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Rigsraad Otte Krags Dagbogsoptegnelser 
vedrørende Krigen 1658—59.

Ved Gerhard L. Grove og Knud Rockstroh.

Af efterfølgende Dagbogsoptegnelser, hvortil Originalen findes i det store 
kgl. Bibliotek Ny kgl. Saml. Fol. Nr. 634 b, er over Halvdelen umiskendeligt ned
skreven med Otte Krags Haand. Dagen før de sluttedes (ved en Optegnelse af 
9. Aug. 1659) skriver Forfatteren følgende: «fik befahling af hans Ma:, daterid dend 
5 Aug:, at schulle Strax reise til Churförsten». Han taler her uden Tvivl om sig 
selv, og Tyske Kancellis «Ausländische Registrant» viser os for nævnte Dag ogsaa en 
saadan Ordre til Otte Krag (i Forbindelse med Fr. Ahlefeldt, om hvis Forfatter
skab til disse Optegnelser der dog af andre Grunde ikke kan være Tale).

Dette Haandskrift, der vel for en Del har været benyttet af Professor Frede
ricia i «Adelsvældens sidste Dage», men ikke hidtil har foreligget trykt, er af be
tydelig Værdi baade for den politiske og navnlig for Krigshistorien, da Krag som 
Rigsraad og stærkt benyttet og interesseret Personlighed var inde i alle Forhold af 
Betydning for Fædrelandets Ve og Vel. Yderligere Vægt faa Optegnelserne der
ved, at de i en sjælden Grad er objektive og upartiske, skønt Otte Krag var en 
varmt følende og fædrelandskærlig Mand.

I Modsætning til Flertallet af sine Standsfæller havde Otte Krag aldrig 
gjort egentlig Militærtjeneste, om han end under sine langvarige Uddannelsesrejser 
i yngre Aar havde overværet enkelte Krigshandlinger, særlig af Tidens endeløse 
Belejringsforetagender. Ikke des mindre valgtes han ved Begyndelsen af Krigen 
1657 til at være en af Rigskommissarierne, der som en Art Centralstyrelse i Lighed 
med Nutidens Krigsministerium skulde hjælpe til ved Hærens Overgang til Krigsfod 
og under Krigen sørge for Penge, Proviant og andre Krigsmidler, baade af perso
nel og materiel Art. Hans nærmeste Kolleger herved var Ove Giedde, der dog 
kun i ringe Grad var arbejdsdygtig, da han var temmelig tilaars, og det var sna
rest som Suppleant for ham, at Otte Krag var traadt til. En anden Medarbejder 
var Christen Skeel (Albretsen), der trods sit svage Helbred her som overalt viste 
den største Nidkærhed og Troskab. Samtidig hermed var Otte Krag tillige med 
Jørgen Brahe særlig Kommissarius for de fynske Forsvarsanliggender, foruden at 
han var Lensmand paa Nyborg.

Det kan synes paafaldende, at der blev gjort saa stærk Brug af en enkelt 
Mand, men det var nødvendigt paa dette Tidspunkt, da Rigsraadet ikke var fuld
talligt og flere af dets Medlemmer derhos gamle og lidet arbejdsdygtige, og i 
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Virkeligheden var næsten alle Raader beskæftigede umiddelbart ved selve Hæren 
eller ved Virksomheder, der stod i Forbindelse med denne. Otte Krag, der var 
født 1611, var en af de yngre i Rigsraadet og en meget arbejdsdygtig og indsigts
fuld Mand og derhos en Personlighed. Saa længe Anders Bille og Christen Skeel 
levede, var disse to Rigsraadets virksomste Medlemmer. Efter deres Død, henholds
vis i November 1657 og i Marts .1659, traadte Otte Krag stærkt i Forgrunden, 
hvad hans Optegnelser ogsaa tyder paa. Det var ham, der nævnedes i Spidsen 
for de Mænd, der 31. Oct. 1658 fik Ordre af Kongen til at takke Opdam, eller 
som han rettere kaldes Wassenaer, for den Dagen iforvejen bragte «Succurs» og 
til at forhandle med ham, om hvorledes den svenske Flaade skulde angribes og 
ruineres, og faa Dage efter til at modtage det hollandske Mandskab og til at kon
ferere med Piichler om dets Anvendelse. Den 22. Februar 1659 fik han Ordre af Kongen 
til at gjøre sit Yderste baade hos Opdam og andetsteds for at bringe de fornødne 
Skibe til Veje for at overføre de brandenburgske Hjælpetropper og for at faa Kapere 
og Orlogsskibe til Østersøen for at holde denne ren for Fribyttere og derigennem 
sikre Tilførslen, og samme Dag fik Mogens Høg og han det vigtige, men Krigen 
ikke vedrørende Paalæg at konferere med Borgerskabets Deputerede m. fl. om 
Opfattelsen af Kjøbenhavns Privilegium at være en Stapelstad. Særlig skal det 
fremhæves, at han i April 1659 afgik fra København til Lolland for at forberede 
den forventede Overførelse af Tropper fra Holsten til Sjælland; dernæst gik han 
til den forenede dansk-hollandske Flaade for at virke for Nakskovs Undsætning, 
og siden fulgte han dels Hovedflaaden, hvorpaa han stadig konfererede med Hoved
admiralerne, dels var han i Lybæk for at paaskynde Proviant-Tilførslen og Trop
pernes Overførelse, naar Krigen krævede det, dels var han i Jylland hos Kurfyrsten. 
Derefter deltog han i Juli i de betydningsfulde Overvejelser i Kjøbenhavn, hvor 
Planen om Angrebet paa Fyn fastsloges, og endelig sendtes han ved Begyndelsen 
af August atter til Kurfyrsten af Brandenbnrg som Kongens og Rigsraadets Repræ
sentant.

I Kampen 1660 mellem Rigsraad og Adel paa den ene, Kongemagten 
støttet af Gejstlighed og Borgerstand paa den anden Side, stod Otte Krag som 
den egentlige Fører for de første og leverede adskillige skarpe og dygtige Indlæg 
i Striden, og det er nærmest fra den Periode, at han er almindelig kendt — til 
Dels som Følge af en enkelt Anekdote, som er bleven knyttet til hans Navn. I 
øvrigt var han vistnok en myndig Mand, dog viste han dette ikke alene overfor 
den 3. Stand, men ogsaa overfor sine egne Standsfæller, og var overhovedet en 
virkelig dygtig Personlighed. Særlig skal det fremhæves, at Otte Krag i Egenskab 
af kongelig Lensmand ikke tog i Betænkning at tale kraftige Ord for, at Kronens 
Bønder i Forsvarsanliggender ikke stilledes ugunstigere end Adelens Bønder. — 
Otte Krag døde allerede 1666, kun 54 Aar gammel. Sit Len mistede han ved 
Regeringsforandringen.

Dagbogsoptegnelserne, som omtrent samtidigt er bievne afskrevne efter 
Originalen af begge Meddelerne, er forsynede med kortfattede Oplysninger, hvis 
Affattelse er fordelt saaledes, at Noterne vedrørende de landmilitære Begivenheder 
og Personligheder er meddelte af Kaptajn Rockstroh, men vedrørende de sømili
tære Begivenheder og Personligheder af Arkivsekretær Grove.

Noterne er kun beregnede paa at meddele saadanne Oplysninger, som det 
skjønnes ønskeligt at have ved Haanden under Læsningen af Optegnelserne, medens 
det ikke har været Hensigten at udtømme hvad andre trykte eller utrykte Kilder, 
som navnlig de samtidige og langt vidtløftigere utrykte Journaler og Breve fra de



Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658—59.

nederlandske Admiraler Wassenaer og de Ruijter meddeler om den her ommeldte 
Krig.

Originalen til Optegnelserne bestaar dels af 12 sammenhæftede Blade i 
Folio-Format, der indeholde et tætskrevet Udkast med mange Rettelser og kidskud 
og en ret bred Margen til disse, og som omfatter Optegnelser fra Tiden 19. Okt. 
1658 til 19. Febr. 1659, hvori et Øjenvidne skildrer Begivenhederne i og ved Kjø- 
benhavn under dens Belejring af Svenskerne, og dels af 9 løse beskrevne Blade i 
samme Format, der omfatter Tiden fra 30. April til 19. August 1659 og navnlig 
vedrører Søforsvaret.

De førstnævnte 12 Blade er utvivlsomt skrevne med Otte Krags Haand; en 
Sammenligning med et haandskrevet Brev fra denne af 8. Aug. 1659 blandt ind
komne (uexpederede) Sager til danske Kancelli viser det noksomt. Men ogsaa 
Begyndelsen af det næste Afsnit, der, efter et Tidsrum paa over 2 Maaneder, hvor
fra ingen Fortsættelse haves, omfatter Tiden fra 30. April til 22. Juli 1659 og nær
mest vedrører Søforsvaret, er skrevet med samme Haand. Hvad dette Afsnit an- 
gaar, viser det sig imidlertid ikke desto mindre ved nærmere Eftersyn, at Otte 
Krag ikke overalt kan være den egentlige Forfatter af Optegnelserne. Disse ses 
nemlig at være forfattede ombord paa «Trefoldigheden» ogsaa paa Tider, hvor 
Otte Krag vitterlig er fraværende, og det maa da formodes, at Krag her har af
skrevet (og senere hen ladet afskrive), hvad en Anden, muligvis efter hans Opfor
dring, kan have noteret for denne Tid.

For nu at forstaa Sammenhængen gælder det at gøre sig klart, naar Otte 
Krag var fraværende fra «Trefoldigheden», hvor Optegnelserne efter den 30. April 
aabenbart affattedes.

Opdam eller Wassenaer omtaler i sin Journal, der endnu tilhører hans Efter
slægt i Nederlandene, under n/2i Maj 1659, at han beordrede et Skib til at 
føre Otte Krag og Henrik Müller til Lybeck, og for samme Dag melder de her 
udgivne Optegnelser «obtinerit af Opdamb 4 Orlogskibe effter Proviant til Ly
beck», og begge Journaler omtaler Afskeden, henholdsvis med Otte Krag og med 
Skibene. Den 15/z6 Maj daterer Otte Krag i Lybeck et Brev til Generalkrigs
kommissær Ditlev Ahlefeldt (jfr. dennes Memoirer udg. v. L. Bobé), et Brev, der 
iøvrigt har megen Interesse ved nærmere end her at omtale det forgæves For
søg paa at befri Nakskov d. 10. s. M. og Krags egen Deltagelse i Baadeexpedi- 
tionen. Den 2O/so Maj giver Wassenaer Ordre til at hente Otte Krag og Hen
rik Müller i Lybeck, hvor de altsaa endnu er, og hjælpe dem i Sikkerhed til Kjø- 
benhavn. Den 26. Maj skriver Hans Ahlefeldt fra Femern, at Otte Krag er sejlet 
til Travemünde og udtaler sin Frygt for, at han er løben lige i Gabet paa 
Fjenden.

Langt fra at tale om sit Ophold i Lybeck siger Forfatteren tvertimod den 
27. Maj: «seet Proviantskibene ankomme fra Lybæk. O. K. omborde». Forfatteren, 
der imidlertid stadig er ved Hovedflaaden og ombord paa «Trefoldigheden», maa 
altsaa afgjort være en Anden trods det, at Haandskriften endnu er Otte Krags. 
Adskilligt tyder paa ingen ringere end Rigsadmiralen Henrik Bielke, paa hvem det 
saaledes bedst passer, at han (d. 15. Maj) «skikket Helt med Rodsteen oc 2 hol
landske Skibe» til Nyborg, (d. 20.) «lettet Anker med Floden», (d. 23.) komman
derede en Galiot til at hente Kvæg, (d. 10.) «fordelte Krudt paa vore Skibe».

Den 30. Maj—8. Juni er baade Henr. Bielke, Otte Krag og Henr. Müller 
ombord hos Wassenaer, og de to sidste beder om en Fregat eller to for at sejle 
til Ebelø og Endelave og derfra til Kurfyrsten, hvad de ogsaa fik. Atter medens 
Otte Krag er paa denne Expedition, skriver Forfatteren paa «Trefoldigheden» og 
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nævner herfra under 13. Juni «O. K. tilbage»; og stadig tyder de militære Ordrer, 
han, ogsaa medens Otte Krag er fraværende, giver, selv til hollandske Viceadmi
raler (d. 8. Juni bliver Viceadm. Meppel skikket afsted, sætter sit Flag op, fyrer 
og «blev suaret aff voris oc de andre Skibe»), snarest paa, at Forfatteren maa 
være Henr. Bielke, den eneste Danske paa «Trefoldigheden», der i Otte Krags 
Fraværelse, og vel ogsaa overhovedet kunde give slige Ordrer uden Wassenaer som 
Mellemmand. Og herimod vejer det vel ikke stort, at Forfatteren, som aldrig i 
Optegnelserne bruger Ordet «jeg», et Par Steder omtaler sig selv ved et H. B. 
eller Henrik Bielke.

Men i al Fald bliver Emnet for Optegnelserne fra d. 30. April koncen
treret paa de maritime Foretagender ved Hovedflaaderne, og de give sig aldeles 
ikke af med at skildre Otte Krags Oplevelser hverken i Lybæk eller hos Kur
fyrsten, og de bevare samme Syslen med maritime Enkeltheder ogsaa efter at en 
ny Haand, snarest en Skriverhaand (hvori iøvrigt hist og her Rettelser med Otte 
Krags egen Haand) tager fat, nemlig fra 3. Juli 1659 til Enden, med Undtagelse 
af Dagene d. 3. og 4. August s. A., da Otte Krags Haandskrift kommer igen. 
For nogle Uger, nemlig fra 3. Juli til 22. gaar denne (Skriver) Haand samtidig 
med, men er lidt udførligere i sine Meddelelser end nogle med Otte Krags Haand 
skrevne Optegnelser, som af det følgende vil ses. At disse mere maritime Med
delelser kan være forfattede af en Anden og blot derefter nedskrevne af Otte 
Krag, derpaa kan den Omstændighed yderligere tyde, at de ere saa at sige ganske 
uden Rettelser, og derved i en paafaldende Grad afviger fra hans Haandskrift ved
rørende Belejringen, der vrimler af Udstregninger, Rettelser og Indskud.

