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Nogle Optegnelser af Fru Kirsten Munk og hendes Slægt, 
fra Arkivet paa Ovesholm.

Meddelte af S. Birket Smith.

En Mil fra Kristianstad ligger Herregaarden Ovesholm, som i sin Tid 
bl. a. har tilhørt Ebbe Ulfeldt, gift med Christian IV.s og Fru Kirsten Munks 
Datter Frøken Hedvig, og som for Tiden ejes af Greve R. G. Hamilton, gift med 
Friherreinde Christina Louise Beck-Friis, en Datter af Greve Korfits Beck-Friis til 
Børringe Kloster. Paa Gaarden opbevares en Del Papirer, vedrørende dens tid
ligere Ejere, og nogle af disse Papirer har, ved den nuværende Ejers Velvilje og 
den svensk-norske Minister i Kjøbenhavn, Friherre L. Beck-Friis’s elskværdige 
Mellemkomst, været mig udlaante til Benyttelse her i Kjøbenhavn. Stykker af 
større historisk Betydning har jeg ikke fundet imellem, hvad jeg saaledes har haft 
i Hænde. Imidlertid er der et og andet deraf, som indeholder Oplysninger, der 
fortjener at kjendes, og hvorom jeg derfor her skal give nærmere Meddelelse.

Størst Interesse knytter der sig til et trykt, gudeligt Skrift, som har tilhørt 
Kirsten Munk, og som har følgende Titel: «Kurtze Wiederholung etlicher fürnemer 
Heuptstücke Christlicher Lehre, nach Ordnung des Catechismi, durch eine hohe 
Fürstliche Person zusammen getragen. Leipzig. 1594.» 4t0, Bogen er indbundet 
i grønt Fløj el med Guldsnit. I hvert af de 4 Hjørner paa Ydersiderne af Bindet 
er der Guldforsiringer med Emaille (forestillende et liggende Lam med en Fane). 
Foran den trykte Text er der indsat 8 hvide Blade. Det første er ubeskrevet, 
paa det andet har Kirsten Mzink skrevet følgende:

GHM
Der Herr Ist Mitt Mihr, Darumb Furchte Ich mich nichtt, was können 

mihr mensken thun, Der herr Ist mitt mihr, Mihr zu helffen, vnd ich will 
meine lust sehen ahn meine feinde.

Kirstina gzsh—1

Paa det 3die, 4de, 5te og 6te Blad har Kirsten Munk skrevet nogle tyske 
Psalmer. Paa det 7de Blad har hun skrevet følgende:2

ghm
Denne Text will leg nest guds hielp haffue for klarit till min Ligprediken.

S. lohannis Obenbaring 
det 7 Capetell.

Och Der suarede en aff dee Eldste och sagde till mig: Huo erre disse, 
som Erre klede I disse huide kleder, och Hued [en] Erre Dee komne? Och 
leg sagde till hannem: Herre, du vedst det. Och hånd sagde till mig: Disse 
erre Dee, Som Erre komne aff Stor bedrøffuelse Och haffuer toet deris kleder

1 D. e. Gräfin zu Schleswig Holstein.
2 Paa flere Steder er noget af Papiret bortsmuldret af Fugt, hvorved enkelte Bogstaver 

er gaaet tabt.
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Och haffuer giort deris kleder klare I Lammens blod, Derfaare erre dee for 
guds stol[l] Och tiene hannem Dag och nat I hans tempel, Och den, som 
sidder paa Stolle[n], Skall bo Offuer dem, Dee skulle Ic[ke] mehre hungre 
heller tørste, Der skall och Icke sollen falde paa Dem Eller nogen anden hede, 
Thi dett Lam mit I Stollen fødde dem Och lede dem t[il] dee Lefifuende 
wandkilder, Och gud skall affto all graad afif deris Øyen.

Datum Boller den 21 septembris Anno 1646.

Bag i Bogen er indsat 4 hvide Blade. Paa det iste og 2det af disse har 
Kirsten Munk skrevet følgende:

ghm
Anno 1618 Den 10 Agusti blefif min Datt[er] Anna Chatrinna fød paa 

Fresborig, kloken 3 quarter till 10 om midagen.
Anno 1619 den 20 Septembris blefif min Datter Sophia Elisabeta fød 

paa skanderborig, om natten, kloken uaar Imellom 12 och 1.
Anno 1621 Den 8 Iulius blefif min Datter Elonara (!) kirstjnna1 fød paa 

fresbor[i]g, om efifter midagen, kloken waar 2.
Anno 1622 Den 26 lunius blefif min Søn Waldemar Christian fød paa 

