægteparret Raisers Død og 
Begravelse hedder det i Vejlby Kirkebog under 1784: »Mod Enden af 
dette Aar bleve ovenpaa en udi Vejlby Kirkes aabne Begravelse af ny 
opmuret Hvælving opsatte tvende Lig af Billeshauges gamle Ejere, der 
havde reserveret sig Begravelsen ved Kirkens Salg Anno 1760, nemlig 
afg. Frue Landshøvdinginde Raiser, N: Agatha Rodsteen Uhrne, som 
var død paa Lerckesholm i Skaane den 19. Juni Anno 1779, og afg. 
Hr. Landshøvding Andreas von Raiser, Ridder af den Kongl. Svenske 
Sværdorden, som var død paa sit Lyststed Bonne Esperance ved Kjøben- 
havn den 26. Juli Anno 1782. Disse tvende Lig ankomme her til Strib 
noget før Mikkelsdag, men Bygning og andre Vanskeligheder toge den 
lange Tid hen, før de kunde komme paa deres rette Hvilested inden i 
deres blaalige glatte Stenkister, hvor de nu forefindes. Hun blev næsten 
72 Aar og han 80 Aar 8 Maaneder j Uger gammel.«
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og Ancker, item Qvinde Nafne Usle, Helle, Riborg og 
Agatha, som icke ere saa almindelige.

Biliishauge den 12. August) 1745. H Christian Müller1).

BILLESKOV (Kjerte Sogn).

1. Bildeschouf, en liden Hovedgaard udj Kierte Sogn, 
Assens Ampt i Baagherret beliggende, omtrent 3/< Miil 
fra Stranden, som er vesten for Gaarden, hvor ingen af 
Gaardens Grunde paagrendser. Gaardens Jord bestaar 
mest af grufied oc Sandjord oc noget lidet af leerblendt 
Jord; der ved findes oc nogle maadelig Bancker oc Dalle, 
Engbaand oc Elle Moefier, dog meest Pløye Land.

2. Bemelte Gaardens 6 smaa Lycker eller Marcker 
er meest til Rug, Boghvede oc Haure Sæd oc lidet Byg 
Sæd, oc kand deraf sælges Noget af hver Sort, ligesom 
Marckerne indfalder til Drifft oc Grøden bliver frugtbar. 
Ligesaa er det oc beskaffen med Bøndernes Sædeland 
her omkring paa Eignen, de mig tilhører.

3. Æble og Pære Træer bestaar Hauge Frugttræer 
af ved Gaarden; undertiiden, som i Aar er sked, be
skadiges Blomster oc Blade af Snarre Orme; men naar 
de vil bære til, kand der af haves til fornøden Brug i 
Huusholding Frugt oc Must. Ligeledes er ved Bønder 
Goedset her.

4. Her paa Eignen giøres Indtet.
5. Haver ingen her.
6. Der af haves her ved Gaarden noget, som meenes 

er nogenlunde med de beste Slags.
7. Her ved Gaarden saavelsom hos deels af Bønderne 

er Bie-Hauger, mens har ickun frugtet lidet paa nogle

Formodentlig Foged eller Forvalter paa Billeshave. 1 Vejlby 
Kirkebog forekommer 1745 en Henning Muller paa Billeshave, men Ingen 
af Navnet Christian Midler.
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Aaringer, mens meere aftagen formedelst langvarig Kulde 
udj Foraaret.

8. Viides ej er Noget her af slige Ting.
9. Harer, Reve oc Eyerne er her udj Gaardens Skove 

oc Lycker nogle af, saa oc ordinaire Skou-Fugle, ligesom 
paa andre Steder i dette Land findes.

10. Heste, Kiør, Faar oc Sviin opdrages ved Gaarden, 
ligesaa paa Godfiet, oc deris meeste Fordeel meenes er 
af Kiør oc slig Creaturers Optreckning.

11. Der om viides icke, siden ingen Paagrendsning 
haves.

13, 14, 15. Om disse Poster haves ingen Kundskab 
til at give dend erfordrende Oplysning udj.

16. Udj Bildeschouf Lycker er nogen Skouf, bestaar 
meest af Eg oc Bøg, nogle Æske oc Elme samt Bever- 
æsktræer, deels er stort oc deels ungt opfreddet, kand 
omtrent være paa en Fierding Veys i Begreb, saaledes 
at forstaae med Pløyelandet tillige, som findes imellem 
Skovene, som dermed ongefehr kand være af StørrelCe 
som sagt.

17, 18. Er ej Noget af sligt ved denne Gaard eller 
Goeds, som forlanges Oplysning om.

19. Udi denne Gaardens Marcker er ingen Aae eller 
Beckløb igiennem, mens er dog en Aae, som har sit Løb 
igiennem Sognet Kierte, kommer fra Skydeberg Mølle 
igiennem Kierte Sogn til Brende Mølle i Tanderup Sogn. 
Fisk der udj skal være meget lidet, nemlig Giæder og 
Skaller, er meest af Krebs, som er ickun smaa.

20. Udj Sandager Sogn en liden Søe, kaldes Stubberup 
Søe, som mine Bønder i Torup har Jord paagrenCende; 
der udj skal være nogen Fisk af Giæder, Aborer oc 
Skalder.

21. Viides icke Nogen.
22. Findes ej her.
23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Viides icke Noget om sligt.
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jo. Bildeschouf, som meenes har stendig hafft samme 
Nafn forrige Tiid som endnu, er bygt af en Herre ved 
Nafn Steen Bilde Anno 1577, hvilcket sees af det i 
Tømmeret staaende huggen Nafn, Vaaben oc Aarstal, 
som melt over Dørren paa Stuehuufiet, der er 2É? Loffte 
høyt; samme saavelsom Lade oc Fæhuufie er altsammen 
Bindings Verck, nu tilhør oc beboes af Wilhelm Friderich 
Farenhorst1).

ji, j2, j2. Viides ej Noget til Behag der udj at 
bekiendt giøre.

BRAHESHOLM (Vedtofte Sogn), 
KRENGERUP (Ørsted Sogn).

1. Mine tvende Hovedgaarde, Brahesholm i Vedtoffte 
Sogn, hvor Kirchen er mig tilhørende, er Hkorn j6 Td. 
2 Sk. j F. och Krengerup i Ørsted Sogn Hkorn 8 Td. 
2 Sk. 1 F. 1 Alb., begge i Assens Ampt, Bog Herrit, 
ligeledis og mit havende Bøndergods, deflen tilliggende 
Grund bestaar af Pløye Land, Engbund og Tørveskær 
uden vanskelige Moratzer og u-nyttige Moeser; Situationen 
er noget bancket, fornemelig her til Brahesholm, Ørsted 
og Vedtoffte Marcker, iblandt hvilke een kaldet Ugleberg 
er med de største i Amptet; derved ligger og een Vand
mølle, Ugleberg Mølle kaldet.

2. Udsæden her bestaar af Rug, Byg, Haure, Bog
hvede og Erter.

j. Her i Egnen falder ichun liden Frugt af Æbler 
og Perer.

7. Her til er een liden Biehauge, og hos Bønderne 
findes nogen faae.

9. Det Vildt her falder, er Harer, Ender og Agerhøns, 
som og er i maadelig Qvantite.

l) Jfr. ovfr. S. 157.
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io. De tamme Creaturer, man holder og legger mest 
Vind paa, bestaar af Bester, Qvæg, Faar og Sviin, item 
Gies og Ender.

16. Mine Skove med store Træer strecker sig i Lengde 
lidet over en 1/j Miil og i Brede V* Miil foruden nogen 
smaa Pletter paa V* Miils Distance af ung Opfredning, 
saa deraf her til haves god Fornødenhed. Eendeel af 
Skoven ligger hertil Gaarden og kaldes Vosberg, eendeel 
til Krengerup, som dereffter kaldes, og Resten til Bønder 
Byerne Hoyberg og Nyrop i Ørsted Sogn.

20. Fiskeriet hertil falder deels i een ved Hestholms 
Bye liggende Søe, Visøe kaldet, og deels i een ved Søe 
Søebye værende Søe, enhver paa omtrent Miils Størelse, 
hvorudi jeg med mange Andre allene haver føllets Fiskerie, 
og er Søernis Producter af Fisk Gedder, Aborrer og Aal, 
dog ichun i maadelig Mængde.

30. Brahesholm er bygt af N. N. Brahe til Brahes- 
holm, Krengerup og Thostrup Anno 1617, tilforne kaldet 
Vedtofte Gaard, men effter Formodning med Kongelig 
allernaadigste Tilladelse af hånds Datter Fru Anna Brahe, 
hendes Mand Ole Daae til Raunstrup bleven kaldet som 
nu Brahesholm1). Krengerup er bygt af velb. Torben 
Gabriel*) Anno >624, og er Bygningen begge Stæder af

Tyge Axelsen Brahe (159$ —1640) ejede foruden andre Herre- 
gaarde Vedtoftegaard, men ikke Krengerup, og Tostrup i Skaane; senere 
ejedes Krengerup og Vedtoftegaard af hans Datter Christense i Ægte
skab med Jacob Lindenov og efter hendes Død af hendes Søstersøn 
Claus Daa, jfr. Side 152. *) Torben Gabrielsen (Akeleye) til Krengerup 
og Erholm, Landsdommer i Fyen. Han ligger begraven under Gulvet i 
Erholms Sognekirke Rørup; 1792 blev Gravstedet aabnet og de deri 
forefundne Ben lagte i en Trækasse, som nedgravedes i Jorden. En 
Metalplade med Indskrift blev indmuret over det Sted, hvor Kassen var 
nedgravet (Erholm Archiv Nr. 95). Ved Undersøgelse i Gravkjælderen 
1916 fandtes Pladen med følgende Indskrift i Versaler: Her ligger be- 
graben erlig oc welbyrdig Mand Torben Gabriell fød paa Norskof der 
mand skref anno 1580 den 20 November oc døde paa Erholm anno 1646

12
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Bindings Verk, ved Brahesholm temmelig vedligeholdet 
og indrettet med Graver og Lyst- og Frugt Hauge om
kring Gaarden. Krengerup bestaar allene af 12 Fag 
Vaaningshuus og nogle faae Lade Huuse til det lidet der 
auflende Korn1).

Hvilket her fra meddeeles udi Ærklæring paa forre- 
staaende Poster.

Brahesholm den 17. July 1745. C. D. Stochfleth2).

ERHOLM (Rørup Sogn).

Situation og Beskaffenhed ved Erholm Enemercher 
er saaleedes postvis at forklare.

1. Erholms Marcker og dens Grunde mesten er med 
Bancker over alt og er skarp grusigt Land, der fast ikke 
er tienligt til andet Korn end Rug, Haure og Baaghvede, 
dog ikkuns maadelig og ringe Skov, som bestaar af smaae, 
unge Opfredninger af Eege og Bøger. Jorden er nogen
leedes frugtbar og meere Pløyland end som Enge og 
Moefier, mens ingenlunde noget udørcket, ikke heller 
findes nogle Heeder paa denne Egen, og ikke heller 
Flyve Sand. Det er Alt, hvis ved dend første Post er

den 7 Aprilis Gvd gifve hannem med alle tro Christne en glaedelig oc 
aerefvld Opstandelse paa Domme Dag.

x) I en Synsforretning 1725 (Assens—Hindsgavl Amtsarchiv Nr. 158) 
siges Borgegaarden paa Brahesholm at bestaa af 5 Længer: søndre 
Længe, som er det store Stuehus, to Loft højt, 26 Fag, med et grund
muret Carnap ved den vestre Ende; østre Længe, Hollænderhuset, 
12 Fag, ved den østre Side et Udbyg 6 Fag og et Hønsehus for den 
nordre Gavl; nordre Længe, Gjæstekammer og Bryggerhus med mere, 
20 Fag. — Paa Krengerup ligeledes 3 Længer: søndre Længe, Stue
huset, et Loft højt, 12 Fag; østre Længe, Hollænderhus, 15 Fag, Brygger
hus, 7 Fag; nordre Længe, Stald- og Vognhus, 11 Fag. 2) Christian 
Stockfleth (1715—50) var ved Arv bleven Ejer af Brahesholm og Krenge
rup; han var 1743 Landsdommer i Fyen, blev 1744 Stiftamtmand i Trond- 
hjem, 1747 Assessor i Højesteret.
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at besvare uden alleene een liden Aae, som løber fra 
Østen til Sønden -for Ennemerckerne.

NB. Her findes een Deel Moefier, men ingen uden 
Nøtte, baade til Gierselskov og Høebiering og Græsning.

2. Herved Gaarden aufles, som ved dend første Post 
er melt, ikkun Rug, Haure og Baaghvede, men hvad 
Mængde af eenhver Slags foruden Huusholdingen kand 
selges, er ligge som Aaringerne er frugtbar og Udsæden 
falder.

3. Her aufles ingen sønderlig Træfrugter.
4. Intet.
5. Her ved Gaarden er ingen Dyrrehauger.
6. Ikke heller nogen sønderlig Stutterie uden af 3 

til 4rt Hopper.
7. Her findes ikkuns ringe Biehauge, dog nogle faae 

Stader, som endnu ikke har frugtet synderlig.
8. Her ved Gaarden findes Intet af hvis i dend 8de 

Post er ommelt.
9. Er besvaret ved dend 5“ Post.
10. Her legges meest Vind paa Beester og Qvæg 

Creaturer, Faar og Sviin.
11. Er Intet at besvare for mig, allerhelst Gaardens 

Marcker ikke grenser paa Stranden eller Havet, mens fra 
alle Sider det nærmeste der ved over 2 Miile.

12. Herved er Intet at besvare.
13. Wæsten Wind og Vejerliget er skadeligst for 

Mennisker og Frugter, thi mand har Excempel om ikke 
paa Andet da paa Træerne og Skovene, at de alletiider 
findes i Tvang af westen Vind, men derimod sønden og 
østen Wind giver gemeenlig beste Vejerlig og deels Regn, 
hvorved Kornet og Frugterne conserveres.

14. Her viides ingen Svaghed, som kand være af 
nogen Betydning, og ikke heller nogle Urter til saadant 
Brug, som i denne Post er meldt.

12*
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15. Herved er Intet at besvare. Ikke Noget herved 
at besvare.

16. Viides ikke.
17. Kand ingen Effterrætning gives om:
18. Er Intet herved for mig at besvare.
19. I denne Post finder ieg ikke Andet at besvare 

uden alleene dend i dend første Post ommeldte Aae, 
der løber fra Øster til Vester, men har ingen Tilløb af 
andre Aar, men alleene af Moeßer og Moradser; samme 
Aae kaldes Skydeberg, Aarup eller Kierte Aae, mens 
ingen Fiskerie der synderlig udj, thi om Sommerens Ti id 
mesten er gandske tør og Vandet bort tært.

20. Er ingen Søer paa den Egn.
21. Er Intet at besvare herved.
22. Heller Intet at remarqvere.
2j. Herved er Intet at besvare uden ved eller paa 

en Bancke, som er mange Faune høy, er een Fiskedam 
med Fisk udj, der alletiider holder Vand.

24. Herved viides ingen Curiositeter eller Merck- 
værdigheder.

25. Herved er Intet at besvare.
26. Ikke heller findes herved Noget, som er nødig 

at besvares.
27. Viides ikke.
28. Derom er vel givet anden Efterrætning og derfor 

ey af mig Noget erindres.
29. Er Intet at besvare for mig.
jo. Herved denne Post kand mældes, at Erholm 

Gaard, Hr. Justitz Raad Simonsen1) tilhørende og af vel- 
bemelte Hr. Justitz Raaden bygt, bestaar af Bindingsverck 
og nye Bygning, og ikke heller viides, at Gaarden har 
haft andre Nafn, end som for er meldt.

l) Hans Simonsen (1688—1768), Amtmand over Assens og Hindsgavl 
Amter, Conferentsraad.
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HOLSEGAAAD (Brenderup Sogn).

2. Udj Holse Byes Marker aufles meest Rug, Hafre 
og Boghvede, gandske lidet Biug, af ingen Slags meere 
end til egen Fornødenhed behøvis.

3. I Holse voxer Æbler, Pærer og Blommer, men 
icke i nogen Overflødighed, saa hvis deraf kand auflis, 
er alleeniste at ansee til egen Fornødenhed og Brug.

4. Ved Holsegaard og Godfi er ingen Lejlighed til 
at giøre Salt, hverken til egen Brug eller til at selge.

5. Ved Holsegaard er ingen Dyrehauger, er og ingen 
beqvem Plads nogen at anlegge.

6. Stutterie er og ingen ved Holsegaard, kand og 
heller ingen blive formedelst Gaardens ringe Hovedgaards 
Taxt i Hartkorn.

7. Biehauger er her icke almindelige, men hos een 
og anden Bonde kand findes 5 å 6 Stkr. meere eller 
mindre Biestocke.

8. Minaralia eller andet saadant, som denne Post 
ommelder, findes Intet af ved Holsegaard og Godfi.

9. Der falder intet Vildt undtagen Harrer, Aggerhøns 
og Vildender, dog icke i synderlig Mengde. Insecter er 
her som ellers andre Steder i Landet.

10. Tilleg af Creaturer, saasom Heste, Kiør, Faar 
og Svin, er icke meere end Bonden til hans Auflings 
Fortsettelse selv behøver.

16. Til Holsegaard og Gods er een liden Skov af ungt 
Eeg og Bøg, item Hessel og Elle, ligger icke samlet, 
men plettevis, hvor imellem er Agger Jord og Engbaand.

20. Ved Holsegaard og Gods er ingen Søer.
21. Er og icke nogen Kilder, hvorved noget merk- 

værdig er at antreffe.
22. Udj de faae Bæcke og Moradser ved Holsegaard 

og Gods voxer udj de fleeste Elle, som brugis af Bøn
derne til Hummelstenger og Giersel og er dem til saadan
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Brug meere fordeelagtig end at oprydde til Ager eller 
Eng, helst de har deris meeste Næring af Humle, som 
de aufler og selger og dermed betaler de Kongelige 
Skatter og andre deris Udgiffter.

30. Holsegaard til den Tid, ieg deraf blev Ejere, 
var gammel og forfalden, men ved mig Tid effter anden 
af Muur- og Bindingsverk nye opbygt; om den har hafft 
anden Nafn i forrige Tiider, er mig u-bevist, er ellers i 
Aufling lidet og bestaar alleene af omtrent 16 Tdr. Hart
korn fri Hovedgaards Taxt

Holsegaard den 6. Augustj Anno 1745. Brun ).

KJÆRSGAARD (Brenderup Sogn).

1. Denne meste lord her omkring er leret og noget 
sandig lor, temmelig frugtbahr, mere Agerjor en Engbond, 
nogenledes Skou, mere ungt en gammel, dog at de Bynder, 
som haver nogenledes Skousmaal, ickuns haver lidet 
Pleyeland, at de maa kiøbe en Haaben Koren til deres 
Husholdinger, fattes tillige med Flere her i Sognet Græs
ning; her ved Gaarden er slet ingen Tørveskier, ligeledes 
hos de meste af Bønderne kann icke helder faaes.

2. Her ved Kiersgaard falder mest Byck og Rug, 
noget Havere og liden Bogvedesæd; de Aaringer, Kornet 
giver veli, kann selgis 150 Tønder Rug, 150 Tønder Byck 
og 50 Tønder Havere, det øfrige er til Husholdingsbrug.

3. De Bynder, som i første Post er anført for liden 
Korenauling, som er de fleste af Kiersgaards Bynder, 
haver derimod temmelige og frugtbare Hummelhaver, 
naar den bær, som dog adskillige Aaringer er mistvext; 
de Aaringer som Homlen slaar sig, maa ieg erlege de 
fleste Bynders kongelige Skatter, og da faar ieg hos Nogle

l) Hans Brun, boende paa Lille Harritslevgaard, kjøbte paa Auction 
1758 Holsegaard, som han solgte igjen 1745; han var da Cancelliraad.
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ingen Langilde; mens naar Hommelhaverne da er frugt
bare, betalier de mig igien. Samme Bønder haver ogsaa 
nogenledes Æbler, nogle at selge, som er Krigsæbeler1), 
og nogle til Must, de self bruger.

4. 1 denne Ægen er Ingen, der giør Salt.
5. Her ved Kiersgaard er en liden Dyrehave af 1 

Støcker Daadyr, haves kons for Piaiser, siden ieg haver 
mere Udgift en Fordel der ved; Vinteren igiennem fores 
de med Høe og Havere.

6. leg holder her ved Gaarden en Stuteri af nogle 
Hoper, enskiønt jeg maa leie Gresning til de Fleste; ieg 
holder dem baade til mit Brug og til at selge.

9. Her ved Gaarden er lidet Harer og Agerhøns, 
Fuglevilt er ganske lidet og ringe.

10. Qvier og Svin er denne Ægens miste Tillæg, 
som dog ey er i Mengde, siden Græsningen maa leies.

11. Haveds Beskaffenhed kand ei meldes, her er 
Ingen, som fisker paa denne Søekant.

i}. Luften haver i denne Ægen hidentil ingen Skade 
tilfeyet os.

14. I Foraaret graserer her sommetide Febere, vides 
af ingen smitsomme Syger; her findes ordinere Urter, 
som mugligt dog haver Legedoms Kraft, om mand viste det.

16. Her ved Gaarden samt Byndermarcker er tem
melig Skouf af unge Ege og Bøge; deres Etendu kann 
ei meldes, da den plettevis staar i Marckerne hist og her.

19. Her gaar forbi Gaarden en Aae, i samme er 
nogle Geder og Aborrer, haver sin Oprindelse af Ogaares 
Mølledam2), samme Aae løber i Stranden ved en lille 
Gaar naunlig Warbierg, beliggende under Kiersgaars 
Hovedgaars Tagst; Inløbet af den i Stranden kaldes 
Olleaas, er Ingen til Nytte, om den var navigabel.

50. Kiersgaard bestaar af 4" Huse, 2d£ gruntmuret
*) Et Slags haarde Gjemmeæbler. ’) Aagaarde Mølle, Haarslev 

Sogn.
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og 2É? Bindingsverck; det ene Bindingsverck er bygt 1569 
af Steen Bille Knudsen1), vad han haver været, vides 
icke; de 2É? grundmurede ære bygt 1657 af Rigens Marsch 
Steen Bille2); det andet Bindingsvercks Huus er bygt af 
si. Major Erick Billes Encke si. Frue Anne Trolle 17149) 
Føren de Biller haver 2d_‘ Jomfruer Ackeleier eyet denne 
Gaard, som da var bygt i Haven og hede Damsgaard4); 
nu beboes Kiersgaard af

Christian Friderich Gersdorff5).

LØGISMOSE (Haarby Sogn).

Svar paa Hr lustitz Raad og Amtmand Simonsens 
indsendte Spørsmaale til Løgismose.

N? 1. Grunden her i Egnen er icke meget bierget.
2. Rug og Haure kand og, naar Gud giver frugt

bare Aaringer, sælges Noget.
3. Eble og Pærer, mens icke i Overflødighed.
4. Her omkring giøres Intet.
5. Her er Ingen.

*) Sten Knudsen Bille f 1590. 2) Ovennævnte Sten Billes Sønne
søn, Hr. Sten Eriksen Bille f 1672, ikke Marsken Anders Bille. •) Sten 
Eriksen Billes Søn, Major Erik Bille f 1675, gift med Anne Trolle 
f 1723. 4) Herom synes ellers Intet at være bekjendt. 6) I Hen
hold til Fru Anne Trolles Testamente af 2. December 1716 arvedes 
Kjærsgaard ved hendes Død af hendes Søsterdatters Datter, Comtesse 
Anne Trolle Holck, der ægtede Oberstlieutenant Chr. Fr. Gersdorff (1697— 
1759); efter hendes Død 10. August 1728 (Assens—Hindsgavl Amtsarchiv 
Nr. 156 Fol. 183) giftede Gersdorff sig med Pallena Urne, født 2. Sep
tember 1711 (Vejlby Kirkebog), Søster til ovfr. S. 173 omtalte Agathe 
Rodsteen Urne (Danmarks Adels Aarbog XXI, 489 f.). — Paa den nu
værende 1815 — 17 opførte Hovedbygning er indmuret tvende Stene, der 
have siddet paa de af Sten Eriksens Bille og Fru Anne Trolle byggede 
Fløje; i den ene er udhugget Sten Billes og Fru Birgitte Kruses Vaaben, 
i den anden de Billers og Trollers Vaaben med Aarstallet 1714 og 
Overskriften: S. ERICH BILDES. ANNA TROLLE.
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6. Her holdes ingen Stuterie.
7. Her omkring paa Godset findes Nogle her og der.
8. Her findes icke Noget.
9. Harer, Fugle Vildt gandske lidet; af Insecter er 

her icke noget U-sædvanligt.
10. Kree og Bester.
11. Her i Fiorden Torsk, Sild, Flynder og om Efter- 

aaret Ørter.
12. Her er icke Nogen, føren man kommer til Lande

vejen imellem Odense og Assens.
13. Norden og Østen Vinde giør Skade paa Boghvede 

og Frugt-Trær, item paa Engbaan.
14. Fæbren og den nye Syge, som saa kaldes af 

Bønderne, i det de faaer som Sting i Hovedet med sterk 
Hoved-Pine, ja Mange døer der af.

15. Det kand Præsterne best forklare.
16. Skovens Længde stræcker sig en Fierding Vejs 

ud mod Fiorden og ungefær halv saa breed, meere Bøy 
end Eg.

17. Her til er ingen Øer eller Holme.
18. Her indløber en Fiord lige ud for Alsøe imellem 

Assens og Faaborg, ungefær en Mil lang og lige saa bred, 
og dets Indløb giør tit stoer Skade paa Engbaaen, ja i 
Høesletten forderver og tager ofte Høet bort, kand icke 
heller uden største Bekostning afdemmes.

19. 1 forbemelte Fiord løber en Aae, som kommer 
fra Søeholm Søe, hvor i løber adskillige Becke.

20. Her til er 2É? Søer, som er temmelig fiske-rige, 
nemlig Sarup og Flenstoffte Søer.

21. 1 Strandby Skov Hauger er en Kilde, som springer 
Vinter og Sommer, Vandet holdes for meget sundt, men 
vides ej, om det ellers haver nogen medicinsk Kraft og 
Brug.

22. Her er icke saadanne.
23. Ved Sarup Søe ligger et Bierg kaldet Søebierg,
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pløyes af Bønderne, hvorpaa mand kand, naar det er 
klare Vejre, see ) a 4 Miil Vejs.

24. Her findes icke Noget.
25. Her er Ingen. 26. Her er Ingen.
27. — 28. — 29. —
30. Løgismose er bygget Anno 1575 af Rigets Hof

mester Peder Oxe og siden med Bygning bleven for- 
meeret og forbedret af Rigets Marsk Anders Bilde, lige
ledes af den Trampeske Familie, som nu ejer Gaarden, 
hvis Bygning er grundmuret og Ladegaardens Bindings- 
verk.

31. Paa Flemløse Kirkegaard findes den Steen med 
Runebogstaver, som Wormius har anført; om dens Be
skrivelse er acurat, kunde Præsten sammesteds best con- 
ferere og give Efterretning om1).

32. Bønderne her omkring i Egnen bruger tit det 
Ord: saa di i Steden for sandelig; saasom jeg vil saa di 
have det, jeg har saa di giort det, for jeg haver saa 
sandelig giort, jeg vil saa sandelig have det.

Hille Mycker! bruges som et Forundrings Ord eller 
som mand vilde sige: nej, er det mueligt! I Steden for 
at bande noget siger de: Mycker besætte det, Mycker 
komme i det.

Naar de vil bekræfte Noget, siger de: det er Guds 
Daves sand, det er saa sandelig som Gud lever vist.

Her paa Godset siger de og, naar de vil negte En 
Noget: saae Du Katten? som man vilde sige: Katten løb 
og fick Intet, saa faaer Du icke heller.

33. Udsædvanlige Naune findes her; Brithe et Fruen
timmer Navn, Offer og Jonas Mandspersoners Navne.

x) Om denne Runesten, af hvilken nu kun et Brudstykke er bevaret 
og af Kong Frederik VII ført til Jægerspris, se Wimmer, De danske 
Runemindesmærker, Haandudgave ved L. Jacobsen, S. 101 f.
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SKOVGAARDE (Søby Sogn).

Fortegnelse over de 40“ Posters Indhold, som er be- 
faled at specificere, saa vidt her ved Gaarden og dens 
Ennemærker saa og enhvers Stæds Situation og Be- 
merchning, som meest er remarquabel at specificere.

1. Post. Schougaarde er beliggende udj Kanten af en 
Moese, kaldet med det Nafn Biørne Moese, hvor udj voxer 
icke andet en noget Elleskov, og grenser samme Moese ved 
dend synder og øster Side uden omkring bemeldte Gaard.

5H. Her til Gaarden saaes Ruug, Hafre og lidet Biug; 
der af kand efter Aarsens Frugt-barheder selges lidet 
Ruug og Biug, hvorom mand ingen vidst Tald kand 
melde.

9d. Stutterie holdes her icke meere end til egen 
Fornødenhed.

12^. Vildt bestaar her af Harrer, Ender og Aggerhøns, 
dog formedelst disse Vintres Haarhed er det ganske lidet.

1 Her til Gaarden holdes intet Andet end Kiør.
19I Her til Gaarden ere ingen Skove undtagen dend 

forommelte Ellemoese, hvor udover her til Gaarden maa 
kiøbes alt dend Ildebrendsel, Veed og Tørve, her skal 
bruges, saa og til Giærde, Heign, Gierde, Skoven [sic].

2O-. 1 Anledning af dend 5^ Postes Indhold, da er 
Gaardens Enemercker af en sid, sueragtig Grund, hvor 
iblant er nogle smaa Stærre Moser og Kiære.

40?!. Den Fortegnelse paa Nomina propria er her 
Intet at melde, untagen et Mands Nafn som Key.

Schougaarde dend 4^ Julij 174J.

SI. Oberste Moguns Holck 
________ B. K. Steensen1).

*) Barbara Kirstine Steensen, eneste Barn af Amtmand over Assens 
og Hindsgavl Amter, Etatsraad Erik Steensen (død 1701), der med sin 
Hustru Kirsten Rotkirch (død 1706) havde faaet Skovgaarde, var født
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SØHOLM (Kjøng Sogn).

1. Post kand ej af mig Underskrefne gifves nogen 
Effterretning om.

2. Her til min Gaard Søeholm saa vel som paa 
Bøndergodzet saais Rug, Biug, Aure og Boghvede, dog 
icke i Mengde; Hafre saaes dog meest af formedelst dend 
skarpe og sure Leere Jord her findes. Nogle af Bønderne, 
som besider heele Gaarder, kand undertiden selge nogle 
faa Tønder Korn, men de fleeste kiøber i Foraaret baade 
Æde- og Sædekorn.

1672 og giftede sig 1697 med Officieren Baron Mogens Holck (yngre 
Søn fra Holckenhavn), efter hvis Død som Oberst hun i over 40 Aar 
sad som barnløs Enke paa Skovgaarde (Danmarks Adels Aarb. XXXVII, 
504, 506). Uagtet hun maa antages at have været ret velhavende, da 
der til Arv og Skifte efter hende blev 20,000 Rd. og hun i levende Live 
stiftede et Hospital for Fattige ved Søby Kirke, klagede hun efter Tidens 
Sædvane sin Nød, naar nye Paalæg, der i Frederik IV.s Tid vare hyppige, 
ramte hende. Da der saaledes i Henhold til Forordn, af 21. December 
1728 udskrives Brandstyr i Anledning af Kjøbenhavns Ildebrand, klager 
hun sig i flere Breve stærkt for Stiftsøvrigheden; hun er en Enke af 
ringe Midler, der i sin Enkestands sytten Aar har udstaaet store Krigs
styr og anden Tynge og har paa forskjellig Maade lidt Tab; hun tvivler 
ikke paa, »at det er joe Hr. Comferentz-Raaed og Hr. Beschop be- 
vest, at min gode sk Mand satte Lifve til i handsz Kongelig Majsted 
Tienneste, da en Del af Armen om Venttren i Julien stoe for Stralsun i 
Pommern i Aprosserne i Vand, da bekom saa megen og stor Svaghed, 
at hånd fra den Tid til 12 May 1712 udstoe stor Svaghed og døde i 
Rostoch, mig til megen stoer Sorig og Bekostning.« (Odense Amts 
Archiv Nr. 539). Før sin Død 23. Januar 1755 traf hun i sit Testamente 
Bestemmelser vedrørende sin Begravelse og sit Efterladenskab, af hvilket 
hendes Familieportraiter laa hende særlig paa Hjerte. »De Skilderier — 
skriver hun — som findes her paa Skovgaarde, som er alle af mine 
Familiers, maa ingenlunde komme paa Auction, mine næste Venner alene 
skal være og blive tilhørende.« Hendes Lig skal hendes Foged føre til 
hendes Begravelse i Søllested Kirke paa Laaland, hvis Gravcapel hun 
1739 havde ladet istandsætte og hvor hendes Mand og flere af hendes 
Slægt hvilede. »Nok skal samme ommeldte Person [Fogeden] tage de 
4 Skilderier over med til Laaland, min Farfaders og Farmoders og min
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Æble og en ringe Deel Peretræer har de fleeste 
Bønder lagt sig effter at plante, hvor af Bonden bruger 
dend meeste Deel til Must som den største Delicatesse 
paa sin Grød om Vinteren saa og undertiden varmer sig 
en Potte af og bruger som en Medicin.

4. Jeg har ingen Tid fornummet eller hørt, at Salt 
giøris her i Egnen.

5. Jeg har for en 16 Aar siden indrettet til min egen 
Fornøjelse en liden Dyrehauge, hvor udj jeg kand græsse 
om Sommeren 10 a 12 Stycher Daadyr, som koster mig 
en Deel Høe om Vinteren; om fleere eller hvor mange 
Dyrehauger her ellers findes i Amptet, ved ieg iche.

6. Her ved Gaarden holdes 4™ a 5 Hopper til 
Stutterj; kunde det falde løchelig ud, solte mand gierne
salig Faders og Moders og lade dem opslaa i min Begravelse.« »De 
andre Skilderier kan jeg umulig tro, at de Holcker jo haver stor Estime 
for, men min sal. Mands tvende Skilderier skal og til Laaland og sættes 
i min Begravelse med mine andre ovenmeldte Skilderier, det maa Ingen 
være imod.« Efter hendes Bisættelse i Søby Kirke 3. Februar, hvorfor 
hun havde tillagt Præsten 50 Rd. og Degnen 10 Rd., blev hendes Lig 
med Portraiterne kjørt under Klokkeringning gjennem Assens og derfra 
søværts befordret til Laaland (Skifte i Assens—Hindsgavl Amters Archiv 
Nr. 137). — Et lidet Træk af hendes Mand, der mærkeligt nok aldrig 
kaldes Baron, men kun nævnes ved sin militaire Grad, er saa betegnende 
for Tiden, at det fortjener at bevares. En Dag i 1695 kom Holck led
saget af Lieutenant Proschwitz, nogle Underofficierer og Menige, ind i 
en Borgers Hus i Assens, hvor Byskriveren i Overværelse af Borgmester 
Lauge Hansen og en Raadmand var i Færd med at udstede Billet til et 
nyt Qvarter for en Soldat, der ikke kunde forliges med sin Værtinde. 
Det syntes Holck ikke om og svarede Borgmesteren grovt paa hans 
Forsikring om, at Soldaten kunde være vel fornøjet dermed. »Messieurs 
— sagde da Borgmesteren — har I Eder Noget over os at besværge, 
saa har vi Overøvrighed over os og Lands Lov, hvorefter 1 kan søge 
os.« »Her er Lands Lov,« svarede Holck, idet han med venstre Haand 
slog paa sin Kaarde. Da Borgmesteren nogle Uger senere med Hustru 
og Børn St. Hans Aften spadserede ved Byens Kilde, hvor mange Men
nesker vare samlede, overfaldt Holck ham med Stokkeslag, hvorefter han 
og hans Ledsager Proschwitz kjørte bort (Assens Tingbog 1688—99 
Fol. 229—55).
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et Par Beester om Aaret til nogen Hielp til de aarlige 
store Udgiffter.

7. Biehauger fantis forhen baade paa Herregaarder 
saa og hos de fleeste Bønder; Bonden solte Honningen 
til Egeskov Marchet; de formuende Bønder brugte dend 
iblant self til at blande sig en half eller heel Tønde Miød 
af, ligesom han hafde Forraad til deraf; mens for 2 Aar 
siden gich de fleeste Bier ud, ieg self af 18 Stader be- 
holte kuns et eenniste. Bonden var i den Indbilding, 
at Kierche Patronerne var Aarsag dertil, for de afskaffede 
Kiercheliusene.

8. Mig er iche bekiendt, at Noget af ommeldte Slags 
findes her ved Gaard, Godz eller Egn.

9. Her i Egnen falder ichun faae Harer, desligeste 
Aggerhøns og Ender, og saasom her er mange Lodz 
Ejere til Jagten, falder dismindre deraf i hvers Lod; 
ligeleedes Snepper og Brochfugle; Kramsfugle fangis 
undertiden nogle faae af i Effteraaret med Duner.

10. Her paa Godzet holder Bonden de fleeste Kiøer, 
hånd kand græsse, som kand være for en heel Gaard 
7 a 8 Stycher, for at faae Hielp til sine Udgiffter af Smøret, 
Faaer holder hånd til Klæde og Føde, naar de vil løchis, 
ligeleedes Gies; Svin kand hånd undertiden sælge et a 2 
Stycher af om Aaret.

11. Veed jeg iche at giøre ringeste Forklaring om, 
siden min Gaard og Godz er iche nær ved Stranden.

12. Fra Assens til Nyborg er Miile Pæle ved hver 
Fjerdingvej; Vejen imellem de andre Kiøbstæder er mig 
ubekient.

i}. I nogle Aar har udj Foraaret været kold Lufft 
med skarpe Vinde, hvoraf baade Frugten og Jordens 
Grøde hafver taget Skade; dette Foraar har Gud være 
lovet været noget bedre, hvor effter vj haaber ved Gudz 
naadige Hielp og Vejerligetz Føjelse Frugtbarhed.

14. Iblant grasserer hidsige Sygdomme saasom Springler
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og Pløres1), endog nu i denne Tid her i Sognet, hvoraf 
ichun faae ere døde; Gud er alleene deris Læge og 
Hielpere. Urternis Krafft forstaar ieg kuns lidet af, Hylde 
og Kameel Blomster, Hiertensfryd, Krussemynte, Skov- 
mærche, Kongehus, Kadaaster2), Bøncher, Lillieconval, 
Lindeblomster og andre saadanne fleere Urter hafves her, 
som bruges baade tørris saa og til Bad, naar Bønderne 
paa Godzed fattes noget.

15. Dend gemeene Mand inclinerer meest til Bonde
sleb og Arbejde, hvorforre og er en stor Sorg og fast 
Utaalmodighed over en Bondekarl, naar hånd til Soldat 
skal enroulleris. Paa mit Godz er paa en Tid a 4 Aars 
Tid fødde 56 og døde 46, deriblant var en Mand 92 Aar 
gammel.

16. Ved Søeholm findes nogle gamle og meestendeel 
udgaaet Eegetræer udj Dyrrehaugen; i en March kaldet 
Kalcherup Hauge meest Eege og nogle faa Bøge; paa 
en liden Banche Hoelemosse kaldet nogle unge Ege; i 
lille Fællet nogle faae Ege; det halfve af Gaarden Krenge- 
rup, som ligger under Søeholm, bestaar af 3 Marcher, i 
hvilche ere saa vel Over- som Underskov; Overskoven be
staar baade af Eeg og Bøg, dog meest Bøg. 1 de 2É£ kaldet 
Iehannis Hauge og Bøge Banchen er en Deel Agerjord, 
i den March kaldet Grøfften er saa vel som udj Schannis 
Hauge Tørfve Moeser til god brugeli Tørf, og i dem alle 
tre ere nogle Sterre Moeser; Lengden igiennem disse 5 
Marcher er vel en Fjerdingvej; toe smaa Stæder ejer ieg i 
Verninge Sogn, Odense Ampt under Districtet, et i Naarupe 
og et i Langsted, hvortil er Overskov af nogle faae Bøge.

17. Øer eller Holme findes ingen her ved Godzet.
18. Ej heller nogen Indløb af Fiorder eller Stranden, 

som skader denne Egn.
19. Derom veed ieg iche at gifve nogen Effterretning,

x) Sprinkler, Typhus, og Pleuritis, Brystbetændelse. 2) Katost.
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siden her iche findes nogen Strømme eller Aaer undtagen 
en liden Strøm, hafvende sit Udløb fra Søen her ved 
Gaarden, som drifver 2É! Møller; dog kand Gaardens 
Ejere luche for Vandet, som er skedt af Arrilds Tid.

20. Her ved Søeholm er en Søe, som for 20 Aar 
siden var fiskerig paa Gedder, Abborrer, Aal, Brasener, 
Flirer, Skaller, Løge og Haarche1), men siden hvert Aar 
har aftaget, saa Lidet eller Intet deraf bekommes.

21. Her ved Godzet eller i Egnen findes ingen des
lige Kilder.

22. Ej heller deslige Muratzer.
2). Her ved Godzet eller i Egnen er vel nogle smaae 

Bierge og Høje, men iche af nogen Mærkværdighed.
24. Paa dette som mig ubekiendt kand ieg iche gifve 

nogen Forklaring.
25. Veed ej heller Noget om.
26. Naar jeg har solt mit Korn, har Kiøbmanden 

undertiden taget det ind i en Fioer, som Damsboe Løcher 
grendser paa en Miil herfra; videre veed ieg iche i denne 
Post at forklare.

27. Kand ieg iche forklare Noget om.
28. Dette Herret kaldes Bogherret og Tinget Bog— 

Vendz Herridtzting, fordj Vendz Herret henhørrer og til 
det Forum; samme Ting holdes i Hierup i Kierte Sogn.

29. Gommerup, Holte Laug og Højberg her i Sognet 
beliggende henhørte tilforne under Bog—Vendz Herridtz 
Ting, men sorterer nu under Rytterdistrictet; deriblant 
er endnu en Deel Proprietaerie Godz mig og Andre til
hørende; i Verninge Sogn i Odense Ampt og nu under 
Districtet har jeg Kierche- og Kongetiende, saa og nogle 
Bøndergaarder og Huuse.

50. Det første i denne Post kand ieg iche gifve nogen 
vedz Forklaring om. Denne mig tilhørende Gaard kaldes

r) Løjer og Horker.
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Søeholm og andet Nafn veed ieg iche dend nogen Tid 
har hafft; det skal være bygget af en Adelsmand ved 
Nafn Gabriel Schinchel, som var af min Familie paa 
møderne Side, har og stedse været beboet af Schincheler, 
indtil den falt i min Arfvelod; Gaardens Bygning er 
gammel og Bindings Værch, men Ladegaarden er saaviit 
nye, da ieg dend for 24 Aar siden med stor Bekostning 
maatte lade opbygge formeedelst dend ved ulychsalig Ilde
brand blev lagt aldeelis i Aske1).

*) Søholm tilhørte fra det 16. Aarhundrede Slægten Skinkel; Gehejme- 
raad Morten Skinkel til Søholm, Krengerup og Brahesholm døde paa 
Søholm 1691. Hans barnløse Enke Anna Cathrine Charisius, død smst. 1705, 
indsatte ved Testamente af 25. November 1704 sin Broder, Justitsraad og 
Amtmand Ambrosius Charisius’ Døtre Anna Barbara Sophie og Marie 
Dorthea Charisius, »som udi nogle Aar haver været hos mig udi mit 
Hus og som smukke, lydige Børn hørsomst har gaaet mig under Øjen 
og til Haande«, til sine Arvinger mod at udrede forskjellige Beløb til 
Gehejmeraad Skinkels Arvinger og Andre. Marie Dorthea ægtede 
1709 Capitain Vilhelm Stockfleth, som hun bragte Brahesholm og 
en Del af Krengerup, Anna Barbara Sophie fik Søholm og Resten af 
Krengerup; hun var født i Moss 19, Juli 1689 og ægtede 24. Maj 1707 
Oberst August von Kaphengst, der døde af Pesten 18. August 1711. 
Hendes Angivelse af Slægtskab med Skinkelerne er rigtig nok, idet hendes 
Moder Christiane Elisabeth Munks Farmoder, Sidsel Skinkel, var en 
Søster til Gehejmeraad Skinkels Fader, Niels Skinkel til Søholm. Som 
barnløs Enke sad Fru Kaphengst paa Søholm til sin Død 4. April (Natten 
mellem 4. og 5.) 1745 og fristede efter hendes eget Udsagn megen Sorrig, 
Modgang, stor Bedrøvelse og Forfølgelse i Verden, endog af sine egne 
Nærpaarørende, ja dem, hun havde gjort godt over sin Evne. Sine 
Midler testamenterede hun til fattige Enker og faderløse Børn; men 
hendes Søstersøn, Stiftamtmand Christian Stockfleth til Brahesholm, gjorde 
gjældende, at hendes Faster, Gehejmeraadinde Skinkel ved sit ovennævnte 
Testamente kun havde legeret hende de Midler, hun besad, paa Livstid, 
saa de ved hendes Død, naar hun ikke efterlod sig Livsarvinger, skulde 
tilfalde hendes Søsterbørn, Stockfleth og hans Søster, og Højesteret gav 
4iam i Dom af 7. Juni 1747 Medhold. Efter sit Ønske blev hun begravet 
foran Alteret i Kjøng Kirke, hvor hendes Ligsten endnu findes. Efter 
Anførsel af hendes Livs Data slutter dens Indskrift saaledes: »Som hun 
har veret af Gud verdiget i mange Aar at være Moder for denne Kirke,
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31. Dette veed ieg aldeelis Intet om.
32. Naar en af mine Bønder eller Domestiqver taler 

med mig, hører ieg ej andet end gammelt brugelig Dansk 
af dem, og derfor veed iche Noget at tilføre om dend 
Post.

33. Jeg har en Dreng her paa min Gaard kaldet 
Nafne og paa mit Godz En med Nafn Jess; her har og 
for faa Aar siden været en Pige paa mit Gods, som heede 
Clemena; de Andres Nafne, mig forekommer, er almindelige.

Dette er dend Forklaring, som kand gifves af

Søeholm den 29. Junj 1743.
SI. Obriste Kaphengst Enche 

A. B. S. Charisius.

WEDELLSBORG (Husby Sogn).

Allerunderdanigst Erklæring over modstaaende Poster
1. Post. Forsaavidt Grevskabet Wedelsborg betreffer, 

da er det altsammen fast Land undtagen derunder hø-

saa udbeder hun hos alle christelige Efterkommere og Patroner, at hendes 
Beene maatte niide en roelig og bestandig Hvile paa dette Sted uden 
at røres indtil Guds store Doms Dag, da den kiære Gud vil velsigne 
enhver derfor.« Hendes Sognepræst, Jacob Sandwad, kalder hende »min. 
fromme Frue«, og han havde al Grund til at være hende taknemmelige 
thi da Kjøng Præstegaard, hvis Stuehus af ham i Sommeren 1729 var 
opført af nyt, totalt nedbrændte 2. Januar 1730 med saa godt som hele 
Indbo og Besætning, tog hun Præsten og Hustru selv tolvte til sig, 
sørgede moderlig for dem, hjalp ham til Præstegaardens Opbyggelse og 
skaffede Andres Bistand dertil (Danmarks Adels Aarbog VII, 162, XXII, 
311 ff., XXXIII, 456. Kjøng Kirkebog. Assens—Hindsgavl Amtsarchiv 
Nr. 137, Fol. 98—167. Bloch, Den Fyenske Gejstligheds Hist. II, 266). 
Den af hende omtalte Brand af Søholms Ladegaard skete Natten mellem 
2$. og 24. Maj 1719, i hvilken Anledning hun søgte Eftergivelse af 
Skatterestancer (Assens—Hindsgavl Amtsarchiv Nr. 6 Fol. 124 f., Nr. 71, 
22. August 1719). Aar 1750 søgte hun Lindring i Ansættelse af Brand- 
styren til det afbrændte Kjøbenhavn, da hun havde lidt et stort Tab ved, 
at hendes bedste Bondegaard i Kjøng paa over 11 Tdr. Hartkorn med 
alt indehavende var lagt i Aske (Odense Amtsarchiv Nr. 539).



>95

rende tvende smaa Øer Baagøe og Brandsøe, dend første 
paa fiiresinstyve Tønder Hartkorn, jevn og slet Land uden 
Skov, og dend anden af Hartkorn tretten Tønder 4 Skpr. 
1 Fk., ligeleedes jevn Jord uden synderlig Banker, lidet 
Skov af Eeg og Bøg meleret, men ingen stoere Træer, 
ellers Skoven af retskaffen Vext; sammesteds eet stort 
Jordsmaal Lyng og Heede, ongefehr */« Part af Landet, 
som ikke kand bruges til Nytte eller Korn Land, fordj 
Grunden er u-tienlig, dog tillige sammesteds god Tørve- 
skiær. Ellers er Grevskabets almindelige Beskaffenhed 
nogenleedes god og jevn undtagen langs igiennem i 
Strækning øster og vester af Landet, som fra Wissenberg 
Sogn i Districttet langs hen til Fønskov findes liigesom 
een Revel *), hvor Jorden er gandske høy, sandig, steenet 
og skarp, sommesteds 2 Miile breed og andre Stæder 
smallere, som i ældgammel Tiid siiges at have været 
Skov ald heele Strækningen. Under Ørslev Sogn og Bye 
er et Par Marker overmaade løs og sandig, som med alle 
stærke Vinde, især fra Østen, giør paagrænsende Jord og 
Marker Skade, hvorover eendeel Jord maa ligge udyrkket 
som det eeniste Middel til Dato, hvorved samme Sand
flugt forrekommes, dog hænder det sig iblandt, at stærk 
Storm alligevel tager Huil og kand føre Sandet som 
Sneefog.

2. Post. Baaghvæde, Rug, Byg og Havre er almindelig 
Kornsæd i Grevskabet, dog i eendeel Sogne, hvor om- 
melte Strækning skarp Jord falder, ike af støre Betydning 
end til Bondens egen Fornødenhed; de andre Sogne 
synden og norden kand iblandt, naar ikke indfalder tør 
Sommer, sælge een halv Snees Tønder Korn eller høyt 
12, 16 å 20 Tønder af Gaarder paa 6, 8 å 10 Tønder 
Hartkorn.

5. Post. Paa Fønskov findes 435 Frugthauger, hvor

*) Revle.

•5
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Eierne iblandt kand sælge een Snees Tønder Frugt til
sammen, men tager tit Skade af Strandtog1) og Storm; 
ellers ingen Træ-Frugter i Grevskabet af Vigtighed.

4. Post. Ingensteds i Grevskabet giøres Salt.
5. Post. Heller ingen Dyrhauger.
6. Post. Paa Wedelsborg og Tybrind Hovedgaarder 

er paa nogle Aar anlagt Stutterier paa 16 å 20 Hopper, 
men kand endnu icke giøres Reigning til hvad Fordeel, 
efftersom det Meeste er anvendt til egen Brug og eendeel 
endnu staar u-solt.

7. Post. For 2 å 5 Aar siden var adskillige Stæder 
kiøne Bier, men ved sidste stærke Vintere og kolde 
Foraar ere ødelagte, tilmed er heller ike i Grevskabet 
samme Indretning af nogen Vigtighed, thi Erfahrenhed 
viiser, at dend er meest fordeelagtig paa eenlige Stæder 
i stærk Baaghvæde Eign, da Grevskabet derimod meest 
er samlet [i] Byer.

8. Post. Af de Slags Ting viides Intet i Grevskabet.
9. Post. Andet fiirfødet Vildt end Harer og Reve viides 

ey at være her, ligesaa Ager Høns og Ænder, hvilke, 
omskiøndt ikke i Mængde, saa dog det Slags Vildt, som 
falder meest almindelig, og er det rart at see Snepper 
eller andre slige Fugle.

lolt Post. Qvie-Kalve er det meeste, som legges til, 
baade paa Herre Gaarder og hos Bønderne, og sielden 
at see Tyre-Kalve. Iligemaade Faar og Sviin, dog er 
ingen af begge sidste Deele af nogen Betydning og rart, 
at een Bonde paa 6, 8 å 10 Tønder Hartkorn kand have 
meere end 10 å 12 Lam og Griise Tillæg; ligesaa for
holder sig med Giæs og aldtsaa dend største Fordeel paa 
Qvie Kalve saavelsom Føll, hvoraf Bonden ordinaire 
gierne aarlig har eet eller toe.

11. Post. Havets Producter ere ikke andet end Torsk

L) Strandtaage.



197

og Flynder paa visse Aarets Tiider, dog nu paa nogle 
Aar effter Fiskernes Beretning at have meget aftaget.

12. Post. Anden Landevei end imellem Meddelfarth 
og Assens falder ike igiennem Grevskabet, hvor ingen 
Miile Pæle er.

15. Post. Tør Sommer er sielden frugtbar, og falder 
ordinair mindre Reign paa denne Kandt end andensteds 
i Landet, hvortil almindelig siges at Havet er Aarsag; 
derimod hænder det sig tit, ike alleene aarlig, men endog 
undertiden nogle Gange om Aaret, at fra Stranden op- 
gaar et meget stærk tyk Taag1), som effterlader sig een 
skadelig Effect paa Kornet i heele Miiles District, hvor 
det farer frem, ja undertiiden meere og mindre, ligesom 
Taaget kand være gifftig til, kaster Forrådnelse paa Alt 
hvad det overfarer, helst Baaghvæde og Rug, som er 
samme Farlighed meest undergiven.

14. Post. Denne Post kand ieg ey give nogen Op
lysning om.

15. Post. Ikke heller om denne Post, efftersom samme 
er mig ubekiendt.

16. Post. Ved eenhver ai Grevskabets flire Hoved- 
gaarder findes skikkelig kiøn Skov, nemlig:

Wedelsborg Skov kand regnes i Strækning l/t Miil 
lang og V« Miil breed, meest Bøg, stoere Træer og kiøn 
Vext, ligesaa eendeel Opælskning af Eeg.

Tybrind Skov er meest Eeg, ongeferlig Størrelse som 
Wedelsborg, hvor ligesaa findes kiøn Opælskning.

Søndergaarde Skov er noget mindre i Strækning, 
iligemaade mindre Andeel af stoere gamle Træer, men 
ongefehr 1/2 Miil Circumference, er saadan ung Skov af 
Eeg og Bøg meleret, at neppe i Fyen findes Lige dertil.

Bannerslunds Skov eller saakaldet Fønskov har forhen 
været ligesaa 1/i Miil Strækning, men nu noget mindre,

’) Taage.
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bestaaende saavel af stoere gamle Bøgetræer som eendeel 
kiøne ranke unge Eege; andensteds i Grevskabet findes 
ingen Skov af Betydning uden paa Brandsøe, som i første 
Post omtalt.

17. Post. Begge Grevskabets underliggende tvende 
Øer Baagøe og Brandsøe er forhen ved første Post anført, 
dend første at være 80 Tønder Hartkorns Størelse, jevn 
flat Land, meest rund, og i Circumference at regne een 
Miil eller halfanden, er beboet af 16 Gaardmænd og 
81 Huus Mænd, hvorved ikke viides at kand skee For
andring til Nytte. Synden paa Landet er for een 40 
Aar siiden indrettet eet Fyr-Værk til Posternes Efterret
ning over det lidet Belt, som stedse continuerer flire 
Nætter hver Ugge, naar Posten passerer. Norden for 
Landet er een liden omfløt Holm kaldet Eegholm, som 
ike beboes, men Baagøerne græsser dend, og kand regnes 
for een halv Snees Læs Høe aarlig. Dend anden om
skrevne Øe, nemlig Brandsøe, er iligemaade meest rund- 
formet, hvor ikkuns een Beboere er, og af foromskrevne 
Beskaffenhed; dend kand være een halv Miil i Circum
ference.

i8de Post. Paa Fønskov i Bannerslunds Hovedsgaards 
Marker synden paa Landet findes eet Opløb fra Stranden, 
ved Indløbet ike bredere end een Snees Favne, men siden 
udviider sig over V< Miil i Circumference og giør samme 
Grund gandske u-nyttig. Ligeleedes eet andet Stæd 
under Tybrind Marker, atter synden paa Landet, eet 
Indløb fra Stranden meest af samme Beskaffenhed, men 
udbreeder sig i aflang Form, i Stæden dend anden er 
rund; hvilke begge skadelige Indløb ventelig ved Kunst 
kunde forekommes. Den saakaldet Fønskov, som for 
mange Aar siiden, vel eet Seculum forbie, skal have 
været een overmaade tet sluttet og stoer Skov, er een 
Odde over l!t Miil lang, men gandske smal, nogle Stæder 
ike over eet Par Bøsseskud, og skyder lige ud vesten
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fra Landet, hvorved formeres paa begge Sidder ligesom 
2de Havne eller Fiorder; dend syndre Fior er ike af nogen 
Sikkerhed, men aaben for synden og sydvest Storm; men 
derimod er norden for Fønskov een sikker og tryk Havn 
for alle Slags Vinde, dyb Vand og fast Ankerhold, som 
ufejlbarlig kan4 forbedres ved Konsten, eftersom Naturen 
har dannet dend godt. Strax derved i samme Fiord har 
Meddelfarth Kiøbmænd ligesom sædvanlig Vinter Havn 
for deres Skibberomme, hvor de under Grevskabets Fortog, 
nemlig ved Gamborg Bye, fortøyres. 1 samme Fiord og 
paa samme Stæd, ved Gamborg, er det, hvor dend be- 
kiendte Marsviinsfangst skeer, som kommer ind fra Øster 
Søen og siden af Fiskerne effterjages indtil denne Snev- 
ring.

19^ og 20— Poster, Udi Tanderup Sogn er Brende 
Mølle, som drives ved een temmelig stoer Aae; dends 
Udspring er mig u-bekiendt; Skydeberg Mølle drivesved 
samme Aae, dog har dend imellem begge 2É? Møller 
adskillig Tilløb; dends Udløb i Havet skeer strax 7* Miil 
fra Brende Mølle, og saa vidt ieg kiender dend ingen
steds breedere end 4 å 6 Faune, ey heller andre Fiske 
end Krebs derudj, dog kuns smaa og af ingen Betydning. 
For 40 å 50 Aar siiden siges ved Udløbet i Stranden at 
have været Ørte-Fangst, men Havet har siden ligesom 
sadt een Dæmning eller lang Sand Revel noget fra Ud
løbet, og derover sees aldrig een Ørte. Een half Miil 
Veigs derfra under Ørslev Sogn ligger een liden Søe 
eller stoer Mølledam kaldet Hylchendam, 7< Miil i Cir- 
cumference, har ingensteds Tilløb, men stædsevarende 
Væld af Jorden fra omkring liggende Bierge og Banker 
og er altid i Stand meest af fournere tree Møllere1), een 
effter anden, paa een Distance af 1/2 Miil indtil Stranden, 
hvor dend falder ud i forommelte Udløb ved Tybrind

l) Hylke, Lamose og Hybæk Vandmøller.
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under næstforrige Post. I samme Mølledam er nogen 
Fiskerie af Gieder og Aborrer, men ikke af nogen Be
tydning. De andre Møllere i Grevskabet har ingen re- 
marqvable Aaer, men meest samlet af adskillige Tilløb 
og Vintervand.

21^ Post. Ud) een af Tybrind Hovedgaards Marker 
er eet bekiendt Kildespring, kaldet Bøngets Huule, som 
u-afladelig qvælder af Jorden under een høy Sand-Bancke; 
Vandet er overmaade reen og velsmagende og løber strax 
paa et Bøsseskud eller toe i Stranden, dog ikke af syn
derlig Mængde, men stedsevarende Rende. Fra samme 
Kilde siiges i gammel Tiid at have været paa Tybrind 
leedet ved Render i Jorden tii Fontainer eller Brønde, 
hvoraf Gaarden skulde have sit Nafn Tiibrynd; men det 
kand være een gammel Digt. Imidlertid kand dog af 
gamle Folk erindres noget endnu om Fontainerne, ligesaa 
ved een og anden Leilighed findes Render i Jorden.

22. Post. Af dette Slags Moratzer vi ides ingen i 
Grevskabets District.

23. Post. Ikke Noget i dette Tilfælde.
24. Post. Dette kand vel reignes som een liden 

Curiositet, at for eet Par Aars Tiid siden blev funden 
paa een liden Høy eller Bankke ved Gamborg strax ved 
Stranden eller dend i 18É? Post beskrevne Fiord norden 
for Fønskov nogle tuusinde Muursteen } å 4 Allen i 
Jorden, muuret som Fundament til een masiv Bygning i 
Qvadrat, om hvilken siges at have været enten eet Slot 
eller stærk muuret Skantze i findtlige Tilder, kaldet 
Borgen, hvilket Nafn Bankken endnu haver; iliigemaade 
meenes, at Byen strax derhos, nemlig Gamborg, har i 
samme Tid været een liiden Kiøbstæd1). Andet viides 
ey, som er værd at anføre.

25. Post. Forklaret under den 18^.

x) Se Vedel Simonsen, Borgruinerne II, 79 ff.
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26. Post. Grevskabets Forstrande ere at regne Midt
vejen imellem begge Toldsteder Meddelfarth og Assens 
og snart lige lang til begge.

28^ Post. Grevskabets District strækker sig under 
begge Herreder, Baag og Wends, dog meest det sidste. 
Birkke Tings Huuset er beliggende i Ørslev Sogn1) ved 
Landevejen imellem Assens og Meddelfarth.

}oÉ£ Post. Wedelsborg Grevskab haver 4™ Hoved 
Gaarder, nemlig:

1. Wedelsborg Gaard, som tilforn haver været kaldet 
Iversnes, men ved Grevskabets Erection for 70 Aar siden 
forandret Navn, er vel bebygt, stoer tyk gammeldags 
Grund Muur og Bygning.

2. Tybrind Gaard viides ike at have hafft andet 
Nafn; har forhen i gammel Tiid ligeledes hafft stoere 
grundmuurede Bygninger, men nu Bindings-Værk.

3. Søndergaarde er af samme Beskaffenhed.
4. Bannerslund iligemaade, dog med denne Forskiæl, 

at samme for 24 Aar siden først er giort til een Herre 
Gaard, givet Nafn af Bannerslund, som forhen blev kaldet 
Sparretorn og var een stoer Bondegaard.

31. Post. Om denne Post vides ingen Oplysning.
32. et 33. Post. Ej heller om disse tvende Poster, 

thi imellem Grevskabet og øfrige Deel i Amttet eller 
paagrænsende er ingen kiendelig Forskiæl hverken i Tahle- 
maade, Omgang eller Nafn.

Saaleedes effter nøyeste Overvejelse forfattet af

Tybrind den 17. Junii 1743. P. Saxesen2).

*) I Kjellingbjerg. ’) Peder Saxesen, Birkedommer og Godsforvalter 
ved Grevskabet Wedellsborg, født 1709, blev Regimentsskriver i Kolding 
District, senere Amtsforvalter i Kjøbenhavns Amt, 1767 i Nyborg og 
Tranekjær Amter, tog Afsked 1779, død 1788 som Justitsraad. Gift med 
Anna Margrete Krag, Søster til Degnen Frederik Krag i Skydebjerg 
(Personalhist. Tidsskr. 2. R. II, 57: 7. R. IV, 85, 120. Nyborg Kirkebog 
og Skifteprotokol. Erholm Archiv Nr. 35).
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DET FYENSKE RYTTERDISTRICT.

1. Herom kand ey give nogen special Effterrettning.
2. R: Ruug, Byg, Havre, Boghvede og Erter, der 

føres nock ud om Aaret af alle Sorter, men her føres og 
ind igien fra andre Steder af nogle Sorter, saa det var 
at ønske, at det blev giort en Calcul over, hvad Ind
byggerne selv behøvede og samme først afsadt, førend 
Noget exporteredes.

3. R: Meest Ebler, som forsendes, dog ickun raae 
til Kiøbenhaun og icke strecker sig meget over en Skibs
ladning eller to.

4. R: Paa nogle faae Steder ved Strandsiden brender 
Bønderne Salt af Tang, men det er dereffter.

5. R: Dyrehauger af Consideration er her ingen; ved 
Raschenberg og Søeholm er vel 2^ smaae til Plaisir an
lagde Dyrhauger, men paa Taasinge findes Dyr i temmelig 
Mængde.

6. R: Af Stutterier er ingen i det fynske Rytter 
District, andensteds skal vel være Nogle, men mig ube- 
kiendt.

7. R: Biehauger findes fast ved hver Bondegaard, 
deraf faaes Miød, Honning og Vox, men samme kunde 
meget fremmes og forbedres.

8. Herpaa er Fyn icke synderlig riig, og er meget 
rart at finde noget Saadant, som ej heller er af Værdie.

9. to. Foruden de ordinarie er mig herom Intet be- 
kiendt.

11. R: Sild, Flynder, Torsk etc.
12. R: Paa de allfareVeje findes der og ere nyfigen 

reparerede.
13. 14. Herom kand Landphysicus best giøre For

klaring.
15. Er mig icke bekiendt.
16. Vedkommer Oberførsteren og Skovbetienterne.
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17—25. Herom veed Intet.
26. I Rytterdistrictet er Ingen; Resten kand Toldbe- 

tienterne best give Oplysning om.
27. R: I Fyen er nu Ingen uden Odense Slott, som 

tilforn kaldtes Si Hanses Closter, er en nye fiirkandtet 
Bygning, italiensk Facon, med en vel anlagt Hauge 
hos etc.

28. R: I det fynske Rytterdistrict er ickun det Konge
lige Birketing i Raunebierg1), omtrent en Miil fra Odense ; 
Tinget holdes ugentlig om Torsdagen.

29. R; 1 Fyen er ickun et Rytterdistrict bestaaende 
af 5600 Tønder Hartkorn eller 700É? Rytter-Portioner, og 
sorterer ellers Noget deraf under Odense Herred, eendel 
under Aasum, eendeel under Lunde Herred, eendeel 
under Schoubye Herred og eendeel under Baagherred.

jo. Grevskaber er Vedelsborg, Giildensteen, Baronier 
Scheelenborg og Brah-Trollborg, Herregaarde udi det 
fynske Rytterdistrict er Ruugaard, Christiansdahl, St. Hans 
Closter, St. Knuds Closter og Proustiegaarden p. p.

ji, j2. Herom veed, som en Fremmed, Intet.
jj. R: Hierre, Naufn, Tyre p. p., Bonde etc.

______  Hedegaard2).

l) Sanderum Sogn. *) Den som juridisk Forfatter bekjendte Krigs- 
raad, Dr. juris Christian Ditlev Hedegaard (1700—81), fra 1751 til 1769 
Birkedommer ved det 1719 oprettede Kongens Birk for Ryttergodset ved 
Ravnebjerg.



ET IMPROMPTU AF AMBROSIUS STUB 
OG ANDRE VERS1).

Mest bekjendt af alle de Digte, der tillægges Fyen- 
boen Ambrosius Stub, er maaske dette Impromptu :

Vel født er vel en Trøst,
Men bedre vel opdragen:
Vel gift er Livets Lyst,
Vel død er hele Sagen.

O fire store Vel!
Vel er den sidste størst,
Men den tog Verdens Alt,
Som gav den første først.

Det blev efter mundtlig Tradition først trykt i Frederik 
Barfods omhyggelige Udgave af Stubs samlede Digte 1852.

I 1878 gjorde C. F. Bricka i Historisk Tidsskrift (4. R. 
VI Lit. S. 60 f.) opmærksom paa et lignende tydsk Vers 
i et Stambogsblad fra 1653:

Wolgeboren ist Ehr, Wol er Zogen ist noch Viel mehr, 
Wolgelebet ist frewdt, Wolgestorben ist seligkeit

og tillod sig at bemærke, at Stubs Impromptu, d. v. s. dets 
første Vers, er en Oversættelse heraf.

Skjønt dette Raisonnement ligger temmelig nær, blev 
det ham dog meget ilde optaget af Barfod i hans samme

Af dette Stykke bar noget af Begyndelsen tidligere været trykt i 
»Dagbladet« 1884 Nr. 61.
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Aar udkomne nye Udgave af Stubs Digte, hvor han 
(S. i }8) gjør store Anstrengelser for at hævde sin Digter 
Paterniteten.

Hvis virkelig Stambogsverset og Stubs Digt vare de 
eneste Steder, hvor Tanken findes, kunde det vel tænkes, 
at den var original hos hver især af Forfatterne; men til 
Uheld for Stubs Udgiver dukker netop den samme Tanke 
op paa de forskjelligste Steder. Præsten Rhode fortæller 
saaledes i sine Samlinger til Haderslev Amts Beskrivelse 
(1775, S. 223), at Petrus Dreier, Capelian i Haderslev, 
gjorde følgende »Epicedium« paa Tydsk og Dansk over 
Kantsler Christopher von der Lippe, der døde 1652:

Wohl gebohrn bringt Ruhm und Ehr,
Wohl gelebet noch viel mehr,
Wohl gefreyet Fried und Freud,
Wohl gestorben Seligkeit.

Vel fød gi’r Roes og Ære,
Vel levet endnu mere,
Vel gift gi’r Fryd og Fred,
Vel død gi’r Salighed.

Det tydske Vers findes næsten Ord til andet paa et 
i Familien Carstens opbevaret Sølvbæger fra Midten af 
det 18. Aarhundrede saaledes:

Wol Geboren Bringet Ehr;
Wol erzogen noch viel mehr.
Wol Gefreit Fried und Freud;
Wol gestorben die Seligkeit1)-

Og er det ikke just den samme Tankegang, der ud
trykkes i disse Linier:

’) S. Carstens, Stamtavle ov. Familien Carstens, 5. Udg. S. 6.
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Bene nasci,
Bene nubere,
Bene vivere,
Bene mori.

der fordum læstes i Gravskriften i Kjøbenhavns St. Nicolai 
Kirke over den bekjendte Læge Dr. Jørgen Fuirens Enke 
Margrethe Finke, der døde 16651)- Saa gamle som 
Stambogsbladet ere disse Exempler vel ikke, men, med 
Undtagelse af det Carstensske, adskilligt ældre end Am
brosius Stubs Vers.