Forfatteren af Meddelelserne om Søforsvaret omtaler jævnligt, at han er 
ombord hos Opdam, og denne Admiral omtaler jævnligt paa samme Dage at have 
haft Besøg af Henrik Bielke, Otte Krag og Henrik Müller ofte uden andres Næv
nelse, men uheldigvis alle tre. Den sidste kan det af flere Grunde neppe være, 
men enten Otte Krag alene eller tillige Henrik Bielke har Del i Forfatterskabet, 
hører han eller disse to til de Mænd, der med største Autoritet og Troværdighed 
kunde berette os om de omhandlede vigtige Krigsbegivenheder.

At Otte Krag utvivlsomt har forfattet Slutningen af Optegnelserne fremgaar 
af Begyndelsen til denne Indledning.

4. Oct. mod afften kom en deel svenske skibe oc lagde sig ved Huén. 
Nogle ginge oc lagde sig i farvandet for Amager, vngefehr 12 til

sammen.
(Den 5. var kongen ner bleffuen imellem Helsingør oc Helsingborg, 

bleff ombseglet aff en galiot.)1
Den 7. kom den svenske flode, nogle oc 30 schibe sterck, oc satte for 

Kiøbenhaffn i canalen mod Skone, liige tuert offr for voris haffn, gick imod 
natten til seils vden en squadron paa 10 skibe, som der effterlodis, lige til 
Amager, satte omb natten langs vnder landet til Dragder; huor den 8. bleff

1 Hvad der i Texten opføres under en almindelig Parenthes er Noter, som er tilføjede i 
Originalens Margen. Ved Tilføjelsen her sigtes til Carl Gustav.
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giort landgang vden nogen modstand oc strax afif de Svenske fattet post i 
Dragoer huse oc det stetinske hus; woris cavallerie met 200 mand til fods 
vngefehr gick did vd, oc tilbage omb afiftenen vden noget at tentere.

(Kunde for hart veyr icke sbge at gibre landgang omb natten).
Imellem 7 oc 6 omb natten sbgte voris at arbede oc sette sig paa 

dammen, som gaar til Lagarden. Blefifue den 8. afif de Svenske derfra slagen.
(Den 8. blefif G. Jacob1 schøt for Kibbenhafifn afif et stbche paa et 

baterie.
Den 9. stucken ild i Sundbye afif voris egne og sent svenske troupper 

paa denne side afif St. Sundbye (oc nogle ryttere ret vnder Christianshafn port. 
Kongen self med F.[yrsten] afif Sulzbach oc Wrangel recognoscerit byn2).

Imellem 9 oc 10 omb natten stuchen Ild af de Svenske i alle lands
byer paa Amager, Dragoer vntagen.

Derpaa giort udfald afif voris Rytterie, oc slagen 300 svenske heste 
vnder oberste Mbrner oc huis fodfolck hos var til dennem at soustenere, oc 
bragt en hob fanger ind i byen, vid. trygt, relation.

U. gick den suensche flode fra Dragoer til seils til den squadron, som 
de hafifde ladet ligge imod Landscrone, oc laveret tilbage.

Den 12. gick floden til seils til Sundet, efifterlod allene 6 skibe, huorafif 
de 3 ginge siden til seils til floden oc 2 liggende paa reden for Kibbenhafifn 
oc i Dragoer til at hindre ald tilforfiel.

13. 14. 15. 16. 17 skut paa begge sider, dog icke meget, oc indkast 
nogle granater endog vden synderlige skade.

18. faett kundschab, at den hollanske flode den 7. gick til seils. 
Samme dag ginge 3 vore skibe, Norske lofifue, Vlfifen oc den indbragte stral- 
sundske skib St. Johannes vd3; hvorpaa de 3 svenske skibe, som lae paa reden 
strax ginge til seils.

Den 19. ginge woris 3 schibe tilbage paa reden oc varpede sig ind 
omb natten i hafifnen; 7 Svenske, som lode sig den 18. imod natten sehe 
ved Huen, ginge tilbage til Sundet; kundschab, som mand tilforn omb general 
storm hafifde, confirmeris.

Imellem den 20. oc 21 omb natten skot ind i byen met mengde, 150 
vngefehr, afif fyr kugler og nogle granater, oc sten, blefif oc derafif ild paa 
bbrsen4 oc andensteds optent, dog igen vel leschet.

21. Stille saa vel som natten allene fae fyr kugler indkast.
22. giort vdfald afif woris, indbragt 2 fanger, og fienden vdiaget afif 

nogle verche til at fornemme hans magt vden for, som siuntis at vere hel

1 Herefter staar udstreget: <paa det sted den tilforn lae».
8 Den svenske Rigsraad, Gen. Jacob Casimir de la Gardie, der faldt i Løbegraven ved 

Kallebodstrand.
8 Norske Løve (Kaptajn Gellis Lennertsen), Graa Ulv (Kapt. Peter Jansen de Koningk), Jo

hannes, det af Jacob Dannefer erobrede svenske Krigsskib (nu Kapt. Søren Orning), jfr. Lind: 
Frederik den LII.s Sømagt S. 149 jfr. 147.

4 Det herefter følgende: <i holmens Kircke» er udstreget.
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ringe, fordi hånd sig heel stil holte, befantes oc saa at vere, fordi en del til 
hest oc fods andensteds var hen commenderit, de til fods at bruges paa 
floden, rytteriet til at holde vagt ved stranden; i samme vdfald bleff major 
Lucas Iffuerßen1.

(I samme vdfald er scheet en stor forseelse aff cap. lieut. Knud Urne 
Siverßen, bleff dog dermed seet igennem fingre.)

23. Stille.
(23. hört skyde dog vden vished.)
24. delibererit omb icke radeligt at vdschiche 5 vore orlogsschibe, 

som mand haffde middel til at bemande, til at conjungere met de hollanske. 
Major Lucasis lig indhent.

25. 26. Stille. Finden iche suaret met stöche[rne] omb morgenen 
som tilforn, naar aff woldene först bleff schut; hidkomme adschillige offuer- 
löbere, beretter, at hånd [var] ferdig at opbryde oc sine stöche hensat til 
Walby backe; bekommet kundschab fra den hollanske flode, at den lae ved 
lappen.

(25. vdschichet 2 skibe til at indhente toe, som løb igiemmel strömmene, 
siuntis engelender, som voriß og iche kunde megtig vorde.

26. Peder Wibes begraffuelse.)
27. Stille. Kundschaben fra den hollanske flode stadfest, at den ved 

Lappen lae oc forventede fauorable wind, fattet resolution at bemande 5 voris 
schibe, oc dermet vdgae de Hollander til secours, naar det kom til action.

Komb en galiot hid, som met advis breffue fra Holland var afferdiget 
omb flodens tilstand oc beredschab oc hid ind til aff den svenske flode var 
bleffuen opholt, oc nu befalet at gae til Landscrone, lad med sild, til at be
tage ald mistanche, breffuet var kast i haffuet effter befaling, der de svensche 
schibe anholte. Lagde vore schibe, Trefoldigheden, Hannebal, Löffuen, Nor- 
sche löffue, Gra vlff, St. Johan oc Höyenhald2 [vd]. (Fra Dantzig vdgaar aar- 
ligen 19 å 20000 læster Rug 23 tr. lest.)

28. Omb natten igien kundschab fra den hollanske flode oc omb 
morgenen indtil imod 10 slet hört schyden aff store stocher, offuerkommen 
offuerlöbere.

(Den hollanske flode komb til Gelelej den 23., lae vnder Leßöe nogle 
dage i hart veyer, oc, endog vinden god, kunde dog derfor iche komme til

1 Lucas Iversen havde siden 1653 været Chef (Kaptajn) for det ene af de to norske Kom
pagnier, der laa i Garnison i Fæstningerne ved Sundet. Tønne Huitfeldt var Kaptajn for det andet 
Kompagni og Major for dem begge. Fra 1658 gik begge Kompagnier ind i det nydannede «Kon
gens Livregiment til Fods» eller «Livgarden* under Fr. v. Ahlefeldt. Gustav Otte Steenbock be
retter d. 22. til Carl Gustav, at de svenske blandt andre ved Udfaldet dræbte danske har opsamlet 
Major Lucas Iversen af Ahlefeldts Regiment (Svenske Rigsarkiv: Breve til kgl. Majest.).

a Trefoldighed var Henrik Bjelkes Admiralskib med David Dannel til Flagkaptajn, Hanni
bal, som Hannibal Sehested havde afstaaet til Kronen, førtes af Viceadmiral Nikolaj Helt, ved 
Løven menes sikkert Tre Løver, ført af Peter Bredal. Højenhald førtes af Peter Jensen Morsing. 
De tre andre Skibe er før omtalte.
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seilß. Lae oc fast 8 dage vnder Schagen for anker; for Leßöe kom Vit 
Vitsen effter med nogle schibe.

Hollanske viceadmiral Opdam haff[ue]r monatlig 400 fl. a 12 monat i 
aaret, oc 6 stiiver paa huer soldat oc bodsman. Augusti 25. alarm i Kiøben- 
haffn for foreder.

Augusti 26. omb natten skot först ind i byen met gloendiß Kugler.)
29. omb 8 slet hörte skyden, daa oc fegtningen imellem de hollænder 

oc svenske angick, beggis floder bestående vngefehr i 40 skibe, i sundet; 
galioter oc cofardimend ginge effter fegtningen var begynt lige igiemmel til 
Kiöbenhaffn, den hollanske flode satte imod natten vnder Schouffshovet. Woris 
skibe ginge betieden til seils, mens kunde for modbör iche komme fort, satte 
iche vit fra den hollandske flode. 2 hollanske brander bleffue schut i brand 
aff de suenske oc giorde ingen effect.

Kom oc offuerløbere, ellers stille.
Den 29. octob. Slagtning foregangen imellem de svenske oc hollæn

derne, der i Wit Witsen viceadmiral met hans skib saffnis, ellers ingen aff de 
Hollander; Peter Floresen død.

Imellem 29. oc 30. omb natten bröde de svenske op, bode fra Wester, 
Øster oc Nörre port, lode sig dog sehe paa Walbye bacher nogle dage, vore 
ginge strax vd til at besette byens butenvercher, sleife oc ruinere^ findens 
löbgrave oc redouter.

30. Skede tacksigelse aff predickestolen for befrielse fra beleiringen oc 
den hollandske victorie.

(Den 30. octob. omb afftenen begynte Klocherne at siae i byen, som i 
beleiringen iche schede.

Den 30. octob. Otte Krag oc Peter Reedz schichet til Opdam at tacke 
for giorte tieniste oc deliberere omb videre fortgang imod finden.)1

31. gick den hollanske flode igien til seilß, vngefehr sterk 21 hol- 
lender, met 6 vore skibe oc trende brander til at söge finden, effterlod dog 
de skibe, som vare saa redelös, at de ingen tieniste giöre kunde, deriblant 
Admiralens eget, saa hånd gick paa Peiter Floresens skib til saal[edes] at 
hindre de svenske indlob i Landscrone haffn, som de sögte; mens de vare 
alt indkomne, 6 midelmadige oc smae vntagne, som bleff hindret i at komme 
ind oc derfore satte deris kaas til Croneborg oc Helsingborg vnder stöcherne, 
bleffue aff 2 voris forfult, Hannebal oc Gra Ulff, som siden iche for medbör 
strax kunde komme tilbage, mens matte sette i Sundet, der Hannebal fick sat 
mitvaters en kule paa 48 pund i sin krudkammer vden schade.

Til afften haffde hans May. den, som folcket commanderede, Pichle- 
ring2 met 2 overste lieut. oc 4 majorer til taffel; de andre officerer vare hos 
marskalcken oc officererne til bords.

1 Hertil havde de samme Dag faaet Ordre af Kongen, jfr. Sjæll. Tegn. fol. 751.
2 Den bekendte Oberst Piichler, der kommanderede de paa Flaaden overførte nederlandske 

Tropper. Obdam eller Wassenaer var tilsøs. Samme Dag havde Otte Krag, Ulrich Christian
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(De Hollender eroffrede 1) Rose, 2) Delmenhorst, 3) Pelicanen i slagt
ningen met de svenske.)

Korne i land tid effter anden, som bleffue begraffuen aff de hollanske 
skibe, ddde vngefehr 400, — 250 queste til at curere, som i lagshusene oc 
andensteds bleffue henlagt.

(Sophe Sehesteds begraffuelse.
De Hollanske quest bleffue indlagte i compagniet i skreders, skomagers, 

tommermends laughuse, hver af dennem tillagt omb dagen 1 hollanske skil
ling af Opdamb, som de haffde paa skibene; i begyndelsen gaff Kongen oc 
andre dertil.)

1. novemb. forlod finden Walby bache, huor hånd hidindtil siden op
brudet standen, lod sig sehe vden for Wartow og ved Nørreport, gik siden 
gandsche fort til Wtersleff oc Bronshoy, berettis der at formere en leyer ved 
Vtersleff.

