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Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid.
Meddelte af A. D. Jørgensen.

I Danske Magazin, 4. række, 4. bind (side 274 ff.), har Dr. Fridericia 
meddelt en forestilling til kong Kristian V, kaldet «Fyrstelig tankering», fra tiden 
før 24. Maj 1671, og indeholdende en række reformforslag. Forfatteren til dette 
skrift er ikke bekendt; men udgiveren udtaler, at «man kunde fristes til at antage 
ham for en mand, der har stået Griffenfeld nær». Samme tanke er endnu be- 
stemtere fremsat i anmeldelsen af Vaupells skrift om Griffenfeld (Hist. Tidskr. 5. 
række IV, s. 443 fl.), idet der her endog hentydes til sandsynligheden for, at denne 
statsmand «har haft indflydelse på dettes affattelse, og at det har været et slags 
program, hvormed han hos den unge konge har banet sig vejen til sin indflydelse».

Denne opfattelse synes dog at være uholdbar overfor selve den pågældende 
forestillings indhold. Forfatteren af denne retter således et angreb på selve kan
celliets sendrægtige forretningsgang i de senere år, d. v. s. den tid, da Griffenfeld 
havde fået en stadig voksende indflydelse paa den (s. 281). Han insinuerer, at 
kongens embedsmænd «have af kronens intrader samt på andre adskillige måder 
samlet sig store kapitaler til nogle millioners summa og dennem i fremmede banks 
nedsat», ligesom han mener, at der tilkommer kongen «med rette nogle tønder 
guld af de to påbudne prinsessestyrer hos militiens officerer» (279), — hvad der 
tilfulde viser, hvor fjernt han stod rigets finans- og skattevæsen; — embedsmændene 
fik kun undtagelsesvis deres løn, og prinsessestyren var for officerernes vedkommende 
en meget ubetydelig skat. Hans sigtelser mod embedsmændene som bestikkelige 
og upålidelige, hvorfor han bl. a. råder til offenlige audienser, «det hofhykiere, 
som vil sælge fyrstens gunst, søge at forhindre» (281), såvel som hans råd ikke 
at betro «en eneste minister alting» (283), strider fuldstændig mod Griffenfelds op
fattelse og planer. Langt snarere må forfatteren søges indenfor handelsstanden; 
det er fra dens sfære, han henter sine erfaringer, og dens interesser, han anbefaler, 
lige fra de almindelig gængse forslag om en begrænset fri religionsøvelse til klagen 
over den ublu pris paa Herman Jægers «stinkende sæbe» (s. 278). Når S. B. Smith 
derfor søger forfatteren i Simon Petkum, da er dette vistnok nærmere ved det 
rette; men selv bortset fra Dr. Fridericias vægtige indvendinger herimod (anf. st., 
anm. 3), må man sikkert søge ham endnu adskilligt længere borte fra regerings
kredsene.

Der er imidlertid opbevaret endnu et andet skrift fra denne tid, indeholdende 
reformforslag, og dette synes både båret af en langt rigere forståelse af statens og sam
fundets interesser og fremgået af et nærmere personligt forhold til kongen. Hånd
skriftet, som indeholder det, er en afskrift, og indkommen i Rigsarkivet ved den 
aflevering fra den Joh. Biilow’ske manuskriptsamling i Sorø, som foretoges i året 
1885. Det er i Bangs katalog betegnet som «nr. 160 C. 1: Bog i 4to. 30 blade. 
Patriotiske forslag, stilede til kongen (Kristian 5. eller 6.)». Tiden for dets affattelse 
(1670) fremgår imidlertid af omtalen af admiral Helt «for 3 år siden» (han døde 
1667), medens kongens navn Kristian nævnes.
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Skriftet nævner ikke sin forfatter, men det er sandsynligt, at det er Villum 
Lange, professor ved universitetet (i matematik) og landsdommer i Viborg. Hvad 
der taler herfor er følgende. Forfatteren er en lærd mand, der har særlig interesse 
for universitetet og det højere undervisningsvæsen; han er tillige kongens edsvorne 
embedsmand. Af lærefag omtaler han bl. a. matematikken, som han vil have fore
draget offenlig på dansk, med undervisning i arkitektur og mekanik, og han vil 
have aritmetik indført i skolerne på modersmålet. Ligeledes har han interesse for 
lovkyndigheden, og han kritiserer strafferetten. M. h. t. vort forsvar holder han 
på flåden og en national hær, hvis uddannelse bør være et led i folkets opdragelse. 
Alt dette falder sammen med, hvad vi kender af Villum Langes breve til Griffen- 
feld, som i det følgende vil findes meddelte til sammenligning. Også det utopiske, 
der ofte kommer frem i forslagene, har sit tilsvarende i Langes breve; det er 
«patriotiske fantasier», som gør hans hjerte ære, om de end har det tilfælles med 
så mange andre ideer af den art, at forudsætningerne for deres realisation ikke 
fandtes i det givne samfund og på den givne tid. Vist er det i alle tilfælde, at 
V. Lange efter tronskiftet indleverede et lignende skrift, thi et sådant fandtes blandt 
Griffenfelds papirer efter hans fald: «Villum Langes opsat, hvorledes han mener, at 
Hans Majestæt kunde bedst regere sine riger og lande, uden dato»; det blev af 
arkivar Wolff indlagt i kongens kabinet. Forudsætningen for, at Lange kunde falde 
på at indlevere et sådant projekt, var jo given ved hans tidligere stilling som 
kongens præceptor (1656—60), ligesom han 1670, og atter efter Griffenfelds fald 
1676, ivrigt søgte at komme i nærmere tjenesteforhold til kongens person og der
ved få lejlighed til at føre sine tanker ud i livet (Wad, Dimittender fra Herlufs
holm, s. 39. 2. bind, s. 103 fl.). At han holdtes fjernt fra hovedstaden i henved 
20 år (1661—80), havde måske netop sin grund i denne politiske sans1, der alt 
havde givet sig til kende ved hans deltagelse i forhandlingerne angående hånd
fæstningens kassation; han synes her at have været den, der klarest indså nød
vendigheden af en skriftlig overenskomst med kongen.

FORTALE.

Jeg veed veil at det icke hører mig till at gifve Raad och Anslag om 
Kongeriger at bestyrcke och formeere, Men, fordj E. M. effter sin forunderlige 
Mildhed pleyer om et Anslag at dømme iche effter Personens Beskaffenhed, 
men effter hans Mening och intention, Och fordj Jeg, som en Tro Undersaat, 
effter Fødselens Rettighed er E. Mts Egen med alt huis Jeg hafver, da siunes 
Jeg icke at hafve fyldestgjort Mig selff, och min Eed, hvor med Jeg er E. M. 
forbunden, uden Jeg de ting, som Kand være mit Fæderneland til gafn, och 
som jeg ikke uden Vanære Kand tie och forbigaa, friligen forklarer och gifver 
till Kiende. Thj fra den Tid, som Jeg begyndte at tractere politica, hafver 
Jeg vendt alle mine Tancker derhen, at hvad som Jeg læste eller saa i min

1 Han omtaler i det her meddelte skrift et andet, som han har forfattet under titel: 
Speculum politicum.
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peregrination, Jeg icke strax vilde lade fare, men hoss mig Selff ofverveye 
och betencke, om noget ligesom de Ting Kunde till Nerværende mit Elskelige 
Fædernelands statum accommoderes, icke at Jeg troer, at vores Rige Kand 
effter de Gamle Philosophi deres Lærdomme disponeres, effterdj den allermindste 
Omstændighed udj Politicis Kand en gandske Sag forandre, men af de gamle 
Regier i ngers och Politiske Lærdommes idelige Beskuelse mange ting som 
tiener os at kunde optænckes. Och effterdj der icke faa ting af saadan slags 
ere mig forekomne, hvis Fuldkommelse for en Monarch, som hår udj alleting 
en absolut Macht, skall være lætt, i synderlighed effterdj de till Kongelige 
Rente Kammeretz och Undersaaternes velfert hafve henseende, da hafver Jeg 
dømt at det var Umagen værd de Fornembste ting der udaf till Bogs at føre. 
Men Jeg hafver længe tviflet, om Jeg E. M. dennem torde offerere, Jeg som 
af historier och almindeligt Lefnet hafver lærdt, undertiden farligt at være et got 
Anslag at gifve, fordj det nesten [mesten?] hafver dennem till Modsigere, som 
meere Raadfører deres Egen end den almindelige Nytte och gafn, dersom icke 
for anden Sags skyld, da af Misundelse, formedelst hvilcken de icke ville, at 
Nogen Sig, dennem u-afvidende och imod deres villie, imod sin Konge dydig, 
och imod Menigheden tienstvillig skall bevise. Men effterdj E. Mts forundre
lige Mildhed og Belefvenhed, som endochsaa hos Udiænderne er priset och be
rømmet, mig nochsom er vitterlig och bekiendt, och Jeg meener at Jeg udj 
hende nochsom sterck Beskiermelsse skal hafve imod alle Misvndernes Sned 
och Fund, da kunde jeg icke fra mit Forsæt, till hvilcket den indfødde Fæderne- 
landske Kierlighed mig hafver tilskyndet, forskreckes, Jeg jo de Raad och 
Anslag, som Jeg var Fædernelandet skyldig och plichtig, for E. M. omsider, 
med Tilbørlige Ærbødighed skulde lade fremvises.

Falder jeg E. M. derfore ydmygeligen till Fode och beder sachtferde- 
ligen at E. M. effter sin Sædvanlige Mildhed disse Raad och Anslag, som af 
et Tro och sit Fæderneland Eniste elskende Gemyth ere fremkomne, vill 
igiennemlæse och med et gunstig Sind udlegge och forklare. Jeg igien lofver 
alleting, som af en Tro Undersaate Kand forventes, och af mit Hierte ynsker 
E. M. et Lychsaligt och langvarigt Regimente, och alle gode ting, som af 
Kongernes Konge Kand begieres.

Men at Jeg icke skal siunes at vilde misbruge E. M. Velvillighed, da 
vill Jeg mine Raad och Anslag paa det Korteste, Klarligste och ordentligste, 
som at Jeg Kand, fremføre, saaledes, at Jeg underviser, hvorledes Vores Rige 
Kand stadfæstes och forøges, anlangende den Geistlige, Verdslige och Huus- 
Regimentes Stand, och for det Sidste anlangende den Udvortes Herlighed.
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CAP. I.

Om den Geistlige Stand.

Udj den Geistlige Stand henrettis mine Anslag i synderlighed till Tvende 
Ting, Hvorledis Kierche mis, Academiens, och Scholernis Vilkor uden Kongelige 
Omkostning Kand blifve bedre.

Det er vist, at de Pawische hår adschillige Grif, hvorved deris Kierchers 
Indkomst saa forøges, at Een Kierche offte Kand føde hundrede Ørchesløse; 
Men vore Kircher hår neppe saa meget, hvoraf Tre Ministri effter deris 
meriter Kand fri underholdes, eller hvad som af Ældgammelhed er forfaldet 
Kand flyes til Rette, Meget mindre Nyt at opreises, och med marmor at 
prydes och stafferis. For deris ynde skyld skal mand finde paa Raad och 
Anslag, hvorledes de Kand raadføres uden det Kongelige Skat-Kammers och 
Undersaaternes Byrde och Besvær, hves ynde i alle Anslag altid bør at være 
den største.

Kirchernis Inspecteurer Kand E. M. befale, at der efter et Hvert Lands 
och Kierchis Vilkor giøres en Tafle, och den offentlig fæstis fast i hver 
Kierche, hvad der skall gifves for Klochernis brug, och en Graf at ofne. Paa 
somme stæder gifves der intet, hvilchen Sædvane Kand være frelst till de Fat
tiges Trøst efter en hver Stædes Vilkor, dog saaledes, at alleniste en Kloches 
brug paa et qvarters tiid forundes; Men hvo som begierer fleere Klochers 
brug, enten paa længere Tiid, eller at begrafves paa den fornemste Pladtz paa 
Kiergaarden, hånd maa betaile effter enhver Byes eller Landsbyes Vilkor et 
viss Værd till Kierchen efter Taflens Forreschrifvelse, saasom det paa mange 
Stæder udj Nederland eragtes. Kiercherne Kand ochsaa, som hafve Raad till 
Om Kaastning, berede Begrafvelser, som Kand undes dennem for retmæssig 
værd, som iche hafve arfventlige Begrafvelse. Dernest Kand der paalegges 
dem, som giøre deris Testamenter, at, iblant hves testamenteret blifver, de 
ochsaa hafver Kierchen, eller de Fattige, i acht. Och fordj den Tydske Kierche 
er af ringe Indkomst, och Ligskaren icke uden Besværlighed gaar igiennem 
mange Gader, da Kand den forskaffe Sig en Liigvogn ofvertecht med sort 
Klæde, at Erbare Folches Legemer Kand føres for mindre Penge, end som 
der pleyer at gifves dennem som Bære: Saa skall Kierchens Ind Komst være 
større, och Byens Herlighed ypperligere. Kongernis Grafver udj Engeland 
och Francherige ere Berømmeligere end Vore Kongers, och de besøges dag- 
ligen af Udlændische; Men Rychtet langt ofvergaar Herligheden, ligesom Vores 
Herlighed Rychtet. Thi naar jeg till London i den Westmønstersche Kierche, 
och i Francherige i S. Dionysii Kierche saae Kongernis Grafver brøstfeldige, 
och mange saa ofverstøfvede, at Materien neppe Kunde Kiendes, da glædede 
Jeg mig ved mit Fæderneland, hvor Kongernes Grafver iche saa forachtes; 
Men Hvo som faaer Foræringer der udaf, hånd tilbørligen tilholdes dennem 
fra Fordærfvelse at frj, reense, och de Brøstfeldige at fly till Rette.

Om Kiøbenhafns Academiss Opreisning er meget at paaminde. Af alle
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Professorer, som forordnede ere, och forordnes skal, ud Kræfver Jeg i Alminde
lighed, at de udj lectionibus publicis, och Collegiis privatis, som Aarligen 
igiennem alle, i synderlighed Philosophice, partes holdes skall, beviser Sig 
duelige, de offte holder disputatione, iche lange, men stachede, som paa faae 
Timer Kand igiennemgaaes, och der offtere indstifftes promotiones, Saa schal 
Vores Academie Herlighed iche alleniste blifve større, mens endochsaa Vores 
danske Nations gode Rychte och Nafn vorde yppere, som skall hafve Pro
fessore, och mange Kiøbsteds Præster, med Z?<?^r-nafn zirede och prydede. 
I Særdeleshed har Jeg iche det som Jeg om Professoribus Theologia och 
Jurisprudentia Kand paaminde, effterdj den Romerne. Ræt er iche i Danmark 
Vedtagen, saa frembt der for de Udlændiske deris skyld Kand holdes promo
tiones, Men jus publicum schal læres med større Flittighed, i det mand 
igiennemløber Hugonis Grotii, Vores Reinkingii, Vores Christiani Matthia, 
eller Andres politisdxt Skriffter. E. M. till Academiexs ynde befalle alle Dom
mere och Rettergængere, at, hvor offte der ud Kræfves de Forstandiges Gien
svar, de da raadførre Sig med Vores Academi, och forschiuder andre ^r^^Zers 
Giensvar, som iche ere af saa stor Vigtighed. Dersom andre natione i deris 
Folches Historie at giøre herlig och Nafnkundig intet udelucher och forbi- 
gaar, da maa derfore Professor Historiarum forsøge at accomodere och be- 
qvemme Verdens gandske Historie till Vore Kongers Bedriffter, paa det der 
ey schall mangle de, som de Danskes Lof och Seyervindingerne Kand rose 
och berømrfie. Om Professorer udj Læge Konsten hår jeg lidet, som Jeg 
Kand paaminde, saa frembt de deris Berømmelse, som de udj Anatomia hos 
Udlændische hafve erlanget, med idelig Opskærelse ville forsvare. Men det 
kunde være Facultati Medica allergafnligst, och Voris Academi, som nu for 
Medicinen schyld er Nafnkundig, des Berømmelse til en stor Gevinst och Baade, 
dersom Kongens Hafve paa wisse dage effterlodes Medicis demonstrationibus, 
som det scheer till Pariis. E. M. Kand ochsaa befalle alle Kiøbstædernes 
Medicis, at de hvert Aar, eller hvor tijt fornøden er, ved Skrifvelse lader 
Medicam Facultatem vide de grasseret Siugdomme, eller /Åy^zsche observa
tione, at de raadføre sig med den i farlige Tilfald; mens at Facultas paa 
hver siuende dag holder offentlige Samtale derom, och andre experimentis, 
som det skeer udj Francherige, udj Fæderne Sproch, At Enhver Physica 
Elskere, Apothechee, Bardschærer Kand staae fri Tilgang oben for, och udj 
en Tviflraadig ting Sit Sind eller Meening maa fortælle och forklare. Saa- 
ledes skall da Medicinen mest forsiunes, Siugdommene lychsaligere Raad for
skaffes, mange ting som tiene Floden och Lifvet skal Kunde paafindes, Hoffet 
være meere underrettet om provincernes Siugdomme, Planter, oc Tilstand, och 
Medici alle Vegne holdes i Studeringers idelige øfvelser.

Om Philosophia Professore ere mange ting at paaminde, til Hvilche 
der uden Kongelige Omkostning schal fem tillegges af Udlændische Tungemaals 
Professore, nemlig, detFransche, ItaliansCaz, Engelsche, Tydsche, ochDansche, 
eller Islandsche, effterdj Tungemaalenes Studering hielper meget til Academia 
Berømmelighed, och de Udlændisches freqventz eller forsamling at promovere.
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Dersom der af Academtens Indkomme kand gifves salarium till at sætte fem 
Professorer, da er det en let Sag; Men dersom iche, da kand den Tydsche 
och danske Kierches Præst hvert Aar letteligen absolvere fundamentet i sin 
Moders Sproch; Och at de iche skal klage, at dennem for En salario paa- 
legges dobbelt Byrde, da Kand de undertiden gifve studenterne, licentz til at 
prædiche. En Vanschelighed opkommer der alleniste, paa hvilche det Fransche, 
zWZ^^sche och Engelsche, som Vore Præster kandsche iche forstaar, skal kunde 
paalegges. Hvilchen Vanschelighed mand letteligen kand raadføre, dersom de 
salaria, som hid indtil ere gifne Græcæ, Latince lingvæ, et Logicæ Professoribus, 
i fremtiden kand forundes till Gallicæ, Italicæ et Anglicce lingvæ Professores 
at beschiche och forordne.

Och de Dansche Præster, effterdj de meget vel skall være forfarne udj 
Cr^sche och Z^/Z^scheTungemaal och i Logica, da schal de letteligen lære Sproch 
fra Sig, eller en part udj Philosophia, Och at de iche skal klage at dennem for 
stor Byrde paalegges, da kand de alleniste prædiche om Søndagen, den Prædichen 
som skal holdes de Søgnedage kand alle Præsterne af gandske Sæland paatage 
dem, och effter orden af Biscopen fremkaldes, hvilchet føyelig skee kand, i det 
mange holder heste, och de andre pleye at ages af deris egne. Saaledes skall 
mand iche allene hafve raadført denne Difficultet eller Vanschelighed, men end 
ochsaa Gafvernes adschillighed skal Være alle Tilhørerne tæchelig, Biscopen schal 
kunde holde Sine udj idelige Studeringers, Gudfrychtigheds och Sædernes 
øfvelse, i det hånd hører dennem i orden prædiche udj Kiøbenhafvn, och, 
dersom det er fornøden, corrigere, eller lavdere dem, och giøre dem Forhaab- 
ning om en bedre Bestilling, Ja Præsterne Self skal holde sig det for en Ære, 
at prædiche i Kongens och Academiens Kierche, paadet de Kand blifve Kiendte 
af de Lærde. Eller dersom dette Anslag iche noch behager, da kand Theo
logice candidatis, som giøre stor Forhaabning om dem udj Skickelighed och 
Lærdom, schee pr omission paa Forfremmelse til Præste Kald i Kiøbenhafn, 
dersom de i nogen Aar for Studeringernes skyld faar været i Francherige, 
Engeland, eller Italien, at de kand blifve Sprochet mægtige, och tillige creer es 
Professores i Sprochet. Ja, dersom Nogen faar bevist Sig for Voris Gesant 
i Francherige eller Engeland at Være en goed Prædicant, da kand hånd saa- 
som den der har forskyldt got af Meenigheden, naar hånd kommer i Fæderne- 
landet igien, Sættes til at være Præst och Professor i det Udlændische Sproch.