Fresborrig, om medagen, kloken waar 10.
Anno 1623 Den 28 Decembris blefif min Datter Elisabetta Agusta fød 

paa Cronneborrig, om morgenen, kloken wahr 3.
Anno 1625 Den 27 Aprillis blefif min Søn Frederich Christian fød paa 

Fresborrig, om natten, kloken wahr 1.
Anno 1626 Den 15 Iulius blefif minne to Døttre Christiana och Hedeuich 

fød paa hadersløfif hus, om efiftermedagfen] kloken 3 och 4.
Anno 1628 den 29 maius blefif min Datter maria Chatrinna fød paa 

kiøbenhafifuens slott, om afiftenen, kloken wahr 10.
Anno 1629 Den 1 Septembris blefif min Datter Dorethea fød paa Cronne- 

borig, om morgenen, kloken wahr halgangen 3.
Erre wehr.................2

Anno 1627 Den 17 lulli kallede gud min S. Søn Frederich Christian 
afif denne unde werden, der kloken wahr Imellom 11 och 12 om meddagen.

Anno 1628 Den 1 Septembris kallede gud min S. Datter maria Cha
trinna afif denne unde werden, der kloken wahr 8 om morgenen.

Anno 1630 Den 16 lanuari drog ieg mett stor hierttens bedrøfifuellse 
fraa Fresborig3, saa gud hustfahle mig for din storre barmhiertigheds sky 11, 
Dig er althing beuest.

Anno 1633 den 20 Agusti kallede gud min hiertte kerre Datter S. 
Anna Chatrina, om efiftermidagen, kloken wahr 2, Der hun hafifde lefifuett I

1 Det sidste Ord er senere tilskrevet.
2 Papiret har paa dette Sted været saa opløst, at man har klistret et nyt Stykke Papir 

over, hvorved et Par Ord af Skriften er gaaet tabt.
3 Man har hidtil ikke vidst, hvad Dag denne Bortrejse fandt Sted.
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denne unde werden 1 [4] aar och 10 Dage, gud husualle mig for Christi 
skyil, Amen.

Paa det 3die Blad er skrevet, ligeledes med Kirsten Munks Haand: 
ghm 

En wdskrifft effter min sallige morfaders haand.
Paa effter skreffne Aar och tider erre mine kierre och elskelige børn født.

Anno 1566 Den 14 lulii bleff min kerre date[r] helle marsuin fød paa 
helsingborig slott, der kloken wahr Imellom 11 och 12 om natten.

Anno 1567 bleff min kerre Søn herloff marsuin fød paa lunde gaard, 
den onsdag nest for S. maartens Dag.

Anno 1569 den 7 martzi bleff min kerre date[r] Anne marsuin fød paa 
LandsCrone slot, om morgenen, der kloken waahr slagen 10.

Anno 1570 den 19 Aprilli bleff min kerre Datter birrete marsuin fød 
paa lands krone slot, om afftenen, der kloken wahr slagen 6.

Anno 1572 kyndermys afften bleff min kerre Datter Ellen Marsuin fød 
paa landsCrone slott, der kloken wahr 6.

Anno 1573 Den 20 octobris bleff min kerre Søn Otte Marsuin fød paa 
Dybek effte[r] medag, der kloken wahr 3.

Anno 1575, Den neste Søndag effter helligtr[e]foldigheds søndag, bleff 
min kerre datter Else Marsuin fød wdi kiøbenhauen, om morgenen, kloken 
wahr slagen 5.

Anno 1576, Den neste søndag effter S. maar[tens] dag, bleff min kerre 
Datter Riborig marsuin fød paa S. hans kloster I fyn, der kloken uah[r] 
halffgan 5.

Anno 1578 Den 10 Aprilis bleff min kerre Søn peder marsuin fød paa 
S. Hans kloster, effter meddagen, der kloken wahr halffgan 7.

Anno 1580 Den 21 september bleff min kerre Datter heluig marsuin 
fød paa Dybeck, om efftermedagen, Der kloken ua [hr] Imelom 5 och 6, och 
er hun fød wdi feskens tegen, gud aldsommechtigste welsigne Dem alle samen, 

førgen Marsuin.
Egen haand.

Paa det 4de Blads Forside er følgende Notitser nedskrevne, som det vil sees, 
af en af Frøken Hedvigs Døtre:

ghm 
en opskrift effter min sallige frumoderfi egenhand.

Anno 1643 Den første iuly blef Christiane Vlfeldt fød i Christianstad 
klocken et quarte[r] for 6 om aftenen och døde 1644 paaske morgen den 21 
April i Kiøbenhafn.