Ogsaa i Ligprædikener fra det 17. Aarhundredes i 
den Henseende saa rige Literatur vil man træffe Udtalel
ser paa Dansk og Latin, der ere parallele med de oven
for anførte. I Talen over Cai Rantzau til Rantzaus- 
holm hedder det 1626: »Wdi den Menniskelig felicitet 
oc Lycksalighed actis Besynderligen fem effterfølgende 
stycker I. Bene nasci, II. Bene renasci, III. Bene vivere, 
IV. Bene nubere, V. Bene mori«, hvilket Taleren udvik
ler nærmere2). Og mindre udførligt dvæler Biskop 
Peder Winstrup 1650 ved Iver Juuls Baare over Ordene: 
bene nasci, bene renasci, bene denasci; at han ikke 
medtager Leddet bene nubere, er ganske naturligt, da 
den afdøde Herremand ikke var fyldt femten Aars). Det 
er de samme Strenge, der anslaas af den navnkundige 
Prædikant Mag. Michael Henrichsøn, da han en Decem
berdag 1690 holder Parentation over Griffenfelds Moder*): 
»vel født, vel levet, vel død, ærligen at være kommen i 
Verden, Christeligen at være gangen frem i Verden og 
saligen at være gangen ud af Verden er et tree-dobbelt 
Smykke og Trappe-Trin til eet priseligt Eftermæle«.

l) Resen, Inscriptiones Haftnienses S. 168. Epitaphiet er ogsaa trykt 
i Michael Henrichsøns Ligprædiken over Margr. Finke, Kbh. 1666 S. 257. 
’) Valentin Christenssøn, Ligpr. over C. R., Blad Biij verso. •) Win- 
strup, Ligprædikener over Malte og IverJuul S. 78. 4) Mich. Henrich
søns Liig-Prædikener IV, 588.
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Omtrent paa samme Tid er et af O. Andrup frem
draget Vers af Peder Syv, digtet til Baron Jens Juels 
Bryllup 16861):

Nu alle gode Ting (som siges) ere trende,
Et trej er altid best, det er et tegn et kjende 
Til ald Fuldkommenhed: Først VEL at være Fød 
Dernest VEL G1VT og sidst er VEL at være DØD.

Fra en senere Tid er det Vers, der blev sat paa Epi- 
taphiet i Skovby Kirke over den 1740 afdøde Ejer af 
Harritslevgaard, Oberstlieutenant Philip Johan Hagedorn; 
det slutter sig nær til Peder Syvs og lyder saaledes:

Tre Ting høiest er: først født og kommen være 
af brave Fædres Rod; saa lyksom Ægteære; 
men sidst en salig Død, den kroner over alt; 
vor tapfer Hagedorn til Deel de 3 Ting faldt2).

Og vidtløftig »berømmer og elsker inderlig« Poeten 
J. N. Bach de samme tre Ting i et for nylig fremdraget 
Digt*).

Men det mærkeligste er næsten, at selve Stubs første 
Vers — med en ubetydelig Afvigelse — ogsaa tillægges 
en af hans egne Samtidige og tillægges denne af en 
Mand, der kunde vide Besked. Rector ved Nyborg Latin
skole var fra 1727 til 1776 den 1703 fødte Mag. Hans 
Svane4), en god og dygtig Mand, der, uagtet han som 
Barn havde mistet alle sine Fingre af Koldbrand, baade 
kunde spille Kort og skrive, oven i Kjøbet en god Haand. 
Vers kunde han ogsaa gjøre; endnu Dagen før sin Død

x) Danske Studier 1909 S. 216. ’) Vedel Simonsen, Saml. til Elved- 
gaards Hist, III, 38. O. Arlaud, Bevingede Ord S. 162. 3) Holstein
Rathlou, Deliciarvm manipvlvs Danicarvm S. 52. 4) Miilertz, Hist. Efter
retninger om Nyborg latinske Skole S. 23 ff.
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optegnede han disse Linier, der bleve satte paa hans 
Ligkisteplade:

Her Vandrings-Staven lagde hari 
I denne Jorde-Bolig,

Som lever nu i Himlens Land,
For Synd og Jammer rolig.

Om denne Mand fortæller den i Nyborg 1752 fødte 
L. C. E. Cederfeld de Simonsen, død 1822 som Stamhus
besidder paa Erholm, i sine omstændelige Familieopteg
nelser1), at han digtede følgende Vers:

At fødes og at dø, to vigtige Minutter,
Den ene aabner, og den anden Scenen slutter;

Vel født er vel en Trøst,
Men bedre vel opdragen,
Vel gift er Livets Lyst,
Vel død er Hovedsagen.

Da Klokkeren i Bogense 1772 begynder en ny Kirke
bog, skriver han ganske passende paa dens Titelblad:

Vel født det er en Trøst,
Men bedre vel opdragen,
Vel gift er Livets Lyst,
Vel død er hele Sagen.

Maa man da ikke antage, at disse Linier i forskjel- 
lige Variationer have været gængse baade før og efter 
Stubs Tid og at Forfatterskabet til dem ikke nu kan til
skrives nogen bestemt Person? Stub har saa i det Sel
skab, hvor han skal have reciteret sit »Impromptu«, an
vendt det almindelig kjendte Vers og dertil føjet sit eget 
Vers, hvis Mening rigtignok — i alt Fald i den Form, 
hvori det er kommet til Efterverdenen — er saa godt

L) Mscr. paa Erholm, Bind II, 1058 f.
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skjult, at end ikke Caspar Paludan-Miillers sindrige For
tolkningskunst har kunnet tyde den tilfredsstillende1).

Resultatet er, at, som det gaar med Anecdoter, et 
vittigt Svar, en snurrig Situation o. s. v., der Tid efter 
anden knyttes til forskjellige bekjendte Personer, til hvis 
Ejendommelighed de kunne passe, saaledes stundom 
ogsaa med Vers, der indeholde træffende Sandheder, 
fremsatte paa en piquant Maade2).

Jeg skal anføre et andet Vers, som de Fleste kjende 
fra deres Skoletid, da de med Beundring hørte om 
Griffenfelds Stigen og Storhed, med Harme om hans 
Fald og Vanære, med Vemod om hans Fængselstid.

l) Samlede Digte af Ambr. Stub, 4. Udg. ved Fr. Barfod, S. 158. 
Ogsaa A. D. Jørgensen, der trods Alt vedblivende tillagde Stub det før
ste Vers, har forsøgt sig i en Fortolkning af det andet Vers (Histor 
Afhandl. III, $01 ff.). I et Skrift af P. Lauritsen om Ambr. Stub, Kbh. 
1906, tillægger Forf. S. 21 f. uden Forbehold S. det første Vers, »der 
ofte bruges baade i Tale og Skrift, uden at de Fleste aner Forfatterens 
Navn«; den sidste Sætning er i alt Fald correct. — For Fuldstændig- 
heds Skyld bemærkes, at der af og til i Antiqvitetshandelen opdukker 
Sølvskeer, af Udseende et Par hundrede Aar gamle, med de fire Vers
linier indgraverede med gammeldags Versaler; de ere dog kun moderne 
Forfalskninger. 2) Et morsomt Ligprædiken-Ordspil paa Ordet well 
har Walter Scott i Peveril of the Peak, Cap. 44, hvor han fortæller, at 
Hertugen af Buckingham lod sin Capelian holde en af ham forfattet 
Tale over en berygtet Koblerske ved Navn Mo’er Cresswell: That 
whatever evil reports had passed current during the lifetime of the 
worthy matron whom they had restored to dust that day, malice herself 
could not deny that she was born well, married well, lived well, and 
died well; since she was born in Shadwell, married to Cresswell, lived 
in Camberwell and died in Bridewell. — Han skal have hentet Ideen 
fra Grangers Biographical History (Charles II, Cap. 12), hvor det for
tælles, at Mo’er Cresswell testamenterede 10 Pund til en Præst for at 
fungere ved hendes Jordefærd paa Betingelse af, at han Intet sagde om 
hende uden, hvad der var well. Med nogen Besvær fandt man en Præst, 
der klarede sig ved at anvende de Ord, som Walter Scott lægger 
Buckingham i Munden.

4
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Hvem husker saa ikke det smukke Vers, han digtede i 
Citadellets Fangecelle:

Da Verden blev mig vred, da lærte jeg at kjende 
For Alvor først min Gud, mig selv, min Ven, min Fjende; 
Min Fjende var mig gram, min Ven var svigefuld,
Jeg selv var skrøbelig, Gud blev alene huld.

Den, der først tillægger den berømte Statsmand Forfat
terskabet til disse Linier, er den historiske Samler Cas- 
par Peter Rothe, der i sit efter Grams Dom ilde og 
ufornuftig sammenrapsede Skrift om Griffenfeld for
tæller1), at han to Dage, førend han skulde udledes til 
Retterstedet, med sin Ring skrev dette eftertænkelige 
Vers paa en Vinduesrude i Arresten. At den faldne Stor
mand skulde have gjort Verset, har i og for sig intet 
urimeligt ved sig, og Fortællingen derom gaar derfor 
igjen hos alle hans senere Biographer, af hvilke den 
nyeste endog lader ham »fremhulke« sit Vers.

Men hvad skal man saa tro, naar man en Snes Aar 
efter, endnu i Griffenfelds levende Live, finder et ganske 
lignende Vers tillagt en saare ubekjendt Person, oven i 
Kjøbet en Kvinde, nemlig Præsten og Digteren Jørgen 
Sorterups første Hustru Anna Cathrine Hiort, der efter 
et kortvarigt Ægteskab døde i Barselseng 1694 i Lyders
lev Præstegaard, kun tyve Aar gammel. Den over hende 
trykte Ligtale er efter Tidens Skik ledsaget af velmente 
Mindevers af den Dødes Brødre; hendes Søster, Margre- 
te Cathrine Hiort, derimod ved »intet bedre til hendis 
Ihukommelse her at kunde indføre, end disse efterføl
gende hendes egen Rim, hvilcke den Sal. Siæl meget 
elskte og brugte«:

') Rothe, Griffenfelds Liv og Levnet 1745. II, 145.
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Der Lycken var ublid, da lærte jeg at kiende
Min Gud, min Ven, mig self, saavelsom og min Fiende.
Jeg self var skrøbelig, min Ven mig og forlod,
Min Fiende var mig gram, Gud blef allene god1).

Der er jo den Mulighed, at Anna Cathrine Hiort, 
der var født i Kjøbenhavn halvandet Aar før Griffenfelds 
Fald, som ung Pige kan have hørt det ham tillagte Vers, 
digtet lidt om paa det og saa tilsidst troet, at det var 
hendes egen Opfindelse. Paa den anden Side er det 
ikke sandsynligt, at Sorterup, hvis Verset virkelig alle
rede i hans Tid gik under Griffenfelds Navn, skulde 
have ladet det optage i Ligtalen som hans Hustrus 
egne Rim.

Imidlertid er Verset ogsaa tillagt den bekjendte Smæde
skriver Jacob Worm, der 1681 sad fængslet i Citadellet, 
som det synes just i Griffenfelds Fængsel og derfra i et 
Afskedsdigt til sine Venner indflettede disse Linier*):

Da Lykken slog mig fejl, da lærte jeg at kjende 
Min Gud, min Ven, mig selv, men allermest min Fjende. 
Min Fjende blev mig gram, min Ven mig og forlod,
Jeg selv var skrøbelig, Gud blev alene god.

Formen minder nok saa meget om Anna Cathr. Hiorts 
Vers som om det griffenfeldske; dog derpaa kan ikke 
lægges videre Vægt. Vilde man nu mene, at Worm har 
læst Griffenfelds Vers paa Ruden og afskrevet det, saa 
er dertil at bemærke, at i de Tider var ingen Rude i et 
Fængsel stor nok til at rumme fire lange Linier; smaa 
blyindfattede Ruder var dengang det almindelige i Be
boelseshuse, end sige da i Fængsler; tilmed sad Vinduet

x) Liig-Sermon over Anna Cathrina Christians Daatter Hiort Mag. 
Jørgen Sorterups. Kbh. 1696 Blad D 7. 2) Fr. Krarup i Museum
1892 II, 275, 288.

14’
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utvivlsomt saa højt oppe, at ingen Fange kunde naa det. 
Versene synes at høre til dem, der paa en vis Tid have 
været paa Alles Læber, uden at Forfatterens Navn blev 
erindret1).

Paa samme Maade er det gaaet med et Par andre 
Verslinier, som ogsaa ere velkjendte. Over Borggaards- 
porten paa den ærværdige Herregaard Tjele i Viborg 
Amt læses *):

Vi bygge her Huse og store Fæste,
Endog vi ere kun fremmede Gjæste.
Gud unde os her saa at bygge og bo,
At vi kunne naa den evige Ro.

Saavidt vides er Tjele, hvor Indskriften er opsat 1585, 
den eneste Fortids-Bygning, hvor Verset i denne Form 
nu findes; muligvis har det været anvendt paa flere Huse, 
der ikke mere existere. I en Sten over Indgangsdøren 
paa den gamle, massive Brahesborg Hovedbygning, op
ført i Christian IV.s og Frederik III.s Tid af »den lille 
Konge i Fyen«, Hr. Jørgen Brahe, er udhugget et Vers 
i otte Linier, hvori han nedbeder Herrens Velsignelse 
over Gaarden med det Ønske, at den, medens Verden 
staar, maa blive en Brahesborg8). Derefter endnu, ifølge 
en Optegnelse af Johan Bttlow til Sanderumgaard, disse 
to Linier:

Gud lad os bygge saa paa Jorden Borg og Fæste,
At vi dog kjende os her fremmede Gjæste.

Det er ikke godt at vide, hvorledes Btilow er kom
men til denne Slutning, hvis den ikke virkelig en Gang

l) Efterat dette var skrevet, har Pastor A. Jantzen i Kirkehist. Saml., 
5. R. VI, 791 fremdraget det samme Vers af Anna Cathr. Hiort. a) Bur- 
man Becker, Efterr. om de gamle Borge II, 54. Jfr. Troels-Lund, Dan
marks og Norges Hist. III, 155. Trap, Danmark IV, 70}. Danske 
Herregaarde VIII (Tjele). 3) Danske Herregaarde X (Brahesborg).
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har staaet der; men sikkert er det, at nu staar den der 
ikke1). En nyere Variation staar paa Rønnebæksholms 
Hovedbygning af 1841 i Sjælland:

Vi bygge op Borg og bygge os Fæste,
Endog vi ere kun fremmede Gjæste.
Gud unde os her at bygge og bo,
Saa vi kan fange den evige Ro.

Versets to sidste Linier ere benyttede mange Gange 
saavel paa Herregaarde som paa Kjøbstadhuse. Hvad 
de to første angaar synes de med smaa Ændringer at 
have været almen gængse i det 16. og 17. Aarhundrede. 
1 Haandskrifter fra Reformationstiden møde vi dem alle
rede i to forskjellige Redactioner, i den ene som en 
Advarsel

Mod wnyttig bygning:
Wij ære her alle fremmede geste,
Wij bygge slot oc stoore fæste,
Men dher som wi schwlle ewinneligæ boo, 
Bygge wij hwercken hwss heller broo2).

1 den anden under Overskriften »Gregorius syger«:

*) At man ogsaa udenfor Danmark vil kunne finde lignende Indskrif- 
ter paa Huse, siger sig selv. Af et Skrift af Ludwig v. Hörmann, 
Haussprüche aus den Alpen, Leipzig 1896, S. 124, ses det, at i Lands- 
byen Ebbs i Tyrol ere to Huse smykkede med dette Vers:

Wir bauen Häuser hoch und fest,
Darin sind wir nur fremde Gäst’,
Doch wo wir sollten ewig sein,
Da bauen wir gar wenig drein.

Med Variationer gjenfindes den samme Indskrift i flere tyrolske Smaa- 
byer. a) Brandt og Helweg, Den Danske Psalmedigtning I, xxv, efter 
Mscr. Gl. Kgl. Saml. Nr. 1551, 4to.
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Vij ære alle fremmede gyesste 
wij byghe her slot oc store fesste 
ieg wndrer hwij wij byge ey mwwr oc booer 
ther som wij skwlle ewyndelig bwo1).

Og i en gammel Psalme »Vaager op i Christen alle, 
Tager eder til med flid« i Hans Thomissøns Psalmebog 
begynder et Vers saaledes:

Store Hufi store Borg oc feste,
1 Kiødelig sickerhed,
At bygge mand sig fordrister,
Lader fare sin Salighed.

I den følgende Tids Ligprædikener citeres Verslinierne 
ikke sjeldent. I sin Tale over Fru Mette Ulfstand 1605 
siger Psalmedigteren Hans Christensen Sthen: Wi Christne 
ere icke beskedne paa [o: bestemte til] dette timelige, 
men paa det euige: Vor Bolig oc bliffuendis sted er i 
Himmelen, der som Christus er hos Guds høyre Haand. 
Derfor ere disse Rim vel rette, af Bernhardo tagne:

I Verden ere wi fremmede Gieste 
Endog wi bygger her store Hus oc feste,
Mig vndrer wi icke bygge dere,
Som wi til Euig tid skulle vere.

1 St. Bernhards Skrifter vil man altsaa, hvis den 
gamle Sanger citerer ret, kunne finde Ideen til den 
Tanke, der her er udført paa danske Rim; men forøvrigt 
er Forestillingen om Verden som et Herberg, hvori vi 
ere Gjæster, nærliggende for den, der tror paa et evigt 
Liv efter dette timelige, og finder Udtryk saavel i det 
gamle Testamente (1. Krøn. 29,15) som i det nye (Hebr.

l; Kirkehist. Saml. I, 288, efter Mscr. GI. Kgl. Saml. Nr. $427, 8vo.
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Biskop Hans Wandal har en anden Variation i Talen 
over Claus Below til Spottrup 1621, hvori han siger: 
Wi see vel med huad Møye oc Arbeyd wi bygge here 
paa Verden, at forbedre hende,

Ja bygger here stor’ Borg oc Feste 
Tencker lit wi er’ her fremmede Gieste,

og Biskop Mads Jensen Medelfar taler ved Fru Karine 
Gyldenstjernes Baare 1629 om dem, der sætte sig saa 
fast i Verden, som de aldrig skulde derfra, men »hastig 
offueriles aff Døden oc befinder effter det gamle Riim:

Endog wi bygge her Borrig’ oc Fæste,
Saa ere wi ickun fremmede Gieste«.

Med en liden Tilsætning af sit eget siger Niels Nielsen 
Varde 1647 i sin Prædiken over Hans Krabbe til Sø- 
gaard: Der for maa wi icke formeget bekymris med 
Hjærtens Angist og Banghed for de hendøde S. Menni- 
sker, wi maa alle der an effter Gvds Villie, som disse 
Rim liuder smuct

Endog wi her Bygger Borge oc Feste,
Saa er wi dog kun fremmede Gjæste:
Wi maa her fra ret huer oc en,
Betænck du det, min kiære Ven.

Hans Christensen Sthen (død 1610) kommer i sine 
Andagtsbøger Gang paa Gang tilbage til de to Linier. 
I »En liden Vandrebog« skriver han i et Stykke, der 
handler om Døden, en nyttig Betænkelse og Regel, om 
den Gudfrygtige1):

Naar hånd hafver her hvercken Huus eller Roe,
Da skal hånd hos Gud i Himmelen bo,

l) Udgaven Kjøbenhavn 1696 S. 175; ældste bevarede Udg. er fra 
1659, de tidligere haves ikke mere.
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I Verden ere vi nu fremmede Gieste,
Enddog vi bygge her store Fæste,
Mig undrer vi icke bygge dere,
Som vi til evig Tid skulle vere.

Hans smukke Skrift1) »En liden nyttig Haandbog« 
afsluttes med tvende Alphabeter, først et Alphabetum 
Biblicum, hvori han ved hvert Bogstav anfører et Skrift
sted paa Latin med tilføjet Paraphrase paa danske Vers, 
f. Ex.

H.

Habentes alimenta et quibus tegamur, his contenti 
simus. i. Tim. 6.

Haffver wi vor erlige Underholdning met skel,
Til Føde oc Klæde, saa oss lider vel,
Huad ville wi da i Verden mere begere,
Effterdi wi icke her til euig tid skal være,
Wi bygger her Hus oc store Feste,
Dog ere wi ickon idel fremmede Geste.

Dernæst et Alphabetum poeticum morale, ordnet paa 
lignende Maade med en eller to latinske Verslinier, for
modentlig af ham selv, og derunder nogle danske, saasom

H.
Hospitibus similes ad tempus in orbe vagamur,
Parta sed in cælo est mansio firma pijs.

Wi vancker her i Verden som fremmede Geste,
Endog wi bygger her store Feste,
Gud giffuet wi vilde noget bygge dere,
Som wi til euig tid skulle vere (etc.).

*) Udgaven Kjøbenhavn 1609; ældste Udg. er fra 1578.
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Som Prøve paa Vers med Rim ogsaa i Midten af 

Linierne har den gamle Sprogmand Søren Poulsen Got
lænder i sin Synopsis Prosodiæ Danicæ (Kjøbenhavn 1650 
S. 112) componeret disse Linier:

Vi her ey bygge kand saa faste slot oc fæste,
Vi ere jo huer Mand it fremmed Folck oc gieste,
Byg derfor paa den Steen, som aldrig kand forgaa, 
Naar Værden faar it meen, paa dend du blifve maa. —

For nu at vende tilbage til Fyen maa jeg citere et 
bekjendt latinsk Distichon, der den Dag i Dag staar at 
læse paa en Sten i den 1630 rejste Tærskelade paa den 
skjønne, gamle Gaard Ørbæklunde:

Qvid genus est, nil est, nornen virtute paratur,
Et virtus nostros nobilitavit avos.

Man har ondt ved at tænke sig, at Bygherren, den 
meget omtumlede Jesper Friis (død 1643), der som nitten- 
aarig Ungersvend deltog i Kalmarkrigen for, som Biskop 
Hans Mikkelsen siger i sin Ligtale over ham (Kjøben
havn 1645 S. 113), at »øve sig udi Krigsforfarenhed, 
hvortil han af Ungdommen mest var tilgenegen«, og som 
levede og aandede for Krig og Kamp, selv skulde have 
digtet disse smukke Linier1).

x) De ere trykte i Saml. til Fyens Hist. og Top. VI, 228, Burman 
Becker, Efterretn. om de gamle Borge II, 91, Trap, Danmark 1. Udg. I, 
710, 2. Udg. IV, 205, 3. Udg. III, 748. — Ideen i dem er maaske hen
tet fra Juvenals bekjendte: nobilitas sola est atque unica virtus (Sat. 8, 
V. 20). Hans Mikkelsens Ligprædiken over Jesper Friis ledsages af et 
langt latinsk Æredigt af hans Børns Huslærer, Christopher Clemensen 
Vejle el. Wellejus (Student fra Herlufsholm 1641), hvori forekommer 
følgende Linier, i hvilke man synes at kunne spore en Reminiscents fra 
Indskriften:

Heu, talis potuit fato succumbere Virtus?
Heu tantum ingenium, tantaque Nobilitas?
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Det har han heller ikke, ikke heller hans Architekt 
eller Raadgiver. En af dem har læst Sthens ovennævnte 
liden Haandbog og deri funden følgende lille Digt:

Qvid genus est? Nihil est, Nornen virtute paratur,
Et virtus nostros nobilitauit auos.
Quid genus est? Multum est, nec enim de sanguine claro, 
Tam facile eruitur qui fuit ante vigor.
Est decus Heroum claro de sanguine nasci,
Majus at est propria vincere laude genus.
Ingenium reddit magnos, non nornen auorum:
Qvæ virtute venit gloria vera venit.

Jeg benytter Lejligheden til at meddele et Par nye 
Smaabidrag til Ambrosius Stubs Historie, af hvilke det 
ene indeholder en Samtidigs Udtalelse om ham som 
Menneske. Da nemlig hans Datter Christine Stub, født 
1735 i Verninge, død 1811 i Odense, hvor hun, efter at 
have conditioneret i flere Huse, havde taget Ophold og 
levede af Haandarbejde og Undervisning i Syning1), 1791 
søgte Baggers Legat for fattige Jomfruer — »min ner
værende Alder og omstendigheder tillige med et sygelig 
Helbred og blottet for Slægt og venner driver mig til at 
søge om at erholde noget til mit nøtørftige ophold paa 
de gamle Dage« — skrev Krigsraad Jacob Wedel til 
Kjærsgaard for at lægge et godt Ord ind for hende føl
gende Brev til Borgmester Seidelin i Odense’).

Hos Matthias Hoe von Hoenegg, Viertzig Christliche Leich-Predigten 
(Leipzig 1617 S. 197) hedder det: Nobilis est ille, quem nobilitat sua 
virtus. Museum 189? II, 119, 128 f. Møller, Verninge S. i$i.
2) Odense Herreds Provstis Archiv, Legatsager.
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Velædle Velviise, Allerhøystærede Her Borgemester! 
Bliv ikke fortrydelig! at jeg tager mig den Frihed at 
foruleylige Dem. Anledningen der til er et Bekiend- 
skab, jeg har havt til Ambrosius Stub i Hans Velmagts 
Dage, da vi begge kiendte Ham fra en god og en ond 
siide, og jeg veed den onde Siide hidrørede fra en Kaad- 
hed allene, i sær at fornøye et Selskab paa j«? Mands 
Bekostning, des Aarsag beklager jeg i mit Hierte Hans 
Datter, som er i Odense, Hendes Armod, da jeg veed 
Hun er et godt Menniske, og har giort aldt det som har 
staaet i Hendes Magt for at leve uden Byrde for sine 
Med-Mennisker, og derfore gierne vilde have Hende re- 
commenderet paa beste maade til Dem, som Directeur 
for Bagers Stiftelse ti, fattige Pigers understøttelse i 
Deres Alderdom, om De vilde have den Naade for Hende 
ved første vacance at see Hende forhiulpen til en Por
tion af denne Stiftelse. Jeg skal alle Tiider ansee mig 
forbunden ti, ald muelig gientieneste. Forblivende ald 
min Tiid med den allerfuldkommenste Høyagtelse og 
Hengivenhed Deres allertienstskyldigste ven og tienere 
1. Wedel.

Kiersgaard den i'l october 1791.
P. S. Dersom Sal. Bager paa Juulsskov havde levet, 

er jeg fuldkommen forsikkret, at Han havde billiget mit 
forlangende, giør De ligesaae, og De paalægger Deres 
ven en stor Forbindtlighed. Lev vel!

Det andet Bidrag, der er et mærkeligt Vidnesbyrd 
om det omflakkende Liv, Digteren mere end nogensinde 
hengav sig til, efterat hans Hjem ved hans Hustrus Død 
1747 var opløst, er hentet fra en ved Odense Byting 
1747—48 verserende Retssag, i hvilken han var impliceret1).

r) Tingprotokol 1745—51 Fol. 472 f., 477 f., 481 f., 487 f., 497, 
505 med tilhørende Documenter Nr. 20/1748.
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Hermed hængte det saaledes sammen: Pernille Mule, 
Enke efter Professor Elias Naur (jfr. I, 116) ejede Tolder- 
lund ved Odense, som hun ved Kjøbmand Gørtz Gørt- 
zen1) (I, 122) havde truffen Aftale med Farversvend 
Laurits Bang om at leje. Men Bang betænkte sig og 
ved »Monsieur Stub« lod han skrive et »Project« eller 
Concept — hvis Original, skreven med Stubs smukke 
Haand, endnu ligger mellem Sagens Acter — til et Leje- 
maal om Tolderlund, hvori ikke hans eget, men en 
Kjerteminde-Borgers Navn var indført som Lejer i Bangs 
Sted, hvilket Project Stub havde overleveret Gørtzen. 
Denne indstævnede derfor (25. October 1747) Bang for 
Misligholdelse af Contract og Stub for at forklare sig 
nærmere om det af ham skrevne Concept til Contracten 
med Kjertemindemanden, der lige saa lidt som Bang 
havde indfunden sig for at tiltræde Tolderlund og hvem 
Madame sal. Professor Naurs lige saa lidt som Gørtzen 
kjendte. Stævningen var af Kaldsmændene forkyndt; 
men Stub var ej hjemme og var rejst til Langeland; 
hans ordentlige Logemente var hos Kromand Christian 
Kyhn*), og sagde Pigen der i Huset, at hun vilde sige

9 Han var gift med Birgitte Marie Fabricius, der havde været an
tagen som Barn hos Naurs og været hos dem til sit Giftermaal og siden 
opført sig »som et skikkeligt Barn« mod Naurs Enke, der gjorde hende 
til sin Arving (Odense Herreds Provstis Skiftepr. 1744—74 Fol. 29$—500).
3) Naar Skolelærer S. Jørgensen (Kistrup) i sin Afhandling om Ambro
sius Stub i Museum 1893 II S. 122 angiver Kyhns Bopæl som Klare- 
gade Nr. er det ikke correct. Herman Christian Kyhn ejede og be
boede den nu i to Ejendomme delte Gaard i St. Anne Gade Nr. 2 og 
Klaregade Nr. 7 »bag Skolen«, som det hed. Det nuværende Nr. 2 
nedbrød han 1745 og opbyggede i dets Sted den Bindingsværks Gaard 
i to Etager og med Port, som stod indtil 1904, da den kjøbtes af de 
fyenske Kjøbstæders Brandforsikring, som nedrev den og paa Tomten 
opførte en moderne Contoirbygning, bag hvilken endnu Krohaven gjem-
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det til sin Husbond, som da ved Skrivelse vilde bekjendt- 
gjøre Stub det.

I Retsmødet den 6. November blev Stub paaraabt, 
men mødte ikke, hvorfor Gørtzens Procurator paastojd 
ham idømt Faldsmaals Bøde, hvorimod Bangs Procurator 
protesterede »saa meget desto mere da Mr. Stub hverken 
er eller kan anses for andet end en Gjæst her i Byen, da 
han, naar han kommer her til Byen, snart logerer hos 
Mr. Kyhn og snart hos Peder Jørgensen1), saa at han 
ingen Bopæl har her i Byen«. Hans Vært, Monsieur 
Kyhn, som var tilstede, »declarerede paa Dommerens 
Spørgsmaal til ham, at Stub hverken var i Kyhns Hus 
eller i Odense By, da han blev stævnet og forelagt, og 
er Stub, naar han er i hans Hus, alleneste som en Gjæst, 
der ingenlunde har lejet Logemente hos ham, men be
taler som anden Gjæst eller Rejsende for hver Nat og 
for hver Maaltid, og naar Stub er bortrejst, betjener 
Kyhn sig af samme Logemente til Andre, der kommer, 
og ved Kyhn, at Stub opholder sig mest paa Thorsing hos 
Hr. Kammerherre Juel, hvor han var, da han blev stæv
net, og paa Brahesholm2), da Forelæggelsen blev for
kyndt i Kyhns Hus. End forklarede Kyhn, at Stub, 
naar han kommer her til Byen, er han her kuns i 4 å 
8 Dage i det længste, og somme Tid kuns een Dag, 
hvilken Kyhns Declaration han erbød sig at bekræfte 
med Ed, naar forlanges, saasom det er en Ting, der er

mer sig. Kyhn flyttede senere sit Gjæstgiveri til den af ham 1749 
erhvervede Gaard paa Overgade (nu Nationalbank) og solgte 18. Maj 
1751 Gaarden i St. Anne Gade. Skjødet er til Vitterlighed medunder
skrevet af Ambrosius Stub og hans Svoger Niels Schousboe, Værtshus
holder i Odense (Skjøde-og Pantebog XI, $51. Fyens Stiftstidende 1904 
Nr. 235 af Holger Hansen). l) Kromand, boende i Byens vestlige Del. 
*) Hos Stiftamtmand Christian Stockfleth.



222

vitterligt for Flere.« 1 samme Retning udtalte Kyhns 
Tjenestepige sig. Herefter deciderede Dommeren, at, 
da Stub ikke var tilstede ved Stævningen, »det og efter 
Kyhns Forklaring er uvist, om Odense Byting er Stubs 
rette Forum, saa kunde Dommeren ej dømme Stub til 
Faldsmaals Straf, i Synderlighed, da man ej ved, hvor 
Stub har nogen Bopæl eller Tilholdssted.«

Processen gik sin Gang, Stub gav fremdeles ikke 
Møde, uagtet »han dog er den Mand, som har gaaet Mr. 
Laurits Bang til Haande for at omstøde denne Lejecon- 
tract«. Sagførerne forhalede Sagen i flere Maaneder; 
Gørtzens Sagfører meddelte i Retten den 5. Februar 
1748, »at Mr. Stubs Vidne ej endnu er erholdt ved 
Thorsing Birketing, hvorfra han og paa nogen Tid har 
været rejst, uden at man ved egentlig, hvor den gode 
Mand er eller opholder sig«, hvorfor han formodede, at 
Dommeren tilstod saa lang Opsættelse, at Stub kunde 
blive afhørt ved en af Retterne her i Landet (o: i Fyen), 
hvor man traf ham. Paa Dommerens Tilhold om at 
nævne en Frist, inden hvilken han kunde fremlægge det 
antydede Vidnesbyrd, erklærede Procuratoren, at det 
var ham umuligt, »siden Mr. Stub ingen vis Bopæl eller 
Betjening har og rejser ofte fra et Sted til et andet«. 
Dommeren tilstod ham fire Ugers Opsættelse; men da 
denne ved Tingdagen den 4. Marts var udløben, udeblev 
saavel han som hans Mandant, Gørtzen, fra Rettens 
Møde, hvorfor Sagen blev optagen til Doms. Den 17. 
April faldt Dommen, hvis Indhold i Korthed var dette: 
Bang skulde ved Ed fralægge sig at have givet Gørtzen 
nogen Aarsag til den om Tolderlunds Beboelse sluttede 
Contracts Brydelse m. v. Nægtede han dette, skulde 
Gørtzen gjøre sin Ed paa, at han paa sin Side havde 
efterlevet den mellem dem sluttede Accord m. v. Trø
stede ingen af Parterne sig til at aflægge den foreskrevne
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Ed, burde de som kvarkelagtige contrahentes og temere 
litigantes hver for sig betale til Justitskassen saa meget 
Dommen og Seglet kostede og Sagen dermed uden 
videre imellem dem være ophævet.

Derved blev det; ingen af Parterne aflagde Eden.



FRA GODSSLAGTERNES TID.

Da i Begyndelsen af 1890’erne Brickas biographiske 
Lexicon var naaet gjennem de talrige Hansen’er, 

ytrede den bekjendte Marslev Præst G. Strøm, der var 
levende historisk interesseret og sad inde med et sjel- 
dent Kjendskab til sin Fødeø Fyens Local- og Personal
historie, sin Forundring over, at den i Fyen i sin Tid 
saa berømte Etatsraad H. J. Hansen ikke var medtaget 
af Bricka. Jeg maatte da tilstaa, at jeg aldrig havde 
hørt ham nævne eller mindedes at have set ham omtalt 
i Literaturen1) — Bricka og de fleste af hans Medarbej
dere gik det vist ligesaa. Pastor Strøm fortalte mig da 
et og andet om ham, og efter Strøms Død (1898) erhver
vede Landsarchivet mellem andre af hans literaire Efter
ladenskaber nogle af hans Svigermoder, Cancelliraadinde 
Müller nedskrevne Erindringer om Hansen, til hvilke jeg 
senere skal komme tilbage. Læsningen af disse gav mig 
Lyst til at opfriske Mindet om den nu næsten ganske 
forglemte, i sin Velmagt saa ansete Mand, hvis Liv var 
en levende Illustration til Lykkens Ubestandighed.

Hans Jørgen Hansen var født i Odense i ringe Kaar 
og døbt i vor Frue Kirke 1. Juli 1765, allerede fra 
Fødselen faderløs, idet hans Fader, Bødker Hans Jørgen 
Adriansen var død 15. Marts samme Aar, kun fire Maa-

x) Tyge Becker nævner ham dog i »Danske Herregaarde« IV, der 
udkom 1850, under Stenalt som »den bekjendte Etatsraad Hans Jørgen 
Hansen til Bramstrup«. I samme Værks Bind XIII (1861) kalder Forf. 
(C. E. Secher) ham kun Justitsraad H. J. H. uden noget Epitheton og 
uden at skjænke ham eller hans Skjæbne nogen Omtale.
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neder efter at han den u. November 1762 havde haft 
Bryllup med Anna Frederiksdatter Munch. De boede 
i et lille Hus paa Overgades søndre Side, en Del af nu
værende Nr. 59, vurderet til 150 Rd.; Boet viser kun 
Fattigdom, men Enken lovede sin lille Søn 20 Rd. Nogle 
Aar senere giftede hun sig, 15. April 1767, atter meden 
Bødker ved Navn Hans Christensen eller Christian Møl
ler, med hvem hun fik en Søn, Christen eller, som han 
senere kaldte sig, Christian Hansen, døbt 15. August 
samme Aar1). Ved sin Død 9. October 1795 efterlod 
hun sig kun disse to Børn*).

Alt som Dreng har Hans Jørgen Hansen formodentlig 
givet Beviser paa, hvilket godt Hoved der sad paa ham, 
eftersom man i Stedet for at lade ham følge sine Aners 
Fodspor ved at sætte ham i Bødkerlære, fik ham anbragt 
som Skriver paa Borgmester Michael Seidelins Contoir, 
hvormed Vejen til at uddanne sig som practisk Jurist 
var ham aabnet; 1786 tog han dansk juridisk Examen 
med bedste Charakter saavel for den theoretiske som den 
practiske Prøve og erhvervede 29. Februar 1788 Bestal
ling som Procurator for alle Over- og Underretter i Fyens 
Stift. 1 nogle Aar tjente han Gehejmeraadinde Sophie 
v. Levetzau, født v. Eynden8), som Forvalter og Skriver 
paa den siden udstykkede Herregaard Billesbølle i Har- 
rendrup Sogn; men da hun 1790 solgte Gaarden4), flyt-

*) Odense vor Frue Kirkebog; Skifteprotokol XXIV, 465— 69. Hans 
Jørgen Adriansen var Søn af Bødker Adrian Hansen paa Vestergade, 
hvor han ejede et lidet Hus, den vestligste Del af nuværende Nr. 75; 
han døde i December 1765, efterladende sig Enken Maren Pedersdatter, 
død 10. Nov. 1780, og adskillige Børn, af hvilke to Sønner vare Bød
kersvende (Odense Skifteprot. XXV, 568—71, XXXI. 61—70). Efter 
sin Bedstefader arvede den lille Hans Jørgen Hansen 2 Rd. j5/» Sk. 
’) Odense vor Frue Kirkebog. Skifteprot. XLIII, 1110 f. 3) Siden 1765 
Enke efter Gehejmeraad Hans Frederik v. Levetzau til Oxholm m. m., 
kjøbte 1766 Billesbølle. 4) Fyenbo Landstings Skjøde- og Pantebog 
XXIV, 465.

15
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tede Hansen til den nærliggende Hamborggaard i Bren- 
derup Sogns sydøstlige Hjørne paa Grændsen af Harren- 
drup og Fjelsted Sogne, en Bondegaard, der af Fru Anne 
Trolle, Erik Billes Enke til Kjærsgaard 1697 var bortsolgt 
som fri Ejendom; den kaldtes den Gang Tierholt, Navnet 
Hamborggaard er først forekommet mig 1751. Hansen 
havde kjøbt den 1786, da Ejeren, Etatsraad og Landsdom
mer Fr. Chr. v. d. Maase, lod den sælge ved Auction1).

Da den gamle Birkedommer ved Grevskabet Gylden
sten, Mads Hviid paa Nymark i Haarslev Sogn, 1795 
havde taget sin Afsked, blev Hansen af Greven, Gehejme- 
raad Johan Henrik Knuth, udnævnt til hans Efterfølger; 
i sin Ansøgning om kongelig Confirmation paa Grevens 
Bestalling siger han: »Foruden det, at jeg som consti- 
tueret Dommer og Skriver ved adskillige Retter i Fyen 
i en Del Aar har aflagt Prøver paa at besidde de Egen
skaber, som udfordres til Justitsbetjeningen, har jeg og 
som allernaadigst beskikket Procurator i mange Aar ud
ført nogle hundrede Processer ved Ober- og Underret
terne til almindeligt Bifald«. Confirmationen meddeltes 
ham 8. November 17932). Og næste Aar blev han af 
Amtmanden over Assens og Hindsgavl Amter foreslaaet 
til Landvæsenscommissair i Amterne i Stedet for den 
afdøde Forvalter ved Erholm og Søndergaarde Stamhus 
Dankvart Møller. Forinden Beskikkelsen udfærdigedes, 
forespurgte Rentekammeret, om han ønskede som Land- 
væsencommissair i Overensstemmelse med Kongl. Reso
lutioner af 1776 og 1786 at forundes Rangsom Kammer- 
raad, og da Hansen naturligvis modtog den tilbudte 
Kongelige Naadesbevisning, hvis Indløsning maatte be
tales med 129 Rd. 7 Sk., bifaldt Kammeret 2. Maj 1795 
Amtmandens Indstilling3).

*) Baag-Vends Herreders Auctionsprot. 1745—95, 534 f. Fyenbo 
Landstings Skjøde- og Pantebog X, 394, XVII, 675. ’) Rigsarchivet,
Fyens aabne Breve 1793 Nr. 268. ’) Assens-Hindsgavl Amters Copibog
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Hansen kaldtes nu Kammerraad, og hans Hustru, den 
en halv Snes Aar ældre Birgitte Cathrine Schrøder, Ge- 
hejmeraadinde Levetzaus Pige paa Billesbølle, som han 
havde ægtet j. October 17891), blev Frue. En Samtidig, 
der kjendte Ægteparret godt, siger om hende, at hun 
gjorde hans Ægteskab lykkeligt og at de begge havde 
megen Forstand2).

Ved sine mange Forretninger som betroet Sagfører 
saavel for det Offentlige som for Private tjente Hansen 
utvivlsomt saa godt, at den Tanke at kjøbe Herregaard 
naturligt kunde opstaa hos ham. Valget faldt paa Ør- 
ritslevgaard, Otterup Sogn. Her boede den i dette Værk 
I, 242 omtalte Original Alexander Schebye og hans elsk
værdige Hustru Frederikke Østrup, fra hvis Haand fore
ligger en i en Aarrække ført kortfattet Dagbog, gjennem 
hvilken Forhandlingerne i Aaret 1798 om Afhændelsen af 
Gaarden kunne følges. Den 25. Marts skriver hun »var 
Kammerraad Holm her for at tale med os, om vi ikke 
havde Lyst til at sælge vores Bøndergods«. Kammer
raad Hans Holm, Herredsfoged i Odense, Skovby, Lunde 
og Skam Herreder (død i Odense 31. Juli 1801) ind
fandt sig atter den 25. Juni hos Ægteparret Schebye 
»og talte ret alvorlig med os om at sælge Ørritslev- 
gaard, og vi aftalte da, at vi vilde rejse til Elved 
Dagen efter og derfra til Bubbelgaard, for at se, om 
vi der kunde blive fornøjet med den Bopæl, om den 
er tilfals; den 26. rejste vi altsaa til Elved og den 27. 
til Bubbelgaard, hvor vi saa hele Ejendommen og syn
tes vel om den, uden at der fejler Bygning; vi rejste 
hjem til Elved om Aftenen; den 28. var vi paa Elved; 
den 29. rejste vi her hjem; den 30. kom Søren Rasmus
sen her fra Bubbelgaard for at se paa dette og mulig at

1792—1800, 137. *) FjelstedKirkebog, hvor hun kaldes Birgitte Chir-
stine Schrøder. ’) Optegnelse af Kammerjunker L. C. E. Cederfeld de 
Simonsen i Stamhuset Erholm og Søndergaardes Archiv Nr. 98.

>5*
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slutte Handel; den i. Juli kom Kammerraad Hansen fra 
Hamborggaard her, og nu sagde de os, at de begge var 
halvt om Kjøbet, ifald der blev noget af; de rejste nu i 
Markerne, hvor den unge Landmaaler Rasmussen1) fulgte 
dem; imidlertid kom Krigsraad Wedel2), som skulde være 
Cautionist; efter lang Raadslutning o. s. v. blev den en
delige Resolution, at de skulde give os 56,000 Rd. til 
Bytte paa Ørritslevgaard og saa til 1. Maj 1799 skulde 
vi tiltræde Bubbelgaard og de Ørritslevgaard. Handelen 
blev altsaa sluttet i Guds Navn; Gud give, Ingen af os 
nogensinde maa fortryde den, men med Rette kan den
I. Juli 1798 regnes for en af de vigtigste Dage i vort 
Liv, da en saa vigtig Sag blev afgjort. Min Mand fulg
tes saa med dem til Odense for hos Kammerraad Holm 
nøjere at afgjøre Sagen. Den 2. om Aftenen kom min 
Mand hjem, sagde, at alting nu var afgjort, men det blev 
paa den Maade, at Kammerraad Hansen kjøbte ene Ør
ritslevgaard og gav os 75,000 Rd. for den og vi kjøbte 
Bubbelgaard i Vends Herred for 17,000 Rd. af Søren 
Rasmussen og til 1. Maj saa flytter vi«.

Kjøbecontracten er dateret 2. Juli 1798, men Sche- 
byes Skjøde til Hansen er først udstedt paa Bubbelgaard
II. Juni 1799’), efterat Familien Schebye var flyttet der
til og Hansen til Ørritslevgaard; »det var en tung Skils
misse at rejse fra et Sted, hvor vi havde været nu i 10 
Aar; mit Hjerte var saa beklemt, at det var færdig at 
briste, men Gud gav Mod og Styrke og vi rejste derfra 
om Morgenen Kl. 8. Velsignet være alle Dage, jeg der 
har tilbragt, nogle af dem var haarde, men nogle var og 
glade, og min timelige Lykke blev dog begyndt der« 
skriver Madame Schebye i Dagbogen4).

l) Rasmus Rasmussen, se I, 242. a) Jacob Wedel til Kjærsgaard. 
•) Fyenbo Landstings Skjøde- og Pantebog XXVI, 24}. *) Hun blev
aldrig ret fornøjet paa Bubbelgaard; som Enke efter sin 2den Mand, 
Landmaaler Rasmussen, skriver hun 1821 fra Elvedgaard til den bort-
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Da Hansen havde boet et Par Aar paa Ørritslevgaard, 
døde den ovfr. nævnte Herredsfoged, Kammerraad Holm, 
der tillige var Birkedommer ved Baronierne Kjørup og 
Einsidelsborg, hvis Besidder, Kammerjunker Christian 
Alexander Petersdorff 25. August 1801 kaldede Hansen 
til Birkedommer, uagtet han ikke havde Bopæl i Birket, 
hvilket Stred imod Cancelliskrivelse af 15. Juni 1799. 
Det kneb derfor med at erhverve den fornødne konge
lige Confirmation; »men — skriver Hansen i sin An
søgning derom — da jeg allerede i en Del Aar har været 
Birkedommer og Skriver udi Grevskabet Gyldensten, min 
Bopæl desuden er nærmere Kjørup og Einsidelsborg end 
Gyldensten, da jeg er nærmest Nabo til Baronierne og 
har ikkuns en halv Mil til det Sted [Gyrup, Hjadstrup 
Sogn], hvor Birketinget holdes (den afdøde Birkedommer 
derimod havde VA Mil dertil), saa da Gyldensten og 
Kjørup og Einsidelsborg Birker ere tæt op til hinanden 
og jeg til ingen af Birkerne har en Gang en halv Mil, 
saa haaber og ansøger jeg allerunderdanigst, at Deres 
Kgl. Majestæt allernaadigst vil confirmere og stadfæste 
den mig givne Bestalling«. Selv om Hansens Angi
velse af kun at have en halv Mil til Gyrup er lovlig 
løs, saa boede han dog kun en halv Mil fra Baronierne, 
og for at komme til Gyldensten Birketing maatte han 
passere dem begge samt Tingstedet. Da Stiftamtmanden 
støttede Ansøgningen, saa meget mere som ingen nær-

rejste Vedel Simonsen: »om Eftermiddagen var vi et Par Timer paa 
Ørritslevgaard til liden Glæde for mig; thi jeg lider altid ved at se det 
Sted, hvor jeg har været saa tilfreds og saa nødig villet forladt«. Hun 
og hendes Mand, Alexander Schebye, havde opført Hovedbygningen paa 
Ørritslevgaard. Vedel Simonsen mindes i sin haandskrevne 5. Del af 
Elvedgaards Historie (S. 567 f.) sine Besøg som Dreng hos Morbroderen 
paa Ørritslevgaard, »som netop da (1789) blev ombygget og om hvis 
gamle Taarnbygning, Snegletrappe, gammeldags Laase og Døre, gothiske 
Loftzirater, malede Vinduesruder &c. saa mangen Erindring endnu er 
levende hos mig«.
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mere boende Birkedommer vilde være at erholde, ind
vilgede Cancelliet i at udvirke den kongelige Confirma
tion (4. December 1801), dog skulde Hansen være for
pligtet til ikke at bo længere fra noget af disse Birker, 
end han for Tiden boede1). At han maa have været 
persona grata i Cancelliet eller hos meget formaaende 
Personer, derpaa tyder den Justitsraads-Titel, hvormed 
han den 11. samme Maaned hædredes — en den Gang 
usædvanlig Ære for en Mand i hans Stilling.

Ørritslevgaards Bestyrelse, Birkedommer-Embederne, 
Landvæsenscommissair-Bestillingen — alt dette var paa 
ingen Maade tilstrækkeligt til at udfylde en saa energisk 
og dygtig Mands Tid, og mindst for en Mand som Han
sen, der stræbte opad efter Formue og Anseelse. Det, 
der interesserede ham mest, var Virksomheden som Pro
curator og Forretningsmand i stor Stil — Ejendomskjøb 
og Ejendomssalg, Kjøb af Jordegods og derefter dettes 
Udstykning, kort sagt, hvad man kaldte Godsslagtning, 
derved var det, at han skabte sin Position’). Og en 
driftig Compagnon til alle disse Transactioner fandt han, 
medens han boede paa Billesbølle, i den en halv Snes 
Aar ældre Kjøbmandssøn fra Lemvig Søren Hillerup3), der 
1780 havde afløst den til Amtsforvalter udnævnte Chri
sten Willemoes som Godsforvalter ved Grevskabet We- 
dellsborg; da dettes Besidder, Grev Frederik Ludvig 
Wedell 1783 blev Amtmand over Assens og Hindsgavl 
Amter, fungerede Hillerup tillige som Fuldmægtig paa 
Amtscontoiret paa Wedellsborg. Hvor cordialt Forholdet 
var mellem dem og hvor mange Affairer de vare inter-

*) Rigsarchivet, Cancelliets 5. Dep. Reg. 1801 Nr. 766. *) Christen
sen (Hørsholm) har i sine Agrarhistoriske Studier II, 235—4? givet inter
essante Bidrag til Speculanternes Historie, mest i Jylland. ’) Ifølge 
Hjerm Kirkebog var han døbt 23. April 1753. Jfr. Qvistgaard, Stam
tavle over Slægten Qvistgaard.
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esserede i, derom vidner følgende fornøjelige Brev fra 
1792 fra Hansen til Vennen paa Wedellsborg1):

Velædle allerhøistærede bedste Ven!

Saaledes som De befalede, har jeg tilskrevet Hans 
Hansen og venter vist Svar med allerførste Post, thi da 
kan det være her, thi vel har jeg faaet medfølgende Brev 
fra Ham, men De seer bedste Hr. Ven, at mit Brev ikke 
den Tiid maae have været indløbet. Een kort Forteg
nelse over havde Delinquent Sager i Amterne har jeg 
den Ære herved at sende, mit Tilgodekommende udlagt, 
og 2 $. jeder Mahl beløber 164 Rdi foruden 29 Rdr- for 
Johan Castesens Sag, som De veed fra Lund, og 20 Rdr 
for Søren Larsen, som de med de grønne Hoeser i 
Odense har decourteret — det var saa 209 Rdr- i alt. 
Meener De ikke man kunde faae 6 af Moltke, vi kunde 
jo deele de 2; thi disse Gaarde blive i saa fald større 
— jeg kunde ellers bedre selge det ud i smaat; thi der 
er 150 Td. Land efter Opmaal.

Jensenii Skifte har jeg endnu ey faaet hiem, men 
her har De Originalen indtil videre2).

Den Eenfoldige gamle Provst*) har været saa Dum, 
at han som Hosbond af BUlows Huus i Baaring har for- 
seiglet — hav den Godhed at oversee det med den gamle 
Mand og lad en af Deres paa Værkstædet møde en Dag 
efter egen Leilighed for at begynde Skiftet. Et Brev 
indløber med første fra Juell med 100 Rd Recognition 
og 50 til Dem — Bevillingen har han faaet. Hermed

r) Assens og Hindsgavl Amtsarchiv Nr. i$o. Nogle af de i Brevet 
omtalte Facta maa henstaa uden videre Forklaring, der efter de forelig
gende Antydninger vanskeligt vil kunne gives. 2) Skiftet efter den 1788 
afdøde Sognepræst i Vejlby Johan Jørgen Jensenius, i hvis Bo Hansen 
var Incassator, medens Hillerup optraadte for Jensenii Børn af iste Æg
teskab. •) Bertel Clausen, født 1714, Sognepræst til Asperup og Rors
lev, Provst i Vends Herred.
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følger et af de belovede Tings Vidner til Holsteenerne; 
det har kostet 5 L 2 X Jeg er overhengt af min Naboe 
Hr. v. S.1) at skaffe ham 400 t paa Wexell til at betale 
Jøder og Grækere med. Selv har jeg i højeste ey over 

kunde De Højstærede Ven undvære 100 ri enten til
Terminen eller til hvad Tiid De Selv befaler, skeedte 
mig en stoer Tjeneste; thi jeg ville giærne tienne Cra- 
bathen af Aarsag at Han har 2 stoere Bøge reserveret 
paa Lodderne, og mig synes, at hvor de ere groede skulle 
de blive, og dette kan skee naar jeg kan tiene Ham. 
Har De hørt Løjerne med A. og mig. Søren R.2) paa 
Rubg. og jeg forpagtede af visse Aarsager Staurbye Ti
ende af Juell9) for i Aar. Jeg loed Mændene det viide, 
de søgde deres fromme Hosbond, man spurgte mig ihvor 
Tienden skulle henføres? jeg svarede til Asperup Præ- 
stegaard. Nu blev alle Veie maalt NB med Svøbe Reb 
og af Mændene Selv; Man lod mig vide, at alle Veie 
vare nogle Alen over en Miil4), og at de ikke ville kiøre 
til Præstegaarden, jeg svarede, at naar de først havde 
læsset Tienden paa Vognen, skulle jeg nok vise dem en 
Vei, som ey var over en Miil, og havde de Løst at legge 
Tienden paa Marken, stoed det til Dem, jeg sankede 
den vist ikke op. Endelig kom Bønderne igaar og gav 
gode Ord; de skal levere mig Torsket Korn i Middel- 
farth i alt 200 Tønder, og derfor betaler jeg 280 Rdt, 
saa at Bønderne vist give 50 Rdt mere end de ved Auc- 
tion kunde have faaet Tienden for. Geh. A. fra Pinne- 
berg kom her i Fredags. Lev Vel, kiæreste Ven og

Elsk Deres
høist forbundne Tjener Hansen.

Hbgd. d. 27 Aug. 1792.

*) Ritmester Frederik Jørgen Sehested til Billesbølle. 2) Hvem A. 
er, vides ikke, Søren R. er Rasmussen paa Bubbelgaard. *) Kammer
herre Niels Krabbe Juel til Billeshave, Vejlby Sogn. 4) Som bekjendt



2ii

Jeg ved en Forpagtning, stoer Gaard men en vanske
lig Ejer, veed De Liebhaber? Jeg har og Commission 
at selge Kaaberbølle Gaarden1), den ligger Eene og der 
er 130 Tr Land til den.

I Morgen skal jeg til Odense, har De noget at befale.

Udskrift: Velædle Hr Forvalter Hillerup paa Wedels
borg. Hermed en Paque.

1 Aaret 1795 begyndte Hillerup sine store Godskjøb 
i Nørre Jylland og fratraadte i Slutningen af Aaret sin 
Tjeneste hos Grev Wedell; først var det Rantzauernes 
gamle Sædegaard Asdal, som han kjøbte, udparcellerede 
og faa Aar senere solgte; 1796 Oxholm med Aalegaard, 
der ogsaa snart bleve afhændede. Derefter vendte den 
nye Herremand, der nu havde skaffet sig en Cancelli- 
raads Titel, sig til Fyen; ved Kjøbecontract af 6. Februar 
1797 og Skjøde, dateret Odense 17. Juni 1798, afkjøbte 
han Generallieutenant Hans Adolph v. Ahlefeldt Bram
strup og Lindved Hovedgaarde med Nørre Lyndelse og 
Allerup Kirker, Stenløse Konge-Korntiende og Bønder
gods for 175,000 Rd. dansk Courant2); Lindved solgte 
han allerede 7. September 1798 til Landsdommer Johan 
Jacob Mylius. Et endnu mere omfattende Kjøb gjorde 
han i Forening med Hansen, idet de paa Auctionen 
over Peter Eilschows og Enkes Gods Marienlund ved 
Odense den 26. Januar 1801 lode sig dette tilslaa som 
højstbydende med 187,000 Rd3). Til denne meget be
tydelige Ejendom hørte foruden Hovedgaarden paa over 
65 Tdr. Hartkorn og omtr. 1 Td. Skovskyld Bøndergods

vare Bønderne pligtige at henføre Tienden til Tiendeejeren, dog ikke 
over een Mil langt (D. L. 2—23 — 5). x) Fjelsted Sogn. 2) Orig. i 
Bramstrup Godsarchiv. Landstingets Skjøde- og Pantebog XXVI, 47, 
55, 62. 3) Skjødet er udstedt 19. Juni 1802 (Landstingets Skjøde- og
Pantebog XXVI, 721).
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paa over 463 Tdr. Hartkorn, bestaaende af Gaarde og 
Huse i Lumby og Lumby Taarup samt Strøgods i San
derum, Biskorup, Anderup m. fl. Byer, desuden Allesø 
Kirke med Tiende, Kirkejord og Huse. Denne Handel 
var udelukkende Speculation; saa snart de havde erhver
vet Kongelig Bevilling til Godsets Udstykning, solgte 
Hansen og Hillerup løs 1802 og følgende Aar, og det 
med saadant Held, at de allerede 180; kunde indfri den 
Obligation paa 157,000 Rd., de havde udstedt til den 
Eilschowske Skiftecommission med Prioritet i Gaard og 
Gods1). I Allesø lever endnu Erindringen om de to 
Godsslagtere, der iførte lange hvide Kofter som Pran
gere indfandt sig i Kirken og taxerede den som en anden 
Handelsvare, og Traditionen vil vide, at den Gaardmand 
Jacob Mortensen i Beldringe, som de hurtigt afhændede 
Kirken til, vandt den i Kortspil*). C. F. Wegener om
taler i sine 1881 i Saml. til Fyens Historie og Topogra- 
phi VIU trykte Erindringer om sin Morfader, Stadshaupt- 
mand Kellinghuusen, at denne og hans Svoger, Bager 
Lars From, af Hansen, den ene af de to »for en 60—70 
Aar siden over hele Fyen idelig omtalte Godsslagtere 
eller Herregaardsslagtere« Hansen og Hillerup, kjøbte 
den Parcel af Marienlund, der siden fik Navnet Hede
vigslund.

Under hvilke Former Salget af Godset til Bønderne 
gik for sig, faar man et interessant Billede af i de ne
denfor meddelte Optegnelser af Cancelliraadinde Muller.

Hillerup faldt ikke til Ro med Erhvervelsen af Bram
strup; 1805 (Skjøde af 11. Juni) kjøbte han af Kammer
junker Erik Scheel Rosenkrantz Søby Søgaard (Søby 
Sogn, Aasum Herred) med Gods og tog Bolig paa dette 
smukke gamle Herresæde, hvis Bygninger han behand-

1 Landstingets Skjøde- og Pantebog XXVI, 676. *) Sørensen Al
lesø, En fyensk Sognekommune gennem Tiderne S. 95,
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lede og indrettede paa en Maade, der stemmede med 
Datidens vandalske og pietetløse Opfattelse af Fortidens 
Minder og Efterladenskab1). Bramstrup med Gods samt 
Nørre Lyndelse Kirke og Stenløse Kongetiende afhændede 
han derefter til sin Ven Hansen for 194,000 Rd. Skjødet 
er dateret Søby Søgaard 18. December 1807, men Han
sen er vistnok tidligere flyttet hertil, efterat han 1804 
havde solgt Ørritslevgaard for 120,000 Rd. til Cancelli- 
raad Elias Møller til Østrupgaard*).

At Hansen nu ikke længer kunde passe sine Birke
dommertjenester, følger af sig selv; alene fordi han flyt
tede bort fra Birkerne, var han nødt til at opgive dem. 
Landvæsenscommissair-Forretningerne frasagde han sig 
29. Februar 1804, »da jeg — skriver han til Amtmanden 
— dels er saa langt fraværende og dels vanker Landet 
omkring saa underlig«3). Han havde nemlig ogsaa ud
strakt sin Virksomhed til Sydfyen, idet han i Forening 
med Hillerup 1803 af Familien Huitfeldt, der 1801 havde 
succederet General Hans Henrik v. Eickstedt i Besiddel
sen af det Kaaseslundske Stamhus, Boltinggaard og Ryn- 
kebygaard (Ringe Sogn, Gudme Herred), havde kjøbt 
disse Gaarde med Gods samt Ringe og Ryslinge Kirker 
for 100,000 Rd., efterat Huitfeldterne havde erhvervet 
Tilladelse til at sælge dem. Atter kun Speculation; 
Hillerup overdrog 1804 sin Del af Kjøbet til Hansen, 
der med Rentekammerets Tilladelse udstykkede Bolting
gaard i Parceller, frasolgte Rynkebygaard og en Del af 
Godset, hvorefter han 1806 afhændede Resten, idet han 
forbeholdt sig for sin Livstid 20 Favne Bøgebrænde aar- 
lig af Boltinggaards Skov4).

l) Vedel, Erindringer og Efterretninger om Søbysøgaard S. 7 ff, 
3) Skjødet er af 11. Dec. 1804 (Landstingets Skjøde-og Pantebog XXVII, 
I91). •) Assens og Hindsgavl Amtsarchiv Nr. 107, 27$$. 4) Leerbech,
Beskrivelse over Ringe Sogn S. 44, 50. Personalhist. Tidsskr. R. II, 
214. Hos Huitfeldt-Kaas, Efterretninger om Familien Sibbern, Ghristi-
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Paa Bramstrup tilbragte Hansen Resten af sit Liv; 
men han slog sig ingenlunde til Ro med den Position, 
han nu havde vundet og som fik yderligere Relief ved 
den da meget gjældende Etatsraadstitel, som han opnaa- 
ede den 19. Juni 1810. Hans lyse Hoved og hans Trang 
til Virksomhed gjorde ham til en af de indflydelsesrige
ste Mænd i Fyen med Hensyn til Pengeforretninger og 
Transactioner vedkommende Jordegods, hvorfor det var 
blevet et Mundhed, at Terminen først begyndte, naar 
Hansen kjørte ind af Odense Bys Port. —

I sit Ægteskab havde Hansen to Døtre; den ældste, 
Caroline Sophie, formodentlig opkaldt efter Gehejmeraad- 
inde Caroline Sophie Levetzau født Holck, en Sviger
datter af Fru Hansens forrige Herskab, fødtes paa Ham- 
borggaard og døbtes i Brenderup Kirke 20. October 
1790, baaren af Fru Wedel paa Kjærsgaard; blandt Fad
derne vare Kammerjunker Cederfeld de Simonsen paa 
Erholm og Ritmester Sehested paa Billesbølle. Hende 
mistede Forældrene paa Ørritslevgaard 12. Juni 180). 
Den anden Datter Anna Margrete var født paa Hamborg- 
gaard 17921).

1 Vinteren 1809 blev Fru Hansen syg, hvorfor Han
sen ilede med at erhverve Kongelig Bevilling (af 25. Fe
bruar) for den længstlevende til at sidde i uskiftet Bo. 
Efter fem Ugers Sygeleje bortkaldtes hun i sit 57de Aar 
Natten til den 19. Marts. Præsten, den værdige Olding, 
Provst Laurits Langhoff, giver hende i Nørre Lyndelse 
Kirkebog Eftermæle som »en god Kone«. Et Fjerding- 
aar senere maatte Hansen, hvem Podagraen efter hans 
Hustrus Død havde fængslet til Sygelejet i sex Uger, 
friste den tunge Skjæbne ogsaa at miste sin syttenaarige 
eneste Datter Grete, der hensov Natten mellem den 21.

ania 1890, S. 75 f. haves en indgaaende Fremstilling af denne Trans- 
action i dens forskjellige Phaser. *) Brenderup og Otterup Kirke
bøger.
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og 22. Juni, »et ejegodt og haabefuldt Menneske begrædt 
af Mange«, skriver Provst Langhoff i Kirkebogen, vistnok 
et sandfærdigt Vidnesbyrd, at dømme efter de Digte, der 
til hendes Amindelse indrykkedes i Avisen1). I Døds- 
avertissementet udtaler den nedbøjede Fader: »Ingen 
uden de, der selv have forsøgt lige Skjæbne, kan be
dømme, hvor stor den Sorg er, efter at have for 3 Maa- 
neder siden mistet en trofast Ægtefælle, nu at beskue 
det afsjælede Legeme af en sjelden eneste Datter, hvor
for al Condolence frabedes«*).

Endnu i nogle Aar var Etatsraad Hansen den rige 
og indflydelsesrige Mand; men foruden sin huslige Lykke 
skulde han ogsaa se sin Rigdom blive til Intet. Penge
forandringen 181} og de følgende Aars nedadgaaende 
Conjuncturer forandrede hans som saa mange Andres 
øconomiske Stilling i Bund og Grund. Flere betydelige 
Pengetab, men især hans uheldige Speculation med

l) Rent som Dyden selv var dit fromme Hjerte,
Kindens Blomster loved flere Aar

hedder det i et længere Digt »Ved Grethe Hansens Grav« i Hempels 
Avis Nr. 100.

I samme Avis Nr. 103 skriver Translateur A. Jørgensen i Kullerup 
om hendes Fader:

O hvor gjerne gav han, hvad han ejer,
(i hvor meget Lykken end ham gav;

men som mod dit Savn dog intet vejer) 
kunde han Dig kjøbe fra din Grav.

Og i Nr. 110 rimer Forfatteren af »Tanker ved Efterretningen om Jom
fru A. M. Hansens Død« bl. a.

Du var din Faders Haab, hans største Glæde,
Du lindrede ham kjærlig Mages Savn;

Og i dit Hus, i Huslighedens Sæde,
Der styred Du og stifted Fryd og Gavn.

*) Hempels Avis Nr. 99.
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Kjøbet af de to store jydske Godser, først Stenalt og 
1817 Løvenholm, fuldstændiggjorde hans Ruin. Alene, 
fattig, lammet af Gigt og Podagra sad den nu aldrende 
Mand paa Bramstrup, hvis Ejer han kun var af Navn. 
Hans Ven Hillerup, der 1821 (Skjøde af 18. Januar) af
hændede Søby Søgaard til sin Svigersøn, flyttede derefter 
til Bramstrup, om hvis Kjøb han samme Aar contra- 
herede med Hansen; men Parterne hævede snart efter 
Contracten, og det følgende Aar forpagtede Hillerup 
Gaarden.

Nogle Aar senere vilde man vide, at de to Herre- 
mænd i deres Forlegenheder havde indladt sig paa Trans
actioner, der ikke vilde kunne bestaa for retslig Prøvelse. 
Den 5. April 1824 skriver Gehejmeraad Biilow paa San- 
derumgaard til sin Svoger Kammerherre Hoppe: »Justits- 
raad Hillerup skal være arresteret. Engang holdtes han 
og Etatsraad Hansen for de mest formuende Mænd her 
i Landet — so gehts in der Welt. Man maa ikke ville 
formeget og holde tilraade — og stedse stræbe efter at 
gaa som ærlig og retskaffen Mand til Graven«. Kort 
forinden havde nemlig Herredsfogden i Bjerge og Aasum 
Herreder efter Reqvisition af Etatsraad, Generalconsul 
Hans Rudolph Saabyes Arvinger og Skibscapitain Hans 
Krøyer paabegyndt Arrestforretning hos Hansen og Hil
lerup for resterende Renter og andre Fordringer, tilsam
men til Beløb af omtr. 140,000 Rd. Den personlige 
Arrest fritoges de begge for paa Grund af Sygdom, men 
de undgik ikke, at der Aaret efter beordredes Action 
imod dem dels for Salg af pantsat Gods samt dobbelt 
Pantsætning med flere Misligheder i Handel med Jord
ejendomme, dels for under den hos dem afholdte Arrest- 
forretning mod bedre Vidende at have erklæret sig for 
insolvente og søgt ved Proforma-Transactioner at gjøre 
denne Insolvents trolig. Sagens Udførelse tog ikke min
dre end tre Aar med talløse Forhør over forskjellige
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Personer, Vidneførseler o. s. v.; for Hansens og Hille- 
rups Vedkommende maatte Forhørene for deres Svaghed 
holdes paa Bramstrup, hvor Tilstanden var i høj Grad 
bedrøvelig. Da saaledes Herredsfogden 5. April 1827 
foretog Seqvestation hos dem til Sikkerhed for, hvad de 
efter Udfaldet af den mod dem anlagte Justitssag kunde 
blive pligtige at betale dels til det Offentlige og dels til 
private Skadelidte i Anledning af de dem imputerede 
Misligheder, erklærede Hansen, at han aldeles Intet 
ejede, og selv de Klæder, han laa paa, og de faa Meub- 
ler i hans Værelse vare ved offentlig Auction indkjøbte 
af enkelte af Etatsraadens gamle Venner, der havde 
overladt ham dem til Brug. Hillerup erklærede, at han 
Intet ejede uden sit pantsatte, forud arresterede Løsøre, 
nogle Gaarde i Sønder Næraa, nogle Huse i Dømmestrup 
og Fordringer hos Forskjellige paa nogle faa tusind 
Rigsdaler. Under et Forhør i Juli samme Aar er Han
sen syg paa Legeme og Sjæl og kan ikke forlade Sengen, 
»hvor han stadigen har lagt i en Tid over 3 Fjerding- 
aar«; ogsaa Hillerup er sengeliggende og erklærer at 
være meget syg. I November udtaler den stadig senge
liggende Hansen, at det er ham ikke »muligt at huske 
Datum eller Aarstal af de Domme, Udlægsforretninger 
eller Arrester, som er ham overgaaet i sidst forløbne 6 
Aar, da han ikke har haft Helbredstime og hans Hukom
melse Dag for Dag er bleven svækket«.