Om Mathematum Professor er det at paaminde, at hånd for Adelens 
skyld lærer Architectonicam militarem, for Borgernes schyld Mechanicam, och 
paa hver siuende dag holder offentlige Samtale paa Fædernemaal, at Hand- 
verchs Folchene som udaf lang Forfarenhed ere lærde kand hafve Aarsage till 
at excolere Konsterne, fremsætte deris Tviflraadighed, och naar de har confe- 
reret Raad och anslag, kand finde paa ny compendia udj Konster, saasom det 
skeer til London i den Kongelige Samtale. Men for Kiøbmænd och Fremmedes 
schyld maa hånd forschaffe Sig den brugeligste Mønt af Francherige, Italien, 
Engeland och Polen, hvis Værd hånd efifter den danske værd for Tilhørerne 
kand fremvise, och lade dennem see Penningen, saa skal Borgerne giøres Be-
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qvemmere til at handle med de Udlændische, och Studenterne till at Reise. 
Tygmesteren kand ved en Sedel indbiude vngdommen till privatam informa- 
tionem, saa skal voris Adel udj Fædernelandet for en Retmessig værd lære 
Krigshandelens widenskab.

Fordj Ær^mte-Mestere gafner noget till Académies berømmelse, da for 
Adelens och Udlændingers skyld Kand der af dennem, som i Kiøbenhafn lærer 
andre Fecter Konsten, at dantze, och Ride, som mest Forfarne er, Annammes 
in gremium Academiæ foruden salario, saasom det scheer i Nederland och 
Tydschland, Thj det Værd som gifves af discentibus er noch for dennem som 
privatim lærer, fordj der er ingen Umage hoes, Dog kommer der nogen Ære 
till dem af Titulen, ved hvilchen de blifve meere bekandte.

Musica kand ochsaa excoleris paa voris Academte, dersom E. M. vill 
paalegge den mest Forfarne Organist, som nu hår et got salar ium, at hånd 
slaaer et Collegium Musicum an for Studenterne, med et Anslaget Breef 
inviterer dennem, hvor enhver paa en vis dag kand cxercere Sig; Men hvo 
som er uforfaren i Musica, begierer dog for lyst skyld være tilstede paa Collegio, 
och kand aarlig betaile der en Rixdl, som det scheer till Leipzig. Dette Collegium 
musicum kand hver Nyt Aar paa AcademieXz Vegne 'offerere Kongen en Natte 
Music. Dersom nogen vil offerere en Gesant Music, da maa hånd iche alleene 
for de optændte Blus forstreche Omkostning, men ochsaa til fiscum Collegii 
betalle 8 Rdlr., hvilchen Penge-Collectes Fierdedeel Musicæ Academiæ director 
maa annamme, det øfrige kand anvendis till et Giestebud Aarligen at holde 
in diversorio Collegii Nationum. Saa kand Studenterne hafve større Aarsage 
till at excolere Musicam, Byen vorde dis glædeligere, och de Dansches Academies 
Herlighed med Tiden ypperligere och anseeligere.

At Studentere, for hvis schyld Professorerne ere., deris freqventz kand for
øges, da kand E. M. udaf Fuldmagt lettere endsom Fyrsten af Lüneburg paalegge 
sine vndersaatter, at de som ville annammes til officium publicum, i det rin
geste paa et Aar schal hafve hørt vore Professorer paa det Kongelige Academie, 
och beviist Sig at være duelige och nyttige Personer.

Cardinal Mazarin ved sin Legat har ladet opbygge till Paris et prech- 
tigt Collegium Nationum\ Mens fordj wj hår ingen Mazariner, da schal der 
ved et andet Anslag Penge till gudelige Brug forschaffes. Jeg vil tale føyeligere 
derom i det Andet Capitel, hvor der om et Admiralitets Huus i Kiøbenhafn 
at opbygge gifves Anslag, paa hvad maade store Penge foruden Undersaatternes 
Byrde, och Kongelige Skat Kammers Spilde Kand forskaffes, af hvilche Penge 
en part kand anvendis till Collegium Nationum at opbygge, i hvilchet alleene 
lingvœ orientales, Græca, Latina. Gallica, Italica, Anglica, Germanica och 
Ddnica offentlige Kand læres, och musea for 40. Danske, 40. Norske, och 
40. Holster kand beredes, Ligesom till Paris nesten en hver provinz hår sit 
Collegium, saa, at de Dansche kunde tage till sig 10. Engelschmænd, de 
Norske saamange Fransche, de Holster Italianer eller Polacher, af hvis Bivoning 
och Samtale det skulde være lættere for Vore at lære de Udlændische Sproch, 
och Voris Academie formedelst velvillig Annammelse for de Udlændsche vorde 
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berømmeligere, de som schal forundre Sig ofver Kongens Velgierning och 
kierlighed imod Boglige Konster och ofver de dansches igien till lifve kommende 
Herlighed, i synderlighed dersom de Antagne Studenter, at de deris Tach- 
nemmelighed imod den Naadige Konge kand bevise, hvert aar udj et hvert 
Sproch ville holde en ordinarie oration. Jeg schulle blifve alt for vidtløfftig, 
om Jeg her vilde handle om hvorledes mand det schulde opbygge: Nu paa
minder Jeg saa løselig, at paa det Collegium kand hafve Evigvarende Indkomme, 
at der da tillegges et Giestehuus och smaa Bygninger som kand lejes Borgere 
for aarlig Værd, och lingvarum Professores kand skifftes till at være Collegii 
Nationum inspectores.

E. M. hår nu meget veil stifftet, at der udj Enhver facultet udj Kiøben- 
hafn Kand skee promotion, hvilchen at den kand skee aarlige, da maa Doctores 
och Magistri Hafnienses, saasom Enhver Nation holder sine Doctores høyere 
end andre, præferere dennem som uden Lantz hår promoveret. Dereffter 
maa promotio ej schee med større Om Kaastning, endsom till Leyden i Holland, 
hvor der er for maadelig Om Kaastnings skyld en conflux af adschillige nationer. 
Till Leyden Kaaster promotio 180 ft: (72 Rdlr) effterdj der meget sielden 
tillafves Middags Maaltid; Paa voris Academie skal der aarligen kunde stifftes 
for de samme Om Kaastninger en meere solenn promotion, dersom der ere 6. 
som schal promovere till Doctores, oc 12. till Magistros, dersom En hver af 
Doctoribus betalier 72. Rdlr., och Enhver af Magistris den halfve part, nemlig 
36. Rdlr. Thi pro tentamine betalles der till Leyden 2. Rdlr., som och her 
kand betalles: pro examine 20. Rdlr, hvor Jeg dette paaminder, at der paa 
vores Academie henvendes den halve Part till Middags Maaltids brug, pro 
promotione gifves der 24., hvor der igien paa vores Academie 8. kand anvendes 
till Middag Maaltid, Promotor faar 6., paa vores Academie ere 4. noch, de 
andre 2. kand være til Middagsmaaltid, pro diplomate betalles 4. Bogtryckeren 
pleyer at gifves pro disputatione inavgurali g. Rdlr, Pedellerne 6. gylden, 
Vrtegaardsmanden 1. Rdlr, hvilchen Penge kand ochsaa paa vores Academie 
gifves, saa kand der for samme Om Kaastninger en højtideligere Actus udj 
Kiøbenhafn indstifftes, i det at Enhver af de 6. Candidatis gifver til Middags
maaltid 20. Rdlr, af hvilche 120 Rdlr der udj diversorio collegii Nationum et 
meget got Maaltid kand beredes. Ligesaa in promotione Philosophica der
som Enhver af de 12. Candidatis betailer den halfve Part, da Kand der och 
holdes en solenn promotion. Giestebuder som scheer i promotionen kand derfore 
holdes in diversorio Collegii, at det des lettere kand finde en Mand som leyer 
det, och Academiens Herlighed er des større, for hvilchet der nemmelig er en 
vis och berømmelig sted beschichet till Giestebud at holde. At och Vores 
Academie iche skal mangle Efne extraordinarie at gifve honores Academicos, 
dersom Nogen for Reise eller Forrettnings skyld, iche kand bie effter actum 
solennem, da kand hannem vel honores confereris, saa frembt hånd samme 
Penge betalier, och hånd udj actu solenni Fraværende offentlige udraabes.

Dersom dette scheer, da er der ingen tvifl paa, at vores Academie jo 
blifver berømmeligere, och den store Summ Penge, som vore Undersaatter
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hid indtil fører till adschillige Academiev, kand blifve iblant os i Fædrenelandet, 
och Professorens kand hafve dis større Indkomme.

Fra Academiens restauration gaar jeg frem till Scholas triviales, hves 
Indkomst ved Noget Paafund schal kunde forøges, at Scholemesterne iche skal 
mangle instrumenta eruditionis, de som nesten intet Bibliotech hafve, de kand 
iche fuldkommeligen, som de bør, forklare Avtores, sine sphæris, vel tabulis 
Geographicis, vel chronologicis, vel aliis historicis. At der for dette onde 
kand derfore søges Raad, da maa Scholarum inspectores hafve omsorge for, 
at fordj der udj Liig-begængelse pleyer at gifves en vis Penge, da kand 
nogle asses, eller fleere, henlegges i Scholens fiscum effter enhver stedes 
lejlighed, af hvilchen Samlede Peng Bøger och instrumenta till Scholen kand 
forschaffes. Der kand ochsaa udj Kiøbenhafn stifftes en privata Schola Gallica, 
hvor Børnene kand lære at læse och skrifve, och af de Fransches Omgiengelse 
for en ringe Om Kaastning faae Kundskab paa Sproget.

Jeg Kand iche her forbigaae en Last, som i almindelighed i mange 
Latinae Scholer bedrifves, hvor Arithmetica iche læres den studerende vng- 
dom, hvoraf en Magister artium sielden findes forfaren i Arithmetica, hves 
Kundskab alle dog føyeligen er fornøden, hvorfore Arithmetica i alle Scholer, 
iche paa Z^/Z«sche Tungem’aal, hvilchen Regning er heel besværlig, och neppe 
letteligen kand schee af Scholemesterne, meget mindre af disciplerne, paa 
Fædrenesproch offentligen maa læres.

CAP. II.

Om den Werdslige Stand.

Effterat der er talt om, hvad mand i den Geistlige Stand skall giøre, 
da farer jeg nu fort till den Werdslige, for hvis yndelses skyld mange gafnlige 
Ting kand optænches. Wj pleyer at hafve Krig med en Mectig och haard 
Naboe om Skaane, till hvilcket igien at erlange der er en ringe F'orhobning, 
uden den Danske Regierings Wilkor blifver bedre, end den Svensches. Och 
fordj vores Regierings Vilkor er iche bedre, da vilde Jeg helder, dersom det 
kunde være mugeligt, at disse Nabo Riger imellem Sig selff indbiurdes blefve 
formedelst Kierlighed, Svogerskab, Broderskab och Ævig Forbund sammen- 
føyede, saa Kunde vj lofve os en bestandig och langvarig Fred, och bedre 
Tider, i synderlighed efftersom Vores danske Regiering hår ingen Fiender, 
som ere saa at frycte fore, som de Svenske Naboer: da torde Ingen sætte 
Sig imod os som ere Herrer ofver Beldt, meget mindre føre os Krig paa, 
hvorudaf vore Riger lycksaligere Ting kunde forhaabe. Imidlertid fordj Gud 
dømmer os den Lycksalighed Uværdige, eller de Misgunstige udspredende 
Usamdrectigheds Sæd os den misunder, skal dog de Svenskes Krigs-Tapperhed 
holdes inden sine Grændtzer, da holder E. M. tilbørligen en liden, men udlæst 
och hurtig Krigshær som er ferdigere till Seyervinding, endsom en u-øfved, 
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oc Nederlag och mangel undergifven Mangfoldighed; hvilcken Jeg haaber af 
Rigernes Indkomne at kunde holdes, saaledes, at Kongens Skat Kammer ey 
udtømmes, och Vndersaaterne ej heller till Tilkommende Kriges Byrder at 
udstaa giøres ubeqvemme. Mange Politici, som det er at See af deris Skriffter, 
och Gemeene Mand, som under Svensken veli, som mand af Samtaler kand 
fornemme, ere fuldt och fast i denne Meening, at det Svenske Riges Regiering 
er i alle maader fuldkommen: Hvilchet iche nochsom lader Sig tilsiune, effterdj 
det arbeider paa ved Vaaben at være mæctig, iche uden Undersaaternes aller
største Byrde, ja ruin, idet de tilskrifve Krigen formeget, udtømmer Under- 
saaterne, och giøre dem till Tilkommende Kriges Byrder at bære heel ube
qvemme, hvor af det scheer, at Svenskens provinen, som i gammel dage vaare 
de rigeste, udj Freds Tiden ødelægges, Undersaaterne tryekes af et Slavisch 
och ulideligt Aag, ere ilde tilfreds med deris Konge, i Førstendømmet Bremen 
klager de, at deris Biscopes, i Skaane at deres Konges Faderlige Gemyth for
medelst Krigens Uræt er forloret, och med Omhygelighed længes effter at 
komme under den rette Herre igien, Saa at hver nation, som tilforne yndede 
Svensken, nu hår Afsky til det Svenske Aag, och enhver Første, som i forrige 
tider lofvede de Svensche saasom Frihedens och Religionens Forsvarere, nu 
hafver deris Venskab fortencht, saasom de der stunde effter deris egen Nytte.

Skal man derfore udj Freden tencke paa den Tilkommende Krig, mens 
vel tage sig vare, at Raadet er iche svarere end Siugdommen, at Krigshæren 
iche fortærer Undersaaternes och Kongens Middeler; Mens at Undersaaterne 
gifves Efne till at samle deris Kræffter sammen som i forbigangne Krig ere 
forsvechede, paadet at naar Krigens Grusomhed paakommer de kand hafve 
Kræffter udaf lang Fred forsamlede till Tilkommende Kriges Byrder at udstaa, 
och Kongens Skat Kammer kand hafve udj Redebonhed, hvor af en Ny 
Krigshær kand sammenskrifves, och med alle Middeler udrustes. Men foruden 
den liden och hurtige Hær, som imod ethvert onde kunde imodsættes, och dog 
iche være Kongens Skatkammer eller Undersaaterne till Besvær, kand E. M. 
ochsaa hafve i Beredskab en heel hob Militares, hvis Mandighed och Troschab 
er beviist, formedelst hvilche en ny Hær udj Krigstiden skal kunde sammen
skrifves och tryggeligen dennem betroes, paa det de Ny Soldater udaf Ufor
farne Regentere ej skal regieres och styres. E. M. kand altid hafve ved 
Haanden, och holde, foruden Kongl. Skat Kammers skade, och foruden Under
saaternes Byrde, en stor Tilberedelse af dem som udj Krigshandel mest ere 
forfarne, hvorudaf der i Tilkommende Krig inden kort tid en stor Krigshær 
kand samles, dersom E. M. befaler Sig at giøres en Nafnetafle paa alle de Be
stillinger, som ere udj Hoffet och udj Provinceme, dernest Examinerex, hvilche 
Bestillinger der kand betroes Mandhafftige och Trofaste Militaribus, som till 
Tillkommende Krig skall beskickes och forordnes. Bestillingernes udgifvelse, som 
er en ævigvarende och meget overflødig Kilde till Kongelige Gafvemildhed, 
schal være for Kongen allene: Saaledes kand Kongen uden Rente-Kammerets 
Omkostning och Byrde, imod alle, som vel af Regieringen forskylde, Sig Tak
nemmelig bevise, och Mange Sig tilforbinde. Med de høyeste Krigens Re-
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gentere, som till Tilkommende Krig skal forordnes, handles der allerbest, 
dersom de udj Fredstid kan hafve Statholderes eller Guberneures Bestilling, 
eller af samme slags en anden Anseelig: Andre Duces, Rectores, Chiliar chæ 
(Saasom, Generaler och Øfverster) och andre høyere och Ringere Officerer 
skal nøyes i Fredstid med de Bestillinger, som deris Værdighed anstaaer, saavell 
i Hoffet, som i Provinceme, som baade ere mange och meget loflige, som 
iche bestaar i Rætten at gifve, och Mandhafftige Krigsmænd beqvemmeligen 
kand betroes: de Udydige, som icke undseer Sig at bedrifve hvad de ville, 
dømmer Jeg Kongelige Naade och Bestilling Uværdige. Och her udj ere de 
Stridbare Romere os till Exempel, som udj Fredstid kaldte deris Felt-øfverster 
fra Krigshæren, och føyede dennem till Z><?^rernes Bestillinger. Dog skal 
mand tage Sig vare, at idet Een gifves dobbelt Bestilling andre weyen iche 
forreluckes, Och at Ingen betroes Almindelige Penge, uden hånd hår Sæt For- 
lofvere derfore.

Udaf disse som till Krigen ere forordnede skall Enhver føyeligen i 
Nødstiid paa meget kort tiid af sit Stifft Gemeene Lands Knechte kunde for
samle, saa frembt Penge er till rede, och udaf det hånd boer iblant dennem 
skall hånd hafve bekandte Staldbrødre, som hannem i Krig och Fare ere 
meget trofaste.

Et Eniste siunes at staa imod dette Raad, at de Udj Krig mest For
farne ved lang Ørchesløshed iblant den Fredsommelige Bestillings Forretninger 
afvennes med at tractere Vaaben och Verge: At det iche skall skee, da kand 
Aarligen, hvor offte General Munstring holdes, de kongelige Soldatter, som 
holdes j Vaaben och Verge, tilstædes dennem at regieres, at de offentligen 
Kand fremvise deris Ferdighed, och saaledes udj Krigs-Videnskabs idelige 
Øfvelse holdes: Ja de Kand, dersom fornøden er, offtere kaldes ind i Nermeste 
Festning, at de Byens Gvarnison øfver och fører. Hans Enche eller Faderløse 
som udj Krigens tiid till Krigshæren af Provinen er Kaldet, och for Sit 
Fædreneland at beskierme mandeligen hafver strided, och er død, Kand, till 
husvalelsse for den forlorne Mand eller Fader, den Bestilling, som hånd i Freds 
tiid hafft hafver, paa et Aars tid forundes.

Dersom E. M. derfore altid holder udj Vaaben och Verge en Liden, 
mens hurtig hær, hafvende en stor hæres Moed, som er noch till en Ufor
modentlig Indfald at drifve tilbage: dersom den altid hår af dem som udj 
Krigshandel meget vel ere forfarne en stor Forberedelse formedelst Velgierninger 
och Bestillinger Sig Tilforbundne, hvorudaf der paa Kort tiid en stor Hær 
Kand samles, saa fremt Penge som i Fredstid skall samles, och till Krigens 
Tilkommende onde forordnes, er till Rede, da skall E. M. meere end andre 
Førster, som enten altid holder Soldenere med Skatkammerets och Under- 
saaternes Byrde, eller hafve en ringe forberedelse af Krigs forfarne, till Krig 
være beqvem och udrusted, och Vores Riger med Vaaben fra ald fiendlig Ind
fald nochsom være befæstede och trygge.

Nu følger det paa, at Eders M. andre Nationer, som hid indtill hår 
faveret Svensken, Sig med Velgierning tilbinder, och fra Svensken fremmed-



286 Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid.

giører, Hvilcket schal skee, dersom hånd giør sine Gemeene Lands Knechtes 
Vilkor bedre, end den som er hoes de Svenske och andre Førster.

At Soldaterne ey forlader Fanerne, eller gaar ofver till Fienderne, for- 
skreckes de vel ved streng Straf, och, at de Kand være kiendte af Enhver 
som møder dem, befalles de at bære Klæder af en vis coleur'. dog skal de 
vissere ved Velgierninger udj deris officio kunde beholdes. Mens hidindtill er 
Soldaternes Vilkor allevegne den allerverste, dog meener Jeg at Fæderne- 
landetz Beskiermere ere bedre Naade værdige, med saa schæl det uden Skat- 
kammeretz och Undersaaternes Byrde skee Kand, hvor till alle Anslag altid 
maa hafve henseende. Til Soldaternes Velundelse skall Anslag derfore an- 
fanges, hvorved Fremmede kan tilskyndes till Vaaben for Os ferdigere end 
som for en anden at tage, och Mandeligere at stride, dersom de nemmeligen 
veed Sig, naar de ere Saarede eller Lemlæste, iche at skulle forlades.