2. fick mand en svenske compagnie skib, Sorte Oxe, lad met tiere, 
deler oc jern, som satte sin cours til Portugal, tagen aff voris oc de Hollender 
tilsammen.

3. komb hid ind en skib med roug til Trundheimb destineret, mens af 
bodsfolchene hidbragt, som selff toge soldaterne, derpaa vare, fangne.

l^omb vie. admiral Opdam i land1 oc bleff tilforn Bielche oc commando 
aff den hollansche flode anbetroet tilsammen 21, saa vit iche reddeids vare 
[nemlig] vngefehr 14, som under Huen bleff liggendis.2

Peder Bredal met 3 Loffuer, Gra Vlff oc S. Jean befalet at gaa til 
Beltet (met 2 hollanske schibe, til Ambsterdamb aff h. m. hyret.) at hindre 
communication imellem Seland oc Fyen qc offuerfarten, bleffue saa tilbage for 
Landscrone haffn 3 voris, Trefoldighed, Norsche Love, Hanebal oc 21 Hol
lender.

Den 5. indkommen adschillige offuerlobere, beretter, at finden fortifi- 
cerer sin leyer oc drager fodfolck til sig fra Skaane oc skibene.

6. 7. intet synderligt passerit. Den 6. begynte det hollandske folck at 
komme i land fra de hollanske schibe, vntagen de som vare paa orlog- 
schibene.

8. 9. intet synderligt passerit, offuerlobere hidkommen.
10. ankommen 3 compagnier aff Skakes regiment fra Nackschouff met

Gyldenløve og Hans Schack faaet Ordre at modtage de hollandske Soldater og gjøre Ruller over 
dem, jfr. Sjæll. Tegn. Fol. 752.

1 Wassenaer skriver i sin Journal for denne Dag (d. 18. Nov. n. St.): da jeg endnu var 
helt daarlig, og jeg ikke havde nogen Køje eller noget Rum i mit Skib, fordi min Kahyt var al
deles skamskudt (te schande opschoten), saa lod jeg mig endnu samme Aften føre til Kjøbenhavn 
i det Haab der i kort Tid at genvinde min fuldkomne Sundhed.

* Hollændernes Flaade bestod af 35 Skibe, som findes navngivne i G. L. Groves Artikel: 
Samtidige Billeder fra Slaget i Sundet 1658 i «Kunst» 6. Aarg. (1905). De «ungefehr 14», der 
blev tilbage for at repareres, maa altsaa reduceres til 13, da de Witts Skib Brederode erobredes 
og sank syd for Kronborg; de øvrige blev dog atter sødygtige.
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nogle skuder met proviant oc capers til convoy; Peter Bredal befalet at gae 
igiemmel sundet til belt met sine 4 skibe och angribe de 6 svenske, som lae 
i sundet oc ved lappen, efiftersom vinden iche ville tiene til gae den anden vey.

(9. Jens Rosenkrantzis begrafifuelse. Imellem 9. oc 10 omb natten, 
en svensche parti afif Ryttere i Vartow, voris vagt allene 6 sterk retirerede sig 
strax elfter ordre til butenverchen; de svenske blefifue der oc icke lenge, mens 
forlode dem strax om natten igien.)

11. Ankommer en curlandske Envoyé Christoffer Barleben, destinerit 
til kongen af Suerige met brefifue omb hans erledigung oc lands restitution, 
met en svenske oberster Iglaström [oc] resident Kruse, optagen afif de Hol
lender paa en hollanske skib kommende fra Riga. De blefifue fort i land, de 
Svenske med magt forvaret oc den churlandeske envoyé tilsted at give vd 
visse hånd brefifue til k.[ongen] oc d.[ronningen] af Suerig og andre fra sin herre.

(Hans May.u besøgte selfif L.admiral Opdamb i Carl von manders hus.1) 
12. Handlet met Picklering2 1. omb at stae vnder Skackes commando, 

2. hand oc hans folck at giöre ed. Huilcket hånd vndschylt at giöre, indtil 
hånd deromb fra Holland fick ordre, som iche exprimeret i hans ordre oc 
creditif, som allene taler omb at stae vnder hans mayu eller i hans frauerelse 
den, som paa Cronens vegne commanderer, oc omb ingen æd; dog omb begge 
at ville skrififue oc sig erkyndige oc saa der j skiche efifter ordre. Interim til
sammen et communicative at ville commandere, begge anamme ordet afif h. m., 
reche hand eller lofifue fidelitet loco juramentj for sig og sine officerer oc sol
dater. Begierte derhos, at ald hans folck, som paa skibene var, maatte be- 
falis at komme i land til at antage strax sin post, antog dog ombsider met 
huis allerede i land var, at ville tage post den 15. novemb.

Blefif decideret, at hans maylt ved gener, major Breda3 vilde tilschiche 
Püchler ordre oc ordet, indtil man fick staternis me ning heromb at vide.

Sögte oc at hans oberste lieut.[nanter] for gamle soldater motte tracteris i 
rang oc holdis for oberster, effterdi ingen oberster [vare] ved regimenterne, at de iche 
schulde cedere en del vnge officerer. Saa oc at hans troupper iche matte separeris.

Begerte oc en corps de garde paa Amager torfif for sine troupper.
(bekommet kundschab, at 4 svenske orlogsskibe blefifue liggendis sonden 

Croneborg, 2 paa Lappen, huor de oc nogle hollender taget.)
13. Gick Söfifren Orning med S. Jean skibet til seils til at confoyere 

en del skuder, destineret til at fore proviant fra Lolland og Möen, met ordre 
at gae tilbage oc söge, omb finden i Köge wig eller Malmö skade kunde tilföyes.

1 Wassenaer skriver d. ,4/‘24 Novb. til Generalstaterne, at Kongen sidste Torsdag havde været 
saa naadig at besøge ham i hans Logement, hvorfra han endnu ikke havde været ude, hvad han 
dog nu skal prøve paa, om han kan, da han vel fremdeles har Smerter, men som dog nu er ud
holdelige.

1 Den 11. November havde Otte Krag af Kongen faaet Ordre til at konferere med «den 
hollandske Commandeur Pochling», jfr. Sjæll. Tegn. fol. 766.

8 Joachim v. Bredow, af tysk Adel naturaliseret her i Landet, hvortil han kom 1628 som 
Kaptajn under Henrik Holck.

Danske Magazin. 5. R. VI. 19
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Nogle hüllender ginge oc til seils til Dantzig met convoyere. Oft'ererit 
ved skriffuelse til Hollenderne Trondheimb by oc lehn til forsichring for sub
sidier, som begieris.

(Finden met en parti omb natten i Valtoe [o: Vartov]).
14. Komb Peder Bredal tilbage met sin 4 skibe, fandt iche rodeligt 

at angribe findens skibe, liggende vnder Cronborg slot, hafide oc modbör til 
gae igiemmel sundet til belt, sögte derfore at gae igiemmel Drogtene.

Gick Nilß Juel bort met i. Justitia paa 24 stöcker, gammel skib, 
2. en hollansche flöyte (wurderit for 4000 fl.) oc 3. Huide Löffue, tilred met sten 
til at sincke for Landscrone haffn met en Andel skuder, i lige mode lad met sten.

Omb natten stor storm met fog oc sne aff ost oc ost südost.
Ob. Püchler beseet posterne oc wolden met sine officerer til at tage 

post omb anden dagen.
Opdamb til taffel met hans mayu met g. lieut. Skack.
(NB. Vdj Holland myntes allene til Dordrecht saa oc til Enkysen och 

Horn begge conjunctim.)
Pouchler haffde ordre dat. 16. sept. stijlo novo, först at bringe secours 

ind j Croneborg oc der at stae vnder comandants comando, der saa munition, 
omb behoff giordis, selff at bringe, resten af secoursen i Kiöbenhaffn, der at 
stae vnder Kongens eller dens, paa Cronens vegne commanderer, hans com- 
mando, holde god iustice oc lade sit folck betale huer vge, söge magazin oc 
proviant hus til huis hånd aff begge dele medbragt.

Den 15. begynte en del det hollanske folck at holde vagt, tog deris 
post ved Nörreport imod castelens side, saa oc ved Löngangen, dog borger
schabet derimellem fordelt, saa vit til vagt forordnet var, nemblig 7s del aff 
huer compagnie, de to dele hembforloffuet til at affvexle huer 3. nat.

(Bleff halffparten af stodenterne beuilget at vere fri for vagt huer anden 
nat, mens der kiöbsuenene bleffue forloffuet samme tid, forlod oc den anden halff- 
uepart posten vden vagt, bleffue saa andre folck paa deris post commanderit 
oc de slet fri.)

16. Skichet ved en svenske trompeter, som iche bleff indlat, fordi den 
siste, som herfra bleff vdsendt met breffue fra Sten Bielcke1 oc auditeuren, 
bleff forment at komme i leieret, svar til Bielcke fra g. Otto Stenbock om 
löffte paa penge for hannem oc pacatie, som met første skulle folge. Saa oc 
fra auditeur Hus2 til Tzerning omb cartelens til ende giörelse begynt til 
Stenderup, aff 1 gen. major, 1 oberster, general adjutant oc g. auditeur paa 
begge sider.

Den cureske skib, vurderit for 4900 rd., som oc til senckning er desti- 
nerit oc met sten fylt, vdlagt til at sencke met de andre 3 for Lanscrone.

Opdam aflagt visite hos printzen.

1 Den bekendte svenske Gesandt, der da sad fangen i Kjøbenhavn.
’ Husz var svensk, Tscherning dansk Generalauditør. Talen var om det nævnte Kartel til 

Udvexling af Fanger.
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Komb S. Jean tilbage met skuderne, som skulde til ôerne effter provi
ant, for storm oc modbor.

17. Skichet 1000 rd. til vice-admiral Bielcke til at dele iblant folchet, 
som skal brugis til senckverchet.

18. drog h. m. selff til floden til at befordre synckverchet.
Kom offuerlôber.
19. drog R[igens] hoffmester oc Opdamb til floden, effter som winden 

siuntis temlig til at giôre senckningen.1
Hort oc formiddag skyden.
Opdam beordret en hollansk orlogs schib at confoyere fremb oc tilbage 2 

hollanske floyter, fragtet til Dantzig effter proviant, saavelsom til at offuerfôre 
Hans Oldeland, destinerit til Rysland, oc Ratke, forordnet resident til Dantzig.

Interciperet adschillige svenske breffue hofi Kruse, forrige resident til 
Mitaw, tagen paa en hollandsk skib, som hannem met oberste Iglastrom 
skulde bringe til k. af Sverige.

(Omb Mitaves erobring oc andre svenske dessing, klager offuer at 
Churlenderne forlober til polackerne amore forrige libertatis, oc aff frucht for 
befrogtende servitude oc vnd forandring in comparatione aff forrige Vesen.)

Den churlandiske envoyé skreffuet til mr. Tserlon, fransôeske ambassad., 
omb pas til at komme vbehindret fremb oc tilbage til k. aff Sverig til at solli
citere sin herris sager oc befrielse effter medgiffne breffue oc instrux.

Den 19. bleffue Curlenderen siuncken vel for Landscrone (paa den 
süder vald), Justifia oc en hollandsk floyte, der til destinerit, huer ved sin 
side aff Canalen formedelst toge, som forgaffues, oc de dennem sencke schulle met 
bade iche bleffue secondent, bleffue oc suncken dog vden skade oc alt for vit 
vde, saa derfore derj bleff sat ild aff vore, at de iche schulde komme finden til 
beste), 2 branders bleffue oc iche vel anbragte, mens for tidlig sat i brand.

Den 20. bleff Huide Loffue oc vel sunken oc aff Helt selff oc hans 
lieut. anbragt, dog noget bag Cureren paa 4 faffne, paa den nordre val aff 
Cureren, dog saa effter Dawid de Nels2 beretning, at imellem begge er plads 
til at senke 3 eller 4 store skibe, oc skulle endaa bliffue imellem Cureren oc 
grunden paa begge sider til nordre vallen, at mand met en skiff paa 16 eller 
mere fod der kand gae imellem, saa det siunis for vit vde at vere begynt, 
oc iche i engden, huor de svenske skibe ligger, dog vil det farten meget in- 
commodere. Faar derfor skibe at gae derind paa 14 eller 15 hollanske fod oc 
fegte met de svenske, ind til de stinker hos hinanden. Komb h. maylt rigens

1 Wassenaer var om Middagen gaaet ombord paa Josua for at sejle til Flaaden ved Lands- 
krona, hvor ud for der skulde sænkes tre Skibe, og hvor de to skød tappert paa hinanden, men 
det blev saa taaget, at man ikke kunde se Fjenden sejle, næste Dag naaede han paa Grund af 
Taagen først efter Middag Hveen og omtaler, at der da var sænket tre Skibe, et midt i Dybet, men 
to ikke behørigt, og at Kongen havde været tilstede. (Ws. Journal).

a Skrives ogsaa Dannel, David Urbanus, f. c. 1605, Skibskapitajn 1641, var Henrik Bjelkes 
Flagkaptajn paa Trefoldighed, førte 1653—54 Skibe til Grønland, døde 1660, jfr. Lind: Kong 
Christian IV og hans Mænd paa Bremerholm, N. 413.
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hoffmester oc Opdamb igien i land fra floden. 11 rytter komme offuer fra 
floden.