At udrede denne vidtløftige og yderst indviklede Sag 
med alle dens Skjøder, Pantsætninger, Proforma-Trans- 
actioner og alle Haande juridiske Kneb vilde kræve et 
Procuratorarbejde, hvis Resultat ikke vilde staa i For
hold til Umagen1). Hovedsagen er, at Dommen, der om
sider faldt 18. October 1828 (den fylder 150 Foliosider

*) Justitssagens Ader m. v. haves i vedkommende Retsbetjentarchiver, 
i Odense Amts Archiv og i Fyens Gouvernements Archiv 1826 Nr. 140.
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og Bilagene omtrent 1270) lød paa, at »de tiltalte Etats- 
raad Hansen og Justitsraad Hillerup bør at hensættes i 
simpelt Fængsel paa egen Bekostning og sædvanlig 
Fangekost, den første i 120 og den sidste i 80 Dage. 
Saa bør de og hver for sig bøde 3de fyrretyve Lod Sølv«. 
Fremdeles dømtes Hansen at tilsvare i Erstatning til 
Beboerne i Volderslev (udtales Vullerslev), Stenløse Sogn, 
der af ham havde kjøbt deres Fæstegaarde, i alt 12, til 
Saabyes Arvinger og Skibscapitain Krøyer, til Directio- 
nen for den almindelige Enkekasse o. s. v. o. s. v. i alt 
over 45,000 Rd. Sølv og 4500 Rd. Sedler og Tegn; des
uden skulde de begge udrede Salair til Procuratorerne.

Sagen vakte uhyre Opsigt, især i Fyen. Det mest 
graverende i Hansens Forhold synes at have været Trans- 
actioneme med Fæsterne i Volderslev, hvis Efterkommere 
den Dag i Dag paastaa, at deres Forfædre have maattet 
kjøbe deres Gaarde to Gange.

De domfældte erklærede sig naturligvis misfornøjede 
med Dommen og det til deres Held; thi Overretten, 
hvis Afgjørelse faldt 16. November 1829, frifandt dem 
begge imod at betale Sagens Omkostninger. Paa Amtets 
Indstilling til Cancelliet, om det skulde have sit Forbli
vende ved denne Dom, svarede dette 30. Januar 1830, 
»at man efter Omstændighederne ikke finder tilstrækkelig 
Anledning til at foranstalte den omhandlede Dom ind
anket for Højesteret«.

Medens Rettergangen stod paa, havde Besidderen af 
det grevelige Rantzauske Fideicommis, der siden 1800 
havde Pant i Bramstrup med Kirke, Tiende og Gods for 
36,000 Rd. Sølv1), erholdt Udlæg i Ejendommene og ladet 
dem stille til Auction; ved den 4. og sidste Auction, 27. 
Marts 1827, bleve de ved Commissionair for 30,000 Rd.

l) Prioriteten var oprindelig 40,000 Rd., Obligation udstedt af Hille- 
rup il. Juni 1800 (Landstingets Skjøde- og Pantebog XXVI, 564).
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tilslaaede Hillerups Søn, Landmaaler Terman Øllgaard 
Hillerup, der i flere Aar havde været hjemme hos sin 
Fader, som man mente i Virkeligheden var Kjøberen 
eller i det mindste delagtig i Kjøbet og altsaa havde 
forstukket en betydelig Del Midler. Skjødet blev først 
udstedt 2. November 1832, da Kjøbesummen var be- 
rigtiget1).

Hillerup døde 28. Februar 1829 paa Bramstrup, efter
ladende Enke og flere Børn2). Han oplevede saaledes 
ikke at se Underrettens Dom omstødt.

Hansen henlevede endnu nogle tunge Aar paa Bram
strup, fængslet til Sengen og hjemsøgt af Lidelser, fra 
hvilke Døden befriede ham den 22. December 1831 ®); i 
sin sidste Sygdom plejedes han af sin Brodersøn, Cand. 
pharm. Hans Jørgen Hansen, en Søn af hans ovfr. nævnte 
Halvbroder Christian Hansen, der var død i Odense 1821 
som Cancelliraad4).

x) Bramstrup Godsarchiv. 2) Hempels Avis 1829 Nr. jo. N. Lyn
delse Kirkebog. Hans Enke Ingeborg Margrethe født Hillerup døde 
efter flere Aars tunge Lidelser paa Bramstrup 4. Januar 1854, 68 Aar 
gammel (Hempels Avis 18^4 Nr. 4. N. Lyndelse Kirkebog). Hillerups 
Søn, Forfatteren F. C. Hillerup har i sine »Digte« 1842 ladet trykke 
Mindedigte over sine Forældre (S. 177 ff.). 8) Hempels Avis 1831 Nr.
198. N. Lyndelse Kirkebog. 4) Christian Hansen, der havde lært Bød- 
kerhaandværket hos sin Stiffader og 1788 var bleven Svend (Odense 
Bødkerlavs Svendebog), synes at være bleven anvendt af sin ældre Bro
dér som Inspecteur eller Fuldmægtig ved Boltinggaard, som han forlod 
1810 for at tage Bolig i Odense, hvor han havde kjøbt Raadmand Troj- 
els tidligere Ejendom paa Overgade (nu Nr. 20), en gammel Gaard 
paa sex Fag i to Etager, først i 1880’eme ombygget med Undtagelse 
af Forhusets Stueetage (Kjøbecontract 7. Sept. 1810, Skjøde 19. Juni 
1811). Ved sin Broders Hjælp synes at han at være bleven en velha
vende Mand, og formodentlig havde han ogsaa hans Indflydelse og Penge 
at takke for den i de Tider velklingende Cancelliraads-Titel. Men da 
Etatsraad Hansens Lykkestjerne dalede, tog den Broderens med sig i 
Faldet, eftersom dennes Midler stode hos ham, og kun 54 Aar gammel 
døde han af Sorg og Nervesvaghed 8. September 1821. Hans Enke,

16
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Ved Skiftebehandlingen blev det klart, at den for
dums Matador bogstavelig Intet ejede1). Hans Papirer 
bleve gjennemgaaede af Skifteretten og Familien, men 
der fandtes ikke i dem Noget, hvoraf hans Creditorer 
eller Arvinger kunde høste mindste Fordel. Indboet blev 
ganske vist ved Registreringen vurderet til omtrent 400 
Rd., men Cancelliraad Hansens Enke foreviste en af 
Etatsraad Hansen udstedt og tinglæst Fortegnelse, ifølge 
hvilken det altsammen havde tilhørt Kammerherre, 
Greve Holck Winterfeldt til Fjellebro, som 1824 havde 
ladet sig det tilslaa paa Auctionen over Hansens Meub- 
ler og Effecter2), men overladt ham det til Afbenyttelse 
og senere overdraget Fru Hansen det til Ejendom. Her
imod havde Skifteretten Intet at indvende og lod Effec- 
terne udlevere til Fru Hansen paa det Vilkaar, at hun 
foruden Begravelsesomkostningerne tilsvarede Pigen Mette 
Rasmusdatter hendes Løn for det indeværende Halvaar. 
Mellem Indboet fandtes en Gjenstand, som nu vilde have

Adamine Benedicte Koch, der havde adskillige mindreaarige Børn at 
opdrage, blev dog siddende i en lille Lejlighed i Gaarden i Odense, 
hvor hun førte et stille, beskedent og trængselsfuldt Liv. Under et 
Besøg hos sin Datter i Herringe Præstegaard døde hun efter mange 
Aars Svaghed 23. October 1858, 60 Aar gammel (Hempels Avis 1821 
Nr. 122, 1858 Nr. 186. Herringe Kirkebog. Fyens Bispearchiv, An
søgninger om Legater 1834). Efter Salget af Gaarden paa Overgade blev 
der dog omtr. 1680 Rd. til Deling mellem hendes sex Børn (Odense 
Skifteprot. LIV), nemlig: 1. Anne Cathrine Hansen, ifl. Wibergs Præste- 
hist. født i Odense 5. Jan. 1801 (i Kirkebøgerne findes hun dog ikke), 
død 186} som Enke efter Sognepræst Johan Christian Hempel i Her
ringe; 2. Hans Jørgen Hansen, Cand. pharm.; Peder Frederik Han
sen, f. paa Boltinggaard 21. Maj 1807 (Ringe Kirkebog), død 1878 som 
Sognepræst til Espe og Vantinge; 4. Birgitte Sophie Margrete Hansen, 
f. i Odense 13. Marts 1811 (St. Knuds Kirkebog); 5. Jacob Ingertus [sic] 
Hansen, Handelsbetjent, og 6. Christian Lottrup Hansen, Seminarie
elev, fødte smst. 12. August 1817 (anf. Kirkebog). r) Bjerge-Aasum 
Herreders Skifteprotokol 18? 1 — 35 Fol. 27 ff. a) Bjerge-Aasum Herre
ders Auctionsprotokol 1822—43 Fol. 60.
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stor Interesse, nemlig »den afdødes Portrait i Glas og 
Ramme« — om det endnu existerer og hvor?

Skjønt Hansen paa Bramstrup havde hængende 96 
Portraiter af navnkundige Mænd1), savnede han dog 
dybere historisk Interesse og var i Stand til at udøve 
Vandalisme af den Art, som selv mere dannede Mænd 
den Gang hyppigt og ikke sjeldent senere gjorde sig 
skyldige i. Da han 1811 efter Synets Paalæg under
kastede sin Sognekirke i Nørre Lyndelse en Hovedrepa
ration saavel indvendig som udvendig2), lod han optage 
alle de i Kirken hvilende Brockenhuusers Lig og ned
grave dem i en Kule paa Kirkegaarden efter at have 
bortgivet eller solgt Kister og Kisteplader. »Skammeligt 
er det Foretagende og ulovligt, men ligner aldeles Per
sonens Tænkemaade, som lod det foretage« skriver Ge- 
hejmeraad Johan Biilows anonyme Correspondent’).

Retfærdigheden byder dog at tilføje, at inden Synet 
det følgende Aar havde han ladet et Orgelværk opsætte 
i Kirken.

Næppe har det været Pietet mod Fortidens Efterla
denskaber, der bevægede Hansen og Hillerup som Exe- 
cutorer i Krigsraad Jacob Wedels Bo til 1807 at nægte 
at indlevere til Oldsags-Museet den i Boets Kirke i Inds- 
lev staaende mærkelige Malmløve, der først 1821 paa 
Foranledning af Vedel Simonsen blev afgivet af Kirke
tiendens daværende Ejerinde, Madame Frederikke Ras
mussen4).

Om Hansen i sin Velmagt har haft nogen Forbindelse 
med Kong Frederik VI, er mig ubekjendt; Etatsraads-

x) Catalog over Auctionen over hans Indbo 1824. 2) Kirkesynet er
af Provsten, der var Præst paa Stedet, indført i Sognets Kirkebog A. a. 
2. Fol. 122. 3) Clausen og Rist, Fra Hoffet og Byen S. 149, 20. Aug. 
1811. Efter Hofmans Fundationer V, 252 og Danske Atlas VI, 558 
stode Kisterne i et Capel ved Kirken. *) Antiqvariske Annaler IV, 
194 f. Vedel Simonsens haandskr. Optegnelser om Indslev Sogn.

16*
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værdigheden kunde tyde paa, at han i alt Fald har haft 
gode Fortalere ved Hove, hvor hans Rigdom maatte til
trække sig Opmærksomhed. Da det allerede begyndte 
at gaa paa Hæld med hans Lykke, kom han paa en 
egen Maade i Rapport til Kongen, der 1817 tænkte paa 
at indlogere Fru Frederikke Dannemand, med hvis Esca- 
pader under hans Fraværelse ved Wienercongressen han 
var lidet fornøjet, paa en af Hansens jydske Gaarde, 
Løvenholm eller Stenalt; men det lykkedes snart Fru 
Dannemand at gjenerobre sin tidligere Plads, saa Planen 
blev til Intet1). —

Da Hansen en Gang i sin Velmagt stod paa Nørre 
Lyndelse Kirkegaard, udbrød han i svulmende Følelse af 
sin Rigdom, idet han saa sigom: »saa langt som Himlen 
er blaa, er mit«. Nu kan end ikke hans Grav paa Kir- 
kegaarden paavises, og de store Granitstøtter, prydede 
med Billedhuggerarbejde, som mindede om hans afdøde 
Hustru og elskede Datter, ere som Bytte for et Me- 
nighedsraads lovbeskyttede Vandalisme solgte for en 
Bagatel.

Som Afslutning paa denne lille Skildring meddeles 
Cancelliraadinde Müllers i det foregaaende omtalte Erin
dringer om Etatsraad Hansen. Marie Margrete Liitken, 
en Datter af den dygtige, især for Skole og Husflid virk
somme Amtsprovst Peter Vilhelm Lütken, Sognepræst i 
Lumby fra 1791 til sin Død 1844, og Marie Christine 
Saxtorph, var født i Lumby 5. Februar 1795; efter en 
fejlslagen Ungdomskærlighed blev hun forlovet med den 
noget yngre Præstesøn fra Husby Hans Miiller, der ar
bejdede paa Amtsprovstecontoiret; efter adskillige Aars 
Ventetid bleve de viede i Præstegaarden 5. December 
1829. Han var født 1800 og døde 1871 som Cancelli- 
raad, Bogholder og Kasserer ved Odense Fattigvæsen og

x) Lüsberg, Kvinder i Dansk Historie S. 105 — 10,
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Fyens Stifts Sparekasse. Som Enke tilbragte Fru Muller 
sine sidste Aar i Kjøbenhavn hos sin Datter Mathea, der 
var gift med sin Fætter, Professor zool. C. F. Liitken; i 
deres Hus døde hun ji. Januar 1874, næsten 79 Aar 
gammel. De Scener, det livlige og velbegavede Barn 
var Vidne til, prægede sig saa stærkt i hendes Erindring, 
at hun i sin Alderdom formaaede levende at gjenfrem- 
stille dem saaledes:

Det var en Vinteraften i Skumringen, vi Børn legede 
endnu i Gaarden med Sneen, da en stadselig tospændt 
Kane med stærke Bjelder dreiede ind i Gaarden. Den 
kjørtes af en lille før Herre i en stor hvid Ulveskinds 
Pels, og hos ham sad hans Datter, en ung Dame. Bag 
paa Kanen var spændt et skudt Daadyr, det første jeg 
erindrer jeg har seet. Medens vi Børn nysgjærrige be
tragtede dette, toge mine Forældre imod de Fremmede 
— da jeg kom ind i Stuen, var der tændt Lys, Pelsen 
laae paa en Stol, Fader talte med Herren i hans Værelse, 
Damen sad paa en Stol og Moder talte med hende; hun 
bar en mørk Klædes Rejsedragt, en sort Filthat med 
mange Strudsfjedre.

Herren lignede aldeles Junge1), der er paa min Mands 
Contoir; han bevægede sig hurtigt og talte liveligt; han 
og Fader kom op fra Faders Værelse, de sagde Farvel, 
Bjælderne klang, og de fløi ud af Gaarden. Hvad han 
vilde Fader, har jeg aldrig hørt. Moder sagde om Damen, 
det var en net Pige.

Det var førstegang jeg saae den siden her i Fyhn saa 
bekjendte Hans Jørgen Hansen. Datteren døde faae Aar

l) Exam. juris Christian Junge (1808-82), en Præstesøn fra Fjelsted, 
havde været Brændevinsbrænder i Middelfart, blev 1853 ansat ved Fyens 
Stifts Sparekasse og var senere Forvalter ved dens Laanecontoir (Maaløe, 
Optegn, vedk. Odense Byes og Fyens Stifts Sparekasse S. 152. Grand- 
jean, Slægtebog ov. en Familie Junge S. 32). De, der huske ham, 
skildre ham som en lille, firkantet Person.
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efter, jeg troer 16 Aar gammel og ligger begravet paa 
Øreslev Kirkegaard. Hansen boede dengang paa Ørits- 
levgaard med sin Kone og to Døttre. Han havde til- 
kjøbt eller tiltusket sig den af Eieren, en Schebye, for 
en smuk, men daarlig Gaard, Bubelgaard. Schebyerne, 
to Brødre, vare Naboer; den ene eiede Østrupgaard, 
den anden Øritslevgaard, den første var gift med en 
Datter af Biskop Ramus, den anden med en smuk ung 
Kone, Datter af den til Slaveriet dømte Amtsforvalter 
Østrup. Begge vare efter mine Forældres Sigende tem
melig intilligente Mænd, men forfaldne til Drik. Dennes 
Kone var smuk, enfoldig, forlibede sig i en ung Land- 
maaler Rasmussen (en rødmusset Bondekarl), hos hende 
insinuerte Hansen sig, benyttede de for hende piinlige 
Forhold, som Opholdet mellem Mandens Familie satte 
hende i, afkjøbte dem Gaarden for godt Kjøb og solgte 
nok Godset1).

Andengang, jeg saa Etatsraad Hansen, sad han i mine 
Forældres største Stue med et stort Bord bedækket med 
Papirer foran sig og solgte Stykke for Stykke Lumbye 
og Taarup Gaardmænd deres Gaarde, som han og Hille- 
rup nok var bievne Eiere af ved at kjøbe Marienlunds 
Ladegaard, hvortil de hørte, efter Mad. Eilskov.

Jeg husker endnu tydelig den hele Schene, Hillerup 
gaaende op og ned af Gulvet, gnidende sig paa Armen, 
som var hans Vane, og Hansen med sine korte med 
Kapstøvler og gule Skindbuxer forsynede Been stukket 
ind under Bordet tale til den enkelte Bonde, der ydmyg 
med Huen i Haanden nærmede sig det naadige Herskab, 
medens de andre stode ude i Gaarden. »Naa Lars Ibsen, 
skal Du have din Gaard i Dag?« — »ja, naar Hosbond 
ikke vil holde den for dyr« — »ja hvad vil Du give?«

*) Om Alexander Schebye paa Ørritslevgaard se I, 242. Hans Broder, 
Krigsraad Jens Dreyer Schebye paa Østrupgaard var gift med Anne 
Elisabeth Ramus.
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Naar nu Bonden nævnede en Sum, begyndte Hansen 
at bande og skjælde — »din Kjæltring, din Slyngel, din 
Æsel, Du skal aldrig faae din Gaard at kjøbe, om Du 
saa ligger paa dine Knæ og med dine blodige Taarer 
tigger mig om det — før Du skal faae Gaarden, da skal 
Satan dreie mine Fingre og rive dem af mig Led for 
Led — din topmaalte Æsel, Du skal blive Hofningsbonde 
din hele Levetid og din Søn og din Sønnesøn til evig 
Tiid«. Naar nu Bonden paa sine Hosesokker og med 
sin klemte Hue imellem Hænderne sjokkede hen til Dø
ren og tog i den, sagde Hansen i en noget roligere Tone: 
»naa naa! min gode Mand, kom nu og lad os snakke 
om det! I har heller ikke nødig at være saa kort for 
Hovedet«. Manden gik nu tilbage, og io Minutter efter 
solgte han Manden Gaarden for en lignende Priis trods 
alle Djævle-Paakaldelser.

Paa denne Maade solgte han Lumbys 15 Gaarde og 
Taarups 15 paa en Dag; Prisen varierede fra 2800 til 
2400 Rd.1).

Tre af Mændene turde ikke gaae ind paa det; deres 
Gaarde kjøbte Fader om Aftenen og sendte saa Mændene 
Bud om Morgenen; de to bleve meget glade, men den 
tredie turde ikke gaae ind paa det strax, men betænkte 
sig kun til næste Morgen.

Medens Handelen gik for sig, gik Fader frem og til
bage i Dagligstuen, hvortil Døren stod paa Klem, og 
pattede paa en tom Kridtpibe; paa engang standsede 
han og slog den imod Kakkelovnen, saa den røg i mange 
Stykker, og Hansen og Hillerup studsede og bleve min
dre høirøstede. Det var et Vredes Udbrud, som jeg 
aldrig nogensinde har seet Mage til hos min Fader.

Moder sagde dog, det var ikke ved Salget, men da

l) Skjøderne ere daterede u.Juni i8oj (Landstingets Skjøde- og 
Pantebog XXVII).
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de vilde tage Huusmandslodder 4 T. Land fra hver 
Gaard, noget som Loven hjemlede dem, men som de 
ved at skjære det ud midt i Mandens bedste Jord tvang 
ham til at kjøbe for høi Pris, at Katastrofen med Kridt
piben forefaldt.

Alt dette var i det gamle Huus, det nye blev saa 
vidt jeg veed bygget 18051).

Jeg husker tydeligt, at jeg som lille Pige stod i en 
Krog i den graae Stue, saae paa Hansen og Hillerup og 
forundrede mig saare.

Mine Forældre sagde, at Hansen i øvrigt var en vel
villig Mand; da Fader byggede Præstegaardens Stuehus 
og en Dag stod forlegen for 200 Rd., red han hen til 
Hansen, der uden Indvendinger laante ham dem mod et 
Bevis paa stemplet Papir.

Moder sagde da, at hun havde altid Godhed for Han
sen, da det var ham, der var Skyld i, at Lumby og Taa- 
rup Mænd bleve Selvejere — det skete jo ikke for at 
hjelpe dem, men ved at kjøbe Marienlunds Gods var 
Hansen og Hillerup kommen i den Stilling, at de skulde 
bruge en Deel Penge.

Nu gik der nogle Aar, da jeg hørte Hansen omtale 
deels med Spot for hans paatagne Storhed, deels med 
en Slags Ærefrygt, da han omtrent holdt alle Øens Pen
geomsætninger i sin Haand. I Terminen heed det: er 
Hansen kommet? før begynder Terminen ikke! Jeg har 
hørt, jeg troer Degnen Høg2) fra Østerup komme fra 
Odense og fortælle: jeg saae Hansen komme, han var 
selv i en lukket Vogn med 4 Heste, og saa kom der en 
Pakvogn med Kufferter og to store jernbeslagne Penge
kasser — hvilket Fader besvarede med: den Abekat.

x) Præstegaardens Stuehus er opbygget af Liitken 1803, Gaardens 
andre Huse i Aarene deromkring. ?) Sognedegn for Østrup og Hjad- 
strup Niels Brinck Høegh, død 1855.
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Fader havde været i Odense og betalt Renter til 
Hansen for nogle af Mændene; han kom hjem og for
talte, at Hansen stod i en stor Sal (jeg troer hos Rou- 
lunds1) ved et stort Bord aldeles bedækket med Papirer 
og for at expedere de to smaae Obligationer, Faders 
Komme gjeldte, gjennembladede flere store Pakker, saa 
Fader spottende spurgte, om han ikke skulde numerere 
dem for ham.

Dette var vist den Tiid, da de havde kjøbt Billes
hauge af Kammerjunker Juuls Fader, Brangstrup jeg 
troer efter Eiksted, Søbysøgaard af Rosenkrantzes Enke 
og en Gaard, jeg troer næsten Løgsmose af en Hvitfelt, 
der var kommet herned fra Norge og havde faaet den 
jeg troer ved Arv — (muligt det var Boltinggaard2).

Da jeg omtrent var 8te Aar gammel, søgte Hillerup 
en Huuslærer til sine Børn, jeg troer det var ved en Vill- 
mos, en Søn af Amtsforvalteren, der var Halvbroder til 
Hillerup, at det blev ordnet, saa min Fætter Frederik 
Bager Liitken3) kom dertil.

Han besøgte mine Forældre, og da Hillerup saa meget 
ønskede ligealdrende Legekammerater til deres Børn, 
førte F. Liitken dem til os.

*) Hans Rasmussen (1762—1827), Søn af en Gaardmand Rasmus 
Hansen i Raagelund, Aasum Sogn, hvorefter han senere tog Navnet 
Roulund, fik 1782 Borgerskab i Odense som Kroholder (Raadstueprot. 
1761—85 Fol. 441), ejede i mange Aar en Gaard i St. Jørgens Gade, 
indtil han 1804 kjøbte den anselige 3-Etages Gaard paa Flakhaven, 
Vestergade Nr. 11, hvor han drev Værtshushold og Gjæstgiveri; her maa 
den omtalte Scene være foregaaet. Efterat han senere havde kjøbt Hes- 
bjerg, Gbberud Sogn, solgte han Gaarden til Brygger Johan Andreas 
Paulsen (se I, 229, II, 397) og levede siden som Proprietair. En Søn 
af ham var den bekjendte jydske Stænderdeputerede, Auditeur Rasmus 
Roulund til Store Restrup. 3) Her har Hukommelsen slaaet Fru Mul
ler fejl, jfr. ovfr. S. 235. Billeshave og Løgismose havde Hansen og 
Hillerup ikke ejet. 3) Frederik Bagger Liitken, født 1779, Cand.theol. 
1804, fra 1809 til sin Død 1828 Sognepræst til Nørre Søby og Heden.
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Hillerup lignede Justitsraad Langkilde1), men var en 
smukkere Mand, skjøndt han blinkede noget med det ene 
Øie. Han vilde gjerne, at hans Børn skulde blive due
lige og retskafne Mennesker, en Opgave, der er svær at 
gjennemføre paa en Herregaard.

Han elskede sine Børn meget høit og var venlig og 
god imod dem. Hans Kone var en før, smuk Kone med 
et skjelmsk Smil, en kjærlig og omhyggelig Moder og 
vist den dygtigste Husmoder, jeg har kjendt. Førstegang 
vi Børn samledes det var en anden Juledag, der skulde 
være Børnebal hos os, F. Liitken og Sophie Fabricius2) 
fulgte dem.

Christian og Frederik, Otto og Termand, Lise og jeg, 
Nicoline og Mathea vare lige gamle3). Hvor var Sophie 
Fabricius smuk i en hvid Kjole med et flint høirødt 
Klædes Schal med en med Gultraad broderet Bordt og 
Blomst i Hjørnet, en Gave af Etatsraad Hansen, der 
nylig var kommet fra Hamborg. De bleve hos os flere 
Dage, som gik med Slædekjørsel, Skøitefart paa Stran
den og Juleleg. Vi Børn sluttede jo Venskab for heele 
Livet. Vi gjengjeldte snart Besøget, jeg troer Nyaar eller 
Fastelavn, da boede de paa Bramstrup. — Tiden gik

*) Niels Hellfach Langkilde til Bramstrup, død som Etatsraad 1892. 
’) Mette Sophie Fabricius, Præstedatter fra Husby, født 1777, gift 1809 
med Pastor Frederik Bagger Liitken i N. Søby, død som Enke 1864. 
Hun var Søster til den I, 24$ omtalte Jomfru Frederikke Juliane Lovise 
Fabricius paa Elvedgaard. •) De her nævnte Børn af Amtsprovst Liit
ken og Justitsraad Hillerup ere følgende: Johannes Christian Liitken 
(1791 —1856), Lector ved Sorø Academi, Professor; Frederik Christian 
Hillerup (1795 — 1861), Cand. philos., Forfatter; Otto Diderik Liitken 
(1795 — 1866), Sognepræst i Karleby; Terman Øllgaard Hillerup (f 1865) 
til Kirstineberg, Justitsraad (se ovfr. S. 241); Maria Elisabeth Hillerup 
(I795— ’861), gift 1. med Lieutenant Jens Kraft Dinesen Vedel til Søby- 
søgaard, 2. med Kammerherre Johan Philip Rogert Fønss til Søbysø- 
gaard; Mette Nicoline Hillerup (f 1869, 69 Aar gi.), gift med Etatsraad, 
Herredsfoged Henrik Hansen Holm; Mathea Elisabeth Liitken (1796— 
1852), gift med Oberst Hans Jørgen Biøm.
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lystig paa samme Maade, min Cousine Anna Lutken1) 
var med os — de vare meget omhyggelige og gode imod 
os. Om Sommeren flyttede de meget imod Fru Hille- 
rups [Ønske] til Søbysøgaard, og Hansen drog ind paa 
Bramstrup, jeg veed ikke, hvorfra de kom.

Vi kom nu i nogle Aar meget til Søbysøgaard, og da 
saae jeg Hansen jevnlig komme for at tale med Hillerup; 
de talte gjerne en halv Time sammen i Hillerups Væ
relse, og han kjørte uden at nyde Noget. Vognen, en 
lille Kalesche med en Liberie Kudsk, der om Vinteren 
bar en lodden Pels, blev holdende forspændt. Skjøndt 
Frue Hillerup altid tog yderst høflig imod ham, var der 
Noget, der alt som Barn sagde mig, hun gouterte ham 
ikke — hvilket Frederik ogsaa yttrede til min Broder 
Christian. Ved deres daglige Bord saae jeg ham aldrig, 
men til Middagsselskaber kom han der — jeg saae ham 
der en Gang med 2 juridiske Candidater Kolderup Ro
senvinge og Brun, to som jeg dengang syntes vakre unge 
Mennesker. Imellem Hansen og Kolderups Fader var 
indledt Underhandlinger om en Forbindelse imellem 
deres Børn; han havde Intet derimod, men Grethe Han
sen vilde ikke2).

x) Anna Margrete Helene Lutken (1788—1851), en Søster til ovfr. 
omtalte Frederik Bagger Lutken; gift med Papirmager Ulrik Carl 
Peters. ’) Hansens elskværdige Datter Anna Margrete, der 1809 bort- 
kaldtes i sin fejreste Ungdom (se ovfr. S. 2 $6). Den siden saa be- 
kjendte Retshistoriker Janus Laurits Andreas Kolderup Rosenvinge var 
født samme Aar som Grete Hansen (1792) og blev Student samme Aar, 
som hun døde, saa de omtalte Underhandlinger maa være førte, medens 
de vare Børn. Hvem der menes med Brun, er vanskeligt at afgjøre.



AF VEDEL SIMONSENS BREVVEXLING.

Blandt de ikke faa Privatarchiver, som det fyenske Lands- 
archiv Tid efter anden har modtaget til Opbevaring, er 

det af Laurits Schebye Vedel Simonsen efterladte værdifuldt derved, 
at det, foruden meget andet, indeholder over halvandet tusind 
Breve til ham fra Personer i de forskjelligste Livsstillinger og 
af de mest afvigende Interesser — fra kongelige Personer til 
Tiggere. Af denne omfattende Samling ere E. C. Werlauffs 
Breve til Vedel Simonsen gjennem halvhundrede Aar, hvilke 
saa heldigt kunde udfyldes med dennes Breve til Werlauff, med
delt i disse Samlingers i. og 2. Bind. Fra ingen af hans 
andre Correspondenter er en saa længe fortsat Brevvexling be
varet; men med enkelte Videnskabsmænd har han dog i en 
Aarrække staaet i saadan Forbindelse, at de jævnlig have haft 
Anledning til skriftlig Tankeudvexling. Dette gjælder saaledes 
de to, hver paa sin Vis fremragende Historikere, Christian Mol- 
bech (født 1785, død 1857) og Laurids Engelstoft (født 1774, 
død 1851), begge ualmindelig gode Brevskrivere, om end højst 
forskjellige. Molbechs fortrinlige Stil med dens ejendommelige 
Blanding af Bidskhed og Sentimentalitet kan trods dens copi- 
euse Bredde ikke andet end virke fængslende, medens Engels
tofts selv i hans Oldinge-Breve elegante og flydende Pen ind
tager ved, hvad Wegener med Rette kalder hans stilistiske 
Courtoisie (Biogr. Antegn, om L. E., S. 19). Brevvexlingen 
med Ungdomsvennen Molbech er af disse den mest omfattende, 
idet den strækker sig fra 1808 til 1844, og det er her saa 
heldigt, at Vedel Simonsens Breve have kunnet meddeles efter 
Originalerne i Molbechs Papirer i det Kongl. Bibliothek. En-
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gelstofts Breve, kun sex i Tallet, ere alle fra hans senere Aar 
(1844—1850) og have kun kunnet udfyldes med eet Brev fra 
Vedel Simonsen, der ligger mellem Engelstofts Sager i Universi- 
tetsbibliotheket.

Til Slut er meddelt et Brev fra Historikeren, Etatsraad 
H. F. J. Estrup (født 1794, død 1846, se I, 551, II, 42) og 
et fra Retshistorikeren, Conferentsraad J. L. A. Kolderup Rosen- 
vinge (født 1792, død 1850, se I, 229 og 574, II, 2}8).

I. VEDEL SIMONSEN og C. MOLBECH.

1.

Beste Ven! Da jeg i Gaar forhindredes fra mundt- 
ligen at besvare Deres meget artige Brev, følger hermed 
— som tilbørligt — det skriftlige Svar paa samme, hvil
ket egentlig kunde indfattes i disse faae Ord: at jeg 
neml. aldeles ingen Tak har ventet el. fortient, men at 
det snarere er min Pligt at bede Dem undskylde min 
Fremfærd1). Thi hvad det første angik, da skyldede jeg 
Dem som Ven og Videnskabsmand, med Opmærksomhed

l) Molbech havde i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1808 Nr. 79 ff. 
ladet trykke »Et Brev fra Sorøe til Hr, Etatsraad og Professor H. G. 
Olsen«, indeholdende smukke og interessante Skildringer fra Sorø og 
Omegn (optrykt med nogle Forandringer i Ungdomsvandringer I, 251 ff.), 
for Eftertiden saa meget værdifuldere, som Ildebrand og Vanrøgt siden 
have tilintetgjort mange af de Fortidsminder, han den Gang glædede 
sig ved. Vedel Simonsen, der paa denne Tid var Amanuensis ved Uni- 
versitetsbibliotheket, fandt i dette Brev en saadan Gjenklang af sine 
archæologisk-romantiske Stemninger, at han i Skilderiet Nr. 97 (1$. Sept.) 
anonymt lod indrykke følgende Digt til Molbech i Anledning af Brevet:

Hvo har læst og fattet din Vandrings herlige Saga 
og ei ydet dig taus Skiønsomheds varmeste Tak? —

Dig kunne svage Ord kun nøjsomt tolke vort Biefald, 
du, den tause Naturs hellig indviede Tolk! —
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at læse Deres Breve; og hvor kunde jeg det uden oftere 
at gribes af de betydningsfuldere Toner deri og det 
mageløse Sprog, der foreener det heele. I vor Hver- 
dags-Literatur vade vi daglig — det Gud sig forbarme! 
— giennem et saadant Søele og i et saa uoverseeligt 
Vande, at naar et Menneske med Sands for det bedre 
engang imellem faar Foden paa fast Land, saa er hans 
Glæde stor paa de aandelige Støvlers Vegne; og er dette 
Land — han betræder — nu ovenikiøbet saa ynderigt i 
Litteraturens Rige, som blomstrende Marker og tryllende 
Skove i Naturens, hvad Linder da, om han giver sine 
Følelser Ord og raaber: »Land!« omtrent med samme 
Følelser som de ioooo Græker under Xenophon raabte: 
Vand! Vand! paa Bierget Teches i Asien1). See saale- 
des gik det i Sandhed mig og derfor fortiener jeg ingen 
Tak. Deres Undskyldning behøver jeg derimod, fordie 
de Strofer, hvori jeg søgte at udtrykke mine Følelser, 
som Poesie betragtede have mindre Værd end de burde 
og end jeg saa gierne havde ønsket dem; men jeg er

Som ved en Tryllestav løsreev du os fra den kraftløse Nutiid, 
trylled’ os ved dit Qvad hen i et længst svunden Old;

løsned’ for Øieblikke de Lænker, som bandt os til Byen, 
førte os broderlig med ud i den grønne Natur;

Villige fulgte vi dig paa din Vandrings sagnrige Sletter, 
aldrig mødige, Ven! fulgte vi froe dine Fied;

thi du maned’ Betydning frem af Hedenolds Minder
og vi lytted’ med Fryd huld til dit aandriige Qvad; —

Ja der du mesterlig fletted’ den Krands, der trylled’ vort Øje, 
grønnedes dobbelt skiønt hver en Kiærminde deri;

Livet fremspiirede dobbelt skiønt af de herlige Farver, 
dem din øvede Haand vidste at ordne saa vel;

og det forædlede Danuersprogs Genius trylled’ vort Øre, 
medens den skiønsom glad kransed’ sin udkaarne Søn. —

For den Glæde, vi nød, medens du begeistrende talte,
modtag den værdigste Løn, — skiønsomme Læseres Tak!! —

) Anabasis IV, 7,21.
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ikke Digter og taler derfor med den Tunge, Naturen 
forundte mig; mine Vers geraadede derfor ogsaa saa 
prosaiske, at ethvert Ord deri blev til den nøgneste, 
meest prosaiske Sandhed; og det var min Hensigt; men, 
skiønt jeg ingen Digter var, følte jeg dog, at med en 
(ogsaa i Henseende til Form) prosaisk Taksigelse vilde 
De endnu været mindre tient end med min poetiske 
Geskiæftighed. At jeg derimod ikke satte mit Navn 
derunder — hvilket jeg havde giort, hvis jeg havde skre
vet imod Dem i Stedet for med Dem — skeete saavel 
for Deres som for min Skyld, helst da jeg vilde, at disse 
Strofer skulde ansees for — hvad de ogsaa virkelig vare 
— Udtrykket saavel for min som for fleere af mine 
Venners fælleds Taknemlighed og ikke blot for min in
dividuelle Tak.

Bevar mig i Deres mig saa kiære Venskab, det jeg 
stedse skal bestræbe mig for at giøre mig værdig og 
stedse ved mine Yttinger om Dem — saavel private som 
offentlige — saavel fiern som nær — bevise, hvor høit 
jeg agter og elsker Dem.

Deres forbundne og hengivne 
Vedel Simonsen.

D. 22 Sept. 1808.

2.
Kiøbenhavn 28de Mai 1815.

Min kiære Ven! Jeg kan nu bebude Dig, at jeg i 
Morgen (d. 29de) tænker at reise ud i Sjælland for at 
giøre en lille Indledning til min fyenske Reise, som jeg, 
om Gud vil, agter at tiltræde i Morgen 8te Dage den 
6'l Junii1), da jeg fra Roeskilde vil tage med den agende 
Post. Efter Geheimeraad Biilows sidste Brev til mig 
reiser han strax efter den 12I Junii til Kiøbenhavn, og

x) Fejlskrift for 5. Juni, Pintse-Løverdag. Første Pintsedags Efter
middag blev Molbech hentet i Nyborg af Biilows Vogn (Biilows Dagb.).
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da han ønskede, at jeg inden den Tid vilde komme til 
ham, saa er min Agt at reise lige til Sanderumgaard, 
opholde mig der indtil Geheimeraaden reiser, og fra ham 
begive mig til Næsbyhoveds Mølle, hvor jeg da tænker 
at være den 12’', 1 }de Junii eller saa ved Pas. Du kan 
tænke Dig, at jeg ikke bliver gammel paa Sanderum
gaard, naar BQlow er reist. Nu er min venligste An
modning, at Du vil opsætte Din Reise over til Jylland 
saalænge, at jeg paa den kan giøre Dig Selskab, hvilket 
vil være mig inderlig behageligt; og jeg skal med Hen
syn hertil skrive Dig til, saasnart jeg er kommen til 
Sanderumgaard, for at mælde Dig, hvad Dag jeg vil 
være i Næsbyhoved Mølle. Videre Bestemmelse kan jeg 
nu ikke giøre, da jeg sidder her paa Bibliotheket; og 
endda kan der blive giort mig en slem Streg i Regnin
gen, i Fald Englænderne skulde falde paa at hindre Post
farten i Beltet, som man dog ikke har megen Grund til 
at frygte.

Dette er egentlig Alt, hvad Du i Dag kan faae 
at vide af mig; thi jeg er heel confus i Hovedet og 
har hundrede Ting at løbe om idag, efter min høist 
urimelige Vane at opsætte Alt til sidste Øieblik. Jeg 
maa imidlertid blot i al Hast lade Dig vide, at mit Brev 
til Atterbom nu er trykt i Skilderiet og skal blive med
bragt af mig til Elvedgaard. Man er her temmelig vel 
tilfreds dermed, og jeg er selv fornøjet med at have fra
lagt mig en Mistanke, der ikke kunde andet end være 
mig høist krænkende1). I sidste Nummer af Litteratur-

“■) Molbechs Ven, den berømte svenske Lyriker Per Daniel Amadeus 
Atterbom (1790—1855) havde sendt ham nogle Blade af den svenske 
Literaturtidende, indeholdende Underretning om den nyere danske æsthe- 
tiske Literatur, forfattet af en Anonym, hvis affejende og overfladiske 
Domme M. imødegik i sit i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn Nr. 41—42 
(22. og 25. Maj) indrykkede Brev af 1. Maj til Atterbom. Offentlig
gjørelsen var for en Del fremkaldt ved, at en M. deri tillagt »maaske
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tidenden er iste Hefte af dine Arbeider over National
historien recenseret, og jeg mener, Du fra een Side kan 
være fornøiet med Recensionen, skiøndt den forresten er 
omtrent som Litteraturtidendens Recensioner pleie at være 
og i en Tone, der synes mig noget underlig1).

Grundtvig, som for et Par Dage siden reiste herfra, 
holdt i Søndags en Prædiken, som endog efter Dons’s 
Sigende skal have været aldeles mislykket. Vi skiltes 
i øvrigt ret venligt ad. Jeg har idag hos Dons seet iste 
Ark af et Svar til mig — som jeg, om Gud vil, hverken 
agter at læse eller svare paa, i Fald der, som jeg vil 
troe, ei findes noget personligt Udfald imod mig. — Dons 
har nylig havt Bryllup og viedes af Grundtvig2).

1 øvrigt veed og føler Du vist ligesaa fuldt som jeg, 
hvormeget vor i Sandhed tunge og bedrøvelige politiske 
Stilling maa sløve Aandens Virksomhed og Interesse for 
videnskabelige Gienstande — thi naar Fædrelandet raver 
paa Afgrundens Bred, hvor ondt maa man da have ved 
at glæde sig over noget, som er Fædrelandets? — Mit 
Humeur har længe ikke været lyst, og jeg gaaer ikke 
med den Glæde og Tilfredshed til denne som til mine 
andre Reiser; thi hver Dag er varselsfuld, og mørk er 
Tidens Horizont, til hvad Kant man vender sig.

Imidlertid haaber jeg med Grund, at Fyens Land og 
Dit Venskab ikke vil skiænke mig saa faa lykkelige Timer. 
Vi ville i det mindste nytte Øjeblikket saa godt vi kunne.

ligesaa ufortjent som tildels urimelig Ros kan have givet Anledning til 
underlige Formodninger«. l) Recensentens Navn i Litteraturtidende 
Nr. 19 er mig ubekjendt. ’) Om Grundtvigs og Molbechs Discussion 

Anledning af Gr.s 1812 udkomne »Kort Begreb af Verdens Krønike i 
Sammenhæng« henvises til den 1888 udgivne Brevvexling mellem dem 
S. 98—135. Det Svar, M. her omtaler, er Gr.s 1815 udgivne »Krøni
kens Gienmæle«, hvortil M. replicerede i Nyeste Skilderie af Kjøben- 
havn 1813 Nr. 59 (24. Juli). — Gr.s og M.s jævnaldrende Ven Povel 
Dons <1783—1843), dengang ansat i den alm. Enkekasses Bogholdercon- 
loir, havde 22. Maj ægtet Henriette Schmidt (Dansk biogr. Lex.).

17
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Vor Ven Østrup beder jeg, Du vil hilse ret hiertelig 
fra mig og ved Leilighed underrette ham om Tiden for 
min Ankomst til Fyen1). — Mange Hilsener har jeg fra 
Rahbek, Dons og andre Dine Venner i Kiøbenhavn — 
ingen kan være mere inderlig og oprigtig end den, som 
sendes Dig fra Din hengivne

Molbech.

3-
Odense 8de Jun. 1813.

Her seer Du mig i Fyens Land, kiæreste Ven! — 
Jeg har alt havt megen Fornøjelse her og vilde faae end
nu mere, naar jeg snart maatte samles med Dig og vor 
gode Østrup. Men Sagen er, Geh. R. Billow vil ikke 
ret vel slippe mig fra sig, og efter hvad jeg har hørt, 
bier han længere med sin Reise til Kbhvn., end jeg havde 
ventet2). Imidlertid har jeg sagt ham, at jeg ønskede at 
tage til Odense eller Næsbyhoved i det mindste paa en 
Dags Tid, da det jeg har seet af Byen i Dag kun er 
ubetydeligt. Han nar bedet mig, at jeg skulde indbyde 
Dig og Østrup til Sanderumgaard; og jeg skriver i Dag 
til Østrup for at bede ham komme derhen paa Fredag. 
Dersom Du nu vilde giøre ham Selskab, vilde det være 
mig saare kiært, og vist fornøie Geheimeraaden meget. 
Ifald Du ikke kan, og Østrup ikke vil komme, inden 
Fredag Middag, saa reiser jeg om Eftermiddagen til Næs
byhoved og bliver der til Løverdag Aften; thi længer 
faaer jeg vist ikke Lov at være borte3).

l) Om Præsten Vilhelm Østrup se I, 171 f. 2) Biilow rejste først 
den 18. Juni (Dagb.). s) Vedel Simonsen, der i 1811 flere Gange og i 
1812 een Gang havde besøgt Biilow, kunde denne Gang, lige saa lidt 
som Østrup, tage mod Indbydelsen, som det fremgaar af det følgende- 
Brev. Men snart efter besøgte de begge Sanderumgaard, 20. Juli. — 
Hvorledes Dagene gik for Molbech under Opholdet hos Biilow, kunne 
vi følge ved dennes Dagbog og Molbechs Ungdomsvandringer II, 66— 
104, der dog for største Delen optages af Beskrivelsen af Haven og ikke
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Undskyld denne daarlige og jaskede Skrift og glæd 

mig snart med Efterretning fra Dig. Din hengivne Ven

Molbech.
4-

Elvedgaard d. 9 Juny 1813.

Østrup er allerede første Helligdag afrejst til Lange
land og kan formedelst en Auktjon først midt i Maane- 
den komme tilbage; jeg ønskede gjerne, som Du veed, at 
profitere ethvert Øjeblik jeg kan af Dig og Dit Selskab, 
men seer mig desuagtet nødsaget ved Dig at lade mig 
undskylde hos Geh. Conference R., at jeg for dennesinde 
ikke kan modtage hans nu og til enhver Tid mig saare 
ærede og kjærkomne Indbydelse, da jeg har to Patienter 
inden Dørre og selv halv er Patient; imidlertid da Din 
Nærværelse synes at vorde langt kortere, end jeg havde

er ganske nøjagtig i Dateringen. Den 7. Juni, 2. Pintsedag, var M. 
med sin Vært i Kirke i Davinde, hvor de hørte Sognepræsten Christian 
Ivarsen Hvalsøe (1763—1850), som mangen Gang ærgrede Biilow ved 
sin utrolige Ligegyldighed, idet han enten kom Timer for sent eller helt 
udeblev fra Gudstjenesten; 5. Dec. 1802 skriver han i Dagbogen: »jeg 
kjørte til Davinde Kirke, fik ondt i Hovedet af Hr. Hvalsøes sædvanlige 
Skraalen. Det ringede sammen KL 12«. H. N. Clausen, der traf ham 
paa Sanderumgaard 1818, skildrer ham som en Slags gejstlig Pudsen- 
mager (Af min Reisedagbog 1818 S. 28), saa Opbyggelsen ved at høre 
ham har næppe været stor. Hans nærmere Bekjendtskab kunde Molbech 
gjøre, da han samme Dag tillige med nogle faa Andre spiste paa Sande
rumgaard. Om Tirsdagen kjørte M. med Biilow til Odense, hvor de 
gjorde enkelte Besøg og besaa St. Knuds Kirke samt den nye Kirke- 
gaard; paa Hjemvejen vare de paa Palnes Høj. Onsdagen tilbragtes i 
Ro, hvorimod Torsdagen anvendtes til den af M. i Ungdomsvandringerne 
S. 99 ff. skildrede herlige Kjøretour til Kjerteminde, Mesinge og Ul- 
riksholm. Den Familie i Kjerteminde, i hvis venlige Kreds M. blev 
modtaget næsten som en gammel Bekjendt og befandt sig saa overor
dentlig vel, men hvis Navne han ikke anfører, var Sognepræsten Jens 
Paludan-Mullers, senere Stiftsprovst i Odense og endelig Biskop i Aar
hus, Fader til de berømte Brødre. Her spiste de til Middag. Fredag 
den 11. blev Molbech kjørt til Næsbyhoveds Mølle.

!7
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haabet og glædet mig til, saa skal jeg paa Fredag Efter
middag, vil Gud, møde Dig i Næsbyhoveds Mølle, om 
jeg end — reverenter talt! — skulde slæbe mig derud 
for at modtage Dit Vennehaandtryk i mit Fødeland. Jeg 
beder i øvrigt for deres Excellence min ærbødighedsful- 
deste Compliment aflagt, at jeg ved min Afreise fra Kjø- 
benhavn i Forventning af hans snarlige Ankomst did har 
hos Hr. Professor Clemens1) aflagt et Exemplar af mine 
seeneste Afhandlinger samt af Antiqvitets Commissjonens 
Annaler, som der forvente hans Komme.

Din hengivneste Ven Vedel Simonsen.

5-
Næsbyhoveds Mølle 2 Jul. 181;.

Min gode Ven! Inden jeg om faa Minutter forlader 
dette Sted, som jeg ikke hastig vil glemme, maa jeg med 
to Ord ikke blot takke Dig for al den Glæde og Nydelse 
Dit Selskab her paa Din Fødeø og paa vor inderlig be
hagelige Reise har skienket mig, men ogsaa ved Dig 
takke Dine eiegode Forældre for de Vidnesbyrd om Ven
skab og Godhed for mig, jeg i saa rigelig Maade modtog 
og kun ved den varmeste Erkiendtligheds Følelse kan 
giengielde. Jeg har sagt Dig og Du har seet, hvor vel 
og behagelig jeg følte mig paa Elvedgaard. Men des
værre havde jeg ingen fuldkommen Glæde af det kiære 
Sted, da en ubehagelig Sygelighed berøvede mig den 
Raskhed og indvortes Sundhed, som er Betingelse for 
al udvortes Behagelighed2).

Kobberstikkeren Johan Frederik Clemens (1749—18^1), der stod i 
nært Forhold til Biilow. 2) Igjennem Molbechs Ungdomsvandringer II 
kunne vi følge hans Færden i Juni Maaned. Den n.— i5. tilbragte han 
nogle fornøjelige Dage paa den en Fjerdingvej fra Odense i Næsbyhoveds 
Broby Sogn beliggende Næsbyhoveds Mølle (S. 105 — 16), »et romantisk 
dejligt Sted«, hvor han mødtes med sine Venner Vilhelm Østrup og 
Vedel Simonsen, hvilken sidste var ham den bedst mulige Vejleder i Eg-
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Endnu, skiøndt jeg her strax efter min Ankomst 
brugte Brækmiddel og siden har holdt temmelig streng 
Diæt, befinder jeg mig ikke vel og mangler endnu meget 
i min Raskhed. Jeg kommer derfor formodentlig til at 
forlade Fyen skranten og mismodig, i Stedet for at jeg 
kom her med Overmaal af Sundhed og Munterhed.

Vi reise nu, uagtet det jammerlige Vejr, min fælles 
Ven og jeg, saasnart vi have spiist, til Holstenshus.

nens Fortidsminder. Møllens Beboere, gode Bekjendte af Simonsen 
»jævne, venlige Folk«, vare Laurits Faaborg (død 1825, 64 Aar gi.), der 
fra sin Stilling paa Baroniet Holstenshus medbragte for Livet Titelen In- 
specteur, og Hustru Thomine Vibekke Østrup (død 1834, 62 Aar gi.) en 
Søster til Vilhelm Østrup; en Søn af Ægteparret var Skuespilleren Ras
mus Christian Faaborg (Dansk biogr. Lex. V). Faaborg havde kjøbt 
Ejendommen — Vand- og Vejrmølle samt Broby Kirke — 1810 og 
solgte den igjen 1825, efter at have opført Vejrmøllen af nyt. Siden 
dette Aarhundredes Begyndelse bærer Ejendommen, der nu har nye Byg
ninger og hverken Vejr- eller Vandmølle, Navnet Næsbyhoved. Mandag 
den 14. gjorde han ifl. Biilows Dagb. en Afstikker til Odenseforsammen 
med Herskabet fra Sanderumgaard, Priorinden, Frøken Johanne Leth, og 
et Par andre Damer at spise til Middag hos Biilows gamle Broder 
Kammerherre og Commandeur Frederik Biilow. Efter at have nydt 
»det frie Liv i Landligheds og huslig Lykkes rolige Hjem« tog Molbech 
med sine to Venner til Elvedgaard (S. 151 — 56), hvor »Venskab og 
hjertelig Velvillie« skjænkede ham glade Timer; med Vennerne aflagde 
han Besøg i Omegnen, og i deres Selskab kjørte han sammen med Si
monsens Forældre til Bubbelgaard i Indslev Sogn, der ejedes af Land- 
maaler Rasmussen i Ægteskab med Simonsens højtelskede Tante Frede
rikke Østrup (se I, 242). Uagtet Madame Rasmussens Moder laa Lig 
paa Gaarden, omtaler Molbech (»een Secretair Molbech fra Kiøbenhavn«, 
kalder Mad. R. ham i sin Dagbog) de to Rastdage, de holdt her, som 
»ret morsomme og behagelige«, og heller ikke her savnede han »den ærlige 
Velvillie og venlige Gjæstfrihed, der synes fortrinligen at have hjemme 
i dette Land« (nemlig Fyen). Efter Begravelsen tiltraadte de tre Venner 
en kort Jyllandsrejse, som Molbech skildrer S. 157—231; den 22. Juni 
vare de tilbage paa Bubbelgaard, hvorfra de næste Dag bleve befordrede 
til Elved. Efter et kort Ophold her kjørte Molbech med sin »oversunde 
og muntre Ven« Østrup til Familien i Næsbyhoveds Mølle, hvorfra dette 
Brev er skrevet lige inden de rejste videre (S. 251).
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Herfra begiver jeg mig i Morgen tidlig til Svendborg og 
Bøgeskovsgaard, hvorfra jeg tænker med Amtsprovst Sax
torph1) at gaae over til Langeland, og efter et Par Dages 
Ophold at reise med Ageposten over Lolland til Kiø- 
benhavn.

I Odense har jeg overværet Landemodets Højtidelig
heder, fornyet et mig meget kiært Bekiendtskab med 
Dr. Jacobsen og giort Bekiendskab med Grev Ah lefelt 
og en stor Hob Præster, blandt hvilke ingen har inter
esseret mig i saa høi Grad som Pastor Hornsyld fra 
Assens, der synes mig at kunne opveie et heelt Dusin 
Hverdagspræster2).

Du maa ikke forsømme at hilse, næst Dine gode For
ældre, ogsaa Din kiære elskværdige Hustru og den vak- 
kre interessante Fru Schubart8), som jeg haaber begge 
ville skienke mig en venlig Erindring, uagtet begge 
maatte finde mig lidet behagelig at omgaaes, hvori jeg 
dog selv ikke ganske var Skyld.

Lad mig snart høre fra Dig og fra Elvedgaard, og 
tænk altid med Venskab paa Din hengivne

Molbech.

6.
P. M.

Til Din Underretning meddeeles følgende: Jeg har 
hørt — ikke af Th. (det kan 0. bevidne) men af en 
anden, hvis Navn jeg har lovet at fortie, — at Du skulde

Amtsprovst Preben Saxtorph (1765 — 1816), Sognepræst i Mag
leby paa Langeland. 2) De Mænd, Molbech her nævner fra sin Nærvæ
relse ved Landemodet 30. Juni, ere Brigadechirurg i Odense, senere 
Overlæge Jacob Christian Jacobsen (1780—1852), Sognepræst Jens Horn
syld (1757—1840), en livlig og underholdende, ikke rationalistisk Præst, 
og Generallieutenant, Greve Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (1760—1832). 
3) Hermed menes vistnok Simonsens Cousine Benedicte Henriette Schu
bart, dengang skilt fra sin første Mand, Lieutenant Andersen, senere gift 
med Cancelliraad Peter Strøbech (se II, 375).
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være Pr. ved Kjøb. Un.1). Dette Rygte forundrede mig, 
da jeg for nogen Tid siden havde spurgt Geh. R. Malling, 
om der var eller blev nogen Plads ledig i Historien, og 
han dertil havde svaret: Nej! Jeg spurgte ham derfor 
næste Gang, jeg kom til ham, om Rygtet var sandt eller 
ikke, og hørte da til min Forundring, at derom endnu 
var intet afgjort; videre blev der ikke talet om den Sag; 
men baade Spørgsmaal og Svar var saa langt fra at for- 
uroelige mig, allerhelst det angik Universalhistorien, hvis 
Lærestoel jeg for min Deel aldrig havde attraaet, at det 
Heele vilde have været mig aldeles ligegyldigt, hvis jeg 
ikke for Din Skyld havde ønsket at faae det modsatte 
Svar; at Geh. R. Malling forresten af mit Spørgsmaal 
kunde troe mig foruroliget, formodede jeg ligesaa lidet, 
indtil det af Conf. R. Moldenhawers’) Tale forekom mig, 
som om han troede jeg paa en underfundig Maade vilde 
undergrave Din Lykke. For altsaa at forebygge denne 
vrange Forestilling forsikrer jeg Dig, at jeg aldrig har 
attraaet nogen Post i Un. Hist. her ved Univ., at jeg 
aldrig har søgt, selv ved det mindste Udtryk, at nedsætte 
eller fortrænge Dig enten derfra eller fra noget andet i 
Verden, men i den uskyldigste Meening forespurgt derom 
hos G. R. M., af hvem jeg troede at erfare den Sag som 
afgjort og viss. Ligesom jeg ogsaa giver Dig den Erklæ
ring, at hvis jeg — hvad jeg ingenlunde har mindste 
Grund til at formode — skulde være Dig til Hinder ved

Vedel Simonsen opholdt sig i Eftersommeren og Efteraaret 1813 
længere Tid i Hovedstaden, hvorfra han i November vendte hjem til 
Elvedgaard. Sit Ophold har han altsaa benyttet til hos rette Vedkom
mende at føle sig for, om det skulde kunne lykkes ham at opnaa et 
eventuelt historisk Professorat ved Universitetet, i hvilken Henseende 
hans Planer vilde kunne collidere med Molbechs. — Th. betyder for
modentlig Gehejmearchivar Thorkelin, 0. maaske Østrup. Gehejmeraad 
Ove Malling var Medlem af Directionen for Universitetet og de lærde 
Skoler, fra 1810 factisk iste Medlem, fra 1817 ogsaa formelt. 2) Over
bibliotekar, Conferentsraad Daniel Gotthilf Moldenhawer.
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Din Ansættelse, da træder jeg villigere tilbage for Dig 
end for nogen anden, helst i et Fag, hvor jeg virkelig 
anseer Dig for dueligere end jeg anseer mig selv, hvilket 
jeg ogsaa i Dag for Geh. R. Mali. i alle Deele, som 
Brevet indeholder, har erklæret.

Din Ven Vedel Simonsen.
d. 22 Sept. 1813.

7-
Bibliotheket d. 22de September 1813. 

Jeg kan, da jeg i dette Øieblik skal gaae herfra, ikke
svare Dig andet paa Dit Brev, end at jeg havde ønsket 
Du i den omskrevne Sag havde henvendt Dig med den 
samme Aabenhed, Du vilde have mødt hos mig, til mig 
selv, da Du hos mig vilde have kunnet faae al den for
nødne Oplysning. Efter det nu Passerede, hvoraf endeel 
har været mig saare ubehageligt og vilde have været det 
end mere, om jeg ikke kunde staae som en rolig og 
ligegyldig Tilskuer, kan jeg for det første blot svare Dig 
ved at gientage dine egne Ord: at jeg aldrig har attraaet 
(og endnu mindre søgt) nogen Post i Universalhisto
rien her ved Universitetet. At erklære Dig, at jeg aldrig 
har villet fortrænge Dig herfra eller fra Noget andet i 
Verden, anseer jeg for overflødigt, da Du maa kiende mig 
nok for at vide, hvorlidt jeg i mange Dele, og deriblandt 
ogsaa i Duelighed som historisk Docent, troer at kunne 
maale mig med Dig; og hvorlidet det ligger i min Cha- 
rakteer at ville staae nogen Værdigere i Veien. — Du 
vil i sin Tid erfare og af mig blive overbeviist om, at 
saalidt jeg paa nogen Maade har drømt om at være 
Dig til Hinder, saalidt er det mig, der er falden paa den 
Idee om Ansættelse ved Universitetet, hvilket Du, for
uden af den Kundskab Du har om min Stemning og 
Tilbøjelighed til Frihed, ogsaa kunde slutte af mine egne 
Yttringer til Dig i Vinter. At jeg kunde faae i Sinde at
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holde Forelæsninger baade over Universalhistorien og 
den nordiske Historie eller hvilken anden Deel af Histo
rien jeg kunde finde mig mest oplagt til at behandle, 
vil vel ikke kunne undre Dig. At jeg ikke agter at paa
skynde dette Forsæt mere end det for Sagen vilde være 
tienligt, kan Tiden lære Dig. I øvrigt maa Du være 
overbeviist om, at ethvert Skridt jeg i denne Sag vil 
bekvemme mig til at giøre, skal være saadant, at jeg 
ikke behøver at dølge det, saalidet som nogen anden 
Fremgangsmaade i Livet af mig.

Din Ven C. Molbech.

8.
Kiøbenhavn d. 19. Decbr. 1813.

Min kiære, agtede Ven! Du vil vist ikke finde det 
synderligt, at jeg nylig blev ligesaa overrasket som for
undret ved at modtage en Gave fra Dig, som Du offentlig 
har villet skienke Din Ven. Den Hæder, Du derved har 
tildeelt mig, maatte jeg sætte saameget større Priis paa, 
som den blev givet mig af en Mand, hvis Navn er saa 
agtet i Fædrelandet som Dit, og som jeg med Tryghed 
kan lide paa, at det var Venskabs Oprigtighed og Hjer
tets Varme, der talte i de Ord, Du henvendte til mig1).

x) Vedel Simonsen dedicerede sit i Slutningen af 181$ udgivne Skrift 
»Fyens Vilkaar i den saa kaldte Grevens Feide< til Werlauff og Mol
bech som »et Minde om Eders fraværende Ven og et svagt Tegn paa 
Agtelse, Erkjendtlighed og Venskab*. Sin smukke og kraftfulde Dedication 
slutter V. S. saaledes: »Skulde ... Omstændigheder nødsage mig til at 
forlade en Bane, jeg med saa brændende en Lyst og saa sværmerisk en 
Iver betraadte, saa værer fuldkommen forvissede, at ikkun uoverstigelige 
Hindringer kunne tvinge mig til et Skridt, med det mit kjereste Haab 
og den bedre Deel af mit Liv gaaer til Grunde, og at jeg derhos forlod 
den dobbelt utrøstelig, hvis jeg ikke vidste Eder ved Kilden, hvor Kund
skab øses, og saae Eder begge med mandige Skridt ile Maalet imøde. 
Det er Din dybe Kundskab, min Werlauff! til Natjonalhistoriens skjulte
ste Kilder og din herlige Aand, min Molbech! for alt Ædelt og Stort, 
der i Foreening med udbredt Lærdom og utrættelig Flid gjorde Eder
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Det tilkommer egentlig Dig, og ikke mig, at prøve og 
veie, hvorvidt Du i disse Ord og i det, Du ved dem har 
udsagt om mig for vort Fædrelands Almeenhed, har ladet 
den roligt grandskende, Sandheden ene hyldende For
nuft tilsige Dig Din Tale — eller om maaskee, Dig ube
vidst, den Venskabsfølelse, jeg har Grund til at troe, Dit 
Hierte giemmer for mig, har havt Indflydelse paa Dine 
Meninger og Yttringer om Din Ven. Hvad mig an- 
gaaer, kunde jeg altsaa roligen overlade det læsende og 
dømmende Publicum at afgiøre, hvorvidt jeg kan for
tiene, hvad Du har sagt til min Roes, og overlade til 
Dem, der have nogen særdeles Stemme i dette Publicum, 
at stadfæste eller underkiende Din Berømmelse — ja 
end mere, Ingen vilde vel med Billighed kunne forarges 
over, hvis jeg med Tillid til Din Lærdom og Forfaren
hed og Dit grundige Studium af den Videnskab, hvilken 
Du nu næsten udelukkende har offret Dine Kræfter, 
glædede mig over fra en saadan Haand at have modtaget 
en saa smigrende Bifaldshylding. Heller ikke troe Du 
om mig, kiære Simonsen! at jeg er ligegyldig eller hov
modig nok til at forsmaae Din Hylding — eller at jeg 
skulde være Hykler nok til åt nægte, at det har fornøiet 
mig at modtage en offentlig Udmærkelse, der uimodsige- 
ligen er den første, der hidtil er tilfaldet mig. — Men

begge til Sagas Fortrøstning; det er til hendes Haab jeg knytter mirl 
Tillid og den skal desaarsag ingensinde svigte. Lad det være min Trøst 
i min Eensomhed, at min Længsel ogsaa er Eders og Eders Attraae og- 
saa er min! Fødelandets Genius vinker sine bedre Sønner, o! hører 
dens Stemme, adlyder dens Vink! Banen er møiefuld og besværlig, men 
Lønnen er herlig og stor; det er Efterverdenens Tak og ufødte Slægters 
Velsignelse, der venter ved Maalet. Lad mit Exempel lære Eder, at 
man selv for den bedste Sag kan være for ivrig og varm, træder forsig- 
tigen frem og Lønnen vil visselig vorde Eders. Danmark fordre, som 
en vitterlig Gjæld, sin Historie og med den sit gjenfødte Liv af Eders 
Hænder, og Krandsen — som ingen rakte Eder hellere end jeg, — den 
herligste Borgerkrands være Eders«.
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Du giør mig ogsaa Ret, naar Du troer, at ingen lav For
fængelighed var Grunden til denne Fornøjelse; og at, 
naar jeg glædede mig ved den Hæder, jeg af Dig mod
tog, var det især, fordi jeg var overbeviist om, at den 
var mig et Vidne mere om Dit Venskab og Dit Hiertes 
Hengivenhed for mig. Jeg vil saaledes ogsaa antage 
den, mere som en Opmuntring til at stræbe frem paa 
en Bane, Du troer at see betegnet for mig, hvilken Du 
med et venligt deeltagende Sind har villet give mig — 
end som en Hædersbeviisning, hvortil jeg allerede havde 
giort mig fortient.

Heller ikke vil jeg her veie eller undersøge ethvert 
ogsaa til mig henvendt Udtryk i Din Tilegnelse — som 
jeg forresten troer, Enhver maa finde vakker i sin Form. 
Jeg vil kun bemærke ved to Steder: at naar Du tillæg
ger mig Sands for det Ædle og Store i Livet — da 
dømmer Du maaskee ikke urigtigt om Din Ven, hvis Siæl 
i det mindste altid har følt med Varme for det, den 
hverken i Daad eller i Skrift har kunnet udtale; men 
hverken kan Du med Rette, efter hvad Du kiender til 
mig, anvende paa mig en Roes, Du synes at have givet 
os begge, for udbredt Lærdom og utrættelig Flid; ei hel
ler kan jeg være daarlig nok til at modtage den. Tilfreds 
med hvad Naturen tildeelte mig, vil jeg aldrig tilegne 
mig, hvad jeg ikke har erhvervet mig. Tilfreds med at 
jeg tør troe mig ikke ganske uden Aand — vil jeg al
drig være forfængelig nok til at giøre Paastand paa Lær
dom, som ikke er falden i min Lod, og som jeg gierne 
vil undvære, naar jeg maatte kunne erhverve mig den 
Grad i Kundskab og videnskabelig Indsigt, som min Aand 
kan modtage. — Naar Du til Slutning til Werlauff og 
mig siger: at Danmark fordrer sin Historie af vore Hæn
der, da kunde dette vel udlægges paa flere Maader. Skal 
det forstaaes saa, at vi begge eller en af Os skulde reise 
vort Fædreland det Monument, som ingen endnu værdi-
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gen har reist det, i en Historie, som Danmark i det 19de 
Aarhundrede burde eie den — et Værk, som ikke med 
dette Aarhundrede skulde forgaae, men staae som en 
varig Bautasteen for Efterverdenen: da frygter jeg, at 
Fordringen er for svær for os begge at opfylde, og seer 
heller ikke, fra min Side, hvorledes den kunde være en 
vitterlig Gieid.

Ja, kiære Ven! jeg har vel engang havt den stolte 
Tanke — jeg har havt den som flere herlige Idealer, der 
i .. *) lykkelige Øieblik have fyldt min Siæl med Begej
strings hellige Varme. Men tør jeg have den endnu, da 
saameget forener sig for at svække det Mod, jeg endnu 
kunde have tilovers, og forstyrre den Rolighed og Klar
hed i Sindet, uden hvilke intet stort Foretagende kan 
lykkes? — Tør jeg have den nu eller tør jeg vente, den 
nogensinde igien vil begejstre mig kraftigen nok, for at 
gaa over til Virksomhed, paa en Tid, da min Siæl er 
bøiet under mit Fædrelands Ulykker (som vi maaskee 
endnu i en Rad af Aar ikke skulle see Ende paa) og da 
en tungsindig Stemning, der mere og mere synes at fæste 
Rod i mit Væsen, maaske kunde faae Indflydelse nok 
paa mig til at giøre mig kied af det hele Forfattervæsen? 
— I Sandhed, dette kunde indtræffe, og »den bedre Deel 
af mit Liv« skulde derfor ikke gaae til Grunde; thi Livet 
kan udvikle sig ret skiønt og kraftigt i vort Indre, om vi 
end aldrig præge det eller søge at præge det i Arbeider 
for Verden. Dog vil jeg ikke troe dette — men hellere 
troe, at maaskee en gunstig Forandring i min udvortes 
og indvortes Tilværelses-Maade kan vække ny Kraft, ny 
Raskhed, Munterhed og Virksomhed hos mig — og da 
maa Skiebnen og Tiden raade for, hvilke Frugterne 
kunne blive.

Men hvorfor vil Du, kiære Simonsen! overlade Dig

L) Ulæseligt Ord.
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til den Tanke, at Du skulde forlade en Bane, hvortil Din 
Iver og Begejstring har givet Dig Kald, hvorpaa Du med 
sieldne, raske Skridt har ilet frem, og hvor Du ikke har 
været forladt, hverken af Held eller Erkiendtlighed? — 
Jeg tilstaaer Dig, jeg forstaaer ikke dette tilfulde; og jeg 
bør ikke dølge, at jeg ikke ynder adskillige derhen sig
tende mørke og tungsindige Yttringer af Dig, fordi Mæng
den af Læserne let kan misforstaae og mistolke dem, da 
de ei engang for Dine Venner kunne have den Klarhed, 
der synes at maatte ligge i Udtrykkene. Saameget troer 
jeg at vide, at Du ikke er tilfreds med ei at kunne leve 
i Hovedstaden. O hvor gierne, min kiære Ven! byttede 
jeg med Dig, og hvormeget skulde mit Studium, min 
Virksomhed og mine Arbejder vinde ved dette Bytte!