1646 den 7 Febrarari (1) om morgenen, der kloken var et quarter til 
fem, blef Anne Catrine Vlfelt fød i Kiøbenhafn.

1650 den 4 April om aftenen imelem 4 och 5 føde ieg et døt drenge 
barn paa ofuefiholm, som ieg finder for mig i Gudfi Rige.

Danske Magazin 5. R. I. 17
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1653 den 10 Janevari om naten mellem et och to blef Christine Vlfelt 
født i Stockholm.

1660 den 6 November om eftermidag klocken 3 blef Sophie marie 
Vlfelt fød i Kiøbenhafn.

Paa det 4de Blads Bagside findes igjen følgende to Optegnelser med Kir
sten Munks Haand:

ghm
Anno 1656 den 29 Febreuari Kallede gud min nu S. Søn Grefif Walde- 

mahr Christian, och døde hånd afif en hetzig syge till Lubelin udie pohlen; gud 
lade os findis I guds rige.

Anno 1657 Den 29 Aprillis, om morgenen kloken 3, Kallede gud min 
hierte kierre och nu S. Datter Sophia Elisabetha her paa boller, gud lade os 
findis I guds rige, her skeltis uie ad, mig till stor hiertte sorig, saa gud 
husuale mig.

Paa et hvidt Blad efter det sidst omtalte, men som hører til Bogens oprinde
lige Indbinding, er endelig skrevet følgende Bemærkning fra en meget senere Tid:

Denna Bok år mig gifven med varm hånd af Min kåra Moster, Fru 
Friherrinnan ock Fåltmarschalkinnan Sophia Elisabeth Stael von Holstein, fodd 
Ridderschantz, Doter af Fru Sophia Maria Ulfeldt, som hår frammanfore nåm- 
nes; och år min oryggeliga vilja, at Min Kåra Son, LandsHofdingen Friherre 
Carl Adam Wrangcl, efter min ddd blifver ågare af Denna Bok, som seder- 
mera tillfaller Dess åldsta Son ock så vidare Son efter Son, altid den åldsta 
i Familien.

Araslof den 16 Octobris 1786.
Hed: Sop: Wrangel

Fod Winterfelt.

Af de løse Papirer i Ovesholms Arkiv, som jeg har haft mellem Hænder, 
finder jeg for Øjeblikket kun Anledning til at aftrykke to Breve, nemlig: 1) et 
Brev fra Jomfru Anne Cathrine Lindenov til hendes Moster, Brøken Hedvig, fra 
1669; og 2) et Brev fra Frøken Elisabeth Augusta (Anne Cathrine Lindenovs Mo
der) til hendes Søster, Brøken Hedvig, fra 1672. Begge Breve er Originaler, 
Brøken Elisabeth Augustas Brev er meget medtaget af Tiden og halvt opløst af 
Bugt, men Skriften er dog overalt fuldkommen læselig, undtagen hvor noget af 
Papiret er gaaet tabt. Datterens Brev1 lyder saaledes:

Kiøbenhafifn den 3 luny Anno 1669.
Høybaahme Greffinde, Høyæhrede Aller Kie[r]este

Frue maaster.
leg hafifwer med sidste paast bekommed min maasters meged angenehme 