[Om Begivenhederne de to Dage, den 19. og 20., er paa et indheftet 
Blad desuden tilføjet følgende to Afridsninger og yderligere Bemærkninger:]

Den 19. nouemb. bleff den cureske skib suncken 
vel, vansehet de svenske met bode oc smae fartdy det 
sogte at hindre. 6 Bodsfolck, som sig derfra iche saa 
snart kunde salvere, bleflue fangne. Justitia oc en hol
landsk fldyte, som der effter skulde senckis, bleffue iche 
vel anbragt eller i canalen siuncken, mens huer ved sin 
side vden effect, officererne, som det effectuere skulde, 
vndschylde, at de bleffue forled oc hindret aff en stor 
toge, som vformodeligen paafalt, motte derfore settis ild 
paa skrogene, saa de iche skulle komme i findernis hender.

2 branders, som oc skulle anbringes, bleflue oc 
ved togen hindret, saa vel som at de iche met baade 
ere bleflhe seconderit, saa de derfore motte bringes i brand.

Den 20. bleff den Huide Loffue siuncken vden for 
Cureren.

NB. Hellerup aae kommer aff landet i Lands- 
crone haffn.
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21. Resolverit at schicke IO orlogs schibe til sundet, der at ligge til 
at holde farten frie.

Samme dag ginge de 6 svenske orlogs skibe, som der lae til seils, til 
Vestersden, huort hen er vbevist.

22. commanderit hollanske soldater paa de skibe, som er destinerit til 
Sundet.

Husene i Wartow1 affbrot, oc de fattige kommen her ind i byen, at 
finden iche der igien skulde fatte post.

1 Dette Vartov laa omtrent der, hvor nu Lille Vibenshus er; det saakaldte Gammel Vartov 
laa sammesteds som nu, ved Strandvejen i Nærheden af Tuborg.
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Samme [dag] ginge Hans Oldeland1, destinerit til Grotförsten, oc Röt
ling2, destinerit agent til Dantzig, met en convoyer til seils did, met 2 hol- 
lanske flöyter, fragtet til at affhente derfra proviant afif mel, roug oc brod, 
huoromb till magistraten til Dantzig afif h. m. blefif skrefifuet, oc omb det imod 
forhaabning hos dennem iche skulde folge paa viße maneder at betale, eller 
derfore hos particuler giöris credit, daa blefif afif Hendrich Möller skrefifuet, at 
det hos hans cörrespondenter oc paa hans credit motte til veye bringis.

(Sent en trompeter met brefifue til finden, blefif iche inlat i leieren.)
Fore at avocere Hendrich Bielcke fra floden oc Opdam der igien at 

bruge, falt dog betenchelig hannem paa cronens strömme commando at an- 
betroe; var oc dertil ingen Arsag, allene en falske skin, at nogle svenske 
skibe var vdlöben8.

Vdschichet en trompeter met brefifue omb cartells oprettelse til audi- 
teuren oc til den fransoiske Gesanter Terlon fra den Chureske envoye til at 
erlange en paß paa fri pas et repas fra kongen afif Suerige.

Afif grotförsten blefif oc begiert korn fra Archangel paa viße aar for 
den kiöb, han det selfif hafifuer.

23. Alt det hollanske Folck commanderit paa voldene ved österport 
omb natten dog vden trommeslag, efiftersom mand hafifde Kundschab, at finden 
der noget matte tentere.

Indbragt resident Kruse, som lenge til Mitaw verit, oc en svensk com- 
missarius, som tillige met ob: Iglaström paa det hollanske skib fra Riga er 
kommen.

Commanderit en partie til at giöre indfald i Helsingör.
En svenske trompeter hidschichet, dog afifvist, for det var sildig, til 

omb anden dagen.
24. novemb. En parti, til Helsingör commenderit, vngefehr 250 sterck, 

vnder ob. lieut. Turq, komb for storm tilbage [med] vforrettet sag, saa en 
skib komb paa grund imellem begge Vartow oc det derj verende folck, met 
officerer vngefehr 34 til fods met capit. Ofifenberg4 oc 16 ryttere, som met 
pistoler hos vare, i findens hender.

(Afif gen. maior Hans von Alefelds5 comp. 2 corpor., 3 rytter, maior

1 Hans Oldeland erhvervede i Rusland Tsarens Tilladelse til Tilførsel af Rug. Ved sit 
Brev af 26. Okt. samme Aar til Bornholmerne havde han som deres «ubekendte, dog vel affectio- 
nerede Ven> opmuntret dem til at rejse sig mod Svenskerne. Jfr. Biogr. Lex. og Thuras Born
holms Beskrivelse.

* «Johan Melchior Rohttlin» fik den 19. s. M. Kreditiv, jfr. Ausl. Reg.
• Wassenaers Journal nævner under 5. Dec. n. St., at 5 svenske Skibe var sejlede ud fra 

Landskrone og laa under Kronborg.
4 Rudolph Offenberg, Kaptajn ved Schacks Regiment til Fods, senere Feltherrens Regiment.
5 Hans v. Ahlefeldt, som før denne Krig havde været i svensk Tjeneste, var nu Chef for 

Kongens Livregiment til Hest, som var dannet af alt det i Hovedstaden disponible Rytteri.
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Gotfrid1 7 gemene, ob. lieut. Povelfi2 1, Knud Vrne3 3, Ryttere 16, G. L. 
Skackis reg. 1 cap. lieut., 3 serg., 4 corp., 3 gef., 19 gemene, 3 bodsfolck 
— 34 (summa summ. 50.)

25. novemb. vdi en dunckel veyerlig lobe 4 svenske skibe vd affLans- 
crone haffn, Amarante, Falken, Hiorten, Manen4, huer vngefehr 30—44 sto- 
cher, oc lige til sundet, effter at de 6 svenske, som der oc paa Lappen til
forn lae, vare gangne til seils, som menis til Belt.

Mand fick kundschab, at fd. 10 skibe lobe til belt.
Dennem at forfolge bleffue 6 hollender commanderit vnder cap. 6
Capede ancker til at folge desto snarere, kunde dog for modbor iche 

strax komme til Sundet.
Komb oberste lieut. Geveke6 offuer fra finden. Der f.[ornefnde] parti 

ilde affgick, oc endeel bleffue fangne, fordi hånd dertil giffuet anleiding, oc 
var red, det skulde vdkomme.

(Soestorm 25.—26.—.27. met sterck frost, O. OSO. SO. oc 28. OSO., 
29. 30, OW., continuerit met frost til den 9. xbris, mesten met O., NON. 
Wind, saa mand matte vecke alle skibene saa [vel] hollender som voris ind.)

Trompeter fra finden 27. novemb., at de til freds ere met foreslag, 
giort om cartel, saa vel til hest oc fods som civil betiente (Geveke vntagen, 
som de offentlig lode citere, oc derhos indschichet kongens mening aff Sverige 
deromb.

Kommen tilbage en stor andel skibe fra Dantzig oc Colberg, lat met 
korn oc andet, paa reden for Kidbenhaffn oc 2 convoyer, som vare skichet til 
at confoyere dennem hid.

Stenderne samlet om inquartering.
Den 29. ginge de 4 svenske skibe Amarante, Falken, Hiorten oc Manen 

fra sundet til seilfi oc til belt.
Den 28. komb Helt fra sundet met Hannebal, efftersom mand var til-

1 Gottfried Rauch stod ligesom de andre her nævnte Officerer ved Kongens Livregiment til 
Hest og er kendt bl. a. af sine Stridigheder med Jakob Dannefer, der blev Ritmester ved samme 
Regiment.

a Carsten Poulsen («Major Carsten»), som i 1657 antoges som Major ved Ulrik Christian 
Gyldenløves sjællandske Rytterregiment.

3 Der var samtidigt tre Officerer af Navnet Knud Urne, nemlig K. U. Axelsen, K. U. Si
vertsen og K. U. Jørgensen. Den først nævnte tog sin Afsked efter Freden i Roskilde. Den sidst 
nævnte og her omtalte stod i 1657 som Ritmester ved Ulrik Christians nævnte Rytterregiment.

4 Foran Amarante stod oprindelig, men overstreget, Carolus, Scepter.
5 Navnet staar in blanco, men her tænkes rimeligvis paa de Skibe, som d. 7. Decb. n. St. 

gik at krydse under Kaptajnerne Gerrit Femszoon, Sonck, Jan van Campen, Hoogenhouck og 
Boshuijsen, den førstnævnte paa Skibet Josua, der havde været Viceadmiral Pieter Floriszons Skib. 
(Jfr. W.s Journal).

6 Jacob Gewecke, der i 1657 var ved Ulr. Christians Dragonregiment, var blevet fanget ved 
et Udfald, havde brudt sit givne <Ord> og var flygtet fra Svenskerne, som fordrede ham tilbage 
og ikke vilde gaa ind paa at udvexle ham med nogen anden.
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sinds at commandere hannem til Belt med en andel skibe til at paße paa de 
svenske, som sig did forföyet.

(Den 28. novemb. resolverede h. m. at ville pantsette Staten Glyck- 
stadt effter deris begiering for penges forstreckning, dog med viße forbehold 
i særdeleshed, at de skulle tilhielpe at occupere stifft Bremen. Siden effter 
quovis modo til at faa penge, som saa höyt behöffues, huoromb oc strax 
schriffuet oc ministris derpaa fuldmagt meddelt.)

29. Komme en andel hollanske compagnier, som hidindtil paa de hol- 
lanske skibe verit, i land.

Komb cap. Gilles1 met Norske Love hid fra Landscrone.
Skreffuit auditeuren til svenske auditeur, at Geveke motte lösgiffues 

imod ob. lieut. Köller, som bleff affslagen og suaret, at det iche matte ske, 
mens at hånd sig schulde indstille, ellers bleff imod hannem procederit der- 
effter, citation imod hannem indschichet. Vdskicket en forslag omb fangers 
vdvexling med specification paa, huis vi her haffde, som bleff accepteret.2

30. Forunt oc vdvist Pükeler poster til at besette met sit folck, effter 
som hånd hid indtil besat poster iblant borgerschabet, huor met han iche var 
fornöyet, mens begierte egne poster, som hånd selff vilde suare til.

Komb den hollanske galiot, som for 8 dage met svenske pas var schi
ebet til Helsingör effter fangerne, bragti allene 37 queste met sig tilbage oc 
Wit Witsens lig i en kiste, offuerdragen met flöyel oc sölff kanter beslagen 
derpaa, begierte paa sit yderste, at liget matte föris til Holland, der met 
h. m. oc fornöyet, efftersom Opdam lod det i h. m. disposition, omb liget 
her schulde begravis eller did sendis.

Opdam skreff oc klagede, at de iche alle fanger lod folge effter giorte 
erbydelse 8

Begynte at vecke omb bye for den store frost, som indfalt.
Den 2. xbris forvnt Pukler at besette met sit folck en vis post, effter

som hånd hidindtil haffde hafft sin vagt iblant borgerschabet, nemblig 3 bol- 
verker fra castelet at regne imod Österport met porten oc butenverchet der 
vden for oc 2 cortiner, saa oc at et regiment aff 6 comp. skulle forbliffue til 
vagt paa Christianshaffn, nemblig Valonerne.

Den 4. komb Hendrick Bielcke met Trefoldighed paa reden, matte 
vecke sig ind met de andre orlogsskibe, korne oc tilbage met 7 hollender or
logsskibe, 14 bleffue liggendis for Landscrone, som neste dag effter fulgte hid.

(NB. Paa den store pram [faldt] der fra Vartow nogle hundrede skud aff de 
svenske, der paa oc i en dag imod 300 skud skede, bleffue allene 1 död oc 
15 queste, paa Lyckepotten capiteinen bleffuet aff en voris eget stycke, som

1 Gilles eller Gellis Lennertsen van der Kadd, dansk Skibskaptejn fra 1645.
s De 4 sidste Ord træder her i Stedet for en overstreget Linie: «Opdam skickede strax til

bage deres queste igien >
8 Talen er om Udvexling af de i Øresund tagne Fanger.
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sprang, oc en conestabel armen aff, ellers ingen derpaa aff de svenske bles
serit.

NB. Guido Bafadus foro iuliensis scripsit de astrologia iudiciaria lib. 
10 sub mart. 4 pontifice 1280 imp. venet. 1506.)

(Den 4. xbris komb Churforstens armee oc en del aff den polske offuer 
til Als, vden modstand eller folckespild, slotet Synderborg bleff beskytt, imellem 
6. oc 7. omb natten salverede Askeberg sig met alt folcket, 8 compagnier, 
der lae paa, till 10 svenske orlogskibe, som vare didkommen oc lae noget 
vden fore, met sadeler og pistoler. Heste oc bagage bleffue effterlat oc Brande
burgerne til bytte.

Knyst1 met sit regimente, 2 askebergske oc 2 gordeske2 compagnier 
salverede sig Norborg, som der bleffue berent.

De svenske skibe ginge den 7. til seils derfra, effter at Synderborg var 
offuer, bleffue siden 10 i tal set paa.3 Peiter Bredal oc en hollansk capitain, som 
ville attaequere een svenske orlogs skib, som stod paa grund, bleffue begge 
skut, oc skibene ginge ind i Flensborg vig.)

6. xbris forvnt de Hollender at verbe met offentlig trommeslag, det 
folck vntagen, som er i tieneste her j byen, efftersom de til huer comp. hol
lender oc tyske haffuer ordre at verbe 25 mand; begynt oc at ise de hollan- 
ske saavelsom voris egne skibe ind i haffnen, huormet det dog for mengde 
aff orlog oc cofardi skibe langsomt affgick.

Den 9. bleffue i Wartow 5 soldater ddde, 7 ryttere met en lieut. quest 
oc en en been affskut aff en granat, aff de svenske henlagt i aske omb natten, 
der voris pleiede at gidre ild, som iche bleff i agt tagen.