De Keisere Marcus Antonius, Adrianus, Severus, lauder es, at de hafve 
besøgt de Krancke Soldater, den fromme Trajanus, for hånd deelte Skiorter 
ud till de Saargiorde, och Leo, for hånd raadførde Encher och Faderløse: Saa- 
ledes Kand E. M. uden Skatkameretz och Undersaaternes Byrde forbinde Sig 
Soldaterne, och till deres Vell-yndelse mange nyttige ting beskicke, dersom den 
med første tiid i Kiøbenhafn et Nyt Admiralitetz Huus (Friderichsholm) op
bygger, hvor en stor Mængde af de Saargiorde og Krancke Soldater, som fra 
Hæren eller Floden ere sendte, udj Krigstiden for deris meriter Kand cureres, 
och de Lemlestede effter Krigen fødes: Hvilchet, dersom det Lychsaligen bliver 
kommet i Verck, da skal ogsaa Effterkommerne udj Tychopoli, och udj Norge, 
at Enhver Hær omsider har sit eget, et Krigshuus opbygge. Hvorledes dette 
Huus skal opbygges, forbigaaer Jeg udaf Lyst till Korthed; Men hvoraf der 
uden Kongl. Skat Kammers och Undersaaternes Byrde saa store Penge som 
till dette Huuses och Collegii Nationum opbyggelse och Beredelse noch er, 
skall forskaffes, da er det en handel som er fuld af Raad och Anslag: Mens 
som skall være meget ferdig for E. M., dersom E. M. alleniste gifver en 
almindelige Forordning, som er paa Latine (fordj den vedrører icke de Ulærde 
Borgere) och Ævigvarende, næsten paa denne maade:

Wi med Guds Naade etc. tilbiude Alle vore Betiente, saavel i den 
Geistlige Stand som i den Verdslige Beskickede, vores Naade etc. Enhver 
udaf Eder er nochsom vitterligt, hvormeget onde vore Riger och Lande af 
forrige Kriger hafve udstaaet, saa at der maa være nogen Møde och Anslag 
till at Samle Kræfterne igien, och alle ting effter ynsche at sette i lafve. Och 
effterdj wj formedelst Guds Naade ere udj den Tilstand, hvorved wj kand for- 
haabe Oss och vore Undersaater bedre Tider, da hafver Jeg ladet denne være 
mig fornemste Omhu effter mit faderlige Hiertelaug, som Jeg hafver till mine 
Tro Undersaater, at alleting rettelig och ordentligen kunde settes i lafve, 
Hvorudj mine Undersaater, saa meget det hår staaet till dennem, aldrig hår 
slaget mig feil. Mens effterdj her endnu meget got till vore Lande og Rigers 
tilfelles og særlige Velfart Kand stifftes, i synderlighed effterdj Jeg Seer offte 
de bæste ingenia, som kunde være Menigheden til største gafn, udaf Middelers
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mangel fra studeringer at tilbagekaldes, dernest for de Elendige og Siuge ingen 
Siugstue at være, saasom der er udj andre Republiqver, hvor de kand cureres 
og forfridsches, hafver Jeg længe pønsed paa hoes mig Self, hvordan mand 
dette onde beqvemmelige kunde imodkomme. Och effterdi Vores Religions- 
forvandte sielden gifve noget hen till gudelige Brug, at Gudfrychtighed dog 
ligesaavel hoes Oss som hoes andre, som for deres Egne lader Siughuse och 
studenter-collegia opbygges, Kand hafves i acht, da udkrefver Fornødenhed det, 
at der udj vores imperio Kand forhverfves Penge till gudelige brug; Mens at 
vores Undersaater, som ihukommende deres Skyldighed imod Os hid indtill 
troligen hafve baaret de Byrder som dennem for gemeene Bæstes skyld hafve 
været paalagde, ey større Byrde skall paalegges, hafve wj holdet denne wey 
till Penge, till gudelige brug at samle, for at være den bæste, at enhver af 
vore Ministris, som nogen Bestilling, være hvad den være Kand, er betroed, 
enten med salario, eller uden salario, alleneste udaf goed Tro och lofve det 
første Aars halfve Indkomst till Gudelige vil Spendere, saa at, den som hafver 
vist salar ium, Sit salarii halfve Part, den som icke hafver vist, et Aares halfve 
Indkomme, Engang for altid inden 3. Maaneder Magistraten till gudelige Brug at 
offerere ey benegter. Och, fordj der altid noget i fremtiden till gudelige brug 
skall anvendes, da ville wj at denne Befaling af vores Maj: Fuldmæctighed 
skall være Ævigvarende, at i fremtiden Enhver, som till Bestilling, være hvor
dan den være Kand, vill forfremmes, gifver Sin Fromhed imod de Elendige, 
och Tachnemmelighed imod Gud, tilkiende, i det hånd det første Aars Ind
komme till Gudelige brug offererer. Denne Befaling skall Enhver, som Nogen 
Gudelighed er udj, gierne som en Gudfrychtig och Tro Undersaate, være lyd- 
achtig; Men hvo som imod Gudeligheds forhobning imod de Elendige, och 
Tachnemmeligheds imod Gud, och skyldige Lydigheds imod Magistraten be
viser sig fortrøden, hånd skall icke alleniste dømmes at være Bestillingen, 
men endochsaa Kongelige Hyldest och Naade Uværdig. Dabam Hafniæ etc.

Formedelst denne Mandat skall Eders M. inden et Aar forhverfve saa- 
mange Penge, som noch er till fornævnte Collegii, och ^^^/^Zsr-Huuses 
opbygning, effterdj det neppe kan opregnes, hvor stort et Tall der er af 
Præster, Klockere, Scholemestre, Advocater, och andre ministris, Hvilchet 
dersom det blifver giort i hvert første Aar, da skal Huuset af det øfrige, 
fordj der aarligen forfremmes mange till Bestillinger, med Senge, Skiorter, 
och andre instrumenter beredes, och omsider skal de tilkommende Penge kunde 
samles i en Hofvedj^w, at der af och af de aarlige Indkomme de Siuge udj 
Krigens tiid Kand tracteres, Ja till denne brug skal och de Penge, som i vore 
Kiercher for de Arme Lemleste endnu samles, Kunde anvendes. Men Pengene 
ved Magistraten allevegne forsamlede Kand med catalogo aarligen sendes till 
Admiralitets Coliegium, at det, paa det der ey skall skee confusion, opbygger 
Bygninger, hvert Aar gifver Kongen Regenskab for Indtegt och Udgifft, och 
de udj Krigens tiid Helbredgiorde till Hæren eller Floden med testimonio 
igienschicher, at icke Nogen Afveye skall Søge. Dennem som for Fæderne- 
landet erre Saargiorde Kand ochsaa dette beneficium forvndes, at deres Maanetz
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Sold gaar dennem furt, men icke for dem som af anden Siugdom Siuge ere, 
ej heller Fangerne, Hvilche Jeg dog meener icke aldeles at skulde forsømmes, 
effterdj Fortviflelse giør u-ofvervindelige Fiender, Men Fiender som udj 
Fængslet ere vel holdne lader Sig des lettere ofvervindes. Till Læger foruden 
salario skall dette Huus hafve Professores Medicince, och den till Bartskær, 
som nu er beskicked at være militice Regice chirurgus, saa fremt hånd for 
Ære skyld in gremium Academice maa annammes, och hvert Aar privatim, 
saa som det skeer till Paris, giør for Medicince studiosis alleniste udj Fæderne- 
sprock paa et dødt Legeme demonstrationem, usum et applicationem paa alle 
chirurgi&e instrumenter, hvilchet skal skee till Academiens største Berømmelse, 
Bartskærernes och alles, som curieus ere, deres Nytte och gafn, idet Chirurgice 
Professor icke saa Klarligen hvert aar skall kunde alle operationes for Øyen 
fremstille. For en liden och nesten ingen Bekaastning skall denne Bartskær 
kunde holde mange Svenne (till Paris gifve Svennene Bartskæren Penge, at 
dennem maa tilstædes udj Siughuset udj alle operationer at være tilstæde), 
dersom E. M. gifver En Lov, at Ingen maa blifve Chirurgus eller Bartskær 
udj Kiøbenhafn, uden den som i Nogle aar udj Floden eller Admiralitetz-Col
legio sin Konstes Forfarenhed hafver till Kiendegifved, iche heller udj andre 
Stæder, uden den som paa et aar hafver bevist Sig synderlig Nyttig och duelig. 
Dog skall mand herudj tage sig vare, at Chirurgus udj Lemmernes enten Bræn- 
delse eller Afskærelse ej noget tenlerer uden hånd Sig med Medicis hafver 
raadført, hvilcke Hånd udj farlige Tilfald ja gandske Chirurgorum collegium maa 
consulere, och Studenterne maa till Academiens Ynde være fri tilgang ofven 
till Siugstuen, hvilcke, i det de Seer adskillige Operationes, skall kunde lige- 
saa veli lære Chirurgiam udj Dannemarch, som udj Italien och Francherige. 
Præsterne, som trøste de Siuge, skall dette Huus hafve uden Omkaastning af 
Holmens Kiercke. Dersom dette skeer, saasom det skee kand, da skall Enhver 
Fremmed heller end gierne tage Vaaben for E. M. som af alle allerbest sine 
Soldater tracterer, och vore Soldater, som veed Sig, naar de ere Saargiorde, 
af de Fornemste Læger at cureres, allerbest at tracteres, och naar de ere 
Lemlestede iche at forlades, skall da dis mandeligere fecte, och gaa till døds
sens Fare. Endnu Kand Soldaterne ved en anden Velgierning forbindes till 
Kongen foruden Skatkammeretz och Undersaaternes byrde, dersom de, idet de 
mod fienden mandeligen fecter, blifver døde, de da effter meriter hederligen 
begrafves och i vore Kiøbstæder till at begrafves blifver uddeelte.

E. M. hafver en Beredelse af vdskrefne af Norge, hvilcke gifves aarlig 
Besoldning, men fordj der er stor umage med at føre fortrødne Hunde paa 
Jaet, da skulde det meget være paa DanmarcMxs gafn, dersom Vngdommen 
af nogen Forhobnings Sødhed tilskyndet och optændt Velvilligen frembød Sig 
till Krigen. Dersom E. M. bevilgede den Søn, som gaar i Krigen, en federe 
eller større Rettichhed oc Fordeel frem for hans Brødre udj Arfven som skall 
deeles, eller ochsaa till Bondegaarden i sig selff: Saasom de Romere och Saxer 
i gammel dage, jus peculii, postliminii, veteranorum, rerum expeditoriarum 
till Krigens ynde hafve optæneket. Dernest skall paaagtes, at de Aftackede
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Sendes bort igien vel Klædde, och dersom det skee Kand, udj Handwercks 
Kunst oplærde till deres Fæderneland, at de icke, som hid indtill, skall be- 
gifve Sig till Nederland; mens arbeide for deres Fæderneland, och giøre det 
at Norge med Kunst och Krigsforfarne Kand forsees.

E. M. pleyer aarligen at opbygge et Skib, formedelst hvilcket gode 
Raad den Kongelige Flode med Ny Skibe forøges, och de udj Skibshandel 
Forfarne altid holdes i Beredskab. Det alleniste paaminder Jeg, at det Ny 
Skib, naar det er udrusted, ved et Aar staar i Ancker og holder Skarvacht for 
de andre, indtill et andet Nyt kommer i dets Sted, saa skall E. M. hafve dem 
som udj Skibshandel meget vel ere forfarne, som i Krigstiden paa alle Skibene 
skal uddeeles, och Ethvert Skib udj Beredskab till Regentere och Beskiermere 
dem som af lang øfvelse erre haarførde, (at det ey skall hændes os, som 
Nederlænderne, som udj det første Slag sette dem imod Engelsken, som aldrig 
tilforne hafde været till Søes, och som plagedes med Siugdom som Søen i 
førstningen foraarsager,) Och Skibet skall altid være ferdig till ethver Nick, 
hvilcket at det ey skall være till Byrde, da de som icke hår Vacht, kand till 
Holmens Arbeide bruges.

Mand troer at de Norske ere beqvemmeligere till Søens Kiedsommelig- 
hed at taale, end andre Nationer, icke des mindre seer vi ochsaa vores Flode 
at plages af Skørbug och andre Siugdomme, till hvilcket onde der icke nogen 
Sand Aarsage nochsom Sig aabenbarer. I en Physiske Samtale til Paris, som 
Dr. Abbas i min Tiid holdte, opregnede en Fransk Ædelmand som var For
standere paa et Skib, da kommen hiem igien af Ost-Indien, at hånd hafde 
observeret af den Diæt, som af Danske, Nederlændere och Engelske de aller- 
beste Skibsfolck er forordned, hvor udj der proberet at bruge Salt Kiød, Fisk, 
Erter, Flæsk, Ost och Brændevin, at de nesten alle ere faldne i Siugdom, och, 
effterat de fleeste vaare døde, och der af alle Legemernes Obnelsse saaes, at 
Lever, Lunge och andre ædele Parter vaare inficerede, hafde Skibenes Re
gentere, som vaare Komne i Beængstelsse, befalet, endog de Siuge vilde icke, 
och Bardskærerne imodsagde, som dømte, at Aareladende var dødeligt, at 
Aaren igien skulde lades, ved hvilket remedium mange ere igien Komne till 
deres Helbrede. Hånd lagde och dette dertill, at alle hafve befundet Sig 
bedre af Saad, vaad mad, citrons drick, endsom af den gemeene Diæt. Der 
i Sandhed er ingen Tvivl paa, at der jo er en anden Diæt i Nord Søen, hvor 
der er Kuld, och en anden i den Indiske Sø, hvor Varmen er mødsommelig, 
som de Seilende er gafnlig; Men om Vores Diæt er den beste, formedelst de 
mange og idelige Siugdomme, som Floden trænges af, derpaa tvifler jeg allermest. 
Hvorfore E. M. Kand befalle Admiralitetz-Collegio, at de holde hemmelige 
Raad med Collegio Medico (at det ey for Fienderne skal findes compendia) och 
omsider paafinder och foreskrifver en meget tryg och sicher Diæt, som de Sei
lende skall hafve i acht, och trygge och Sickere remedia imod Siugdomme. 
Udaf Haf-Jis som er resolveret Kand der bliffve Søt Vand, och at Haf-Vand 
er Klarere end den Klareste Flodes Vand, hafver Nicolaus Held, da Regierende 
den danske Flode, for Tre Aar siden for mig nochsom giort beviseligt, idet
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mand Kaster noget ned i Hafvet som ofver en 20. Alne Kand siunes, hvilcket 
och till Paris i en Physi^e Samtale blef bekreffted. Thj det er troligt, at 
der ved Flodens Vand, som altid slicker Jorden, noget af den Jordiske och 
Bærmevurne materie er tilblandet, dernest at Hafvandetz Salthed ved Kulden 
nedsiunches, hvilcket Apotecherne beviise, med det at de setter Lud paa en 
Kaald Sted, at de Kand faae sal crystallinum. Andre Sige at Hafvandet 
ofven i allene er Salt, af hvilcken casu ethvert Skib, som er forsiuned med et 
instrument, som effter lyst lucker Sig op och i, Kand med Søt Vand være 
forsiuned: Mand seer ochsaa at Vand, som af damp er neddrippet, i mange 
Aar er fri fra corruption\ mens om Vand, som af damp er samlet, Kand tiene 
till at Koge mad, medens Saltet koges, ofverlader Jeg till Lægernes Consultation. 
Andre ville, at Søt Vand Kand fra corruption bevares, dersom Tønderne veil 
forvares med Jord, at Luftten ey Kommer dertill: dersom Collegium Medicum 
herom hemmelig raadfører Sig med Collegio Admiralitatis och dem som i 
Søhandel ere forfarne, och om det, som paafundet er, applicationes instituerer, 
da hafver Jeg en stor Forhaabning, at nogle gafnlige ting for vores Flode 
Kand paafindes, at Jeg intet taler om, at somme holder Vand høyere, som af 
Sne eller Jis er resolveret. De maa ochsaa holde Raad sammen, hvorledes 
Krigen letteligen och lychsaligen skal Kunde føres, om der ey for Floden och 
Krigshæren ny compendia och instrumenta Kand paafindes? Hvorledes Soldaterne 
Kand foruden Skatkammeretz och Undersaaternes Byrde till herlige Gierninger 
och Mandelige Stycker opmuntres? dersom de giøre en Tafle, som i Krigstiden 
skal publiceres, i hvilcken der fremsettes Belønninger och Velgierninger for 
dem som mandeligen fechte, saasom ere: de Saargiorde effter deris merits 
Kand i Admiralitetz Huuset cureres, och deris Besoldning icke des mindre gaar 
furt: de Lemlestede fødes deres Lifstid, eller med en Bestilling begafves: den 
som tager en Fane fra Fienden maa blifve Fændrick, den som fanger en 
Fiende maa Rant zonen halfdeel eller och gandske bekomme, och hvad et for
standigt Collegium af saadant Slags meere och bedre Kand optæncke for Sol
daternes och Skibsfolckenes Gemytter till Byttes forhobning at opmuntre till 
at gaae udj dødsens visseste Farer. At Floden Kand nu hafve Bardskæxex 
for ringe Sold, er nu ved et got Raad indstifftet, nu at des fleere Kand frem- 
biude Sig till Floden, Kand E. M. giøre en Low for Kiøbsted-^r^Zskærer, at 
Jngen udj Kiøbenhafn maa blifve Chirurgus, uden den som i Nogle Aar, ey 
heller i Stæderne, uden den som paa Et Aars tid for Krigshæren och Admi
ralitetz-Collegio sin Kunstis Forfarenhed och Lefnetz Fromhed hafver gifved 
till Kiende. At Trompetere ochsaa for ringe Besoldning frembiuder Sig till 
Floden, Kand E. M. gifve en Low, at Jngen till officium musicum i Kiøb- 
stæderne maa annammes, uden den som Sig at være en Konst-forfaren och 
duelig och nyttig Mand udj Collegio hafver beviset.

Naar Krigshæren och Floden er saaledes meget vel udrustede, da skall 
ochsaa Vndersaaterne anordnis till at tratter e och værge, effterdi ingen frychter 
forre at giøre det som hånd forlader Sig til veil at hafve lærdt. Romerne, 
som af Vaabens øfvelsse alleene och Krigens brug hafve ofvergaaet de Folck
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som af dennem ere undertvungne, de in campo Martio hafve øfved Vngdommen. 
Till den samme Ende hafve Græcherne indstifftet certamina Olympia. Pythia. 
Nemea et Isthmia. Och Keiser Henricus Avceps ved det Aar effter Christi 
Fødsel 935 var Stifftere till det Ridderspili udj Magdeburg, at hånd Adel
skabet, som gaf en prøfve af deres Ferdighed for Paasiunsmændene, som 
saadant med haandklappen samtyckede, udj Vaabenes idelige øfvelsse kunde 
beholde. At derfore Undersaaternes Gemyter, som effter Ære och heder ere 
begierlige, till herlige øfvelsser Kand indbiudes, da maa Øveisser, for enhver 
Kiøbsted tilfelles, restitueres. och med ny lower och privilegier forøges. At 
dette des beqvemmeligere Kand skee, da maa Borgerne udj Stæderne deeles i 
trende classes*. in Patritios, cives. et plebem. En hver maa gifves sine lower 
och privilegia. Patritiorum leges Kand være saaledes:

1. Enhver maa med Hest, Vaaben och Klæder, som Ordenen skall 
foreskrifves, være udrustet. 2. Udj Enhver Maaned skall de stille Sig till at 
munstres och exerceres. 3. Skal de fremstille Sig, Naar der skeer Krigs
hærens general munstring, eller och naar det Kongen behager. 4. Maa de 
Aarlig giøre deres Færdighedz prøfve, med det at de i fuld Rend skiuder till 
et Maal, hvilcken act Magistratens Nærværelse skal zire och pryde. 5. Maa 
de undertiden holde Vagt i deres faste Stad, i Krigens tid altid, hvilcket 
dennem dog icke skall tilkiendegifves, at de i begyndelssen ey skal forskreckes. 
6. En Patritii Liig maa alle, som ere under samme Fane, udj orden følge, 
hafvende Sværd paa Side, och med lange Kapper zirede: Den som derfra 
blifver maa betaile 2. Rdlr., eller, effter Stædens Vilkor, 1. Rdlr.

Disse deres Præfectus Kand være foruden salario den som till Krigen 
er forordnet, hvilcken i Fredstiden er gifvet en fredsommelig Bestilling. Och 
fordi En Kiøbsted hafver icke saa mange Patritios. som der till et corpus 
udkrefves, da Kand Patritii af de Smaa Kiøbstæder i Sæland være under 
deres Fane i Kiøbenhafn: de som blifve af Falster och Laalands Kiøbstæder sam
lede under Nachskovs Fane. Af Jydland under Fredericia Fane, af Holsten 
och Z?z7/zmarsken under Glycåstads, Krempe och Rensborgs Faner: oc saaledes 
udj de andre. Trompeter for en hver Fane skal være foruden Omkostning 
den som er i Kiøbsted forordnet Trompetere.