schrififwelse, huorfor ieg paa det underdanigste tacker, saa wel som for min

1 Brevskriverinden var i Følge «Jammers-Mindet» den af Leonora Christinas Søsterdatre, 
som ledsagede hende ud af Blaataarn.
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maaster haffwer medlidenhed med woris fortred; wi bliffwer her i byen effter 
min maasters raad til min fasters och farbroders ankomst1, uden wi bliffwer 
saa Vløckelig, at det icke scheer til den 11 luny, huilked schulde falde os 
meged vbequem; ieg frøchter, at min faster er bleffwen Siug, ellers schulde 
hun effter sin schriffwelser allerede haffwe wered her; ieg troer wel, der kom
mer ingen aff dem, paa det io alting kand wer[e] paa det galleste; wi kunde 
wel reyse dér hen, mens det war bedre, at de kom hid; wi haffwer min maa
ster største tacksigelse for hindis goede tilbud och er hinder lige saa meged 
for obligered for willen som gierningen och weed min maaster ochsaa nock 
undschylt; ieg haffde gierne ønsched os den løcke, om det haffde wered mu
ligt, at min maaster Kon nogle dage wered2 her i byen, ieg frøchted inted, 
at min maaster gaff os Vret som en part andre; ellers min maaster det ud- 
førligen at beschriffwe er mig Vmuligt, min maaster weed nock, huor aff det 
er kommen, mens wi haffwer dog inted taged os anden aarsag, end at hun 
inted wilde haffwe os i sit hus3, mens at wi strax schulde reyse til min far
broder, saa meente wi lige saa gierne at holde os selff her i byen til hans 
ankomst som at reyse til Julland och Kandsche ingen finde hiemme, mens icke 
desto mindre berettes nu offwer alt, at wi imoed hindis willie er dragen aff 
hindis hufi; hun maa nock haffwe ret, det haffwer inted at sige, mens war 
min maaster her, hun schulde høre hundrede underligheder, som her passerer, 
som ieg inted kand schriffwe; ieg nødis at slutte for at were forseet med et 
galt hoffwed och ont schriffwer redschab; min Søster och broder4 lader min 
maaster deris schiildigste tienste for melde, och min broder beder om for
ladelse, at hånd icke min maaster wed schriffwelse opwarter, hånd er heel ilde 
tilpas; det, min maaster schriffwer om min broder Hans, det haffwer ieg slet 
inted hørt til, mens hånd ligger ochsaa siug i Fyn; gud hielpe os, ellers weed 
ieg ingen raad; wil saa haffwe min maaster i guddommelig beschiermelse tro- 
ligen befaled. Forbliffwer min Høyæhrede Allerkier[e]ste F. maasters

Hulde Søster Datter och 
schiildigste Tienerinde 

Anne Catharine Lindenov.
Udskrift: Madame

Madame Hedevig Contesse de Schleswig et d' Holstein 
ma tres honorée et tres chere Tante tres humblement 

a
Raablew 5.

1 Farbroderen var Jakob Lindenov til Hundslund Kloster (f 1672). Hvem af hans Søstre 
der menes med «Faster», kan jeg ikke afgjøre.

2 De sidste Bogstaver i Ordet er halvt udslettede, som det synes for at rette det til: war.
‘ Denne «hun» er aabenbart Moderen, Elisabeth Augusta.

4 Søsteren hed Sophie Amalie (senere Friherreinde) Lindenov, og Broderen maa have 
været Christian L. (der 10/n 1664 havde faaet Bestalling som Hofjunker), da der strax efter tales 
om den anden Broder, Hans.

6 Det sidste Bogstav er usikkert.
17*
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Frøken Elisabeth Augustas Brev lyder saaledes:
Kiøbenhaffn den 16 Augusty 1672.

Gud bevare dig, min hierte kiere søster, fra alt vndt baade 
til lijff och sie[l].

leg ville intet lade denne leilighed gaa for [bi] . . at skriffu[e] d[ig] til 
faar at erfare, huorledis dig lider, ieg huercken hør eller spørger fra dig, lad 
mig vide, om du nu har nogen hilbrede, huor effter ieg hiøt (1) lengis; nut er 
her icke meget at lade dig vide, vaar stackels søster1 lider endnu ilde, dog 
har hun støre frihed end føre, hun faar silcke och huad hun begier, kongen 
har och veret saa naadig och sendt hender penge op, som hun har lat sig 
giøre guld maller faar i it snørlijff och guld skee, knif och gaffel; ellers til 
hendis forløftning er ingen haab, i huad gud med tiden vil giøre, for huilcken 
ingen ting er wmueligt; nu gififtermaal har vie erick banner och kirsten linde- 
now2, Christian bilde och karen vind 3, Christian gerstroff och mickel naftens (!) 
datter4, och christ: gier: er och saa bleffuen rentemester och kammer raad; 
belangendis vaar søster dater5, da ved du maaskee vel, at hun er til kaftel 
och lier ret vel, dronnigens fru moder er hende saa naadig, at hun lader 
arbeide her til hoffue for hender om er (!) aarlig pencion, ved intet, om det 
skeer; intet mer paa denne gang, mens vil haftue dig gud befalet, med 
flittigste hilsen til dennem samptligen, och ieg forbliffuer

din hulde och tro søster til døden 
Elisabetha Augusta gzsh.

1 D. e. Leonora Christina.
2 Jvfr. Hiort-Lorenzen og Thiset: Danmarks Adels Aarbog, 1885, S. 50, hvor dog Bryl

lupsdagen sættes til 2. November.
3 Jvfr. anførte Skrift 1886, S. 396.
4 D. e. Sophie Nansen, gift med Christian Gersdorff til Isgaard.
5 D. e. Leonora Christinas Datter, Ellen Christina Ulfeldt; om hendes Ophold hos Land

grevinden af Hessen se mit Skrift: Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Historie II, 254.