Det er slemt, at jeg nu skal slutte — da jeg synes, 
jeg endnu ingen Ting har sagt Dig, og nu først ret vilde 
begynde at skrive. Imidlertid haaber jeg, Du snart igien 
skal høre fra mig; især om jeg maatte have den Fornøj
else at see nogle Linier fra Dig og høre Noget fra mine 
Venner i Fyen. Disse, saa mange Du kiender og træffer, 
beder jeg Dig venligst at hilse, i Synderlighed Dine gode 
Forældre og Din elskværdige Hustru, til hvem jeg tæn
ker at skrive et Par Ord. — Fra Østrup har jeg ingen 
Tidende havt. — Lev ret vel og glad! Din trofaste Ven

C. Molbech.

Som en Nyhed maa jeg dog fortælle, at Grundtvig 
nylig hos Olsens1) har ladet sig forlyde med, at Dan
marks Historie nu snart skulde under hans Pen. Efter 
Oehlenschlagers Mening vil den komme til at hedde 
»Danmarkis Rigis Krønike«.

l) Etatsraad Gottsche Hans Olsen (1760—1829), Medlem at Theater- 
directionen, gift med Grundtvigs Sødskendebarn Elisabeth Dorothea Balle.
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9-
Kbh. den 10. Febr. 1814.

Min kiære Ven! Siden jeg forrige Gang tilskrev Dig, 
ere Begivenhederne indtrufne, som vel ingen af os holdt 
for mulige, og som saaledes have ikke blot forandret 
vort Fædrelands Stilling, men kuldkastet en Deel af den 
danske Stats Grundvold, at der vel neppe gives Nogen, 
selv af de i Statskonsten Indviede, der tør forudsige, 
hvorledes vor Fremtids Skiebne vil udvikle sig. Saameget 
er vist, vi have som Stat betragtede lidt en Forringelse 
og Fornedrelse, der aldrig endnu er overgaaet Danmark 
— og hvorledes vil den ikke i sine Følger virke giennem 
en lang, uoverseelig Tidsrække?

Jeg er hverken stemt eller har her noget -Kald til at 
udbrede mig vidtløftigen over saa sørgelig en Gienstand. 
Mit Sind har været yderst nedtrykt, og jeg har aldrig 
havt Begreb om en Tid som den, vi i den sidste Maaned 
have giennemlevet. Du kan let tænke Dig, hvorledes 
Stemningen her har været og hvorledes den endnu er. 
Sorg fylder hver sand dansk Borgers Hierte — men ogsaa 
Harme maa blande sig med denne Sorg; og det er 
dobbelt sørgeligt, at netop denne Harme, der i vild 
Uorden kun udgyder sig i Spot og Bitterhed, snarere 
svækker Nationalkraften end mere, end den frembringer 
nogen gavnlig Virkning.

Den Begivenhed, som Alle naturligviis med den 
høieste og meest spændte Forventning see i Møde — er 
de Norskes fattede Beslutning. Ingen veed endnu eller 
kan her vide noget bestemt derom. For faa Dage siden 
er en Assessor Krogh1) kommen hertil fra Norge, der 
havde et hemmeligt Budskab til Kongen, som han mundtlig 
skulde bringe ham. Ingen veed dette; men Alle ville

') Formentlig den bekjendte norske Politiker, Statsraad Christian 
Krohg (1777—1828), den Gang Assessor i Trondhjems Stiftsoverret. 
Han kom dog vist først i Marts til Danmark (Norsk Hist. Tidsskr. II, 3$).
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vide, at Prinds Christian ikke kommer ned, men er reist 
til Throndhiem, og at Fæstningernes Commandanter have 
negtet at modtage Befaling af Andre, end af Statholderen.
— Endnu veed man heller ikke noget om Freden med 
England; og i det Hele ligger næsten Alt endnu hyllet 
i gaadefuldt Mørke og kan endnu være underkastet de 
mest omvæltende Forandringer. — Her tales meget om 
Reductioner i Armeen og i Staben; men intet er deraf 
endnu kommen til offentlig Kundskab.

At det er vor og alle Videnskabsdyrkeres Pligt i Tider 
som disse at søge af alle Kræfter at opholde dansk 
Litteratur, som maaskee snart kunde blive det eneste, 
hvori kraftig Danskhed og Nationalitet endnu kunde yttre 
sig — er vist Din Overbeviisning ligesaa fuldt som min. 
Om Athene siger indlagte Plan og Indbydelse Dig det 
Fornødne1). Jeg vil ikke allene paa det bedste anbefale 
Dig den til Circulation blandt Dine Venner og Bekiendte
— men jeg vil ogsaa især anbefale Dig Selv min Ind
bydelse til Deeltagelse i et Tidsskrift, hvori jeg ønsker 
at forene alt det Gode og Kraftige, der endnu lever og 
rører sig hos vor Nation i videnskabeligt Hensyn. Jeg 
haaber, det ikke vil vare længe, før jeg modtager noget 
fra Dig — det være nu hvad det vil — og jeg erindrer 
blandt andet, at jeg i Fior Sommer læste et vakkert Digt 
af Dig, som jeg meget ønskede, Du jo før jo hellere 
vilde sende mig for Athene, med hvad andet Du kunde 
have, som Du dertil anseer for passende. — Det iste 
eller Januarheftet i Aar er, som Du vel alt af Bladene 
har seet, udkommet, og Februarheftet er i Trykken. Jeg 
har Løfte om endeel gode Bidrag; men endnu har jeg 
ikke faaet synderligt.

Du har vel ogsaa seet, at Grundtvig har givet os et 
Helligtrekongerlys (hvormed han dog vel egentlig mener

*) Maanedsskriftet Athene, hvis 1. Bind, Juli—Dec. 181redigeredes 
af Nyerup, udgaves fra Nytaar 1814 af Molbech.
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sig selv, der i disse 5 Dage lyste saa glimrende ved 
Kjøbenhavns Høiskole) og en Bog, kaldet Roeskilde Riim, 
hvori der virkelig er endeel Rimfrost og megen Kied- 
somhed, ved endeel Godt1). Hans Stræben gaaer nu ud 
paa at dræbe al Poesie i Historien, i Stedet for at den 
begeistrede Digter søger at bringe den til Live. — Bagge- 
sen har i Søndags begyndt at udgive et Blad kaldet 
Søndagen, hvoraf det iste Nummer ikke indeholder andet, 
end den giftigste Ondskab med ny-baggesensk Vittighed 
imod Rahbek2).

At jeg slet intet har hørt fra Østrup, er mig fast ube
gribeligt; og maa jeg næsten troe at være falden i hans 
Unaade. Fra Dig venter jeg nu snart at høre, hvorledes 
og hvormed Du lever. — Dine gode Forældre og Din 
Hustru med alle Venner i Fyen hilses med Oprigtighed 
og venligst fra Din hengivenste

Molbech.

10.
Elvedgaard d. 5 April 1814.

Kjære, gode Molbech! Du har saa fuldkommen Ret, 
som nogen Dødelig har havt eller kan have det, naar 
Du antager den egentlige Grund til min Taushed for en 
eiendommelig Leede — i det mindste i visse Perioder 
af mit Liv — for alt Brevskriverie, der tildeels maa 
fremavles ved det idelige Excerpt- og Annotasions-Haand- 
værk, hvormed jeg nu i fleere Aar Dag ind og Dag ud 
har plaget mig selv, og deels af den nedslaaende Over- 
beviisning, at et Msk. paa Landet, der lever saa isoleret 
og hvis Liv er saa eensformigt som mit, umueligt kan 
have noget Emne for Brevskrivning, der hos Modtageren 
kunde vække Interesse, med mindre det skulde være

*) Grundtvig udgav 1814 »Helligtrekongerlyset eller tre Dages Hæn
delser paa Dannemarks Høiskole, en Beretning« og »Roskilde-Riim«. 
’) Baggesens Ugeblad »Søndagen« udkom kun i fem Numre.
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videnskabelige Gjenstænder, og til slige Discussjoner er 
efter min Overbevisning Correspondance for langsom og 
besværlig og blot mundtlig Samtale den eene rette og 
beqvemmeste Vei. Naar jeg altsaa nu griber Pennen, 
saa skeer det af Frygt for at synke gandske til Bunds i 
mine Synder og af Lyst til ogsaa skriftlig at fortælle Dig, 
hvor kjærkomne dine Breve have været mig og hvor 
gjerne jeg alt længst havde besvaret dem, hvis ikke oven
anførte Grund, desværre! havde været; endskjønt jeg al
drig skal nægte, at jeg blev forundret ved at see af Dit 
første Brev, hvor besynderlig Du kunde mistyde mine 
Udtryk i Tilegnelsen for Grevens Feide, som om jeg 
troede, at den bedre Deel af mit Liv gik til Grunde, naar 
jeg ikke kunde skrive Bøger meere, i Stedet for efter 
mit Begreb ingen og mindst mine Venner kunde lægge 
en saa falsk og vanærende Betydning i mine Ord, da 
De vel maa føle og vide, at ingen Dag skal være mig 
kjærere end den, naar jeg ikke meere som Author be
høver at sidde paa Forund ringsstoel for al Verdens for
undresyge Narre, og Ordene selv, som mig synes, til
strækkelig1) min Meening, at først naar jeg maatte opgive 
mit Studium af Historien og som en Følge deraf Be
tragtningen af Menneskelivet i dets udstrakteste Omfang, 
først da gik — som jeg endnu fastere end nogensinde 
før troer — den bedre Deel af mit Liv eller Nydelsen 
og Nytten af Livet til Grunde; som sagt denne Mistydning 
forundrede mig, da den var af saa ejendommeligt et 
Slags og maaskee biedrog dette ogsaa, i det mindste 
lidet, til at jeg ikke saa strax besvarede Dit første Brev, 
som desuden — forlad mig det! — forekom mig noget 
kunstlet. Dit andet Brev var, som Du veed, om Sub- 
skriptjonsamling for Athene, men da jeg endnu hidtil 
ikke har været noget Sted ude og faae eller fast ingen

Her er glemt et Ord: vise el. lign.



har været her siden den Tid, saa har jeg desværre! 
heller ikke havt Lejlighed til at hverve fleere end tvende, 
dem jeg, da jeg havde udlaant din Subskriptjons Plan, 
henviiste til Hempel1). Endelig skrev Du saavel i dette 
som i Dit sidste Brev om Biedrag til Athene, og med 
Hensyn dertil maae jeg — efter først at have lykønsket 
Athene med sin nye Ypperstepræst og takket Præsten, 
fordie han ogsaa i hendes Tjæneste tænkte paa mig — 
oprigtigen tilstaae, at jeg i denne Vinter ikkun lidet har 
været stemt til Studering2), og den Tid, jeg har været 
det, har altfor udelukkende været opoffret til Fuldendelsen 
af min Historie om det danske Ridderskabs Opkomst, 
Skjebne og Indretning, til at jeg skulde havt eller endnu 
have Roe og Ledighed til nogen anden Syssel, men at 
derimod Indbydelsen er mig for smigrende og Redak
teuren mig for kjær til at jeg ikke ved første givne Lej
lighed skulde benytte mig af samme, og skal jeg til den 
Ende ved mundtlig Samtale høre Dine Tanker, hvorvidt 
et Par Smaastykker, som alt nogen Tid har spøgt i mit 
Hoved, kunde dertil være passende eller ikke. For nogle 
Bøger staaer jeg i Bibliothekets Gjæld, jeg har ikke 
turdet afsende dem, saa længe Postgangen var saa usikker; 
maaskee jeg af Dit Venskab tør haabe mig Udsættelse 
derfor, indtil jeg selv kan være Overbringer.

Næst de venskabeligste Hilsener fra min Familie hen
lever jeg Din hengivne og forbundne Simonsen.

J) Boghandler Søren Hempel i Odense. ’) Vinteren 1813—14 var 
for Vedel Simonsen af flere Grunde uhyggelig og endte med, at han, 
kort efterat dette Brev var skrevet, saa sig nødsaget til at bortsende sin 
Hustru (se I, 169 f.).
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ii.

Elved d. 51 Dec. 1815.
Godeste Ven!

At jeg ikke siden min seeneste Afreise fra Kiøb.1) 
har tilskrevet Dig før nu, grundede sig i den stedse 
voxende Forventning om et Par Ord fra Din Haand; og 
blev endogsaa denne Forventning en Tid lang skuffet, 
saa blev den det dog ikke gandske, og jo længere jeg 
havde ventet forgjeves, des behageligere blev min Over
raskelse ved Dit kjærkomne Brev og Din kostelige Gave*), 
som ikke behøvede at have baaret mit Navn i sin For
grund for at være mig kjær, skjønt jeg med Vennehaand- 
slag takker Dig for dette nye Beviis paa Din Velvillie 
mod mig. Det vilde derfor ogsaa have været mig dob
belt kjært, om jeg med Hensyn til Athene kunde have 
tilfredsstillet Dit Ønske, men for Øieblikket er jeg virkelig 
for meget beskjæftiget med den anden Deel af min

*) Vedel Simonsen var i Juli i Kjøbenhavn for at samle nye Bidrag 
til sin 1816 udgivne Adels- og Ridderstands Historie. 2) Molbechs 
Indledning til Forelæsninger over Universalhistorien. Særtryk af Athene 
III og V. Paa dets første to Sider læses følgende smukke Dédication: 
»Til Professor Vedel Simonsen. Jeg tilegner Dig, min kiære og agtede 
Ven! disse Blade om Historien, baade fordi Du i Fædrelandet er een af 
dem, der bedst og rigtigst kunne dømme om deres Indhold, og fordi jeg 
tør lide paa, at Du med Venlighed vil modtage et Vidnesbyrd om Hen
givenhed og Agtelse i denne lille Gave, der sendes Dig til Minde om 
Din fierne Ven. — Klio have vi begge hyldet, og begge have vi med 
vor inderste Følelse fattet, hvad hendes Konst er og virker for Mennesket 
og Borgeren. Under en anden Stierne, med større og udeelt Kraft har 
Du offret til den herlige Muse — meget har Du alt givet os, og hvor- 
meget venter Fædrelandet endnu af Digi — Men, om vi stræbe med 
ulige Kræfter, forener os dog en fælles Aand. Denne i det mindste vil 
leve hos mig, om endog Skiebnen aldrig tillader dens Frugter at modnes 
i Livet. Hvor den i disse Betragtninger over Historiens Art og Væsen, 
skiøndt kortelig og uden at udtømme sin Gienstand, har udtalt sig: der 
vil Du bedst kiende og forstaae den, og prøvende skiønne, om den har 
havt noget Kald til at yttre sig, eller ikke, Kiøbenhavn den 4de Dec. 

815. C. Molbech.«
18*
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Adelshistorie til — uden alt for meget at afdrages fra 
samme — at turde indlade mig paa andet eller meere. 
Dog — dette Arbeide kommer vel ogsaa engang til Ende, 
og da vil jeg sætte min Glæde i at kunne holde meere 
end jeg lover. De omtalte poetiske Forsøg sendes Dig 
derimod efter Anmodning, dog paa disse Vilkaar: 1) at 
Du ikke lader dem trykke, hvis Du finder dem af lidet 
eller intet Værd, 2) at Du, hvis Du af benytter dem, ikke 
lader dem trykke under mit virkelige Navn, men — som 
skrevet staaer — under mit Ordensnavn: Julius Irminger1).

Gjerne meddeelte jeg Dig en og anden Nyehed her 
fra Egnen for dog i det mindste paa en Maade at gjøre 
mit Brev interessant, men et Liv som dette, hvor alt 
gaaer sin jevne Tour i Aar som i Fjor, som Perpendiklen 
i Uhrverk, afgiver ingen Emne til Underholdning, den 
maatte da være legemlig; thi æde og drikke, sove og 
spille Kort, gifte sig eller gjøre Børn, tale om Pengevæsen, 
Skatter, Kornpriser, Heste, Køer o. s. v., det er Dagens, 
Ugens, Maanedens og Aarets Underholdning, og den har 
lidet eller intet af det transscendental-sublime, der er som 
spansk Tobak for Aandens forstoppede Næse. Mig ly
stedes derimod saare engang med det første atter at see 
Brev fra Dig, for dog i min terra Tomitana stundom om 
at erfare, hvad den bedre Deel af Hovedstadens Lærde 
sysselsætte sig med eller hvilke Ægg den lærde Verden 
er ved at gjøre, samt fra hvilken Synspunkt min Ven 
betragter deres temmelig høirøstede Væsen o. s. f. v.

Mine Forældres venskabelige Hilsen! Glædeligt Nye- 
aar! Lev vel! Glem ikke

Din hengivne Ven V. Simonsen.

x) I Tidsskriftet Athene, der ophørte 1817 med 9. Bind, findes intet 
af V. Simonsen, hverken under hans eget Navn eller under det anførte 
Pseudonym.
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12.
Sanderumgaard 30. Sept. 1820.

Kiære, gode Ven! Hvor ondt giør det mig, at jeg 
denne Gang ved mit Ophold i Fyen ikke skulde have 
den Fornøjelse at see Dig i Dit, kun alt for stille og af
liggende Tusculum. hvor jeg altid hos Dig har nydt nogle 
behagelige og interessante Timer1). — Jeg var forleden 
Dag reist til Odense for at ville, efter Sædvane, fra 
Næsbyhoveds Mølle lægge Veien til Elvedgaard. Men 
da jeg ikke traf Hr. Faaborg hiemme og havde ventet en 
halv Time paa hans Hjemkomst for at erfare, om jeg 
kunde faae hans Vogn til at kiøre mig til Elved, turde 
jeg ikke længere opholde Hs. Excellences Vogn, der 
Kl. 12 skulde kiøre ham tilbage, og tog altsaa, i Uvis
heden om jeg i Møllen kunde faae nogen Befordring, 
tilbage til Odense og med Geheimeraaden til Sanderum
gaard. Næste Sommer, om Gud lader mig leve og see 
det fyenske Land, vil jeg indrette Tingen anderledes og 
bede Dig eller Dine Forældre paa en vis Dag sende en 
Vogn til Odense. Maaskee har jeg da ogsaa den For
nøjelse at kunne besøge Dig og Dem med min tilkom
mende Kone. Imidlertid er det mig ukiært, at jeg denne 
Gang ikke kom til Elved; thi jeg længtes ret efter at 
see Dig, og det synes mig, at der nu mangler mig noget 
i denne fyenske Reise, som jeg foretog i en ikke heldig 
Aarstid, allene fordi jeg holdt det for min Pligt efter 
Hjemkomsten fra min Udenlandsrejse at hilse paa min 
ædle Velynder paa Sanderumgaard.

Om denne Reise, der kun har varet i Aar i Stedet 
for halvandet, som jeg havde bestemt dertil, vil Tiden

') Molbech ankom, kort efter at være vendt hjem fra sin Udenlands
rejse, den 24. Sept. til Sanderumgaard, hvorfra han den 50. rejste ti! 
Kjøbenhavn. Den 28. kjørte han med Gehejmeraad Biilow til Odense, 
hvor de besøgte Bispinde Plum; paa Hjemvejen vare de inde paa Vejrup 
hos Løwenhielms (Biilows Dagb.).
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her ikke tillade mig at sige andet, end hvad Du uden 
dette kan vide, at den har været mig saare interessant 
og lærerig, og at jeg dog ofte har længtes efter Danmark 
og det gode Kiøbenhavn. Jeg gik i Fior i Midten af 
September, paa en mig ved Tabet af min fortroligste 
Ven, Lector Bruun1), der netop i de Dage blev os fra- 
revet, høist sørgelig Tid, fra Kiøbenhavn til Kiel og 
Hamburg. Derfra lagde jeg Veien over Goettingen og 
Cassel til Frankfurth, giorde Rhinreisen til Cølln og gik 
herfra over Aachen og Brüssel til Paris, hvor jeg ankom 
sidst i October og blev Vinteren over. Sidst i Februar 
giorde jeg en Reise til England, hvor jeg saae London 
og Oxford, og var i Begyndelsen af April tilbage i Paris, 
som jeg strax igien forlod med den Hensigt at gaae 
igiennem Øvre-Italien til Tyrol og videre ind i Tydskland. 
Det fortryllende Hesperien lokkede mig videre og videre, 
jeg kom indtil Rom, hvor jeg opholdt mig en 5—4 Uger; 
men rev mig med Vold derfra, da jeg allerede før jeg 
kom der havde fast bestemt min Hiemkomst i Efteraaret, 
og gik derfor heller ei til Neapel. I Slutningen af Junius 
var jeg i Venedig og gik herfra til Tyrol, over München, 
Wien, Dresden og Berlin tilbage til Danmark. For om
trent 14 Dage siden ankom jeg, uventet af Mange, til 
Kiøbenhavn. — Over min Reise har jeg alt bestemt at 
udgive en Beskrivelse, som jeg har i Sinde at lade ud
komme paa min egen Bekostning. Jeg anbefaler ogsaa 
Dig en Subskriptionsplan paa dette Værk, der trykkes i 
disse Dage og som jeg med det første sender til Fyen, 
hvis den kommer Dig for Øie. Min Stilling nøder mig 
til herefter at søge den Fordeel af mine Arbeider, som 
kan erholdes (stort bliver det vel ikke hverken hvad jeg 
skriver eller faaer ind); thi, Du vil tilstaae mig, at 600 Rdlrs.

l) Lic. med. Rasmus Emil Bruun, født 1790, død 10. Sept. 1819 efter 
i Februar samme Aar at være udnævnt til Lector i Anatomi ved Univer
sitetet.
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indkomster efter en Embedstid af 15 Aar, uden Udsigt 
til sammes Forøgelse, er ingen glimrende Kaar, naar 
man vil gifte sig. Det eneste Gode er dog, at jeg lykke- 
ligviis ingen Gieid har. — Jeg kiender nu de vigtigste 
europæiske Bibliotheker, og neppe er der vel noget af 
de betydeligere, hvor Bibliothekarerne ere saa maadeligt 
aflagte som hos os. Det er dog kun en halv Mesure at 
ville have et Bibi. af første Rang, og ei det tilstrækkelige 
Antal af nogenlunde vel lønnede Bibliothekarer.

Tag til takke, min kiære Ven! med dette i Hast ned- 
skrevne Brev. Glæd mig dog endelig snart med nogle 
Linier; thi jeg længes ret meget efter at høre, hvorledes 
Du i Din landlige Eensomhed lever og hvad Du nu ar- 
beider paa. Lad os dog ikke, skiøndt adskilte, reent tabe 
os og fælles Interesse af Sigte. Med venligst Hilsen for 
Dine gode Forældre sluttes dette af Din bestandig hen
givne Ven

C. Molbech.

Min Adresse er endnu indtil videre: Klareboderne no. 8.

n-
Elvedgaard d. 5. Nov. 1820.

Ædle Ven! Med Glæde har jeg modtaget det Brev, 
hvormed Du i forrige Maaned søgte at erstatte mig Din 
personlige Nærværelse; endskjønt det gik mig med samme, 
som naar man i Lotteriet forventer en Ambe og blot 
faaer et simpelt Udtræk; jeg længtes ret meget efter at 
tale med Dig og havde gierne mødt Dig i Odense, ja! 
selv paa Sanderumgaard, naar jeg blot i Tide havde været 
underrettet om Din Ankomst og Varigheden af Dit Op
hold. Jeg havde ret meget at spørge Dig om og ogsaa 
meget at sige og vise Dig, som ikke ved Breves Hjelp 
saa let lader sig meddeele. Havde jeg kunnet misunde 
Dig noget, saa vilde det have været Din Reise, thi at
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foretage en saadan og allerhelst foretage den i Dit Sel 
skab, vilde virkelig udgiøre Opfyldelsen af et af mine 
kjæreste Ønsker, helst i nærværende Tid, hvor jeg ar- 
beider i et Fag, i hvilket jeg neppe tør love mig Held, 
med mindre jeg for en Tid kunde opholde mig udenlands 
og var det endogsaa blot paa enkelte Steder i Tyskland. 
Formodentlig veed Du alt fra Geheimeraaden paa S., 
hvorover jeg arbeider, da jeg har forelagt ham en Copie 
af min Ansøgning til Kongen om et Forskud, Laan eller 
Gave af 400 Specier til at bestride en saadan Reise; en 
Ansøgning, der desværre! blev — henlagt1). Mit Hoved- 
øiemed er at vise Oprindelsen til Troen paa Hexerie 
og Troldom i Norden, godtgiøre, at Grunden til samme 
var et misforstaaet Begreb om Chald. og Ægypters Astro- 
nomie, Physik o. s. v., og vise Maaden, hvorpaa denne 
Misforstaaelse opstod og Midlerne, hvorved den rod
fæstedes hos os, som hos andre Middelalderens Nationer. 
Det er et Emne, der har grebet mig med den uudtale
ligste Interesse, men desværre! jeg staar som Moses for 
det røde Hav, og hvad enten jeg svinger min Tryllestav 
eller ikke, saa skilles dog Skjebnens Bølger ikke ad, som 
forhindre min Udflugt; jeg staaer som Aladdin med 
Tryllelampen i Haanden, men hvad enten jeg gnider 
eller ei, saa kommer dog ingen god Genius og bringer 
mig de 400 Specier, som skulle befordre min Udflugt. 
Den fangne Fugl bliver altsaa i sit Buur og kan kun

’) I April havde Vedel Simonsen ansøgt om en Understøttelse at 
Fonden ad usus publicos af den nævnte Størrelse til Udarbejdelsen af et 
Værk om de i Historien forekommende mystiske Facta, for hvilke Penges 
Anvendelse til Indkjøb af Apparater og Bøger og til Rejser han lovede 
at aflægge Regnskab. Efterat han senere havde gjentaget sin Ansøgning, 
hk han Besked om, at den ved Aarets Udgang vilde komme under nær
mere Betragtning. Han nævnes da ogsaa i Directionens Forestilling af 
4. Febr. 1821 blandt Ansøgerne, men der var da ikke Penge til nye 
Rejseunderstøttelser (Fonden ad usus publicos II, 205).
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klage med Yongs Stær, i det han seer andre flyve der
ude1).

Vedligehold mig stedse Dit mig saa dyrebare Venskab 
og glæd mig engang iblandt med et Par Ord, hvorledes 
Du lever, virker og lider; thi stedse vil Du i mig gien- 
finde

Din inderlig hengivne V. Simonsen.

Kiøbenhavn 27de April 1821.

Kiære, agtede Ven! Ofte har jeg, i heldigere Øieblik 
end det nærværende, foresat mig at sende Dig et Par 
Linier, saavel for at vise Dig, at Du ikke savnes i min 
Erindring, som for at takke Dig for Dit i November f. A. 
modtagne Brev. Denne Tak kommer nu seent — maatte 
den dog derfor ei være ganske uvelkommen! — og den 
sendes Dig paa en Tid, da jeg er saa slet oplagt til at 
skrive, som jeg næsten kan være det. I en Tid af 3 
eller 4 Uger har jeg været plaget af et Slags Hovedsyg
dom — en Døvhed paa mit ene Øre, forenet med en 
saadan Ørhed og Fortumling i Hovedet, som om jeg be
ständigen gik i en Ruus. Jeg har hidtil ikke agtet dette 
Tilfælde; men med det varme Veir synes det dagligen 
at tiltage, og dagligen giør det mig mere uskikket til 
Arbeide og alt Slags Skriveri.

Af Dit omtalte Brev erfarede jeg saavel, hvilke Ar- 
beider for nærværende Tid sysselsætte Dig, som og at

’) I Sternes Roman »A Sentimental Journey bj1 Mr. Yorick« (1768) 
erhverver den rejsende Mr. Yorick (som Ved. Simonsen her ved Uagt
somhed kalder Yong) en fangen Stær, der i sit Bur idelig gjentager 
Ordene: »1 can’t get out — 1 can’t get out«. Ogsaa i Fortalen til 
4. Hefte af sine Samlinger til Elvedgaards Historie (1846) sammenligner 
V. S. sig med Yoricks indesluttede Stær, der jamrede sig med de Ord: 
ich kann nicht heraus! ich kann nicht heraus! Som de fleste af sine 
Samtidige forstod han ikke Engelsk og har kun kjendt Bogen i tydsk 
Oversættelse.
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Du ei har kunnet opnaae Dit Ønske, for disse Arbeiders 
Skyld at giøre en Udenlandsrejse, hvilket sidste giør mig 
ret ondt. Der er sikkert Faa, der saa godt og i den 
Grad som Du vilde drage Nytte af en Reise i fremmede 
Lande, hvilket endog Dit Hoved-Øiemed for en saadan 
maatte være. — Med Hensyn til Dine Arbeider, da be
klage adskillige her, at Du, efter Anseelse, har slaaet 
Dig fra den danske og norske Historie, for hvis Berigelse 
Din overordentlige Flid og Dit heldige Talent engang 
gav os saa skiønne Udsigter. Men jeg siger deri, som i 
andre Dele: fata nos ducunt, og det maa ei være uden 
gyldige indvortes Bevæggrunde, at Du, jeg haaber for en 
Tid kun har lagt Dit gamle Yndlingsfag tilside. Jeg, der 
mangler næsten alle de gode Betingelser, Du er i Be
siddelse af, Helbred, Uafhængighed, Flittighed, Lethed i 
at arbeide — jeg tumler mig her imellem Mængde af 
Bøger og Folk, uden at udrette noget betydeligt hverken 
blandt de første eller de sidste. Hvad der i Fremtiden 
kan blive af mit Liv og min Virksomhed: det raader 
Gud for. Ved at gifte mig1) i en Stilling, hvori jeg har 
600 Rdlr. om Aaret at leve af og neppe kan vente mig 
nogen videre Forbedring i mit Embede, har jeg giort 
det saare vanskeligt for mig at bruge de faa Gaver, jeg 
som Forfatter kan have. Thi Du veed, at skrive Bøger 
giver nuomstunder i Danmark ikke det tørre Brød, end 
sige det daglige; og om det end gav baade Brød og 
Dyresteg, Viin og Miød, saa har jeg i mit hele Liv været 
en stor Hader af at skrive for at fortiene Penge, og er 
det ligesaa endnu. Beskrivelsen over min Reise, som 
jeg har i Sinde at udgive, trykker jeg derfor ogsaa paa 
min egen Bekostning, nemlig ved min Ven Deichmanns2) 
Understøttelse, og vil hellere intet fortiene derved end

x) Molbech havde 23. Oct. 1820 holdt Bryllup med Johanne Christine 
Langberg, en Datter af Dispacheur, Justitsraad Knud Engelbreth Lang- 
berg i Kjøbenhavn. ’) Jacob Deichmann, Ejer af Gyldendals Boghandel.
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modtage et alt for fattigt Honorarium og maaskee oveni- 
kiøbet see min Bog trykt paa usselt Papir. Den iste 
Deel af Reisen er overgivet til Pressen, den anden skulde 
skrives i Sommer, hvis der bliver Tid, Ro og Helbred 
til. — Et lille Prøvearbeide i den danske Historie, Erik 
Plogpennings Historie, har jeg maaskee ogsaa i Sinde om 
en føie Tid at udgive1). — Du veed, at man er i Færd 
med at fornye Sorøe Academie eller rettere at lade det 
fremstaae i en forvandlet Skikkelse som Skole og Gym
nasium — uden Tvivl en ikke meget nødvendig Stiftelse. 
Jeg har bestemt mig til at søge en Plads derude, i Fald 
det bliver mig muligt at opnaae en saadan, jeg kan være 
tient med. Derom er maaskee ikke meget Haab, siden 
Dr. Estrup allerede er bestemt til at være Lærer i Hi
storie og Ingemann i det danske Sprog. Hvad skal man 
nu sige imod Prædestinationen? — Uden at være Moha- 
medaner maa man vel i slige Tilfælde troe paa den. — 
Med vor berømte Historiker G. Baden er det nu nok paa 
Heldingen. Der er i disse Dage publiceret 2 Bind af 
hans Værker hos Beeken; men paa samme Tid er der 
udgaaet en Arrestbefaling imod ham, og Politiet har i 
nogle Dage eftersøgt ham, uden dog endnu at have truffet 
ham. Det hedder sig, at han er i Skiul hos sin værdige 
Broder T. Baden paa Charlottenborg, der fører en evig 
Kiv med F. Magnusen om den nordiske Mythologie2).

Undskyld dette Brevs Hast og øvrige lidet anbefalende 
Qualiteter. — Med Hilsen for Dine gode Forældre og

’) Bogen udkom samme Aar. *) Landsdommer Gustav Ludvig 
Baden, der Aaret forud var bleven suspenderet fra Birkedommerembedet 
paa Hirschholm, udgav 1821 2. Bind af »Afhandlinger i Fædrenelandets 
Cultur- Stats- Kirke- og Litterær-Historie«. Med Arrestbefalingen for
holder det sig næppe rigtigt; thi først i Efteraaret 1822 flygtede han, 
for at undgaa den, til Norge. Hans Broder, Philologen, Professor Torkel 
Baden førte 1820—21 en Pennefejde med Professor Finn Magnusen om 
den nordiske Mythologis Brugbarhed for de skjønne Kunster, om dens 
Kilder m. m. Molbechs Bidskhed mod Brødrene Baden skrev sig op-
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andre Venner i Fyen, som maatte træffes, og med An
befaling i Din venlige og bestandige Erindring sluttes 
dette af Din oprigtige og uforanderlig hengivne Ven

C. Molbecb.

Elvedgaard d. 16 May 1821.

Høitærede Ven ! Seent bedre end aldrig, er et gam
melt Ordsprog, som ikke blot kan anvendes paa Dig, i 
det Du nu først i April d. A. besvarer mit Brev fra Nov. 
f. A., men ogsaa paa mig, for saavidt som jeg først for 
kort siden erfarer, at Du kort efter Din Hjemkomst giftede 
Dig, og altsaa ogsaa først nu — et halvt Aars Tid der
efter — kan dertil aflægge min hjertelige Gratulation, 
der, i hvor gammel og overtidig den end maatte synes 
at være, dog stedse beholder Værdien af venskabelig 
Oprigtighed. Da jeg imidlertid har erfaret, at Du ikke 
blot har gjort et lykkeligt, men ogsaa et riigt Partie, saa 
har det saa meget meere vieret mig paafaldende, at Du 
i Dit Brev beklager Dig over det oeconomiske i Din 
Stilling; imidlertid det maae Du bedre end andre kunne 
vide. Og saaledes er da ogsaa mit Tilfælde, hvad den 
Efterrettning angaaer, Du er saa god at meddeele mig, 
at næmlig adskillige i K. beklage (?), at jeg havde slaaet 
mig fra den danske og nordiske Historie; thi endskjønt 
det er en Sandhed, at Danmark har ligesaa mange — 
om ikke fleere — nu levende Historiographer, som det i 
Tiden har Aarhundreder og i Rummet Provindser, og 
endskjønt det er ligesaa vidst, at Kongen 1812 tillod mig 
at arbeide i hvilkensomhelst Green af det historiske 
Videnskabsfag, jeg med meest Lyst og Held troede at 
kunne virke; og det endelig ogsaa er vidst, at min For-

rindelig fra, at han 1808 havde criticeret G. L. Badens Skrift om Griffen- 
feld, hvilket fremkaldte en anonym Anticritik i Kjøbenhavns Skilderi, 
forfattet af Torkel Baden.
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læggers Seendrægtighed har tvunget mig til for det første 
at giøre et Ophold i min danske Ridderhistories Udgave, 
hvorved jeg dog i Henhold til det gamle Vers: nonum 
prematur in annum just ikke troer, at den vil tabe; saa 
er det dog paa den anden Side ligesaa vidst, at jeg intet 
Øieblik har tabt den danske Historie af Syne, og at alt 
hvad jeg i andre Landes Antiqv., Mythol., Religions og 
Overtroes Historie i den seenere Tid kan have arbeidet, 
blot er skeet for derved at oplyse vores nordiske Ditto, 
da denne Green af Nordens Historie vel fremfor andre 
trænger til Oplysning og hverken som Historiegrandsker 
el. Medlem af Oldcommissionen kan være mig ligegyldig. 
I øvrigt beklager ingen meere end jeg, at Din Sundhed 
og Dit Humeur, som det synes, lider, dog vil jeg haabe 
og ønske, at det snart igien maae forbedres, og da glæde 
mig til et Brev i bedre Lune og hældigere Stemning 
nedskrevet, eller i det mindste til et glad Gjensyn, naar 
jeg engang i Sommer foretager min aarlige literære Re- 
crutterings Reise til Kiøb. Nyeheder her fra Landet er 
ikkun faae, da jeg ikke troer, at Efterrettninger om 
Bankerotter, Opbud, Udpantninger, Indførsel o. s. v. 
kunne interessere Dig1). Ven Østrup er forflyttet fra 
Simmerbølle til Longelse. Faaborg har bygget sig en 
Væirmølle2). Den Student Hansen, som i saa mange 
Aar skrev Dagen, er nu Pedell ved Odense Skole3). 
Magnetismen florerer endelig i denne Landets Hovedstad; 
den ene Clairvoyante opstaar efter den anden; Du vil

l) Jfr. I, 189 ff. ’) Jfr. ovf. S. 261, Noten. 3) Christian Hansen, 
der i Efteraaret 1820 var bleven ansat som Pedel ved Odense Cathedral- 
skole, fandtes den 8. Februar 1828 om Morgenen hængt i Lærernes 
Forsamlingsværelse paa Skolen i et Reb, han Dagen forud havde laant 
under Foregivende at ville bruge det til at hente Brænde med, og som 
han havde fastgjort i Krogen til Lysekronen under Loftet. Man mente, 
at Grunden til Selvmordet var Fortvivlelse over de ulykkelige Forhold, 
hvori hans Drikfældighed og Hang til Spil i Tallotteriet havde bragt ham. 
Han blev 61 Aar gammel.
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derom finde noget i d. 8^ Bind af Eschenmayers Archiv; 
endnu meere ventes i næste ; ogsaa troer jeg, at der snart 
i Modersmaalet vil derover opstaae en Feide1).

Næst mine Forældres og min venskabeligste Hilsen 
henlever jeg uforandret Din oprigtig hengivne

V. Simonsen.

E. S. Mit daglige Brød er mig tildeelt fra Odense 
Skole- og Fyens Stifts Bibliothek; anden literair Føde 
nyder jeg fast ikke; undertiden er den mager, men ofte 
trøster og husvaler den ret brav en altid hungrig Mave. 
Faaer Sorøe Bibliothek ved nærværende Renovation nogen 
betydelig Tilvæxt og tør man maaskee alt forud lykønske 
min Ven som Bibliothekar og Professor i Literairhistorien? 
Jeg hører Dr. Schow ansættes ogsaa i Sorøe formodenti. 
som Professor i Botaniken. Overhovedet tør man vel 
haabe, at Sorøe vil blive Planteskolen for Kiøb. og at 
de Kiøb. Professorers Død vil vorde Brød for de Soraner. 
Vale!

V. S.
16.

Kiøbenhavn 7. Jun. 1821.

For at ikke det tidt anvendte Adagium om det sene 
Prosit, som Du i Dit sidste Brev med god Grund an-

J) Jfr. I, 190 om de i Odense grasserende magnetiske Cure. I 8. og 
9. Bind af det af C. A. v. Eschenmayer, D. G. Kiefer og Nees v. Esenbeck 
udgivne Archiv fur den Thierischen Magnetismus, Leipzig 1821, har den 
I, 190 og II, 65 f. omtalte Bende Bendsen leveret adskillige Artikler om 
Tilfælde af Somnambulisme, Helbredelse ved Magnetisme o. 1. Samme 
Aar lod Districtschirurg i Odense, Dr. H. Z. Helweg trykke en Piece 
»Nogle Betragtninger over den dyriske Magnetismes Ubrugelighed som 
Lægemiddel og sammes skadelige Følger«, hvori han hævder dens Skade
lighed saavel fra den moralske Side for Verden i Almindelighed som i 
videnskabelig Henseende for Medicinen og gjør gjældende, at den skjæn- 
digste Sædernes Fordærvelse og Sønderriveisen af Samfundets helligste 
Baand kan indledes og iværksættes under dens Skjold.
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vendte paa mig, der i April besvarede et Brev fra forrige 
Aars November, atter skal faae sin Anvendelse paa en 
ellers for sin Forsømmelighed noksom bekiendt Corre- 
spondent: vil jeg ikke længere udsætte at takke Dig for 
Din Skrivelse af 16de Mai og for den deri indeholdte 
Gratulation, om hvis Oprigtighed jeg slet ikke bærer 
Tvivl, fordi den kom seent, da jeg allermindst hører til 
dem, der see paa eller selv følge overflødige Formaliteter, 
lad end Vedtægten nok saameget have hævdet dem. — 
Jeg kan derfor tillige ikke forbigaae — som den der, 
ligesom Du, er Elsker af historisk Sandhed og Nøjagtig
hed — at berigtige en Vildfarelse, hvori jeg seer, Du 
med Fleere er kommen, i det Du yttrer Din Forundring 
over, at jeg kan være utilfreds med min oeconomiske 
Stilling, efterdi jeg ikke allene har giort et lykkeligt, 
men ogsaa et rigt Parti. Ikke at tale om Slutningens 
Mangler, da det sidste gierne kunde være Tilfældet, uden 
at jeg savnede Grund til det første, saa er dog Sagen 
selv saa ugrundet, som nogen Ting kan være — hvad 
Rigdommen angaaer; hvorimod Du er fuldkommen vel 
underrettet i, at jeg har været lykkelig i at vinde en 
Kones Hierte, som Faa ville overgaae i ædle, elskværdige 
Egenskaber og i en høi Reenhed i Charakteren. At min 
Svigerfader har et Embede, der engang gav ham meget 
betydelige Indkomster, hvoraf han dog, med en talrig 
Familie og en giæstfri Levemaade, aldrig har samlet 
Formue, som nu i trangere Tider kunde kommet ham 
tilpas, og at han eier et smukt Landsted ved Frederiks
berg, der koster ham mere, end han har Evne til, dette 
er det, hvoraf nogle maaskee danne sig Forestillingen 
om mit rige Giftermaal — en Forestilling, der maaskee 
ved mere end en Leilighed kan skade min udvortes Vel
færd. Naar jeg siger Dig, at mine visse Indtægter endnu 
ere, som de for 4 eller 5 Aar siden vare, 600 Rdlr. 
aarlig, og at jeg, for i Tilfælde af min Død at sikkre
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min Kone for Trang, har maattet sætte mig i en Gieid 
af et Par tusinde Rigsdaler til Enkekassen: saa vil dette 
formodentlig, i Fald Du har nogen Forestilling om, hvad 
der hører til at leve endog det tarveligste Liv med en 
Familie i Kiøbenhavn, være nok for at overbevise Dig 
om, med hvad Grund jeg, efter 16 Aars Embedsstilling, 
kan »beklage mig over min oeconomiske Forfatning«.

Saameget herom. Hvad der ellers i mit forrige Brev 
kan have vidnet om et forstemt Humeur og sygeligt 
Helbred, er desværre ingen Sieldenhed i mine Breve, da 
begge Dele, skiøndt maaskee noget forbedrede, ikke ere 
de bedste. Den hele Tid, hvori vi leve, er heller ikke 
skabt til Glæde; og det er vel den, tilligemed en alvor
ligere Stilling, der synes mere og mere at hendrage mit 
Indre til Alvor, imedens jeg stundom efter Andres Sigende 
synes udvortes muntrere end før. Den Krisis, hvori den 
hele europæiske Verden befinder sig, og den Tilstand, 
hvori vore egne Fata have sat et Land, der af Naturen 
er skabt til fredelig Velstand og hvor der nu intet høres 
fra Skagen til Møen og fra Ribe til Kiøbenhavn end 
Klager over Mangel, Armod, Gieid og Forfald, maa vel 
afdrage Sindet fra glade og lette Betragtninger; thi ogsaa 
vi kunne ahne, hvilke Rystelser der endnu efter den 
lumre og trykkende Luft ville forestaae. — Dertil kommer, 
at det ikke blot er Handel og Næringsveie, men ogsaa 
Litteratur og Videnskabelighed, som lide under Tidernes 
Tryk og ligge som i Dvale hos os, uden kraftig Deel- 
tagelse fra Almeenhedens Side og uden Opmuntring for 
dem, der sysselsætte sig dermed. Jeg udgiver i denne 
Tid iste Deel af en Fortælling om min Reise, men tør 
neppe vente at komme skadesløs derfra, og foretrækker 
dog netop at være skadesløs for Modtagelsen af et upas
sende ringe Honorar for mit Arbeide.'

Herom og om mange andre Ting ville vi bedre 
mundtlig kunne vexle Ord og Meninger, naar vi, som



289

Du giver Haab om, samles i Hovedstaden, hvor jeg 
ønsker Din Ankomst ikke maatte indtræffe i Julii Maaned, 
da jeg formodentlig er fraværende. — Med Sorøe seer 
det endnu ikke saa hastigt ud; i det mindste kommer 
vel neppe noget til Udførelse i Aar, og nogle Aar kunne 
vel gaae hen, inden hele Stiftelsen kommer til fuldkom
men Organisation. Min Ansættelse ved samme, hvorom 
jeg vel, dreven af Nødvendigheden at sørge for en Fa
milie, har yttret en Attraa, er høist uvis, da Andre deels 
ere komne mig i Forkiøbet, og da man deels neppe til- 
staaer mig de Vilkaar, under hvilke jeg kunde være i 
Stand til at forlade Kiøbenhavn og det Kongelige Bi- 
bliothek. — Dr. Schow ansættes ikke ved Sorøe, men 
har, saavidt jeg veed, enten faaet en Ansættelse ved 
Universitetet eller en overordentlig Pension af Kongen. 
Han er sysselsat med Udgivelse af et vigtigt botanisk 
Værk (om Italiens Plantegeographie) i fleere Bind, og er 
i den Anledning for en Maaneds Tid siden med Rosen
vinge og Deichmann reist til Tydskland for at finde en 
Forlægger1).

Med flittigst og venskabeligst Hilsen til Dine For- 
ældre henlever jeg Din oprigtig hengivne Ven

C. Molbech.

(Jeg har i Vinter arbeidet noget paa mit Danske Idio
tikon2). I den Anledning spørges: har Du fleere samlede 
fyenske Ord end de til Vidensk. Selskab tilforn indsendte 
to Samlinger, hvoraf jeg har Afskrift? — Item: skulde

*) Botanikeren Joakim Frederik Schouw (1789 — 1852), der 1820 var 
hjemvendt fra en lang, videnskabelig Udenlandsrejse, blev 28. April 1821 
ansat ved Universitetet som extraord. Professor i Botanik, hvorhos Kongen 
gav ham yderligere Rejseunderstøttelse. Hans Hovedværk: »Grundtræk 
til en almindelig Plantegeographie« udkom 1822 i Kjøbenhavn og Aaret 
efter paa Tydsk i Berlin. ’) Først 183 j kunde Molbech begynde Ud
givelsen af »Dansk Dialect-Lexion«, der afsluttedes 1841.

'9
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det være muligt at faa den forflyttede Østrup til at levere 
nogle Langelandske Ord, da jeg fra dette Land aldeles 
intet har, saalidt som fra Samsø, hvilket jeg meget be
klager).

Skriver Du engang, saa lad mig dog vide, hvad Tid 
Du kan ventes til Kiøbenhavn. Jeg kommer i Sommer 
ikke til Fyen, hvilket giør mig meget ondt, da ikke 
Lysten men Nervus mangler.

Du veed formodentlig, at Estrup, Kielsen (Mathema- 
tikeren) og Ingemann ere designerede til Lectorer ved 
Sorøe Academie. Fleere Ansættelser vides ikke. En 
Director er ogsaa endnu ganske uvis; Bloch i Roeskilde 
har afslaaet denne Post1).

Kbhavn. 12. Apr. 1823.

Kiære Ven! Saa stor og næsten uovervindelig min 
Indolents i Brevskrivning endog er bleven, maa jeg idag 
dog bekæmpe den med meere end almindelig Success, 
fordi jeg anseer det for Pligt at meddele Dig en Efter
retning, jeg for et Par Dage siden har modtaget. Det 
er nemlig fortalt mig fra en sikker Haand, at E. R. Thor- 
kelin ansøger om Ansættelse af en ham adjungeret 
Embedsmand i Archivet, og denne Mand skal være Pro
fessor F. Magnussen, hvormed altsaa ikke kan meenes 
andet end at designere ham som eventuel Successor. — 
Archivar-Embedet har jeg altid anseet for en Post, der 
var Dig bestemt efter Thorkelins Afgang, og saa gierne 
jeg havde attraaet at opnaae en secondair Ansættelse, 
endog uden Emolumenter, ved Archivet, har jeg aldrig

*) Hector Frederik Janson Estrup blev 1822 udnævnt til Lector i 
Historie og Geographi, Ole Valentin Kielsen til Lector i Mathematik 
og Ingemann til Lector i Dansk ved det gjenfødte Sorø Academi, hvis 
Director blev Erik Gjørup Tauber (jfr. I, 198). Søren Nicolaus Johan 
Bloch var Rector ved Roskilde Latinskole.
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giort noget Forsøg paa denne Vei deels af hiin Grund
— da dette maatte lade, som jeg vilde være Dig i Veien
— deels fordi jeg, kiendende Thorkelins Charakteer, for
modede, at han aldrig vilde have nogen Adjunkt eller 
Medhielper, og mindst rigtig nok den, der ikke er vant 
til at gaae i Ledebaand. — Nu, erfares derimod min 
Formodning tildeels at være ugrundet. Er ogsaa min 
Supposition det, at Du har havt Udsigt og Lyst til be
meldte Post, saa vil nærværende Meddelelse være Dig 
overflødig. Men er det saa, som jeg erindrer tidt og af 
flere at have hørt, at man i Almindelighed ansaae Dig 
som den, der var bestemt til at succedere Th. og som 
maatte have grundet Udsigt til at opnaae dette Embede 
(hvortil jeg synes Du ogWerlauff maatte være de meest 
betydende Competitores), saa vil det vel ei være Dig 
ligegyldigt at erfare Th.s’ Hensigter, om hvis Opnaaelse, 
naar han slet ingen Hindring udefra møder, der vel ei 
kan være Tvivl. — Jeg har, som ovenfor er sagt, altid 
betragtet Dig som tilkommende Archivar, og jeg har 
glædet mig ved Tanken paa hvad vor Historie derved 
kunde vinde, og paa den friere Adgang, som andre af 
dens Elskere og Dyrkere derved kunde opnaae til en 
Deel af Archivets tilgængelige, men skiulte Skatte. Det 
vil giøre mig ret ondt, om min Formodning skulde slaae 
feil, og om en Anden, end enten Du eller Werlauff, 
skulde opnaae dette Embede. Jeg vilde da fortryde, at 
jeg ikke for længe siden havde forsøgt paa, om der ikke 
skulde gives en Vei til at opnaae et Slags Ansættelse 
ved Archivet, som dog i det mindste kunde havt nogen 
Mulighed. Jeg erkiender aldeles ikke F. M. for at have 
større Competence til en saadan Ansættelse end jeg, saa 
villig jeg endog er ti, at træde tilbage for enhver, som 
i Lærdom og Studier er kommen videre end jeg; men 
Alt andet tilsidesat, maatte dog vel den, som i 19 Aar 
har tient ved et Bibliothek, kunne antages at have mere

>9’
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Grund til at søge Ansættelse ved et Archiv, end den, 
som ikke har havt med nogen af Delene at giøre — om 
han saa er nok saa lærd i den nordiske Mythologie, og 
han saa hver Uge kunde ryste et Carmen runicum af 
Ærmet. — Men nok herom; jeg har kun ved disse Linier 
villet givet Dig et Vink om Sagen. Dog ønskede jeg 
gierne med det snareste at høre fra Dig, om min ovenfor 
yttrede Formodning ei har været grundet. Thi skulde 
det være saa, at Du aldrig tænkte paa Archivet (som 
dog vilde være urimeligt, og som det skulde giøre mig 
ondt at høre) synes mig, at jeg kunde have nogen Grund 
til at spørge: om Prof. M.s Ansættelse ved Arch. er nød
vendig eller om ikke en Anden kunde have samme Ad
komst som han? — Det forstaaer sig selv, at Spørgsmaalet 
vilde vel ikke hielpe eller føre til Noget, naar Th. var 
mig imod, og jeg lader vel ogsaa i ethvert Tilfælde Is
lænderne søbe deres Kaal sammen; men en Efterretning 
fra Dig, om Du ved dette vil holde Dig ganske passiv, 
ønskede jeg dog meget gierne.

Med forbindligst Hilsen til Dine Forældre og Anbe
faling til Deres og Din venskabelige Erindring er jeg 
Din hengivne Ven

C. Molbech.

Jeg mindes Du har engang lovet mig nogle Supple
menter til Dine fyenske Ordsamlinger, hvoraf jeg har Af
skrifter. Maa jeg ved denne Leilighed bringe disse Sup- 
plem. i Erindring, hvis Du til Foraaret eller Sommeren 
kommer hid.

Den }die Del af min Reise ligger her til Dig og 
venter kun paa, at jeg skulde erindre at pakke den ind 
og bringe den ud til Hr. Krag.
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18.
Elvedgaard d. 23 April 182;.

Ædle Ven! Det var visselig en stor og en uventet 
Nyehed, Du var i saa god i Dit Brev at underrette mig 
om. Jeg stod virkelig hidtil stedse i den faste Formeening, 
at Geheime-Archivatet var min Bestemmelse. EtRd. Thor- 
kelin er selv den, der for fleere Aar siden først opvakte 
Ønsket og nærede Haabet hos mig til at ansættes der; 
og da jeg siden havde fuldendt en Reise for at undersøge 
de fyenske Archiver, sagde Kongen mig selv udtrykkelig 
-- uden mindste Anledning fra min Side — at han havde 
bestemt mig for sit Geh. Arch. Men da jeg i den An
ledning siden søgte om at ansættes som Archiv-Secretair, 
for des bedre at danne mig for Faget, maae Th. for
modentlig have forandret sine Tanker, thi han erklærede 
sig vel med Hensyn til mig heel fordeelagtig, men yttrede 
tillige, at han endnu ikke haabede at have nogen Med- 
hielp fornøden (vel at mærke jeg havde ikke paa fierneste 
Maade yttret det Ønske at vorde hans Medhielper, men 
blott hans Lærling). Dog forsikkrede en af de Cancellie- 
Deputerede Herrer mig ved denne Leilighed, at naar der 
nogen blev ansat, kunde jeg være viss paa at blive det, 
og et Par Aar seenere erklærede Th. selv, at nu kunde 
der vel være Arbeide for mig som Secretair, men Gage 
havde man ikke at undvære. Dermed har det saaledes 
staaet hen til nu, da Din Berettning lader mig formode, 
at det egentlig blot er mig man ikke behøver og at Th. 
gandske synes at være min Ansættelse imod. Under 
saadanne Omstændigheder at ville indtrænge sig synes 
altsaa Daarlighed; og jeg finder desuden ingen Maade, 
hvorpaa jeg uden alt for meget Anstød kunde blande 
mig i Tingenes Gang, dem jeg altsaa maae overlade 
Skiebnen. Vil Du forresten virke noget i denne Sag, 
da vil Du giøre vel i at give GehRd. Malling et Vink 
om, hvad der foregaaer; thi skal jeg udelukkes derfra,
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saa under jeg naturligviis helst Dig — og det endog 
tildeels af Egennytte — Pladsen, løvrigt modtage Du 
min forbindtligste Taksigelse for det nye Beviis paa Ven
skab, Dit Brev har ydet mig; vær forsikkret, at enhver 
Sæd — altsaa ogsaa denne — bærer til sin Tid Frug
ter, thi et taknemmeligt Hierte er den frugtbareste Grund. 
Min og Mines venskabeligste Hilsen for Dig og ærede 
Familie. Din oprigtig hengivne

V. Simonsen.

>9-
Kbh. den 6. Mai 1825,

Kiære Ven! Det var mig næsten overraskende efter 
14 Dage at modtage Dit Svar af 25. f. M. paa mit for
rige Brev; thi da Du ikke strax svarede, giorde jeg mig 
den Tanke, at Du vilde reise herover, hvilket jeg, naar 
jeg havde været i Dit Sted — i Følge den mig med- 
deelte udtrykkelige Yttring af Kongen til Dig — øjeblik
kelig havde giort; thi denne Yttring af Kongens Mund 
er jo næsten det samme som en Forsikkring om Archivar- 
Embedet; og saadanne Forsikkringer pleier dog enhver at 
giøre gieldende, naar det behøves. Malling, som jeg i 
Søndags (i Følge Dit Brev) berettede at have modtaget 
et Brev fra Dig, hvori Du bad mig blot at fortalle ham 
Sagen, var ogsaa af den Mening, at Du strax burde have 
reist herover, og at Du umuligen kunde andet end kom
me i Betragtning, efter en saadan Yttring til Dig af Hs. 
Maj., i hvor besynderligt det end lod, at Thorkelin, som 
i en Samtale med Malling i Fior angaaende Archivet og 
hans Trang til en Medhielper, nævnede baade Dig og 
Magnussen som dem, der maatte være Aspiranter til en 
saadan Post. — Jeg vilde raade Dig endnu uden Ophold 
at reise herover og at gaae lige til Kongen ; eller om Du 
ikke vil dette, som Du upaatvivlelig burde, dog i det
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mindste at skrive et Brev om disse Affairer til Jessen1). 
— Malling meente, Din Fraværelse at være det, som har 
skadet Dig, og troede ogsaa, at Du endnu burde reise 
hid for i det mindste at erindre Kongen om det Dig 
givne Løfte. — Jeg er ikke af dem, som elsker at trænge 
mig frem; men i et lignende Tilfælde vilde jeg uden 
mindste Betænkning giøre det. — Sagen er saa vidt 
fremmet, at der er kommen Ordre til Cancelliet at cor- 
respondere med Finants Deputationen om 300 Rbdlr. 
aarlig for Thorkelins Medhielper. Det vil upaatvivlelig 
blive afgiort inden Kongens Reise til Holsten sidst i 
denne Maaned. Hvor ondt skulde det giøre mig, om Du 
ved — jeg gider ikke udtrykke mig over Sagen og Man
den, som vi begge kiende — skulde blive fordrevet fra 
Udsigten til et Embede, hvortil Du har saa grundet en 
Adkomst, som Kongens frivillige Yttring til Dig. — Med 
F. M.s Ansættelse som Registrator, Secretair, eller hvad 
han kommer til at hedde i Archivet, er vel ikke nødven- 
digen forbundet hans Expectance paa Archivar-Embedet. 
Men hvor sandsynligt, at Th., naar han først er der, frem
deles vil virke for ham.

Giør dog i det mindste det Skridt med næste Post 
at tilskrive Jessen og maaske ogsaa Kaas2). Vedkom
mende burde dog i det mindste erfare, at Du ikke reent 
godvillig opgiver en Adkomst til i det mindste tillige at 
komme i Betragtning, som dog vel Kongens Ord maatte 
hiemle Dig3).

l) Kongens Cabinetssecretair, Conferentsraad Peter Jacob Jessen (1772 
— 18$o). 3) Cancellipræsidenten, Gehejmestatsminister Frederik Julius Kaas. 
*) Som omtalt ovfr. i Nr. 17 (jfr. I, 205) havde Frederik VI i 1810 
overfor Vedel Simonsen udtalt sin Hensigt at ansætte ham i Gehejme- 
archivet. Og han mente det alvorligt, thi 6. October s. A. paalagde 
han Danske Cancelli at tilvejebringe Oplysning, om der var nogen Plads 
vacant, i hvilken V. S. kunde ansættes i bemeldte Archiv. Cancelliet 
tilskrev i den Anledning Gehejmearchivaren, Etatsraad Thorkelin, og ud-
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Undskyld min Hast og Korthed. — Prof. Rask er i 
Forgaars1) lykkelig til Skibs fra Trankebar hiemkom- 
men fra sin lange Indiske Reise, og hjembringer mange 
Skatte baade for sig selv og Universitetet. Han er næsten

talte, at, da han jo allerede var en aldrende Mand, kunde det formentlig 
være ham til ikke ringe Hjælp, om V. S. fik en Ansættelse i Archivet, 
og udbad sig hans Tanker herom. Herpaa svarer Thorkelin i en udfør
lig Erklæring af 2. November, hvori han først giver en Skildring af Ge- 
hejmearchivets Tilstand i fremfarne Tider og dets nuværende Forfatning, 
idet han skildrer sit eget Arbejde i Archivet og udtaler: »Saaledes er 
det meste af Geh. Archivets Indhold bragt i Orden og optegnet samt 
virksom Omsorg dragen for det heles hensigtsmæssige og muligste Con- 
servation«. Det, som endnu staar tilbage, haaber han selv at kunne 
fuldende i nogle faa Aar, særlig da Cancelliraad Hygom (se I, 211) 17. 
August 1810 er bleven ansat som Registrator med fuld Gage. »Var 
dette end ikke sket, turde man dog frygte for, ifald Hr. Doctor Vedel 
Simonsen blev her ansat, at Tilfældet med ham kunde blive det samme 
som med de store Mænd Rostgaard, Magnusen, Gram, Langebek og 
Schøning. De anvendte den meste Tid til andre Embeds Sysler, i Ar
chivet gjorde de saare lidet. Hr. Doctor Vedel Simonsens uophørlig 
forskende Aand, bent [sic] paa historiske Undersøgelser og de historiske 
Arbejder, han allerede haver begyndt, dels for den ham af Deres Maje
stæt Kongen allernaadigst forundte aarlige Understøttelse (jfr. I, 205) 
af 600 Rd., dels for den Kongelige Commission for Fædrenelandets Old
sager, ville levne ham liden Tid til archivalske Forretninger«. Thorkelin 
mener derfor, da han selv endnu kun er 58 Aar, har et godt Helbred 
og usvækkede Legemskræfter, at han selv kan naa at bringe Archivet i 
fuldstændig Orden, saa V. S.s Ansættelse ikke vil være nødvendig. I 
Henhold hertil afgav Cancelliet 20. Nov. en Betænkning til Kongen, 
hvori det ogsaa fraraadede Ansættelsen som unødvendig og tillige util- 
raadelig baade af de af Thorkelin anførte Grunde og fordi der, som rime
ligt, saa skulde tillægges V. S. Gage af Kongens Kasse. Cancelliet 
mener ogsaa, at V. S. paa Grund af sine videnskabelige Sysler vil være 
mindre skikket til det mechaniske Archivarbejde. En ny Embedsmands 
Ansættelse i Archivet, der skulde have fuldkommen Adgang til det uden 
Gehejmearchivarens Vidende, kunde ogsaa let føre til, at Uorden paa ny 
kunde indsnige sig. Saafremt V. S.s Ønske om Ansættelse skyldes, at 
han derved vil faa Adgang til at benytte Gehejmearchivets Documenter,

’) Altsaa den 4. Maj. Erslew, Forf. Lex. har (II, 634) 5- Maj.
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heel uforandret den samme, som da han reiste; kun seer 
han noget federe ud. — Med forbindtligst Hilsen Din 
bestandig hengivne Ven

C. Molbech.

saa er det ikke nødvendigt, da Adgang dertil under Gehejmearchivarens 
Tilsyn ikke plejer at nægtes Nogen, som indgiver Begjæring derom til 
Kongen (Rigsarch., Danske Canc. 2. Dept. Brevbog 1810, 20. Nov., Nr. 
3572 med Indlæg). Det af Thorkelin ovfr. anvendte Ord »bent«, is
landsk: beint, betyder lige; Meningen maa være: rettet mod, henvendt 
paa el. lign. — Aarene gik; men hverken V. S. selv eller hans Venner 
opgave Haabet om at se ham ansat i Gehejmearchivet. Etatsraad og 
Professor Thorlacius, Werlauffs nære Ven (se I, 157) skriver 2. Juni 
1821 til V. S.: »Deres Ønske at nyde Khns Bibliotheker og Archiver 
vil hos Dem, som en Mand ei meget over 40 Aar, altsaa ei meget over 
Midten af Deres Bane, vel kunne blive opfyldt. En Mand, der i sligt 
har megen Indflydelse, har yttret for mig, at naar Et. R. Thorkelin, 
som ei er meget stærk, og som er henimod 70, ved Døden afgaaer, saa 
er De den, der formodentlig ved Pladsens Besættelse meest vil komme 
i Betragtning. Og da Deres (ligesom min) Avindsmand nu er under 
Tiltale som overbeviist om offentlig Uredelighed og endogsaa af Politiet 
eftersøgt til Heftelse, saa vil neppe Nogen giøre Dem denne Plads 
stridig. Godt var det vel imidlertid, om De under Deres Nærværelse 
kaldte Deres Navn tilbage i vor ædle og gode Konges Erindring, der 
forresten kjender Dem meget vel og vist ikke vil glemme Dem«. Den 
»Avindsmand«, Thorlacius sigter til, er Gustav Ludvig Baden, som 
havde critiseret et af V. S.s Skrifter (se I, 165) og nylig i »Harpen«, 
udg. af A. P. Liunge, 1821 Nr. 7 (se I, 188) havde gjort Løjer med 
det af Thorlacius i Anledning af Kongens Fødselsdag forfattede Univer
sitetsprogram, indeholdende en islandsk Fortælling om en Odd Ofeigsen, 
der smuglede finske Varer til Island; »jeg nægter ikke, skriver Baden, 
at ved at læse denne Fabel fandt jeg den mere passende anbragt paa 
en Toldinspecteurs Geburtsdag end paa Landsfaderens høje Fødselsdag«. 
At Baden virkelig tænkte sig Muligheden af at ende som Gehejmearchi- 
var, fortæller han selv i sine »Vigtigste Levnetsomstændigheder < S. 31: 
»En Ven anbefalede mig hos nu afdøde Geheime-Cabinets-Secretair Jes
sen til Archivarius. Men det danske Rigsarchiv synes at være bestemt 
for Islændere. Bidrag til Dansk Historie har derfor ingen Archivarius 
leveret af Archivets rige Kilder siden den høitfortjente Langebek«. Thor
kelin, der efter V. S.s Ytringer selv havde givet ham Haab om archi- 
valsk Ansættelse, havde saaledes hindret den 1810. Deres personlige
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20.
Kiøbenhavn 6. Decbr. 1828.