Privilegia. hvorved de till disse Byrder Sig at paatage Kand inviteres. 
Kand være: 1. Den halfve Part af Raadet maa af sine Patritiis udvelges, 
saasom den anden halfve Kand være udaf de Lærde, hvilcket till Liineborg 
hafves i act, ved hvilcken forfremmelses forhobning tillockede mange skal gifve 
Sig under Patritiorum Lowe och Byrder, och E. M. Kand udj enhver fast 
Kiøbsted foruden sin Omkostning udj Krigens tid hafve en Beredelse af øfvede 
Ryttere, saa fremt dennem bevises Naade, at de ey, saasom de Hverfvede 
skal imodsettes dødsens visseste Fare; men udj Fredstid foruden sin Omkostning 
allevegne lystige Følgesvenne till den Kongelige pompum at forøge. 2. Maa de 
nyde titulo et privelegiis nobilitatis personalis, dog saa, at de gaar neden for 
en doctor. de gaar for Studenterne. De Sønner, som icke ville annammes in 
ordinem patritiorum. maa effter alderens 21. Aar miste Fæderne privilegia.

37*



2Ç2 Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid.

3. En Patritio maa ey imod hans Villie Værgemaals, eller anden Stadens 
byrde paalegges. 4. De maa være fri fra Borgernes Vacht, efftersom de under 
deres Magistro i deres faste Stad holde Vacht. 5- Dersom nogen vill, at 
hans Brud skal føres till Staden, da maa Collegæ følge Bruden: hvilcken 
Brudernes hederlige ledsagelsse andre Borgere maa være negted, uden de till 
deres fiscum en viss Penge faar betallet.

Andre Borgere ere nu udj Roder paa 100. Mand uddeelte, eller skall 
uddeeles, Dette alleniste paaminder Jeg, at de Borgere aarligen munstres och 
exerceres, hvilcket at det des føyeligere skee Kand, da skal de gamle ludi 
med ny lower och privilegier fornyes, eller andre till deres ligesom ynde och 
Forlystels & indstifftes, som det i gammel dage udj de fleeste Stæder skeet er, 
med at skiude til et viss maal, men før det skeer, Kand de tre gange fyre 
af och raabe: Vivat Rex Christianus! Disse Borgere Kand privilegia gifves, 
at de maa bruge Vin i deres Brølluper och Begrafvelsser, och maa holdes 
yppermeere end andre af Geemeene Almuesmand. Den som er Seyervindere 
som pleyes at kaldes Konge, maa paa et Aar nyde en Patritii privilegier. 
De andre Indbyggere maa under deris præfectis exerceres, paadet at Kongen 
Kand vitterligt [være], hvor mange Borgeres, hvor mange Udskuds Faner der Kand 
samles, och Fienden imodsettes. Saaledes skall Vndersaaterne icke alleniste 
siunes at være ligesom fødde till Vaaben at tractere, mens der endochsaa skall 
være iblandt Borgerne udj Brøllup, Giæstebuder, Ligbegængelser, Klædedragt 
och forgang en skichelig Orden, som hid indtill allevegne er confus.

Naar Undersaaterne ere saaledes till Krigen disponerede, da skall mand 
ochsaa See till, om Provincernt ochsaa bedre Kand befæstes, nemmelig, dersom 
Undersaaterne befales ved de snefre Veye at plante Træer, hvilche, udj Krigs
tiden afhugne, Kand giøre Brøde i Veyen for Fienden, dersom Broer giøres 
saaledes, som lettelig Kand optages, dersom Fienden ved grafvernes igiennem- 
grafvelsse Kand besnæres.

Effterat Danicum imperium, eller, Danmarckis Rige, nu med Waaben 
bestyrcket, er giort Lycksaligere end Sverrige, da er Jeg vel iche autor till 
at føre en Krig paa de Svenske, men dersom stoer Forhobning lader sig 
ansee till at faa Skaane igien, da paaminder Jeg at det hafves i act, at Krigen 
føres iche i Fædernelandet men i Fiendelandet, at Engelske, Hollænder eller 
Franske iche staa paa Svenskens side: Saa skall Brandenburger en, de Lunæ- 
burgv&it och Æ^riske, som ved fast Forbund och Svogerskab ere med Oss 
Sammenføyede, bevise Sig at være trofaste Staldbrødre. Brandenburgeren 
Kand passe paa Pommeren, de Z^^^z/r^iske med vores Folck af Holsten paa 
det ^r^iske Førstendom, och den danske Hær paa Skaane, och at Svensken 
ey skall faa fuldkommen Macht eller føre Krigsfolck ofver, Kand den Danske 
Flode forhindre: Saa skall Svenskens Krigshær som i 3. parter er deelt, iche 
imodstaa fuldkomne Fiendtlige Macter. At Keiseren icke, fordi det Osnabryge&& 
Fredzforbund blifver brudt, skall være Brandenburgeren eller Lunæburgtxen 
till Forhindring, da skall hånd med venlige Løffter til fredzstilles, eller Chur- 
førsten af Saxen skal giøre det, at hånd icke iblander Sig. Men de Zf^iske
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Kand være Brandenburg^x^w eller Lunæburgexen, som faar nogen Nederlag 
till Vndsetning. Der er ingen tvifvel paa, at de Skaanske, som hafve for- 
nummet E. M. faderlige hiertelaug, och det endnu ihukomme, men ere utaal- 
modige under det Svenske Aag, jo skall gribe enhver leilighed fat till at Komme 
till Oss igien. Dersom Svensken icke vill føre Krig med Russeren, da skall 
en Krigs Begyndelsse i Polen udspredes, ved hvilcken Br andenburgeren maa 
for Sit Prydsens Velfærtz skyld være i waaben, och Lunæ bur geren for Svenskens 
Reise skyld af det ^r^iske Fyrstendom till Lifland, med hvilcke hånd pleyer 
igiennem sit Land och frihed at følge; Dersom Svensken imidlertid af nogen 
synderlig Nederlag skal tryckes, da skall E. M. inden Kort tid (dersom den 
altid holder en liden Hær i Vaaben, dersom den hår Sig en stor Beredskab 
af Krigs-forfarne ved Velgierninger forbundet, dersom och Skatkammeret och 
Undersaaterne till Krigens Byrder at bære ere beqvemme,) en stor Hær for
samle, och med Staldbrødrene med bevæbnede en Eniste Fiende omgaa. Men 
førend Krigen med den Stridbare Naboe anfanges, da skall Hamburgerne ved 
fredelige eller vældige Middeler drifves till Billighed at bevise, hvilcke nemme
lig, naar de fra Oss ere fremmedgiorde, meget Kand skade, men gafne Svensken, 
som de i forrige Krig hafve bevist i det de den Svenske ubevæbnede Hær 
bevæbnede. Mens Hamburg skall ved fredsommelige Midler fastere for
bindes till Oss endsom ved vældige, efiftersom Gemytterne ved Mact tvungne 
fra os fremmedgiøres, de af vores Modgang forøger deres Afvind, af Modgang 
Haabet till at skaffe Sig udj Frihed, de af had till Oss holde med Fienden, 
och af vores Skade befordrer deres Velfart; Men ved Velgierninger och Konge
lige Naade Oss forbundne skal de holde vores trygge Venskab høyere end 
Svenskens misstenckte (Venskab). Men dersom de icke ved fredsommelige 
Middeler kand med Oss Sammenføyes, Kand E. M. ved Slæte Løffter saaledes 
handle med Svensken, at hånd ey i nogen ting er Hamborg till Behielpning, 
Och med Lunæburgecen, at hånd passer paa Ofver-Elben, at der igiennem ey 
føres Ved eller Proviant till Hamburg, och saaledes Kand vi, i det vj deris 
Skibe arrestere, giøre en uformodentlige Jndfald; Tilforne skall der offte holdes 
Samtaler med dennem, ved et Krigsskib och offtere Besøgninger skal de for- 
skreckes, indtill de blifve sickre, Saa skall Anfaldet imod dem, som af en for- 
fengelige Frycht ere forskreckede, være des lycksaligere.

Her setter Jeg saa løselig hoes Nederlændernes daarlige judicium om 
vores Kiøbenhafns Castell, hvilcke, saasom de ere et meget fritalende Folck, 
saa examinere de och friligen och med Uretfærdig dom Kongerne och hvad 
som de viseligen giort hafve, de ere for Sig self vise och meener intet at 
være ræt, uden det som med deres Sæder monne ofvereens Komme; At 
Castellet effter de Spaniers Sæd er giort imod Borgerne, som hafve bevist Sig 
at elske Kongen, och at døe for Hans Velfart, de hafve uden Castell forsvaret 
Sig, Svensken i saa mange hundrede Aars tid har ickun engang Kunde 
Kommet ind i Danmarckes Middellande. Men de som om Verdsens største 
Hofveder tale høfvedskeligere, svarede: At Kongerne hafve ligesaa vel den 
Tilkommende som den forbigaaende Tiid i act, at de befester Sig och deres
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Riger imod alle Tilfald, och endelig at Kongen om Borgernes Gemytter er 
forsichret, och icke frycter for Beleiring, hånd som veed hvad Effterkommerne 
Kand hændes, da er det farligt, som alle Tiders Historie vidner, for Forsterne 
at betroe Sig til Folcketz yndest, som effter enhver Lyckens Blæst er for
anderlig; Det er at være forstandig, icke alleniste at See de ting, som ere 
satte for Øyene, mens at See frem till hvad som hændes Kand; Men Castellet 
kand sættes imod all udvortes och indvortes Oprørs hændelsse: hvilcket disse 
Vers ved Kommer:

Rex fuit hoc castrum quod conditor indicat ejus, 
FRANGIT conservat canit HOSTIS Principis artis 
VIRES jus laudes VALLIS terrore nitore.

Och dette er det, som Jeg hafver meent at Kunde om Y^gs-staten paa
mindes, om Verdslige Bestillinger vill Jeg nu indtet tillegge, uden at Jeg vill 
paaminde, at icke Nogen en Bestilling betroes uden den som med Vaaben, 
med Raad och Anslag oc med Forstand Kand være Meenigheden behielpelig, 
saa skall E. M. med Vaaben zired och lower bevæbned, begge Tider, baade 
Krigens och Fredens, retteligen Kunde regiere, Saa skall den hafve omkring 
Sig heel mange som i Krigshandel vel ere forfarne, och med Raad och For
stand forsiunede, som den udj Krigs och Fredstid udj Raadførelsse, Gesandtskab 
och almindelige Forretninger uden Skatkammeretz och Undersaaternes byrde 
Kand bruge. Thj de ere Bestilling och Kongelige Naade Uværdige, som 
hvercken med Raad eller med Vaaben hafve lærdt Meenigheden at gafne.

Criminal-Sager angaaende er et eller tu at paaminde. Tiufvene straffes 
meesten paa at Hænge, hvilcken Straf naar den udj Sig er ofverveyet icke 
siunes at være nochsom retferdig, effterdj der imellem den begangne Forseelses 
och afsagde Straffes Svarhed icke er nochsom accurat proportion , som Ret- 
ferdigheden udkræfver, ey heller blifver de Beskadte gifved restitution, och till 
med saa er iche Tiufveri effter Guds low lifløs Gierning, alleniste effter den 
Keiserlige. Derfore fordi Danmarch hafver altid været et Rige afskilt fra det 
Romerske, och det endnu er ingens lower tillbunden, men denne Straf er mere 
civilis positiva, hvilchen E. M. effter sin lyst maa forandre, Da skall E. M. 
gaae Nærmere till Guddommelige Reet och Naturlige Billighed, som befaler 
Straffens och Forseelsens retmessige proportion^ och udkrefver de Bortstaalne 
tings restitution; dersom den lader Tiufvene, som ere af formegen stor Ond
skab, Sammenlænckede till Holmens eller grafvenes Ævigvarende Arbeide, de 
som gifve forhaabning om bedre Lefnet, naar de af paalagde Arbeide faar 
giort firedobbelt Værd imod de bortstaalne Kaaster, lader den paa en hellig 
dag løs ved Dronningens eller Printzens Forbøn. Iligemaade Kand Prylens 
och Landflychtigheds Straf, som af Hedningerne for adskillige Forseelsers 
skyld ere optænckte och afsagde, till en billigere och Meenigheden gafnligere 
Straf omskifftes, i synderlighed efftersom der blifver iche ved den Straf de 
Beskadte fyldestgiort, de som sielden beskades rettes och bedres, de i Land
fly chtighed udsendte pleyer till Slemmere Stycker at tildrifves, och andre
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Republiqver af saa onde och uskickelige Mennisker betynges, paa hvilcke vj 
nøde Toernene, som vj af os taget hafver: dersom Nemmeligen E. M. dømmer 
dem, som ere den Straf Værde, paa visse aar effter Forseelsens Maade och et 
bedre Lefnetz Forhobning till Arbeide, saa skal de Skelmactige ved paalagde 
Arbeide gafne Fædernelandet, Naboerne ved Forseelser ingen Besverlighed for- 
aarsage, Och de Self ved Arbejdes och fængsels langvarige Kiedsommelighed 
skall bliffve till Nyde: eller ochsaa skarpere merches och hyttes.

CAP. III.

Om Huuss-regimentes-Stand.

Effterat Danmarckis Rige saaledes er imod alle casus vel styrcket och 
forsiuned, da følger, at Jeg forklarer, hvorledes det med Rigdom och alletings 
Ofverflødighed Kand forøges, iche at Jeg skulde forstercke nogle visse maader 
paa at blifve Riig, hvilche ere u-endelige, och dagligen af Undersaaterne Selt 
udaf Baades forhobning optænckis, saa fremt de ere erbare; Men at Jeg Kand 
undervise, hvorledes Vores Rige med alletings Ofverflødighed Kand forsiunes, 
och det Kongelige Skat-Kammer forøges. For alleting skall mand mercke, 
at intet meere hører till et lycksaligt Rige, end dersom Undersaaterne hafve 
ofverflødighed af alleting, och Kongelige Skatkammer ved en liden Under- 
saaternes byrde forøges. Dersom Jeg paa en Tafle Kunde fremvise et dobbelt 
Danmarch, Saasom det nu er, och saasom det ved Undersaaternes flid och 
arbeide kunde være, Da skulde E. M. af begge deres Collation des meere til
skyndes till disse Raad at effterfølge. Dersom vj vender vore Øyen hen till 
herlige Riger, da er Engeland af Gud forsiunet med mange ting, som tiener 
till et lychsaligt Lefnet, der foruden hvad der fattes, gifver Lunden, som er 
gandske Engelandz Begrif och Forraadszhuus, det ofverflødigen. Och saa for- 
siuner Franckeriges Handelsstæder Franckerige med alle Ting, Och Amsterdam 
erstater Hollænderne, som foruden Græsgange intet herligt hafve, alleting, som 
Naturen hafver negtet, saa at Nederland i Fattigdommen self er Rig, och paa 
alleting hafver ofverflødighed af alle ting, idet det med sine Hændersgierning 
igienløser Sig andre Nationers Naturlige ting. Men Danmarch, som af Natur
lige Tingss Beredskab er langt lycksaligere, er udj ofverflødigheden Self fattig, 
i det det med sin Indkomme och Penge igienløser Sig andre Nationers Hænders
gierning, och saaledes føder andre Nationer, till hvilcke uden tvifl Kommer 
saa megen Rigdom, som der fra vores fruchtbare Fæderneland henkommer. 
Ja hvorlenge Z?^march sender uden for Fædernelandet en meget stor deel 
Penge for andre Nationers Naturlige eller med hænder giorde ting Sig at for
skaffe, och Folcket, som iche Kand i vores Fæderneland bruges till Arbeide, 
gaar ofver till andre Nationer, Saalænge Kand Danmarch med Rigdom icke 
forøges. Thj hvadsomhelst det gode Land fremfører os, fortære vj enten 
selff, eller och sender en stor deel af Indkommen, och iche mindre af Penge, 
udaf fædernelandet till Andre Folches Naturlige eller med hænder giorde ting
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at igienløse. Der mangler icke det Folcherige Danmarch de som till Arbeide 
skal Kunde bruges, fordj der aarligen icke et ringe tall, som ey veed Sig at 
nære udj Fædernelandet for commerciernes rarheds skyld, begifver Sig till 
Nederland, hvor de bruges till Seillatzen och andre Arbeider, icke uden Neder
lændernes største Tiltagelsse och de Danskes Aftageisse. For Øxen, hvormed 
Danmarch forsiuner Nederland, gifves Penge; Men vj hafve intet gafn for 
Folchene, som her i Fædernelandet ere fødde och Opdragne och gaar ofver 
till Nederlænderne, ligesom at den Danske Nation till Nederlændernes Arbeide 
och Jdræter at forfremme var fød och opdragen. Udaf andre Nations skall 
iche nogen finde Saadan en Mængde udj Nederland, effterdj andre bruge deres 
egne till deres eget Arbeide, uden de som for Religionens skyld, eller Krigens 
Vold, eller Skatters Svarhed ere tvungne till af Fædernelandet till Nederland at 
ofverfare. Hvorfore Danmarchts Velfart, Som skall befordres, udkrefver isyn- 
derlighed, at de som ere fødde i Fædernelandet Kand bruges til Arbeide, at 
vj hafve Handelsstæder, som alle tiltagende Kongeriger hafve och uden hviss 
hielp intet Rige udj Rigdom och Mact Kand tiltage; Men hvorledes vj Kand 
forskaffe Os Handelsstæder, som af alle ting Kand hafve stor ofverflødighed, 
det skal vene iche en ringe Vanskelighed oc Møde, dog vill Jeg gifve icke 
foractelige Raad, som Sig hid Kand strecke.

Udj Almindelighed Kand alle Kiøbstædernes Magistrat tiit och ofifte 
paamindes, at de med flid hafver i act, hvorledes Stæderne, dem betrode, Kand 
forøges med Borgere, och i synderlighed Handverchsfolch, som mangler deres 
mængde oc adskillighed, hvilchet at det lycheligen Kand gaae for Sig, da maae 
en Handverchsmand udj den Kunst, som i Kiøbstæden skal indføres, tre eller 
fleere Aar Frihed fra ald Byrde och besvær forundes, at hånd Kand forsøge, 
om hånd Sig udj Kiøbstæden Kand nære: och ey heller maa Magistraten slaa 
hannem feil i nogen ting, Ja paa manufacturex for Handverchsfolches skyld, 
som skulde i Staden indføres, en stor Told settes: ved hvilchet Kunstgrif 
Kongen af Francherige Sig af alle Handvercher en Beredskab hafver forhverfvet; 
Jeg tvifler iche paa, at jo mangeting for samme Priis och af Samme Godhed 
i Fædernelandet, som vj hid indtil andensteds fra hafve forventet.