Hans mayu difficulterede cartelet, aff de svenske vedtagen, 1. at hånd 
iche der ved skulle siunis at approbere Krigen, som begynt er, 2. Idslade 
gesanten Bielcke oc en ingenieur til Lyckstad fangen, 3. approbere rancon aff 
voris ra[a]d oc officerer paa landet, oc deris gods tagen. Begiert igien dog 
ved skriffuelse fangernis vdvexling.

Hendrick Bielckis barn omb afftenen bisat.
11. ddde Wldrich Chrstian om morgenen.
(Den 11. indkommen en trompeter met breffue til R. hoffmester oc 

Carl von Mander fra frans, gesant Terlon, saa oc met breffue til den engelske 
resident fra engelske gesanten Medowe. Indkommen en major, tiirck fod, oc 
grekisk aff religion.)

13. Fanget Kundschab, at Synderborg den 4. var kommen i branden- 
burgske gevalt met den Alfi.

Peder Bredal bleffuen, der hånd met boede sig en suenske vilde be- 
megtige, oc at der lae imellem Als oc Angelen 10 svenske orlogsskibe did 
gangen fra sundet.

1 Den svenske Rytteroberst Knaust.
1 Det vil sige to Kompagnier af den svenske Generalkvartermester og Oberst Gorris von 

von Gorgas Regiment.
3 Herefter et ulæseligt Ord.

20
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14. Skrefifuet vd igien oc foreslagen den 16 eller 17. til sammel- 
kombst i ny Amager bye omb cartels oprettelse, som de svenske nommerit 
oc os tiden derimot conventus efifterlat met begiering, sal vi conductus matte 
indschichis, saa skulde de paa vor side oc fdige.

15. Indskichet salvi conductus, som dog for Skåne titul, der i fantis, 
iche blefifue accepterit, mens igien vdschichet met forslag, huorledis titulen 
paa begge sider kunde pro judicio settis, blefif lofuet derpaa inden fae dage suar.

Den 16. xbris begynte at toe, efiftersom frosten lang tid fra novemb. 
continuerit.

Den 20. vare nogle vore officerer vde at skermugere, huor Rit[mester] 
Reck1 blefif fanget.

Den 20., 19. vare en stor andel folck skibet til at gae vd paa en 
entreprise til Malmde, sig det at bemegtige; korne igien i land, fordi winden 
iche vilde tiene.

Den 21. korne 7 eller 8 personer fra Boringholmb, berettede, at de 
den 8. oc 9. hafifde bemegtiget sig slotet oc det gandske land, oc ihielslaget 
den svenske commendant der Princenskiold oc noget afif folcket, tagen resten 
til fange.2

(Laureds Madsen, toldschrififuer, beretter, at [med] den forhdyelse, paa 
tolden var, kunde den i sundet drage 6 tr. guld, siden efifter stateske tracta- 
ter 4 tr. guld, nu efifter siste rractater 140000 [til] 150000 rd. Forleden 1657 
drog den allene 80000 rd.)

Den 22. fick mand svar omb cartels oprettelse, at kongen afif Sverige 
in salvis conductibus iche vil affstae Skånes titul, quia in possessione, hafifde 
mere Arsag at tiltage sig de provinciers titul af Dan#, som hånd nu besidder, 
hobtis oc ved anden middel at fae sine fanger lofi, vilde oc i lengden iche 
holde stick, at voris fanger hafifde fri quarter oc deris motte lefifue for deris 
penge heri byen.

Den 23. 7bris3 skrefif den engelsche gesanter ind i Kidbenhafifn met en 
trompeter til residenten, begierende, at hånd strax vilde komme vd, for
menende en souverain herres tiener iche at kunde opholdis; skulde det ab- 
slaes, daa at tage sin absked.

(Picqueler faet ordre fra Staterne at stae vnder gen. lieut. Skacks com- 
mando, saa oc met sine officerer oc soldater at giøre h. m. æd aff trouvigheit, 
saa lenge de her ere, reservato juramento afif gehorsamheit, dermet de Staterne 
forbundne forblififue ita destingventibus rat von Staten i deris resolution til 
Staterne hidschichet 10/20 xbris 1658.)

26. xbris skrefif svenske auditeur ind omb fangers vdvexling, som paa 
deris side var bevilget at ske, endog i cartels oprettelse giordis difficultet, be-

1 Von der Recke eller Reche var i 1657 Ritmester ved Trampes Regiment, i 1658 ved 
Kongens Livregiment til Hest.

8 Endnu d. 5. Jan. 1659 troede Svenskerne foran Kjøbenhavn, at Oberst Printzenskjold 
endnu holdt Slottet paa Bornholm (Svenske Rigsregistratur).

8 Uden Tvivl Skrivefejl for December.
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gierte deromb conferentz met voris til fredag forstkommendis, huortil aff begge 
sider general sal vi conductus kunde meddelis.

Samme afften skibet igien det folck met en stor del volontairer, som 
til den entreprise paa Malmde vnder Frederich von Alefelds comando var de- 
stinerit, 2 Capere met en anden skib korne paa grunden i Drogerne, saa fol- 
cket igien matte vdskibis, saa anslagen denne gang, saa vel som 2 gange, 
det tilforn haffde verit skibet, bleff til intet.

(Kommen vexelbreff fra Hamborg til frans, gesant Terlow paa 1000 rd. 
at betale til Kiobenhaffn for mangel aff penge i leiret.)

27. Vdschichet 2 breffue til Terlon, frans, gesanter, aff pensionario 
de Vit hannem tilsent fra ms. de Thou, saa oc fra Rebelledo, spansk resi
dent, til kongen aff Suerige, om fri pas bort til Lybeck.

29. xbris. Indskicket pas for Zerning g.[eneral] a.[uditeur] til fangernis 
vdvexling, den 31. aff Stenbock vnderskreffen, derj hand sig titulerer gouver- 
neur af Skåne, Blegind, Boringholmb, saa oc breff til Chresten Skeil, at hans 
soster oc born mae indladis.1

(Oc en breff fra H. Hannibal Sehestedt til sambtlige r. raad., omb præ- 
iudiciable discours, som hand formener at vere spargerit omb hans person 
oc mere.)

31. G. gevaltiger Traupitz hudstrogen effter krigsretten domb.
H. Ebbe Vldfeld henschichet til Nackschouff til at forbliffue i foruaring 

der, efftersom mand haffde mistancke2, at hand hemmeligen herfra skreff vd.

1 Christen Skeel (Albertsen) skriver dat. Kjøbenhavn d. u[u 1658 til Gust. Otto Stenbock 
som følger: Velbaarne og højtærede Hr. Greve. Eftersom jeg langsommelig Tid har været syg 
og skrøbelig, og det lader sig til ingen Bedring anse, saa jeg kan ikke vide, hvad Ende Gud vil 
gjøre derpaa: da som jeg har tre Børn paa min Gaard Vallø, en Søn, som er 8 Aar, med sin 
Præceptor, og 2 Døtre — er jeg af Hs. Exell. tjenstvilligst begærende, at han vilde bevise mig 
den store Favør og midie det saaledes, at jeg maatte faa samme mine tre Børn herind, at jeg 
kunde tale med dem, inden jeg døde. Og eftersom de er moderløse, har de paa nogle Aars Tid 
været hos min Søster, som ogsaa er paa Vallø, og kunde ikke vel være fra hende — hun heller 
ikke fra hendes gamle og skrøbelige Mand: hvorfor jeg ønskede meget gærne, om det ikke var 
Hs. Exell. imod, at min Svoger, Mondrup'Due, og min Søster maatte komme herind og tage mine 
Børn med sig — om ikke længer, da paa nogen Stund, og vis Tid sig igen at indstille etc. etc. 
27. Dec. sender Stenbock dette Brev til Carl Gustav og spørger, hvad han skal gjøre derved. 
Den hurtige Resolution i Sagen er et yderligere Bevis for Carl Gustavs milde og højhjærtede Sind. 
Der skal tilføjes, at Mandrup Due, der var jysk Landkommissarius, altsaa en Slags højtstaaende 
militær Embedsmand, betragtedes af Svenskerne som Krigsfange. Skeel døde den 30. Marts 1659. 
Den 4. Januar foreslaas det fra svensk Side, at Mandrup Due samt en af de to Oberster Holck og 
Qvitzou udvexles mod Generalmajor (Ebbe) Ulfeld.

* Denne Mistanke, som bl. a. Lorenz Tuxen, Ridefogden paa Hørsholm, havde fremkaldt, 
var vel begrundet. Den 14. November 1658 skriver Gust. O. Stenbock fra «Lejren ved Kjøben
havn > til Carl Gustav, at for <en lille Stund siden > kom der en Karl ud fra Staden, og jeg 
mærker, at han er Tjener hos Generalmajor Ebbe Ulfeldt og skal give Efterretning om Forholdene 
derinde. Den 14. Dec. 1658 skriver Stenbock fra samme Sted, at han har faaet Brev fra General
major Ulfeldt i Kjøbenhavn (Navnet gengiver han med Cifre); men Brevet er «noget ilde faren,» 
saa at Stenbock kun med Nød og Næppe har kunnet tage en Afskrift til Kongen (Tuxen vilde 
vide, at en «fornem Herre» i Kjøbenhavn sendte sin Tjener ud til Fjenden med Breve skjulte i 

20*
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Zerning vdreist til at handle met den svenske g. auditeur omb fanger- 
nis vdvexling paa begge sider.

1649 [skal være 1659].

1. januarij skut alle stiickerne aff omb volden oc giffuet 3 salver aff 
ald soldatesquen.

Vnder predicken bleff en stor tumel i byen, ligesom finden vilde lobe 
storm, dog vden nogen grund, huor offuer presterne i Holmens oc Nicolai oc 
Helligestes kirker matte gae neder aff predickestolen oc predicken i den ene 
slet bleff forsombt.

En del fanger vdskichet oc lofigiffuen imod andre vore, som samme 
dag indkome.1

3. Satte adskillige sterke suenske trouper offuer til Amager oc toge 
der en temmelige andel vogne, som var vde til at skouffue, og en stor haab 
heste; folck oc borgere ginge strax igien tilbage offuer IBen, mueligt oc i 
intention til at befrie H. Ebbe Wldfeld, som var gangen til dragder til at 
foris derfra til Nackschouff, dog tilforgieffs, omb det derpaa var anseet, effter- 
som hånd allerede var borte.

Same dag komb en aff Opdamb henschichet galiot tilbage met et ledigt 
rum fanger, aff de suenske i siste soeslagtning tagen.2

Den 5. ginge Egsten3 til seils her fra met en andel folck til hest oc 
fods oc skuder destinerit til Boringholmbs forsickring.

Den 6. fulte til des confoy 3 hollanske orlogs skibe4 met nogle capere.
(Osterport slet fult met mbg, efftersom mand formente, at der schulde 

ske anfald.)
Ginge endel svenske orlogskibe met anden fartdy aff Landscrone haffn 

vnder Skåne land til Ostersoen effter indkommende kundschab til at bemegtige

sine Sko.) Endelig skriver Felttøjmester Erik Stenbock (udateret) til Carl Gustav — ogsaa fra 
Lejren foran Kjøbenhavn —, at Ebbe Ulfeldt «flittigt» praktiserer Rapporter ud fra Kjøbenhavn til 
Svenskerne. Ulfeldt hensad i Nakskov indtil Svenskerne under Gust. O. Stenbock efter den lang
varige Belejring indtog Byen.

1 Blandt andre Obersterne Erik Quitzov og Eiler Holck, Oberstløjtnant Tyge Sandberg, Ma
jor Jørgen Barnekov o. fl.

2 Antallet staar in blanco. Efter Opdams Journal var det 70 Matroser og Soldater fra Vice
admiral de Witts Skib og Kapt. Brujnsvelts Skib (der ogsaa blev erobret, men taget igen af Neder
lænderne).

8 Det er Oberst Michael Eckstein, som allerede tidligere havde været militær Kommandant 
paa Bornholm.

4 Wassenaers Journal melder her, at to Skibe under Kapt. Pomp og Kapt. Claes Arenszoon 
samt Fløjten de Liefde, Kapt. Gale Galeszoon og 2 Galjoter og 2 Skøjter sendtes til Bornholm 
efter Victualier.
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sig Boringholmb, blefifue strax efifter dennem afif Opdamb commanderit cap. 
Slort1 met 6 hollanske orlogsskibe vnder cap. Slorts commando met ordre 
dennem at fdige oc angribe oc St. lohan voris.

(Finge siden kundschab, at f.fornefnde] skibe vare gangne til Wismar.) 
Imellem 6. oc 7. omb natten blefif alarm i byen for svenske troupper, 

som lode sig sehe ved ravelinen ved Østerport, afif ryttere, som der paa 
gafifue fyr met pistoler, blefifue dog affviste oc miste nogle, 1 bleff liggen
dis, oc ved de yderste vercher for Vesterport saa af voldene blefifue skut met 
stocher, ringet met storm oc andre klocher, oc alle mand komb til volds.

Blefif befalet, at ingen vden strafif matte gae paa gaderne vden degen.
Imellem 7. oc 8. omb natten alarm ved den yderste Vesterport, huor

de suenske ruinerte corps de garden oc tuingede de musqueterer, der lae, sig
at retirere, blefif oc ringet met storm klocken, saa mand komb i mengden 
til vols.

En hollansk cap. Claes Elertfien2 met en orlogskib oc 2 fldyter com
manderit til Bogde efifter ved.

9. De svenske igien met sterke troupper paa Amager, tog en del 
bonder met sig oc huis der ellers fantis, saa vit de kunde met fae.