Kiære Ven. Da jeg sidste Gang, under Dit korte Be
søg i Kiøbenhavn, havde den Fornøjelse at tale med Dig 
paa Bibliotheket, havde Du den Godhed at love mig et

Forhold syntes dog uforandret godt, hvorom følgende Brev fra Thorke- 
lin, som han skrev til V. S. under dennes Ophold i Hovedstaden 1821, 
vidner: »Kh d. 3 Septbr. 1821. Dyrebare gamle Ven. Takk, inderlig 
Takk for Deres Besøg. Jeg var strax hos Dem i Hotel du Nord, men 
De var ude. De lovede min Kone at beære os med Deres hulde Sel
skab, som i Dag. Tillad De opsette det til i Morgen Aften, thi i Dag 
ere Jeg nødsaget til at blive fra Hus og Hiem til sildig i Aften, og det 
heel uformodentlig. I Morgen venter jeg Dem. Notabene i Morgen 
Aften, og haaber tillige at Hr. Justice Raad Werlauff kommer her, da 
Jeg agter at stævne ham i Morgen. Lev vel. Min Kone og Jeg for
eene vort Respect for Dem, og Jeg er Deres hengivne G. Thorkelin«. 
To Aar senere tænkte han ikke paa V. S., da lian, der nu var 71 Aar 
gammel og følte sine Kræfter saa mærkelig svækkede, at de næppe sloge 
til til det endnu tilbageværende Arbejde, henvendte sig til Cancellipræsi- 
denten, Gehejmeraad Kaas med Bøn om, 1) at en Mand af sat Alder, 
udrustet med udbredte Kundskaber og vel bekjendt for Hengivenhed for 
Kongen samt at være fri for den overhaandtagende Skrive- og Publici- 
tetssyge, maatte vorde udset og ansat ved Gehejmearchivet til at gaa 
ham til Haande og i Tide at gjøre sig bekjendt med det archivalske 
diplomatiske Fag med det Haab om videre Forfremmelse derved; som 
en saadan tillod han sig at nævne Professor Finn Magnusen; 2) at hans 
Søn George Dempster, der i nogle Aar havde gaaet ham til Haande i 
Archivet, maatte blive ansat som Copist i Archivet med en Gage af 
300 Rd. Den 1. April 1823 tilstillede Kaas Cancellicollegiet Thorkelins 
Skrivelse, idet han udtalte, at han fandt Ansættelsen af en saadan Mand 
som Medhjælper i Archivet ønskelig, forat han til sin Tid kunde suc
cedere Thorkelin; der kunde tillægges ham et aarligt Honorar af 500 
Rd. Kaas mente dog, at Cancelliet ikke burde indskrænke sig til at 
nævne Finn Magnusen alene, men skulde bringe $ til 4 dertil egnede 
Personer i Forslag, som Kongen saa kunde vælge mellem. I en Fore
stilling af 11. April til Kongen sluttede Cancelliet sig hertil og foreslog, 
foruden Finn Magnusen, 1. Gehejmelegationsraad Manthey, 2. Prof. juris 
Kolderup Rosenvinge, 5. Vedel Simonsen »en af vore flittigste Historie- 
granskere, som ved sine historiske Skrifter har erhvervet sig et hædret 
Navn«. (Werlauff er altsaa ikke rigtig underrettet, naar han i sine
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Bidrag til det Nordiske Tidsskrift, hvis Indhold skulde 
være en Fremstilling af Middelalderens Cultur og Skikke, 
saaledes som samme fremtræde i vore gamle Folkeviser. 
Jeg sagde Dig allerede dengang, hvor interessant et Fore-

Erindringer S. 96 fortæller, at Cancelliet foruden Finn Magnusen fore
slog ham selv og Simonsen, medens han Intet ved om Manthey og Kold. 
Rosenvinge). Cancelliet mente dog, at Kold. Rosenvinge næppe kunde 
overtage Stillingen, med mindre han kunde vedblive at være Professor, 
hvilket nok kunde forenes; Universitetet kunde sikkert heller ikke und
være ham; om han i det hele taget var villig, vidste Cancelliet ikke. 
Lige saa lidt vidste det, om Nogen af de andre attraaede Stillingen, 
men det kunde næppe omtvivles, da Ingen af dem vare i saadanne andre 
Embeder, der kunde være dem til nogen Hinder. Cancelliet udtalte 
endvidere, at det ogsaa vilde have nævnt Professor Werlauff som for
trinlig skikket til at forestaa Archivet, saafremt det ikke havde været 
overbevist om, at det vilde være umuligt at forene de to Stillinger, han 
havde, som Professor og Secretair ved Bibliotheket, med en Ansættelse 
i Archivet. Man kunde heller ikke antage, at han vilde opgive noget 
af disse Embeder for at blive ansat som Medhjælper i Archivet med 
Haab om i sin Tid at erholde Gehejmearchivar-Embedet. I Resol. af 
19. April bifaldt Kongen, at Thorkelin fik en Medarbejder og bemyndi
gede Cancelliet til at correspondere med de Deputerede for Finantseme 
om et aarligt Honorar af 500 Rd. Sølv, hvorefter der skulde nedlægges 
nærmere Forestilling om, hvem der maatte være at udnævne til denne 
Post. Efterat Spørgsmaalet om Honoraret var ordnet, nedlagde Cancel
liet 27. August ny Forestilling ganske som den forrige og nævnte de 
samme Personer, hvorefter Kongen 16. September resolverede, at Finn 
Magnusen skulde ansættes som Medhjælper, dog saaledes at dette ikke 
skulde give ham nogen bestemt Adgang til at succedere Thorkelin; den 
24. s. M. meddelte Cancelliet Magnusen dette (Rigsarch., Danske Cancl. 
2. Dept. Forestillingsprot. og Registrantsag 1825 Nr. 1231, 24. Sept. 
Fremstillingen hos Jørgensen, De danske Rigsarchivers Hist. S. 94 f. er 
noget for fri). Saaledes brast da det sidste Haab for Vedel Simonsen 
om at komme i en Embedsstilling, der svarede til hans Interesser og 
Evner; han selv udtaler sig herom i sin haandskrevne Elvedgaards Histo
rie V, 694 f. saaledes: »Forresten udgiorde Aaret 1823 et Slags Vende- 
punct i min Historie; jeg havde nemlig stedse ventet paa i Følge det 
Kongl. Løfte engang omsider at ansættes i Geh. Archivet; nu kom ende
lig Tiden, da Etatsraad Thorkelin formedelst tiltagende Alderdom og 
Svagelighed ønskede sig en Secretair ansat i samme, men Vinden havde
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tagende jeg ansaae dette for at være og hvormegen Deel- 
tagelse det sikkert vil finde hos vor Histories og vor 
nationale Literaturs Venner. — Med Forventning seer 
jeg dette lovede Bidrag i Møde; og da Du dengang

i denne Henseende, som det syntes, vendt sig imod mig, da han i den 
lange Mellemtid og min jevnlige Fraværelse havde fattet større Godhed 
for en af sine Landsmænd og der desuden nu ogsaa vare fleere, der con- 
currerede til Posten; jeg blev vel med fleere d. 10. Mai [o: 11. April] 
bragt i Forslag og, saavidt jeg veed, tillige med 3 andre d. 28 [o: 27] 
Aug. indstillet til dette Embede, men uagtet Thorkelin stedse yttrede 
Velvillie imod mig (hvorom han endnu saavel i Juni som i Aug. og 
i Sept. paa det varmeste forsikrede mig, hvilket dog, som jeg siden er
farede, ligeledes med de andre skal have været Tilfældet), saa giorde 
dog hans Ønske, som man sagde, Udslaget for Kongen og den 11 [o: 16] 
Sept. blev saaledes hans Landsmand, nuværende Etats Raad F. Magnu- 
sen til denne ved Thorkelins sandsynligviis snart forestaaende Afgang i 
en dobbelt Henseende ønskværdige Post [udnævnt!. Kan nu vel være 
mueligt, at jeg i denne Anledning burde have giort Kongen min person
lige Opvartning for at erindre ham om hans tidligere Løfte, men jeg 
hørte fra fleere Sider, at dette Løfte aldeles ikke var glemt, og fandt 
desuden, at det var en mislig Sag at indtrænge sig i en Post mod Che
fens Villie, hvorfor jeg troede at burde forholde mig aldeles passiv ved 
det Heele, og maaskee var det saaledes ogsaa det beste jeg i dette Til
fælde kunde giøre. Imidlertid var dog nu ved dette feilslagne Haab 
enhver Sandsynlighed til Embedsansættelse lukket for mig, og jeg be
gyndte saaledes af Nødvendighed at vende Øiet alt meere og meere 
mod Hiemmet, især da netop samme Dag som jeg modtog Efterrettnin- 
gen om F. Magnusens Udnævnelse Hoffmanns goldener Topf i hans 
Phantasiestiicke B. 2 faldt mig i Hænde, hvori Anselmi Skiebne havde 
en saa aldeles paafaldende Lighed med min, at den ikke andet kunde 
end i nærværende Øjeblik giøre et høist levende Indtryk paa mig og 
igien opfriske den Plan, jeg alt f. A. havde fattet, nemlig at kaste mig 
gandske og aldeles i Naturens Arme, blive Landmand og Gærtner med 
Liv og Siæl, blot leve for mine sønlige og faderlige Pligter og ved 
sammes Opfyldelse danne mig en Himmel paa Jorden, søge min Glæde 
i at virke velgiørende paa min Omgivning og lidt efter lidt opsvinge 
mig til et velgiørende Væsen, et Slags genius tutelaris for mit Fødested 
og min Fødeegn; med disse gode Forsætter og med disse stolte Ideer 
reiste jeg saaledes hiem, men enhver Mand af en Smule Erfaring i Ver
den vil lettelig indsee, hvor mange Hindringer der maatte møde mig
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sagde mig, at det eller dog en stor Deel af samme var 
færdigt til Trykken, vilde Du meget forbinde og glæde 
mig, om Du vilde tilsende mig det færdige Manuskript 
saa betimeligt, at jeg kunde modtage det senest en 8'l 
Dage hen i Januar, hvilket er den yderste Termin, om 
samme, som jeg ønskede, skulde begynde det næste Hefte 
af Tidsskriftet. Du giør mig derved saa meget mere en 
Tieneste, som jeg er ganske udtrættet af Arbeide, og ved 
selv at levere Bidrag til et heelt Hefte paa 10 Ark i stor 
Octav = 14, 15 ordinaire Ark reent har udtømt min Lyst 
og Evne til at skrive for nogle Maaneder; ei at tale om, 
at mine Ordbogs-Arbeider og andre Byrder tynge mig 
svært.

Skulde Du — som jeg ikke haaber eller formoder — 
hindres fra at opfylde det her meddeelte Ønske, beder jeg 
Dig indstændigen at tilmelde mig dette senest inden 14 
Dage, for at jeg i dette ubetænkte Tilfælde kan bestræbe 
mig for at skaffe noget andet Manuskript til Heftet til 
Veie, hvilket imidlertid vil falde mig vanskeligt og meget 
ubeleiligt. Jeg stoler derfor sikkert paa, at Du i det 
mindste ved en saadan Underretning ei lader mig blive 
i en Uvished, der endnu vilde forøge min Forlegenhed 
ved større Tidsforhaling.

for at realisere samme«. Det var ikke alene Molbech, der (se Brevet 
Nr. 17) nærede begrundet Tvivl om Finn Magnusens Qvalification som 
Gehejmearchivar; ogsaa hans Antagonist Baden udtalte sig (i Østs Archiv 
for Philologie, Historie etc. III, 349, 1825) om det forunderlige i, at man 
havde faaet en purus putus Oldgrandsker, der ikke har givet et eneste 
Bevis for sine Kundskaber i Dansk Historie, ansat ved det kongelige 
Gehejmearchiv, »hvortil jeg og veed salig Abraham Kali havde bestemt 
at bringe i Forslag Professor Simonsen, som og dertil har habiliteret 
sig«. Vedel Simonsens Moder tog Sagen mere prosaisk og lod ham, 
medens han i Juni 1825 opholdt sig i Kjøbenhavn som Medlem af Com
missionen for den kongl. Portraitsamling paa Frederiksborg, ved Madame 
Rasmussen tilskrive, at Stillingen ved Archivet ej var værd at eje, naar 
Lønnen kun var 500 Rd., »det var for lidet at gjøre sig til Slave for«.
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Lad stor Travlhed undskylde min yderlige Korthed! 
Bring Din ærværdige gamle Fader min venligste Hilsen 
og tænk med sædvanlig Velvillie paa Din gamle, oprigtig 
hengivne Ven

C. Molbech1).

21.

Høiædle og Velbyrdige Hr. Profess. Molbech i Kiø- 
benhavn.

Jo, min vakkre Ven! jeg svigter aldrig mit engang 
givne Løvte. Endskiønt mine topographiske Arbeider 
have taget mig lang Tid bort, har jeg dog alt siden d. 
i. Dec. — altsaa 9 Dage før Dit Brevs Modtagelse — 
anvendt enhver Time, jeg havde tilovers (deres Antal ere 
desværre! netop i denne Tid formedelst Terminsanliggen
der kun faae) paa at omarbeide min Afhandling, og den 
skal — hvis ikke Sygdom hindrer det — bestemt blive 
afsendt med Posten saa betids, at Du kan have den 8 
Dage op i Januar. Hvor stor den vil blive, vil beroe 
paa, hvor mange Anmærkninger jeg faaer Tid at tilføje; 
dog tænker jeg omtrent 12 skrevne Ark, og skulde der
hos intet glæde mig meere end at den maatte finde Dit 
Biefald, hvorpaa jeg virkelig sætter meere Priis, end Du 
maaskee tænker. Skulde nu denne Løn blive mig til 
Deel, da er jeg villig til i næste Aar for Dit Tidsskrift 
at udarbeide en lignende Skildring af den seenere Mid
delalder, som alt længst er under Arbejde; og ligesom 
den nærværende angaaer det 13 til 15^ Aarh. eller den 
catholske Tidsalder, og øses især af Kæmpeviserne (Nav
net Folkeviser, som Du bruger, protesterer jeg imod;

x) Molbech boede nu paa GI. Amagertorv Nr. 39. ’) Vedel Simon
sens smukke Afhandling »Kæmpevisernes Skildring af Middelalderens 
Riddervæsen, eller den danske Adels Skikke og Sæder i den catholske 
Tidsalder« blev trykt i Molbechs »Nordisk Tidsskrift« 111, 1829, og fyl
der 6‘/< Ark.



selv Folkesange — skiønt det er langt ædlere og egent
lig er det Danske Udtryk for Nationalsange — er mig 
ikke engang til Pass, da det lugter for meget af Folke
stuen, og Kæmpeviserne bleve siungne i Høieloft Aar- 
hundreder igiennem, forinden de nedsank til Borgestue
— eller Folkestue — Viser), saaledes skal den tilkom
mende angaae det 16 og 17^ Aarh. — altsaa det luther
ske Tidsrum mellem Reformationen og Souverainiteten
— og især Liigprædikerne lægges til Grund for samme. 
Blot udbeder jeg mig som Medarbeider-Løn at maatte 
faae et Exempl. af det Nord. Tidsskrift fra Begyndelsen 
og indtil Enden og dernæst af enhver af mine deri op
tagne Afhandlinger et halvt Dosin særskilte Aftryk med 
dertil hørende Titelblad &c., hvorimod jeg gierne forplig
ter mig til aarlig Leverance af et passende Biedrag.

Hvad dernæst Dit Ordbogsarbejde eller Dit Idioticon 
danicum angaaer, da maae jeg gjøre Dig opmærksom 
paa, at jeg under 10 Oct. d. A. har modtaget et Brev 
fra en (cidevant Skolelærer) Eskel Sørensen i Gielbierg i 
Vendsherred her i Landet, hvori han med megen Bram 
tilmælder mig, at han i en Række af fleere Aar havde 
samlet paa fyenske Ordsprog (?) og at han nu under 
Titel af Vendsherreds Ordsprog havde 700 saadanne sam
lede. Ønsker min Ven at sætte sig i Correspondence 
med Manden, da skal jeg sikkert besørge Brevet, thi 
nogen viss Adresse til Stedet selv kan jeg ikke opgive, 
da jeg ikke veed, om Manden henter sin Post i Odense, 
Bogense, Middelfart eller Assens1).

Skulde Du endelig (som jeg har en Slags dunkel

l) Eskel Sørensen døde som gammel Ungkarl 11. April 1835 hos sin 
Broder, Gaardmand Jens Jørgen Sørensen paa Gjelbjerg, Balslev Sogn; 
hverken i Kirkebogen eller Skifteprotokollen angives han at have været 
Skolelærer. Han var født i Balslev og døbt 8. Dec. 1771 med Navnet 
Eske. Hans Brev til Vedel Simonsen findes des værre ikke mellem 
dennes Efterladenskaber.



3<>4

Anelse om) være Archivar i det Danske Selskab1), da lad 
mig endelig vide, hvad der findes i sammes Archiv om 
den Petersdorffskz Adelsslægts Genealogie.

Min og mines Compl. for ærede Frue og ædle Ven! 

Din oprigtig hengivne Vedel Simonsen.

Elvedgd d. 15 Dec. 1828.

22.
Kbhavn den 28. Decbr. 1828.

Kiære Ven. Jeg skulde og vilde allerede for et Par 
Postdage siden have besvaret Din kiærkomne Skrivelse; 
men det overhængende Catalog-Arbeide (hvoraf, som maa- 
skee vides, hvert Aar til Nytaarsdag en Mængde Bind 
skulle giøres færdige for at forelægges Kongen) i Fore
ning med anden Travlhed giorde mig det i bogstavelig 
Forstand umuligt. Jeg kan ogsaa i Dag blot kortelig 
sige Dig, at det har fornøiet mig meget at erfare Din 
Bestandighed i det mig meddelte Forsæt at berige det 
Nord. Tidsskr. med et Bidrag, hvilket jeg nu snart tør 
see i Møde. I Henseende til dettes Beskaffenhed og Din 
venskabelige Yttring om den Priis, Du sætter paa min 
Dom, da vil jeg allene sige, at om Du muligen af Ven
skab i andre Dele vurderer min Dom for høit, kan Du 
det neppe i Henseende til dens Upartiskhed og Sand
hedskærlighed. At fornegte disse Egenskaber i nogen 
Bedømmelse af et literarisk Arbeide er mig umuligt. — 
1 Henseende til Formen, Du vil give Din Afhandling, 
kan jeg naturligviis intet sige før jeg kiender den, men 
vil allene yttre den Mening, at det vist nok ogsaa ved 
en slig culturhistorisk (sit v. v.) Benyttelse af Folkeviserne 
til en Skildring af Tiden, hvori man henlægger dem, vil 
være nødvendigt at tage noget kritisk Hensyn til Visernes

l) Molbech var Selskabets Archivar siden 1825.
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Art og Oprindelse og til deres poetiske Natur. Man kan 
dog umuligt tage Alt hvad de indeholde for gode Vare 
eller Realiteter; og fordi der f. E. tales om »at de vunde 
Silkeseil i den forgyldte Raa«, vil ingen faa mig overbe- 
viist om, at man i Danmark eller Norden nogensinde 
har kiendt til en saadan, meer end orientalsk Marine- 
Luxus. — Jeg mener derfor, at man i at bruge Stoffet 
i Kæmpeviserne til en Skildring som den omhandlede 
enten maa indskrænke sig til at afsondre det, som man 
historisk kan legitimere eller bestyrke (hvormange paali- 
delige Bidrag til Sæders og Levemaades Skildring inde
holde dog ei Diplomerne og Annalerne) eller man maa 
holde sig til Visernes Stof allene og give dette for hvad 
det er, et Stof med endeel reelt Underlag, pyntet af 
Phantasien med forskiønnende Fictioner. — Dette er kun 
en løselig og foreløbig Tanke, som her yttres; klarere 
vil jeg vel kunne udtrykke mig, naar jeg seer og erfarer, 
hvorledes Du har taget og behandlet Stoffet; saameget 
mere, som jeg ei kan tvivle om, at dette er skeet med 
al fornøden Kritik. — 1 Henseende til Størrelsen af Din 
Afhandling, som Du melder at ville blive omtr. io skrevne 
Ark, da kommer det derved især an paa hvor tætte disse 
ere. For Resten vil jeg her sige: multa non nocent, naar 
det blot lader sig giøre at dele Stoffet. Jeg har af Tids
skriftets Aargang eller Bind af 1828 omtrent 50 Ark 
endnu til Raadighed — thi iste Hefte er nær ved fær
digt. Mere end 6—8 trykte Ark (men disse tage en be
tydelig Deel Text) kan man vel ikke byde det difficile 
Publicum af een Materie i eet Bind. Dog, dette kom
mer an paa Omstændighederne og Interessen af det Med- 
deelte. Desuden lader vel ogsaa, som jeg formoder, Af
handlingen sig dele i flere Afsnit, om den er alt for 
lang. Jeg forudsætter, at hverken hele Viser eller alt for 
store Stykker af samme indføres i Texten som Citat; thi

20



}o6

dette vilde fylde for meget; og Viserne maa antages at 
være lippis & tonsoribus nota.

Dit Ønske at erholde et complet Ex. af Tidsskriftet 
var det mig en Fornøjelse nu at kunne opfylde, da For
læggeren af i. og 2. Aargang vil afstaae mig de endnu 
overblevne Exemplarer af samme. Derimod maatte det 
undskyldes, at jeg ikke er i Stand til at udfylde dit an
det Ønske, at levere separate Aftryk af Afhandlingen. 
Mange saadanne kunde jeg naturligviis ikke give, da og- 
saa dette vilde bidrage til at skade den allerede ringe 
Afsætning; og at lade aftrykke faa, f. E. 10 eller færre, 
koster ligesaa meget som at faa 50 Aftryk. — Denne 
Bekostning kan Tidsskriftet aldeles ikke bære, da mit 
Honorar for 1. og 2. Aargangs Udgivelse ei engang har 
vederlagt mig' mit blotte mechaniske Arbeide som Udgi
ver, end sige givet mig noget som Forfatter. Jeg har 
nu i Aar maattet paatage mig selv at forlægge Tidsskrif
tets 3die Aargang, hvorved jeg muligen endog kan lide 
Tab. I al Fald maa jeg unddrage mig enhver undgaae- 
lig Udgift og har saaledes ogsaa indskrænket Oplaget 
endeel. — Ønsker Du selv at lade tage separate Aftryk, 
da er jeg villig til at lade det skee (skiøndt ikke meget 
gierne) med 10 eller 12 Ex. Men Bekostningen derved 
vil blive circa 2 Rdlr. Arket.

Undskyld, at dette siges ligefrem og uden Omsvøb, 
som imellem os er ufornøden, om endog Tiden tillod 
dem. — Denne hindrer mig ogsaa fra at tilføie adskilligt, 
som jeg vel gad skrevet om (kun Dagens nyeste Nyhe
der, at Dr. Heiberg er bleven ansat som Theaterdigter, 
det hedder med 600 Rdlr. Gage, og at Dr. Rudelbach 
er kaldet til Hof- og Sognepræst i Gera af Greven af 
Reuss1) — vil jeg dog medtage). 1 øvrigt ønskes Dig og

*) Johan Ludvig Heibergs Udnævnelse til Kgl. Theaterdigter og 
Oversætter er ifølge Erslews Forf. Lex. af 6. Jan. 1829. Ifølge samme 
Lex. blev Andreas Gottlob Rudelbach (f 1862 som Sognepræst i Sla-
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Din gode gamle Fader et glædeligt Nytaar og lykkelige 
Dage i det kommendes Løb af Din oprigtige Ven

C. Molbech. 
23-

Elvedgaard d. i.Jan. 1829.

Ærede Ven! Jeg har herved den Fornøjelse at til- 
mælde Dig, at jeg i Gaar med Posten under Din Adresse 
afsendte den første Halvdeel af mit Manuscript. Meere 
har jeg formedelst Terminsanliggender og Julebesøg ikke 
kunnet bringe i det Reene; men Sluttningen — der dog 
neppe vil blive slet saa stor — skal med Guds Hielp 
følge om otte Dage, og saaledes vil da for denne Sinde 
— gid blot til Din Tilfredshed! — mit Løfte være ind
løst. Jeg beklager Sætteren og Korrekteuren formedelst 
de mange Tall i Citaterne; men dette er et nødvendigt 
Onde, hvilket jeg desuden — da Nøjagtighed og Fuld
stændighed egentlig er min Hovedsag — hverken har 
kunnet eller villet formindske; ogsaa troer jeg, at disse 
Citater — ligesom i Manuscriptet — helst bør staae i 
Texten selv og ikke nedflyttes under samme (dog — der
over bør det Dig at have Magten). Af de historiske Be
viser for Kæmpevisernes Troeværdighed med Hensyn til 
Sædernes Skildring (dem jeg pag. 7—8 i Mscrpt. har 
omtalt) agter jeg — da deres Antal og Størrelse altfor 
betydeligt er tilvoxet til at de som Anmærkninger kunne 
anbringes — at danne en sammenhængende Afhandling, 
der i samme Orden som nærværende, men med historiske 
Grunde skal bevise og saaledes historisk beskrive det 
samme Emne, som her blot ved Hielp af Digternes Over
levering eller den versificerede Tradition er beskrevet, 
og derhos netop omfatte samme Tidsrum som denne. 1 
en slig Indklædning haaber jeg, at den ogsaa vil faae
gelse) 8. Dec. 1828 designeret, 31. Maj 1829 kaldet af Grev Ludvig at 
Schønburg til Superintendent, Consistorialraad og Pastor primarius i 
Glauchau i Kongeriget Sachsen.

20*
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Interesse for Dit Tidsskrifts Læsere, hvorimod den styk- 
keviis eller som Anmærkninger meddeelt vilde have af
brudt Læsningen alt for meget og derved trættet og 
keedet. Til Sluttning den venskabeligste Lykønskning til 
det Nyeaar for Dig og ærede Familie saavel fra min 
gamle Fader som fra Din stedse hengivne

g T Vedel Simonsen.

Hr. Professor Molbech i Kiøbenhavn.

24.
Elvedgaard d. 15 Martz 1829.

Du har formodentlig, min ædle Ven! af min Opfor
dring i Hempels Avis N? 24 erfaret, at jeg i denne Vin
ter har beskiæftiget mig med at udarbeide mine tidligere 
Samlinger til en Beskrivelse over Carl Gustavs Feide 
paa Fyen og Landets Tilstand for, i og efter samme; og 
at jeg dertil ligesom andre Nødlidende indsamler god
dædige Medmenneskers Biedrag1). Da jeg nu tillige har 
besluttet at offentliggiøre Deres Navne, der meddeele mig 
Biedrag til samme, da jeg finder, at Indsenderen af et 
Sagn, som optages, en Bemærkning, som afbenyttes &c., 
ligesaavel fortiener at citeres som Forfatteren af en af
benyttet Bog, saa savnede jeg naturligviis nødigt Dit 
Navn paa en Fortegnelse over Mænd, der ved deres Vel- 
villie have befordret et ikke blot videnskabeligt, men 
ogsaa fædrenelandsk Anliggende; og har jeg til den Ende 
ogsaa tildeelt Dig en Rolle ved dette mit Arbeide, i det 
jeg nemlig udbeder mig den Godhed af Dig giennem 
Hr. Krag2) paa Maltmøllen (Set. Annæ Plads N? 57) at 
tilsende mig følgende Par Manuscripter fra Bibliotheket:

Blandt Regia fol. N? 800. In memoriam victoriæ 
Fionicæ 1659 af Erik Pontoppidan.

x) Om Vedel Simonsens Arbejde paa dette Skrift, der aldrig saa 
Lyset, se I, 2$2, 235. 2) Vedel Simonsens Svigerfader, Pennefabrikant
Herman Kragh (se I, 28$).
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Regia 4“ N? 2674 Relation, wie Ftihnen von den 
Schweden emportiert wurde d. 9 Jan. 1658.

Regia 4'° N° 2715 Præsten i Kiertemindes Gratula
tion til F3 i Anledning af Souverainiteten.

Thottiana fol. N? 1274 Ulfelds Brev til Landsdom
merne i Fyen.

Uldahliana fol. N? 85 om Fyens Fæstninger under C4 
samt hvilke andre Mscr. Du af Cataloget maatte erfare 
at angaae denne Periode og Fyens Skiebne i samme, 
til hvilken Ende jeg ogsaa beder Dig at giennemløbe 
Mspt. Regium 4?’ N? 2526 og Suhmianum 4“ N° 290, 
thi da de indeholde chronologiske Fortegnelser af 2 
Fyenboer*) henhørende til Civil- og Personalhistorien i 
det 17^ Aarh., saa var det vel mueligt i samme at op
fiske et og andet. Forresten erindrer Du vel, at jeg fra 
gammel Tid har havt og ikke sielden afbenyttet den Til
ladelse at faae Mspt. fra Bibliotheket ikke blot hiem til 
mit Logie i Kiøb., men ogsaa hiem med til Fyen; og 
Aarsagen hvorfor jeg henvender mig til Dig og ikke til 
Werlauff i denne Anledning er deels, som sagt, fordie 
jeg absolut vil have Dit Navn paa Listen over dem, der 
godhedsfuld ydede mig Biedrag til dette mit Arbeide, og 
for det andet, fordie jeg alt har tilskrevet Werlauff om 
andre Ting i samme Anledning og — suum cuique o: 
Enhver kan have nok i sin Deel. Skulde Du forresten 
nøie kiende Captein Fibiger eller Captein Evald, da 
kunde Du endnu i dette svensk-fyenske Anliggende vise 
mig en væsentlig Tieneste; jeg har nemlig hørt, at en af 
disse 2 Herrer have modtaget afdøde Captein Jahns 
Manuscripter for at udgive samme1); bed Dem at gien-

♦) nemlig Jani Johannis Othiniani og Bircherods.
*) Johan Adolph Fibiger, senere Oberstlieutenant (Dansk Biogr. Lex. 

V, 139), og Carl Ewald, senere Generalmajor (anf. Skr. IV, 619), vare 
begge den Aaret forud afdøde Historiker Ferdinand Heinrich Jahns Med
arbejdere (anf. Skr. VIII, $79 ff.).
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nemsee disse hans Samlinger og i Fald de ogsaa angaae 
den svenske Krig 1657—60, da at meddeele mig den Deel 
deraf, som angaaer Fyen, forsaavidt samme nemlig ikke 
er taget af trykte Piecer eller Bøger, men af Documen- 
ter og Manuscripter; og bed Dem derhos være forsik- 
krede om, at jeg ved Afbenyttelsen samvittighedsfuld skal 
citere hvem jeg skylder enhver nok saa liden Oplysning; 
og det var jo dog vel mueligt, da Capt. Jahn arbeidede 
saa flittigt i Archivet, at han kunde have et og andet, 
som jeg i mine Samlinger savner. Forresten vil jeg til 
Sluttning dog sige Dig saa meget for at anspore Din Flid 
i dette Din Vens Anliggende, at jeg i Følge min Opfor
dring og mine seenere udstædte Circulairer alt har faaet 
kostelige Biedrag til Skildringen af hiin rædselsfulde 
Periode og at jeg derhos har grundet Haab, at disse 
mine Samlinger Dag fra Dag ville voxe.

Din venskabeligst hengivne
Vedel Simonsen.

S. T. Hr. Professor Molbech i Kiøb.

E. S. Hav ogsaa den Godhed ved Leilighed at spørge 
Pr. Thiele1) om han ikke, da han samlede Folkesagn, 
mueligviis ogsaa fik nogle, som angik den svenske Krig 
i Fyen og som han maaskee endnu kunde have liggende 
uafbenyttede ? Vale!

25.
Elvedgd. d. io April 1829.

Højstærede Ven! Jeg modtog først Dit Brev af 26 
Martz2) med forrige Post, formodentlig fordie det var af

l) Prof. Just Matthias Thiele. 2) Dette Brev er ikke opbevaret. 
Molbech maa heri have meddelt Vedel Simonsen, at han har gjennem- 
rettet hans i Nordisk Tidsskrift optagne, i Brevene Nr. 21—23 omtalte 
Afhandling. Som den foreligger trykt, er den forsynet med et Dusin 
Anmærkninger af Molbech. V. S. har aabenbart ikke været ubetinget 
fornøjet med denne M.s Vennetjeneste.
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gaaet med Ageposten og altsaa havde en langsom Reise. 
At Stilen i den indsendte Afhandling vel paa mange 
Steder kan have været incorrect og enkelte Afskriverfeil 
ogsaa kunde have indsneget sig i Citaterne, betvivler jeg 
ingenlunde, da de let kunde være foranledigede ved det 
Du selv, som jeg nu seer, uden Fornødenhed paaskyn
dede Indsendelsen saa overordentligt; imidlertid vil jeg 
haabe, at de sidstes Antal ikke har været ret betydeligt, 
da jeg, forinden jeg omskrev Afhandlingen, confererede 
Originalen med Nyerups Udgave af Kæmpeviserne. For
resten modtage Du min erkiendtlige Tak for den Ulej
lighed, disse Rettelser i en saa travl Tid have foraarsaget 
Dig! I Henseende til Undladelsen af at indføre Stropher 
af Viserne i Texten er jeg undskyldt, da Du selv ud
trykkelig havde forbudt mig det. Min Formeening, at 
Dyrekarlen var Skytte grunder jeg derpaa, at Dyreskytte 
var et almindeligt Navn for Herregaardsskytten, der havde 
den høie Jagt eller Dyrejagten (cfr. GI. D. Mag. 4 p. 
283) og at denne da, ligesom i seenere Tider, baade 
havde en Karl og en Dreng under sig, som hiem/wé 
Byttet fra Jagten. Hvad de øvrige Forandringer — jeg 
meener materielle Forandringer — er angaaende, da maae 
Du selv best vide, hvorledes det læsende Publikum øn
sker Tingene fremstillede; jeg holdt mig blot til Kæmpe
visernes Text forsaavidt jeg troede at forstaae den, og 
forsaavidt kunde der gierne være adskillige af Dine For
andringer og Anmærkninger, hvorimod jeg for min Deel 
kunde have et og andet at protestere; men min Stemme 
er ikke Publikums. 1 alle Tilfælde synes mig, at det 
var billigt, da Du har havt saa megen Ulejlighed med 
Afhandlingen, at Du da (dog, som jeg haaber, paa en 
for mig skaanende Maade) til Sluttningen anmærkede, at 
da Tid og Omstændigheder havde hindret Forfatteren 
fra at lægge sidste Haand paa Arbeidet, saa havde Du
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paa hans Anmodning paataget Dig at omarbeide samme1). 
Overhovedet havde jeg gierne, naar Du derom havde til
skrevet mig, overladt Dig det hele Manuscript som Mate- 
rialier, Du selv ved en eller anden Leilighed i eget 
Navn kunde have brugt, da det aldeles ikke var mig om 
Forfatterskabet at giøre. Endelig modtage Du min for
bindtligste Taksigelse for de tilsendte Mscrpt. fra Biblio- 
theket samt for det tilsendte Exemplar af Nordisk Tids
skrift, som virkelig aldrig skal blive udlaant og som jeg 
gierne vil betale Dig, hvis Dig saaledes synes. Din hen
givne

Vedel Simonsen.
S. T.

Hr. Professor Molbech i Kiøbenhavn.

26.
Kiøbenhavn 12. Sept. 1831.

Kiære Ven! 1 det jeg lader dette medfølge de sepa
rate Aftryk af Din Afh. om Kæmpeviserne, som Bogtr. 
Thiele idag har sagt mig, er paa rede Haand: beder jeg 
Dig undskylde, at Du i St. for 12 Exx. som formodent
lig findes opgivne af Thiele, kun erholder 10, som var det 
for Dig bestemte Antal, jeg havde ladet tage af bemeldte 
Aftryk.

Da jeg imidlertid ønskede selv at have et Exemplar 
deraf i min hist. Samling, eller ved Kæmpeviserne, og 
tillige at Afhandlingen saaledes maatte findes paa Biblio- 
theket: lod jeg desuden 2 Exx. aftrykke, som ere de, 
jeg nu har holdt tilbage og som, jeg gjør mig Haab om, 
med Dit Samtykke.

Manuskriptet til Afhandlingen, som jeg havde giemt, 
har jeg endelig efter megen Søgen idag fundet; jeg troer 
der mangler kun nogle faa Blade deri. — Du vil heraf

L) Denne Henstilling fulgte Molbech dog ikke.
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kunne erfare, at jeg sagde dig sandt i Gaar1), nemlig at 
en meget stor Deel af Afhandlingen, i det mindste hvad 
Formen angaaer, er heel omarbejdet og omskrevet af 
mig, ligesom alle Citater kritisk ere giennemgaaede, og 
de til vedkommende Steder ikke svarende eller i andre 
Henseender ikke passende ere udeladte, men derimod 
hyppigen ipsa verba af Viserne anførte, m. m. Nu er 
det vist nok for sildigt heri at giøre nogen Forandring; 
men saa meget mere haaber jeg, Du ei vil være utilfreds 
med det, som dengang er skeet.

Det skulde ret have glædet mig endnu en Gang at 
see Dig, min gamle, trofaste Ven! før Din Afreise; men 
derom tør jeg knap giøre mig noget Slags Haab. Vidste 
jeg, at Du til nogen Tid i Efterm. enten var hiemme i 
Vertshuset eller hos Hr. Kragh, skulde jeg der søge Dig; 
men paa det Uvisse lader det sig ikke giøre. Selv er 
jeg hiemme Kl. 8 i Aften eller noget før; men da jeg vel 
neppe tør eller kan vente Dig, saa vil jeg ønske Dig en 
heldig Reise og at vi snart engang i Livet maatte sam
les under glædeligere Varsler end det nærværende Øje
bliks. Din hengivne og oprigtige Ven

C. Molbech.

Kiøbenhavn 19. Jan. 1839.

Kiære og ærede Ven! Tilgiv, at nogle faa og flyg
tige Linier, der sendes under Indslutning og skrives i 
en upasselig Tilstand, bringe Dig deels min venskabelige 
Nytaarshilsen, deels min foreløbige Tilmeldelse af et 
Foretagende, hvis længe paatænkte Udførelse nu skulde 
tilstunde, som jeg ikke troer at behøve videre at anbe
fale Dig, men hvortil jeg i eget og fleres Navn vil ud
bede mig Din Deeltagelse, Interesse og Understøttelse.

l) Vedel Simonsen tilbragte i første Halvdel af September en Uges 
Tid i Kjøbenhavn.
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Det er Stiftelsen af en historisk Forening for Danmark, 
hvis Øiemed i Almindelighed skulde gaae ud paa deels 
at fremkalde og styrke en mere levende Sands for Histo
rien (og det ikke blot vor egen) i vort Fædreland; deels 
at fremme historisk Forskning, Videnskab og historisk 
Konst ved at aabne et Tidsskrift for derhen hørende hi
storiske Arbeider (i vidtløftigere Mening, altsaa uden 
Udelukkelse af Politik, Geographie, Ethnographie, Archäo
logie &c.); deels endelig at medvirke til at redde og be
vare hvad der endnu kan reddes af historiske Brevska
ber, Actstykker og andre Kilder, som kunne findes i 
Landet — eller, hvilket er det samme, bidrage til, at en 
friskere og liveligere Deeltagelse hos Folket for saadanne 
Gienstande bringer Private og Embedsmænd til at virke 
til slige nationale Sagers Bevaring. — Foreningen skal 
være baseret paa, at alt hvad der for dens egen Reg
ning og Forlag udgives (hvortil nødvendigen maa høre 
et historisk Tidsskrift, hvoraf uopholdelig et Hefte maatte 
udgives) erholde Foreningens Medlemmer gratis; og dis
ses ordinaire aarlige Bidrag sættes ikke høiere end to 
Rbdlr. — I øvrigt skulde deels et dansk historisk-biogra- 
phisk Lexicon, deels en successive Stift- og Amtviis frem
trædende geographisk-ethnographisk-antiquarisk Beskrivelse 
over Danmark være de større Formaal, hvorpaa Forenin
gen i Tiden, om den vinder Liv, Sundhed og Kræfter, 
skulde henvende de sidste.

Saameget paa dette Sted. Jeg tvivler ingenlunde om 
Dit Samtykke i at tegne Dit Navn blandt Foreningens 
oprindelige Medlemmer. En Plan og Indbydelse til Deel
tagelse er udkastet, billiget af en heel Deel hæderlig 
kiendte Lærde og Videnskabsdyrkere, og vil med det før
ste, naar en Samling er holdt, blive trykt, og skal da 
blive Dig tilstillet. Sikkert tør vi ogsaa snart af Dit 
rige Kundskabs- og Kilde-Forraad vente Understøttelse 
for det historiske Tidsskrift. Ogsaa i Livets Aften ville
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vi begge med tro Kiærlighed søge at virke hvad vore 
Evner i denne Livsperiode magte for en Sag, der be
gejstrede vor Ungdom.

Med Agtelse og Hengivenhed Din bestandige Ven 

C. Molbech.

28.

Ved at tilsende Dig, min kiære og agtede Ven! som 
Medlem af den Danske historiske Forening, dette Selskabs 
publicerede Vedtægter, saaledes som de i det almindelige 
Møde d. 22de Februar, efter Discussion over hver enkelt 
Paragraph, bleve fastsatte, tillader jeg mig tillige paa det 
varmeste at anbefale Dig dette Foretagende, af hvis 
Fremgang og Resultater jeg haaber, vi skulle opleve 
mangen gavnlig Frugt for Fædrelandets Nationalliteratur 
og literaire Cultur i den historiske Retning. Foreningen 
trænger til kraftig Understøttelse, især i dens tidligste 
Alder. Maaskee var det Princip, hvorpaa dens Organisation 
er bygget, at en ringe Contingent skulde bringe Selskabet 
mange Deeltagere i alle Egne af Landet og blandt alle 
Folkeclasser — i oeconomisk Henseende mindre rigtig 
beregnet, end om man havde sat Contingenten f. Ex. til 
det Dobbelte. Men deels maatte man jo netop ønske 
Mange, der interesserede sig for Sagen og Formaalet splv; 
deels har det i vor Tid sine store Vanskeligheder at faae 
Folk til, ved Siden af saamange andre lignende Udgifter, 
at gaae ind paa en aarlig Contribution af 4 Rbdlr. til en 
ny Association.

Ikke sielden har Du allerede viist, at Du med ædel 
og liberal Opoffrelse, ogsaa af Pengemidler, ønsker og 
stræber at virke for Videnskabelighed og literair Cultur 
i Fædrelandet. Hvis nogentid herefter Du i Din Stilling 
finder Kald til at ville virke paa denne Maade, da lad 
en [national Forening være Dig og Din Opmærksomhed
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anbefalet, hvis Formaal saa ganske falder sammen med 
den Stræben og de Resultater, hvorfor Du med Hæder 
og Agtelse har offret saa stor en Deel af Dit Liv.

Den historiske Forening skrider i Tilvæxt endnu kun 
langsomt frem og tæller ei over ijo Medlemmer, hvoraf 
vel omtrent jo udenfor Kiøbenhavn. Disse ere altid langt 
mindre eller mindre sikkert at regne paa, i det mindste 
er det baade meget langsommere og vanskeligere at faa 
Vedkommendes Contingent ind. Men dog synes hos 
Mange ogsaa i Provindserne virkelig Interesse for Sagen 
at yttre sig; og uden Tvivl kunde der, som her i Staden, 
mangfoldige Medlemmer opnaaes, naar Enkelte Mænd af 
Navn og Agtelse, hver i sin Kreds, vilde anbefale og 
fremme Sagens Tarv. — Uagtet de endnu ringe Udsigter 
tænkes der dog alt paa det historiske Tidsskrift, til hvis 
iste Hefte et Bidrag er leveret og nogle andre lovede 
med temmelig Vished, saaledes at vi haabe (om ogsaa 
tildeels paa Credit) at kunne faae dette Hefte paa 10—12 
Ark publiceret i Junii Maaned1).

Jeg tilføier endnu kun til Efterretning, at i bemeldte 
alm. Møde d. 22. Mart. faldt Forsamlingens Valg af Be
styrelsen paa Professor Velschow, Prof. Larsen, Registrator 
Petersen, Landsoverretsassessor Jacobsen2} og Undertegnede. 
Bestyrelsen valgte Prof. Larsen til Formand og mig til 
Secr^tair3).

Tilgiv Hast, Uorden og Korthed, og modtag Be
vidnelsen af den bestandige Hengivenhed, hvormed jeg 
er Din oprigtige og forbundne Ven

. .. o C. Molbech.Kbh. 4. April 1839.

x) Heftet udkom dog først i Slutningen af Juli. 2) Universitets
professorerne Hans Matthias Velschow og Johannes Ephraim Larsen, 
Registrator i Gehejmearchivet Niels Matthias Petersen og Overrets
assessor Peter Vilhelm Jacobsen. — 22. Marts Fejlskrift for 22. Februar. 
s) Om Werlauffs og Andres Betænkeligheder i Anledning af Molbechs 
Stiftelse af den historiske Forening se I, 379.
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29.

Høistærede HEr Ven! Større end sædvanlig Syge
lighed og Afkræftelse i denne Vinter har hindret mig fra 
at besvare Din første ærede Skrivelse, og det saa meget 
snarere som jeg i Følge samme maatte forvente en of
fentlig Indbydelse eller rettere sagt Plan for det saaledes 
intenderede Selskab, den jeg altsaa først vilde oppebie. 
En saadan er nu ved Din sidste kiærkomne Skrivelse 
indløben, og jeg undlader ikke herved at bevidne Dig 
min inderlige Glæde saavel over Ideen som over sammes 
Udførelse. Kunde noget fryde mig paa mine gamle 
Dage, da maatte det være at see en slig Idee nogenlunde 
heldigt realiseret; men des værre! den virkelige Udførelse 
pleier sielden at svare til Tanken, Haabet og Ønsket; 
dog — til at den kunde nærme sig samme alt meere og 
meere vil vist enhver, der fatter dens Ypperlighed, med 
Fyrighed biedrage. Da Du imidlertid synes (hvori jeg 
ogsaa troer, Du har fuldkommen Ret) at søge min An
deel af Biedraget mindre i Hovedet end i — Pungen1), 
ville Du tillade mig at opsætte min Erklæring i denne 
Henseende, indtil jeg med Guds Hielp til Foraar eller 
Sommer har den Glæde at staae for Dit Ansigt. Modtag 
forresten min Bevidnelse om, at faae i Stilhed have glæ
det sig meere over Din mangeaarige Virksomhed for Dan
mark i Særdeleshed og for Norden i Almindelighed end 
jeg; en Deeltagelse der endogsaa gaar saa vidt, at jeg 
ikke andet kan end beklage mig for Dig, at Videnskabers 
Selskab blot har tilsendt mig det 2^, ø og 4^ Hæfte af 
Dit Dialekt-Lexicon (hvortil jeg alt har samlet en Deel 
Supplementer), men derimod beholdt iS£ Hefte for sig 
selv; ligeledes er af Videnskabers Selskabs Ordbog Litt-r 
O det sidste jeg har faaet, medens Littt N aldeles er

x) Vedel Simonsen betænkte senere Historisk Forening med en Penge
gave (se Nr. 57).
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udeblevet; ikke at tale om Videnskabers Selskabs Skrifter, 
hvoraf jeg kun faar et Hæfte engang iblandt og det snart 
paa Skrivpapir og snart paa Trykpapir, saa at der gives 
gevaltige Lacuner; uagtet jeg ved Werlauff for et Par 
Aar siden har opgivet Selskabet, hvad jeg manglede 
saavel i denne som i hiin Henseende. Næst forbindtligst 
Compliment for ærede Frue med uskrømtet Højagtelse 
Din oprigtig hengivne

Vedel Simonsen. 

Elvedgd. d. 13. April 1859.
S. T.

Hr. Justitz Raad Molbech
i Kiøbenhavn.

30.

Min kiære og ærede Ven! Med de samme Ord, 
hvormed Du begynder Dit venskabelige Brev af 13. April, 
kan jeg omtrent begynde mit: »Større end sædvanlig 
Sygelighed og Afkræftelse i dette Foraar have hindret 
mig fra tidligere at besvare dette Brev;« ja jeg kan gierne 
endnu nærmere bruge Dine Ord »i denne Vinter«; thi 
min tiltagende Afkræftelse, Nervesvaghed og Svækkelse af 
Arbejdsevnen begyndte egentlig saa at sige med Januar 
Maaned, indtil den i Mai og Jun. Maaned (nu ogsaa paa 
8 Dage forøget ved gastriske Tilfælde og Diarrhoe) er 
stegen til en foruroligende Grad — jeg bruger med Føie 
dette Udtryk; thi hvorledes vil det i min Stilling gaae 
mig, naar Kraft og Evner til at arbeide forlade mig? — 
Og det er en Sandhed, at disses Aftagen og den tilnær
mende Alderdoms Svækkelse har jeg endnu aldrig følt 
saaledes som i dette Aar, der bl. a. ogsaa har medført 
2—3 af Fortændernes Løsning i Tandgierdet og Ubrug
barhed. Men Aaret er jo ogsaa for mig klimakterisk; 
dersom jeg naaer den 8de Oct., fylder jeg mit 56!' Aar.
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— Jeg tænker nu for Alvor paa med det allerførste, enten 
ved en Reise i Danmark eller Sverrige — eller i det mind
ste ved nogle Ugers Arbeidsfrihed og Ophold i en landlig 
Egn at forsøge paa, om jeg endnu engang nogenlunde kunde 
faae mine Kræfter retableret. Den begyndte Udarbeidelse 
af min Danske Historie (eller Skildr, og Fortællinger af den 
d. Hist.) II 2det Hefte, maa jeg lade ligge. Men dette gaaer 
ikke an med den begyndte Redaction af den historiske 
Forenings Tidsskrift, hvoraf iste Hefte er under Trykken 
og billigen bør udkomme i det mindste i Julii Maaned. Det 
er bl. a. ogsaa i den Anledning, jeg skriver disse Linier, 
og gaaer strax til Sagen. I dette iste Hefte af det histor. 
Tidsskrift vil formodentlig, foruden en architectonisk 
Prospect af en bekiendt antik Herregaard i Salling: 
Spøttrup, blive meddeelt et nylig optaget godt og nøi- 
agtigt Grundrids af Gurre Slot ved Helsingør, saaledes 
som det nu fuldstændigen i sine Grundvolde kan frem
stilles efter de — i øvrigt vandalisk udførte Udgravninger, 
som der i senere Aar have fundet Sted. — 1 Anledning 
heraf maa jeg særdeles henvende mig til min ærede Ven
— da det er berettet mig, at Du skal have samlet Bidrag 
til en diplomatisk Historie af bemeldte Gurre. Alle 
Historieforskere her i Staden have erklæret, at der lidet 
eller intet er at finde om denne Gienstand. Dette Lidet
— eller maaskee langt mere, end man troer — er nu 
muligen samlet fuldstændigst af Dig. Jeg kan saaledes 
ikke andet end bede Dig give den historiske Forening 
det første Beviis paa Din Deeltagelse og Interesse for 
samme ved at meddele os af Dine Samlinger en kort 
historisk Artikel over Gurre, saaledes som den kan være 
passende som Text til bemeldte Grundrids; eller, om Du 
for Øjeblikket ikke finder Dig oplagt til at redigere en 
saadan (der vel passende kunde blive f. Ex. i Ark i stor 
Octav), da at bevise os den Velvillie at overlade os Dine
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Optegnelser, som med skyldig Erkiendtlighed og Erkien- 
delse skulde blive benyttede. Men, hvad jeg indstcendigst 
maa bede om, er, at Du med naste Post vilde lade mig 
vide, om jeg kan vente mig noget fra Dig og hvilket? 
til omtrent d. i. Jul. (hvis det var noget, af Dig Selv 
redigeret). Vilde Du derimod sende mig Optegnelser og 
Samlinger, maatte det være med næste Agepost eller 
Brevpost, da jeg muligen om io—n Dage ikke er mere 
i Kiøbenhavn. Skulde Du muligen have anlagt Din Plan 
paa et eget Skrift eller en udførlig Afhandling om Gurre, 
da kunde jo deraf blot de vigtigste Data og Noticer 
meddeles — saa meget som til bemeldte Øiemed, Grund
tegningens historiske Oplysning, kan behøves.

Du seer allerede heraf, at det ingenlunde blot er ved 
»Pungen«, jeg mener Du vil bidrage til at fremme det 
historiske Selskabs Formaal. Jeg maa bl. a. erindre Dig 
om, at Du for mange Aar siden talte om at ville samle 
diplomatariske Bidrag til den Danske Middelalders Cultur- 
historie og Adelshistorie. Jeg haaber, dette Dit Forsæt 
er eller vil blive opfyldt til Bedste for det historiske 
Tidsskrift. — Imidlertid vil jeg ogsaa i andre Henseender 
anbefale Foreningens Formaal Din varme og kraftige 
Medvirkning. Hvorledes er Du sindet for min Yndlings- 
sag: Tilvejebringelsen af et dansk historisk-biographisk 
Lexikon ? — et Værk, hvis Savn Du vist nok, ligesom jeg 
og mangfoldige Andre, dagligen maa føle. Jeg længes 
paa det høieste efter at tale med Dig herom og om andet, 
der kan interessere os begge, samt efter at kunne med
dele Dig noget nærmere om den histor. Forenings nær
værende Status og Udsigter, hvorom endnu ei kan siges 
andet, end at de hverken ere glimrende eller fortvivlede. 
— Om vi nu skulle træffes i Fyen eller i Kiøbenhavn, 
vil formodentlig inden 2—5 Ugers Forløb vise sig. — 
Imidlertid gientager jeg min Bøn: lad ikke næste Postdag
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gaae forbi, uden at erindre Gurre og Din med Oprigtig
hed hengivne og forbundne Ven

C. Molbech.
Kiøbenhavn ii.Jun. 1839.

å propos! — Skulde Du ei kunne opgive mig en 
smuk, værdig, simpel idée for et blivende Segl for den 
histor. Forening? — et virkeligt Segl nemlig, da jeg kun 
betragter det her aftrykte som interimistisk og desuden ei 
er fornøiet dermed, da det er for stort1).

Kan og tør man bruge de 5 danske Løver, uden 
Krone, m. m. i et simpelt Skiold og med Overskrift som 
paa dette Segl? — Det var Graveurens Mening, der selv 
foreslog mig det.

P-
Elvedgaard d. 16 Juny 1839.

Velbaarne Hr. Justitzraad! højstærede Hr. Ven! Du 
maae ikke have havt den rigtige Tiltroe til mit Ord, at 
jeg nemlig i dette Foraar (eller hvad man skal kalde det 
Sammensurium af Blæst, Kulde, Tørke og Støv, hvori vi 
for nærværende Tid aande og qvasi leve) befandt mig 
extra ordinem siett saavel paa Legeme som Siæl og Aand, 
siden Du endnu forlanger, at jeg desuagtet stante pede 
og uopholdelig skal udrive mig fra mine vante litterære 
Syssler og det jeg giorde til Formaal for Resten af mit 
Livs Virksomhed, for over Hals og Hoved at opsøge, 
ordne og sende Dig, hvad jeg har om Gurre. Det er 
nu i dette Foraar (altsaa i den ubehageligste Tid, hvor 
sligt kunde møde mig) den 7^ Anmodning, jeg faaer om 
litterære Biedrag (Ex. gr. fra Falck, Kalkar, Paludan 
Müller, Thiele, Barfod, Rask &c.), og det er umueligt 
uden at opgive sit eget Formaal at tilfredsstille dem alle, 
allerhelst i en Forfattning som den, hvori jeg nu befinder

l) I Seglet staar: DEN DANSKE HISTORISKE FORENING 1839.
2 l
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mig, da selv Nedskrivelsen af et Brev kan angribe mine 
Nerver1). Giv Tid og hav Taalmodighed! og Du, frem 
for nogen, skal eie mig med Hud og Haar, men nu er 
det — umueligt. Jeg besidder rigtig nok Samlinger til 
Gurres Historie, men de ere, tillige med fleere danske 
Borg-Historier, indflættede i en Sagnhistorie om Kong

l) Hvad det er for Bidrag den bekjendte Slesvigholstener og Kieler- 
Professor Niels Nicolaus Falck har anmodet V, S. om, vides ikke, da 
intet Brev fra F. til V. S. kjendes. Heller ikke kan det oplyses, hvor
med han paa denne Tid kunde tjene Gaspar Paludan-Muller, med hvem 
han i en Aarrække stod i Forbindelse. Derimod bekræfte Breve til V. S., 
at J. M. Thiele, C. A. H. Kalkar (den Gang Overlærer ved Odense Cathe- 
dralskole), Frederik Barfod og Hans Kr. Rask (senere Præst) paa for- 
skjellig Vis lagde Beslag paa hans literaire Tjenstvillighed. Kalkar skriver 
i et Brev, Odense 50. Jan. 1839: Prof. Thiele har bedet mig at gjøre 
en Indsamling af hvad der kan findes »om Folkeovertro og Folkesagn« 
her i Fyen i adspredte Samlinger, fornemmelig af topographisk Indhold. 
Da jeg veed, at Ingen har omhyggeligere Arbeider i dette Fag, end 
Deres Velbaarenhed, tillader jeg mig at forespørge mig hos Dem, om 
De med vante, hæderlig bekjendte Lyst til at fremhjælpe videnskabelige 
Foretagender vil laane mig Deres Manuskripter af topographisk Indhold 
for af samme at uddrage, hvad der kunde tjene til hiint Øiemeed, eller 
De paa anden Maade vil lade mig tilflyde, hvad der af Deres rige og 
paalidelige Kilder kan befordre Prof. Thieles Ønsker. — Rask søgte i 
Breve af 2. Febr. og 9. April 1839 at interessere V. S. for sit Blad 
Morskabslæsning for Den Danske Almue og slutter sit sidste Brev saaledes: 
Skulde Deres Velbaarenhed kunne blive til Sinds at ville meddele til 
Bladet Stykker af de rige Fonds, som De er i Besiddelse af, da vilde 
det vist glæde mange. — Og endelig Frederik Barfod, hvis Brev, dat. 
Borgergade 175 d. 16. Mars 1839, i sin Ordfylde er saa charakteristisk, 
at det fortjener at meddeles in extenso: Højstærede Her Professor! Da 
jeg fra Hempel af véd, at De har modtaget det Hæfte af Brage og 
Idun, som De i Fjor havde den Godhed at subskribere på, og at De 
således har sét, at det Foretagende, De syntes at omfatte med så megen 
Interesse, nu endelig er begyndt, — vil De vistnok tilgive mig, at jeg 
atter ved disse Linier henvender mig til Dem og anmoder Dem om Deres 
litterære Bistand, så snart det måtte være Dem belejligt. Da jeg nu 
en Gang har vovet at stille mig i Spidsen for dette Foretagende, anser 
jeg det også for min Pligt at banke på alle Vegne, hvor man har givet 
mig Håb om at ville lukke op for mig, og derfor tyr jeg nu også til



Vald. d. 4 og et Udkast til en dansk Geographie eller 
Statistik for hans Tidsalder og ere uadskillelige fra samme. 
At ville pille dem derud af vilde koste mig megen Tid 
og Umage og var desuden et aldeles unødvendigt og 
altsaa unyttigt Arbeide; thi, som jeg seer, har B. Becker 
i sine Efterrett. om gi. danske Borge ogsaa benyttet Geh.

Deres højædle Velbårenheds rige Forrådskammer, der gjemmer så megen 
Lærdom og så mangen Granskning. — Jeg har mange og store Hin
dringer at overvinde for at drive Foretagendet. — De økonomiske Hin
dringer, som Subskribenternes ringe Antal i Forbindelse med min egen 
Uformuenhed lægge mig i Vejen, have vistnok allerede gjort Udførelsen 
megen Afbræk, men hidtil overvandt jeg dem dog, og for Fræmtiden 
stoler jeg på Gud, ligesom det også synes mig umuligt andet, end at 
Subskripsjonen må våkse, må endog våkse betydelig. — Hvad jeg dernæst 
især må stole på, er den Interesse, Ideen åbenbar har fundet hos Nordens 
største Ånder, og når disse nu og da i Gjerningen ville bekræfte den, 
skal jeg også stræbe at holde mit Mod opret, når kun de mislige økono
miske Udsigter en Smule ville klare sig. For de Oplysninger om Peder 
Syvs Familie, Professoren i Fjor meddelte mig, burde jeg vistnok for 
længe siden have aflagt min Tak; men min aldeles nødvendige Brev- 
vækslings Vidtløftighed med de forskjelligste Personligheder lige fra Kil 
indtil Hemøsand vil dog, håber jeg, indeholde et ikke så aldeles ringe 
Moment til min Undskyldning. — Ligeledes må jeg takke Professoren 
for de givne Vink til Bestemmelsen af vore Kæmpevisers Alder. — Jeg 
skal visselig ikke glemme dem, og, da jeg selv mangler den tilstrækkelige 
Styrke i vort Oldsprog, har jeg også allerede talt derom med flere Is
lændere, uden at jeg dog hidtil har fået noget tilfredsstillende Udbytte 
af de derved foranledigede Undersøgelser, hvis Iver jeg dog rigtignok 
frygter for at have Grund til at betvivle. — Hvis Professoren selv skrev 
en Opfordring desangående i Brage og Idun, og gav et Vink om Deres 
Anskuelser, en Anvisning til den Fræmgangsmåde, De ønskede fulgt, 
vilde en sådan Opfordring dog vistnok om kortere eller længere Tid 
finde sin Mand og fræmkalde sin Virkning. — Vilde det Yære ubeskjedent 
af mig, om jeg anmodede Dem derom ? — Dog, hvilket Æmne, De end 
måtte behandle for Br. og I., gjennemtrængt af Deres nordiske Ånd og 
Liv, gjennemglødet af Deres Fædrelandssind, vilde det stedse vorde en 
kær og betydningsfuld Gave. — Først i Forgårs læste jeg et Skrift af 
Dem, som allerede er 26 Vintre gammelt, men som tiltrak mig både ved 
sin Form og sin Behandling, og hvis Fortale gjorde et dybt Indtryk på 
mig, — det var: Fyns Vilkår under Grevens Fejde. — Med udmærket

21 *
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Archivet til Gurres Historie1), og Du kan lett faae Knud
sen2) til at supplere det manglende i samme. Det lidet, 
som jeg kunde have meere af Cancellie Registranter o.s.v., 
angaar sildigere Tider og er — nullius momenti. For
resten reiser jeg selv med det første til Veile, Langeland 
eller Møen for at tilbringe nogle Uger af min Afkræftelses 
Periode; maaskee vi der kunne mødes under en lykke
ligere Stierne. Næst min ærbødigste Compliment for 
dyrebare Frue undertegner sig Din oprigtigst hengivne

Vedel Simonsen.

E. S. Til Segl for en historisk Foreening kan intet 
Symbol være meere passende end Clio og hendes Tavler; 
og til at udtrykke, at Foreeningen er nordisk, kan man 
jo lade hende riste Runer paa et Skiold i Stedet for at 
skrive med stylus paa Voxtavlerne3). Vale!

Elvedgaard d. 29 Juty 1859.

Velbaarne Hr. Justitzraad! Høistærede Hr. Ven!
De Samlinger til Gurres Historie, jeg nægtede at ud

levere til Dig, fordie de endnu vare ufuldendte og jeg 
engang, under en gunstigere Vending af min Sundheds 
Tilstand dog baade haabede og ønskede at fuldende 
samme, har jeg desuagtet nu under Conf. R. Werlauffs 
Nærværelse seet mig nødsaget til, i deres aldeles raae 
og ufuldendte Tilstand, at udlevere til de Hr. Etatsraad

Højagtelse er jeg højstærede Her Professorens ærbødigst hengivne Fre
derik Barfod. — Men 'hverken Rask eller Barfod lykkedes det at faa 
den gamle Oldgransker paa Elved til Medarbejder ved deres Tidsskrifter.

J) J. G. Burman Becker har i 2. og 3. Samling af Efterretninger om 
de gamle Borge i Danmark og Hertugdømmerne (1831 — 32) nogle faa 
historiske Meddelelser om Gurre, der dog næppe ere fremgaaede af 
Archivstudier. 2) Registrator i Gehejmearchivet Hans Knudsen. s) Dette 
Forslag til et nyt Segl for Historisk Forening blev dog ikke accepteret.
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Rafn og Justitzraad Thomsen1), da disse Herrer — efter 
hvis Begiering jeg for 2 Aar siden havde samlet dem — 
nu giorde Fordring paa en uopsættelig Indløsning af 
dette mit Løfte, en Sandhed jeg i alle dens Dele saavel 
med deres eget Ord som med vore den Tid vexlede 
Breve kan bevise, og som jeg tilmælder Dig saa betimelig, 
for at Du ikke skal fatte Mistanke til mig, som om jeg 
uden Nødvendighed tilstod andre, hvad jeg nægtede Dig, 
hvem jeg overhovedet med det første haaber at overbevise 
om, med hvor megen Højagtelse og hvor oprigtigt et 
Venskab jeg stedse undertegner mig som Din forbindtl. 
hengivne

Vedel Simonsen.

Elvedgaard d, 2 Nov. 1839.

Højstærede Hr. Ven! Fra det Øieblik jeg paa Grund 
af et tidligere Løfte saae mig nødsaget til at overlade 
Etats Raad Rafn &c. mine ufuldendte Samlinger om 
Gurre (dem jeg nu desto værre! hører, man har beskaaret 
med Kritikkens Sax, uagtet jeg saa gierne vilde have, at 
de blot skulde have været en Række chronologisk-ordnede 
Sagn og ingen critisk Historie), har jeg ikke alleene været 
betænkt paa, men ogsaa bestræbt mig for at indfrie min 
Forpligtelse til Dig eller Dit Tidsskrift paa en, som jeg 
haaber, i det mindste tildeels fyldestgiørende Maade og 
derfor fremsøgt og revideret en Deel af mine gamle 
Samlinger, hvoraf mueligviis enten det ene eller det andet 
maatte kunne convenere, og har jeg saaledes herved den 
Fornøjelse at kunne tilbyde Dig for Dit Historiske Tids
skrift enten

1, mine historiske Samlinger til Danske Slottes og

') Werlauff fik Afhandlingen om Gurre med sig hjem og afgav den 
efter endt Gjennemsyn og foretagen Forkortning til Rafn til Offentlig
gjørelse i Annaler for Nordisk Oldkyndighed (jvfr. I, 383, 385).
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Herreborges Bygnings og Befæstnings Historie i den 
catholske Tidsalder (for saaledes ved Historiens Vidnes
byrd at godtgiøre, hvad der i Kæmpevisernes Skildring 
af samme Gienstand er falsk eller sandt). Denne Af
handling er 14 skrevne Ark, som omtrent vil udgiøre 6 
trykte, men jeg ønskede gierne, at den, saavel som mine 
mueligviis øvrige Biedrag, maatte trykkes uden alt for 
megen Afkortelse og Forandring og uden alt for mange 
critiske (det vil sige recenserende) Anmærkninger. Skulde 
Du derimod ikke ønske at optage den, da udgiver jeg 
den særskilt, og maaskee Du da vil tillade mig at tilegne 
Dig den som et Beviis paa min Højagtelse for det meget 
gode, Du har virket for Fædrelandets Sprog og Historie.

Eller 2, en Dagbog fra min antiqvariske Reise i Jyl
land 1814, som jeg foretog med den Ordre (foruden 
meere) ogsaa at giennemgaae og registrere de ældste 
Documenter, jeg forefandt paa de Herregaarde, jeg be
søgte, og som altsaa indeholder Registrant over det ældste 
i adskillige jydske Herregaardsarchiver, der altid beholder 
sit Værd, om end Dagbogen, som sagt, er 25 Aar gammel. 
Dens Størrelse er omtrent som den foregaaende.

Eller 3, En Samling af (ret interessante) Sagn fra 
Carl Gustavs Feide i Fyen, for saavidt Odense Amt er 
angaaende.

Eller 4, en eller anden fyensk Herregaards Historie 
NB ligeledes fra Odense Amt (thi videre ere mine hi- 
storisk-topographiske Samlinger over Fyen endnu ikke 
fremrykkede).

Endelig maae jeg endnu giøre Dig opmærksom paa 
en Samling Tegninger over de af vore Herregaarde, der 
endnu have vedligeholdt en Deel af deres antiqve Form, 
og hvilken jeg har i Sinde paa egen Bekostning og i 
chronologisk Orden (efter deres Bygningsaar) at lade 
kobberstikke og med en historisk Beskrivelse ledsage. 
Disse mine Samlinger bestaae vel endnu kun af 15 Teg-
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ninger fra 1554 til 1640, men jeg kan let faae Samlingen 
fordoblet, naar jeg vil lade Kobberstik &c. copiere; og 
vist nok vil der efter min Formeening neppe noget give 
en klarere Anskuelse af vore Borges Eiendommelighed 
end en slig Suitte Kobbere i en fortløbende chronologisk 
Række, og jeg tilmælder Dig dette mit Forsætt i det 
Haab, at Du ville deeltage deri ved at anvise os (o: mig, 
min Maler og min Kobberstikker) Hielpekilderne til med 
Kobbere &c. at supplere vor Samling.

1 det jeg saaledes oppebier Din nærmere Bestemmelse1), 
undlader jeg ikke med uskrømtet Høiagtelse at under
tegne mig som højstærede Ven! Din uforandret hengivne

Vedel Simonsen.
S. T.

Hr. Justitzraad Molbech i Kiøbenhavn.

Kiøbenhavn 25. Nov. 1859.

Højstærede Ven. Det har været mig særdeles be
hageligt af Din Skrivelse under 2. Nov. at erfare, at Du 
med Interesse betragter den historiske Forenings Formaal 
og Virksomhed, og at Du med Bidrag vil understøtte 
Foreningens Tidsskrift. — Din Skrivelse har ikke endnu 
været meddelt Bestyrelsen, da den siden bemeldte Tid 
ingen Samling har holdt; men vil med det første skee. 
Foreløbigen troer jeg at kunne melde, at man uden Tvivl 
vil finde det iste og 4de af de historisk-antiquariske Bi
drag, Du har den Godhed at tilbyde os til Tidsskriftet, 
mest passende og ønskelige til Indrykkelse i samme, 
nemlig: 1. »Historiske Samlinger til danske Slottes og 
Herreborges Bygnings- og Befæstnings Historie i den 
catholske Tidsalder« (hvilket Bidrags Størrelse formenes

l) Den 19. Nov. beklager V. S. sig for Werlauff over endnu ikke at 
have faaet Molbechs Bestemmelse at vide I, 587).
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at kunne blive 5 å 6 trykte Ark; og mere vilde vel heller 
ei godt kunne meddeles i eet Hefte eller udeelt). 4. »En 
eller anden fyensk Herregaards Historie efter Documenter 
og andre Kilder.« — Begge disse Arbeider anseer jeg, 
for mit Vedkommende, for meget interessante og ønskelige, 
og vilde især glæde mig, om Du foreløbigen vilde med
dele mig det førstnævnte, som det særdeles vilde inter
essere mig at læse. Thi jeg maa bemærke, at andet Hefte 
af Tidsskriftet er under Trykken og dets Indhold allerede 
arrangeret, saaledes at det i Jan. eller Febr. vil ud
komme.

Med Hensyn paa fyenske Herregaarde, da har Be
styrelsen bestemt at meddele Prospecter af den skiønne, 
gamle Egeskov-Gaard, hvoraf gode Tegninger haves, og 
en Text haaber man at bringe tilveie. Dog vil dette 
hele ei kunne iværksættes før i 3die (o: 2det Binds iste) 
Hefte1).

Et andet, næsten colossalt Foretagende: det dansk
norske historisk-biographiske Lexikon, er der nogen Udsigt 
til at kunne forberede og begynde i Vinter, saaledes at 
I Binds iste og maaskee 2det Hefte skulde kunne ud
komme i Sommeren 1840. Skulde Du dertil ville bidrage, 
for det første ved Udarbeidelsen af en eller anden Artikel 
af Bogstavet A, vilde det være mig særdeles kiært; og 
ikke mindre, om jeg engang ved Lejlighed maatte mod
tage Din ovennævnte histor. Afhandling om Herregaar- 
denes Bygning til Giennemlæsning. Med uforanderlig 
Højagtelse og Hengivenhed er jeg Din

C. Molbech.
S. T.

Hr. Dr. og Professor Vedel-Simonsen, Ridder m. m. 
_________ Elvedgaard.

Denne Plan kom dog ikke til Udførelse; Historisk Tidsskrift inde
holder ingen Afhandling om Egeskov.
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35-
Højstærede Ven. Undskyld venligst, at jeg saalænge 

har ladet Dit sidste Brev, hvormed fulgte et Manuskript, 
indeholdende antiquar. histor. Bemærkninger over danske 
Slottes, Borges og Herregaardes Bygninger og Bygnings- 
maade i Middelalderen, være ubesvaret1). Jeg har med 
Interesse giennemløbet disse Samlinger, og det interesserer 
mig meget at see af Dit Brev til mig, at Du agter at 
lade samme trykke, hvorom ogsaa Conf. Raad Werlauff, 
hvem jeg for nogen Tid siden har tilstillet Manuskriptet, 
har underrettet mig. Det indeholder en Mængde, med 
stort Arbeide sammenbragte og sammenstillede antiquarisk- 
historiske Noticer og Undersøgelser, som ville være meget 
kiærkomme for Elskere og Forskere af den Danske 
Culturhistorie; og jeg kan ikke andet end særdeles meget 
ønske, at Dit Forsæt at bekiendtgiøre disse Samlinger 
ved Trykken, snart maatte gaae i Opfyldelse. Da Du 
havde sat den Betingelse, at Manuskriptet, om det skulde 
optages i det historiske Tidsskrift, nødvendigen skulde 
indføres i det næste Hefte, hvis Indhold allerede var 
bestemt og ordnet, tildels endog allerede trykt: lod dette 
sig ikke udføre, saa meget mere som Manuskriptet er 
saa vidtløftigt, at det dog i intet Tilfælde kunde have 
været indrykket i eet Hefte. Jeg har derfor anseet det 
for mere passende ikke at indlevere Dit Manuskript til 
nogen Bedømmelse af Selskabets Bestyrelse eller en af 
samme dertil udseet Committee, hvilket er den almindelige 
Fremgangsmaade ved Bidrag, bestemte til Tidsskriftet, 
endog vore egne, da det dog, om det skulde optages, ei 
kunde udkomme — og det endda kun deelt, formodentlig 
heller ei uden ønskede Forandringer og Forkortninger — 
førend om 5—6 Maaneder; thi saa lang Tid vil vel i det

*) Dette Brev haves ikke. Den Dec. 1839 sendte V. S. sit Manuskript 
med et Brev til Werlauff og altsaa ligeledes et til Molbech (I, $87).
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mindste forløbe, førend et jdie Hefte af historisk Tids
skrift bliver færdigt1). Det andet, hvormed iste Bind 
sluttes, vil derimod nu vel endelig om et Par Ugers Tid 
kunne udkomme.

I det meget Arbeide og Bryderi, som Redactionen af 
dette Hefte har foraarsaget mig, samt i en overvældende 
Mængde af andre literaire Arbeider og Embedsforret
ninger2), jeg i Vinter har havt — endelig ogsaa i den 
større Udygtighed til Arbeide og Uoverkommelighed, som 
denne Aarstid altid, fremfor den varmere, medfører for 
mig, maa Du allene søge Aarsagen til en Udsættelse, 
hvilken jeg derfor haaber, Du vil undskylde hos den, 
som med Agtelse og Venskab henlever Din forbundne 
og hengivne

C. Molbech.
Kiøbenhavn 24. Febr. 1840.

S. T. Hr. Professor Vedel-Simonsen.

56.