Udj Særdelished maa Kiøbenhafn och Bergen være Rigernes Fri For- 
raads- och Handelsstæder, till hvilche Enhver nation Tilgang maa staa ofven 
for. Thj Danne marchs Rige er noch for Sig self Klæde oc Føde anlangende 
oc andre mange ting, som till Menniskens Lif ere tienlige, dersom de ickun 
ere ved Haanden, som Kand giøre alleting afUld, hør, Metall, Træ och andre 
Naturlige oc Enfoldige Ting, da skall faa Naturlige ting, som af andre Folch 
maa Kiøbes, mangle os, af hvilche dog en ringe brug Kand indstifftes, hvortill 
vores Bartholinus hafver henseende i den Tractatu de Medicina Danorum 
indigena. Mand kand neppe udsige, med hvor stor Rigdom Societas Indiæ 
Orientalis forøger Nederland, hvor monopolium paa Specerj saa forsiunligen 
er indstifftet, at det er dend allervisseste Gevinst oc Baade. Thj dersom 
alle Skibene kommer hjem igien i Nederland, da er Speceri vel udj ringe 
pris, dog faar Societeter^ naar Omkostningen er udførdt, af 100. 40; Men
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dersom Faae Kommer hiem, da selges Speceri dyre, at mand i det ringeste 
Kand faae 6. af 100. Men fordj vj iche aldeles Kand Kaste det Aag fra 
os, da maa man indgaa Raad och Anslag, hvorledes Dannemarch med mindre 
Om-Kaastning end hid indtil Sig Indiske Speceri Kand igienløse, Hvilcket 
skal skee, dersom vj, som det med et meget got Anslag nylig er indstifttet, 
Self udsender Skibe i Indien', Eller dersom E. M. befaller Medicæ facultati, 
at de Samptlig skall raadslaa och paafinde oc forreskrifve Maaden at Krydde 
Maden, som i Danmarch feiles er, med Krydderi, som voxer i Fædernelandet, 
saa at vores Krydderies meste brug, men den Indiskes mindste brug omsider 
Kand indføres, och Maden icke des mindre Kryddes med Specerj eller Krydderi 
som en liflig Smag och helbrede forfremmer, Saa skall Dannemarch> i det 
den udveiler sig en Kortforfattet maade at lefwe Sparsommeligen og vel, 
aarligen bevare mange Penge, som hidindtil for Indi&e Specerj ofverflødigen ere 
gifne, och være Rigere. E. M. Kand ved et privilegium, som Kiøbenhafn nu 
forundt er, eller for commer tiernes skyld forundes skall, och ved Kongelige 
Trompetes Udblæselsse plubliceres, indbiude alle nationer, och det privilegium 
ved sine egne till de fornemste Stæder udj Tydskland, i synderlighed udj 
Slesien, hvor Lutheranerne ilde medfares, udj Franckerige, Engeland oc Neder
land lader udsendes, och ved Harlems och Hamburges aviser giøre alle vitter
ligt, at Enhver Handverchs Mand gifves Frihed till at boe udj Kiøbenhafn 
och Bergen, och øfve commercien, Enhver maa hafve Frihed for Skat och 
uden Omkostning paa en Tre Aars tiid i Borgernes Tall maa annammes: ved 
hvilchet Kunstgrif Lunden effter Jldebranden med Borgere er forøget, saa vel 
som och Amsterdam, hvilche« Anno 1668 med offentlig diplomate indbød alle, 
och gaf dem for 12. assibus Stads Ræt. Dersom E. M. derfore for en ringe 
Penge vill gifve alle Stads Rettighed, da skall den, naar Byen er forøget, be
komme allerrigeste Told af de Ting som fortæres, naar icke alleniste Borgerne, 
men end ocsaa de Udlændiske, i det de Kiøber de Ting som Fortæres dyrt 
for Toldens skyld, være under den Almindelige Byrde, Och ved dette Kunst
grif faar Amsterdam, som hafver Friheds Navn, store Penge. Udj invitationen 
Kand iblant andet lavderes Hafnens Beleilighed for Kiøbenhafn, hendes lette 
oc sichre Tilgang, Jordens Fruchtbarhed, Lufttens Mildhed, ringe Kornkiøb, 
Byens Sickerhed, och hvad som till Byens berømmelsse henhører. Men med
Borgerne skal mand oftte holde Raad och Anslag, hvorledes der alle slags
Handvercker Kand indstifttes, der Kand blifve en Fortegnelse paa dennem som
fattes, hvilchet at det des bedre Kand gaa an, da maa der paa de Enfoldige
oc slette ting en liden, men paa manufacturer till vore Borgeres och Handt- 
verchsfolches ynde en stoer Taald paalegges, saasom Kongen af Francherige 
paa alle udlændiskes manufacturer, ja paa fremmed Vin och Salt en meget 
stoer Taald hafver paasat. Dog skall mand vel vare Sig, at monopolia iche 
letteligen forundes, hvilche betage commer tierne Friheden, de gafne faae, de 
skader mange, Saa maa ey heller Literæ moratoriæ letteligen gifves uden dem 
som ere Komne til aftters, at den Danske credit ey for de Udlændiske skal 
blifve misstencht. Francherige som paafinder Moder, i det den optæncker ny
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Tillockelsser, driller den alle nationer, den paafinder adskillige manufacturer och 
Klæders Zirat, at den Kand snyde os Pengene af, hves manufacturer, i det de 
Engelske och faae Stæder udj Tydskland effterfølge, forsiuner de Sig veli, men 
iblant alle Nederlænderne allerbest. Derfore Kand E. M. paalegge oc befalle 
Kiøbmændene, at de forskaffer Sig manufacturer > som effterfølge hine i samme 
Godhed och pris, hvilcket dersom de ville forsømme, maa de betaile dobbelt 
Taald. Och fordj det beste Slags dentalia Kand giøres till Tøndern, da maa 
de Franskes, Nederlænderes och andres under conjiscations straf iche annammes. 
Colbertus lod giøre Nederlandsk Klæde till Melodun i Francherige, och Engelsk 
Klæde till Paris, Hvilcket at det Kunde gaa for Sig, och der Kunde være 
ofverflødighed af Ulden, da hafver Kongen af Francherige forbødet de unge 
Lam at sælges till Paris. Dersom E. M. med favorable conditioner vill forenes 
med Engelsken, at de vill forskaffe i Kiøbenhafn och Hamburg en apparatum 
af Engelsk Klæde, da skal der af Nederland och Engeland rige Kiøbmænd 
med store forløffter indbiudes, som udj Kiøbenhafn ville lade Klæde giøres af 
samme Godhed och pris, Hvilchet skee Kand, dersom E. M. med stor Taald 
forhindrer, at Saadanne manufacturer andensteds fra iche hidføres, som her i 
Fædernelandet giøres Kand, och paa det der skall med den Kongelige Taald 
ingen Underslæb skee, da Kand der handles med de Samme Kiøbmænd, at 
de den Vaanlige Told for det som giort er betaile, och frembiude manufacturerxxe, 
som det skeer udj Francherige, med Kongelige Segl at tegnes eller stemples. 
De Amsterdamer lader intet Uforsøgt, paa det de Sig alle slags manufacturer 
Kand giøre, de hafve ingen Aske, icke des mindre Kaage de den allerbeste 
Seve, de hente Leer af Engeland, at de Kand giøre Leerkar, de tilføre Sig 
Vand med Skibe, at de Kand brygge 011. Och vores Danmark fordj den er 
meere forsiuned med Naturlige ting, endsom Nederland, dersom den Kun 
nochsom var forsiuned med Handvercher, da Kunde den ligesaavel florere, och 
udj Rigdom tiltage. Och fordj ingen nation er saa prydet och forstandig, 
som foruden andre nationers hielp veed at forskaffe Sig alle manufacturer, da 
hielper uden tvifl ^/z^ernes adskillighed meget till Handels-stadens Velfart, 
men saalenge religionens Frihed mange Tiltagende Handelsstæder offentligen 
eller Hemmeligen er tillat. Udj Kiøbenhafn negtes den, Udlændinger, hvis 
Flid vj mest behøfve, bortdrifves. Mens Aarsagerne, for hviss skyld vj hid- 
indtill hafve tillucket Kiettere Tilgangen till Oss, ere iche udaf saa stor Vic- 
tighed, at vj jo Kand hafve dennem till gode och gafnlige Borgere, som hafve 
anden Meening end vj i religionen^ de Lemmer, som for den Sande Kierche 
ere Unyttelige, ere icke strax for Meenigheden eller Regieringen Unyttelige: 
Den sande religion blifver dis anseeligere och vissere, jo fleere Vildfarende 
hende imodsættes, dersom vj alleniste de Urolige Kiettere forskiude, da Kand 
vj de Rolige fordrage, och at de ey skal Komme op, Deres Porte for dennem 
tillucke. Udj gamle Testamente ere de falske Lærere udryddede, men effter 
Guds Befalning, Deut. 13. 17. Exod. 22. 20. 32. 27. Men vj hafve befalning 
icke at udrydde, men at taale dennem. Derfore fordj religionen er en Guds 
gierning, som ved Landflychtighed, Verdslige Sverd eller nogen Menneskelige
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mact iche Kand dirigeres, fordj Christus alleene hafver forreskrefvet Apostlerne 
maaden at lære andre, och religionen ved ofvertalelse alleene forfremmes; 
Fordj Kiettere hafver større Aarsage till at forskiude den falske religion , der
som dennem tilstædes iblant at See paa Sandhedens Liuss, end dersom de be- 
falles iblant deres Egne at hænge udj Mørcket, hvor dennem er mindre Efne 
till af Vildfareissen at opkomme; fordj den Christelige Kierlighed udkræfver, 
at vj ey Nogen, af hvad for religion hånd monne være, skall forsmaa, ey 
heller i nogen ting slaa hannem feil, ej heller tilluche veyene for hannem till 
hans Omvændelsse, men saa meget det staar till Oss hielpe till alles Omven- 
delsse, och fordj En handelsstad for det Sidste ej Kand florere, dersom Til
gangen for Fremmede er tillucht: Da skall religionens Frihed tillades, hvilcket 
Jeg i mit speculo politico, som endnu ej trycht er, fuldkommeligere beviset 
hafver. Dersom E. M. allene ofner Tilgangen for Calvinianexne allene till 
Handelsstæderne, da skall de med Tydske, Nederlænder, Engelske och Franske 
forøges: Dersom dennem ej inden for Voldene En Kiercke skall tillades, da 
Kand den dennem paa den Øe Amag tillades, i synderlighed i disse Tider, 
hvor der till Amsterdam en ny Kiercke for Lutheranerne opbygges, och till 
Lunden er tilstædt at opbygges. Hamborg och Amsterdam tage dagligen till 
effter at Religionens Frihed er tilladet, men Lybech, som fremmede icke an- 
nammer, blifver ringe. Jeg vilde, at Hamborg ej skall afsnyde Holsten sine 
Penge, at Glycstad, som nochsom ligger paa en bekvem Sted, Kunde med 
alle Handvercher, som fattes, blifve forsiuned, till Hamburgernes had, som, i 
det de formeget opsøge dem, høyt acter deres eget, och den Kongelige Mynt 
forskiude, underligen plager Holsten \ Men imod dette Raad staar det meget, 
at der almindeligen reises till Hamburg, Sielden till Glycstad, Och enddog 
Glycstad med alle Handverchsfolch och ting, var forsiuned, saa kunde alleting 
dog fra Hamburg beqvemmeligere bekommes. Hvorfor der or dinar ie skulde 
stifftes Reise fra alle Kiøbstæderne till Glycstad, hvilcket skall skee, dersom 
der i enhver Kiøbsted stifftes en almindelig Postvogn eller Vognmand for 
Staden, som paa en viss dag Kand giøre en ordinarie Reise: hånd maa hafve 
dette privilegium, at de andre privat-N  egnvnænå paa den dag ej maa reise, 
uden hans Vogn er nochsom belæsset: Hvadsom af Kiøbstæderne till judicium 
regium skall Sendes, da Kand det hannem saasom en publico och Soren Tienere 
tryggere betroes: Hånd maa hafve denne Byrde, at hånd paa en viss dag for 
en viss pris fører Personer till och fra Glycstad, saasom der nu dagligen 
Kommer et Skib fra Hamburg. Dersom dette skeer, da skall Magistraten 
beqvemmeligere tid effter anden forskaffe Sig Handvercksfolches mængde och 
adskillighed, och hafve omhu fore, at iche nogen Kiøber Udlændingernis 
manufacturex, som af Samme pris och godhed af en Tro Undersaat Kand 
giøres, at icke Nogen fører fra Hamburg ind i Provincen dem som giøre 
Seyerverch, Or^Zverck, Klocker, Kiercher, Thj der Kand af det Slagss Konge
lige Handvercker i vores Kiøbstæder forordnes, Ja endoch Skibe bygges, saasom 
Christianus IV. Salig Ihukommelse i fordumdage till Itzehoe stifftet hafde, at 
Holsterne ej skall, som hid indtill, Selge Tømmeret for en ringe pris bort till

38*



3oo Reformforslag fra Kong Kristian V’s første 'Vid.

andre, och, naar det till adskillige brug er føyet, for Høy pris det igienløse, och 
lade saa mange Penge gaae fra Sig, som der for Arbeidet Kommer til andre.

Vore Kiøbmænd, och andre, som reise till Nederland, Engeland, Franche- 
rige, Italien och Tydskland for Studeringers eller Sprochenes skyld lade aar- 
ligen sendes en stor hof penge uden for Fædernelandet ved Hamburge-N  ey\exe, 
som faae 8 pro centum, hvilchen Gevinst vores Borgere Kunde bekomme, 
dersom vj hafde Vexlere, som alle Handelsstæder och Riger hafve. Dersom 
E. M. hafver Forbund med en anden Konge paa den maade, at den Ene 
skulde skicke den anden, Fienden U-afvidende, Penge: Penge kand besværligen 
skickes, Fienden uafvidende, ind i Danmarch eller udaf Danmarch ved Ham
burgerne: At Danmarch derfore ochsaa i denne handel Kand raadføres, da Kand 
E. M. beskicke de Rige och forfarne Borgere till at være Kongelige Vexlere, 
hvilché dersom de ej Kand de Udlændiskes Tungemaal, da Kand de forskaffe 
Sig Tienere, som i Tungemaalene ere forfarne.

Nederlænderne søger Hvede andenstedz fra, men de selger till andre 
Meel, Tvebach och Stifvelsse, at vores Undersaater derfore icke i det de Kiøber 
Nederlændernes Meel, Brød och Stifvelse, skal lide de haarde Byrder, som ere 
lagde paa Nederlændernes Møller, och Skibs om Kaastning som skall gifves 
for at føre frem och tilbage, Da maa de beflitte Sig paa at giøre de samme 
ting af lige Godhed och Pris, hvilcket at det Kand skee, da skall der paa 
saadan fremmede manufacturex legges allerstørste Told, saa som Kongen i 
Francherige, at hans Vin oc Salt iche skall blifve ringe, da hafver hånd lagt 
største Told paa Spansk och Rhinsk Vin och Tydsk Salt. Fordj Norge med 
Tømmer och Jern er forsiuned, da skall den med alle slags Handverchsfolch 
och Smede Verchsteder forsiunes, saa at derfra ey allefne] Uud-arbeidet Tømmer 
och Jern, men som till adskillige Skibs- och huusbrug er føyet, Kand hen
sendes. Till Nørnberg hår En Advocat en Owen, som fremviser en gyldene 
Elephant, paa hvis Snabel der Sider Trompetere: Saa Kunde vores Handverchs- 
folck for de Stores skyld en ny form paa en Ovn optæncke, och Selge for 
store Penge. Nær ved Falster Siges at være en Øe, som er ofverflødig af 
hvid Jord, till hvilcken de som forstaaer Sig paa mineralier Kunde henskickes, 
som Kunde forsøge, hvis minerals materie der er forvared. Ja udj Sæland 
Kand Kalch, saa velsom och i Laaland, opgrafves. Medicis udj Norge Kand 
det befalles, at de flitteligen randsager udj alle Træers och Planters slags och 
Vedske, oc det aarligen for Collegio Medico referere, paadet der omsider Kand 
findes en opfindelsse till Raf. Thj Olai Magni Upsaliensis Meening er iche 
urimmelig, hånd som meener at Raf er en Vedske (til hvilchen den formedelst 
Jlden resolveres och Smeltes) som drypper ud i Bæckene, och paa en endnu 
ubekiendt maade blifver haard, som icke hår oprindelsse i Hafvet, effterdj den 
hafver i Sig indeluckte Fluer, lopper, myg, och andre ting, som icke ere paa 
Hafsens Bund, mens paa Jorden, och omsider ved Nordenstorm Kastes op imod 
Hafbredden.

Mange Penge udgifves der aarligen till Fremmede for Spansk, Fransk 
och Tydsk Salt. De Franske, Spanske och Nederlænder nøyes med Haf-Salt,



Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid. 301

och med største Told forhindre, at Lyneburg^S^c som er ædlere skall an
nammes. J vore Riger kunde der ligesaavel en Salt-Siuden indstifftes, och at 
den Kongelige Told icke skall formindskes, da Kand Saltet, som i Fæderne- 
landet er Sødet, betalle den Sædvaanlige Told, Saa skal Kongen paa den 
maade hafve sin Told, och Vndersaaterne deres Penge. Os paatrænges ved 
Zj/Æske och Hamburger det Lyneburg^.e Salt for des dyrere Pris, som det 
Selges Brandenburg^.e for des ringere, effter den Contract som med Branden- 
burgeren er indgaaen, som gifwer for en Wispel eller 4. Thønner, 9. Marck 
och 4. asses Lyneburgisk, det er 13. Marck och 14. asses Lyb^:. Och at 
Saltet icke skall Komme i ringe Pris for os, da hafver de Lyneburg^e for 
faa Aar Siden optænckt dette Kunststycke, at de stifftede en Societet (i almin
delighed Saltz Contor^) formedelst hvilcken det ey tilstædes Borgerne At skicke 
en stor Beredelsse af Salt till de Udlændiske, men dimissions Sædelen skall 
tilforne begieres. Naar derfore de Zj/^^^r^iske ved Brefve blifve berettede, 
at der er en liden Salt Beredelse til Lybech och Hamburg, da slipper de 
endnu deraf Sparsommeligen, at Saltetz pris Kand vorde des høyere, Ved 
hvilcket Paafund Eders M. Vndersaater paaføres en stor Uræt, paa hvilcke 
Saltet for Ubillig och dobbelt Pris paatrænges. Men fordj der flyder for os 
en Guddommelige Naades Kilde till 0Ideslo, och den Fromme Gud hafver lagt 
en meget stor hof Ved till Kilden, i hvicken ting Lyneburg som hår mangel 
paa Ved, er ulychsaligere, Da skulde Salt-Siuden med det første befordres, 
Och at der Kunde være Salt for at Salte Fisk med, da Kunde ochsaa Sø-salt 
paa visse Stæder giøres, saa skall vort Rige beholde for Sig self den store 
Sum Penge, som hid indtill till Fremmede for Salt er Udgifven, och Kongelige 
Skatkammer skall icke des mindre hafve sin Sædvaanlige Told, Vndersaaternes 
Handel skall være udj bedre Forhobning, och O Ideslo med Borgere och Hand- 
verchssfolck forøges. For dette meget gafnlige Raad siunes trende ting at 
være till Forhindring; Den Contract som med de Lyneburg^e er indgaaen, 
at Saltsiuden till Oldeslo iche skal forøges: Frycht for megen stor Omkostning 
och Jldsvaade. Men imod disse Forhindringer Kand mand møde med For- 
sichtighed, der som E. M. Contracten, som er uddøet, iche fornyer; dersom 
den inviterer Fremmede eller Udlændiske till Salt Kaagen at forfremme, hvilcke 
af Baades forhaabning skall forstrecke all Om Kaastning: Och at Salt-Kaagen 
udj Feidestid iche ved Jldebrand skall fordærfves, da Kand der under Venskabs 
och Kongelige Naades skin de herligste Ædelmænd och rigeste Krigssøfverster 
af Sverriges Rige till denne Societet at indgaae inviteres, saa skal der for os, 
som med Svensken aleene hafve arfvelige Feide, for Jldebrand ingen Frycht 
være til ofvers, E. M. skall hafve en meget ofverflødig Gevinst af Træ eller 
Ved, och af Saltet aarlig pension, Undersaaterne Gafn af Kaagningen, Tønderne 
at giøres, och Saltet at udselges och henføres. Eftterat Oldeslo med Salt- 
kaagen hafver tilltaget, da Kand den med det Profvestj till Segeberg, Glychstad 
med det till Crempe, och Altena, till de Hamburgers had, med det till Pinne- 
berg orneris.

At Brød och 011 allevegne for retmessig pris och godhed Kand selges,
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da maa alle Kiøbstædernes Magistrat i hver Maaned, som det skeer till Amster
dam. sette en y^Vecht paa Brødet, och en just pris paa Øllet effter Kornetz 
Verd. De Fremmede giøre Olie af Nøder, effterdj de almindelige Veje med 
Fruchtbare Træer erre besatte; Men Nederlænderne udtrykke Olie af Roefrø 
till at giøre Seue af och till anden Huussbrug; Men vj, som icke Kand effter- 
følge de Franske, Kand med Nederlænderne forskaffe os Agre Saaede med 
Roer, och der af Beredelsse af Roefrø. At Vores Island Kand blive des meere 
prydet, da Kand der aarligen Unge Karle der fra hidføres, hvilcke naar de 
udj danske Sprock, och Krigs- och Handvercks Kunst ere oplærdte, och vel 
Klædte, Kand i Fædernelandet igien hiemsændes, paa det Indbyggerne af 
deres relation Kand tilskyndes till Danske Kunster och Krig, Thj udaf ringe 
Begyndelsser pleyer der store Ting at opkomme. Jeg skulde blifve ald for 
vidløfftig, dersom Jeg vilde opregne alle Maader till at forsiune en Handelsstad 
med manufacturer. i almindelighed paaminder Jeg om alle Handvercker, som 
mangle, at E. M. lader giøre Sig en Catalogum paa alle Hånd ver chsfolck, 
som vj hafve, i hvilchen naar mand seer, skall det letteligen lade Sig tilsiune, 
Hvilcke Handverchsfolck der endnu mangle, Hvilched naar mand hafver erfaret 
skall mand anfange at raadslå, hvorledes de Kand forskaffes; Mens ny Hand
verchsfolck, at de Kand underholde Sig, skall i begyndelsen gifves Frihed, 
till deres ynde skall der dobbelt Told settes paa de Udlændeske deres manu
facturer. som der paa vores med Kongelige Tegn antegnede den Sedvanlige 
Told skall paalegges, saasom det skeer i Francherige och Nederland, Ja Kongen 
af Francherige, at Hans ej skall blifve ringe, da forbiuder hånd de Vdlænde- 
skes manufacturer, som ere bedre, under confiscationssXxzi at indføres och Selges. 
Det er uden all tvifl vist, at det Landskab, som behøfver ferre eller ingen at 
Udiændernes Naturlige ting och manufacturer. blifver lychsaligere och Rigere 
end det, som fleere ting behøfver, Saasom det er Elendigt, och tager af eller 
och i Sandhed icke tiltager i Rigdom, som med sine Penge de fleeste af Ud- 
lændernes tøy och manufacturer igienløser.