11. Svaret de svenske omb H. Sten Bielcke oc Ebbe Vldfeld, som de 
los begierte, at naar kongen af Sverige sig erklerer omb commissarijs som 
fide publica var hos hannom til at giore ordinantz omb soldatesquens vnder- 
holdning efifter Roschildske fredsfordrag3, omb de matte losladis oc huorfore de 
oc andre, som bade hafifde svenske salvoconductus oc sad vnder contribution, 
anholdis, vilde hånd sig omb H. Sten Bielcke erklere. Ebbe Vldfeld hafifde 
intet gods vnder cron Sverig, var dansk vasal, hafifde vclarerit Regenschaber 
for sine lehne oc var adskillige schyldig oc manet, derfore hånd her forblefif.

Opdamb skrefifuet skarp vd omb sine fangers vnderholdning.4
13. Ild lofi i en vognmandhus i Lauris Jorgenfiens strede, blefif strax 

slugt.
Lagt bode imellem Amager oc tdyhus til at hindre rytteriets indbrud.
(NB. Falsk alarm omb 40 ryttere, som skulle vere ofifuerkommen omb 

natten.)

1 I Wassenaers Journal omtales, at 6 Orlogsskibe d. 18. Jan. n. St. gik til Bornholm uden 
Nævnelse af Skibe eller Skibschefer.

1 Den 21. n. St. kom Claes Aldertzoon tilbage fra Østersøen med flere Smaaskibe (Ws. 
Journ.)

* Her menes de Rigsraader m. fl., som i August 1658 ved Fredsbruddet forhandlede med 
Svenskerne om Underhold af de svenske Tropper i Fyen og Jylland.

4 I et Brev af 19. Jan. n. St. meddeler Wassenaer, at General-Auditør Tscherning har bragt 
ham et Brev fra den svenske Generalauditør, hvori der endnu ikke er Tale om de Skippere og 
Matroser, som Svenskerne har taget, uagtet han paany havde skrevet om dem i sit Brev af 15. 
s. M. og tilføjer: «Imidlertid er allerede nogle af dem, som vi har modtaget, døde, og jeg frygter, 
at de næsten alle skal følge efter. Det er en Ynk saa elendigt, som de ser ud. Der er dem 
iblandt, som længe har været i tyrkisk Fangenskab, og de siger, at de heller vilde være der i 10 
Aar end hos Svenskerne i lp Dage.» Han tilføjer, at Elendigheden tager til blandt hans andre
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Kom de 6 hollandske orlogsskibe, som sist haffde verit commanderit 
til Boringholmb, tilbage (der mand fick kundschab, at de svenske vilde met 
folck did, viste aff de forste, som did vare schichet, intet at sige, matte til
bage for isgang re infecta) paa reden, saa oc en met 2 flöyter oc en met 2 
andere, som haffde verit til Dantzig effter mel oc bröd, oc de andere, som 
vilde effter ved til Laland, bragt met sig 200 lester aff det forste oc 100 aff 
det siste.

En sterk trouppe paa Amager til at recognoscere omb f.[orneffnde] 
skibe.

1 liden trouppe svenske slagen paa Ißen oc en fange met indbragt.
19. Svenske igien met sterke troupper paa Amager, skut deriblant 

met stöcker aff Christianshafn. Lantgraven aff Homborg1 berettis iblant andre 
at haffue mist sit ben, bleffue oc 3 döde oc nogle döde heste effterlat (for
boden ved offentlige trommeslag aff hollender oc vores officerer, at ingen vden 
liffs straff motte befatte sig met folckets plancheverck omb haverne, som hid
indtil effterlat . . . ulycke oc platrer met skyden omb natten.)2

Ankom 1 gesanter fra Churförsten aff Brandeb. g. [rev] v Vitkenstein 
oc Marvitz til at vere her ordinari resident paa hans vegne.

20. jan. bleffue de begge tilsted til audientz.
(Taget planohevercket om holmens kierckegaard til batteriet paa Chri- 

stianshaffn.)
21. Tracterit aff hans mayu.
Imellem 21. oc 22. alarm om natten, ringet met stormklocken.
Imellem 23. oc 24. falt den svenske vagt voris an, finge en der aff 

bort, resten retirerit sig.
(Svaret aff de Svenske omb h. m. beti ente, som de haffde anholt oc 

begiert H. Sten Bielchis relaxation.)
Imellem 25. [oc] 26. alarm for nogle svenske troupper, sig lode sehe. 

Ringet met storm klocken.
Skreffuit til Holland oc begiert, at G. Vilhelm motte hidschichis at 

commandere de hollanske subsidiair troupper.3
27. Skichet 2 capere met nogle skerbade til Huen til at secondere 

noget voris folck, som var did gangen til at affhente fourage, efftersom mand

Folk og kræver indtrængende friskt Mandskab. Da Niels Juel og Henrik Müller havde været hos 
ham og meldt, at 6 svenske Skibe var løbne ud fra Landskrona og derfor bedt om nogle Skibe, 
havde han set Listen efter og knap fundet 4 Skibe, der havde Victualier nok og saa faa Syge, at 
han kunde tilbyde dem; og Kongen havde kun et Skib paa 22 Stykker.

1 De sidste Linier her ere delvis ulæselige, fordi Manuskriptet er makuleret. Ifølge Hjør
rings Sejrskrantz er den paagældende Ordre udstedt af Püchler den 16. Januar.

* Den siden bekendte Landgreve Frederik II af Hessen-Homborg «mit dem silbernen Bein», 
Helten fra Fehrbellin, der nær atter havde sat Livet til, da han forlod Danmark, under en Stran
ding paa Anholt. Se G. L. Grove: Adrian Banchers og hans Kamp ved Hveen i 1659 S. 28.

1 Ifølge Ausländ. Registrant i Rigsarkivet blev der 26. Jan. 1659 baade til Generalstaterne 
og Fyrst Wilhelm Frederik af Nassau, Statholder i Frisland, sendt en Anmodning om, at denne 
p. G. af sin Krigserfaring maatte og vilde overtage Anførslen over Hjælpetropperne.
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haffde kundschab, at de Svenske var gangen did til Huen, oc voris sig paa 
kieregorden retirerit.

Hort meget skyde i sundet, erfaret siden, at det var for Dubals (svensk 
residentes) tilbagekombst fra Engeland met en engelsk fregatte.1

Ankommen paa reden 2 hollanske galioter fra Holland met proviant, 
den ene at lofie her, den anden til Dantzig.

Folcket kommen tilbage fra Huen vskad, effter at det sig der for tuende 
svenske partier, begge sterkere end det, vel maintenerit paa kieregarden.

De 3 hollanske orlogsskibe, som vare gangne for convoy til Boring- 
holmb, kommen tilbage.

Imellem 28. oc 29. omb natten alarm met stormklocken for troupper, 
som berettedis at gae offuer isen til Amager.

30. ware de Svenske igien paa Amager oc lode sig sehe met temme- 
lige sterke troupper, ginge strax tilbage, alarm ved Vesterport af 30 musque- 
terer, som sig der lode sehe oc gaff en salve, huor aff major Suitzer2, sta[en]dis 
paa volden, legerement bleff blesserit, ginge strax tilbage, korne did vformercht 
bag de vercher opkast imod stranden.

Imellem 31. Jan. oc 1. Febr. omb natten alarm paa Christianshafn oc 
siden i Kidbenhaffn for Rytteri, som sig ved Christianshaffn præsenterede.

Imellem 2. oc 3. Febr. omb natten præsenterede sig rytteri ved Ca- 
stelet oc Øster port, bleff dog ingen alarm, mens allene giort derpaa nogle 
musquetader.

Den 1. Febr. komb breff ind fra den engelske gesanter met begiering 
Ewer3, resident her, pas til at komme oc igien at gae tilbage til leyrit matte 
tilschichis, efftersom hånd fra Engeland haffde befaling noget borealia regna 
angaaende at proponere, det han ved hannem gidre vilde.

Den 2. fr. salvus conductus vdschichet for engelsche resident og suar 
fra g. auditeuren omb H. Sten Bielkis anholding.

Imellem 2 oc 3 omb natten finge 2 svenske skade aff en granate ved 
yderste Vesterport, som bleffue paa steden, met en arm aff.

Den 3. lagt til den ende aff voris, ved voris ryttervagt, som lode sig 
poussere oc der met f.forneffnde] granate antende.

Den 3. komb den engelsche resident ind i byen met forslag otnb me- 
diation til fred imellem os oc Sverige a part, dog siden imellem Holland, 
Brandeburg, Polen oc Sverige.

NB. Der landgraffuen af Homburg fick skade paa Amager i sit ben, 
bleffue tillige met en major oc en corporal met nogle gemene quest.

1 Gustav Duvall, siden svensk Resident i Danmark, havde (jfr. P. W. Beckers Samlinger til 
Danmarks Historie) været i England for at kondolere i Anledning af Protektorens Død og begære 
en Hjælp af 30 Fregatter for Sverige.

8 Joseph Jacobsen Switzer ved Gyldenløves Dragoner, senere ved Ejler Holcks Regiment.
8 Isaac Ewres fik 26. Marts 1658 af Oliver Cromwel Kreditiv som Resident i Kjøbenhavn 

efter Philip Meadowe. (Tyske Kane. U. A. England A.)
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Svenske troupper igien paa Amager til hest, ginge tilbage offuer isen, 
bleff paa dennem fyret adschillige stocher aff Christianshafn.

4., 5. finge atter svenske skade aff granater, til den ende vdlagt omb 
natten.

5. Haffde engelske resident audientz, offuerleffuerede protectoris breff 
til h. m. om tilbud til mediation oc separattractater, tackede derhos for giorte 
congratulation til sin ny regering oc erbod sig til ald venskab.

6. tog den ene brandeburgeske gesanter g. affWitgensten affsked, vden 
nogen ceremonie, bleff dog til taffel, den anden Marwitz var destinerit til at 
forbliffue her som resident.

(Der mand omb stormen fick kundschab bleff ald klockslagen omb 
natten effterlat.)

7. omb natten gick igien granater an, som var vdlagt, fantis oc blod 
paa steden.

Svenske igien paa Amager, saa velsom den 8.
Imellem 8. oc 9. alarm omb natten. En parti svenske bemegtigde sig 

den yderste pram, som voris forlobe, de Svenske forlode den dog strax igien, 
kaste nogle stocher i vandet og satte ild i offuerdelen, som dog strax bleff 
leschet aff voris, oc igien aff prammen furet paa finden, effterat voris sig den 
bemegtiget igien.

(Den engelske resident hans suar tilstillet den 8. ved begge secreterere).
Den 9., der dagen anbrack, saa mand 1 stor parti folck af Svenske 

abmarchere fra Vester oc Østerporten, met vogner met maschiner oc fasciner 
tilbage til leyren, finge to fanger, oc en brucka, som de Svenske paa isen 
effterlod, lang 15 Alen og 3 quart, met 8 hiuul vnder, 2 gode Allen bred, 
aff 5 deler oc 4 stocker tilsammen sat, de 2 ehre met 4 hiul oc en liden 
stock ved huer ende.

Drog den engelske resident igien vd til leiren met hans maytu suar 
omb protectorens tilbud til mediation.

Den 10. omb morgenen saa mand finden igien met ald sin magt ob- 
marchere met sine machiner fra Norre og Vesterport, dog vden nogen attacque 
(formenis begge gange attacquen at vere effterlat, fordi hånd for sildig var 
ankommet oc inden dag iche mente sin desseing at kunde forsette, saa oc 
stor ild, som forste gang paa prammen bleff antent, oc hånd dermet endegt.)

Imellem 10. oc 11. omb natten ved halffgaen to falt finden an den 
halffue bulverck ved longangen imod dronningens haffue oc sogte indtil imod 
dag sig den at bemegtige. Fire vare met stierne opkommen, bleffue paa bul- 
verchet ddd stuchen, en del hans folck sogte oc at angribe imellem longangen 
oc staldene, kongens betientis post oc skibet Hdyenhald mens matte paa 
begge steder affvige met storste forlust effter nogle timers skarp attacque i 
synderlighed ved den halffue bulverck aff folck, machiner, aff broer, som vare 
anbragte oc ellers forlobne, stormledre, gevehr oc andet.

Skede oc attacque imellem Østerport oc bulverchet nest derved imod 
Kongens haffue paa hollendernis post (Ved 5. vngefehr, hollenderne forlode
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strax ravelinen, som finden sig dog iche kunde bemegtige. Attacquen skede 
for sildig, fordi mand hafifde haab, at folcket sig til löngangen, huor anden 
anfald schede, skulde begiffue, oc blotte denne post.), saa oc paa Christians- 
hafifn, der canalen löber ind i byen, som Hollender oc holder vagt noget för 
ved 4 slet vngefehr, mens bleffue paa begge steder met stor forlust afif folck 
oc machiner afif broer oc stormleder oc afifslagen, dog met störst skade ved 
Österport.