Høiædle og Velbaarne Hr. Justitz Raad, Professor 
Molbech!

Højstærede gode, gamle Ven og Velynder! Jeg vil 
haabe, at C. R. Werlauff har overleveret Dig et Exem- 
plar af mine Samlinger til de danske Borges Historie, 
som jeg vel efter Din Opmuntring særskilt lod aftrykke,

l) V. S. opfattede vistnok med Føje Molbechs Skildring af de mange 
Vanskeligheder ved at faa Afhandlingen optaget i Historisk Tidsskrift 
som et absolut Afslag paa hans Ønske i saa Henseende og bad strax 
Werlauff besørge den trykt i Kjøbenhavn (II, 11). Naar Molbech er
klærer at have overleveret Werlauff Manuscriptet, stemmer det ikke med 
dennes Udtalelse i Brev af 4. Maj, at han først en rum Tid efter 28. Febr. 
har modtaget det; han raader V. S. til at lade det trykke i Odense, 
hvilket Raad blev fulgt (II, 13). 2) Jfr. Werlauffs Ytring om Molbech,
der haver 100 Jern i Ilden og glemmer det ene for det andet (I, 588).
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dog ikke for Boghandelen, men blot i et lidet Antal 
Exemplarer for Velyndere og Venner1). Jeg haaber lige
ledes, at Du med Overbærenhed vil bedømme denne 
Afhandlings erkiendte Mangler og ikke med al for stor 
Nøiagtighed paasee dens muelige Feil; thi det har alle
rede giort mig ondt nok, at den i det mindste ikke i 
Manuscript i den Grad fandt Dit Biefald, at den kunde 
have været optaget i det af Dig redigerede historiske 
Tidsskrift, ligesom det ogsaa har giort mig ondt, at mine 
Samlinger til Gurre, som først nu i disse Dage ere ud
komne*), allerede for fleere Maaneder siden paa en viss 
Maade kunne siges at være bievne critiserede i Dit oven
nævnte Tidsskrift3); jeg troede mig nemlig saa aldeles

A) Skriftet, der fylder 8 Ark i lille Octavformat, udkom under Titel: 
Biedrag til Danske Slottes og Herreborges Bygnings- og Befæstnings- 
Historie i den catholske Tidsalder ved Vedel Simonsen. Odense 1840, 
tilegnet Kong Christian VIII, »Fædrenelandets Haab, Fortrøstning og 
Glæde«. 2) I det Brev af 15. Dec., hvormed Rafn sendte V. S. det 
Hefte af Annalerne, der indeholdt Afhandlingen om Gurre, skrev han: 
Allerede i 8 Maaneder har dette Hefte været heelt færdigt fra Pressen 
paa de tre Kort nær, som Graveuren har opholdt saa længe. 8) Han 
sigter hermed til de Ord, hvormed Molbech indledede Kali Rasmussens 
»Efterretning om Gurre-Slot i Siælland« i Hist. Tidsskr. I, 467, og hvori 
han affejende omtaler de Sagn og Traditioner, der knytte sig til Valde
mar Atterdag og Gurre, hvilke netop fylde en væsentlig Del af V. S.s 
Afhandling. Hvad der dog især stødte V. S., og det med Grund, var 
den lidet tiltalende Fremgangsmaade af Molbech, at han bag V. S.s Ryg 
havde anmodet Oldskriftselskabet om at faa hans Afhandling til Gjennem- 
syn, hvorom Werlauff havde givet V. S. Underretning (II, 21). Om 
Grundtegningen af Gurres Voldsted, der ledsager V.S.s Afhandling, skriver 
Registrator Knudsen 13. Oct. 1840 til V. S., at Tegningen i Hist. Tidsskr. 
er en Copi af hin, »som Molbech uden eller mod Rafns Vidende og 
Villie har vidst at forskaffe sig. Molbech vilde ogsaa have nødt Rafn 
til at overlade ham Deres Gurres Historie til Brug for et lignende Ar
bejde af ham, som skulde ledsage Grundtegningen; men da det ikke 
lykkedes ham, maatte han overdrage en Anden det Arbejde. Hans For
langende derom til Oldskriftselskabet blev afslaaet i en af Møsting [Sel
skabets Præses] undertegnet Skrivelse, han maatte derfor finde sig i Af
slaget.«



sikker for skarpe Kritiker, da det, jeg skriver, kun er 
saare lidet og derhos, saa vidt jeg veed, frit for alle 
Prætensioner; hvorhos mit Helbred og min Stilling ingen
lunde er saa gunstig, at jeg kan benytte Archiver og 
Bibliotheker eller videnskabelige Venners Bistand, men 
maae henholde mig til, hvad jeg i ældre Dage har samlet 
og ved hvis Udgivelse jeg vist ikke kan træde nogen 
anden for nær eller med andres Interesser collidere, saa 
som mine smaae Afhandlinger meere ere at betragte som 
Liebhaberarbeide end som Forsøg paa at vinde Forfatter
ære eller Levebrød. Derimod har jeg siden 1852, da jeg 
arvede Elvedgaard, giort mig det til en ufravigelig Pligt 
ved Legater til det offentlige (og især til de omliggende 
Sognecommuners Ophielpning) saa vidt mueligt at erstatte 
Landet, hvad jeg fra min første Ansættelse af i Gager og 
Gratificationer af Kongen havde oppebaaret, og da disse 
Legater saaledes i de sidste 8 Aar af ovennævnte Grund 
beløbe sig omtrent til 15,000 Dr., saa er der opstaaet 
en Kreds af Hospitaler, Fattighuse, Arbejdsanstalter, 
Industrieinstituter, Laaneindrettninger, nye Skoler, Præmie
uddelinger, Sogne-Bibliotheker o. s. v. omkring mig, der 
virkelig give Egnen ret glædelige Udsigter og maaskee i 
den Grad have tiltrukket sig Regieringens Opmærksomhed, 
at den' fandt for godt at ombytte min Professor Titel, 
som jeg nu i jo Aar havde baaret, med en Etats Raads 
Titel; skiønt andre ville meene, at denne Titularforandring 
blot var en Følge af, at jeg var det ældst-udnævnte 
Medlem af den Antiqvariske Commission, hvis yngre 
Medlemmer allerede nogle Aar forud vare bievne Etats- 
raader. Hvad der nu er det sande heraf, er mig virkelig 
aldeles uvitterligt og i Grunden ogsaa ligegyldigt; men 
det veed jeg, at det koster mig 40 Dr. (Renten af 1000 Dr.) 
om Aaret i Rangskatt. Forresten haaber jeg, hvad enten 
jeg er Etatsraad eller Professor, endnu stedse at besidde 
de gamle Venner, jeg engang var saa heldig at erhverve
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mig, og intet skulde være mig kiærere end for den korte 
Tid, jeg med mit nedbrudte Helbred endnu har tilbage, 
ogsaa at turde tælle Dig iblandt samme; hvorhos jeg 
undertegner mig ikke blot med Yttringen af den fortiente 
Højagtelse, der overalt ledsager Dit Navn, men ogsaa 
som Din oprigtigst og forbindtligst hengivne

Vedel Simonsen.
Elvedgaard d. 2;. Dec. 1840.

/

17-
Velbaarne Hr. Justitz Raad Molbech! Højstærede 

Hr. Ven!
Din venskabelige Skrivelse af 18^ Jan.1) har jeg i 

Gaar modtaget, og endskiønt jeg maa befrygte, at mit 
Brev2) neppe saa betimeligt vil kunne indløbe, at det i 
den historiske Foreenings næstforestaaende Møde vil kunne 
foredrages, undlader jeg dog ingenlunde herved at er
klære, »at jeg paa Grund af den stigende Interesse, Foree- 
ningens Tidsskrift vinder, og den hurtige Fremgang, man 
maae ønske dens Arbeider, har fundet mig foranlediget 
til at tilbyde Selskabet et extraordinairt Pengebidrag af 
100 rd. Sedi., hvorhos jeg uden noget som helst Forbehold 
overdrager Bestyrelsen at anvende samme paa den for Sel
skabets øieblikkelige Tarv meest hensigtssvarende Maade«. 
Pengene skulle med næste Pakkepost vorde afsendte under 
Conferenz Raad Werlauffs Adresse3), da jeg ikke holder 
Kiøb. Veiviser og altsaa ikke kiender Din egen Adresse4). 
Forresten burde jeg vist nok have tilføiet, at det for en 
stor, ja! for den største Deel var Dine udbredte Kund
skaber, Din ypperlige Fremstillingsmaade og Din utrætte-

r) Dette Brev haves ikke. 9) Vedel Simonsens Brev til den histo
riske Forenings Bestyrelse er dateret samme Dag som nærværende Brev 
(Hist. Tidsskr. III S. X). 3) Jfr. II, 51 f. 4) Molbech boede Nørre
gade Nr.
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lige Virksomhed, der have bevæget mig til dette extraord. 
Biedrag, men jeg fandt det rigtigst ikke at omtale slige 
privatissima i min Erklæring. Anbefalende mig til Dit 
Venskab, som jeg sætter en saa væsentlig Priis paa, 
undertegner Din ærbød. som oprigtigst heng.

Ved. Simonsen.
Elvedgd. d. 22 Jan. 1842.

?8.
Elvedgaard d. 30 Oct. 1842.

Højstærede! Det giør mig ondt af Din ærede Skrivelse1), 
som jeg først modtog i Gaar, at erfare, at jeg med den 
bedste Villie til at fremme de danske Diplomers Udgave 
(ved paa Grund af mit Ubekiendtskab med Forholdene 
at fremkomme med mit Tilbud paa en ubeleilig Tid) vel 
muelig endogsaa kunde have giort Sagen Skade ved at 
lægge Vanskeligheder i Vei for den forhaabede offentlige 
Understøttelse; imidlertid troer jeg dog, at denne Collision 
heel lettelig kan forebygges; thi vist nok ønsker jeg, at 
de 100 rdl. maatte anvendes til danske Diplomers Udgave 
og ikke til noget andet, men — hvad jeg ogsaa i mine 
Breve til Prof. Petersen har yttret — det var dog egentlig 
ikke saa meget til de allerede bebudede og belovede 
Diplomers Udgave2), som til en Udvidelse af Planen jeg 
ønskede dem anvendte, nemlig saaledes, at de kunde med- 
deeles os alle (deels in extenso og deels i Extract) og 
derhos meddeeles os længere ned i Tiden enten til Re-

’) Dette Brev haves ikke. 2) V. S. tænker her paa det af Molbech 
og N. M. Petersen planlagte »Udvalg af hidtil utrykte Danske Diplomer 
og Breve fra det XlVde, XVde og XVIde Aarhundrede«, hvis 1. Hefte 
udkom 1842, 2. Hefte 184$ og 5., sidste Hefte, først 1858 efter Molbechs 
Død, uagtet det allerede 1847 sagdes at være under Trykning (Erslew, 
Forf. Lex. II, 280). Bogen omfatter kun Breve 1554—1408, altsaa ingen 
fra det 16. Aarh., i Strid med Titelbladet, der først fulgte med 3. Hefte 
Atter et Exempel paa, at Molbech paatog sig mere, end han kunde 
overkomme at bringe til Ende.
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formationen eller, hvad endnu var bedre, til det 16^ Aar- 
hundredes Udgang; og saaledes er det jo dog i Grunden 
to aldeles forskiellige Ting, nemlig det allerede bebudede 
Udvalg af Diplomer og det af mig projecterede Tillæg 
eller den af mig foreslagne Udvidelse; til det første søger 
man altsaa Kongl. Understøttelse og til det sidste modtager 
man mine Penge; og jeg seer altsaa ikke — selv om 
Directionen for Finantserne skulde erfare mit Tilbud — 
at det paa mindste Maade vil kunne skade Ansøgningens 
Fremme, da begge Deele dog i Grunden ere saare for
skiellige Ting. Forresten veed der fra min Mund eller 
Pen kun et eeneste Menneske foruden Dig og Petersen, 
at dette mit Tilbud er giort, og slet ingen veed, om det 
er antaget eller ikke (thi der var virkelig tilstrækkelig 
Grund for Udgiverne til at afslaae det, hvis det ellers 
skulde kunne skade Opnaaelsen af en offentlig Under
støttelse, der var større og tillige paa længere Tid; end- 
skiønt jeg mueligviis, hvis jeg lever, i næste Aar kunde 
see mig i Stand til at forøge min Gave enten til dette 
Værk eller til den (Gud skee Lov! omsider) belovede 
Udgave af Cancelliets Registranter). Hvad endelig en 
Reise til Kiøb. er angaaende, der unægtelig vilde være 
en af mine høieste Glæder, da har min Sygelighed allerede 
for længst sat en Pind for sammes Opnaaelse, da jeg 
allerede i to Aar ikke meere har kunnet taale at kiøre 
og lige saa lidet paa længere Tid vilde kunne undvære 
den hiemlige Pleie eller tilvante Diæt. Med Høiagtelse 
Din venskabl. heng.

Vedel Simonsen.
S. T.

Hr. Justitz Rd. Prof. Molbech, Rd. af Db. Dbm. &c.
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Elvedgaard d. i8Jan. 1844.

Højstærede Hr. Ven! Ligesom jeg vil haabe, at Du 
Tid efter anden har modtaget mine ubetydelige historiske 
Samlinger, saaledes skulde jeg heller ikke undlade ved 
Aarets Vexel at aflægge Dig min ærbødigste og oprigtigste 
Gratulation og at takke Dig for Fortids som at anbefale 
mig til Fremtids Velvillie og Bevaagenhed. Jeg har Dig 
virkelig meget (og maaskee meere end Du selv troer) at 
takke, da ethvert Skrift fra Din Haand har været mig en 
Husvalelse i mit eensomme Hiem, hvortil et skrøbeligt 
Helbred, desværre! nu alt i fleere Aar har fængslet mig, 
og hvor Læsningen af andre Forfatteres Skrifter og Ord
ningen og Suppleringen af mine egne Localsamlinger 
saa at sige, i det mindste om Vinteren, udgiøre min 
eeneste og derhos høist nødvendige Beskiæftigelse og 
Glæde. Turde jeg vel i sidstomtalte Anledning have 
udbedet mig en Venne Tieneste af Dig, da stod det ret 
i Din Magt at forpligte mig paa en for mig høist op
muntrende og trøsterig Maade; jeg har nemlig i den 
seenere Tid været beskiæftiget med at samle Biedrag til 
et Supplementbind til Odense Byes og Rugaards Amts 
Historie1), hvorved jeg ønskede at give mine Samlinger 
til den Periode af disse Steders Historie, jeg har om
handlet, den størst muelige Fuldstændigheds Grad, det i 
min isolerede Stilling er mig mueligt; turde jeg nu ikke 
anmode Dig, min lærde Ven! om ved Leilighed og Tid

x) Af sine »Bidrag til Odense Byes ældre Historie« udgav V. S. i 
1843 andet Binds i. og 2. Hefte; i tredie Binds 1. Hefte, der udkom 
1844, stiller han et Supplementbind i Udsigt, der aldrig udkom. Af 
hans »Bidrag til den fyenske Kongeborg Rugaards, dens Læns og dens 
Lænsmænds Historie« udkom 1. Del 1843, 2. og 5. Del 1844. — Som 
han i dette Brev anmoder Molbech om critiske Bemærkninger til disse 
Skrifter, saaledes havde han i et Brev Dagen forud (II, 112) skrevet til 
Werlauff i samme Anledning; men ingen af disse hans lærde Venner 
synes at have haft Lyst eller Lejlighed til at opfylde hans Ønske.
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efter anden til dette Øiemed at berige mig med Dine 
critiske Bemærkninger over disse tvende Samlinger? Vel 
sandt, Du har langt vigtigere Ting at sysselsætte Dig 
med, men den Smule Tid, det kunde medtage Dig, var 
jo dog ogsaa paa en viss Maade anvendt i Videnskabens 
Tieneste, og Du kunde ved dette Venskabs Beviis paa 
en for mig høist glædelig Maade tilbagekalde i min 
Erindring de glade Dage, da vi vandrede paa een Vei 
og til eet Maal med hinanden. Vel maae Du ingenlunde 
troe, at jeg er daarlig nok til at sætte nogen forfængelig 
Priis paa Værdien af disse mine Samlinger, men med 
alle deres Feil og Mangler staaer jeg dog i den For- 
meening, at naar alle Videnskabsmænd giorde det samme 
for deres Føde Egn, som jeg for min, og vi saaledes 
ligesaavel fik historiske Amtsbeskrivelser, som vi allerede 
have lignende i landoeconomisk Henseende, da vilde 
allerede derved vor Historie faae en høiere national 
Betydning og maaskee tillige en fastere og urokkeligere 
Basis. Dog — det være dermed som det være vil, 
Hensigten af nærværende Brev er blot at anbefale mig 
til Din Fremtids Velvillie og Bevaagenhed, som vilde 
være mig den bedste Nytaarsgave, jeg for denne Sinde 
har i Ønske. Under de oprigtigste Høiagtelses Følelser 
Din forbindtligst som ærbød. heng.

S. T.
Hr. Justitz Raad Molbech &c. &c.

Vedel Simonsen.
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//. VEDEL SIMONSEN og L. ENGELSTOET.

i.
Kiøbenhavn d. 25 Mart. 1844.

Høivelbaarne Hr Etatsr. Vedel Simonsen, Ridder af 
Danneb. og Dannebr. Md., til Elvedgaard.

Høivelbaarne H^ Etatsraad, Højstærede H^ Ven!

Naar jeg seer paa Datummet af det Brev, hvormed 
De sidst beærede mig — 17 Jan. d. A. — og betænker, 
hvor længe jeg desuden har været i Deres Gieid for de 
nye Beviser paa Deres venskabelige Erindring, som De 
iforveien havde givet mig ved at tilsende mig Fortsæt
telserne af begge Deres Skrifter til Odenses og Rugaards 
Historie1), føler jeg levende, hvor meget jeg trænger til 
Deres Overbærelse. Jeg trøster mig imidlertid saa meget 
mer til at stole paa Deres sædvanlige Velvillie, da jeg 
tør forsikkre Dem om, at jeg intet Øieblik har glemt, 
hvad jeg skyldte, og kun ved continuerlige Forhindrin
ger — hvilke immer betyde mere, naar man bliver ældre 
— er bleven afholdt fra at iværksætte mit Forsæt at 
skrive Dem til. Modtag nu min — sildige — Tak for 
det Ene og det Andet, og for alle de Udtryk af Agtelse 
og Venskab, som Deres Brev indeholder. De giør mig 
alt for megen Ære, naar De troer, at jeg skulde bedøm
me noget Historisk med klarere Blik end De selv; tvert- 
imod ere der mange Partier deri, hvorom Hr Etatsraaden 
paa Grund af dybere Indsigt maa dømme fuldkomnere, 
desaarsag, naar og forsaavidt vore Anskuelser mødes — 
hvilke i de fleeste Ting er Tilfældet, jeg glæder mig ved 
at finde mine bestyrkede ved Overeensstemmelsen med

’) Nemlig Bidrag til Odense Byes ældre Historie II, i (1845) og 
Bidrag til Rugaards Historie I, 2 (1844). Gjennem Werlauff modtog 
Engelstoft Vedel Simonsens Skrifter (jfr. II, j8, 42, 51).
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Deres, løvrigt have ogsaa mine specieliere Studier — 
saavidt jeg har havt Tid og Ledighed til saadanne — i 
senere Tid immer knyttet sig til almindelige eller saa- 
kaldt verdenshistoriske Anskuelser, til hvilke en indre 
Trang mere og mere har ført mig, som det forekommer 
mig selv formedelst en Modnen til den højeste Humani
tet eller Philanthropie, i hvilken alle politiske, moral
ske, religiøse etc. Differencer og Conflicter absorberes 
som i en almindelig Harmonie. Næst i den (ufordær
vede) Christendom finder jeg ingensteds saa rigeligt Stof 
til disse Anskuelser og »Gesinnungen« som i den helle- 
niske Civilisation, desaarsag man kunde undre sig over, 
at de Lærde, der saa meget hovere af deres classiske 
Studier og fortrinsviis kalde sig »Humanister«, derfor i 
Almindelighed ikke ere desmere »humane«; men det er 
vel, fordi de alt for ofte tager Templets Forgaard for dets 
Allerhelligste. Initiatos nos credimus, in atrio hæremus. 
— Men deri er jeg ogsaa enig med Dem — for at kom
me tilbage til det, jeg gik ud fra — at der bruges mange 
Slags Steen til den Bygning, som vi alle skulle arbeide 
paa at reise, og at intet Materiale og ingen Tieneste i 
denne Henseende er spildt eller unyttig. Det er — for 
nu at tale ganske prosaisk — Erfarings- og Kiendsgier- 
ninger det i al Viisdom og Philosophie kommer an paa; 
thi hvorover skulde der ellers reflecteres? Facta loquun- 
tur, testantur, docent. Saa vil man altid med Rette paa- 
skiønne saadanne Bidrag, som vi have Hr- Etatsraaden at 
takke for saa mange af. Til den indre Historie kan man 
ikke ønske nok af saadanne Materialier, som indeholdes 
i Deres Bidrag til Odense Byes og til Rugaards Læns 
Historie. Paa en vis Maade interesserer den sidste mig 
endnu i en høiere Grad, fordi den kaster saa meget Lys 
paa de administrative, seigneurale, oeconomiske og øvrige 
Forhold paa Landet, navnlig i den meest aristocratiske 
Tid. Jeg længes derfor ogsaa meget efter Fortsættelsen

22
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indtil 1660. Desværre, at ogsaa her — som jeg seer af 
en Note — mange vigtige Archivalia ved Ulykke ere 
gaaede tabte. Men maa jeg spørge: hvorfor De ikke vil 
fortsætte Bidragene til Odense Byes Historie længere end 
til 1600? Har ikke det hele 17^ Aarh. just ogsaa for 
denne Bye en, desværre mere sørgelig end glædelig, 
Betydning? — For det i Hr Etatsr.s Brev omtalte, af Dem 
paatænkte Supplement vil man saa meget mere være Dem 
takskyldig, som det vel var rimeligt, at Læsningen af det 
Udkomne kunde foranledige En og Anden til at meddele 
Dem hvad Specielt han mueligen kunde have eller imid
lertid være bleven opmærksom paa. Jeg skal ikke und
lade, at have dette for Øie, om jeg mueligen kunde faae 
Noget at tiene med, hvis jeg lever saa længe. Imidlertid 
ønsker jeg Dem af Hiertet Liv, Sundhed og Styrke til 
at fortsætte Deres saa fortienstlige Arbeider, og som man 
i dobbelt Betydning kan kalde en Gave til Literaturen. 
Derved falder mig ind, at der sidst i Videnskabernes 
Selskab blev aftalt, at Dem igiennem Secretæren skulde 
bevidnes dets Tak for Deres Opmærksomhed i at forære 
dets Medlemmer Samlinger af Deres Skrifter, forsaavidt 
de ikke havde dem iforveien. (Den Tak kunde ellers, 
synes mig, gierne have været skeet lidt før).

H^ Etatsr.s haandskrevne Levnetsbeskrivelse af Grif- 
fenfeld bliver i denne Tid med Stemanns Tilladelse — 
og da De selv tidligere har yttret, fra Deres Side Intet 
at have derimod — flittigen benyttet af Politifuldmægtig 
Giessing, som bearbejder denne Statsmands Historie for 
Trykkefrihedsselskabet1). Faaer man da at see, hvorledes. 
I alt Fald bliver det Dem, man vil faae meest at takke. 
— Vor fælles Ven og min kiære Collega, Conferentsr. 
Werlauff, der i det Hele, Gud skee Lov, befinder sig ret 
vel, leverer, ligesom De, bestandig nye Producter af hans

L) Jfr. II, 66, 92 f., 123.
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lærde Flid; saaledes nu en ny og forøget Udgave af 
hans indholdsrige Historie af det store kongl. Bibliothek. 
Han har havt og har den Lykke at kunne leve udeluk
kende for sin Videnskab og — sit Navn. En Søn af 
ham, som er Candid. juris, arbeider for Tiden som Vo- 
lontair i Universit. Direct.s Contor1).

Kronprindsen med Gemalinde og Suite ankom hertil 
iforgaars Aftes Kl. 8. Til samme Tid ogsaa Landgreven 
af Hessen. Der havde ikke været mindste Hindring i 
Beltet, og hele Reisen fra Odense og hertil var bleven 
giort i 15 Timer. Ud for Kiøbenhavn og Dragør m. v. 
ligger derimod Isen næsten saa langt man kan see, og 
det vil nok vare længe endnu, inden det første Damp
skib ankommer hertil fra Kiel.

Ht Etatsraaden har seet, at der nu ere giorte nogle 
vigtige Skridt til en Reform af de lærde Skoler efter 
Tidernes Fremskridt og nærværende Krav og Fornøden
hed2). Man kan, om man vil, kalde det en Udvikling af 
det, som skete i Aarene 1799—1806. Jeg har søgt at 
bevise, at til denne Udvikling, som dengang allerede laae 
i Planen, behøves Intet videre, end at bygge fort paa den 
samme Grundvold efter de samme Principer. Disse vare 
saadanne, som man kunde tænke og vente fra saadanne 
Reformatorer som Hertugen af Augustenborg, Molden- 
hawer, Malling. Tidens større Modenhed fraregnet — 
som jo vistnok er en Vinding — kunde man næsten ønske, 
at vi endnu havde Tingene i den status som de vare 
1806. Jeg troer, at man ogsaa i Odense har modtaget 
den intenderede Forandring med Fornøjelse8). Det skulde 
være mig kiært ved Leilighed at erfare Ht Etatsr.s Me-

*) Werlaufis ældste Søn Vilhelm, senere Fuldmægtig i Cultusministe- 
riet (jfr. II, 122), 2) Medens Engelstoft var Formand i Universitets-
directionen gjennemførtes ved kongl. Resolutioner 9. Febr. og 18. April 

844 den vigtige Reform og Udvidelse af de lærde Skoler. 8) Refor
men blev først forsøgt i Kjøbenhavn, Odense og Kolding.



342

ning i den Sag. Men jeg mærker, at Papiret allerede 
er fuldt, og hellere end at misbruge Ht Etatsr.s Taalmo- 
dighed og Tid — non deficiente materia — vil jeg af
bryde med til Slutning at anbefale mig fremdeles i Deres 
høitskatterede Erindring og Venskab, i det jeg selv med 
lige oprigtig Venskab og Høiagtelse forbliver Deres ær- 
bødigst hengivne

L. Engelstoft.

Meget interessant og instructiv til Kundskab om Rets- 
forfatning og Retstilstand hos os i 161 Aarh. er ogsaa 
det nu udkomne 2^ Bind af Etatsr. Rosenvinges gamle 
Domme, hvilket Hr- Etatsr. vist allerede har faaet. Be
hageligt derfor, at man kan vente Fortsættelse, maaskee 
lige til 1660. Sagtens vil Billedet ikke blive lysere. Af 
Danske Magaz. er et nyt Hæfte udkommet.

2.
Kiøbenh. d. Aug. 1844.

Allerhøistærede Hr- Etatsraad!
Jeg har ikke saa snart aflagt Dem min Tak for det 

Ene, førend jeg befinder mig i Deres Gieid for noget 
Nyt. Der er saa meget mere Grund for mig til derover 
at være undseelig, da jeg stedse er den, som modtager. 
Det er imod min Villie, at dette saaledes skal være, men 
I cann’t help, som Englænderne sige; thi det er for 
Tiden alt, at jeg kan bestride det Pligtarbejde, jeg har, 
og dog nogenlunde holde Skridt med Literaturen. Maa 
jeg da nu bede Hr Etatsraaden modtage min forbindtlig
ste Tak for begge Deres sidste, mig af vor fælles Ven 
Conferentsr. Werlauf indhændede, literære Venskabs
gaver: Rugaards Historie 2^ Deel1) og Odense Byes Hi
storie 2 B. 2- H. Slige Bidrag ere uvurdeerlige, saasom

lx; i. Afdeling (1844).
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lutter Facta, ved hvilke alene et klart Billede kan dan
nes. Det er stor Skade, at dette Slags patriotisk Virk
somhed altid hos os har været saa ringe; og hvilke Tab 
imidlertid af Materialier! Vi leve saa at sige af »Lev
ninger«. Desto mere Tak fortiene de, som endnu skynde 
sig at samle og benytte disse. Med Hensyn til at »drage 
Nytte« af Historien, og navnlig ogsaa den indvortes, ere 
vi uden Tvivl komne videre end vore Forfædre, en Følge 
af vort høiere Civilisationstrin. Saadanne Misfostre, som 
en ældre Tiid har seet, tør man derfor vel haabe ikke 
mere at ville gientage sig, ligesom det ogsaa er rimeligt, 
at man bedre vil vogte sig for at falde fra en Yderlighed 
til en anden, og erfare, at Medicinen stundom er værre 
end Sygdommen. De Betænkninger og Reflexioner, hvor
til Indholdet af de førnævnte historiske Arbeider giver 
Anledning, ere saa mange, at jeg maa indskrænke mig 
til blot at betegne det som et høist lærerigt Stof. Jeg 
forundrer mig ikke over, at dette for Forfatt. selv ofte 
efterlader en og anden Misstemning. Reformationen, dens 
modus, Aristokratiet i dets Opstigen paa det Øvriges 
Ruin, Reactionen i dens »Victoria etc.« — den hele 
Række af Aarsager og Virkninger præsenterer mere Ma
teriale af dette Slags, end man kunde ønske. Hvad De 
navnlig i Fortalen eller Indledningen til Odense Byes 
Historie (2 B. 2 H.) bemærker om det Revolutionære i 
Reformationens procedés og den ringe Nytte, som kom 
ud deraf enten i den ene eller den anden Henseende, 
dermed sympathiserer jeg aldeles uden derfor at være 
større Ven af Hierokratiet, som burde falde; men faldt 
det? deri kunde G. L. B.1) (paa sin Viis) saa temmelig 
have Ret. Det mærkelige Document af 1547 (Odense 
B. p. 38 ff.) har jeg ikke før seet trykt (Bestemm. i § 
17 har neppe saa tidligt været gieldende i det øvrige 
Rige)2).

l) Gustav Ludvig Baden. 2) Den saakaldte Fyens Vedtægt, der ogsaa
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Var jeg kommen til Fyen i Sommer — hvorom jeg 
havde nogen Tanke, havde jeg sikkert ikke sparet Hr 
Etatsr. for et lille Besøg. Men dette Project gik af flere 
Aarsager overstyr. Min gamle Ven Hoffmann var heller 
ikke hiemme, og desværre have vi nu begge den Sorg 
at have mistet en os begge lige kiær Ungdomsven — 
den fortreffelige Jac. Aal, hvem jeg i Berlingske Tidende 
for idag har sat et Minde, kun i to Linier, men nok for 
dem, der kiendte ham1).

Conferentsr. Werlauff har formodentlig givet Hr Etats- 
r.en fuldstændig Underretning om Udfaldet af Undersø
gelserne i Roeskilde Domkirke med Hensyn til Christ. i. 
Grav. Hans og hans Gemalindes Gravhvelvinger samt 
Kister ere fundne; men ikke Christophers (af Bayern), 
hvis Liig Hvitf. dog siger at være bragt derhen (til hell. 
tre Kongers Capel) af Christian i. Gud veed, om ogsaa 
dette vil blive fundet. Men i denne Anledning er det 
faldet mig ind, om ikke den Alabastes — (endnu ikke 
sammensatte) Mandsfigur, som nu ligger (og maaskee altid 
har ligget) i en aaben Kasse i samme Capel — ved 
Siden af de to Mausoleer — skulde være Christophers. 
Figuren har om Halsen en Ordensklæde (ikke blot Ridder- 
kiæde), hvori hænge, paa Brystet, 2 (omvendte) Drager 
med en tredie under disse, medens Vaabenkiortelen des
uden har 4 saadanne Drager. Oluf kan det ikke være

er trykt hos Krag og Stephanius, Christian III.s Historie II. Dens 17. 
Artikel indeholder Forbud mod at afhænde Jordegods til ufri Mand m. v. 
x) Etatsraad Niels Hofman Bang (1776—1855) og den bekjendte norske 
Politiker Jacob Aall, der var død 4. Aug., vare Engelstofts Venner fra 
Ungdoms-Rejsernes Tid. Fra Hofmansgave, hvor E. af og til besøgte 
Hofman Bang, havde han 1841 gjæstet Elvedgaard (II, 40). — Minde- 
verset i Berlingske Tidende Nr. 217, som ikke er betegnet med Engels
tofts Navn, lyder saaledes:

Til Sandhed, Ret og Brødres Held han vied’ Tanke, Daad og Skrift; 
Nu flyder Taaren ved hans Grav, men Saga tolker hans Bedrift.
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(han er i Sorøe); mig synes, det kan alene være Chri
stoph., ogsaa af den Aarsag, at jeg har Data for mig, at 
Christoph. — og ingen anden Konge i Danm. — har 
været Ridder af den af Keiser Sigismund 1418 oprettede 
»Drageorden«. Det er imidlertid kun en Gisning, og da 
jeg ellers Intet har seet, læst eller hørt, som heri kunde 
bringe mig paa Spor, men Hr Etatsr. er saa fortrolig med 
Fædrelandets Antiqviteter, Ordensvæsenet og den heral
diske Symbolik, saa vilde De meget forbinde mig, om 
De heri kunde lede mig til noget Nærmere. Confer. 
Werlauff har ikke kunnet give mig nogen nærmere Op
lysning, men dog lovet at ville tænke nærmere derover 
og anstille mueligst Eftersøgning. Hvis jeg feiler, hvad 
kunde det da vel ellers være for en Figur med »Drager« 
i Ordens-Collier og paa Vaabenkiortelen P1)

Disse Linier skriver jeg paa et Slags Reise, skiønt fra 
Kiøbenh. Jeg har nemlig opholdt mig en Uges Tid hos

]) Da Kong Christian I.s og Dronning Dorotheas Gravhvælvinger 
efter flere forgjæves Undersøgelser vare fundne i Begyndelsen af Decem
ber 1843, bleve (ie Paa Kongens Befaling den 11. og 12. s. Md. aab- 
nede af Werlauff og C. J. Thomsen i Forening med Domprovsten og 
Kirkeværgen. I Henhold til Kgl. Commissorium til de nævnte m. Fl. 
fandt en nøjere Undersøgelse Sted i Kongens og Kronprindsens Nærvæ
relse den 17. Juni 1847; tilstede vare desuden bl. A. de historiske Pro
fessorer Engelstoft og Velschow samt C. Molbech. Christopher af Bay
erns Gravsted fandtes ikke. Den af Engelstoft omtalte Alabasterfigur har 
Werlauff paavist at være gjort som Monument over Valdemar Atterdags 
1363 afdøde unge Søn Christopher, der var Hertug af Laaland, hvortil 
de kronede Drager — Laalands Vaaben —, der pryde Figuren, hentyde. 
I 1879 blev Figuren, der laa hengjemt i Domkirken, istandsat og anbragt 
paa en sarcophagformet Sokkel forrest i Højehoret. Resultatet af Under
søgelsen af Gravene nedlagde Werlauff i sit 1849 udkomne Skrift: De 
hellige tre Kongers Kapel i Roskilde-Domkirke. — Engelstofts levende 
Interesse for disse Undersøgelser hænger sammen med de Granskninger 
over Elephantordenens og andre middelalderlige Ordeners Historie, hans 
Embede som Ordenshistoriograph gav ham Anledning til (jfr. Wegener^ 
L. Engelstoft S. 118 ff.).
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min Svoger Etatsr. Estrup paa Kongsdal1) —- hvor min 
Familie ogsaa endnu er — kom for Forretningers Skyld 
herind paa et Par Dage, og reiser nu igien derud imor- 
gen, for endnu en 8 Dages Tid at profitere af Ferien og 
Sommertiden, en Recreation, jeg meget kunde trænge til. 
— Jeg haaber, at dette maa finde Ht Etatsr. ved ønske
ligt Velgaaende; gid De længe maa leve for Deres Ven
ner og for de fædrelandske Muser. Tillad, at jeg beder 
Dem fremdeles have i Deres høitskatterede Venskab ind
sluttet Deres høiagtelsesfuldt hengivne

L. Engelstoft.
Høivelb. Ht Etatsr. Vedel Simonsen,
Ridder af Danneb. og Danneb. M.

paa Elvedgaard.

Kiøbenhavn d. 21 Decbr 1844.

Allerhøistærede Ht Etatsraad!
Det er en let Sag at komme i Gieid hos Dem, der

altid har Noget at obligere Deres Venner med. 1 kor
tere Tid end et halvt Aar — siden jeg sidst havde Noget 
at takke for (under i} Aug d A) — har De havt den 
Godhed at erindre mig med to nye literære Meddelelser 
fra Deres Haand, nemlig »Bidrag til Rugaards Historie 
2- D. 2 Afdel.«, og »Bidrag til Odense Byes Historie 
B i H.«2) Jeg kan sige, at jeg nu snart har et heelt 
Bibliothek af Vedel Simonseniana, alt Forfatterens egen 
Gave og saaledes et Bevi is mere paa Deres bestandige 
Venskab. Men for nu at blive ved Deres sidste venska
belige Tilsendelser, da beder jeg Dem nu først undskylde,

r) Etatsraad Hector Frederik Janson Estrup (1794—1846), der havde 
trukken sig tilbage til sin Gaard Kongsdal i Sjælland, efterat han 1837 
paa Grund af Svagelighed havde opgivet Embedet som Directeur for 
Sorø Academi og Skole. Hans ældre Søster Magdalene Cathrine Estrup 
var Engelstofts Hustru 2) Begge udkomne 1844.
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at jeg ikke tidligere har sagt Dem min Tak derfor, hvil
ket virkelig alene har sin Grund deri, at jeg har været 
meget optaget med Forretninger, hvilke i min Alder 
immer gaae lidt mindre let fra Haanden; dernæst at 
modtage min Tak ikke mindre for den Fornøielse og 
Nytte, Indholdet har forskaffet mig som Læser. Bl. a. 
har i Bidraget til Rugaards Historie de samlede Sagn 
fra det svenske Indfalds Tider p. 40—94 meget interes
seret mig. Hvor dog selv saa nære Tiders Historie svin
der, naar den ikke betimeligen fæstes ved Pen og Skrift. 
Det sidstafhandlede Tidsrum i Odense Byes Historie til
byder et temmelig rigt Forraad af Data, som ikke have 
Interesse blot for Odense, men en almindeligere som 
Træk i Tidens Billede. I Sandhed, naar jeg betænker, 
at Hr Etatsr. leverer Historien alle disse Materialier til 
Brug ikke blot med Opofrelse af Deres Tid og Flid, men 
ogsaa med betydelige Sacrificer i pecuniær Henseende, 
saa maa jeg tilstaa, at det er en sielden Patriotismus og 
i vor Tid næsten som et Mirakel. Jeg tvivler ikke paa, 
at her jo i Archiverne (i Kiøb.) findes endnu mange Bi
drag, Odense vedkommende; men i denne Henseende 
kan De ikke have nogen bedre Commissionær end Stud. 
Kall-Rasmussen1). I Odense selv er neppe meget tilbage 
— fra den ældre Tid — som Hr Etatsr. jo var i Besid
delse af; er der Noget, saa vilde vist Overlærer Pall. 
Müller være den, der bedst kunde yde Forf. Bistand. 
Naar det Hele er færdigt (indtil 1600) og med Register 
(efter Løfte) forsynet, vil det være et fortienstligt Legat 
til Efterverdenen. Jeg skulde ønske, at der endnu kunde 
tilføjes et Par Grundtegninger f. E. fra 1200 og fra 1600, 
og mulig en og anden monumental Afbildning. I mange 
Henseender er hverken Hr Etatsr. eller vi andre faldne 
ind i en gunstig Periode — maaskee vil der komme en

l) Se II, 21.
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gunstigere, for vore Efterkommere; hvo der imidlertid 
under Forholdene, som de vare, har udrettet saa meget 
som De — foruden hvad De endnu kan udrette, hvortil 
jeg ønsker Liv og Kræfter — den har handlet viriliter 
og forsikkret sig en varig Tak.

Det er faldet mig ind, at et meget interessant Bidrag 
til Provincial- og Familiehistorien vilde blive en historisk 
Beskrivelse af den Gaard, som Hr. Etatsr. selv eier og 
beboer. En saadan — i kortere Maalestok — vilde vist 
være Becker velkommen1).

Vor fælles gamle Ven og min meget elskede Collega 
Conferentsr. Werlauff kan jeg hilse fra. Vi vare idag 
samlede ved en Forretning. Han befinder sig i det Hele 
vel og, som mig synes, bedre end for nogle Aar siden. 
Han lever immer for Videnskaberne, som han kan skiænke 
sin meeste Tid. — Det nye, udvidede, Normalreglement 
er ogsaa kommet ham tilgode*).

Jeg er ikke kommen i det Rene endnu med det Roes- 
kildske Monument. Justitsr. Thomsen paastaaer immer, 
at det er Kong Olufs, flyttet derhen fra Sorøe (naar?). 
Af Monumentet i Culmbach har jeg faaet en Aftegning, 
forsaavidt de forskiellige Kiæder og deres Underskrifter 
angaaer8). Det er vist, at blandt de andre Ridderkiæder, 
som ere anbragte (og som Markgr. Albr. rimeligviis har 
havt) ogsaa er en »Kong Christophers af Danmark«, be- 
staaende af Drager. Men hvor har man ellers mindste

x) En Beskrivelse af Elvedgaard, et kort Uddrag af Vedel Simonsens 
Samlinger til Elvedgaards Historie (1845—46), gav T. A. Becker i det 
1856 udkomne 8. Bind af Prospecter af danske Herregaarde. a) En af 
de Reformer, der indførtes, medens Engelstoft var Medlem af Universi- 
tetsdirectionen, var Fastsættelsen af et Normalreglement for de acade- 
miske Læreres Lønning i en bestemt Scala, efter Embedsaar og Profes
sorernes indbyrdes Anciennitet, efterat Universitetets Indtægter vare bievne 
forøgede (Wegener, Laur. Engelstoft S. 129). 3) Se Werlauff, De hel
lige tre Kongers Kapel S. $2, 74.
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Notiz derom? — og igien: Oluf (Kong Oluf, Margr. Søn), 
hvorfor skulde han have »Dragen« i Halsklæde og paa 
sin Vaabenkiole? Kan Hi Etatsr. slet ikke hielpe mig 
paa noget Spor heri?

Jeg melder Dem Intet om politiske Ting; jeg tænker, 
De har mere end nok deraf — og at De læser Stænder
tidenden. Hs. M. Kongen er paa Jagt i Frederiksborg- 
Egnen og ventes tilbage imorgen eller paa Mandag. — 
Jeg slutter med at ønske Hi Etatsr. et glædeligt nyt Aar 
og bede Dem stedse have anbefalet i Deres høitskatterede 
Venskab Deres høiagtelsesfuldt hengivne og forbundne

L. Engelstoft.
Høivelbaarne

Hi Etatsraad Vedel-Simonsen, Ridder af Dannebrog 
p. p. til Elvedgaard.

4-
Kiøbenhavn d. 12 Apr 1845.

Høivelbaarne
Hi Etatsraad Vedel Simonsen, Ridder af Danneb. og 

Danneb. Md., til Elvedgaard.
Allerhøistærede Hr- Etatsraad og gode Ven!
At jeg saa længe er forbleven i Deres Gieid — i flere 

Henseender, dertil er nærmest Aarsagen denne, at jeg en 
Tidlang har været syg, og først nu er kommen saaledes 
i Stand igien, at jeg imorgen tænker at gaae ud1). Det 
duer ikke at blive gammel, ogsaa i den Henseende, at 
man skal have saa lang Tid til [at] indhente hvad man 
sættes tilbage i Kræfter. Jeg tager da nu min Regn
skabsbog for mig og seer, at jeg endnu skylder Hr. 
Etatsr. min Tak for i) Deres venlige Brev af 8 Jan. d. A., 
2) tredie Deel af Deres Bidrag til Rugaards Historie*),

x) Efter Werlauffs Meddelelse til V. S. havde Engelstoft været meget 
syg (II, ip). 2) Udkom 1844; Forerindringen er dateret 27. April.
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5) Deres Bidrag til Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse1), 
hvilke begge Skrifter ere mig fra Dem tilsendte af vor 
fælles Ven Conferentsr. Werlauff. Jeg havde allerede 
før min Sygdom havt Leilighed til at giøre mig bekiendt 
med begge de nævnte Arbeider og deri indlagt adskil
lige Mærker, som nu hielpe mig til at giøre de smaa 
Extracter deraf, jeg dengang tænkte paa (efter min sæd
vanlige Maade, især Notizer, som høre til visse Mate
rier). Jeg henholder mig i Henseende til Taksværdig
heden af slige Bidrag til mine tidligere Yttringer. Hvor 
stor Vinding for vor indre Historie, dersom vi havde havt 
mange saadanne Efterretninger om Lehn og Herregodser 
som de af Dem til Rugaard Historie leverede. Men vi 
ere fattige. Det generale Indtryk vilde alligevel ikke være 
blevet af det behageligste Slags. Hvad kunde et Land 
som Danmark have været i Cultur, Rigdom, Lykke etc.; 
hvad blev det? især i 16^ og 17^ Aarhundrede — og 
hvad er det ogsaa endnu tilsidst i politisk Henseende? 
Det har havt en »tynd« Skiæbne, kan man sige. Jeg har 
med en dybere Bevægelse læst Forerindringen til den

D. af R.s Historie2). I vor kolde Tid kiender man 
kun lidt til det Gemytlige (forsaavidt det ikke er noget 
»paataget«). Jeg vilde gierne vide, hvo den Olding og 
Viismand var, som De i Deres Ungdom besøgte i Ham
borg og hvis billedlige Lære efterlod saa dybt et Indtryk 
hos Dem; Klopstock? Reimarus? — det er Skade, at

’) Udkom 1845; Forerindringen er dateret 6. Oct. 1844. 2) V. S.
udvikler i sin, Elvedgaard 27. April 1844 daterede, interessante Forerin
dring Grundene, hvorfor han udgiver sine Samlinger i Trykken, og idet 
han herved kommer til at omtale et Besøg, han paa sin Udenlandsrejse 
i sine unge Aar aflagde hos en Olding i Hamborg, »der stod i Ord for 
mere end almindelig Visdom«, skildrer han det mægtige Indtryk, dennes 
Tale gjorde paa ham. Naar Engelstoft tænker sig, at Oldingen, hvis 
Navn V. S. fortier, kunde være den bekjendte Rationalist Hermann Sa
muel Reimarus, Professor ved Gymnasiet i Hamborg, er det gledet ud 
af hans Erindring, at Reimarus var død længe før V. S. blev født.
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1. B.s Optegnelser — eller det, der haves af dem — ere 
saa korte; imidlertid supplere de immer meget i histo
risk, chronologisk og local Henseende. Opsatsen ang. 
Engelsholms Gods S. 86 ff er et ganske artigt lille Bi
drag i sit Slags. Dersom Ht Etatsr. kunde faae de J. 
B.ske Notater supplerede med hvad der kunde findes i 
de Klevenfeldske Samlinger, og dette da kunde udkom
me som et Anhang eller Tillæg, vilde det kunne blive 
velkomment. Af Slutningen af R. H. seer jeg, at Hr 
Etatsr. i indeværende Aar kan celebrere Jubilæummet af 
Deres Families Besiddelse af Elvedgaard. Jeg gratulerer 
med et saa interessant og behageligt historisk Moment 
med Tilføjelse af mit Ønske og Haab, at den nærværende 
Besidder selv som saadan engang maa celebrere sit 25- 
Aars (Besiddelses-) Jubilæum.

d. 15 Apr.

Da jeg sidste Postdag blev afbrudt i denne Skrivelse, 
skal jeg nu i Dag fortsætte og ende samme. I det jeg 
har. for mig Hr Etatsraadens meget ærede af 8. Jan. d. A., 
maa jeg takke Dem for Deres Redebonhed til at svare 
paa mine Spørgsmaal ang. Drage-Decorationerne paa Mo
numentet i R. Domkirke. Jeg befinder mig endnu i 
samme Tvivl, da paa den ene Side alle Traditioner be
styrke den ældre, ogsaa af Behrm. uden videre antagne 
Tradition, at det skal være »Olufs« Billede, ja Thomsen 
endogsaa mener, at samme er i sin Tid bragt fra Sorøe 
Kirke til R., paa den anden en saadan bestemt ordens- 
ridderlig Decoration om Halsen (som Collier) ikke paa 
nogen Maade synes at ville passe paa ham. Dragen paa 
Christian i Brystharnisk er under alle Omstændigheder 
et ganske andet Slags Prydelse, hvadenten der saa er 
tænkt paa den »vendiske« Drage eller ikke. En »ven
disk« Drage i en Ordenskiæde er — saavidt mig bekiendt 
— intetsteds forekommende, og, hvis man endog kunde
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tænke sig en saadan muelig i Norden allerede i i<ø Aarh., 
er det a) ikke troligt, at en saadan har existeret, siden 
ellers aldeles intet Spor dertil findes, b) ikke let forklar
ligt, hvorfor den norsk-danske Kong Oluf skulde hente et 
norsk eller norsk-dansk Riddersymbol fra et allerede an- 
tiqveret og nu i dynastisk Henseende næsten betydnings
løst Forhold (for hvilket desuden Norge var fremmed), 
medens der gaves saa mange andre langt naturligere og 
nærmere liggende Emblemer. Jeg kan derfor endnu 
ingen rimeligere Opløsning af Gaaden finde ud end den, 
jeg har forestillet mig, og som ogsaa ConfR. Werlauff 
finder probabel, dersom man nemlig kan tilsidesætte den 
gamle Tradition og Paastand, at det just er »Olufs« Bil
lede. Jeg er bleven forhindret i at fortsætte mine Under
søgelser herom; imidlertid har jeg giort et Skridt til at 
faa taget en nøiagtig Aftegning af Figuren med Tilhørende, 
der maaskee da kan blive lithographeret, og derved et 
Middel mere til at consulere de Lærde1). løvrigt vil jeg 
altid være meget takskyldig for hvad Hr Etatsr. mueligen 
kunde finde i Deres Optegnelser, som herved kunde tiene 
til nogen Veiledning.

Hs. Kgl. Høih. KPr. er kommen hertil; jeg har endnu 
ikke havt den Ære at see ham, da [jeg] egentlig første 
Gang idag har været in officio. ConfR. Werlauff befin
der sig vel; han besøgte mig igaar, saa jeg har en frisk 
Hilsen at sende Dem fra ham. Det var ikke en ringe 
Sorg for ham at miste sin Svoger2) (som ogsaa var en 
af mine ældre Venner, skiønt han var endeel Aar yngre 
end jeg). Univ. Dir er nu i det rene med Odense Com- 
mun. i Henseende til nogle Mageskifter, fælles Bekost
ninger etc., og saaledes vil nu Set. Hans Strædet heel

l) Denne Tegning, der skyldes Architekt, senere Bygningsinspecteur 
L. A. Winstrup, blev lithographeret til Werlauffs Skrift om de helt. tre 
Kongers Kapel. 2) Sognepræst ved vor Frue Kirke i Odense A. H. Steen- 
bueh, født 1780, var død 11. Marts (jfr. II, 129).



blive decoreret med en ny, anseelig (Skole-) Bygning, 
som skal koste 60000 Rbdl.1) — Bardenfleth er her nu 
for med det Første at afgaa til Island som kongl. Com- 
missarius ved Althinget. — Jeg slutter med at ønske Hr 
Etatsr. en behagelig Sommer i Deres skiønne Laurenti- 
num og bede Dem fremdeles at have i Deres høitskat- 
terede Venskab anbefalet Deres ærbødigst hengivne

L. Engelstoft.

5-
Kiøbenhavn d. 25 Nov, 1845.

Allerhøistærede Ht Etatsraad! Jeg erindrer, at Boi- 
leau et Sted i en af sine Epistler, hvori han besynger 
Ludv. 14 Erobringer, dolerer over, at hans Muse ikke 
kan følge med, saa hurtigen fulgte de paa hinanden2). 
Næsten befinder jeg mig i noget lignende Tilfælde med 
Hensyn til den Tak, Hi Etatsr. burde have af mig. Før
end jeg endnu er færdig med at takke Dem for det Ene, 
seer jeg mig i ny Gjeld til Dem for det Andet. Jeg 
faaer da paa een Gang at sige Dem min Tak for begge 
Hefterne af »Familie-Efterretninger om de danske »Ru
ders« Adelsslægt, hvilke jeg s. t. har modtaget giennem 
en fælles Vens Hænder3). Man erindres kun alt for 
meget om, hvor fattig vor Literatur er i det biographiske 
og genealogiske Fag — Fundamentet for al Nationalhi
storie — og hvor rige vi kunde have været, dersom de 
tidligere forhaanden værende Materialier tilbørlig vare

l) Efter vidtløftige Forhandlinger blev i Henhold til Kgl. Resol. af 
24. Jan. 1845 en ny Bygning for Odense Cathedralskole opført i lille 
Graabrødrestræde, som Engelstoft ved en lapsus memoriæ giver Navn af 
St. Hans Stræde. Bekostningen ved Bygningen, der husede Skolen ind
til 1894, var beregnet til 56,352 Rd. 2 Sk. (Skolens Progr. 1846 S. 29). 
2) Epitre IV au Roi, digtet 1672 (Oeuvres de Nicolas Boileau, Amster
dam 1714, I, 120 f.). a) Begge Hefter udkom med nogle Maaneders 
Mellemrum 1845.

25
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bievne benyttede — ja hvor meget der endnu kunde 
giøres, dersom man havde de tilstrækkelige oeconomiske 
og moralske Kræfter. Maaskee vil der komme gunstigere 
Tider. Imidlertid Ære dem, som have giort hvad de 
kunde, og deri kan Ingen giøre Hr. Etatsraaden den før
ste Rang stridig, og det med Hensyn til enhver Opofrelse. 
Det er imidlertid med et Slags Veemod at jeg seer Dem 
i Fortalen til det sidst udkomne Skrift fra Deres Hænder 
at omtale Deres rige Materialsamling som udsat for Faren 
at tabes for Fædrelandets Historie. For det Første vil 
jeg nu haabe, hvad jeg med saa mange andre ønsker, at 
Hr- Etatsraaden længe selv maa være den bedste Benytter 
deraf — De er sex Aar yngre end jeg — deels vilde 
jo vistnok ogsaa fra Deres Side Foranstaltninger kunne 
træffes, hvorved de ei blot sikkredes mod Undergang, 
men ogsaa kom fremtidige Historieforskere til Gavn.

Hvad Familie-Efterretningerne om »Ruderne« angaaer, 
da ere de meget indholdsrige og fulde af characteristiske 
Træk. Elskværdig har denne Familie i det Hele ikke 
været, men desto mere egennyttig. Til Lehnsforfatnin- 
gens Historie en Mængde Data, der neppe ere skikkede 
til at recommendere dens Gienoplivelse.

Jeg maa ikke glemme at tilføie, at det min Svoger 
Estrup paa Kongsdal af Ht Etatsr. tiltænkte Exemplar af 
Skriftet, som er blevet mig leveret af Conferentsr. Wer- 
lauff, ved mig er blevet ham tilstillet, og vil han uden 
Tvivl selv have takket Dem derfor.

Af Danske Magazins 3die Række er nu det andet Bind 
just blevet færdigt (det 14- i hele Suiten). Selskabet 
har noget Haab om at erholde lidt offentlig Understøt
ning som aarlig Hielp, da det hidtil slet ingen anden 
Hielp har faaet end en Sum af 300 Rbdl. hver Gang et 
Bind udkom; og et saadan Binds Udgivelse alene med 
Indbinding etc. kommer paa henimod 500 Rbdl. Det er 
nu snart 100 Aar siden Selskabet — af Christ. 6 — erholdt
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Confirmation som »kongeligt« Selskab og i Forbindelse 
dermed allern. confirmeret Fundats. Denne er man nu 
sysselsat med at revidere og forbedre, ligesom med en 
Plan til Udvidelse af Selskabets Virksomhed — ved Hielp 
af forventet aarlig Understøtning1). — Regestum Dani- 
cum er nu ogsaa færdigt indtil if]6 (1 Tom. 2dJ Pars 
1597—1556), paa Fortalen og Titelbladet nær, som er 
bleven opholdt ved Registrator Knudsens Sygdom*).

Jeg maa dog ogsaa fortælle Hr- Etatsr., at, da jeg nu 
allerede har været Senior Universit. i 4 Aar og forresten 
er gammel nok til at kunne behøve nogen Lettelse, har 
Hs. Majest. Kongen, efter mit derom giorte Andragende, 
forundt mig Fritagelse for at holde Forelæsninger og 
deeltage i Examina. Jeg har, kan jeg troe, nok at tage 
vare alligevel, og derfor føler jeg desto mere den mig 
forundte Lettelse i fornævnte Henseende. Maaskee skyl
der jeg samme den Fornøjelse i Aften at kunne tilskrive 
Hr Etatsraaden et Par Linier. Ogsaa haaber jeg, at 
denne Fritagelse skal sætte mig i Stand til at bearbeide 
nogle af mine videnskabelige Materialier for Literaturen, 
forsaavidt jeg derved vinder Besparelse baade af Tid og 
Kræfter. Det er utroligt, hvor meget alle disse Fore
læsninger og Examina splitte Ens Tid, foruden hvad An
strengelse ogsaa de første altid medføre — i det mind
ste efter min Erfaring.

Jeg kan sende Dem en frisk Hilsen fra Hr- Confe- 
rentsr. Werlauff, som befinder sig vel. Han er 7 Aar 
yngre end jeg — omtrent i Hr Etatsraadens Alder. Etatsr. 
Thomsen (Direct, for det kongel. Museum m. v.) har en 
Tidlang været upasselig og maa endnu holde Sengen.

’) Engelstoft interesserede sig levende for det Kgl. Danske Selskab, 
hvis Forstander han var fra 1829; hans Indflydelse hos Kong Christian 
VIII skyldes det, at der 1847 tillagdes det 100-aarige Selskab en fast 
Understøttelse (Wegener S. 127; jvfr. Werlauff, Det Kgl. Danske Sel
skab, Fortale S. III; Danske Magazin }.R. III, Fortale). 2) Jfr. II, 34f.

23*
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Det er etslags rheumatisk Feber, og det maa ansees for 
uvist, om han kan blive i Stand til at tiltræde den af 
ham intenderede Reise til Italien endnu i dette Efteraar1). 
Underbibliothekar Thorsen er kommen tilbage fra Sverrig 
med endeel nye Runeindskrifter*), og Mag. Allen søger 
efter Oplysninger til den danske Historie i udenlandske 
Archiver’).

Jeg slutter med at ønske Ht Etatsraaden Helbred og 
Kræfter og bede Dem fremdeles beholde i venlig Erindring 
Deres høiagtelsesfuldt ærbødige og hengivne

L. Engelstoft.
Høivelbaarne

Hr- Etatsr. Vedel Simonsen, Ridder af Danneb. og 
Dannebrogsmand, til Elvedgaard.

6.
Elvedgaard d. 6. Dec. 1845.

Høivelbaarne Hr. Conferentz Raad Dr. Prof. Engelstoft 
Comand af Db. DbM. etc.

Ville modtage min ærbødigste Taksigelse for Deres 
seeneste højstærede Skrivelse. Jeg lykønsker Dem af 
Hiertet til det større Otium, De som Universitetets Senior 
har erholdet og lykønsker tillige med Dem ogsaa Viden-

l) C. J. Thomsen skriver selv herom i Brev af 7. Nov. 1845 til Vedel 
Simonsen: »Jeg havde lagt den Plan at tilbringe Vinteren i Italien, 
hvor jeg endnu ikke har været, men det var anderledes besluttet — i 
det Mindste er deri skeet et stort Ophold. Netop ved den Tid, da jeg gjorde 
mig i Stand til at reise, blev jeg pludselig meget syg — og det er nu 
6 Uger, at jeg ligger i Sengen. Det morer mig at dictere dette Brev, 
som jeg kun frygter vil blive for langt og trætte Dem at læse.« Han 
kom dog afsted det følgende Aar, ledsaget af C. F. Herbst, og 18. Dec. 
1846 fortæller han V. S. om adskillige Iagttagelser, han har gjort paa 
Rejsen. s) Om P. G. Thorsens Rejse se Erslews Forf. Lex. 5) C. F. Allen 
havde i Februar tiltraadt sin Udenlandsrejse med det angivne Formaal 
(Hist. Aarbog 1878 S. 10).
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skaberne; skiønt jeg anseer den Maade, hvorpaa D. H. V. 
som Univers, og Skolevæsenets Directeur har gavnet 
Videnskaberne for langt vigtigere end den, der ved Skrifter 
kan bevirkes; imidlertid vil det vist ogsaa glæde os alle, 
hvis D. H. V. ogsaa paa sidstnævnte Maade vilde berige 
Literaturen; blot frygter jeg for, at naar D. H. V. først 
begyndte at skrive, saa nødsagedes vi andre, eller i det 
mindste jeg for min Deel til af Skamfuldhed over vor 
egen Ubetydelighed at stikke Pennen i Lommen; og det 
vilde jeg dog endnu en kort Tid saare nødig. Da der 
forresten ingen Mand i D$ er, hvis Agtelse det vilde 
være mig saa dyrebart at erhverve som D. H. V., saa 
maae De ogsaa undskylde at jeg hvergang jeg besvarer 
Deres mig saa yderst kiærkomne Skrivelser tillige be
stræber mig for at retfærdiggiøre mine Ord og min Op
førsel for D. H. V. og naar jeg saaledes har yttret et 
Slags Frygt for, at den Deel af mine Samlinger, jeg ikke 
selv udgav i Trykken, ved min Død gik en uafvendelig 
Undergang i Møde, da grunder dette sig ingenlunde paa, 
at jeg var forfængelig nok til at ansee dem af slig en 
Vigtighed, at de ikke gierne uden mindste Savn undværes; 
men det grunder sig paa, at de have kostet mig megen 
Møje at tilvejebringe og ere derved bievne mig saa kiære, 
at jeg gierne vilde see dem afbenyttede i det Øiemed, 
hvori de ere samlede; og det forudseer jeg, er efter min 
Død umueligt, da saavel den elskværdige Uorden, hvori 
de befinde sig, som den for alle andre ulæselige Haand- 
skrift, hvormed de ere henkastede paa Papiret, vilde 
giøre enhver anden keed og leed af at undersøge dem, 
da Udbyttet for en Fremmed naturligviis ingenlunde 
kunde opveie Arbeidet at giennemstudere samme. Hvad 
dernæst Ruderne angaar, da sander jeg fuldkommen med 
D. H. V. at det var ingen elskværdig Familie, men den 
var vel som de fleeste Adelsfamilier (jeg taler ikke om
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enkelte Individer af samme) i Middelalderen vare ; og jeg 
ønsker heller ingenlunde at bringe dem til Live igien, 
— undtagen paa Papiret, for ved dem tillige at levere 
Biedrag til deres Tidsalders Skildring, jo meere troe, 
desto bedre; desuden var for Øjeblikket Rudernes Familie 
af alle mig den vigtigste som Forberedelse til en historisk 
Beskrivelse af min Fædregaard jeg har under Hænde, 
saasom denne Familie i en lang Række af Aar havde 
eiet samme. Endelig har jeg endnu en Undskyldning at 
bringe D. H. V., som virkelig i den seenere Tid har for- 
uroeliget mig, og som jeg med Tillid herved vover at 
foredrage D. H. V. D. 4. Juni 1844 fik jeg Ordre fra det 
Høi Kongl. Ordens Capitel om »uden Henstand at ind
sende min Biographie, som en Pligt jeg alt længst havde 
forsømt«; hvorpaa jeg næste Dag svarede i et Brev til 
>de Kongl. Ridderordners Contoir i Kiøb.« (maaskee en 
urigtig Adresse), at Aarsagen, hvorfor jeg ikke længst 
havde indsendt min Biographie var den, at den »kort 
efter« jeg var bleven Ridder paa Overlærer Kofods An
modning var bleven trykt i hans danske Oversættelse af 
Conversations Lexicon og hvad jeg siden havde virket 
ligeledes trykt i Univ. Program til Reformationsfesten, 
ligesom de fleeste af mine Legater, til Beløb 15000 Rdl. 
opregnede i Hoffmans landoeconomiske Beskrivelse af 
Odense Amt, saa at jeg intet videre vidste at tilføie end 
Fortegnelsen over mine seenere udgivne historiske Sam
linger, som herved indsendtes«. Jeg ønskede nu gierne 
ved D. H. V.s Bevaagenhed at erfare, om det Høi Kongl. 
Ordens Capitel er bleven fornærmet over et saa kort og 
summarisk Giensvar fra min Side og om høistsamme 
maaskee befaler, at jeg skulde indsende en Afskrift af 
bemældte af mig i min Skrivelse blot citerede Skrifter 
eller at jeg skulde giøre et Uddrag af samme til et be
stemt indskrænket Arketall eller kort sagt, hvorledes min
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Forseelse (om ellers nogen fra min Side i denne Hen
seende er begaaet) igien kunde redresseres?1)

Forresten glæder det mig (forsaavidt jeg tør haabe 
D. H. V.s Deeltagelse i mit Velgaaende) at kunne tilføie, 
at jeg siden iste Juli dette Aar eller siden jeg gik ind i 
mit nye Aarhundrede (i Anledning af Secularfesten for 
min Families iooaarige Besiddelse af Elved) i legemlig 
Henseende har befunden mig ret vel og spoerer — i 
Sammenligning med i Fior Efteraar og Vinter — en 
umiskiendelig Forbedring i mit Helbred. Dog — jeg 
bør ikke trætte D. H. V. med at skrive saa meget om 
mig selv og vi, derfor afbryde, i det jeg anbefaler mig 
til Fremtids Bevaagenhed og med uskrømtet Høiagtelse 
undertegner mig som

Deres Høi Velbaarenheds allerærbødigste
Vedel Simonsen.

Hoffmansgave d. 24. Jul. 1850.

Allerhøistærede Ht Etatsraad! jeg skriver Dem disse 
Linier til herfra for at De, hvis De mueligen skulde have 
hørt om, at jeg var paa Hoffmansgave og forsaavidt i 
Deres Nærhed, ikke skal blive forundret over, at jeg ikke 
har besøgt Dem, hvor stor en Fornøjelse det end havde 
maattet være mig2). Sagen er, at mit Ophold paa Hoff-

*) Jfr. Vedel Simonsens Brev af 3. Nov. s. A. (II, ,47 f.), hvori han 
beder Werlauff forhøre paa Ordenscapitlets Contoir, hvad Meningen er 
med den ham tildelte »Reprimande«, som han mener skyldes Ordens- 
historiographen, Conferentsraad Engelstoft. Werlauffs beroligende Svar 
haves des værre ikke, lige saa lidt som det Brev, hvori Engelstoft 8. Sept. 
1846 ifølge sin Paategning paa V. S.s Brev besvarede dette. 2) Engels
toft, der i Vinteren 1850 havde været meget svag af Kræfter, som Wer
lauff skriver (II, 255), gjorde i den paafølgende Sommer, der blev den 
sidste for ham, en Rejse til Hofmansgave og Kongsdal; for at undgaa 
en Landrejses Besværligheder tog han 7. Juli med Dampskib til Bogense 
(Wegener, L. Engelstoft S. 141).



560

mansgave har været udelukkende bestemt til at udgiøre 
en Deel af en absolut Roe og Hvile, mit Helbreds Til
stand har giort det nødvendigt for mig at søge i Naturens 
og en fuldkommen Friheds Skiød. Jeg har her fundet 
alt, hvad jeg kunde ønske og havde Behov, hvortil hørte 
en ubetinget Roe. Til ingen og paa intet Sted kom jeg 
eller kommer jeg uden for Hoffmansgave selv, som jeg 
nu forlader for over Aarhuus at begive mig til Kongsdal 
i Sielland, hvor en lige Roe, Hvile og Frihed venter mig 
for hele August Maaned i hvilken jeg ikke agter at sætte 
min Fod uden for Stedet selv. Sagtens er det vel alt
sammen forgiæves, forsaavidt Spørgsmaalet er om nogen 
virkelig Restauration; men Noget er det dog immer, især 
under Indflydelse af en saa smuk Aarstid og forfriskende 
Luft. Det er Kræfterne, som ikke længere ville følge 
med og er det efter alle Omstændigheder heller ikke at 
undres over. Jeg takker Gud, at jeg iøvrigt hverken 
legemlig eller aandelig lider saadanne Savn, som kunde 
være mig til Hinder i at benytte Tiden og Resten af 
Kræfterne paa en min Alderdom oplivende og tilfreds
stillende Maade, saaledes som de gamle Philosopher deri 
have seet en egen Fordeel (Cicero, Seneca al.), og, da jeg 
deels af Nødvendighed, deels af Tilbøjelighed saa at sige 
ganske har trukket mig tilbage fra Yderlivets Adspredelser, 
Former og Illusioner, saa nyder jeg derved kun desto 
fuldere det Liv, som disse mindre forstyrre. Hovedstaden 
som saadan, med alle dens Travlheder, er egentlig nu 
for mig kun en populous solitude (som London for 
Caxton1)) og — paa nogle aandelige Benyttelser nær —

*) Et mærkeligt Bevis paa, hvor interesseret Engelstoft endnu som 
Olding fulgte med, er det, at han allerede har læst Bulwers Aaret ifor- 
vejen udkomne Roman The Caxtons, i hvis PartV, Chapter IV den unge 
Pisistratus Caxton skildrer sine Følelser ved at være kommen til London: 
Left to myself in the earlier part of the day, I wandered, wistful and 
lonely, through the vast wilderness of London. By degrees I familiarised
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har jeg saa at sige kun reserveret mig de to Værelser 
ud til den stille Mikkelbryggers Gade, som jeg endnu 
har Raadighed over, Gud veed hvor længe, da jeg nu 
maa betale i Husleie af en anden Etage 50 Proc. mere 
end Universitetet giver mig til Godtgiørelse for en Pro
fessorbolig i natura1). 11 faut mettre un intervalle entre 
la vie et la mort, sagde Marskal Grammont til Ludv. 14, 
da denne endnu vilde holde ham tilbage. Mig synes, at, 
naar man kan giøre det uden at overtræde høiere Pligter 
(som jeg nu kan), bør man ogsaa giøre det. Andre ere 
maaskee af anden Mening.