Omsider er der ingen Respublica saa Rig och lychsalig, at den jo hafver 
Stackeler och fattige, till dette onde maa mand ochsaa søge remedium. J al
mindelighed skall alle Kiøbstæders Magistrater paamindes, at de i deres Hos- 
pitalshxise ej annammer dem som ere sterche, men alleniste som ere gamle, 
eller Svage, eller Kand iche nære Sig for Lemmernes eller Sindsens mangels 
skyld: Andre, som Kand arbeide, men ville iche, skal hendømmes till Tucht- 
huse, Grafver, och Bremmerholms arbeide; De som ville arbeide, men Kand 
iche faa arbeide, skal henskickes till Stadens Vercksteder: Thj der Kand udj 
enhver Kiøbstad forordnes En ofv er tømmer mand. En of ver mur mester. som vel 
forstaar Sin Kunst, hvilchen skall hafve denne Byrde, at hånd føyer dend som 
begierer at arbeide till arbeide, saasom en Ha andlanger: Men denne skal hafve 
denne Velgierning, at alle andre privat Mestere skal være under hans inspec
tion . och de for directionerx gifve hannem en deel af deres Løn, hvilchet till 
Lyneburg hafves i act, Saa Kand Bygningerne for samme Om-Kaastning under 
en goed Mesteres direction opbygges, och de Fattige, som sterche ere, till
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Arbeide føyes och bruges. Saa Kand der och for fattige Tjenestepiger, som 
icke Kand komme til Tieniste, en Offentlig Sømmerske anordnes, hvilchen 
skall hafve denne Byrde, at hun lærer de fattige Tiennistepiger at sy for 
Kaasten aleene: Hun maa hafve dette privilegium, at hun for Borgernes døttre 
slåer en Schole an; hvilcken Rett till at lære andre, andre Sømmersker eller 
Sy-Koner maa være negted; Udj de store Kiøbstæder Kand saadanne fleere 
Sy-Koner forordnes, Och En som Fester Tienstepiger bort och flyer dennem 
Tieneste, och for sin Tieniste af Tienestepigen en viss Penge bekommer. Ved 
hvilchet Paafund de Fattiges Tall uden Undersaaternes Byrde skal formindskes, 
Til hviss ynde disse lower ochsaa Kand optænckes: 1, At intet Testamente 
holdes for Fyldest, i hvilchet der intet til de Fattige er udgifved. 2. At en 
deel af den Udgifne Penge Kommer til Byens Hospital, saa tit som der Spilles 
Comoedie, som det till Amsterdam observeres. 3. At den tiufvende deel af 
en Vinding Kommer till de Fattige, saa offte en Vindings Leeg indstifftes. 
4. At den Arfvedeel, som den Fattige tilkommer, som almindeligen Under
holdes, Kommer til Huset som Underholder ham, hvilchet till Amsterdam 
observere. 5. At Enhver Husfader samler Penge for de Fattige, Thj Hånd 
Kand gifve Sin Husgesinde denne Low: at den som er drucken eller Svær 
betailer en Straf till de Fattige. Med disse och dette Slagss andre Paafund skall 
uden Undersaaternes Byrde de Fattiges Jndkomme dagligen, eller i Sandhed 
Undersaaternes Sæder blifve bedre. Ammer pleyer at fralegge deres Børn at de 
almindeligen skal opfødes, paa det de Kand self tiene for Ammer; Jmod 
hvilcket onde der udj vel forordnede Handelsstæder ere Findehuuse forordnede. 
Men fordj Vores Handelsstad hafver ingen, da skall mand raadslaae, hvorledes 
der føyeligen skal Kunde samles Penge for de Elendige Spæde børn, som af 
den Ugudelige Moder ere forladte, at der Kand opbygges Huuse for dennem, 
eller hvor de ere, at de med Jndkomme Kand forøges. Sielden hænder det 
sig, at det Spæde barns Moder hafver unyttig Melch, eller och slet ingen, dog 
er der allevegne en stor Mængde af ammer, idet at denne meget onde Meening 
hafver festet saa dybe Rødder i Qvindernes Sind, at de troer, at det er deris 
Verdighed en Vanære och deiligheden en Forhindring at gifve det Spæde barn 
at die, naar det dog er uden all tvivl vist, at de Spæde børn hør och bør 
Moderens (iche Horens) Melch, och at Moderens (och iche Horens) Melch 
meere med den Kleine Natur ofverens Kommer: Och at Møderne ere till denne 
ende gifven af Gud Bryst och Melch: De som da negter deris Spæde børn 
dem, de maa være fortenchte, enten for Ladhed, at de des roligere Kand 
sofve, eller for Hofferdighed, at de legger Vind paa deilighed, eller for Løs- 
actighed, at de udj Veneris Kamp Kand være des sterckere: och hafve ickun 
liden Forskæl fra de Ugudelige Mødre, som deris børn henlegge, uden at de 
legger deris egne hiemme hos dem self at opfødes. Derfore Kand Eders M. 
till Ammernes had och de Henlagdes ynde gifve en low, at En hver Amme 
Aarligen till de Henlagdes, eller Hittebørnenis Underholdning till Øfrigheden 
en ducat betailer: Saa skal der allevegne for Hittebørnene Penge forsamles, 
eller Horernes Tall och Ammernes Nafn være ringere. Francherige, Italien
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och Nederland hafve Findehuse for dem, som ere Ecte eller Uecte fødde, ad
skillige Siughuse, Hospitaler och Viduers huse, hvilcke Velgierninger de Elen
dige udj Fædernelandet Kunde forhaabe, dersom det omsider Kand blifve 
rigere och meere fuldt af Folck.

Naar vores Handelsstæder och Kiøbstæder saaledes ere meget vel be- 
skickede, da Kand vj ligesaa veil udaf alletings ofverflød ved vore Borgeres 
Arbejde och Jdræt være forsiunede, och udj commercier> Rigdom, och Borgere, 
som Sig indbiurdes ernære, deris Mængde tiltage; Nu staar det tilbage, At 
Jeg begifver mig ud paa Landsbyen, och Bønderne nogle Gienveje forstrecher. 
Naar Jeg reiste udj Francherige, da fortrøed Jeg paa mit Fæderneland och 
mine Landsmænds Forsømmelsse. Thj udj Francherige er det saavelsom och 
udj Pfaltz am rhein lystigt at reise iblant Vingaardene och fruchtbare Træer, 
som udj saa stor Mangfoldighed och skickelige orden ud mod Landeveyen ere 
satte, at alle som reise forbj faar der af stor lyst och Jndbyggerne Nytte och 
gafn. Ej heller hafve Nederlænderne her udj Vildet mangle, Hvilche, efftersom 
det vanskelige Land negter Vinbierge, dog hafve prydet Husene med Vin
træer, grafvet Jorden allevegne igiennem, och sat Linder paa Weyene, saa at 
mand i den gandske werden ej Kand Reise med større maglighed, lystighed, 
och mindre Om-Kaastning, end paa Nederlændernes Trækkeskuder. Wj Kand 
ey effterfølge de Franske och Phaltziske udj at plante wingaarde for Himme
lens Lufft skyld eller Nederlænderne udj at igiennemgrafve Jorden for Landetz 
høyde skyld, uden igiennem Dithmersen och Wilstermasiam indtill Glyckstad, 
dog Kand vj effterfølge dennem udj Fruchtbare Træer at plante. Derfor skall 
alle Undersaaterne i almindelighed ved Øfrigheden paamindes, at de legge 
Vind paa med vintræ at pryde deres Huse imod Østen och Synden, imod 
Westen och Norden mod Vind och Kuld med Træer at bevebne, (uden at de 
holder Duer, som hafve afsky till Høyenes skiul och Fielster) hvor af de Self 
eller Effter Kommerne Aarligen Kand forhaabe Frucht, hielp, och største lyst. 
Udj Særdeleshed Kand der befalles Enhver af Bønder, och Borgere udj de Kiøb
stæder, som iche ere faste, at Træerne ej skal skade Befestningen, at hånd 
for Sig och Sine Effter Kommere Aarligen planter et fruchtbare Træ udj ret 
orden och distantia som af Øfrigheden er forreskrevet, Adelen, naar de ere 
paamindte, skal ej heller slaa Sig self fejl udj deres Landgods at pryde; Saa 
skall alle weyene uden Undersaaternes store Byrde fra landsby till Landsby, 
fra Kiøbsted, med Træer være deilige och lystelige, till gandske Effter-Kom- 
mernes gafn, som af valnøder Olie, af Eble Ædiche Kand forhaabe, till deres 
Lyst som reiser, och vores Danmarch, som i Fremtiden Kand være som en 
deilig haufve, des zirat och Berømmelsse, Ja Træerne i Feidetiden, naar de 
ere afhuggede ved de Snefre weye, Kand tilluche Jndgangen for Fienden som 
indfalder; Men at de smaa Træer af Besterne ey skal gnafves, da Kand de med 
Torne bevæbnis. Til Paris hafver Dronningen befallet for den Port Conference 
at sættes udj ret orden 1320. Træer, hvilchen Sted Kaldes la cour de la 
Reine, som af de Store Herrers Opvartning er lystelig oc stimlende. Saa Kand 
E. M. inden faa Aars Afløb hafve den wey imellem Kiøbenhafn och Friderichss-
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burg udaf Træer, i lige orden och distantia Satte, deilig och glædelig, dersom 
det de Nærhoesliggende Landssbyer befalles. At Skoufvene i Danmarch och 
Holsten ej skall blifve tyndere, da Kand E. M. befalle Tilsiunsmændene, at 
Bønderne, saa tit et Træ hugges, i detz sted sætter trende smaa Træer udj 
skickelige Sted och Orden, och imod Besternes Vold dennem med Torne 
omheigne och bevebne, hvilcket Førsten af Lyneburg i fordumtid meget veli 
hafver forordnet.

At Danmarch udaf Jndbyggere Kand blifve mangfoldigere, da till Ecte- 
folches ynde, som aufle oc opdrage Børn for Fædemelandet, och de Ugifttes 
had, Kand der gifves en low, at den Fader, som hafver 7. Børn, skal være 
frj fra Soldaters Jndqvartering for Ecteskabetz byrde skyld: Tvert imod skal 
den Ugiffte med dobbelt byrde besværes, at de som har Sig Ene at skøte, 
och ville icke hafve mødsommelighed af Børn, maa drilles noget af des fleere 
Soldater. Eller, om dette Raad iche behager, at de Forældre som hafve 7. 
Børn maa ej uden deres villie Vergemaals byrde paalegges.

Angaaende Kongelige Skatkammer med Jndkomme at forøge, da skall 
tvende ting allermest betracte: De Kongelige Omkaasters Formindskelsse och 
Jndkomstens Forøgelsse. At Anslag for Kongelige Udgiffter at formindskes 
des føyeligere Kand paafindes, da Kand E. M. befalle at giøres sig en Nafne- 
tafle paa alle ordinarie expenser, hvilcke naar de ere sammenregnede skall 
det lade sig til siune, om och hvor mange Penge Kongens Skatkammer Sig 
till tilkommende Kriges Fornødenhed Kand samle. At Kongelige Om Kaast- 
ninger som giøres skall Kand formindskes, da maa E. M. for Sig alleene alle 
Bestillingers collation beholde, Saa skall den hafve en Evigvarende och meget 
ofverflødige Kilde till at giøre dennem till gode som af Meenigheden got hafve 
forskyldet, uden sit Skat Kammers Byrde, Och sielden skal Komme til at 
giøre Omkostning paa dem som got hafve forskyldet, hvis Sag och Ære den 
med en gifven Bestilling skal Kunde forøge, med saa skæl det vel hafves i 
acht, at, i det Een gifves fleere Bestillinger, den Kongelige Gafvemildheds 
Kilde ej udtømmes, eftterdj Enhver Bestilling (som Ordsproget liuder) et 
gandske Menniske udkræfver; Och hvem der hår mange Jern i Jlden hånd 
brænder somme: Och at hannem ej Bestilling gifves, som med Raad och 
Anslag eller med Vaaben och Verge hafver lærdt at gafne Meenigheden. 
Dernest Kand E. M. hafve en anden Kongelige Gafvemildheds Kilde, dersom 
den imod de Velfortiente med et rigt Gifftermaal vil bevise Sig Tachnemmelig 
och gafvemild: Och den Tredie Kongelige Gafvemildheds Kilde Kand være 
uden Kongelige Skat Kammers byrde, Ærers, Adelskabs eller en herlig och 
anseelig Titels udgifvelsse, Dersom den imod de Rige som af Meenigheden vel 
hafve forskyldt vill bevise Sig en Naadig Konge, med at gifve en Æres Titel 
Kongen af Francherige hår Sine Førster och Fornemste saa lydige, at ingen 
uden Kongens Raad tør gifve Sin Datter bort, at Rigdommen till Vdlændinger 
ej skal henføres, Saa at Kongen hafver, hvor af hånd uden Skat Kammeretz 
byrde Kand bevise Sig Tachnemmelig imod dem som af Meenigheden vel 
hafve forskyldt, i det hånd til dennem de Rigestes døttre udgifver. EL. M.

Danske Magazin. 5. R. II. 39



306 Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid.

skal det være lettere at hafve Sin Adel och de Rige lydige, dersom den 
under en Naades skin hår de Rigeste omkring Sig, och Dronningen oplader 
deres døttre Jndgang i Hoffet, ved hvilcken Sædvane de skal blifve forbundene 
och ej tøre uden Kongens Raad deres døttre udgifve, Och E. M. Kand frem
vise Sig en Naadig Konge imod sine Ministris, udj at gifve dennem de Rigestes 
Døttre. Den Fierde Kongelige Gafvemildheds Kilde skall E. M. giøre Sig ved 
recommendation^x at raadføre Sine Ministris hoes Udiænderne. Udj Nederland 
hafve Quinderne en ofyermaade stor Rigdom, och ere meget begierlige effter 
Ære, Titler och Adelskab, dersom E. M. vill gifve dennem, som ere Konge
lige Naade værdige commendationer, hvorved de Kand hielpes och føre Rige 
Bruder ind i Danmarck, Da skal den iche alleene bevise Sig Naadefuld imod 
Sine, men endochsaa Danmarch med Udiændernes Rigdom forøge. Hof-prædi- 
canter Kand E. M. uden Skatkammeretz byrde holde, dersom den naar lej
lighed falder giør dennem till Biscoper eller Superintendentes Generales, Och, 
effterdj disse hafve store Jndkomme, da skall de letteligen for en ringe Salario 
holde Sig En i deres sted, i synderlighed dersom de hannem effter nogle Aar 
udj Embedet ville annamme, Saa skall E. M. uden Skatkammeretz byrde høre 
de Herligste Theologos, Sit Kongelige Hoffes Herlighed forøge, och Borgerne 
udaf det, saadanne Mænd boer och bygger hoes dennem, hafve des større 
Gevinst och baade. E. M. Kand gifve Sine Gesandtere Prædicanter uden Skat
kammeretz byrde, dersom de effter Tre Aar, effterat de for Gesan ten och 
Udiændere Lefnetz och Sædernes Fromhed hafver gifvet til Kiende, Kaldes 
tilbage igien i Fædernelandet oc gifves en got Præste- eller Proveste-Kald, 
Saa skal mange Candidati som ere udaf goed Forhaabning och skicheligt 
lefnet med ingen eller och liden Salario være fornøyede, oc udaf visseste 
Forfremmelses Forhaabning Sig frembiude, Oc E. M. skal bevise Sig en Naadig 
Konge med at gifve dem af Meenigheden vel forskylte et officium, och en 
glorværdig Konge med at Sende de herligste, och lærdigste candidatos til 
Vdlænderne, nemmelig till hvilche de Nafnkundigste af den Tydske nation 
Sig pleyer at holde, och icke uden den Danske Konges Ære Ærværdighed at 
bevise. Dennem Kand ochsaa gifves Cannicheåaxnme, eller stipendium. E. M. 
hår icke alleniste i Fædernelandet Canniche&Qxnvnex, men endochsaa till Lyne- 
burg paa Abbatis Reinfeldensis veigne et stipendium ad altare Thomæ et Elisa
beth, nemlig dimidium chorum salis ex anteriore sinist, sartagine domus Betz- 
hausen, och dimidium chorum ex anteriore dext. domus Butzing, hvilchet stipen
dium er Anno 1648 forundt Frederico Lente Cancellarii Søn till sine Stude
ringer: det kand och Gesandtens Praedicant beqvemmeligen forundes.

Hoffet Kand och hafve nogle Medicos uden Skatkammerets byrde af 
dem som ere de forfarneste Professores Medicæ practicæ, effterdj deres Brug 
formedelst Gudss Naade pleyer at være liden, dersom der for cur noget sielden 
gifves. Musicantexe skal Hoffet uden Skatkammeretz byrde hafve de allerfor- 
nemste, dersom der i Vore Kiøbstæder ingen forordnes at være Cantor, Orga
nista eller violist, uden den som i det Kongelige Hof sin Konstes Forfarenhed 
och lefnetz Fromhed udj Tre Aar hafver bevist, Saa skal de beste Musici med
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ingen eller i Sandhed liden salario fornøjede, udaf visseste forfremmelses For- 
haabning Sig frembiude, och Vores Kiøbstæder med de beste Musicantext af 
det Kongelige hof udsendt forsiunes. Domus Rantzoviana er nu lidet gafnligt, 
men det letteligen Kunde till et stort och det beste Vertzhuses brug accom- 
moderes, dersom det till en Berømmelig Borgere i de første Aar for en liden 
Pris udleyes: Saa skall icke allene Førster, Gesandtere och herlige Personer 
hafve et herligt och anseeligt och deres Værdighed Anstaaende Herberge, 
saasom der till Paris ere mange; Men E. M. endochsaa skal hafve et vist och 
Herligt Herberge, hvor Gesandterne af Leyens Aarlige Pris uden Skatkammeretz 
byrde skal Kunde tratter es. Ved disse och andre saadanne Slagss Paafund 
Kand de Kongelige Om Kaastninger, som giøres skall, meget formindskes: 
Bestillinger iche des mindre gifves de Værdige och af Fædernelandet vel for
skyldte, och alleting gudeligen och retteligen beskickes och forordnes.

Hvad Hof-^r^^zen er anlangende, hafver Jeg nu indtet som Jeg 
Kand paaminde, men Jeg gratulere vores Hof, hvor der ingen Fylderi, 
Fraatzeri och andre unyttige oc ofverdaadige Gierninger, mange Førsters Hoffe 
tilfelles och almindelige, indstifftes; hvor der lefves Gudeligen, Ædrueligen, 
udj Kydskhed, och icke des mindre Ærbødeligt och Kongeligt.

For Kongelige Skatkammer at forøge Kand letteligen mange ting op- 
tænckes, som ere Lof-værdige, dersom de iche ere Vndersaaterne till byrde. 
Och Lavderes i synderlighed Cardinal Richelius, at hånd af Aarlige Jndkomster 
hafver giort Kongen af Franckerige til den allerrigeste, men iche uden Vnder- 
saaternes svareste Byrde, hvilche ved de Ting, som fortæres skall, deris Skatter 
betrychte Sucker och gifver Sig, i det Fransk Vin for bedre Pris drickes uden 
for Grøchelands (?) endsom i mange Steder i Franckerige, och Saltet Selges der 
dyrere, endsom andetstedz Sucker. Derfore dersom Vndersaaterne skulde paa- 
legges en svarere Byrde, da var det meere gudeligt at legge Skat paa de 
ting, som Menniskene missbruge till Ofverdaadighed och Vellyst, endsom paa 
de Gemeene ting som de Fattige behøfve.