Ved löngangen paa den halfifue bulverck blefif Jacob Rotsten oc 3 fyr- 
verper oc en borger afif Warburgh (?) døde; (Holger Rosenkrandz Gundesön 
quest, döde der afif siden, den 16.); paa Christianshafifn en conestabel afif egen 
forsømmelse död, der hånd for tilig vilde lade, oc ellers paa skibet Höyen- 
hald 4 eller 5 oc ialt imod 11 döde oc queste.1

Fra finden blefif strax indschrefifen omb beuilling at lade sine döde be- 
grafifue oc afifhente oc fornoden pas dertil. I serdelighed erindres omb ob. 
lieut. Gengel afif pfalsgrefifueske regiment oc general major Vavarson, som 
safifnis, blefif höfflig suarit, at mand efifter deris lig ville lade lede oc ligene, 
som findis kunde (,vere følgagtig; blefif dertil begerit geleits brefif.)2

Oberst lieut. Stall var befalet at angribe det bolverck mod castelet, 
huis original ordre, afif kongen selfif vnderschrefifuen, iblant de döde blefif funden, 
dat. 8. feb., oc ob. lieut. Lensmand oc Vitenghofif met rytterie at sette efifter 
oc posten at maintenere (paa den lange courtine imod castelet) til videre ordre

1 Det stemmer med det ringe Antal Saarede og Døde, at efter Lars Flemings Beretning i 
det svenske Rigsarkiv de c. 800 svenske Saarede næsten udelukkende havde Skudsaar.

2 I den svenske Lejr, hvor ellers alle var meget skrivende, gik Korrespondancen næsten 
ganske i staa i den første Uge efter Stormen — rimeligvis under det sønderknusende Indtryk af 
Nederlaget. Til de almindeligere kendte (trykte) Relationer om Forholdene efter Stormen skal 
føjes følgende: Den 18. Febr. skrev Generalauditør Tscherning til sin svenske Kollega om at lade 
Ligene af de faldne Svenske begrave, og dersom de Svenske yderligere ønskede udleveret Lig af 
faldne, høje Officerer, maatte de senest den 19. om Morgenen lade Tscherning det vide, da Ligene 
nu ikke længer kunde ligge ubegravet hen. Den 19. Febr. skrev «Frederich Thurefien Stads- 
Haubtman uber die Ganntze Boregrie In Coppenhaggen > til Gust.. O. Stenbock og berettede at 
have haft stort Arbejde med at ordne Begravelsen af de faldne Svenskere. Hans egentlige Ærinde 
var dog at bede Stenbock interessere sig for Thuresens Stedsøn Moritz von Tye samt «hans» 
Svoger, Johan Mollengraff, begge Borgere og Købmænd i København, som nu med samt Hustruer 
og Børn vare i Anna sal. Jørgen Jakobsens Hus i Warberg. Endvidere bad han for en anden 
Svoger, Hans Herman Heister, ogsaa Borger og Købmand i København, nu i Fængsel i Malmø. 
Trods Thuresens respektindgydende Titel synes Stenbock ikke at ville anerkende Th. som Kollega, 
men kalder ham i Skrivelsen til Carl Gustav hensynsløst for <en Borger i København». Det bliver 
sandsynligvis aldrig tilnærmelsesvis oplyst, hvor stort de Svenskes Tab var i Stormen. Krag nævner 
her, at man den 11. Februar havde funden 566 Lig; men hertil kommer formentlig et betydeligt 
Antal, der var druknet i Vaagerne, og som først senere er kommet tilsyne. De saarede blev bragt 
til forskellige Steder paa Sjælland for at plejes saa godt det lod sig gøre. Den svenske General- 
kommissarius Lars Fleming oplyser Carl Gustav om, at der den 22. og 25. Februar findes noget 
over 800 saarede alene i de to Byer Roskilde og Køge; men han beretter intet om, hvormange der 
var død af deres Saar i Dagene mellem den 11. og 22., resp. 25. Februar. Hvor mange saarede, 
der fandtes i andre Byer, kendes ikke, om det end vides, at bl. a. Hillerød og Slangerup ogsaa 
ligesom Roskilde og Køge havde faaet saarede at pleje.

Danske Magazin. 5. R. VI. 21
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oc general Banier omb al succes at acusere, omb de end nogle gange blefifue 
afifslagen, dog fd. [□: fornefnde] desseing at exequere.

Cap. Vgla blefif funden ddd paa den halfifue buldverck ved longangen 
fast paa bulverchet, huor omb stor andel stier allerede vare anbragt, som folck 
dog tilforgiefifs sogte at komme op paa, efifter at de sig den ravelin, der for 
liggendis, bemegtiget oc en del pallisader afifhugget.

Skibet Hdyenhald, derpaa capitain Peter Morsing, huorpaa vare 18 
mand, blefif skarp attacquerit oc derved en brander oc anbragt vden efifect, en 
maior Smid1, forige comendant i Lanscrone, blefif derpaa nederhuggen, oc der- 
omb lae u ddde, forvden huis, som i vogerne var drucken.

(Erobret faner 4; funden ddde 566 paa adschillige steder vden byen, 
oc Vavarson saa vel som ob. lieut Lensmans oc Vitinghofifs ordres til 
attacque in originali, den forste ved Vandkonstens bulverck, den anden ved 
castelet, dog attacquen skede ved Østerport.

Vavarson var en petard medgififuen til porten paa longangen, som dog 
iche fantifi, fordi der en verit i C4 tid, som i denne konges tid var efifter- 
muret. Varvarsons lig blefif funden ved Østerport, huor hånd folcket sogte at 
anbringe, efifter at ved longangen intet var at vdrette.)2

Ordet den 8. Brandeburg, feltgeskrey — mit got.
9. Polen, felgesk. — got allein.

- 10. Holland, feltg. — Ehrlig.
(10. svenske Ord: Hilf Got.)

1 Denne Major Schmidt var en Svensker.
2 De deri indeholdte Oplysninger har Krag rimeligvis faaet af svenske Fanger eller Over

løbere. De Forhold, der førte til, at det svenske Hovedangreb i denne betydningsfulde Nat førtes 
netop mod eden halffue bulwerck ved longangen imod Dronningens haffue», er hidtil ukendte, men 
belyses i en Skrivelse fra (svensk Toldforvalter i Helsingør m. fl. St. under Krigen) Peter Berg- 
mann, til Carl Gustav, dat. Malmd 26/n 1658. Bergmann beretter, at Residenten Dureel ved Spio
neringen i de senere Aar havde betjent sig meget af den danske Student Jakob Hasebart til at 
skaffe sig Efterretninger, og blandt andet har Hasebart altid rigtig berettet om de Danskes «Slut
ninger» paa deres Møder. (Hasebart var bl. a. i Familie med Slægten Lerche.) Hasebart med 
flere Danske sidder nu i Forvaring i Malmø. Han kom forleden Dag til mig, og efter store Løfter 
fra mig til ham om Foræringer o. 1. berettede han, at der fra Christian den Fjerdes Tid skal findes 
ved København en Gang under Jorden <fra Watnkonsten i Kongens Trågaard under Volden ved 
Nørreport», (det ses, at Bergmann personlig ikke er særlig godt kendt med de topografiske For
hold), hvor der tidligere skal have været et Laboratorium, hvori Dr. Hasebart, der var en Skotte, 
Studentens Bedstefader, ligesom han ogsaa var en berømt Kemiker og Livmedikus hos Kong Chri
stian, da skal have laboreret. Men dette Laboratorium blev efter mange og resultatløse Udgifter 
nedlagt 1631, og 1648 er der derover bleven opkastet den Vold, som nu staar. (I 1645 og 1646 
udførtes der betydelige Arbejder ved Københavns Befæstning.) I 1648, ved Kong Christian den 
Fjerdes Begravelse, var den unge Hasebart nede i Løngangen og fandt denne fuldstændig vedlige
holdt, men Laboratoriet var dækket over med løs Muld. Graven derudfor er paa dette Sted ikke 
i Alen dyb og Grunden er meget sandet her. Ved nogle Timers Arbejde kan man nede fra komme 
op i denne Gang og dernæst trænge ind i «Kongens Have». Hasebart tilbyder sig personlig at 
ville paavise Stedet, og han siger, at ingen af de nuværende danske «Betjente» husker noget om 
Sagen, andre end alene Grev Ulfeldt, dersom denne adspørges.
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[Ordet den] u. Österreich, feltg. — redlig.
12. Moscow, feltg. — traw got.

Förend attacquen skede imellem 10. oc 11. omb natten encourage[re]de 
kongen selff met presterne folcket, officerer oc gemene bleff giffuet brende 
oc spanske win, oc en del truet til at dricke.

En del var klædt i huide skiorter oc haffde huide huer paa, alle haffde 
paa hattene tegen aff halmb oc eneberriß.1

I mellem den 11. oc 12. saa oc 12. oc 13. omb natten alarm oc ringet 
med klockerne, dog vden nogen fundament.

Den 12. komb geleids breff fra finden for dennem, som de döde skulle 
lefifuere, met begiering, at de alle matte vere fölgagtig, anseende de officerer, 
som saffnis, iche kunde specificeris.

De hollanske cofardi matelos haffuer sig til stöckerne ladet bruge, oc 
derved giort god tieniste, bleff giffuet en huer omb natten 24 ß,

Den 12. Skede tacksigelse oc bleff siungen te deum i alle kircker for 
f.[neffnde] victorie.

Den 13. Svenske troupper igien paa Amager saavelsom den 11. 
oc 12.

Imellem 13. oc 14. alarm met storm klocken for en truppe, som sig 
lod sehe ved revelinen for Österport, som sig dog retirerede, der derpaa bleff 
fyret. Komb en offuerlöber, beretter, at finden haffde schichet folck til Moen 
at attacquere.

Aff hans mayu oc andre bleffue 11 officerers lig kledt, der iblant lieut. 
gen. maj. Vavason, som Hollenderne begge oren affschoren, oberster Gengel, 
oberste lieut. Dromond affHesterichs reg., Major Smid, bleff paa skibet, Cap. 
Vgla, Ritmester von Osten.

Den 14. Forfneffnde] lig bleffue aff voris vdbragte oc aff de Svenske 
empfangen vden for ladgarden ved gener, aud. Zerning oc en trouppe rytterie, 
Cammerher Buck tackede, at mand dennem vilde lade vere fölgagtig, gaff oc 
for, at endnu mere fattedis.

En rytter kom vformercht met voris folck tilbage herind fra finden.
De alarmer, som skede tit, vare af ryttere, som bragte endel lunter met 

sig antendt paa stenger, til at siunis fodfolck.
Den 15. döde Holger Rosenkrandz Gundesön aff sin blessure.2
Imellem 15. oc 16. blind alarm ved Öster oc Nörreport oc derfore 

ringet met klockerne.
Den 16. skreffuet ind oc tachet for courteosie, beuist met de dödes lige, 

met erbydelse til betaling derfore, oc begiert, at endnu matte ledis effter ob. 
lieut. Lensmand oc Vitinghofs lig saa velsom ritmester Nyenhusen under ob. 
Gorg.[as] ved Österport oc ritmester Vesterhagen.

1 De to ovenstaaende Sætninger staa i Originalen under den 16. s. M.
1 Det er altsaa urigtigt, naar det almindelig har været antaget, at han dræbtes paa Stedet 

Stormnatten.
21*
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Longangen imellem slotet oc provianthufiet, saa velsom corps de garden 
ved Hdybro affbrot til at brende paa slotet met flere huse.

2 biorne vdsat aff toygmesteren ved pele paa Isen vden hans post, 
bleffue dog befalet strax at indtagis.

Imellem 16. oc 17. alarm omb natten ved Oster oc Vester port, ringet 
met klockerne for fae troupper, sig lode sehe; ved tromme slag vdrobt aff voris, 
at en huer sine suenske fanger skulle angiffue vnder hdyeste straff, oc aff 
leut. admiral Opdamb, at huo videnskab der omb haffde skulle angiffue den, 
som gen. maj. Vavarson drene affschoren.

Den 17. begynte det noget at toe, effterat det fra 1. february conti
nuerit met forst, saa haffnen, som allerede var optoet, gandsche igien er til- 
frosen, oc langt vd i stranden.

Bleffue de svenske ddde legemer, som i siste anfald vare bleffuen, be
gravet ved byens dodgravere.

Bleff met flid arbedet paa at nederkaste den gamble vold vden Vester 
port imod stranden, efftersom finden fordegt var gangen dervnder til siste 
storm.

Den 18. skreff g. auditeur til Opdamb, at k.[ongen] aff Sverige haffde 
beuilget hans fangers vdvexling, met begiering, at den matte berammis oc 
skee. 1 Komb rector M. Brochmand, som hidindtil haffde verit i Kidge, hid. 
ind met pas effter den engelske gesantes solicitation.

19. korne 5 offuerlobere her ind, deriblant en quartermester, berettede, 
at rytteriet ilde tilfredfi; omb natten korne paa reden 5 Islansfarer fra Norge 
fra Ostrisor, haffde allene verit fae dage i soen, bragte met, at Trundhiembs 
bye var offuergangen den 7. xbris 1658.2

*

Den 30. april fegtet met den svenske flode imellem Loland oc Ee- 
meren.3

1 Den 4. Marts n. St. kom Viceadmiral de Withs Løjtnant med 13 Matroser og Soldater og 
nogle Koffardisømænd til København, som udvexlede mod svenske Fanger (Wassenaers Journal).

a Her ender det indheftede Haandskrift, men paa løse Blade følger Fortsættelsen efter godt 
2 Maaneders Mellemrum, jfr. de indledende Bemærkninger. Otte Krag var imidlertid med Rente
mester Henrik Muller afsendt til Nakskov for i Lolland og Falster at træffe Anstalter til at mod
tage, forpleje og besørge videre et Hjælpekorps fra Halvøen til Sjælland. Den 23. April var de 
begge i Nakskov. Den 27. April erobrede Carl Gustav efter flere fejlslagne Forsøg Falster, og 2 
Dage efter gik Svenskerne fra Falster over til Lolland. Den 3. Maj erobrede Svenskerne den lille 
0 Stensø ved Nakskov, og den 4. var Blokaden af Fæstningen effektiv. Jfr. Ligprædiken over 
Otte Krag (Kbh. 1666), Halsted Kloster Lens Regnsk. 1658—59, Afregninger VIII, Nr. 48; Dan
ske Kongers Hist. Nr. 139; Svenske Rigsregistratur s8/< 1659; «Cari X Gustavs Tid, Handlinger 
vedr. Armeerne, den danske Krig, Fase. Betænkninger og Diarier» i det svenske Rigsarkiv. Bobé: 
Ditlev Ahlefeldts Memoirer, Wallensbechs Diarium.