Hverken Tid eller Leilighed tillade mig nu at berøre 
videnskabelige Gienstande, hvor megen Lyst jeg end 
kunde have dertil. Jeg ønsker Hf Etatsraaden til Lykke 
med, at Omstændighederne have tilladt Dem at concen- 
trere Deres Arbeide, Flid, Granskninger og Kræfters 
Anvendelse til en Virksomhed, hvori Intet var spildt; i 
den Henseende at sammenligne med vor fælles Ven 
Conferentsr. Werlauff, som en god Skiæbne bevarede 
udeelt for Videnskabens, Fædrelandets og hans egen In
teresse. Men — »wir regieren nicht, wir werden regiert«, 
og naar man i ethvert Kald har opfyldt sine Pligter saa 
godt som man kunde, saa kan man derved give sig til
freds. Confer. Werlauff veed den hele Anledning til og 
den ufravigelige Plan for denne min Sundhedsrejse (jeg 
har ikke engang besøgt min Svoger i Odense2) eller 
kommer til ham), og har De nylig havt Brev fra ham, 
vil han maaskee deri have talt derom. Hans Helbred er 
i det Hele nu ret godt og han har iaar en extraordinær

myself with that populous solitude. 1 ceased to pine for the green 
fields etc.

*) Siden Efteraaret 1850 boede Engelstoft i Frederiksberggade paa 
Hjørnet af Mikkelbryggersgade, ud til hvilken hans Studerekammer vendte 
(Wegener S. 146). ’) Fru Engelstofts Broder, Etatsraad Christen
Estrup (1790—1868), Borgmester i Odense 1847—60.
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Function ved Universitetet som Decan. Fac. philosoph. 
Hans ene Søn er ansat under Cultusministeriet med en 
Gage af 600 Rbd.1), den anden er for nogen Tid siden 
bleven Candid. theol. med bedste Character*).

Da disse Linier intet andet Øiemed have end det 
forommeldte og otium paa Legeme og Siel saa at sige 
er det Eneste, jeg for Øjeblikket føler mig skikket til, 
saa skal jeg endnu kun benytte denne Lejlighed til at 
takke Hr Etatsraaden for Deres mangeaarige Velvillie og 
Venskab og bede Dem uforandret at bevare mig samme 
saa længe jeg lever, ligesom jeg selv, under oprigtige 
Ønsker for Deres Velbefindende og Tilfredshed, med lige 
Venskab og Hengivenhed forbliver Deres gamle

L. Engelstoft.

P. S. Jeg tvivler ikke paa, at Hr Etatsr. jo i sin Tid 
har modtaget det Exemplar af mit lithogr. Portræt, som 
Confer. Werlauff var saa god at ville besørge til Dem og 
paa mine Vegne bede Dem tage imod*). Dersom De til 
Giengield vilde sende mig et Exemplar af Deres, vilde 
jeg derfor være meget taknemmelig4).

Høivelbaarne Hr Etatsraad Vedel Simonsen til Elved- 
gaard, Ridder af Danebrog og Danebrogsmand pp.

*) Jfr. ovfr. S. $41. 2) Werlauffs Søn Børge var 1846 bleven Can- 
didat med haud. 8) Se II, 219. 4) Vedel Simonsens Portrait haves 
des værre ikke i Lithographi. Der existerer kun to Portraiter af ham: 
det ene, tarveligt udførte, men efter Samtidiges Udsagn vel lignende 
Profilbillede i Skolelærer Andersens Biographi af ham; det andet, fra 
hans Ungdom, er reproduceret til disse Samlingers 2. Bind.



III. FRA H. F. J. ESTRUP.

Kongsdal d. 2 Sept. 1841.

Høivelbaarne Hr. Etatsraad Dr. Vedel Simonsen Ridder 
af Dannebrog, Dannebrogsmand pp.

Jeg beder Dem, Hr. Etatsraad, at modtage min for
bindtligste Tak for Deres Bidrag til Odense Byes ældre 
Historie1), hvilket Skrift Conf. Engelstoft nylig har sendt 
mig som en Gave fra Deres Haand. Jeg er Dem saa- 
meget mere forbunden for denne Gave, fordi den kommer 
fra en Mand, hvis tidligste nationalhistoriske Arbeider 
tidlig vækkede hos mig Lyst til lignende Arbeider. 
Dersom jeg gjerne drager Paralleler mellem Dem og 
mig — en fælleds Muse og landligt otium —, saa be
klager jeg særdeles, at en svag Helbred lader Pennen 
falde ogsaa af Deres Haand som af min. Dog jeg haaber 
endnu at see flere Frugter af Deres dybe nationalhisto
riske Studier end de Samlinger til Borgenes og Odenses 
Historie, ved hvis Bekjendtgjørelse De mangfoldig har 
lettet Arbeidet for efterkommende Historieforskere. Det 
er mere end simple Samlinger. De har anvendt en høiere 
Critik.

Mine Samlinger, forsaavidt de angaae Fædrelandet, 
berøre dettes nyere Historie, og jeg befinder mig nu i 
den ubehagelige aandelige Situation, at jeg i en Alder, 
i hvilken den nøgne Sandhed træder frem for den rolige 
Sjæl, ikke finder Kald til at benytte disse Samlinger. 
Jeg er ingen Gibbon, og jeg elsker mit Fædreland for 
høit til at kunne beskrive dets Synken og Fald ifølge de 
store Statsfeil, • som i mere end to hundrede Aar ere 
fulgte den ene paa den anden indtil den nyeste Tid. 
Jeg har ikke synderlig Lyst til nye Samlinger i andre 
Retninger. Mine Studier ville rimeligviis vedblive at

x) Nemlig det i Sommeren 1841 udkomne iste Binds iste Hefte.
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være ufrugtbare for Andre end for min egen Aand. 
Imidlertid trøster jeg mig dog ved, at jeg dog har som 
Lærer og Embedsmand virket noget for Andre i den 
Periode af mit Liv, jeg troede at kunne det, og jeg mener 
nu at have nogen Ret til at leve alene for mig selv og 
mine Nærmeste. Jeg er lykkelig i mine Omgivelser, boer 
paa et behageligt Sted, har en god Bogsamling og inter
esserer mig ogsaa for landoekonomisk Praxis. Det skulde 
glæde mig særdeles, om jeg nogensinde kunde have den 
Fornøjelse at see Hr. Etatsraaden hos mig i mit Tus- 
culum.

Jeg beder Dem ikke finde det besynderligt, at jeg 
har tilladt mig at tale saameget om en Dem ubekjendt 
Personlighed. Jeg appellerer til den aandelige Affinitet.

Med sand Højagtelse Deres ærbødigste og forbundne 

Estrup.

IV. FRA J. L. A. KOLDERUP ROSENVINGE.

Lyngby d. 14É5 August 1844.

Højstærede Ht Etatsraad! Jeg har længe skyldt Dem 
min Taksigelse for det sidste Hæfte af Deres Bidrag til 
Odense Byes Historie, men jeg opsatte den fra Tid til 
anden i det Haab, at jeg snart skulde faae Bogen læst, 
men mangehaande Forretninger have gjort det umuligt 
førend Ferierne indtraf, og da jeg nu har faaet Bogen 
gjennemgaaet, tillader jeg mig herved paa eengang at 
sende Dem min Tak og min Undskyldning. Deres For
tale har isærdeleshed glædet mig og jeg har med For
nøjelse atter læst det smukke Vers, hvormed De i sin Tid 
ledsagede Borgruinerne1); jeg vilde ret ønske, at denne

‘) Den versificerede Tilegnelse til Dannerkongen i »Borgruinerne« 
181 j.
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Fortale vilde blive taget til Hjerte af vor Samtid, som 
med al sin formeentlige Klogskab synes at være ganske 
døv for Historiens Vidnesbyrd; men det gaaer med Hi
storien som med Bibelen, det er en Bog, som har mange 
Blade, og dem, man ikke skjøtter om, springer man over. 
Jeg maa ved denne Lejlighed beklage, at De ikke lader 
Deres Skrifter komme i Boghandelen; Fortalen i det 
mindste vilde dog komme til Fleres Kundskab og om 
den end vilde blive en Røst i Ørken for de aldeles Døve, 
kunde den maaskee dog virke noget paa de mange 
Tunghøre. Det har ogsaa været mig kjært at see, at De 
har havt nogen Nytte af mine gi. Domme, som jeg igjen 
har taget fat paa og som i mine Fritimer udgjøre min 
kjæreste Beskjæftigelse; 10 Ark ere trykte af Bind 
og jeg vil haabe at faae det færdigt med Aarets Udgang; 
det begynder med 1563 men vil neppe komme til at 
gaae længere end en Snees Aar, da jeg har meget Stof 
og ikke kan overtale mig til at lade noget ligge, som 
kan bidrage til at sætte hiin Tid i sit rette Lys, om det 
just ikke altid er af Vigtighed for den egentlige Rets
historie; dersom det maatte interessere Dem, skal jeg 
sende Dem de første 20 Ark, saasnart de ere trykte; 
maaskee De da og er saa god at meddele mig Berigtigelser 
og Bemærkninger, saaledes som til de forrige Bind, for 
hvilke jeg altid vil være Dem meget taknemlig1). Jeg 
har ladet det være mig meget magtpaaliggende, ikke at 
forbigaae nogen Dom, der kan tjene til at oplyse Bonde
standens og Aristocratiets Forhold; men Udbyttet i Fre
derik d. 2É!2? Tid er just ikke stort; imidlertid har jeg 
endnu ikke fundet noget, der har forandret min Anskuelse, 
at man i Almindelighed har Uret i at datere Bonde
standens Undertrykkelse og Adelens Overmagt fra C 3*“

l) I Kongl. Bibi. haves et Brev fra Vedel Simonsen til Kolderup 
Rosenvinge af i o. Sept. 1842, mest indeholdende Bemærkninger til Gamle 
Danske Domme I.



366

og Frederik d. 2d2i! Tid — det vil sige Begyndelsen af 
den sidste Konges Regjering, om dennes Slutning kan 
jeg endnu ikke sige noget. 1 denne Anledning vilde det 
være mig meget kjært, om De kunde give mig nogen 
Oplysning om den Corn. Hamsfort, som har meddeelt 
den bekjendte Efterretning om Stænderne i Dmk og som 
nu allevegne læses som en Troes-Artikel, er den ældre 
eller den yngre H. — jeg har altid antaget det sidste1) 
— men i senere Tider er man tilbøjelig til at antage, at 
det er den ældre, hvoraf følger, at hans Skildring om 
Aristocratiets Uvæsen maatte falde i en Periode, hvor 
jeg i det mindste troer, at den ikke passer, Tidens Raa- 
hed fraregnet, som alle Stænder havde tilfælleds. Saa- 
lidet som jeg er tilbøjlig til at forfægte den gamle Adels 
Overmod og Undertrykkelser af de øvrige Stænder, som 
ogsaa fik sin retfærdige Straf, saa meget ærgrer det mig 
at see Nutidens literære Vindhaser ignorere den Dygtighed, 
Kundskab og Gudsfrygt, som i flere Adelsslægter gik 
længe i Arv — men naar man selv i Allens Historie for- 
gjæves søger om Birgitte Gøies Navn, hvad skal man da 
sige om Resten? Undskyld denne Expectoration, men 
jeg føler daglig Savnet af en god fædrenelandsk Historie, 
skrevet med Sandhedskjærlighed og en rigtig Bedømmelse 
af Forholdene, hvoraf Ungdommen kunde lære at elske 
Fædrenelandet og faae Viisdom i Hjertet. Hvormeget 
var det at ønske, at vi havde et Sidestykke til Fryxells 
Berättelser.

Med de bedste Ønsker for Dem, kjære Hr Etatsraad, 
og med udmærket Højagtelse er jeg Deres hengivneste

Kolderup Rosenvinge.

*) Dep. yngre Cornelius Hamsfort er Forfatter til den omtalte Efter
retning, De moribus Danorum et vivendi consvetudine, trykt i Scriptores 
Rer. Dan. III, 285 f.



SMAASTYKKER.

I. EN ADELIG JOMFRUS UDSTYR I FREDERIK IILs TID,

Den 15. Juni 1667 fejredes paa Nykjøbing Slot1) Prindsesse 
Anna Sophies Kammerfrøken Anna Cathrine Charisius* 

Bryllup med Kronprinds Christians Yndling Morten Skinkel — 
han næsten 41 Aar gammel, hun kun 20. Hendes Forældre 
vare Diplomaten Peder Charisius til Palstrup, den Gang Resident 
i Haag, hvorfra han 1669 gik ov^r i jydske Amtmandsembeder* 
død som Cancelliraad 1685, og hans franskfødte Hustru Anna 
de Binde. Partiet syntes glimrende for den unge Dame — 
Skinkel var Prindsens Hofmarskal, Overkammerherre og Over
staldmester og mentes at kunne se en straalende Fremtid i Møde. 
Intet Under, at Brudens Forældre gave hende et kostbart Ud
styr, der kunde svare til hendes og hendes Mands Stilling. 
Men Fremtiden blev ikke, som man ventede. Ved Prindsens 
Thronbestigelse som Christian V forfremmedes Skinkel til kongelig 
Overkammerherre og Gehejmeraad og fik høje Embeder; men 
allerede Aaret efter faldt han ved sit underfundige og kejtede 
Forsøg paa at styrte Griffenfeld i Unaade og maatte tilbringe 
Resten af sit Liv til sin Død 1691 paa sine fyenske Godser 
Søholm, Brahesholm og Krengerup, plaget af Processer og 
øconomisk Elendighed. Hans Enke, der var af en solidere 
Charakter, døde paa Søholm 1705.

Den her meddelte Fortegnelse over Jomfru Charisius’ Udstyr 
ligger ved Skiftet2) efter Capitain Vilhelm Stockfleth til Brahes-

*) Hist. Tidsskr. R. III, 611. 
Nr. 159, Bilag 77.

2) Assens—Hindsgavl Amtsarchiv
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holm og Krengerup, død 1725, der var gift raed en Broder
datter af Anna Cathrine Charisius (jvfr. ovf. S. 195). At saa 
mange af de i Listen anførte Kostbarheder ere forskrevne fra 
Holland, er naturligt, da Peder Charisius havde tilbragt en 
Række Aar i Haag og hans Fader, Diplomaten Jonas Charisius, 
ogsaa havde færdedes meget i dette Land, hvor han følte sig i 
den Grad hjemme, at han endog ejede et Kunstkammer i Haag, 
som hans Søn senere overdrog Kongen1).

Fortegnelfie paa huifi wj woris kiere Datter, Frue 
Anna Charisius Skinchelfi till hendefi Brøllup og Ud- 
røstning saauelsom widere till hendefi Huufiholding af 
Smøcher, Huufigeraad, Sølftøy, Linned, Klæder oc andere 
Mobilier hafuer medgifuen.

1. Er hende paa hendefi Begiering, der hun med 
hendefi Kiereste, dend høyedele oc welbaarne Mand 
Morten Skinchell forlofuis schulle, fraa dend Haag tilfSendt 
7 schiønne RoBensteens Diamanter, som kostede 120 Rdl.

2. Dendgang woris Datter meente, at hun schulde
strax gifftes, begierte hun at forschaffe hende fraa Holland 
adschillige kostelige italiansche oc frandsche Kniplinger, 
som for Mons. Skinchell och hende een Rabat oc Tour2) 
af Point de Vennise, saauelsom iligemaade endnu thou 
andere af begge Slagfi for enhuer af Point de Paris oc 
Brabandt med det dertill hørende af de schiønneste och 
finneste, som dendgang paa dend nyeste Moede vore at 
bekomme, huilchen tilsammen kostede............ 500 Rdr.

3. Difiligeste der jeg hendefi Moeder wor expres till 
Kiøbenhafn ofuerkommen for Mons: Skinchell oc woris 
Datters Schyld, som dennem selfuer vel bewust er, af

l) Kronens Skøder II, 516. Mich. Henrichsen omtaler i sin Lig
prædiken over Joh. Adolph Bornemann 1706 S. 38 »det meget rare Jonæ 
Charisii Konst-Cammer« i Haag. 2) Opslag og Halsstrimmel.
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Tiuift Aarsag saadant scheede, i dend Meening, som for 
er melt, loed jeg endnu komme paa woris Datters Be- 
giering thou hundrede Allen flamsche Tappecerie, med 
Støcherne vnder Windeuerne kostede.............. }oo Rdr.

4. Wiidere een amsterdamsche schiøn Guldlærfi Om- 
heng till ett Cammer, rød oc Guld, som kostede 160 Rdr.

5. Woris Datter bekomb ocsaa een Diamants Strich
med ett lidet derunder hengende Smøche, som kostede 
06 till Amsterdam................................................. 250 Rdr.

6. Jeg loed ocsaa komme samme Tiid effter hendes
Begiering adschillige andere Kniplinger af Point de Sedan 
och Brabandt med fin Lerrit oc Cammerdug, een Haaben 
Eekerter2) for Rabatter, Schiorter, Toilleter och Tørklæder, 
kosted tilsammen................................................... 250 Rdr.

7. Siden loed jeg ocsaa komme een Styck fin hol-
landsch Lerrit af 50 Allen till Schiorter for begge, kos
tede.............................................................................. 50 Rdr.

8. Woris Datter hafuer ocsaa faaed en stoer Deell 
smugt, gott, fint Lindtøy, nemblig 30 Paar Lagen, 24 
Pudewor, 18 Handdugger5), 12 Tafle Servicer, en schiøn 
Toillete med Kniplinger, altsammen heel fint, med ad- 
schilligt andet grofft, koster i det mindste.... 400 Rdr.

9. Sølftøy bestaaende i tretten Støcher till een Toillete,
kostede tilsammen................................................. joo Rdr.

10. Woris Datter bekom ocsaa schiøn, sort, blommet
Silchetøy till een Kleening, med 50 Allen sorte Kniplinger, 
som kostede............................................................... 60 Rdr.

11. Som woris Datter meente snart at schulle gifftes,
loed hun mig fraa Holland forschrifve threj Guarniturer 
af Sølfband, som kostede tilsammen................... 40 Rdr.

12. Hun fich ochsaa trej Schiorter4) af trej Slagfi
Farfuer, ett schiønt af Broccade och thou noged mindere, 
som tilsammen kostede...........................................  50 Rdr.

*) Snor. *) Ekker, Traadkugle til Pynt. *) Haandklæder. 4) Skjorter.

24
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lj. Thou andere Vnderschiørter af Skarlaggen och 
Ratinne1), som kostede........................................... 20 Rdr.

14. Jeg forschref ocsaa fraa Holland elfter hendeß
Begiering for Brullupetß Schyld glasserede engelsche 
Handscher, Silche Strømper, Bond och adschillige andere 
Gallanterier for........................................................ 150 Rdr.

15. Huorpaa min Datter mig suarede dend Tiid jeg 
sagde till hende, at dette altsammen schulle meged koste, 
at naar hun schiltes fraa Hoffue, om Kongen hende nogen 
goede Recompense gifue mote, hun mig den meste Parten 
heraf igien en consciense schulle betaile, som hun widste, 
at det intet merre end billigt oc resonabel wor.

16. Menß som Brøllupet iche dendgang for sig gich, 
om endschiønt jeg alleene for denne Aarsag expres 
ofuerreyste oc 15 Maaneder udj Kiøbenhafn forblef med 
stoer Bekostning af nogen 100 Rixdaller, som jeg iche 
regner, och blev jeg endeligen nødt till at reyße hiem 
igien oc alting udj min Datters Hænder eller Magt at 
effterlade.

17. Hun hafuer ochsaa bekommet een schiøn Cabinet
af ostindische eller Saccerdan Træ med Foeden af ded 
samme, kostede........................................................ 60 Rdr,

18. Firre stoere Speigle, thou med forgylte Rammer
och thou med sort Ebenholtz............................... 90 Rdr.

19. Een heel fin perßiansche Tapit............  40 Rdr.
20. Thou andere Tappeter, een at spree paa Gulfuet

oc een anden tyrckische at legge paa Bordet, koster till- 
sammens .................................................................... jo Rdr.

21. Dend Tiid jeg kam i Holland, betalte jeg till
Kremmeren eller Kiøbmanden Danty paa een Obligation 
af woris Datter.......................................................... 90 Rdr.

22. Betalte ochsaa till Stefen Skreeder effter worris
Datters Begiering...................................................... 56 Rdr.

x) Ratine, et Slags uldent Tøj.
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2 5- Jeg fiendte ocsaa woris Datter fraa Holland 
strifuet Tøy om ett Cammer med een Seng af graa Serge, 
otte Stoelle och een Tafel Kleede, som kostede 130 Rdr.

24. Jeg sendte hende widere med Ambrosius Charisius *)
en schiøn, guil Damaschis Meuble heel fuldkommen och 
complet, af huifi till ett Cammer hør, af Seng och Stoeller, 
kostede...................................................................... 440 Rdr.

25. Dend Tiid jeg komb tilbagerfi igien fraa Holland
till GlUckstad oc fraa GlUckstad til Kiøbenhafn med woris 
Datter till at indrette hende udj hendefi Huufiholding, 
gaf jeg hende Senge Klæder til hende og hendefi Folck 
for.............................................................................. 220 Rdr.

26. Sex Røedlæers Stoelle med røed Serges Gardinner
och een røed Klædefi Tapit for dend needste Cammer, 
koster tilsammen...................................................... 27 Rdr.

27. Jeg gaf worris Datter ochsaa een røed Fløyelfi
Toillete eller Tapit med Guld och Sølf Franger2), som 
kostede mig................................................................ 30 Rdr.

28. Groff Lerrit til Laggen for alle hendefi Folch oc
Tiunde..........................................................................  8 Rdr.

29. Thou Støcher huid stribbet Tøy till Wnderklæder
eller Nattrøyer, koster............................................. 10 Rdr.

30. Een Kiøchen Perfi....................................... 10 Rdr.
31. Thou finne huide Theche, koster............ 10 Rdr.
32. Thin, Kobber, Blich oc Jernn Kiøchentøy for 200 Rdr.
33. Min eller woris Datter annammede imod samme

Tiid af Jomfrue Kaafi for Tøy eller Goedz, huorom hun 
mig selfuer hafde Ordre gifuen oc lofuet mig igien at 
gifue............................................................................  80 Rdr.

34. Sex schiønne i Blomster seyde [sic] Stoeller heel
nye for......................................................................... 36 Rdr.

35. Dend Tiid jeg anden Gang igien ankomb i Hol-

l) Anna Cathrine Charisius’ ældste Broder, født 1644, tjente i 1660’erne 
ved Prinds Christians Hof, død 1700 som Amtmand i Norge og Justits- 
raad. Formentlig Franser, Fryndser.

24;
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land hafuer jeg effter hendeß Ordre och Begiering ladet 
gjøre en glaßet oc grøn Harlemß Fløyelfi Carosse med 
Heste Tøyet, som kostede................................... 230 Rdr.

36. Effterloed jeg udj min Datters Huuß dend Tiid
jeg reyste min Seng heel fuldkommen och complet, som 
kostede mig, som hun self ved............................. 36 Rdr.

37. Landt voris Datter for Prindtzes Anna Sophia
til Fadergafue oc andet, som hun havde lofuet mig at 
restituere, naar Princessen betalt hende, huilket hun ey 
giort hafuer................................................................ 50 Rdr.

38. Widere lånte jeg min Datter een liden Omheng
af stribbet engeiß Tøy at henge i ett Cabinet for hindeß 
Barßell Seng, som hun mig ey hafuer tilbagge gifuet, 
derfor..........................................................................  40 Rdr.

39. Jeg sendte ocsaa effter min Datters expresse
Ordre fraa Holland alle Haande saauel for hende som 
sit Barren1) smuch Tøy, som paa Hafuet blefuen och 
forgangen erre, huortill Gud wed jeg iche hafuer tilkundet, 
derfor hafuer jeg gifuet......................................... 200 Rdr.

Huilched jeg i Sandhed vel kunde forklarre at hafue 
kostet merre och de begge iche vilde, at wj schulde miste, 
idet samme udj hendeß Breve specificeris och begiereß 
oc langt merre koster, end til Regenschab førris.

Summa... 4563 Rdlr2).

Att dette faareskreffuene sig saa vdj Sandhed befinder, 
som vie villde oc for billig hollder, att worris Datter Anna 
Charisius Morten Schenkels heller hendis Arffuinger effter

r) I sit Ægteskab med Morten Skinkel havde Anna Cathrine Charisius 
to Døtre, den ældste født og død 1669, den anden ogsaa død spæd 
senest i Begyndelsen af 1671. ’) Summen er i Virkeligheden 10 Rd.
større. Sammentællingen og de følgende Linier ere skrevne af Charisius, 
alt det foregaaende af en Skriver. Underskrifterne ere egenhændige. 
Seglene ere paatrykte med smaa Ringsigneter; i Charisius’ hansVaaben, 
i hans Hustrus Alliancevaaben med Krone.
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vorris dødelig Affgang i derris Lod imoed hendis andre 
Sydskend bleff korttet, heller ocsaa aff M. Schinkell (om 
hun først vden Arffuinger døede) igien tillbagegiffuit, be- 
kreffter vie hermed vnder vorriß egene Hender oc Signeter. 
Aalborg dend 20 Juny 1672.

P. Charisius Anne Binde De Charisius
mppria (L. S.)
(L. S.)

11. ET PAATÆNKT FYENSK JOMFRUKLOSTER.

Etatsraad Jens Rosenkrantz — en Sønnesøn af lærde 
Holger — efterlod ved sin Død 1695 sin Hovedgaard 
Qvitzowsholm (nu Hofmansgave), Norup Sogn, Lunde 
Herred i Nord-Fyen, til sin Søn Jørgen Rosenkrantz, 
født 1. Juni 1678, der i sin Ungdom tjente i Marinen, 
men paa Grund af en Skade paa Hørelsen maatte tage 
sin Afsked1), hvorefter han bosatte sig paa sin Gaard. 
I 1697 giftede han sig med Marie Elisabeth de Roklenge, 
født 1675, med hvem han fik en stor Børneflok. Sit 
Gods forøgede han 1698, dels ved at afkjøbe sin Søster 
Anna Christense en Del af hendes Arvegods efter For
ældrene, deriblandt Gaarden Pugholm2) i Bederslev Sogn, 
dels ved at erhverve Norup Kirke, som han kjøbte af 
Helvig Sophie Urne, Enke efter Jørgen Friis til Lind
holm3). Senest 1705 forandrede han Navnet Qvitzows
holm til Roseneje4). Godsets Hartkorn angives 1718 
saaledes:

*) Danmarks Adels Aarbog XXVII, 599 f. 2) Skjøde dat. Viborg 
16. Marts 1698 (Landstings Skjøde- og Pantebog X, 476); samme Aar 
26. Juni solgte Rosenkrantz den til Forpagteren paa Qvitzowsholm Mads 
Petersen (ank St. 480), men kjøbte den tilbage ved Skjøde 8. Dec. 1701 
(anf. St. XI, 159). ’) Anf. St. X, 478, Skjøde af 11. Juni 1698. 4) Endnu 
1704 findes det gamle Navn brugt, 1705 anvendes det nye.
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Roseneje Hovedgaard.. 53 Td
Norup Kirke................. 41 —
Bøndergods................... 202 —
Bondegaarden Pugholm 14 —

6 Sk. 5 Fk. 2 Alb.
» — » — » —
2 — 1 — 2 —
6 — 1 — 2 —

tilsammen... 311 Td. 7 Sk. 3 Fk. » Alb.,

altsaa en Ejendom af Middelstørrelse. Ved sin Gaard 
drev han et Teglværk med en stor og en lille muret 
Teglovn.

Om nu Rosenkrantz ikke har forstaaet at styre sine 
Ejendomme eller Tidernes Vanskelighed har overvældet 
ham, vides ikke; nok er det, at han havde meget ondt 
ved at komme ud af det; Godset blev mere og mere 
betynget med Prioriteter saavel til offentlige Institutioner 
som til Private, og man kan vel forestille sig, hvorledes 
Tanken om Forsørgelsen af hans Børneskare kunde volde 
ham mange Bekymringer. I sin betrængte Tilstand greb 
han da til den forunderlige Udvej at søge Bevilling til 
at oprette et Jomfrukloster med et Hospital samt at bygge 
et Capel, hvorom Cancelliets Supplikprotokol (i Rigs- 
archivet) indeholder Følgende:

»612. Jørgen Rosenkrantz. Om Bevilling at bygge 
et lidet Capel i Hasmark By, hvor de har ellers en meget 
ond og lang Kirkevej; vil selv lønne en Præst og lade 
Kirken indføre for halv Hartkorn og deraf betale Skatter 
samt Biskoppen og Provsten deres Rettighed. Vil der
foruden oprette et Kloster for 5 adelige Jomfruer og et 
Hospital for 6 Lemmer, 3 af Borger- og 3 af Bondestanden, 
om Hs. Kongl. Majestæt hertil vil lade ham betale de af 
Gehejmeraad Platen betingede Mursten, som efter Accord 
beløber sig 7000 Rdr., hvilke han vil annamme i Sedler 
og vil forpligte sig inden 2 Aar at skaffe Stenene her 
over transporteret, som ligger færdige.«

Ansøgningen blev af Cancelliet sendt til Stiftamt
mandens, Gehejmeraad Frederik Eiler Geddes Erklæring,
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der blev afgivet 27. Januar 1714 og ifølge hans Copibog1) 
lyder saaledes:

»Stormægtigste, allernaadigste Arvekonge og Herre. 
Paa Supplicantens, Monsr. Jørgen Rosenkrantzes til Ro- 
seneye allerunderdanigste indgivne Memorial at maatte 
allernaadigst tillades at lade opbygge og indrette et Capel 
og derhos et lidet Kloster og Hospital til 5 adelige Jom
fruer samt }de af Borgerstanden og jde af Bønderstanden 
nødtørftig Underholdning, som videre hans indgivne Me
morial indeholder, følger herved min allerunderdanigst 
Erklæring, forsaavidt jeg hidindtil haver kunnet faaet 
Underretning derom indhentet. Da er den gode Mands 
Intention christelig og vel nok, mens jeg frygter for 
hannem fattes Midler og Kræfter til at sætte dette Værk 
udi Stand med. Kirkevejen, som han sig først paabe- 
raaber, skal være noget difficil, som mig er berettet, 
mens naar samme udi rette Tid blev flyet og forbedret og 
han betids vilde søge Kirken og Gudstjeneste, kunde han 
lige saa vel som alle hans Formænd og Forfædre udi 
Arilds Tid skeet er betjene sig af samme Kirkevej og 
Gudstjeneste. Hvad Capellanen, Hr. Jens Skytte, som 
efter Eders Kongl. Majestæts allernaadigste Confirmation 
skal nyde Kaldet i Norup efter Sognepræstens Død, der
imod til mig og Biskoppen per Memorial haver indberet, 
kan Ed. Kgl. Maj. af samme Memorial sub Litr. A. for
nemme2). Derforuden er Monsr. Rosenkrantz skyldig til 
Othense Hospital, Skole og andre Creditorer 8966 Rd. 
4 som af Landstingsprotokollen er extraheret under 
Landstingshørerens Haand, som sub Litr. B her hos følger, 
og største Delen af hans Gaard og Gods er pantsat der- 
fore, foruden hvad Monsr. Rosenkrantz aparte, som Ingen

Odense Amtsarchiv Nr. 20, Stiftamtmandens Resolutionsprotokol 
S. 12 f. 2) Hr. Jens Skytte, der ved Sognepræstens Død kort efter 
succederede ham i Embedet, frygtede for den Afgang i Indtægter, der 
for ham vilde blive Følgen af Ansættelsen af endnu en Præst i Sognet.
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ved, ej heller udi Landstingsprotokollen findes indført, 
kan være bortskyldig. Hospitalet samt Skolens Directeurer 
her udi Othense samt andre hans Creditorer lever udi 
den allerunderdanigst Forhaabning, Ed. Kgl. Maj. ikke 
allernaadigst tillader Monsr. Rosenkrantz at indrette enten 
Capel, Kloster og Hospital til deres Pantes Præjudice, 
førend det af hannem lovligen er indløst. Hvis Ed. Kgk 
Maj. allernaadigst maatte behage efter hans allerunder
danigst Søgning forud at lade ham forstrække med de 
7000 Rd. udi Sedler, som alleneste beror paa Ed. Kgl. 
Maj.s egen Naade, saa vil samme ikke tilstrække til hans 
Gjælds Afbetaling, som han formener at ville employere 
dertil, med mindre han kan faa mere Assistentse dertil 
fra andre Steder. For saa vidt jeg af hannem selv mundtlig 
og skriftlig haver erfaret, sigter hans Henseende alleneste 
derhen for derved at conservere hans Døtre, saasom Gud 
haver forlænet ham med 10 levende Børn. Hans Gaard 
og Gods staar desværre udi disse Tider saa højt udsat, 
saa der ikke kan blive saa meget til overs, naar alting 
er betalt, til at udføre hans Desseins med, hvoraf han 
selv i nogle Poster vel frafalder efter hans egen og hans 
Broders Hr. Etatsraad og Amtmand Rosenkrantzes1) mig 
givne Beretning. For det øvrige henstilles det allerunder
danigst til Ed. Kgl. Majestæts allernaadigste behagelige 
Villie og Godfindende, saasom Manden er en god, skikkelig 
Mand, der ikke fattes paa Villien, medens alene paa 
Kræfterne. Jeg forbliver udi dybeste Underdanighed til 
min Død Ed. Kgl. Majestæts etc.

Gedde.«

Dermed var Projectets Skjæbne afgjort; den 6. Februar 
hedder det i Supplikprotokollen efter Indførelsen af et 
kort Uddrag af Erklæringen: »Supplicanten selv kom i

x) Christian Rosenkrantz til Skovsbo, Amtmand over Nyborg og 
Tranekjær Amter, død 1736 som Gehejmeraad.
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Cancelliet og begjærte sin Supplik tilbage igjen, som og 
blev bevilget.« Følgen heraf er den, at vi nu ikke have 
Rosenkrantz’s Ansøgning; de andre Sagen vedkommende 
Acter ere kasserede.

Ideen at bygge et Capel i Hasmark, der ligesom 
Roseneje (Hofmansgave) ligger i Sognets østligste Del, 
omtrent en Mils Vej fra Sognekirken lige ved Sognets 
Vestgrændse, kunde i sig selv være god nok — henimod 
180 Aar senere blev den paa Foranledning af Hofmans
gaves nuværende Herskab realiseret derved, at der blev 
opført en Filialkirke i Hasmark, der blev indviet 27. No
vember 1892 (Kong. Resol. 22. s. Md.). Men hvorledes 
Rosenkrantz med sit stærkt behæftede Gods har tænkt 
sig at kunne faa Midler til at opføre Capellet og lønne 
Præsten samt derhos indrette Kloster og Hospital, er 
vanskeligt at indse. Mursten kunde han ganske vist levere 
fra sine Teglovne, som synes at have kunnet være ret 
indbringende, naar deres Producter vare saa gode, at 
endog Kongens Overbygningsdirecteur, Gehejmeraad Wil
helm Friderich von Platen anvendte dem til de under 
ham sorterende Bygningsarbejder, som det fremgaar af 
den i Suppliken omtalte Leverance til Værdi af 7000 Rd. 
Og en endnu større Bestilling fik Rosenkrantz kort efter; 
den 6. Februar 1714 — samme Dag han fik sin Supplik 
udleveret i Cancelliet — sluttede han i Kjøbenhavn 
Contract (paa Tydsk) med Gehejmeraad Platen om at 
levere til Kongens Tjeneste ved Bolværket foran Material
gaarden i sex paa hinanden følgende Aar 1714—19 
2,500,000 Mursten efter forevist Prøve, alle vel condi- 
tionerede og brændte, for 7 Rd. pr. Tusind, hver Sten 
10 Tommer lang, 5 T. bred, 2V2 T. tyk. Men da Con- 
tracten i Fyenbo Landstings Skjøde- og Pantebog XII, 
411, hvor den er indført som tinglæst 21. Marts, har 
Vedtegningen: casseret, kan det være tvivlsomt, hvor stor 
en Del af Leverancen der virkelig er bleven eft'ectueret.
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Rosenkrantz’s Plan om at conservere sine fem Døtre 
ved det paatænkte Kloster viste sig siden ikke at ville 
faa videre Betydning, eftersom de fire bleve godt forsørgede 
ved Ægteskab.

Han maatte da rejse fra Kjøbenhavn med sin mis
lykkede Supplik og Murstenscontracten i Lommen. Sorg 
og Modgang ventede ham i Hjemmet; endnu inden Aarets 
Udgang mistede han sin Hustru1), over hvem Sognepræsten 
parenterede i Norup Kirke den 4. Januar 1715 Kl. 9 om 
Aftenen; Texten var efter den salig Frues Begjæring 
Habakuk Cap. 2, V. i2). Fra nu af blive Rosenkrantz’s 
øconomiske Vanskeligheder mere og mere overvældende, 
saa det ser ud, som om hans Hustru har været den, der 
ved Omsigt og Sparsommelighed havde holdt det nogen
lunde gaaende. Han maa optage det ene Laan efter 
det andet, ja endog ved Salg af sit Indbo søge at skaffe 
Penge for at kunne tilfredsstille sine mest paatrængende 
Creditorer. Den 15. Marts 1715 bortauctioneredes paa 
Roseneje en stor Mængde Løsøre: Tin, Kobber, Jernfang, 
Trævare, Lintøj, Sengklæder, Bøger og Kvæg, ja endog 
sex gamle Contrafejer, d. v. s. malede Portraiter, saa 
Rosenkrantz har maaske endog ladet sine Forfædre komme 
under Hammeren — Mag. Mads Mørch i Lumby fik dem 
for 7 10 Sk.3).

Saa meget desto mere paafaldende er det at se den 
forgjældede Herremand kort efter ofre en betydelig Sum 
paa at opnaa Titel og Rang. Under et Ophold i Kjø
benhavn ansøgte han 24. April samme Aar om at blive 
Justitsraad, men kunde egentlig ikke anføre anden Ad
komst til den kongelige Naadesbevisning end sit eget

*) Bevilling 51. December 1714 for Rosenkrantz til at sidde i uskiftet 
Bo (Fyenske Registre Nr. 74). ’) Norup Kirkebog. Texten er denne:
Jeg vil staa paa min Vagt og stille mig paa Varden og spejde for at 
se, hvad han vil tale til mig, og hvad jeg skal svare paa min Klage. 
*) Lunde—Skam Herreders Auctionsprotokol 1695 — 1754 Fol. 56—60.
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Ønske og det, at hans salig Fader fuldendte sit Liv i 
Kongens Tjeneste, medens han selv i sin Ungdom be
gyndte at tjene Kongen, men maatte afstaa fra den mili- 
taire Bane paa Grund af daarligt Helbred. Han tilbød 
at betale for Titelen 500 Rd. contant og at afkorte 1000 Rd. 
i den Leverance af Mursten, som han havde til Collegie- 
bygningen. Paa disse Vilkaar bevilgedes Ansøgningen, 
Udnævnelsen paafulgte den 22. Maj1). Da han selv i 
Ansøgningen siger, at han, der i 20 Aar har boet paa sit 
lille Gods i Fyen, har »imidlertid, skiønt med nogen 
Møye, dog udredet og skal udrede med underdanig Ni- 
kerhed alle Kongel. Paabude«, synes de 1500 Rd. at 
kunne have været bedre anvendte. Hans finantsielle 
Status blev i alt Fald ikke ubetydelig ringere derved; 
desuagtet paatog han sig en diplomatisk Mission, idet han 
i}. Juni 1716 udnævntes til Envoyé i den oversachsiske 
Kreds2); om Formaalet med hans Sendelse melder Be
stallingen Intet, og da hans Virksomhed som Diplomat 
intetsomhelst Spor har efterladt sig i Archiverne, har det 
næppe været i noget politisk Ærende han udsendtes, men 
kun for at gratulere eller condolere i en eller anden 
Anledning.

At denne Sendefærds Bekostning oversteg Rosenkrantz's 
Evner, er utvivlsomt; thi endnu i samme Maaned maatte 
han holde Auction over Løsøre, Korn og Oste, ja »en 
liden Malmklokke, hænger over det store Hus« gik samme 
Vej, og inden Aarets Udgang skete to Gange Indførsel 
paa Roseneje, dels for kongelige Skatter, dels paa private 
Creditorers Reqvisition, med paafølgende Auctioner over 
Korn og Mursten paa Teglovnene3).

x) Fyenske Registre Nr. tf. 2) Rejsepas for Rosenkrantz og Do- 
mestiker udfærdiget samme Dag (Tydske Cancellis Archiv, Patente). Den 
oversachsiske Kreds i det gamle tydske Rige omfattede Chursachsen, 
Churbrandenburg, Anhalt, Thüringen og nogle Bispedømmer. 3) Lunde- 
Skam Herreders Auctionsprotokol 169? —1734 Fol. 65 f., 68 ff. Mellem
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Omsider var Maalet fuldt, og Rosenkrantz maatte se 
sine Hovedcreditorer gjøre Indførsel i Gaard og Gods: 
Odense Hospital for en Prioritet paa 6835 Rd. 2 og 
Hans zariske Majestæts Hofraad og Resident i Hamborg 
Johan Friderich Bøttiger for en Fordring paa 5480 Rd. 
Den 10.—11. Januar 1718 holdtes i Odense Hospital 
Auction over Roseneje med Bøndergods, Norup Kirke og 
Pugholm, der samlet blev opraabt for 12000 Rd. Bøttiger 
lod møde ved sin Befuldmægtigede, en Hamborger-Ad- 
vocat, der paa hans Vegne fik Hammerslag for 16,500 Rd. 
Auctionsskjødet er dateret Odense den 18. Marts næst
efter1).

Som en forarmet Mand forlod Rosenkrantz sin fædrene 
Gaard, hvis ikke mere tidssvarende Navn Roseneje den 
nye Ejer hurtigt forandrede til Bøttigersholm. Om hans 
senere Liv vides saa godt som Intet; 1747 levede han, 
der nu nærmede sig de Halvfjerds og var sengeliggende, 
hos sin Søn Verner Rosenkrantz paa Krabbesholm i 
Jylland, hvor han endte sine Dage 19. November 17542).

Hans Efterkommere gave dog snart Slægtens be
rømmelige Navn ny Anseelse, og fra hans ovennævnte 
Søn nedstamme de nuværende Baroner Rosenkrantz.

III. PRÆSTEN CHRISTEN SCHIØNNINGS 

OPTEGNELSER.

I et Exemplar af Christian III.s Bibel, som venligt har været 
mig udlaant af Ejeren, Hr. Kjøbmand J. C. Meinhardt i Holstebro, 
findes bagi Bogen indført de her aftrykte Optegnelser af Sogne-

Creditorerne vare Borgmester Johan Adam Merkel i Kjerteminde og to 
Odense Kjøbmænd, Marcus Tack og Johan Hollænder.

*) Anf. St. Fol. 138—49. Landstings Skjøde- og Pantebog XIII, 74 f. 
2) Danmarks Adels Aarbog XXVI1.
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præst i Herrested (Vinding Herred) Christen Mouritsen Schiøn- 
ning, født 9. Sept. 1650^ død i Herrested 18. Nov. 1711, om 
hvem henvises til de af A. Crone i Kirkehist. Saml. I, 504 ff. 
væsentlig efter Blochs haandskrevne Samlinger til Fyens Gejst
ligheds Historie meddelte Efterretninger. De i sig selv ube
tydelige Optegnelser have nogen Interesse, fordi Herrested 
Kirkebøger indtil 1813 alle gik til Grunde ved Præstegaardens 
Brand 1843.

Forud for Hr. Christens Optegnelser gaa nogle med en anden 
Haand skrevne Noticer, om hvis Forfatter, maaske en Jyde, 
Intet kan oplyses. Da de kun fylde faa Linier, ere de her 
medtagne.

Enkelte ved Huller i Papiret fremkomne Lacuner i Texten 
har jeg antydet ved [ ] og udfyldt det manglende.

Anno 1581 thorsdag for s. Voluffs dag1) døde min s. 
fader Anders Søffrensen och bleff begraffven frædag der 
effter.

Anno 1602 døde min s. syster Maren Andersdatter 
thiste dag effter s. Søffrens dag2).

Anno 1603 døde s. Mickel lusten och paa nyt aars dag.
Anno 1609 den 20 november døde Anders Mickelfien.
Ithem denne bibell och hellige schrifft hører mig vnge 

lenns Anderfien thill med rette och skiell. Gud vnde 
mig her vdi lese och forstaa, at ieg det evige liff kunde faa.

Anno 1684 dend 12 Aprilis bleff Herrested Sogn og 
Kald mig giffvett og tilsagt af Patronen dertill Hans

l) St. Olufs Dag er 29. Juli, der 1581 faldt paa en Lørdag. 2) o: Tirs
dag, Dagen efter St. Sørens Dag, der var Mandag den 25. October.
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Excellence HEr Fridrich Gersdorff till Rafnholtt, hvorpaa 
jeg fich Kaldsbreff aff dend ?oÉ5 Aprilis.

Dend 23!' Juli) samme Aar bleff jeg ordinerit og 
præstviet udj S" Knuds Kirche i Odensee aff Hans Høy- 
ærværdighed Bischop offver Fyens Stifft Doet. Thoma 
Kingo, og var samme Dag en Onsdag.

Søndagen dernesteffter, som var dend 27 Julij og 9de_ 
effter Trinitatis, blef jeg indsat till Præst udj Herrested 
Kirche af Prousten i Vindingherret, velærværdige Mag. 
Hans Mule, Sogne Præst i Nyborg.

Anno 1684 dend 3** December holte jeg min første 
Messe, hvortill aldeelis ingen vare inviterede at offre uden 
Sognefolchett alleene.

Samme Dag stod mit Troeloffvelse med min si. For
mands, hæderlige og vellærde HEr Jørgen Henrichsøns 
Datter, dend hæderlige og gudelskende Møe Birgitta 
Jørgensdatter; hendis Morbroder HEt Claus Barfoed, 
Sogne Præst til Fraugde Sogn, viede os sammen.

Anno 1685 dend 25 Maji stod voris Brøllup her i 
Herrested og blefve vi copulerede aff HEr Berent Ben- 
dixsøn1), Sogne Præst till Hefielagger.

Anno 1686 dend 3?“ November Klochen halfgaen 
ellefve Formiddag velsignede Gud os i vort Ecteskab med 
vor første Datter, som den 9^ ditto blef christnet her i 
Herrested Kirke af Prousten, Mag. Hans Mule, og kaldet 
Margareta Elizabetha Sophia2); hun blef baaren aff min 
Kieristis Farsyster Metthe Henrichsdatter Thomas Søf- 
rensens i Nybforg]3).

Anno 1688 dend 8 Martij om Morgenen Klochen 4" 
blef min Hustrue forløjst] og fich en Datter, som dend 
i5de ditto blef christnet her i Herrested Kirche aff Vice-

0 Øgler; gift med Brudens Halvsøster Hilleborg Rasmusdatter. 
2) Siden gift med Hr. Jens Lucoppidan i Uby, Arts Herred. 3) Mette 
Henriksdatter f 1700, gift med Handelsmand og Overformynder i Nyborg 
Thomas Sørensen f. 1649 f 1707 (Personalh. Tidsskr. IV, 257).
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Sogne Præst ti[ll] Skiellerup og Ellinge Meenigheder, og 
kaldett Waldborg; hun b[lef] baaren alf min Konis Moster 
Maren HEt Madtz Thranes i Rønninge.

Anno 1690 Søndagen d. 17 Augusti Klochen halfgaen 
81 Formiddag blef m[in] Hustrue forløst og fich en Søn, 
som Manddagen d. 25É5 ditto blef døbt her i Herrested 
[Kirche] af Vice-Prousten i Windingherret HEt Hans 
Olsøn Fielsted og kaldet Niels Juell1), baaren af min 
Konis Søster Hylleborre HEt Berntis i Heßellagger.

Anno 1690 d. 10 September Klochen 8* Formiddag 
døde min liden Datter Waldborg og blef begrafvet d. 16 
ditto; ofver hende prædichede HEr Hans Olsen Fielsted 
i Schiellerup af [Ps.] dend ii6é? V. 7. 8. 9. Min Siel 
kom til din Roe etc.

Anno 1692 d. 20 Julij, en Onßdag om Morgenen tidlig 
Klochen tre Qvarteer paa et blef min Kone forløst og 
fich en Søn, som derpaa d. 26 Julij blef døbt her i 
Herrested Kirche af Vice Prousten Hr Hans Olsøn i 
Schiellerup og kaldet Jørgen, baaren af min Konis Faster 
Metthe Thomes Søfrensøns i Nyborgh.

Anno 1695 d. 9 November en Løfverdag om Afftenen 
Klocken imellem 10 og 11 blev min Hustrue forløst og 
fich en Søn, som d. 15 November blef døbt i Herrested 
Kirche aff Prousten Magr Claus Mule i Nyborg, baaren 
af Anna HEr Jørgen Rafimusøns udj Gudme og kaldet 
Christen2).

x) Opkaldt efter Generaladmiral Niels Juel, for hvis Børn Hr. Chri
sten havde været Huslærer paa 8. Aar. Han døde som Kjøbmand i 
Faaborg i. Dec. 1764, gift med Præstedatteren Dorthe Dinesdatter 
Pontoppidan fra S. Broby, f 26. Juni 1770, 85 Aar gi. Deres Børn 
vare Christiane Birgitte S., g. m. Hr. Philip Ditlev Monrad i Ødum, 
Mette Cathrine S. f 7. Maj 1780, g. m. Tolder i Faaborg Caspar Ernst 
Smith (Faaborg Kirkeb. og Skifteprot. Giessing, Jubellærere III. 217. 
Slægten Pontoppidan S. 3). ’) Blev Sognepræst til Munke-Bjergby og
Bromme.
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Anno 1697 d. 19 August Klochen et Qvarteer ofver 
tolff Middag døde af smaa Kopper min liden Søn Jørgen, 
som d. 26 ditto blef begrafvet; ofver ham prædichede 
Prousten Magr Claus Mule aff Jon. 4. C. V. 71. Og Herren 
skichede en Orm, der om Morgen Røden gik op om 
Morgenen, og dend stach det Chicajon, at det visnede.

Anno 1698 d. 19 December en Mandag Klochen 12 
Middag og et half Qvarteer derofver giorde min Kone 
Barsel og fich en Søn, som d. 28 ditto blef døbt udj 
Herrested Kirke aff Prousten Magr Claus Mule i Nyborg 
og kaldet Frideric, baaren aff Anna Sophia1) Hr Knud 
Lerchis i Skalchendrup.

Anno 1699 Tiisdag Morgen d. 11 Julij Klochen half- 
gaaen femb døde samme liden Søn Frideric og blef 
Torsdagen d. 13 Julij hensatt udj Begrafvelsett, gaml 
29 Uger 16 Timer.

Anno 1701 Freddagen d. 1 Julij Klochen 9 Efter
middag giorde min Kone Barsel og fich en Datter, som 
d. 8 ditto blev døbt i Herrested Kirche af Prousten 
Magr Claus Mule i Nyborg og kaldet Waldborgh Cathrine, 
baaren aff Maren2) Magr Madtz Tranis udj Rønninge.

Anno 1704 Onsdagen d. 23^ Januar Klochen et Qvar
teer [ofver] tolf Middag giorde min Kone Barsell og fich 
en Søn, som d. 23 ditto blef døbt af Hr Peder Lychesohn 
udj Søllinge og kaldet Christian, baaren af Hylleborre 
Magr Berent Benedictsøns udj HeCelagger.

Anno 1705 Søndagen d. 10 Maji Klochen lidet ofver 
elleve Formiddag døde samme liden Søn Christian og 
blef [hensat i] Begrafvelse d. 14 ditto, gameil 1 Aar 3 
Maaneder 2 Uger 3 Dage og 11 Timer.

Hr. Christens Efterleverske, Birgitte Jørgensdatter, fik 
14. Dec. 1711 Bevilling til at sidde i uskiftet Bo og siden

l) Ottesdatter. *) Pedersdatter Humble.



skifte med Samfrænder; af Vinding Herreds gejstlige 
Skifteprotokol 1684—1712 Fol. 269 ses, at hun havde 
endnu en Datter Charlotte Amalie, der altsaa er født 
efter 1705.

Siden indlod hun sig i nyt Ægteskab, idet hun giftede 
sig med den ovennævnte M. Claus Mule, der 1703 var 
bleven Sognepræst ved St. Peders Kirke i Næstved og 
1714 Enkemand1). Hun overlevede ham i femten Aar 
og døde 1735, begravet 12. Dec. i Kirken2).

l) Wiberg, Præstehist., Suppl. S. 113. Personalh. Tidsskr. 5. R. VI, 9. 
’) St. Peders Kirkebog.
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TILLÆG OG RETTELSER.

FØRSTE BIND.

Side 3 L. i}: flyttede, læs flyttede.
Side J7 Note 2. I Biskop Hans Mikkelsens Lig

prædiken over Eiler Bille til Nakkebølle, død 1649, 
(Sorø 1651), har Marcus Gjøe ladet trykke et latinsk 
Mindedigt over denne sin Morbroder.

Side 96. Et Minde om Borgmester Jørgen Mule og 
hans Hustru Barbara Mogensdatter Rosenvinge ejer Næs
byhoveds Broby Kirke, i hvis Døbefad deres Vaabener ere 
indgraverede med Bogstaverne IM og BMD.

Side 98. Jørgen Mule slap dog for at betale den 
ham idømte Bøde for at have haft flere Gjæster til sin 
Datters Bryllup, end lovligt var, idet Kongen 3. October 
1629 tilskrev Lensmanden Henning Valckendorff, at »han 
for videre Tiltale og Anmodning udi den Sag skal være 
forskaanet«. Fyenske Tegneiser IV, 81.

Side 102 Note 1. Betydningen af Ordet »Feyring« 
som en Gave i Anledning af en Ejendomshandel be
kræftes ved følgende Notits i Kjerteminde Tingbog 5. Maj 
1652: »Tingstævner for Mads Poulsen er begge Vægtere; 
de hjemlede, at de idag otte Dage tingkalded Jens Skipper 
hid imod Dom for 2 Sldr., som han loved hans Hustru 
til en Fejring den Tid, han kjøbte den Baad af hannem.«

Side 108 f. Claus Mules 1. Hustru Birgitte Rosen
vinge døde i Maj 1623 (Odense Kæmnerregnskab). Hans 
2. Hustru, Ingeborg Jensdatter Svane, var en Datter af 
Raadmand i Ribe Jens Laugesen og Dorthe Svane eller
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Svaning, Historiographen Hans Svanings Datter; hun var 
saaledes Sødskendebarn til den senere Ærkebiskop Hans 
Svane. Deres Ægteskab maa være indgaaet senest 1627; 
thi fra dette Aar haves et i Wittenberg den 20. Februar 
skrevet Brev til Claus Mule fra hendes i Udlandet stu
derende Broder, senere Provst og Præst i Besser paa 
Samsø, Mag. Hans Jensen Svane eller Svaning, hvori han 
i mange smukke latinske Talemaader udtrykker sin Glæde 
over Svogerskabet (Kgl. Bibi., Ny kgl. Saml. Nr. 2127 4to,
S. 120 f., jfr. Rørdam, Hist. Saml. og Studier 11, 156). 
Naar hun da i det anførte Vers kaldes en sjællandsk 
Kvinde, maa det ikke opfattes bogstaveligt; men Sand
synligheden taler for, at hun efter sine Forældres Død 
har opholdt sig i Slagelse, hvor hendes Søster Mette var 
gift med Provst, Mag. Anders Jensen Aalborg; at hun 
endog i denne By har ejet en Vaaning, fremgaar af en 
Retssag, der senere paaførtes hende af en Præstekone i 
Slagelse for en Haandskriftgjæld paa 100 Rd. (Odense 
Byfogeds Conceptbog 16J7 Fol. 108 f.). Sikkert nok er 
det, at hun ikke levede godt sammen med sin aldrende 
Mand; thi Biskop Hans Mikkelsen skriver 29. Februar 
16}2 i sin Dagbog: Compellabam Claudium Mulenum de 
reconciliatione uxoris, honeste se declaravit, og 20. April: 
Accessit Consul Slaglosianus Georgius Kofodius reconcil. 
Cl. Muleni et uxoris tentaturus. Scripsit mihi uxor ejus. 
Rescripsi (Saml. til Fyens Hist. og Topogr. VII, 41). 
Den sidste Antegnelse tyder ogsaa paa hendes nære 
Forbindelse med Slagelse. Arvefaldet efter hende frem
kaldte adskillige Retssager (Odense Byfogeds Stævnings
bog 1652—55 Fol. 251 ff., 296, 552).

Side 128 Note 5: Kirke.tidende, læs Kirketiende.
Side 149 Note 1. Ifølge Meddelelse af afdøde Pastor

A. Jantzen er Jomfru Helm en Præstedatter fra Svindinge, 
Cathrine Henriette Helm, født 29. April 1785, gift med 
Degn i Gudme Peder Jerndorff Storm, der døde 26. Februar

25
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1847, 66 Aar gammel; jfr. Volf, Stamtavle over Anders 
Coldings Slægt, 2. Udg. S. 75.

Side 150 Note 3 og S. 299. Cancelliraad Søren Hempel 
blev 1834 valgt til Stænderdeputeret og hans Ven Andrup 
til Suppleant. Omstændighederne ved Valget skildres af 
Conferentsraad C. H. von Holten (Clausen og Rist, Memoirer 
og Breve XI, 177 ff.), der kalder Hempel »en oplyst 
Mand, et godt Hoved og — som tilsyneladende — De
magog, skjønt han ej forsømmer at bukke for de Store, 
Odense Borgerskabs Ideal«. J. C. Drewsen giver derimod 
i sine Breve fra Stænderforsamlingerne i Roskilde Hem
pel en lidet flatterende Omtale og er hjertelig kjed af 
hans vrøvlede Taler (Danske Magazin 6. R. II, 239, 248 f., 
252 f., 255, 285). I Odense, hvor man saa op til den 
brave Hempel, der med sit non til Attestats selv troede 
sig særlig theologisk udrustet til bestandig at optræde 
som Rationalismens Talsmand paa Tryk, gjorde Borger
skabet imidlertid paa Strøms Gjæstgivergaard Fest for 
ham, da han vendte hjem fra den første Stænderforsam
ling. Men en af de Tilstedeværende, Brygger J. A. Paulsen 
(se 1,219), der var Kredsens enfant terrible, udtalte i en 
Skaal for Hædersgjæsten, at, skjønt han nok ikke havde 
kunnet hamle op med dem der ovre i Roskilde, »saa er 
Du dog vores egen gode, gamle Søren Hempel«. Hem
pel blev bleg som et Lig og sagde Intet.

Side 153 Note 1. 14 Vers, læs 17 Vers.
Side 171. Om Vilhelm Østrup kan henvisestil Dalgas, 

Svendborg Amt (1837) S. 73, 100, 218, 221, 231, 255, 387.
Side 172 L. 9. f. n.: ktihl, læs tief. — 7. Maj, læs

6. Maj.
Side 173 Note 2. Pastor Steenbuch maatte 1832 i 

Pengetrang sælge sit Bibliothek paa 2400 Bøger ved 
Auction i Kjøbenhavn.

Side 175 L. 8. Om J. C. Ficks Forhold til Fru
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Dannemand se Bering Liisberg, Kvinder i dansk Historie 
S. 63—112.

— L. 13. Backeland eller Baccalan (ikke Bauhalan) 
var Tracteur i Hotel du Nord (Kjøbenhavns Vejviser), 
jfr. Liisbergs anf. Skr. S. 111. Blandt franske Restaura- 
teurer i Kjøbenhavn anfører Benny David (Vor Fortid II, 
430) Bacanal — maaske den samme Person.

Side 180 Note 4. Capellan E. C. W. Steenbuch døde 
under et Besøg i Odense hos Procurator Søren Hansen, 
med hvis Datter Helene Marie Salomine, født 1824, død 
ugift 1884, han var forlovet (Nystrøm, Anton Michelsen 
S. 30).

Side 186 Note 1. En indgaaende Skildring af A. F. 
Miilertz har en af hans Disciple, Præsten G. Fr. A. Graae, 
givet i sine »Gamle Minder« i Personalhist. Tidsskr.
4. R. I, 99 ft.

Side 190 Note 3. Om Bende Bendsen og Magnetismen 
se M. Winther, Forpostfægtning med Høegh-Guldberg og 
Tønder (1831) S. 35, endvidere Dansk historisk Biblio
grafi HI, 59.

— Note 4. 1 F. C. Hillerups Digt »Markedet i Odense« 
(Digte, Kjøbenhavn 1842 S. 68 ff.) hedder det:

»Til gyldne Drue Hans søgte hen«

med tilføjet Forklaring: en bekjendt Vinstue paa Overgade 
i Odense.

Side 219 f. Om Silhouetteuren Schmitz’s Familie
forhold se Troels Marstrand, Slægten Marstrand (1885)
5. 149 f. I 1819 var Schmitz i Randers Amt (Saml. til 
jydsk Hist. og Topogr. 3. R. V, 526).

Side 232 Note 4. Det i Slutningen af 1820erne paa 
Nørrebro aabnede Theater var ikke i Gamle Blaagaards 
Localer, men i en egen dertil opført Bygning.

Side 242 Note 1. Frederikke Østrups Bryllup med 
Alexander Schebye er her efter Veflinge Kirkebogs tyde-
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lige Angivelse sat til 8. April 1789. Ikke desto mindre 
skriver hun selv i sin Dagbog (i Landsarchivet) under
7. April 1794: »Een for mig saare merkværdig Dag den 
Dag, da ieg med et uopløselig Baand blev foreenet med 
min saa højtelskede Mand, det er nu i Dag 5 Aar siden«, 
og under samme Datum 1800: »I Dag er det iive Aar 
siden min Mand og ieg havde Bryllop«.

Side 243 L. 8. f. n. Erik Andreas Forsberg var født 
14. Januar 1803 paa Arreskov, hvor hans Fader, Albrecht 
Forsberg, var Tjener og Husmand (Øster Hæsinge Kirke
bog).

Side 267. Conferentsraad Erich Erichsen, der i Dansk 
biogr. Lex. IV, 532 angives at være født i Odense 31. Marts 
1752, viser sig at være en Søn af den i 2det Bind 
S. 430—45 omtalte Odense-Matador, Kammerraad, Krigs- 
og Landcommissair, tidligere Borgmester Laurits Erichsen, 
død 1756. Erich Erichsen er døbt i St. Knuds Kirke 
5. April 1752, hvilket stemmer godt med den angivne 
Fødselsdag, og at han virkelig er identisk med den senere 
Conferentsraad, bevises yderligere derved, at der hverken 
i dette Aar eller de nærmest omkringliggende er døbt 
noget Barn af dette Navn i Odense, hvor Navnet Erik 
overhoved var meget sjeldent. Hans hos Bobé, Efterladte 
Papirer fra den Reventlowske Familiekreds VI, 522 om
talte Broder, Grosser,er Peder Erichsen, der døde 1804, 
50 Aar gammel (Richter, Dødsfald 1791 — 1890), altsaa 
født ca. 1754, er i St. Knuds Kirkebog indført som hjemme- 
døbt med Navnet Peter, fremstillet i Kirken til Daabs 
Publication 7. Juni 1754. Ved at omtale hans Død 
skriver Chr. Iversen i sin Avis for 13. Januar 1804 (Nr. 6): 
»Han var en Fyenbo, født i Odense i den Gaard, hvorfra 
disse Aviser mælde hans Dødsfald.« Denne Gaard, nu
værende Nr. 51 (indtil 1884 Nr. 57) paa Vestergade, hvori 
Iversen fra 1786 havde sin Boghandel m. v., er netop 
den, som Kammeraad Laurits Erichsen beboede. Nu
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staar der paa samme Grund en i 1879 opført moderne 
3-Etages Bygning.

Side 361 Note 1. I 1843 var C. Ramus atter sammen 
med Werlauff, H. N. Clausen og Philologen F. C. Petersen 
en halv Snes Dage i Sorø for at censurere ved Examen 
(Werlauff, Erindringer S. 145; jfr. II, 103). Om denne 
Rejse skriver Ramus i et Brev til sin Hustru fra Sorø 
Gjæstgivergaard Søndag Morgen 16. Juli: »Torsdag Aften 
Kl. 8 omtrent kom vi her, tilbragte Aftenen hos Prof. 
Ingemann. De to følgende Dage ere hengaaede med 
Visiter, givne og modtagne, Spadseren, Læsen, Skriven. 
Igaar tilbragte vi en behagelig Aften hos Prof. Hjort. 
Idag skulle vi til Middag hos Prof. Aug. Rothe og imorgen 
til Middag hos Prof. Henrichsen. Tirsdag Aften hos Prof. 
Hauch. Jeg vil blive noget sildig færdig paa Fredag — 
her blev jeg afbrudt ved at skjænke Thevand, thi denne 
Forretning er tilfalden mig: jeg skjænker The og Caffe 
til mine Colleger og mig, lægger for ved Bordet, skjærer 
Stegen for o. s. v. Du vilde vist lee, naar Du saae det; 
men der er ingen af os som forstaar disse Ting, altsaa 
maatte jeg som den yngste gjøre det. Theen bliver efter 
min Smag, det er tynd, lidt for tynd for mine Colleger, 
thi jeg kan ikke rigtigt komme efter Fiffet. Vi give 
Theen Skylden. Kommer jeg mindre Vand paa, bliver 
der ikke nok, da nogle drikke to eller tre Kopper.« — 
Det i Noten fortalte refererer sig derfor snarere til Sorø- 
rejsen i 1843 end i 1837.

ANDET BIND.

Side 27 Note 2. Drejers Fødselsaar er 1798 ikke 1768.
Side 29 Note 2. Niels Ringe var eneste Barn af fhv. 

Escadronschirurg i Odense Thomas Ringe, der døde som 
Husmand og Feltskær i Stegshus, Vigerslev Sogn, 2. Maj 
1843, 73 Aar gammel, og Maren Hansdatter, død 3. Au-
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gust 1844, 76 Aar gammel. Han er formentlig identisk 
med den Niels, der 12. August 1791 døbtes i Odense vor 
Frue Kirke som Søn af Maren Hansdatter i Kilegaarden 
mellem Biskorup og Aasum; som Barnefader udlagdes 
Feltskærsvend Thomas Christensen. Forældrene ere viede 
i 5. December 1794 i Odense St. Hans Kirke, hvor Sønnen 
Niels er confirmeret 1805. Af Kirkebøgernes Tilgangs- 
og Afgangslister ses, at Niels Ringe, Husmand paa Højre- 
sted, 1821 kom til Veflinge fra Stegshus; 1826 afgik han 
med sin Hustru Birte Christine Hansdatter fra Veflinge 
til et Hus ved Rødemølle, Vigerslev Sogn, antagelig det 
Hus, som Vedel Simonsen kjøbte til ham. Herfra flyttede 
Ægteparret 1853 til Paarup, hvor han havde fæstet Niels 
Nielsens Hus ved Svenneberggaarden. Her giftede han 
sig jdie Gang — kaldes da Husmand og Maler — 
15. October 1853 med Ane Marie Gabrielsen. Ringe døde 
af Brystbetændelse; i Dødsannoncen i Hempels Avis 1854 
Nr. 105 kalder Enken ham Landskabsmaler. — 1 Georg 
Carstensens af Hillerup redigerede »Portefeuillen« for 
1840, 26. Hefte, 28. Juni, læses en anbefalende Omtale 
af Ringe og hans tvende i Vandfarve udførte Billeder af 
St. Knuds Kirke, som han agter at lade lithographere, 
hvorfor han er kommen til Kjøbenhavn. Allerede 1838 
havde han disse Billeder færdige (Hempels Avis 1838 
Nr. 8).

Side 178. Jens Christian Andrup var født i Ørsø, 
Dronninglund Sogn, som Søn af Skoleholder Thomas 
Andrup og Else Margrete Jensdatter.

Side 216 Note 2. Høegh-Guldborg, læs Høegh-Guld- 
berg.

Side 312 Note 2. Madame Mette Petrea Rasmussen, 
født 23. Marts 1772, var Datter af Forvalter Hartvig Lund 
paa Hønneruplund, Gjelsted Sogn.

— Note 3. Om P,rovst Kabell se Fr. Nielsen, Minder 
(Aalborg 1881) S. 4, 60 f.
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Side 4Ji Noten. Der tilføjes: Odense Amtsarchiv 
Nr. 254 38/882, Brev fra Svenborg.

Side 451. Om Slagterboderne i Odense se endvidere 
»Svendborg Amt«, Aarsskrift for 1917 S. 145. — Den, 
der egentlig gav Anledning til deres Borttagelse, var 
Christian VIII, der som Gouverneur i Fyen gjentagne 
Gange havde udtalt Ønske i saa Henseende, da de vare 
til Vansir og sjeldent eller aldrig benyttedes (Gouver- 
neurens Copibog 2. Januar 1840).

Side 458. Et Bevis paa, at Overlærer Bergenham- 
mers ulykkelige Drikfældighed, der bekræftes saavel ved 
Traditionen som ved Zeuthens Udtalelser i det citerede 
Skrift, kunde være ret generende for Andre, faar man i 
et Brev til Vedel Simonsen under et Ophold i Kjøben- 
havn fra hans Tante, Madame Frederikke Rasmussen, 
dat. Bubbelgaard 6. Juni 1823; hun skriver nemlig: »Jom
fruen og jeg var paa Elved den 24., der gik alt den 
gamle Gang, Strøbechs, Sidenius, Faaborg med sin Søn 
og Bergenhammer var der; denne sidste var saa beruset, 
da han kom, og blev endnu mere ved Bordet, saa han 
kneb Caroline og Trine i Knæerne, der gik og vartede 
op«. Ikke desto mindre var Bergenhammer meget af
holdt; ved hans Død vrimler Hempels Avis af Sørgedigte 
paa Dansk og Latin; ved hans Grav skildrer Præsten 
hans Værd som Musernes Yndling, som nidkjær Embeds
mand, som Armodens Velgjører og som trofast Ven. Og 
Søren Hempel skriver rørt, at »Sorgen over denne Elske
des Bortgang er saa almindelig, at fældte Agtelse og 
Venskab nogensinde Taarer ved en Grav, da er det ved 
Peder Bergenhammers«. Iversen siger, »at hans selska
belige Talenter, Vittighed og Lune havde erhvervet ham 
mange Venner, af hvilke han længe vil mindes med Hen
givenhed«. Hempels Avis 1825 Nr. 4—8, 12; Iversens 
Avis Nr. 5 og 7.