Hvorledes Kong: Skatkammer uden Vndersaaternes Byrde Kand forøges, 
falder mig faa ting ind paa denne tid, som at commerci^x iche endnu gaar for 
Sig; Men naar commerci^xx^ ideligen tiltage, da Kand der fleere compendia 
paafindes. Imidlertid Kand E. M. till Skat Kammeretz ynde af Sin Machtes 
Fuldkommenhed gifve disse lower. 1. Udaf gods som udenfor vort Fæderne- 
land skal føres faar Skatkammeret den Tiendepart; Dersom nogen derfore hår 
en Bestilling, hånd maa lade føre Sit gods i vort Fæderneland, eller effter sin 
efne Kiøbe ubevægelig gods, paa det at nogen som blifver med rigdom forøget 
iche skall bortsnige Sig och ej hafve betalt den Tiende part, eller med de 
Penge, som hannem paa Bestillingens veigne er betroed, i et andet Land bortfly. 
24 Hoes de Franske naar En døer som icke er Borgere, da Kommer hans arf 
till Skatkammeret jure retorsionis, fordj Kongen af Franckerige er alle Udlæn- 
dingers Arfving. 3. Udaf Arfven som skal Komme till dem i Sidelinien maa 
Skat Kammeret tage den 20de part. Thj denne Low dagligen forøger Skat
kammeret, er ej heller Undersaaterne till Byrde, fordj den Arfving, som Arfve- 

39*
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deels Baade fra Sidelinien til Kommer, Kand uden sin Skade gifve noget af 
Sin Baade til det Gemeene Gode. 4. En som er 50. Aar gammel och giffter 
Sig, effterdj hun Kand icke aufle Børn for Fædernelandet, da maa hun gifve 
den Tiende part af Hiemgifften till Skatkammeret. 5. De som hemmelige 
Søger Seng med hver andre, betaile den Tiende part af deres gods till Skat 
Kammeret. 6. De som ere skyldige for Horerj i Ecteskab, deres gods maa 
falde till Skat Kammeret, effter at den lowlige deel er Hustruen eller Børnene 
effterladet. 7. De som uden Kongens Forlof giver Sig i dueil med hver andre, 
deres Gods maa falde till Skat Kammeret, fordi et Manddraf, som ved besluttet 
Raad er bedrefvet, skal hefnes med svarere Straf end det som udj Vredens 
Hidsighed er giort, hvilcket dog er værd at straffes paa Lifved: Ja de som 
gifve Sig i Dueil sammen, effterdj de hafve Dommere, da giøre de den ordi- 
narie Øfrighed Vold, idet de befrier Sig Self fra den Uræt giort er, de be- 
drifve dobbelt Manddrab, idet de sætter deris Lif i den Timelige och Ævige 
dødes Fare, och beflitter Sig paa at slaa deres Næste ihiel, Saa skall der blifve 
enten rarere duella, eller Kongelige Skat Kammer meere forøged. 8. Hvo 
som vill hafve Guds Tienesten forrettet hiemme i huset, hånd betalle till Skat 
Kammeret 10. Rixdlr., Saa skall udj Børn at døbe och Brøllupper at giøres 
enten holdes en sømmelig Kirckeskick, eller Kongelige Rente Kammer forøges.

Och disse ere visse Raad och Anslag for det Danske Rige med Vaaben 
at bestyrcke, och med alletingss ofverflødighed och Rigdom at forsiune, E. M. 
skal det være lett af E. M. Fuldmæctighed dette at fuldkomme, men vel icke 
alleting paa een Tid, saa fremt hvad Jeg om Krigshæren och Handdelsstaden 
hår paamindet, icke forhales.

CAP. IV.

Om Danmarckes udvortes Herlighed.

Effterat E. M. Sit Rige hafver stadfæsted och forøget, da skall ochsaa 
det danske Riges herlighed och Nafn Kundighed saa voxe och tiltage, saa at 
det udvortes Herlighed icke behøfver; Dog alligevel fordj de Udvortes ting 
meere løbe i Øyene i synderlighed paa de Udlændeske, och Verden regieres 
af Meeninger, saa at de fleeste nationer dømmer Førstens Mact af den udvortes 
Herlighed, Da Kand E. M. uden Om-Kaastning giøre Rigens Herlighed yppere 
och herligere, dersom ^z/zk-skrifverne gifves af det som publiceres skal om 
Danmarckes Stat; Ved dette Kunstgrif hafve de Svenske sæt moed i deres 
Soldater, injaget Fienden en forfengelige Frycht for deres meget Krigsfolck, 
och forskaffet Sig yndest hoes gemeene Mand. Ofver Kongen af Franckerige 
forundre Vndersaaterne och Udlændinger Sig i almindelighed saasom ofver den 
største Monarch i werden, som lafver alleting till pomp och process och er 
med en herlig Gvardie omringet. E. M. hår Lifgvarde, om de end iche ere 
saa mange, saa ere de dog vel monterede, och udj Krigshandel forfarne. Kand 
ochsaa uden Skat Kammeretz byrde till pomp hafve en sqvadron volunteurex,



Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid. 309

dersom E. M. en ny orden med Visse Lower och privilegier vili stiffte. Pri
vilegia Kand være: 1. At paa Tre Aar Kand en Adelsmand blifve en Baron, 
en privat en Adelsmand. 2. At den som dimitteres faar af Krigs Collegio 
Vidnessbyrd om sin Forfarenhed och Adelighed, och udaf Kongen Ordens- 
Vaaben af Guld, hvilcke Kand forskaffes for de Penge, som ere gifved for 
inscription. Lowerne Kand være 1. At Een pro inscriptione in album betalier 
till Krigs Collegium 20. Rixdlr. 2. At de med Vaaben, Hest och Klæder, som 
Ordenen ere forskrefne, ere forsiunede. 3. At de paa visse Dage af Konge
lige Mathematico underwises in architectonica militari, och af Tygmesteren paa 
en anden dag. 4. At de Aarligen lader See deres profect i Kongens Paasiun 
paa den 0 Amag. 5. At der Enhver gifver Mathematico for information 20. 
Rdlr. Tygmesteren 5. Rdlr. aarligen. Thj dersom de in Schola Regia militari 
till Paris gifver Mathematico for Kaast och information 500. Rdlr. Aarligen, 
da skal Vores Adel og de til Krigshandel begierlige, Aarligen Kunde gifve 
25. Rdlr., Saa skal Vores Ungdom icke alleniste udj Fædernelandet for mindre 
Om Kaastning Kunde lære Krigshandelen, mens E. M. endochsaa med en 
Squadron af adel till pomp och process være udrustet.

Kongen af Franckerige holder idelige Munstringer, E. M. Kand uden 
Om Kaastning holde i hver Maaned Munstring med Soldaterne, med dem som 
ere paa Holmen, paa Tyghuset med Jægerne, och med Kongens Heste, paa 
det at Hoffetz herlighed Kand forøges, och E. M. om sine Tieneres och Sol
daters Tal være des vissere, Ja der Kand aarligen eller oftere, holdes general 
Munstring i Danmarch och Holsten, at de Hamburger Kand en forfængelige 
Frycht indjages. Kongen af Franckerige giør Aarligen ved Fastelafns tid 
stoer Om Kaastning paa en pompeus dantzen, hvor hånd beviser Sig at være 
allermest forfaren udj at dantze, och faaer applaus af alle Vellystens Tienere 
och Mestere. Om denne Om Kaastnings udøselse Kand legge noget till den 
Kongelige Herlighed, lader Jeg udj Førsternes dom, som hannem hid indtill 
icke hafver vildet, eller icke hafver Kundet efterfølge; Men E. M. Kand med 
ringe Om Kaastning Aarligen en solenn act anstille, hvilcken Kongen af 
Franckerige ej Kand effterfølge, dersom E. M. hver Vinter stiffter en solennitet 
med Slæder, dersom Adelen och Borgere i just orden befalles at følge effter 
Hoffet. Kongen af Franckerige paa Torsdagen, som gaar for Paaske, toer 
12. drænges, og dronningen lige saa mange Pigers Fødder til Christi Jhu- 
kommelse och Exempel som toede disciplerne, Naar de ere toene, sender han 
dem hiem igien med Mad och Foræring, Och med høytidelige Fester rører 
hånd ved dem som har Krop, med alles Tilløb och Forundring. E. M. skall 
med Sandferdigere applausu udgyde sin Majestetes Straaler imod de Elendige, 
dersom Den till Vores Igienløsnings Ihukommelse Ved Paasken nogle Fanger 
som fremvise bedre Lefnetz haab ved Dronningens Forbøn publico actu løs- 
gifver, och med Ny Klæder zirer. Kongen af Franckerige hafver befallet 
Kudskene, udj viss orden satte, for Slottet at tøfve efter deres Herrer: Saa 
Kand E. M. befalle Sine Soldater, at Kudskene udj viss och just Orden satte
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for Kongens Slot tøfver efter deres Herrer, at de icke, som hid indtill, ej uden 
Raaben och confusion, den almindelige wey tillucker.

Och dette er det, som Jeg hafver troet at Kunde være paa mit Fæderne- 
lands gafn, dersom Jeg her med icke faar gafnet Fædernelandet, da faar Jeg 
dog gifvet till Kiende at Jeg hafver yndet mit Fæderneland, i det Jeg mener, 
at Jeg udj E. Kongel. Mildhed skall hafve stoer Beskiermelsse, hafver Jeg icke 
Kundet fraskreckes, at Jeg jo omsider mit Gemyt, som er Fædernelandet aller- 
tienstvilligst, skulde tilkiendegifve. Gud, som er de rette Raads och Anslages 
Begyndere, vende alleting till sin ære och alles Vores Salighed, och E. M. till 
det danske Riges tilvext och formeerelsse lenge spare och beware.

Ende.

Breve fra Villum Lange til Griffenfeld.

i.

Monsieur Schumacher tres honore amy.

Jeg glæder mig hierteligen der offuer at hans Kongl Mayst er falden 
paa de gode tancher, at antage Eder til sin Obergeheimesecreterer, Det er vel 
et tyscht ord, mens Jeg er forsichret paa at J som en oprichtig Dansch mand 
søger aff ald macht Danmarchs oc Norges gaffn oc beste oc at den forachtede 
Dansche offuer heele Verden fast, schulde iche heller være slet schumpelskud 
i sit eget land oc Fædernebolig, om vi ellers maa holdes værdige til at haffue 
noget fæderneland vi som iche ere af Adelstand, efftersom de aff Adel tilforne 
haffue allene vildet hafft jus civium, som det vel siiines endnu deres mening 
at være, mens Jeg haabes at hans Kongl Mayst iche aleeniste handthæffuer os 
andre ved de Embeder vi ere vdi, mens oc bruger os oc vore børn til hues 
de kunde tiene oc være duelige til. Jeg vilde herhos haffue Eder ombedet, at 
effter som Jeg haffuer lagt Eder aff* som Landsdommer for Erich Krag oc 
Christen Scheel, oc Jeg baade er i den høyeste Ret Assessor oc nyder en 
ringe indkom aff* Pr of essen, fast lidet mere aarligen end 100 Rdl. at J som 
min fortroede ven vilde giort mig den trofaste kierlighed oc Venschab oc 
fornummet om der var fare paa færde, hues Jeg iche strax kom til Kiøben- 
hauffh der videre Eed at afflægge. Jeg haffuer paa en maanedstid vaaret heel 
ilde til pass och haffuer endnu slet helbred, saa Jeg ilde kand taale at være 
vde, kunde det derfore bleffuet saa lenge til Gud vil lidet frembedre ønschede 
Jeg det gierne. Jeg haffuer herforvden en anden bøn til Eder anlangende en 
pension hans Kongelig Mayst S. Kong Frederich gaff* mig forleden sommer, 
imedens J var siug oc kostede mig noch, inden Jeg fich breffuet paa 500 Rdl. 
aarligen, at Jeg maatte bekommet hans Kongl Maysts confirmation derpaa. 
Jeg veed iche huor lenge Jeg nyder det, for helbreden er saa ringe at det
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siünes mit lififs løb er mod ende. Dog kunde det være mig iche en ringe 
hielp. Gud veed Jeg hafifuer i lang tid opvartet, mens vaaret vlychelig. Vilde 
hans Kongl Mayst giøre mig den naade at de faa siste aar som reste endnu 
(om det schal være aar eller dage veed Gud hues høyre haand kand alting 
milde) maatte ved denne Kongelige naade giøres mig noget lettere, vil Jeg oc 
min hustru oc børn det i vore bønner til Gud erindre. Her kommer fra 
Kiøbenhaufifn saa mange ny tidende, at vore ørne fast begynder at trettes 
efiftersom øynene vilde oc saa gierne hafifue noget. Her tales om Milicens 
reduction oc at en deel af det vdlagde godtz naar regningerne ere blefifne 
rabatterede skulde komme tilbage igien til Kongen oc vdlegges Officerer, Rytter 
oc Fodfolch. Det mennischene ønsche sig det haabe de oc saa, oc naar de 
kand iche mere saa snache de derom. J fordum tider da Kong Harald gich 
vd efifter Keyser Otho med tresindstiuge tusinde veldige Stridsmænd afif Danmarch 
alleene, oc kunde iché bringe Keyser Otho til stand eller valddag, da aatte 
huer mand som vilde oc æfifne hafifde frit frelse Jordegodtz, mens naar leding 
kom gich han enten selfifuer eller schafifede anden gild oc giefif Stridsmand for 
sig, til fods eller hest som han hafifde bondeeye til. Siden treldom blefif lagt 
paa Gotzet oc Vfrihed, Saa blefif hele Danmarch trelborn oc vfrie, oc tabte 
baade lyche Seyer mod oc rychte. Det gaar saa, den der giør andre til trel 
blififuer selfifuer trel, blififuer han iche trel paa Kroppen saa blififuer han i for
stand oc i alle forretninger. Vore forfædre vare oc herligen bevæbnede, med 
hierntrøye hue oc brynie, som Jeg holder for. Det var største aarsage til at 
de gamle Rommere komme saa vit med deres macht. Thi det er en stor 
forskiel naar en Jern klæd karl som dog er vant ved at bære oc føre Vaaben 
schal siaes med den som er blot oc vden vaaben. Der siges vel at bøsser 
schøtter ey om Vaaben, oc derfore tiener de iche, Mens naar Gud vil Jeg 
hafifuer leylighed derom med Eder at tale skal Jeg sige Eder min tanche at 
sligt letteligen var at hielpe. Mens Jeg beder om forladelse at Jeg lader mig 
afif folche snach hendrage i sager som mig intet vedkommer at tale om. 
Dette aabet land vi sidder vdi her i Jütland som først maa holde vd for 
naboers oc andres vmilhed oc hafifuer nu saa tit i faa aar vaaret medtaget, 
gififuer mig griller i hofifuedet at tenche paa, huorledes man kunde sidde noget 
trøggere oc være noget bedre, huilchet saa vit Jeg begriber iche mindre nu 
efifter haanden kunde settes i verch end i fordum tider. Man pleyer at sige 
en gammel medicus eller læge er bedre end en ny, fordi han hafifuer prøfifuet 
huilche lægedomme ere de beste. Jeg holder for det som vore forfædre hafifue 
fundet sig vel ved, oc siden det blefif forandret da hafifuer de andre fundet sig 
ilde derved, da var det got om det gamle kunde komme i schich igien, oc 
settes til lafifue at det kunde bequemme vore tider. Gud befaler Jeg Eder oc 
forblififuer, Høyærede gode trofaste Ven Eders Ven afif hiertet

Willem Lange, 
Asmild Closter den 11. April 1670.

Min hustru lader Eder tienstvilligen helse.
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2.
Monsieur.

Forleden Mandag schrefif Jeg Eder til en hob indfald oc tancher som 
sveffuer i min hierne, hvilche, Jeg vil bede J iche vilde tage ilde op, men achte 
at det gaar os som Poeten siger Credimus an qui amant ipsi sibi somnia fin- 
gunt. Det er mennischeligt at ønsche forbedring, oc enfoldige folch som Jeg 
oc mine lige haabes altid til det beste, tager imidlertid afif Guds haand hvad 
han legger os paa oc venter Guds naadige hielpetime.

Dérsom Monsieur viste om nogen høyeste Ret skulde holdes i aar, bad 
Jeg mig det maatte tilkiendegififues. Thi hues iche, vilde Jeg begære lofif at 
maatte reyse ofifuer til Kiøbenhaufifn saa snart mueligt var, hvorvdi Jeg vil bede 
Eder som Den Jeg hafifuer den fortrolighed til at J vnder mig vel afif Eders 
hierte, at J oc vilde fornemme hans Kongl Maysts tancher och schafife mig 
tilladelse did at reyse. Jeg vilde ocsaa bede Eder derom at hues J fornemmer 
nogen søger efifter at giøre mig nogen fortreed i en eller anden maade, J da 
det vilde hos hans Kongl Mayst afifverge, thi Jeg erfarer afif atskillige relationer 
at J er vdi god acht hos Kongen oc Eders ord gielder noget med, Saa hafifuer 
Jeg det haab, at J som en vijss oc klog mand, oc som Jeg aldrig hafifuer for- 
nummet at være plaget med misvndelse eller andet noget saadant scharn, J 
derfore gierne seer oc legger vind paa at andre afif Eders stand maa ocsaa 
høres hos Kongen, efiftersom Jeg holder for at det er Kongens høye gafifn oc 
det almindelige beste. Her tales om at 3 Compagnier Rytter som ere i Hol
sten skal nu her ind i Landet, mig siunes vor byrde er stor, oc Holsten maatte 
vel bære noget med os. Mens nu paa en trehundrede aars tid hafifuer det 
vaaret vor Schebne at Holstenske sager hafifuer hafift bedre stierne paa himme
len end Dansche. Om hans Kongl Mayst holt i Fredericia en tre eller fire- 
hundret heste, som stode beredde forvden landsens Rostieneste, oc derhos en 
god guarnison afif fodfolch paa et tusend mand, skulde man sige det var noch 
oc mere end noch til den brug. Thi som de andre i Rullerne ere for faa til 
at forsvare landet mod udvortes Vold saa ere de for mange til at vnderholde 
ideligen. Gud gififue hans Kongl Mayst oc dennem som ere omkring hannem 
de beste Raad oc Velsigne selfif raadene Gud til ære hans Kongl Mayst til 
tieneste dette forachtede oc vdarmede folch til nogen opkomst oc hielp, at vi 
samptligen maatte glæde os.

Eders trofaste ven af hiertet
Willem Lange.

Asmild Closter den 18. Aprilis 1670.

3-
Vel Edle Høyvise H. Ober Geheime Secreterer.

Efiftersom Jeg veed at Eders forretninger ere nhange saa vilde Jeg med 
faa ord Eder erindre om det vj taltes sammen, at Omslaget i Jutland maatte
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opsettes et par maaneder baade for den Vbeqvemmelige oc meget Vanschelige 
reysetid som da er, oc formedelst Hollænderne deraff tager aarsage til hos 
dennem som betrengde ere for penge at skriffue dennem oc derved os andre 
prisen for huor høyt de ville giffue for øxnene, huilcket er oss til en stor 
skade oc samptlige Vndersaatter iche til ringe svechelse, mens som ey maa 
skee er tienligt denne aarsage at alleguere kand andre i steden derfore indføres, 
haffuer til den ende opset en befalning oc Kongl. forordning huor afif Jeg en 
Vdkast hos sender til Eders videre efiftertenchende. Jeg talede her om med 
Christen Scheel i Kiøbenhaufifn, før Jeg reyste, oc fornam ey andet han Jo var 
afif samme mening, at dette var tienligt for heele landet. Et vil Jeg erindre 
Hves der skal giøres skal skee snart, for om en maaned gaar Snapsting oc 
omslags tiden an. Vi hafifue i disse dage hafift en hob qvinder for os beskyldte 
for troldom, en deel hafifue vi dømt til Jlden, Dog for deres store taabeligheds 
oc enfoldigheds skyld hafifue vi set i dommen at sagen først skal andrages hans 
kongelige Mayestet, om det enten hos andre bedre kunde efiftertenches, eller 
først indkomme for den høyeste Ret. Den ene bekiendte selfif for os at hun 
hafifde talet med fanden oc lofifuet hannen tieneste, men om det var melancholie 
eller anden indbildning, eller det var saa i sandhed veed Gud. Mig kom hun 
for som et Menneske der gich i barndom. Den anden hår bekiendt det til 
hiemting, mens her sagde hun ney derfore oc sagde hun var druchen af brende- 
vin, da hun sligt paa tinget bekiendte, mens derpaa see vi iche at kunde 
hielpe hende, dog er disse tvende ingen troldoms gierning tillagt som nogen 
mand er skeedt noget ont med, som vides kand. Men en deel afif de andre 
tilmældes atskillige onde gierninger, endog de sige ney derfore, dog er det 
klart at gierningerne ere der, om de afif Guds sær tilforordnede straflf eller 
diefifuels lemmer ere timede, det kunde vi vel iche sige, dog siiines os vel at 
de bør at skiere sig. Jeg troer vel at folchene i Grenøe skulle gierne være 
disse mennisker qvit, om iche i andre maader da at de maatte rømme landet 
eller i det mindste byen oc neste omliggende Herreder. Thi gemeen mand 
hafifuer en stor skrech for disse folch oc det siiines at mange derofifuer falder 
hen i atskillig Superstition oc ofifuertro. Jeg talede med Eder for nogen tid 
siden om Privilegier oc Friheder samt Herligheder for dennem i den Høyeste 
Ret lige med Adelen, for dennem oc deris afifkom. Jeg meener noch, legger 
J haanden derpaa, drififuer J det noch tilende, huilchet skulle være baade 
Kongen oc Landet nytteligt' at mange stræbede efifter at giøre sig døchtige 
til Kongens tieniste, oc Eder skulde det være til ævig berømmelse oc Hæder
lig efiftermæle, huad heller i hafifde i sinde at blififue i vores stand eller J vilde 
indlade Eder i Adelstanden som her tales om i Wiborg. Dersom det blififuer 
noget afif med Collegio status, beder Jeg Eder J vil hafifue mig vdi Eders gode 
Ihukommelse, oc ellers hafifue den gode mening om mig, at søge efifter hans 
Kongl Mayst den mening at indbringe, at hues hans Kongl Mayst vil bruge mig 
til, dervdi forhaabes Jeg ved Guds Velsignelse saa god oc hans Kongelige Mayst 
oc hans Maysts Vndersaatter nyttelig tieniste at giøre, saa hans Kongl Mayst 
en Naadig behag der vdi skal hafifue oc ingen med skiel sig ofifuer mig skal
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haffue at beklage, mens Jeg haffue saa god en samvittighed for Gud at Jeg 
forvden den Naadige mildhed Jeg vil forvente aff hans Kongl Maysts haand, 
vil i mit hierte være forsichret paa belønning oc Velsignelse aff Gud baade 
offuer mig oc mine, her i verden oc hisset ævindelig. Min hustru heiser H. 
Ober Seer et er en paa det tienstvilligste, oc beder om forladelse at hun Eder saa 
offte importunerede, i sager som hun haffde apprehenderet nytteligere at skulde 
været for os end vdgangen wijste, hun formoder H. Ober Secreterer forbliffuer 
vores oc vor huses oc børns Ven oc befördere, Jeg vil slutte oc befale Eder 
den almæchtige Gud med kiereste oc gandske huss, til ald Velsignelse oc be- 
skiermelse Jeg forbliffuer altid til min Død

Høy Ehrede H. Ober Geheime Secreterer 
Eders Tienstvilligste Ven 

aff hiertet
Willem Lange, 

Asmild Closter den 14. Decemb. 1670.

PS. Jdet Jeg sluttede breffuet bleff blechhornet spilt oc Jeg haffde iche 
tid at omschriffue breffuet for posten gaar strachs, fortenche mig iche Jeg Eder 
det saaledes tilsender. Gud befalet.

4.
Vel Edle Høyvise Kongl Raad 
oc Ober Geheime Secreterer;

Høyærede gode Ven.
Jeg haffuer vel tancher i mit hoffvet, at som her tales om en oc anden 

Ampter her i Landet skulde bliffve ledige særdeles Bøffling oc Lundernes lehn, 
huor vel fornøden giordes i et oc andet flichteligere opsiun i Kongesager, effter- 
som er berettet endochsaa blodsager (som ellers aff Gud vil straffes om de iche 
lovligen efftersøges) aff ingen at paatales, hues det saa haffde kunde behaget 
hans Kongl Mayst mig i samme bestilning at bruge formoder Jeg nest Guds 
hielp skal bevise hans Kongelige Mayestet den tieniste, saa hans Kongl Mayst 
skal ved Guds Naadige Velsignelse finde dervdj en Naadig Velbehag, oc mere 
derved anmodes til at bruge i slige hans Kongl maysts forretninger andre flere 
aff min stand. Hves ocsaa der ved anden leylighed saa timedes at Ebbe 
Guidenstierne kom herfra oc til andet bedre forfremmet, oc hans Mayst aller- 
naadigst vilde mig i hans sted antage offuer Hald Dronningborg oc Silcheborg 
Ampter som Amptmand, vil Jeg forsichre min Herre paa, at hans Mayst skulde 
i gierningen befinde baade min nidkierhed for hans Kongl Mayst tieniste at 
fuldbiurde til hans Landes oc Rigers nøtte oc Vndersaaternes fremtarff, oc at 
Jeg dervdj skulde anvende ald det talent som Gud mig kand haffue giffuet, saa 
min Herre Obersecreterer skulde haffue kiert mig i saa maade til hans Kongl 
Mayst at haffue recommenderet. Der er meget i det Verch at giøre iche allee- 
niste med Schatternes opbørsel vden Vndersaatternes forderff oc Vndertrøchelse,
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oc med deres mindste byrde, mens særdeles til handlingens oc landsens for
bedring med floderne at giøre beqvemme til Seglatz endoc hidindtil Wiborg 
bye, med landet huor det lidet bruges til nøtte at føre med Schoffues plantelse, 
med atskillige handwercher oc manufacturer med miserable menniskers Vnder- 
holdning, oc til næring oc brug at forhielpes, oc meget andet som Jeg nu for 
tidens kortheds skyld, ey vil ommælde, særdeless effterdi Jeg veed Eders mange 
oc store forretninger som ey giflue Eder megen tid til ofluers oc iche kand 
eller bør forhindres. Mens Jeg indstiller alting til Gud, hans Kongl Mayst oc 
Eder, med vis forsichring at som J altid tilforne hafluer været min fortroede 
Ven, J nu her vdi vil være mig en god Velyndere oc trofast befördere, hvilchet 
Jeg troer Eder til oc ønsker Gud vil Eder i Eders høye bestilninger saaledes 
velsigne, at det heele Rige ved Eders visdom oc gode forsiunlighed maa for
nemme mercheliche hielp oc Vederqvægelse til Vndersaatternes opkomst beskier- 
melse oc Velstand. Gud velsigne Eder som Jeg det hierteligen ønsker.

Asmild Closter den 18. Maji 1671.

Min Høyærede Herres
Tjenstvilligste Ven aff Hiertet 

Willem Lange,

5.
Høy Edle Velbaarne H. Griffenfeld

Ridder Kongelige Geheime Raad oc Estats Secreterer.

Ellers nødes Jeg til at andrage for Eders Eccellence atskillige Vanske
ligheder, som forefalder i lovgernes igiennemlæsning. Jeg holder vel for at 
hues Kong Waldemars lovg var fuldkomnere, at Vndersaatterne best kunde 
komme dermed til rette formedelst de ere derved vandte. Mens som Jeg iche 
rettere kand see at der Jo meget vil forøges oc forbedres, da siünes vel at 
ligesaa gierne maatte et heel nyt corpus legis schriffues. Oc var da vel billigt 
at som Waldemars Loug begynder fra particularium jure oc ender in pub licis, 
at da tvert imod den lovg begyndte fra publico oc endtes in jure privatorum. 
Oc i den Maade hafluer Jeg opset en andeel begyndendes fra Guds sager oc 
hues did henhører, huor paa siden følge de almindelige sager som publicum 
angaar, oc dereffter Jura privatorum. Jeg sender Eders Eccellence begyndelsen 
paa et halffblad, om Eders Eccellence lyster at læse dervdi: Mere ved posten 
at ofluersende er kostbahre for min pung, som hafluer idelig stor Vdgifft, mens 
fast ingen indtecht, vden det ringe som mine egne middeler kand giffue mig. 
Jeg finder ellers in patria potestate det som støder mig haardt. Thi Christus 
i Evangelio laster Pharisæerne, at de betoge Forældre deres møndighed ofluer 
børn, naar Samme gaff en Corban eller en gaffue ind i tempelen. Mens vor 
lovg tvinger Fader til at leffuere barn 15 Vintre gammel sit godtz effter 
Moder, oc om det end streches siden til 18 Vintre, saa betages Fader saa
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gandske møndigheden offuer børn, som Guds ord vdtrøcheligen siger, at Jeg 
gruer for huer gang Jeg tencher paa Oluff Daa oc den trette med hans Sønner, 
at det iche skal siges til os aff Christo som bleff sagt til de Schrifftkloge,
herligen tilintetgiøre J Guds lovg ved Eders skichelser. Jeg finder i atskillige
criminalibus det som ocsaa mig siiines at stride mod Guds lovg, oc derved
foraarsager megen Vlyche. Som det, at i leyermaals sager skal en ælendig
quindes person plages aff Præst oc foget oc andre til At beskiemme baade 
sig selffuer oc andre. Da dog Guds ord kalder Joseph en retfærdig Mand, for 
han iche vilde beskiemme Maria sin troloffuede fæstemøe, som han haffde 
fuldkommeligen mistencht for horerie oc at hun det haffde giordt, huor faare 
hun effter Moselovg burde at stenes ihiel, oc frychter Jeg for at slig oc anden 
haardhed er aarsage til at saa mangt et vskyldigt barn vorder myrdt. Falder 
dette mig ocsaa underligt for, at den som intet synder, mens fast mere syndes 
imod, bliffuer dog i vor lovg straffet oc dennem intet syndes imod, dennem 
bøder man til. Thi en Echtemand, som affler barn ved en anden end sin 
hustru, han synder Jo aldeles intet mod Øffrigheden eller Hosbonden som det 
kaldes, mens han synder mod Gud oc sin hustrue. Mens hustruen straffes 
saa, fast, at midlerne Gud haffuer gifiuet hende tilfelles med sin mand til 
børnenes optuchtelse, de tages bort oc bliffuer til halffdeelen ja vel langt 
mindre, saa baade hustrue oc hendes børn ved denne Mandens forseelse kommer 
fra ald Velstand oc timelig Velfart, oc Hosbonden, mod huilchen ey syndet er 
oc deslige betiente fogeder oc Schriffuere beriges, det samme er ocsaa i leyer- 
vide. Thi huad skick er der til at Hosbonden skal haffue 18 Rdl. for at 
barn er afflet, oc Vennerne som haffue beskiemmelsen oc Vlychen i huset, de 
skulle haffue 9 m eller 21/! Rdl. oc sidde med et Vlychsaligt menniske altid, 
da Guds lovg vil, at hun skulde echtes oc Vennerne eller Faderen haffue 25 
Rdl. som vel ocsaa siiines at haffue været Kong Valdemars tancher med 
bøderne. Thi naar bøderne ret forklares, skal de vel opløbe til 26 Rdl. oc 
noget mere. Herom saavel atskilligt andet haffuer Jeg opset mine tancher, 
som Jeg vel ønskede ved leylighed at communicere Eders Eccellence, naar 
tiden oc leyligheden det saa gaff, var sindet, ved Frantz Bering, noget saadant 
Eders Eccellence at offuersende, mens som han kom bort om natten, da han 
nogle dage haffde været aff bye oc reyste saa hastig til Kiøbenhauffn, fich 
Jeg det iche fort med hannem.

Asmild Closter den 30. Novemb. 1671.

Eders Eccellences
Allertienstvilligste Tienere

Willem Lange.
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6.
Høy Edle Velbaarne Her Peter Griffenfeld 

Kongelige Geheime Raad etc.

Jeg hauffuer Eders Eccell. tienstvilligen at betache for den gode mening 
Eders Eccell. i sin seniste schriffuelse haffuer om mit arbeide med lovgernes 
revision, huor vdi Jeg vel en hob haffuer opsat, mens formedelst Jeg iche veed 
om mine tancher skulde befalde mange, eller maaskee settes i en heel fremmed 
consideration, haffde Jeg gierne ønsket at vide, huorledes Eders Eccellence 
derom tøchtes. Grunden ellers til alle lovger bør vel at være denne, at 
Lovger giøres effter landsens tarff, saa Vndersaaterne oc derved heele Riget 
kand være lychsalige, effter som en Konges styrche bestaar i mange duelige 
oc gode Vndersaatter. Oc huor milde oc beqvemme lovger ere, huorved man 
kand haffue adgang til næring Værdighed oc heder, oc at nyde hues en huer 
kand forhuerffue i fred, rolighed oc frihed, der søger folch helst at være, mens 
huor næring, item adgang til ære oc forfremmelse sampt frihed oc fornøyelighed 
Menniskene betages, der bliffuer de iche gierne, mens gaar bort naar de føye- 
ligen kunde. Oc endog frihed siiines vel iche at beqvemme en souverain 
Estats Vndersaatter, saa Kand Jeg dog iche see at noget absolut regimente 
deraff haffuer hafft nogen skade, at Vndersaatter er forvndt ald den frihed, 
som iche er mod Guds lovg, saavit den Menniskens Liff oc leffnet i civil stand 
i almindelighed angaar, ey heller mod en Konges souveraine respect, eller det 
almindelige nøtte oc rolighed, huilket i Frankerige, Spanien, Paffuens Lande 
oc andre deslige souveraine Estater sees oc nochsom erfares kand. Huorfaare 
min mening er denne, at Jeg vilde gierne haffue affskaffet alt det som Menni
skene vden sær Guds befalning eller Kongens ringeste nytte, kunde haffue 
fortreed aff, oc derimod haffue de lovger, huorved enhuer kunde leffue med 
fornøyelighed, saa længe han intet forgreb sig, mod Gud, Kongens Høyhed 
eller Landsens almindelige Velstand. Oc hues forseelser der dog skeede 
(efftersom laster bliffuer dog vel saa lenge som Mennisker ere til) de bleffue 
straffede effter forseelsens beskaffenhed, at saa vit den var imod Gud, den da 
straffedes, saa vit Gud haffuer budet, oc ey videre, efferdi Gud er noch selffuer 
saa vijss at vi tør iche ved at falde i hans raad, och huad mod Kongen eller 
den almindelige lands sicherhed bleff syndet, det saaledes at straffes, som det 
hos andre Christne folch brugeligt er oc iche haardere, oc dog sees vel til 
man iche i slig straff gich mod Guds ord oc straffede haardere end Gud i saa 
maade det vil haffue. Mens hues som syndedes mod particulier oc en huer 
Vndersaatter i sær, da bødes til den som ilde var vedgiort oc ey nogen anden, 
med mindre det synderlige ocsaa angich hans Kongelige Mayestets høye Konge
lige Respect eller Landsens fred, da bødes ocsaa effter forseelsens groffhed til 
Kongen, oc effter proportion til den nem som Kongen slig rettighed haffuer 
forvndt. Mens som Jeg vel kand fornemme at det iche er Eders Eccellences 
leylighed, mig herom sin mening at lade vide ved schriffuelse, vil Jeg effter 
den anledning Eders Eccell. mig giffuer fare fort i Jesu naffn med mine tancher



jig Reformforslag fra Kong Kristian V’s første Tid.

at opsette, oc hues Eders Eccell. saa got siiines communicere herom med min 
Collega Jens Rotsten, ne solus sapere velle vide ar, oc siden søge ley lighed, 
naar Gud vil Jeg kommer til Kiøbenhauffn E. Eccell, dette at andrage.

Asmild Closter den i. Januarii 1672.

Eders Eccellences
Aller Tienstvilligste oc ydmygste Tienere 

Willem Lange,

7«
Høy Edle Velbaarne H. Peter Griffenfeld 

Kongelige Geheime Raad etc.

Efftersom Eders Eccellence selffuer gaff anledning, da Jeg senisten haffde 
den ære at opvarte Eders Eccell. at vilde fornemme mine tancher om lovgerne, 
saa vilde Jeg herved fornemme om E. Eccell. dertil nu skulde haffue nogen 
leylighed. Jeg haffuer opsat en haab, somt i orden somt iche, dog det meste 
ichun for at giffue aarsage til at andres tancher kand fornemmes om slige 
meninger. Thi effterdi saa hans Mayestet haffuer fattet den mening at de ny 
lovger skal vdgiffues , holder Jeg for at det er høyt fornøden at alting vel 
offuerlegges paa det at hues som i denne nye arffue oc Enevolds regiering 
vdgiffues, skal iche være vndergiffuen den idelige forandring ved ny forordninger 
oc andet deslige, huilcket er et tegn til Vfuldkommenhed. Der er derfore tu 
ting at achte, først huad J lovgene skal indføres os siden i huad orden oc 
skich. Det sidste fantes vel naar det første var kund sluttet: endog en god 
orden, oc at alting baade kosteligen oc dog saa fuldkommelig oc klarligen 
indføres som fornøden er, siiines i sig selffuer vel bør i acht at tages: dog 
kand dervdi snart raad findes, naar først vides huad oc huordan slutning i 
sagen skal være. Jeg vil indføre for des bedre mig at forklare et exempel i 
criminal sager om tiuffe oc andre Misdedere, som effter Landslovgen straffes 
paa liffuet, huorvdi dette falder at betenche, at som vi ere Christne, saa tror 
vi Guds ord oc bør at troe oc følge det. Mens dereffter siiines at ingen 
øffrighed bør eller kand med en god samvittighed straffe nogen paa sit liff, 
vden Gud som haffuer giffuet mennisket liff oc truet at vil vdkræffue et huert 
Menniskes siel oc blod aff hans brødres haand, enten befaler et menniske at 
dræbes eller oc tilsteder det. Vdi drabssager er der Guds lovg som befaler 
Draberen at ihielslaes, oc i visse omstende forbiiider at han ey maa forskaanes, 
huilche omstende ocsaa billigen bør i acht at tages. Mens i blodskams sager 
ere vel en eller tre tilfælde huor misdederne befales at myste liffuet, huorvdi 
dog atskilligt falder at tale om, mens de andre tilfælde settes til en deel at 
Øffrigheden kand lade dræbe dem om de vil oc lade bliffue om de vil, til en 
deel er der iche liffs straff mens blodt pæna excisionis, Som en broder om
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han echtede sin Søster eller Faster etc., han bleff iche straffet effter Guds 
ord paa liffuet mens Vdelucht fra Guds Menighed. Huilchet den Christne 
Kirche i de aller ældste tider oc Kirche Lovger haffuer ocsaa fuldt, Itæm om 
nogen gifftede sig med tvende Søstre oc andet deslige. Om tyffue er det 
klart aff Guds ord at de iche maa slages ihiel eller dræbes vden om natten i 
gierningen, thi skeer det om dagen, om end skiønt han er tyff saa maa han 
iche dræbes. Oc kommer Vores Judske lovg hermed saa vel offuereens, at 
bonden (det er privatus} maa iche selffuer lade rette offuer sin tiuff paadet 
at det skal iche siiines at være giordt aff had, Mens Kongens Æmbedsmand 
lader rette offuer hannem for Kongens ret oc Landsens fred, saa det sees klar- 
ligen at de som den Lovg haffue opsat vare aff mening at tiiiffuen iche bleff 
hengt for han den andens koste haffde borttaget oc dermed tilføyet den anden 
skade oc fortreed, mens fordi han haffde syndet mod Kongens ret oc Landsens 
fred. Mens huorvit det kand hentydes oc forstaaes siiines mig at være aff 
sær betenchende. Oc hues tiiiffuen paa liffuet i alle tilfælde skulde forskaanes, 
huad straff man da i steden derfore skulde bruge til at handthaffue en huer 
ved sit, at han det roligen kunde nyde oc beholde. Dette som Jeg saaledes 
korteligen fremstiller i disse stycher falder i ligemaader for i atskillige andre, 
huorom intet i en lovg kand settes før end sluttet er huad der i skal giøres. 
Huorfaare Jeg haffuer været aff mening at opsette tancher herom oc at at
skillige forslag baade hos en oc anden herom bleff fornummen, oc siden slige 
forslag eller tancher sampt huad skeel oc betenchende hos huer var, bleff i 
fuld forsamling aff den høyeste Ret decideret, huorledes derom skulde i Lov
gerne indføres. De som Jeg haffuer antegnet haffuer Jeg til en deel med min 
Collega Jens Rotsten communiceret, en deel oc derpaa aff os begge er opsat 
paa papir, mens naar vi fornemme Eders Eccellences mening herom, kunde 
de andre ligesaa opsettes, oc vden at vide af huem de vare opsatte kunde 
sligt i Høyeste Ret ved Ed. Eccell. indleffueres, derom at giffue deres vdførlige 
betenchende. Oc naar andre enten Landsdommere Høyeste Rettes betiente 
eller oc om nogen anden noget indfaldt, de da sligt lod i Høyeste Ret forhøre, 
skulde vel ved det middel saa vit Jeg kand erachte den beste oc landet mest 
nyttelige Lovg kunde forfattes. Jeg beder om forladelse at Jeg Eders Eccel- 
lence saa længe hermed bemøyer, Jeg veed iche rettere end gode lovger ere 
Jo et lands Velstand naar de vel holdes, oc som Eders Eccellence selffuer 
haffuer giffuet leylighed hertil, siiintes mig Jeg iche kunde forbigaae Jo noget 
herom at mælde.

Eders Eccellences
Allerydmygste Tienere 

Willem Lange.
Paategnet: 1672.