Side 464. Om Peder Nielsen Kjøges Formuesforhold
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giver Assens Kjøbstads Pantebog 1652—96 et Par Op
lysninger. Fol. 40 f. 1662, 10. Juni fremlagde Peder 
Nielsen, vonhaftig udi Møging, Herredsskriver i Baag 
Herred, et af Laurits Bertelsen, Borger her ibidem, til 
ham udgivet Brev, dateret Assens 4. April s. A., hvorved 
denne erklærer at være skyldig til P. N. paa tvende sal. 
Hr. Hans Boesens Døtres, navnlig Karen og Mette Hans
datter, som P. N. er Værge for, deres Vegne 100 Sldr., 
som P. N. har laant ham mod 6 pCt. og Pant i en Del 
Jorder ved Assens. — Fol. 45. 1665, 8. December. Frem
lagt Peder Nielsen, Skriver til Baag Herredsting og von
haftig udi Myginde, hans udgivne Brev af 24. October 
s. A. til Jens Pedersen i Østerbygaard paa 10 Rd. in 
specie med Pant i 8 Skpr. Ejendomsjord ved Assens. 
Fol. 57. 1669, 21. December er indført hans i Texten 
omtalte Pantebrev til Præsten i Sandager, Hr. Jørgen 
Bang (der var ovennævnte Hr. Hans Boesens Eftermand 
saavel i Embede som i Ægteskab).

TREDIE BIND.

Side 4 Noten, L. 4. Fru Dorthe Daa, læs Fru Dorthe 
Friis, Enke efter Oluf Daa (død 1600).

Side 121 L. 12 f. n. Peder Brah, læs Peder Broch. 
Peder Brok til Barløsegaard, død 1551, var ikke Lands
dommer, hvorimod hans Søn Morten Brok, der døde paa 
Barløsegaard 1591 som sin Slægts sidste Mand, 1571 blev 
Landsdommer i Fyen (Danmarks Adels Aarb. VI, 110).

Side 152 Note 2. Marie Dorothea Charlotte Charisius, 
læs Marie Dorothea Charisius.
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Aagaard, Louise Cathr., g. m. Jacob 
Maar, II, 336, 338. — Niels Pe
tersen, Raadmand, II, 406 f. — 
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Aalborg, Anders Jensen, Provst, III, 
387. — Jfr. Svane.

Aall, Jacob, norsk Politiker, III, 344. 
Abrahamson, Joseph Nie. Benjamin, 

Oberst, I, 331, 346 f. II, 26.
Achthon, Henning Christensen, 

Provst, II, 594. Ill, 57.
Adler, Johan Gunder, Cabinetssecre 

tair, II, 7, 107.
Adolph, Hertug af Slesvig og Hol

sten, I, 62.
Adrian Hansen, Bødker, III, 225. 
Adriansen, Hans Jørgen, Bødker, III,

224 f.
Ahlefeldt, Frederik, Greve, Gehejme- 

raad, III, 62. — Hans Adolph, 
Generallieutn., III, 233.

Ahlefeldt-Laurvigen, Chr. Johan Fr., 
Greve, 11,298. — Fredr., Greve, 
Generallieutn., I, 219. III, 262.

Akeleye, Knud Mikkelsen, I, 58. — 
Torben Gabrielsen, III, 177.

Alberti, Carl Chr., Overretsproc., 
II, 578.

Algreen-Ussing, Tage, Generalpro- 
cureur, II, 25, 240, 323.

Allen, Carl Ferd., Historiker, II, 
248. HI, »6, )66.

Amager, Frederik, Commerceraad, 
III, 17. — Thomas, Præst, III, 
17 f. — Jfr. Lucoppidan.

Ammerbach, Fredr., Borger, 1, 104. 
Anders Jepsen, III, 26. — Mikkel

sen, III, 381. — Sørensen, III, 381.
Andersen, Christopher, Herredsskri

ver, II, 460. — Frants Carl Aug., 
Controleur, II, 375. — Hans, 
»Stenstrupposten«, 1,368.— Hans 
Chr., Digter, I, 248. — Iver, III, 
170. — Jens, III, 381. — Knud, 
Præst, I, 135. — Niels, Præst, 
I, 5. — Jfr. Schubart.

Andersdatter, Karen, Christian IV.s 
Maitresse, I, 4.— Maren,III, 381.

Andresen, Andreas, Amtsforvalter, 
1, 190, 219.

Andrup, Jens Chr., Kjøbmand, Ma
jor, I, 193, 219. II, 178 f. III, 
388, 392. — Jfr. Buchholtz.

Andræ, Carl Christopher Georg, Ge- 
hejmeraad, II, 322.

Anna Frederikke,Prindsesse af Preus
sen, g. m. Frederik af Hessen, II, 
296.

Anna Sophie, Dronning, III, 72, 83, 
103, 107.— Prindsesse, III, 367, 
572.

Anne, g. m. Hans Mikkelsen, I, 7. 
— udi Adelens Gaard, 1,7. — Laurits- 

datter g.m.Erik Knudsen, III, 13.
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Anscharis, Jens, Byfoged, 1,91 — 5. 
Arendt, Martin Friedr., O Idgransker,

I, *94 f-
v. A renst o r ff, Fred r., Oberst, III, 126. 
Arentsdatter, Barbara, g. m. Willum

Lucassen, I, 7.
Arnisæus, Henning, Livlæge, I, 7 f. 
Aschersleben, Birgitte Mette, I, 12.

— Mourits, I, 3 ff., 9—! 2. — 
Jfr. Gjøe.

Atterbom, Per Daniel Amadeus, 
svensk Digter, III, 256.

Augustenborg, Frederik Christian, 
Hertug af, III, 541.

Baar, Jens, Amtsforvalter, I, 120. 
Jfr. v. Bergen.

Backeland (Baccalan), Tracteur, I, 
175. III, 389.

Baden, Gustav Ludvig, Historiker,
I, 39> 125, 145, 152, 165, 180 f., 
l86, 188, 195, 226, 2$2, 2^7, 
240, 252, 362. II, 14, IO6, 456. 
ni, 107, 283 f., 297, 501,
— Torkel, Philolog, I, 188. III, 
283 f.

Bager, Else, g. m. Hans Friis, I, 
81. — Karen, g. m. Johan Bor- 
chertsen, I, 100, 102. — Mar- 
grete, g. m. Hans Holtendorft, I,
100. — Mikkel, Raadmand, I, 59, 
80. — Niels Nielsen I, 103 f. 
— Niels Olufsen, Raadmand, I, 
64, 66, 81, 100 f., 112. — Oluf 
Nielsen, Raadmand, I, 57, 59, 
64 f., 78—83, loof. — Jfr. See- 
blad.

Bagger, Frederik, til Julskov, III, 
219. — Frederik Vilhelm, Præst,
II, 272-

Baggesen, Jens Immanuel, Digter, 
II, 344- IH, 272-

Balle, Hans Peder Ovesen, Præst, 
I, 345. — Jfr. Schack.

Balslev, Birgitte, g. m. Thomas 
Kingo, 111,62. — Johan Christian, 
Præst, I, 202 ff. — Maria Salome 
I, 20$. — Martin Julius, Præst,
I, 205. — Rasmus, Præst, I, 
202 ff., 38^. II, 214, $25. 
Rasmus Vilhelm, Præst, I,* 205 f.

Bang, Anne, g. m. Mikkel Mule, I, 
46, 84. — Christopher, Stifts- 
skriver, I, 66, 70, 80 f. — Fre
derik Ludvig, Præst, II, 85. — 
Hans Nielsen, Præst, I, 116. — 
Jørgen, Præst, III, 39^. — Lau
rits, Farversvend, III, 220 f. — 
Oluf Lundt, Læge, I, 276. — 
Peter Georg, Minister, I, }22, 
344. II, 181, 259, 280, 321, 351. 
— Steen Holger, Præst, III, r 22.

Banner, Christian, I, 18. — Niels, 
Gehejmeraad, III, 156.

Barbara Arentsdatter, g. m. Willum 
Lucassen, I, 7.

Bardenfleth, Carl Emil, Minister,
II, 106, 186. III, 353. — Jens 
Carl, Generallieutn.. I, 190.

Bardram, Hans, Murmester og 
Gjæstgiver, I, 190 ff.

Barfod, Claus, Præst, III, $82. — 
Povl Frederik, Forfatter, II, 211, 
214 f., 2$9, 526. III, 204 f., 
321-4.

Barnekow,Adolph Gothard Joachim, 
Overauditeur, I, 310,314 f., 352 f.

Basse, Anders Rasmussen, Borger,
III, 153. — Dorothe Nielsdatter. 
g. m. Peder Rasmussen, III, 154, 
— Karen Nielsdatter, g. m. Hans 
Fønss, III, 154. — Karen Niels
datter, g. m. Niels Andersen Basse, 
III, 154. — Niels Andersen, til
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Hindsgavl, III, 153 f. — Niels 
Nielsen, Byfoged, III, 154. — 
Niels Pedersen, Præst, III, 154, 
157. — Jfr. v. Haven.

Bechmand, Hans Jensen, III, 16. 
— Jfr. Klingenberg.

Becker, Jac. Gottfried, Apotheker,
II, $96. — Johan Gottfried, Hof- 
apotheker, I, 31. — Peter Wille- 
moes, Historiker, I, 281. — Tyge 
Alexander, Forfatter, II, 62, 66, 
68 f., 80, 82 f., 86, 88 f., 92, 140, 
142, 169, 225, 247, 265. III, 
548.

Beeken, J ens Lorenz, Hofboghandler,
I, 168.

Beenfeldt, Herman Frederik, Gene- 
rallieutn., III, 57. — Marie Eli
sabeth, g. 1. m. Joh. Sigismund af 
Ehrenfeldt, 2. m. Hans de Hofman,
III, 10, n, J7-

Begtrup, Gregers Otto Bruun, 
Landøconom, I, 231. — Johan 
Henrik, cand. chir., II, 82 f.

Bendsen, Bende, Lærer, I, 190.

II, 65 f. III, 286, 589.
Benninck, Matthias, Klokkestøber,

III, 6.
Bentheim-Steinfurt, Ludvig Casimir 

Wilh. Heinr. Clemens, Prinds, 
n, 14.

Benzon, Chr. Fr. Otto, Kammer
herre, I, 502. — Jens, Amtmand,
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Berengaria, Dronning, II, 334. 
Berg, Jacob, Provst, III. 80. —

Jens Chr., Justitiarius, I, $70.
II, 12. — Jørgen, Propr., I, 
502.

v. Bergen. Andreas, Landsdommer, 
I, 118 ff. — Birgitte Cathrine, 
g. m. Jens Baar, I, 119 f.

Bergenhammer, Peter, Overlærer,
I, 219. 11,456 fr. III, 595.

Bergmann, Corfix, Raadmand, II,
452, 454-

Bergsøe, Adolph Fr., Professor, II, 
200. — Johan Fr., Læge, I, 548.

Berlien, Johan Heinr. Friedr., Ar- 
chivsecr., II, 225 f.

Berling, Johan Carl Ernst, kongl. 
Privatsecr., II, 197, 262, 266,527.

Bernstorff, Johan Hartvig Ernst, 
Greve, til Gyldensten, II, 279.

Bertelsen, Hans II, 465.
Biermann v. Ehrenschild, Martin

Conr., Overceremonimester, II, 
J97-

Bierre, Andr. Hansen, Brygger, 11,25. 
Bild, Anne III, 27. — Maren, g. m.

Henning Venstermand, III, 27, 33. 
Bille, Anders, Marsk, III, 8, 23 f.,

27f-, 53—6, 168, 186. — Eiler, 
til Nakkebølle, III, 386. — Erik, 
Major, III, 184, 226. — Hans, 
til Jungergaard, I, 3. — Hel vig, 
g. i. m. Johan Brockenhuus, 2. m. 
Henning Pogwisch, III. 172. — 
Jens I, 103 f., 106. — Karen, 
g. m. Falk Gjøe, I, 6. — Mark- 
vard, til Hvidkilde, I, 99. — 
Pernille, g. m. Børge Trolle III, 
5, 7 f., 26 ff. — Sten Eriksen III, 
184. — Sten Knudsen III, 117, 
176, 184. — Jfr. Bryske, Gjøe, 
Kruse, Rosenkrantz,Trolle, Ulfeld.

Bille Brahe, Henrik, Greve, Gesandt,
II, 249. — Johan Chr., Baron, 
Stiftamtmand, II, 245 f. — Preben, 
Greve, Gehejmeraad, I, 305.

Bilstein, Gustav Ernst, Provst, II, 
423. — Jfr. Friis.

de Binde, Anna, g. m. Peder Cha- 
risius, III, 367—73.
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Biskop, II, 2oi.
Bing, Jens, Læge, III, 82, 85, 99. 
Bireb, Carl Chr., Overauditeur, I,

350. — Chr., Finantsdeputeret,
II, 327. — David Seidelin, Provst, 
I, >85, 295, »o.

Bircherod, Jacob, Landsdommer, III, 
66, 71 — 105. — Jens, Biskop, I,
101. II, 467 f. III, 63, 66. — 
Sille, g. 1. m. Anders Holm, 2. m. 
Christopher Strøyberg, III, 19. 
— Thomas Broderus, Professor, 
I, 117. III, 71. — Jfr. Mule.

Birgitte Jørgensdatter, g. 1. m. Chri
sten Schiønning, 2. m. Claus Mule,
III, 382—5.

Bissen, Herman Vilh., Billedhugger, 
il, r

Bjerregaard, Hans, Præst, II, $45. 
Bjørnkjær, Christen, Raadmand, 1,83. 
Bjørnskov, Baltser Pedersen, Præst,

I, 128.
Bles, Chr. Ulrik, Borgmester, II, 

417, 441 f.
Blinck, Johan Diderik, Tracteur, 1, 

194.
Blixen-Finecke, Carl Fr. Axel Bror, 

Baron, II, 246, 279, 298. — 
Carl Philip, Baron, General, I, 
181. II, 375.

Bloch, Hans, Provst, III, 76. — 
Jacob Chr., Præst, I, 180. — 
Søren Nicolaus Johan, Rector, 
III, 290. — Tønne, Biskop, II, 
447- HI, 154.

Blom, Hans Jørgen, Oberst, III, 
250. — Jfr. Liitken.

Blome, Otto, Overhofmarskal, III, 
76, 87, 9;, 95, 98, 104, 106. 

Bluhme, Chr. Albrecht, Minister,
II, 273, 276, 293, 345.

v. Bliicher, Dorthea Valentine, g. 1. 
m. Johan Georg Lottig, 2. m. 
Hans Fr. Windtz, III, 9 f. — 
Gustav Hans, Ritmester, III, 10.

Boesen, Aug. Vilh., Maler, I, 279. 
II, 384. — Hans, Præst, III, 394. 
— Jens Fr., Provst, I, 171, 291, 
584, 389. II, 1 ff., 5, 23, 29, 
214. — Ludvig, Præst, I, 146. 
— Ludvig, Musiklærer, I, 243. 
II, 165, 191, 315 f., 320, 369, 
384 f. — Ulrik, Præst, I, 389 f.
II, 1 f., 5, 10, 24, 368. — Ulrik, 
Chr., Præst, I, 171.

Bolt, Gabriel III, 36. — Søren, 
Regimentskvartermester, II, 417.
III, 33, 35 f. — Jfr. Buchel.

Boltt, Hans Mathiesen, Præst, III,
146.

Bonde, Peder Madsen, Degn, I, 
176 f., 241.

Boock, Chr. Vilhelm, Escadrons- 
chirurg, II, 102.

Borchertsen, Johan, Kjøbmand, I, 
100, 102. — Jfr. Bager.

Bork, Jomfru, I, 180.
Bormand, Drude, g 1. m. Lars Pe

dersen Kiøg, 2. m. Peder Ja
cobsen Koch, III, 20 f. — Hans, 
Præst, III, 20.

Bornemann, Fr. Chr., Jurist, I, 350. 
— Johan Alfred, Theolog, II, 
288. — Matthias Hastrup, Jurist, 
I, 114, 14° L H, 17. - Jfr. 
Engelstoft.

Borring, Søren, Byfoged, II, 423, 
445. — Jfr. Friis.

Bosted, Christopher, Raadmand, I, 
83.

Boye, Adolph Engelbert, Forfatter, 
I, 224. — Caspar Johannes,Digter, 
I, 229 f. II, 287.
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III, 118, 168.
Brahe, Anne Prebensdatter, I, 31. 

— Anne Stensdatter, g.m. Holger 
Rosenkrantz, I, 15, 19. — Axel 
Ottesen I, 65—72, 74—8. — 
Birgitte Axelsdatter, g. m. Henr. 
Gjøe, I, if. — Christense, g. m. 
Jacob Lindenov, III, 151 f., 177. 
— Jørgen Stensen, til Hvedholm, 
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212, 351. — Jørgen Prebensen, 
Landsdommer, I, 15. II, 460, 
464. Ill, 59, 61, 63, 65. — 
Magdalene Tygesdatter I, 49. — 
Preben Jørgensen, til Hvedholm,
I, 13 f., 19. — Sophie Axelsdatter, 
g. m. Holger Rosenkrantz, I, 2. 
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— Sten Jørgensen I, 14. II, 464. 
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Brammer, Gerhard Peter, Biskop,
II, 308.

Brandenburg-Culmbach,Sophie Chri
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103.

Brandis, Joachim Dietrich, Livlæge, 
I, 174, 306, 391. — Jfr. Markoe.

Brandstrup, Laurits, Compagni- 
chirurg, I, 174.

Brandt, Chr., Historiker, I, 46. — 
Lars, Degn, III, 22. — Peter, 
Gehejmeraad, I, 25. — Jfr. Dahr, 
v. Stöcken.

Brasenhauer, Ditlev, Guldsmed, 1,27. 
Bredsdorff, Jacob Hornemann, Natur

historiker, I, 200.
Breineberg, Poul Pedersen, Borger- 

capitain, I, 191.

Brixen (Brigsen), Frants, Borg
mester, I, 59, 83. — Hans, Fo
ged, III, 38.

Broberg, Chr. Aug., Grosserer, II, 
276,358.
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6), 65, 67, 87 f., 169.

Brockenhuus, Eiler, til Sønder- 
gaarde, III, 162. — Laurits, til 
Bramstrup, I, 68, 75. — Riborg, 
I, 1. ~ Jfr. Bille.

Brockman, Martinette, g. m. Jørgen 
Hahn, II, 4:0.

Brok, Morten, Landsdommer, III, 
394. — Peder, til Barløsegaard, 
III, 121, 394.

Brorson, Chr. Fr., Præst, I, 345. 
Brosbøll, Johan Carl Chr., For

fatter, II, 288 f.
Browne, Peter, Legationssecr., II, 
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HI, 95*
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— Laurits, Præst, III, 39. — 
Niels, Herredsfoged, III, 38.
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Bryde, Søren, Delefoged, III, 42—6. 
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Briinnich, Morten Thrane, Over-
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Wad, I, 209.

Bryske, Carl, til Langesø, I, 5 2 ff. 
— Eiler, til Dallund, I, 52 ff. — 
Lisbeth, g. m. Henrik Bille, 1,52.
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II, 447—51-
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Biilow, Christopher Schøller, Stift
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Carøe, Kristian, Læge, III, 72, 77,
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I, 7.
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Charisius, Ambrosius, Amtmand, III, 
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g. m. Hans Fr. Windtz, III, 9f. 
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Diplomat, III, $68. — Marie 
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Peder, Diplomat, III, $67—7$. 
— Jfr. de Binde, Munk.

Charlotte Amalie, Prindsesse, III, 
72, 81, 97, 102 f.

Christen Nielsen, Herredsfoged, III,
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Borgmester, II, $99, 401, 404!., 
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168, 246 f.
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v. Huth, Heinr. Wilhelm, General,

II, 569.
Hvalsøe, Chr. Ivarsen, Præst, III, 

259. — Florentine Emilie, g. m. 
Nicolai Vilhelm Scheffmann, I, 
291, 323. — Jacob Hansen, Præst,
III, 144. — Jacob Vedel, Degn, 
I, 243, 291. — Johanne Ulrikke, 
Husjomfru, I, 138 ff., 242 ft, 253, 
258, 319 f., 325, 526, $46, 381, 
384. II, 37, 42, 56, 113, 143, 
165, 170, I91, 212, 227, 249, 
274 f., 278, 289 f., 315 f., 320, 
324, 360, 368, 379, 383 ff. — 
Jfr. Dahm.

Hvass, Marcus Pauli, Legationssecr. 
I, 223, 267.

Hvidt, Laurits Nicolai, Grosserer,
I, 253, 322. II, 25, 187.

Hviid, Henning Johannes, Møller,
II, 312 f. — Johan Alexander, 
Forpagter, II, 313. — Mads, 
Birkedommer, III, 226.

Hiibertz, Jens Rasmussen, Læge, 
I, J24- II. B-

Hygom, Peder Jacob, Registrator,
I, 211. II, 124, 225. III, 296.

Høeg, Clemen, Præst, III, 18. —
Hanne Maria Birgitte III, 18. — 
Jfr. Lucoppidan.

Høegh, Niels Brinck, Degn, III, 
248.

Høegh-Guldberg, Chr’, General- 
lieutn., II, 216.

Høg, Just III, 162.
Høpp, Johann Paul, Cancellidepu- 

teret, I, 340.
Høst, Jens Kragh, Historiker, I, 

183, 212 f., 233, 246.
Høy, Laurits Rasmussen, Byfoged,

II, 396. — Jfr. Svane.
Høyelse, Andreas, Læge, III, 101.

Høyen, Niels Laurits, Kunsthisto
riker, II, 334.

Ibsen, Hans, Gaardejer, I, 291. — 
Ib Pedersen, Anatom, II, 188, 
B4. 576-

Ingemann, Bernhard Severin, Digter,
I, 362. III, 283, 391.

Ipsen, Andreas, Præst, I, 179. 
Irminger, Carl LudvigChr., Admiral,

II, 239.
Iver Andersen III, 170.
Iversen, Chr. Henrik, Boghandler

og Redacteur, II, 106. — Thomas, 
Borgmester, II, 461, 464.

Jacobsen, Anders, Præst, I, 135. 
— Hans, Provst, III, 148. — 
Jacob Chr., Overlæge, I, 190.
III, 262. — Jørgen, Borgmester, 
III, 105 f. — Steffen, Skolediscipel,
II, 394. — Peter Vilhelm, Hi
storiker, III, 316.

Jacobsdatter, Mette, g. m. Laurits 
Mule, I, ni.

Jacobson, Ludvig Levin, Livlæge, 
I, 306. II, 108. — Salomon 
Aaron, Hofgraveur, I, 209.

Jahn, Ferdinand Heinr., Historiker,
III, 309 f.

Jens Andersen III, 381. — Laugesen, 
Raadmand, III, 386.

Jensen, Anders, Præst, I, 131. — 
Dines, Raadmand, I, 100. — 
Hans Chr., Slotsforvalter, I, 191. 
— Nicolai, Klokker, II, 329. — 
Niels, Vinhandler, I, 190. — 
Urban, Overformynder, II, 412.

Jensenius, Johan Jørgen, Præst, III, 
231.

Jentoft, Sigvard Kildal, Literat, I, 
175, 198. II, 277,
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Jepsen, Jens, Raadmand, I, 59. 
Jesper Pedersen, Herredsskriver,

III, 15.
Jespersen, Fr., Procurator, II, 210. 

— Jacob, Raadmand, I, 80. — 
Jens, Byfoged, II, 465. — Laurits, 
Præst, III, 12. — Niels, Biskop, 
I, 88. — Peter, Confessionarius,
>• n-

Jessen, Erik Johan, Etatsraad, III,
109. — Peter Jacob, Cabinetssecr., 
III, 295,297.

Johan Mikkelsen, Borgmester, III, 
136.

Johanne, g. m. Claus Guldsmed, 
I, 7-

Johannes Pedersen, Ridder, III, 26. 
Juel (Adel), Carl, Stiftamtm., II,

395. — Frederik, Generallieutn., 
I, 186. — Jens, til Lindbjerggaard, 
I, 3, 11. — Jens, Baron, Gehejme- 
raad, III, 5, 207. — Knud, til 
Taasinge, III, 62. — Niels, Ge
neraladmiral, III, 383. — Niels, 
til Taasinge, III, 221. — Niels 
Fr. Grabow, Premierlieutn., II, 
38. — Niels Krabbe, til Billes
have, III, 231 f., 249. — Jfr. Gjøe.

Juel, Ove Rasmussen, Consumptions- 
forv., II, 395.

Junge, Chr., Contoirist, III, 245. 
Justen, Mikkel, III, 381.
Juul (Adel), Iver Maltesen, I, 114.

III, 206. — Malte, til Gjessing- 
gaard, I, 114.

Juul, Claus, Præst, I, 129.
Jyde, Christen Sørensen, I, 110. 
Jiirgensen, Chr., Mathematiker, II,

355. — Jfr. Kraft.
Jørgen Henriksen, Præst, III, 382. 

— Jacobsen, Borgmester, III, 105 f. 
— Rasmussen, Præst, III, 383.

Jørgensen, Erik, Raadmand, I, x 15 f. 
— Hans, Borger, I, 92. — Hans 
Chr., Smed, I, [87. — Jens, 
Archivbud, II, 124, 225. —Jørgen, 
Forpagter, I, 19. — Knud, Raad
mand, I, 59, 83. — Peder, Kro
mand, III,22i. — Rasmus, Præst,
I, 135. — Sten, af Provstigaarden,
II, 411.

Jørgensdatter, Birgitte, g. 1. m. 
Christen Schiønning, 2. m. Claus 
Mule, III, 382—5. — Dorthe, 
g. m. Mourits Christensen, III, 
13 — Lykke, g. m. Christen Friis, 
II, 413.

Kaas, Fr., Lieutn., III, 9, 28. — 
Fr. Julius, Minister, I, 175, 183, 
214 f., 217, 271. III, 295, 298. 
— Frederikke Elisabeth Conra- 
dine, g. m. Carl Severin Chr. 
Herm. Løvenskiold, I, 217. — 
Hilleborg, g. 1. m. Henrik Mark- 
danner, 2. m. Hans Due, III, 35. 
— Jørgen III, 9. — Mogens, 
til Støvringgaard, III, 52, 56. — 
Niels, Kantsler, I, 52, 76 f. — 
Jomfru III, 371. — Jfr. Nielsen, 
Trolle.

Kabell,Søren,Provst, II, 312. III,392. 
Kalkar, Chr. Andr. Herman, Præst, 

II, 15, 71, 214 f. III, 321 f. 
Kali, Abraham, Historiker, I, 146,

'54. '57. '7?. '77. '97. 238 f., 
246, 269, 306. II, 58, 92, 115, 
125, 205, 234, 243, 262, 342, 
344. III, 301. — Johan Chr., 
Archivar, II, 115. — Johan Chr., 
Bureauchef, I, 229. — Johanne 
Elisabeth II, 115. - Julie Sabine 
1, 306. — Nicolai Christoffer, 
Orientalist, I, 201.
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Kanneworff, Niels, Klokker, III, 105. 
v. Kaphengst, August, Oberst, III,

19;. — Jfr. Charisius.
Karstens, Jørgen, Stiftsprovst, 111,62. 
Kellinghuusen, Hans Jørgen Danieh

Krigsraad, I, 219, 287, 289. II,
$7$ f. — Peter Engelbert, Stads- 
hauptmand, II, 374. III, 234.

Kielsen, Ole Valentin, Lector, III,
290.

Kierkegaard, Peter Cbr., Biskop,
II, 280.

Kierulff, Andreas Chr., Overpræ
sident, I, 507, $40.

Kingo, Thomas, Biskop, III, 582.
— Jfr. Balslev.

Kirksteen, Procurator, I, 289. 
Kisbye, Jens Brandt, Præst, I, 190. 
Kiøg, Bendix III, 20. — Hans III,

20. — Jens III, 20. — Lars
Pedersen, Degn, III, 19 f. —
Laurits III, 20. — Jfr. Bormand,
Lauritsdatter.

Kjøge, Peder Nielsen, Byfoged, II,
459—68. III, 1$6, $93 f. —
Jfr. Hendriksdatter.

Klingberg, Chr., Advocat, I, 188. 
Klingenberg, Anna Pedersdatter,

g. m. Hans Jensen Bechmand, III,
16. — Peder Jørgensen, Præst,
III, 15 f., 47, 49—57. — Peder
Pedersen III, 16. — Susanne
Pedersdatter III, 16.

Klopstock, Fri ed r. Gottlieb, tydsk
Digter, III, 550.

Knud den hellige III, 161 ff.
Knud Lavard II, $$4.
Knud VI II, $$4.
Knud Hindsen, Præst, III, 14 f.,

$8ff. — Pedersen, Foged, III, 50. 
Knudsen, Erik, Ridefoged, III, 12 f.

41 f., 44. — Hans, til Sandager-

gaard, III, 9 t, 152. — Hans, 
Registrator, I, 272, 279, 281, 
286, 296, $0$, 307, $iof., 315, 
P4, $$2, $62, 374, $80. II, 
$4f., 63, 8$, 155, 157, 168, 181, 
248, 25$. III, $24, $$1, 355- — 
Hans Joachim Evald, Provst, I, 
286. — Niels, Præst, III, 57. — 
Søren, Borger, II, 405.

Knuth, Fr. Marcus, Greve, Minister,
II, 25 f., 186. — Hans Schack, 
Greve, Amtmand, II, 2 $7. — 
Johan Henrik, Greve, ti! Gylden
sten, III, 226.

Knutzen, Marsilius, Herredsfoged, 
I, 204, 302, $86. — Mette Chri
stine, g. m. Marsilius K., I, $86.

Koch, Adamine Benedicte, g. m. 
Chr. Hansen, III, 242. — Anne 
Margrete III, 20. — Dorthe 
Kirstine III, 20. — Elisabeth III, 
20. — Jacobus III, 20. — Peder 
Jacobsen, Degn, III, 19 f. — Jfr. 
Bormand.

Kochen, Caspar, Oberst, I, 260. 
Koefoed, Hans Ancher, Communi-

tetskasserer, I, 219 f. — Ole 
Hansen, Bataillonschirurg, I, $5$. 
— Jfr. Wendt.

Koés, Frederikke, g. m. P. O. Brønd
sted, I, 176.

Kofod, Jørgen, Raadmand, III, $87. 
Kolderup Rosen vinge, Janus. Lauritz

Andreas, Jurist, I, 229, $74 f.r 
?79- II, 55, 190, 2j8, 257, 344.
III, 251, 25$, 289, 2981, $42, 
564 ff-

Kotte, Marcus, Raadmand, I, 46, 
80. — Mette, g. m. Hans Mule, 
I, 45—88, 11 o, 112. — Jfr. Friis.

Krabbe, Gregers, til Torstedlund, 
III, $$. — Jfr. Reventlow.
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Kraft, Hans, II, $94. — Johanne 

Cathrine, g. m. Chr. Jiirgensen, 
II,

Krag, Anna Margrete, g. m. Peder 
Saxesen, III, 201. — Frederik, 
Degn, III, 201. — Georg Andr., 
Amtsforv., I, 277. — Henrik Chr., 
Toldinsp., I, 277. — Jfr. Krogh, 
Mule.

Krag-Juel-Vind-Frijs, Asta Tugend- 
reich Adelheid, g. m. N. F. S. 
Grundtvig, II, $82, 587..

Kragh, Herman, Parykmager, Penne
fabrikant, I, 150, 169, 205, 256, 
264, 266 f., 282-5, 287. III, 
292, 508, 313. — Sophie Fran- 
cisca, g. m. L. S. Vedel Simonsen, 
I, 169f., 260 f., 263 f., 266 f.,
269, 283, 285, 288. II, 143, 
154, 156, 158 f., 166, 169, 202, 
207, 215, 222, 226, 235, 29$, 
510 f. III, 262, 269, 272. —- 
Jfr. Nagel.

Krejdal, Augustus, Adjunct, I, 167. 
Krieger, Andreas Fr., Politiker, II,

Bi-
Krogh, Margarethe Reinholdine Eli

sabeth, g. m. Georg Andr. Krag,
1.277-

Krohg, Chr., norsk Statsraad, III,
270.

Kruckow, Bild Nielsen, til Broby- 
gaard, III, 26, 40 f. — Jfr. Norby.

Kruse, Birgitte, g. m. Sten Eriksen 
Bille, III, 184. — Vibeke, Chri
stian IV.s Maitresse, I, 4.

Kruger, Fr. Theodor, Apotheker, 
I, 219.

Krøyer, Hans, Skibscapitain, III, 
238, 240.

Kuhn, Theaterbestyrer, I, 207.
Ky h 1,0 tto, H of b et j ent, II1,7 7 ~ 80,9 2.

Kyhn, Herman Chr., Kromand, III, 
220 ff.

Køneman, Herman Henrik, Vice- 
Borgmester, III, 11. — Susanne 
Dorothea, g. m. Chr. Walter, III,
II.

Lacoppidan, Anna Kirstine, g. 1. m. 
Thomas Amager, 2. m. Clemen 
Høeg, m. Christopher Strøy- 
berg, III, 17 ff. — Hans, Provst,
III, 18.

Lam, Hans Pedersen, Degn, III, 19. 
Landorph, Hans, Amtmand, II, 410. 
Lang, Bertel, Præst, I, 70 f. 
Langberg, Johanne Christine, g. m.

Chr. Molbech, III, 277, 282, 287, 
518. — Knud Engelbreth, Dis- 
pacheur, III, 282, 287.

Lange, Michael, Overpræsident, II, 
26. — Niels Pedersen, Lands
tingshører, III, 65. — Søren 
Læssøe, Maler, I, 250.

Langebek, Jacob, Historiker, 111, 
296 f.

Langhoff, Hans, Tømmermester, III, 
67. -- Laurits, Provst, III, 236 f.

Langkilde, Niels Hellfach, til Bram
strup, III, 250. — Søren Hansen, 
Christianslund, I, 190.

Langsted, Preben, Procurator, II, 
418, 421.

Lanng, Henrik Bering, Herreds
foged, II, 22, 99.

Larsen, Jacob, Bogtrykkersvend, II, 
455. — Johannes Ephraim, Jurist, 
II, 55, 131, 162, 280, 362. III, 
316. — Peder, Gaardfæster, II, 
3 $8. — Peter Clausen, Districts- 
læge, II, 292, 294 f. — Søren 
Eskildsen, Overchirurg, II, 295.

Lassen, Adam Fr. Alexander, Apo-
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theker, I, 555. II, 292, 294. — 
Axel Fr., Bataillonschirurg, 1,554.
II, 278 f., 290, 292, 294 f., 297, 
299. — Niels, Præsident, II, 44).

Lassenius, Johan, Theolog, III, 79. 
Lauge Hansen, Borgmester, III, 189. 
Laugesen, Jens, Raadmand, III, 586.

— Jfr. Svane.
Laurits Jespersen, Præst, III, 12. 

— Nielsen, Herredsskriver, III, 
49. — Sørensen, Præst, III, 39.

Lauritsen, Anders, Kjøbmand, II, 
413. — Hans, Raadmand, I, 85. 
— Hans, Præst, I, 129. — Hans, 
Byskriver, II, 461. — Peder, 
Skrædder, III, 22. — Sivert, 
Raadmand, 1, 73 f. — Jfr. Friis.

Lauritsdatter, Anne, g. m. Erik 
Knudsen, III, 15.

Lavoisier, Antoine Laurent, fransk 
Chemiker, I, 178.

Lehmann, Peter Martin Orla, Po
litiker, I, 505, 321, 590. II, 25, 
49 f., 55 f., 64, 182, 187, 189, 
191, 204, 317, 351. — Vilhelm 
Otto Valdemar, Oberst, II, 244ff. 

v. Lente, Chr., Stiftamtmand, II,
405, 412 f., 416, 420 f., 426.

Lerche, Knud, Præst, III, 584. 
Let, Jacob, Borgmester, I, 44. —

Søren, Borger, I, 39—45. — Jfr. 
Unkersdatter.

Leth, Anna, g. m. Rasmus Fugl,
III, 12. — Johanne, Priorinde, 
III, 261.

v. Levetzau, Hans Fr., Gehejmeraad, 
III, 225. — Joachim Godske, 
Oyerhofmarskal, II, 221, 259, 261, 
280. 346L, 349, 576. — Jfr. v. 
Eynden.

Levin, Israel Salomon, Literat, II, 
55- 128, 151, 519.

Ley, Chr. Sigfred, Literat, II, 44. 
Liebenberg, Carl Chr. Birch, Ca-

binetssecr., II, 323.
Lindam, Søren, Tolder, II, 445. 
Lindberg, Hans Jørgen, Ordens

capitlets Secretair, II, 235. —
Jacob Chr., Præst, I, 215, 290.
II, 280, 317.

Lindenfels, Joseph Benedict, Sprog
mester, I, 150.

Lindenov, Jacob, III, 152, 177. —
Jfr. Brahe.

Lintrup, Søren, Confessionarius, III,
82, 85 f., 89, 96, 105. 

v. d. Lippe, Christopher, Kantsler,
III, 205.

Lodberg, Christen, Biskop, III, 10.
— Jacob, Biskop, III, 10, 75 f.,
81,83 f-, 86, 105. — Jens, Læge,
III, 73, 99. — Jfr. Schøbel. 

Lorenzen, Peter Hiort, Kjøbmand,
11» 9L

Lose, Diderik, Kjøbmand, I, 189. 
Lottig, Johan Georg, Oberst, III,

9 f. — Jfr. v. Bliicher.
Louise, Frederik IV.s Dronning,

III, 75. — Christian IX.s Dron- 
ning, II, 45.

v. Lowzow, Fr., Højesteretsassessor,
I, $40. — Hans Georg Krog,
Kmhr., II, 203.

Lucassen, Willum, Raadmand, I,
7- 89-

Lucoppidan, Jens, Præst, III, 382.
— Mette Jensdatter, g. m. Dines
Hansen, III, 16. — Peder Jensen,
Præst, III, 67. — Jfr. Schiønning. 

Ludvig XIV, fransk Konge, III, 73. 
Luja, Laurits, Professor, 11,411,420. 
Lund, Christen, Præst, III, 17 —

Hartvig, Forvalter, III, 392. —
Jacob Johan, Byskriver, I, 218 f.
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— Jens, Grosserer, I, 222. — 
Johan Jacob, Livlæge, II, 257, — 
Mads Christensen, Degn, I, 291.
II, 384. — Mette Petrea, g. m. 
Rasmus Rasmussen, II, $12. III, 
$92. — Truels, Tømmermester,
III, i 36. — Vibeke, g. m. Chr. 
Muus, III, io. — Jfr. Fædder, 
Hostrup.

Lykke, Kaj, til Rantzausholm, I,
110.

Lykkesen, Christen, 1,90. — Peder, 
Præst, III, 384.

Liitken, Anna Margrete Helene, 
g. m. Ulrik Carl Peters, III, 251. 
— Chr. Fr., Zoolog, III, 245. — 
Fr. Bagger, Præst, III, 249 ff. — 
Johannes Chr., Lector, III, 250f. 
— Marie Margrete, g. m. Hans 
Müller, III, 224, 234, 244—51. 
Mathea Elisabeth, g. m. Hans 
Jørgen Blom, III, 250. — Otto 
Diderik, Præst, I, 185. III, 250. 
— Peter Vilhelm, Amtsprovst, 
I, 185. III, 244—9. ” ■Jfr« Fa- 
bricius, Saxtorph.

Lüttichau, Matthias, Oberst, II, 322. 
Lytzen, Hans Staal, Generalmajor,

I. >74-
Læsøe, Niels, Herredsfoged, III, 

119.
Lætus, Erasmus, Digter, I, 43 f. 
Løwenhielm, Familie, III, 277. 
Løvenskiold, Carl Severin Chr. Her

man, Baron, til Løvenborg, I, 
217. — Jfr. Kaas.

Maar, Jacob, Godsforv., II, 336. — 
Jfr. Aagaard.

v. d. Maase, Fr. Chr., Landsdommer,
111, 226.

Madsen, Claus, Degn, III, 19, 22.

— Dines, Herredsfoged, III, 49. 
— Hans, Herredsskriver, III, 5}. 
— Jacob, Biskop, I, 111. — Ove, 
Ridefoged, III, 54, 56.

Madvig, Johan Nicolai, Philolog, 
I, 229, 262, 344. II, 55, 163 f., 
172, 176, 194, 204, 211—4, 222, 
259. 275 f-, P?, ?5*-

Magnusen, Arne, Archivsecr., III, 
296. — Finn, Gehejmearchivar.
I, 200, 22], 2]0, 2]] f., 237, 
271, 350f. II, 41 f., 50, 55, 123, 
163, 167 ff., 171, 372. III, 290 ff., 
294, 298—301. — Jfr. Frydens- 
berg.

Malling, Ove, Minister, I, 245 f. 
III, 26] f., 293 ff., 341.

Mansa, JohanLudvig, Gartner, 1,220. 
Manthey, Johan Daniel Timotheus,

Theaterdir., I, 217, 233. II, 254 f. 
III, 298 f.

Marckmann, Jørgen Vilhelm, Præst,
II, 27.

Maren Andersdatter III, 381. — 
Pedersdatter, g. m. Adrian Hansen,
III, 225. — Vilhelms, Jordemoder, 
II. 455-

Markdanner, Henrik, til Rønninge 
Søgaard, III, 35. — Jfr. Kaas. 

Markoe, Jane, g. m. Joachim Dietrich
Brandis, I, 174.

Marsvin, Ellen, til Ellensborg, III, 
145. — Jørgen, til Dybæk, I, 61.

Martensen, Hans Lassen, Biskop, 
II, ;oo f., 308, 335.

Mathiesen, Jørgen, Gaardmand, I, 
302.

Matthis Snedkers Kone I, 7.
Mau, Jens Chr. Edvard Theodor,

Præst, II, 272.
Meinert, Nicolai Jonathan,Grosserer, 

II, 25.
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Meinhardt, J. C., Kjøbmand, III 
380.

Melsted, Jens Finne, Premierlieutn., 
I, 272.

Mensing, Johan Albrecht, Chirurg, 
ni, 99.

Merkel, Johan Adam, Borgmester, 
III, 380.

Mette Henriksdatter, g. m. Thomas 
Sørensen, III, 382. — Peders- 
datter, g. m. Anders Rasmussen 
Basse, III, 153.

Michelbecker, Henrik Wigant, I,

Michelsen, Ove Vilhelm, Contre- 
admiral, II, 322.

Mikkel Justen III, 381. — Ubisen, 
Herredsfoged, III, 40.

Mikkelsen, Anders, III, 381. — 
Hans, Borger, I, 7. — Johan, 
Borgmester, III, 136.

Miller, Jens Peter, Skuespiller, I, 
212 f.

Mogens Sørensen, Herredsfoged, 
HI, 441-, 47-

Molbech, Chr., Historiker, I, 140, 
152, |6) ff., I75, 184, 2)1, 254, 
246, 252, 279, 282, 540, )44, 
)79, 387 f. II, 11, i), 19ff., 41, 
51, 55, 84, 90, 102, 151, 155, 
'57, 16), 184, 208, 244, 247, 
277, 295, 296, 298, 305, 319, 
J5i, 364, 370 ff., 575 ff., 382. 
III, 252—337, 345. — Chr. Knud 
Fr., Digter, II, 287. — Hans 
Langberg, Proprietair, II, 293, 
351. — Jfr. Langberg.

Moldenhawer, Carl Edvard, Insp. 
ved Kongl. Bibliothek, I, 224. — 
Daniel Gotthilf, Overbibliothekar, 
I, '44l, '99- II, '•), 344, 354. 
HI, 263, 341.

Moltke, Adam Vilhelm, Greve, Mi
nister, I, 215. II, 130, 351. — 
Carl, Greve, Minister, II, 180. 
— Carl Emil, Greve, Diplomat, 
II, 171. — Ehrenreich Christopher 
Ludvig, Greve, Gesandt, II, 186. 
— Gebhard, Greve, Stiftamtm.,
H, 455.

Monrad, Ditlev Gothard, Biskop,
II, 184, 187, 190, 193 f., 204, 
280, 308, 317, 351. — Henrik, 
Præst, III, 165. — Philip Ditlev, 
Præst, III, 383. —Jfr. Schiønning.

Montzinger, Johan, Chirurg, III, 99. 
Mortensen, Jacob, Raadmand, II,

397 ff., 403 f., 411, 418—21.
Mourits Christensen, Forpagter, III, 

iT
Mule, Anna Jørgensdatter, g. m. 

Laur. Jacobsen Hindsholm, I, 96, 
99 f. — Anne Mogensdatter, g. m. 
Thomas Br. Bircherod, I, 117.— 
Caspar, Magister, I, 126. — 
Christen, Raadmand, I, 59, 80, 
83 ff. — Claus Hansen, Provst,
III, 383 ff. — Claus Hansen, til 
Nislevgaard, I, 102, 105, 107—10, 
112. III, 386 f. — Elisabeth 
Jensdatter, g. m. Georg Zeleski,
I, 114. — Else Hansdatter, g. m. 
Niels Krag, I, 66, 70. — Else 
Jørgensdatter, g. m. Herman Hahn, 
I, 96, 99 f. II, 409. — Erik, 
Professor, I, 117 f., 120—4. H, 
420. III, 72, 104. — Hans 
Clausen, Provst, III, 382. — 
Hans Hansen, Borgmester, I, 46, 
— Hans Jørgensen, Borger, I, 
87. — Hans Jørgensen, Højeste- 
retsass., I, 115, 126. — Hans 
Mikkelsen, til Nislevgaard, I, 
45—88, 110 ff., 126. — Jens,
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Dr. med., I, 85, 88—95, 112 f. 
— Jørgen Hansen, Borgmester, 
I, 95—107, 112. Ill, 386. — 
Karen Jørgensdatter, g. m. Svend 
Pedersen, I, 96 ft. — Kirsten 
Jørgensdatter, g. m. J esper Timsen, 
I, 87. — Laurits Hansen, Can- 
cellisecr., I, 107, 1 loff. — Marcus 
Hansen I, 87!., 112. — Maren 
Hansdatter, g. m. Caspar Mule, 
I, 70. — Mette Jensdatter I, 
113 f: — Mette Jørgensdatter, 
g. m. Dines Jensen, I, 100. — 
Mikkel Christensen, Borgmester, 
I, 46, 63, 126. — Mikkel Chri
stensen I, 71. — Mikkel Hansen 
I, 72, 87. — Mogens Eriksen, 
Cancelliraad, I, 117—25. — Mo
gens Jørgensen I, 115 ff. — Niels 
Hansen, Provst, I, 7, 95. — 
Niels Hansen, Raadmand, I, 59, 
83. — Niels Mikkelsen, Raad
mand, II, 398. Ill, 62, 64. — 
Peder, Borger, I, 62 f., 68. — 
Pernille, g. m. Elias Naur, III, 
127, 220. — Willum, Højeste- 
retsass., I, 89. — Jfr. Gørtzen, 
Kotte, Møller, Rosenvinge,Svane.

Mumme, Hans Peter Theodor, Can
tor, II, 94.

Munch, Anna, g. 1. m. Hans Jørgen 
Adriansen, 2. m. Hans Christensen 
Møller, III, 225.

Munk, Christiane Elisabeth, g. m. 
Ambrosius Charisius, III, 193. — 
Marie Sophie, g. m. Fr. Plum, 
I, 220. III, 277.

Must, Jacob, Præst, III, 57. 
Musæus, Carl, Provinsialmedicus,

III, 77.
Muus, Ctør., Biskop, II, 424. — 

Jfr. Lund.

Mygind, Jørgen, Præst, III, 123. 
Miilertz, Anders Faaborg, Rector,

I, 186. II, 117. III, 389.
Mylius, Johan Jacob, Landsdommer,

II, 397. III, 233.
Müller, Carl Ludvig, Numismatiker,

II, 235. — Chr., Skarpretter, II, 
430. — Hans, Kasserer, III, 244. 
— H. Chr. III, 174. — Henning
III, 174. — Jeremias, Præst, I, 
299. — Peter Erasmus, Biskop,
I, 295 f„ 299 f., 307. II, 300. 
— Jfr. Lütken.

Mynster, Jacob Peter, Biskop, I, 
262, 322, 339 f., 342. II, 26, 
61, 237, 277, 300. — Ole Hie
ronymus, Overmedicus, I, 153, 
256.

Münter, Carl Vilhelm Theodor, 
Raadmand, I, 305. — Friedr. 
Chr. Carl Hinrich, Biskop, I, 195, 
209, 214, 223. II, 300.

Møller, Albrecht Carl Adolf From, 
Capitain, II, 306. — Anders 
Rasmussen, Møller, I, 291. — 
Anna Dorthea, g. m. Matthias 
Nielsen Gudme, III, 14, 17. — 
Barbara Mikkelsdatter, g.m. Niels 
Mule, I, 7. — Chr. Eduard, 
Præst, II, 280, 282. — Chr. 
Malthe, Redacteur, I, 236, 300, 
306. — Dankvart, Godsforv., III, 
226. — Elias, til Østrupgaard, 
III, 235. — Hans Christensen, 
Bødker, III, 225. — Ingeborg, 
g. m. Hans Poulsen, II, 409. — 
Jacob Christensen, Borgmester,
II, W>—99, 402 ff., 408, 411, 
413, 420. — Jacob Chr. Johan 
Henrik Gundelach, Overchirurg, 
II, 26. — Jensj Theolog, I, 210, 
212, 281, 284. — Mette Jørgens-
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datter, g. m. Jacob Mortensen, 
II, $98. — Niels, Sæbesyder, I, 
219. — Jfr. Grøn, Munch.

Mørch, Mads, Provst, II, 407. III, 
378. — Otto Josias Nicolai, 
botan. Gartner, II, 23.

Mosting, Johan Sigismund, Mini
ster, 1,215, 2 <7» 224> 229> 275ff > 
505, 322, 341,348,382—5,388.
II, 8f., 11, 18, 20, 66, 69, 
108— 11.

Nagel, Susanne Dorothea, g. m.
Herman Kragh, II, 145, 150. 

Napoleon III, fransk Kejser, II,
259 f.

Naur, Elias, Professor, I, 93, n6f.
III, 62, 127, 220. — Jfr. Mule.

Neander, Johan Samuel, Chirurg,
III, 99-

Nederlandene, Vilhelm Frederik, 
Prinds af, I, 301 f.

Neergaard, Carl, til Gunderslev- 
holm, II, 238. — Jens Veibel, 
Veterinair, I, 305. Il, 114.

Neumann, Enkemadame, I, 205. 
Nicolaus, russisk Kejser, II, 327. 
Niels Knudsen, Præst, III, 57. —

Pedersen, Foged, III, 15. — Pe
dersen, Præst i Nyborg, I, 128, 
— Pedersen, Præst i Ørbæk, 
I, 129.

Nielsen, Christen, Herredsfoged, 
III, 53. — Frants, Foged, III, 
53 f-, 56. — Hans, Raadmand, 
I, 66. — Jacob, Præst, II, 393. 
— Kirstine, g. m. Fr. Julius 
Kaas, I, 215. — Laurits, Herreds- 
skriver, IIL49. ~ Nicolai Peter, 
Skuespiller, II, 308. — Peder, 
Gaardmand, II, 271 f. — Peder, 
Præst, III, 15. — Peder, Lagmand,

I, 110. — Poul, Præst, I, 134. — 
Rasmus, Skrædder, II, 417. — 
Vilhelm, Læge, I, 303 f., 307!.

Nielsdatter, Grete, Stuepige, 1,367. 
— Helvig, g. m. Peder Jørgen
sen Klingenberg, III, 16.

Nissen, Ludvig Theodor, Politi
mester, II, 302.

Noer, Fr. August Emil, Prinds at, 
I, p8.

Norby, Hans, til Uggerslevgaard, 
III, 34. — Ide Jacobsdatter, g. m. 
Bild Nielsen Kruckow, III, 26. — 
Jfr. Oldeland.

Normand, Chr., til Ølstedgaard, 
III, 33. — Jfr. Oldeland.

Normann, Carl Fr., Auditeur, 1,229. 
Nyerup, Rasmus, Bibliothekar, I,

38 f., 138, 163 f., 188, 212, 228, 
231, 236 t, 244. IL67, 92> 365.

Nymand, Hans, Skipper, 1,72 t 
Næraae, Knud Pedersen, Degn,

III, i, 22. — Laurits Pedersen, 
Provst, III, 22.

Nørager, Niels Christensen, Kjøb- 
mand, II, 414. — Jfr. Friis.

Nøragger, Chr., Raadmand, II, 398 
Nørgaard, Erich Andr., Inspecteur,

I, 276.
Nørregaard, Secretair, II, 156. 
Nørre Lyndelse Menighedsraad, III,

244-

Odense Byraad, I, 38. 
Oehlenschläger, Adam Gottlob, Dig

ter, I, 212, 216, 229, 337, 341 
III, 269. — Charlotte, g. m. 
Joachim Ludvig Phister, I, 261 f. 
— Johannes Wolfgang, Toldinsp.,
II, 85. — William Conrad, Inten
dant, II, 85.

Oettinger, Literat, II, 265.
27»
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Oldeland, Anne, g. m. Hans Norby, 
III, 34. — Hans, til Trellerup, 
III, 33. — Kirsten, g. m. Chr. 
Normand, III, 33. — Laurits, 
til Ølstedgaard, III, 33 f-, 42 t., 
46. — Regitse, g. m. Caspar Due, 
III, 33 ff. — Thale III, 158.

Oldenburg, Nicolaus, Prinds af, II, 
216. — Peter, Arvehertug af,
II, 216, 248.

Oldenburg, Fr., Deputeret, II, 56, 
211.

Olsen, Børge, Kjøbmand, II, 178. — 
Gottsche Hans, Notarius publ., 
I, 212. III, 269.

Oluf, Konge, II, 377. III, 344 f., 
348, 351 f.

Oluf Pedersen, Præst, III, 15, 40 f. 
Olufsen, Chr. Friis Rottbøll, Astro

nom, II, 249. — Hans, kgl. Mur
mester, III, 62.

Oppermann, Ludvig Henrik Ferdi
nand, Mathematiker, II, 288.

Orten, Jens, Byskriver, II, 443, 
Oscar, Konge af Sverige og Norge,

I, 195—98. II, 153, 302, 358 f., 
J72, 578.

Otto, Carl, Læge, I, 343.
Oxholm, Valdemar Tully, Over

kammerherre, II, 190, 204.
Ove Madsen, Ridefoged, III, 54, 

56.
Oxe, Peder, Rigshofmester, III, 129, 

186.

Paaske, Laurits, Byfoged, I, 74. 
Palnatoke, I, 143 f., 146. II, 272 f.,

320.
Paludan-Müller, Caspar Peter, Hi

storiker, II, 44, 71, 73, 123, 126.
III, 321 f., 347. — Jens, Biskop, 
I, 241, 293. III, 259.

Parsberg, Fr., Capitainlieutn., I, 32. 
Paulli, Just Henrik Voltelen, Stifts

provst, II, 302.
Paulsen, Johan Andreas, Brygger, 

I, 219. II, 397. III, 249, 388.
Peder Jørgensen, Kromand, III, 221. 

— Lauritsen, Skrædder, III, 22. 
— Lykkesen, Præst, III, 384. — 
Nielsen, Præst, III, 15. — Ras
mussen, Præst, III, 154.

Pedersen, Clemens, Præst, I, 129. 
— Hans I, 101. — Hans, By
foged, II, 404. — Hans, Skole
mester, II, 463 f. — Jesper, Her
redsskriver, III, 15. — Jørgen, 
Præst, I, 132. — Knud, Foged, 
111,50. — Niels, Præst i Nyborg, 
I, 128. — Niels, Præst i Ørbæk,
I, 129. — Niels, Foged, III, 15. 
— Oluf, Præst, III, 15, 40 f. — 
Sivert, Borgmester, I, 64f. — 
Svend, Professor, I, 96 ff. — Sø
ren, Gaardejer, III, 162.

Pedersdatter, Anna, Tjenestepige,
II, 453. — Maren, g. m. Adrian 
Hansen, III, 225. — Mette, g. m. 
Anders Rasmussen Basse, III, 153.

Pestel, Paul Ulrik, Oberstlieutn.,
III, 126.

Peter Gregersen, Degn, III, 19,57f. 
Peters, Ulrik Carl, Papirmager, III,

251. — Jfr. Liitken.
Petersdorff, Chr. Alexander, Kmjkr., 

III, 229.
Petersen, Vejentrepreneur, II, 315. 

— Arent, Borger, I, 66, 70. — 
Ejler, Major, II, 446. — Fr. Chr., 
Philolog, I,2io, 231, 237. IL247. 
III, 39j. —Jens, Byfoged, II, 401, 
405 fF. — Jens Fangel, Kjøbmand, 
I, 193. II, 178. — Jens Vilhelm, 
Bygningsinsp., III, 66. — Laurits
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Vilhelm, Bibliotheksass., II, 287fr. 
— Mads, Forpagter, III, 533. — 
Niels Hans, Falskmøntner, I, 368. 
— Niels Matthias, Philolog, I, 
263. II, 41 f., 47, 55, 163, 168, 
181. III, 316, 334f. — Søren 
Henrik, Kobberstikker, I, 279. — 
Jfr. Schouboe.

Philosophus, Peder, Præst, I, 134. 
Phister, Joachim Ludvig, Skuespil

ler, I, 262.
v. Platen, Wilhelm Friedr., Over

bygningsdir., III, 377.
Piesner, Henning Christopher, Præst, 

III, 15 3-
v. Piessen, Carl Adolph, Over

kammerherre, III, 101.
Ploug, Parmo Carl, Digter, II, 39, 

517, 558, 372.
Plum, Fr., Biskop, I, 185 f., 203, 

220, 293. — Jfr. Munk.
Podebusk, Mourits, til Kjørup, 1,68. 
Pogwisch, Henning, III, 172. —

Jfr. Bille.
Pommer, Fr., Oldermand, II, 412. 

— Thomas, Borger, I, 56.
Pontoppidan, Slægt, III, 12 f., 16. 

— Dorthe Dinesdatter, g. m. 
Niels Juel Schiønning, III, 383. 
— Erik, Biskop, III, 15. — Hans 
Dinesen, Studiosus, III, 16. — 
Henrik, Generalconsul, II, 381.— 
Margrete Dinesdatter, g. m. Mat
thias Nielsen Gudme, III, 14, 
16 f.

Poulsen Anne, Dandserinde, I, 216. 
— Hans, Raadmand, II, 399, 402, 
407 ff-

Pritzbuer, Joachim, Stiftamtmand, 
II, 398, 408, 415 f.

Proschwitz, Lieutenant, III, 189. 
Prætorius, Jeppe, Grosserer, 11,381.

Puggaard, Hans, Grosserer, II, 257, 
358.

Qvellinus, Thomas, Billedhugger, 
I, W-

Qvitzow, Fr., til Sandagergaard, 
I, 53. — Jfr. Rud.

Raasløff, Harald Iver Andr., De
partementschef, II, 322.

Raben, Gregers Chr., Greve, til 
Christiansholm, II, 339.

Rafn, Carl Chr., Oldforsker, I, 261, 
}O7f„ jii, 314, 326, 333, 383, 
387. II, II, 13, 22, l68, 224, 
298, 310. III, 325, 331.

Rahbek, Knud Lyne, Forfatter, I, 
212, 234, 236, 306. II, 344. 

v. Raiser, Anders, Landshøvding,
III, 173. — Jfr. Urne.

Ramus, Anne Elisabeth, g. m. Jens 
Dreyer Schebye, III, 246. —
Chr., Numismatiker, I, 253. —
Chr., Mathematiker, I, 361. III,
391. — Elisabeth, g. m. Her
man Michael Chr. Schubart, I, 
255. 375. — Jacob, Biskop,
I, 255. II, 397. — Joachim Fr., 
Mathematiker, III, 104.

Rantzau, Breide, til Rantzausholm, 
I, 68, 75. — Cai, til Rantzaus
holm, III,2o6. — Carl Fr., Greve, 
til Frederikslund, II,253. — Chr., 
Greve, Stiftamtmand, I, 20, 35, 
124. II, 419f., 442—5. III, 104, 
118, 126. — Frants, til Broby- 
gaard, III, 5, 27. — Henrik, til 
Brobygaard, III, 27. — Johan, 
Feltherre, III, 135. — Jfr. Gjøe, 
Rosenkrantz.

Rasch, Christen, Degn, III, 21. — 
Claus, Politimester, II, 393. —
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Hans Chr., Degn, III, 21 f. — 
Marie Elisabeth, III, 21. — Jfr. 
Hofman.

Rask, Hans Kr., Præst, I, 580, 
III, 321 f., 324. — Rasmus Kr., 
Sprogforsker, I, 251, 234, 258, 
260, 265. II, 344. III, 296 f.

Rasmus, Kjøbsvend, I, 67. 
Rasmussen, Jens Lassen, Orientalist,

I, 152, 201. — Jørgen, Præst, 
III, 38$. — Michael Nicolai 
Christopher Kali, Historiker, II, 
21, 63, 65, 67, 69ff., 74, 78, 83, 
89, 93—100, 105, 142, 165, 181, 
248,255,263,354. III, 347. — 
Palle II, 394.— Peder, Byskriver,
II, 224. — Peder, Præst, III, 154. 
— Rasmus, Landstingshører, III, 
68. — Rasmus, Landmaaler, I, 
148, 242. III, 228, 246, 261. — 
Rasmus, kaldet Sømand, Lunde- 
gaard, I, 291. II, 312. — Søren, 
Bubbelgaard, III, 227 f., 232. — 
Jfr. Lund, Østrup.

Rasmusdatter, Hilleborg, g. m. Bernt 
Bendixen Øgler, III, 382 ff. — 
Karen, g. m. Magnus Nicolai 
Wamberg, I, 242ft. II, 379, 385.

Rathlow, Gregorius, til Rathlows- 
dal, I, 25. — Jfr. Gersdorff.

Reedtz, Birgitte Kirstine Juel, g. 
i. m. Erik Skeel v. Holsten, 2. m. 
Albr. Christopher Schaffalitzky de 
Muckadell, III, 31. — Chr, III, 8. 
— Holger Chr., Minister, I, 214, 
222 f., 267. II, 382. — Jørgen, 
til Vedø, III, 8. — Jfr. Trolle.

Reimarus, Hermann Samuel, Theo- 
log, III, 350.

Reinhardt, Johannes Christopher 
Hagemann, Zoolog, I, 343, 381,
383.

Reitzel, Carl Andr., Boghandler, 
II, 206.

Repp, Thorleifr Gudmundsson, Bi
bliothekar, I, 209 f. II, 310. — 
Jfr. Thestrup.

Reventlou, Ernst Chr., Greve, til 
Farve, II, 210.

Reventlow, Margrete, g. m. Erik 
Krabbe, III, 4.

Richardt, Ernst Chr., Digter, II, 302. 
Rimestad, Chr. Vilhelm, Redacteur,

II, 308.
Ringe, Niels, Maler, II, 29, 312.

III, 391 f. — Thomas Christen
sen, Chirurg, III, 391 f.

Risbrich, Thomas Brodersen, Borg
mester, I, 100.

Rode, Gotfred Benjamin, Dr. phil.,
II, 302.

de Roklenge, Marie Elisabeth, g. 
m. Jørgen Rosenkrantz, III, 373, 
378.

Rosenberg, Hans Fr., Overvejmester,
III, 163.

Rosenkrantz, Anne Eriksdatter, g. 
m. Frants Rantzau, III, 27. — 
Anne Jacobsdatter III, 27, 51. — 
Anna Christense III, 373. — Chr., 
Amtmand, II, 410, 420, 428ff., 
III, 376. — Erik, til Arreskov, 
I, 57 f. — Erik Scheel, til Søby 
Søgaard, III, 234, 249. — Gunde, 
til Vindinge, I, 2. — Helle, g. m. 
Niels Trolle, III, 8. — Holger, 
den lærde, til Rosenholm, I, 2 f., 
115. III, 373. — Holger, til 
Brusgaard, I, 15, 17 ff. — Ide 
Holgersdatter I, 2. — Iver, Ge- 
hejmeraad, III, 101. — Jacob, til 
Kjærstrup, I, 104. III, 42, 44. 
— Jens, til Qvitzowsholm, III, 
373. — Jørgen, til Roseneje, III,



42?
37}—8o. — Jørgen Pallesen I, 
36 f. — Niels, Generallieutn., I, 
37. — Niels, Minister, I, 199f. 
— Sophie, g. m. Anders Bille, 
III, 8, 27. — Sophie, g. m. Sten 
Brahe, II, 464. — Verner, til 
Krabbesholm, III, 380. — en 
fattig Person, I, 32. —Jfr. Brahe, 
de Roklenge.

Rosenvinge, Barbara Mogensdatter, 
g. m. Jørgen Mule, I, 96, 98, 102, 
104. III, 386. — Birgitte Mogens
datter, g. m. Claus Mule, I, 108. 
III, 386. — Henrik Jørgensen, 
Raadmand, I, 113. — Henrik 
Mogensen I, 108. — Jens, Provst, 
III, 89. — Matthias, Lands
dommer, I, 113. III, 59,61—5. 
— Mogens Henriksen, Borg
mester, I, 59, 63—9, 71 ff., 77, 
79 f., 96, 100.

Rostgaard, Fr., Gehejmearchivar, 
III, 296.

Rostrup, en fattig Frue, I, 33. 
Rothe, Andr. Bjørn, Cancellidepu-

teret, I, 245, 343. — Ludvig 
Aug., Lector, I, 247. III, 391.

Rotkirch, Kirsten, g. m. Erik Steen- 
sen, III, 187.

Roulund, Hans Rasmussen, Hes- 
bjerg, III, 249. — Rasmus, Au- 
diteur, III, 249.

Rud, Slægten, III, 353 f., 357 f. — 
Erik, til Fuglsang, I, 57. — Per
nille, g. m. Fr. Qvitzow, I, 53.

Rudelbach, Andr. Gottlob, Præst, 
III, 306 f.

Ruge, Carl Johan Friedr., Læge, 
I, 567 f.

Rust, Jesper, Guldsmed, II, 414. 
Rønnov, Carl, Biskop, III, 165. —

Ejler, til Hvidkilde, I, 134.

Rørdam, Holger Fr., Historiker, 
HI, 3-

Saabye, Hans Rudolph, Etatsr., III, 
238, 240.

Sachsen-Coburg og Gotha, Ernst, 
Hertug af, II, 217.

Sager, Hans Carl, Byfoged, I, 305, 
321. II, 25.

Salomon, Juda, Kjøbmand, I, 219. 
Samsing, Hans Pedersen, I, 114. 
Sandwad, Jacob, Præst, III, 140,

194.
Sannom, Fr., Læge, I, 212. 
Saxesen, Peder, Amtsforv., III, 201.

— Jfr. Krag.
Saxtorph, Jacob, Rector, I, 182, 

185. — Johan Sylvester, Læge, 
I, 214, 300, 340, 391. II, 15 f. 
— Marie Christine, g. m. Peter 
Vilhelm Liitken, III, 244—8. — 
Preben, Amtsprovst, III, 262.

Scavenius, Peter Brønnum, til Gjors- 
lev, II, 130, 261, 351.

Schack, Gregers, Kammeradvocat, 
I, 289, pgf., 545. — Nancy 
Henriette Jacobine, g. m. Hans 
Peter Ovesen Balle, I, 345. - 
Nicolai Clausen, Provst, I, 163, 
295.

Schaffalitzky de Muckadell, Albrecht 
Christopher, Greve til Muckadell, 
III, 2, 6f., 9, 26, 30, 34, 36f. 
— Jfr. Ernst, Reedtz.

Scharling, Carl Emil, Theolog, I, 
288 f. II, 201.

Schebye, Alexander, til Ørritslev- 
gaard,I,242. III, 227 ff., 246, $89f. 
— Anne Marie, g. m. Claus Vedel 
Simonsen, I, 225, 242. II, 2. 
III, 301. — Jens Dreyer, til 
Østrupgaard, III, 246. — Laurits,
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til Østrupgaard, I, 242. — Lau
rits, Degn, I, 241. — Jfr. Ramus, 
Østrup.

Scheel-Plessen, Wulf Heinrich Bern
hard, Greve, Gesandt, II, 322. 

Scheele, Ludvig Nicolaus, Land
drost, II, 322 f., 345.

Scheffer, Henrik, Livmedicus, III, 
75- 75, 83, 99.

Scheffmann, Nicolai Vilhelm, Degn, 
I, 291. — Jfr. Hvalsøe.

Schenck, Gerhard Philip, Feltskjær, 
III, 99-

Scherfig, Jacob, Bager, II, 25. 
Scheuermann, Carl Georg, Maler,

I, 297 f.
Scheving, Laurits, III, 35.
Schiem, Fr. Eginhard Amadeus,

Historiker, II, 200, 248, 333.
Schimmelmann, Heinrich Ernst, 

Greve, Minister, I, 183, 200, 246.
Schiønning, Charlotte Amalie III, 

385. — Christen Christensen, 
Præst, III, 383. — Christen Mou- 
ritsen, Præst, III, 380—4. — 
Christian III, 384. — Christiane 
Birgitte, g. m. Philip Ditlev Mon
rad, III, 383. - Frederik III,
384. — Jørgen III, 383 f. — 
Margrete Elisabeth Sophie, g. m. 
Jens Lucoppidan, III, 382. — 
Mette Cathrine, g.’m.Caspar Ernst 
Smith, III, 383. — Niels Juel, 
Kjøbmand, III, 383. — Valborg 
III, 383. — Valborg Cathrine 
III, 384. — Jfr. Pontoppidan.

Schlegel, Carl Fr. Adolph, Stifts- 
kasserer, II, 85. — Johan Fr. 
Vilhelm, Jurist, I, 200, 212, 245, 
31), 316, 322.

Schmidt, Chr., Kjøbmand, I, 219. 
— Johannes, til Østergaard, II,

218. — Johannes, Landmaaler, 
III, 18. — Jfr. Strøyberg.

v.Schmidt-Phiseldeck,Conrad Friedr., 
Deputeret, I, 260.

Schmidth, Georg Fog, Forvalter,
II, 375. — Jfr. Schubart.

Schmit, Jens Larsen, Tambour, II,
447-

Schmitz, Franz Liborius, Silhouet- 
teur, I, 219L III, 389.

v. Schnitter, Michael Christopher, 
Generalmajor, III, 104.

Schobert, Johan Jacob III, 170. 
v. Schölten, Peter Carl Fr., Gene

ralgouverneur, I, 247.
Schouboe, Slægten, II, 404. — 

Christian, Landsdommer, II, 401, 
405, 407. — Christiane, g. m. 
Jens Petersen, II, 407.

Schousboe, Niels, Værtshusholder,
III, 221.

Schouw, Joakim Fr., Botaniker, I, 
312, 322 f., 340. II, 187. III, 
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