8 Wassenaers Breve viser, at han fandt det betænkeligt at angribe den svenske Flaade, inden 
den dansk-hollandske Flaade var blevet forenet med Helts Eskadre, da den svenske Flaade var for 
overlegen, og det stred ogsaa mod den danske Konges Ordre. I hans Journal omtaler han under 
12. Maj n. St., at den svenske Flaade, 24 å 25 Skibe stærk, hvoraf 2 Brandere, laa mellem Fe-
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Maius 1. Admiral Opdamb omb borde1, seet huad skade Trefoldighed 
faet, sat for Als.

2. Ditleff von Alefeld2 om borde, loffuit folck fra de brandeburgeske.
3. O. K. oc H. M. ankommen, delibererit met Opdam3 omb Loland 

met folck at vndsette, alting opsat til D. von Alefeld kom tilbage, som skeede 
den 4.

4. Resolvent paa Trefoldighed met Opdamb at sende vnder cap. 
Koenigs comando Gra Wlff, S. Jean, Svenske Suan, Forgylte Skel, Galiot 
S. Peter, met cap. Orning, Jacob de Vatte, Qvast oc 3 hollender, nemblig 
Duym, Pomp [blankt Navn]4 til Mittelfarsundt til at facilitere Churfurstens 
folckets transport oc at fdige hans ordre.

2 Skibe til at confoyere folck fra Femeren til Nackschouffues vndset- 
ning, som alle strax finge tilbørlige ordres, oc resolveret, at Helt skulle gidre 
sit beste til at komme til 06.

5. Saa mand Helt vdkomme fra Synderburg met sine skibe, giorde 
deroff[uer] segel met Trefoldighed, huormet Opdamb ilde tilfreds, fordi en del 
hans cap. er dae i land til at kiobe proviant, matte derfore sette igien, schi- 
chede oc Papegoyen til Synderburg effter piloter.

6. Oberste Canitz fra g. [en] m.[ajor] Gots5 met Helt omb borde, 
Opdamb tilbragt om at gidre tilsammen segel til Loland oc at soge finden, 
sat vnder Ecklenfiord.

7. Sent til Kil om proviant til comm. Heltt.

mern og Laaland og ventede paa dem den 10de. Begge Parter søgte at vinde Luven, og da de 
passerede hinanden anden Gang, blev Admiral Bielkes Forre-Merssejl skudt ned, og det varede helt 
længe, inden et andet blev sat i Stedet, i hvilken Tid Wassenaer maatte ligge og vente paa ham, 
og Svenskerne vandt Luven. Da de passerede anden Gang <kneb vi», siger han, <en af deres 
Brandere og et af deres Orlogsskibe, som de lod gaa for Vinden, og var helt i vore Hænder, men 
da Admiral Bjelke var nærmest ved dem og ikke forfulgte dem, lod jeg dem ogsaa løbe. Derpaa 
passerede vi hverandre endnu to Gange, dog kom de længere og længere fra os, og da det be
gyndte at blive sent, og jeg saa, at de ikke havde isinde at komme op mod os, sendte jeg min 
Kaptajn ombord hos Hr. Bjelke og lod ham tilkendegive, om det ikke var bedre, da vi ikke kunde 
komme til dem, og de ikke vilde komme til os, at vi satte vor Kurs til Flensborg for at forene os 
med Viceadmiral Helt og fremme det, som Hans Majestæt Kongen af Danmarks og hans Allieredes 
Tjeneste maatte fordre.»

1 Udtrykket omborde sigter aabenbart til Admiralskibet Trefoldigheden og viser i Forbin
delse med andre Udtryk i det Følgende, at Forfatteren er her ombord, jfr. Indledningen.

’ Jfr. dennes af L. Bobé udgivne Memoirer ligesom Schacks Papirer, Fase. Kgl. Missiver til 
Hans Schack, Kiigskoll. vedkommende, i Rigsarkivet, samt om Mødet mellem Otte Krag, Henrik 
Müller og Ditlev Ahlefeldt ombord paa Trefoldigheden den 4. Maj Beretning fra Ahlefeldt til 
Kongen af samme Dag i Rigsarkivet, t. Kane. Brandenburg A.

8 I Wassenaers Journal for 8/is Maj hedder det: <Om Morgenen Østenvind med tæt Taage, 
kom ombord Hr. Otte Krack, Hendrick Müller og Admiral Bielke, de to første kommende fra Laa
land» ; endnu et Vidnesbyrd om at Forfatteren ombord paa Trefoldigheden, der omtaler denne 
Deliberation, er denne sidst nævnte Deltager i Deliberationen.

4 Den tredie nederlandske Skibschef, hvis Navn staar in blanco, hed Slort (W.s Journal).
8 Den brandenborgske Generalmajor v. Götzen.
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8. Toge, ombsider fyret af Opdamb 3 skud oc sat paa Colbergerheide, 
suarte met 3. Opdamb omb borde paa Trefoldighed, resolverit at sette for 
Alboe.

9. Lolands Alboe, did oc korne fra Femeren 6 skuder met folck, 700 
mand, oc deris toe confoyer met g.[eneral] l.fieutn ] H. v. Alef.[ilt] oc g.[en.] 
m.[aior] F. von Alefeld1 met kongelige ordre omb ald assistentz; omb borde 
met Opdamb oc bragt hos hannem tilveye fra huer 2. skib en bod, oc som 
skulle mode ved Trefoldighed omb anden tegn, naar met flag oc et skud 
tegen bleff giffuit, som oc skede.

10. Forsogt at bringe secours i Nackschouff, tilforgieffs for modbor, 
engden aff passagen besat, platzregn oc vnd vejer. Skuderne met folcket til
bage til Femeren for mangel aff proviant.

Skreffuet ind i Nackschouff, fordelt 60 centn. krud paa vore skibe, som 
Hans von Alefeld1 met haffde, lånt 5 centner til en hollænder, som haffde 
mangel.

11. Breff aff Nackschouff. Svaret igien. Obtinerit aff Opdamb 4 or- 
logschibe (deriblant 2 transport fldyter) effter proviant til Lybeck.

Opdamb omb borde til at tage affschet i hart veyer met ordre til ski
bene, til Lybeck destinerit.2

12. Alle bade i land effter wand, til seils til Lybeck, bleff klaget 
offuer, at vandet var brack.

13. Breffue fra Nackschouff, Montagus8 styrmand oc pilote omb borde, 
som den 5. var vdsent til at male dybet i Belt. Begynt at tage Belts told.

14. Lettet anker for Nackschouff.
15. Skichet Helt met Rotsten oc 2 hollanske skibe for Nyborg, efterdi 

Opdamb først vilde lade indtage andet wand paa derne.
20. Lettet anker met floden til de andre skibe forNyeborg; 2 schibe 

schichet til at krytze mellem Nackschouff oc Femeren til at forsickre proviant 
skibene.

23. Commanderit en galiot oc fartoy til at affhente queg fra en de, 
som en svensk officerer haffde ladet derpaa sette, vnder Opd. capiteins4 
comando.

25. Kom fartoyet tilbage met 90 oxen, deraff til os 13 stocker.

1 Jfr. Bobé: Familien Ahlefeldt.
2 Den “/21 Maj beordrer Wassenaer Capt. Waerdenburgh til at bringe <H. Exe. Otto Crach* 

og Henrik Müller først til Lybek, derefter til Kjøbenhavn. Næste Dag omtaler han, at de tog 
Afsked med ham og drog til Lybek. Den 2o/8o Maj sender han Skib til Lybek for at hente dem 
og skynde paa Proviantskibene. Den 28. Mai/6. Juni kommer Proviantskibe tilbage fra Lybek til 
Wassenaer, der næste Dag omtales Besøg af Bielke, O. K., H. M. og von Oesten, Landdrost i Del
menhorst (W. Journ.). Otto Krag er altsaa ikke ombord paa Trefoldighed fra l8/s6 Maj, uagtet 
Dagbogsoptegnelserne føres herfra.

3 Admiral Montaigu, der førte den engelske Flaade.
4 Kaptejn Jan van de Liefde, der havde udmærket sig meget i Slaget i Øresund 1658, en 

siden berømt hollandsk Admiral.
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27. Seet proviantskibene ankomme fra Lybeck. O. K. omb borde.
28. Opdambs gest, ankom Petersen1, skichet til hannem fra Medaw 

omb stilstanden.
29. Resolverit, at Bancker2 met 3 sine skibe oc Helt skulle secondere 

Hans von Alefelds folckets transport til Langeland med Helt, Rotsten oc de 
Linge, skibet Sonder Ruhe met Vardenburg oc de Hon befalet at fdige O. K. 
oc H. M. til Churforsten, huormet de oc strax ginge til seils.3

Breffue fra Ruyter4, at hånd Lefid passerit.
30. Breffue fra Holland oc de Ruyter omb stilstanden,5 giort finden 

alarm met boder.
31. Alarm met boder.
Junij. 1. Opdamb til seils imod Rombs6 met en del sine skibe, 

effterlod nogle hos H. Bielcke.

1 Vistnok Kongens bekendte Kammertjener Jacob Petersen, siden rigt gift i Holland og tysk 
Rigsfriherre de Petersen. Jfr. Personalh. Tidsskr. 3. R., 2. B., S. 106 ff.

2 Adriaen Banckers, der havde gjort sig berømt i Marts samme Aar ved sit heltemodige 
Forsvar af sit paa Hveen grundstødte Skib, og siden udmærkede sig som Viceadmiral og Admiral- 
Løjtnant for Zeeland i Krigen mod England, død 1684. Jfr. G. L. Grove: Om Adriaen Banckers 
og hans Kamp paa Hveen, Kbh. 1902 i Tidsskr. for Søvæsen.

3 Dagbogsoptegnelserne synes stadig førte ombord paa Trefoldighed fra denne Dag til 13. 
Juni, uagtet Otte Krag imidlertid var paa en Sendelse til Kurfyrsten.

4 Den berømte Admiral Michiel de Ruijter, der kom med den store Hjælpeflaade for at af
løse Wassenaer.

5 Wassenaer skildrer samme Dag 80/5 gi. St eller 9/e 1659 n. St. i et Brev til Jan de Witt 
med friske Farver det overvældende Indtryk af Efterretningen om den ved den første Haagerkonfe- 
rence vedtagne Stilstand, der i det Øjeblik, alt var forberedt til at handle, forspildte hele Virk
ningen af den nederlandske Flaades Foraarstogt. Brevet begynder saaledes:

Mijnheer 1
Mit sidste Brev til D Æ. var af 14. Maj. Den 7. ds. har jeg modtaget Deres Skrivelse af 

30te passato, med hvad dermed afgik, og imorges den af 23. dito tilligemed de Højmaaendes Re
solution af 22. dito om den projekterede ommeldte (bewuste) Traktat. Jeg tilstaar, at den gjorde 
mig aldeles perplex, og at jeg ønskede, at Gud vilde give mig mere Forstand end jeg har, for at 
udrede den, da den efter min Mening indeholder Modsigelser, som jeg ikke ser Udvej til at komme 
over. Man giver mig Ordre til ingen Hostilitet at udvise mod Svenskerne og ej heller at hjælpe 
til ved Troppers Overførelse til Præjudits for Svenskerne. Jeg er fast overbevist om, at de Trop
per, som er Kongen af Danmarks egne, ikke ere heri indbegrebne, men at det staar (os) frit for 
at bringe dem, hvorhen Hans Majestæts Tjeneste requirerer det, thi Svensken ligger ikke stille, og 
fører sine Tropper fra den ene 0 til den anden og bliver derved ikke blot Mester alle andre 
Steder, men vil ogsaa blive det paa Lolland, naar de faar indkorporeret Nakskov. Og ere vi vel 
sikkre paa, at han ikke, naar han træffer paa nogle af vore Skibe eller andre og er stærkere end 
dem, vil angribe dem? Jeg tilstaar, at jeg ikke turde lade det komme an paa hans Discretion, selv 
om han iforvejen havde givet sit kongelige Ord. Kort sagt, jeg finder det projekterede meget for
delagtigt for Sverrig; dog førend jeg svarer i Detail derpaa, saa vil jeg endnu en Gang overlægge 
det og se, om jeg kan sætte mine Considerationer derover paa Papiret for at sende det til Dem, 
da jeg nu ikke er bekvem dertil, eftersom det er faldet mig alt for grovt for Brystet. Og det maa 
jeg nu sige, at jeg kunde ønske, at jeg med Gud og med Ære var hjemme igjen, thi den Slags 
Commissioner kunne kun tjene til min Ruin og ingen Ære, ej heller Reputation eller Tak kan 
man indhøste. (Orig. i Rigsarkivet i Haag).

6 o: Romsø.
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2. Phönix og Sorte Rytter ankommen til voris Flode fra de Ruyter. 
Skibet de Kogge commanderit til Helt.

3. Peder Morsing schichet til Alborg elfter proviant, ankommen fra 
de Ruyter proviant skibe til Opdamb oc folck, som satte hos Opdamb.

8. Viceadmiral Meppel1 schichet til Peter Floresz skib Josva, fyret oc 
satte sin flag op, bleff suarit aff’ voris oc de andre skibe.

11. Komb en keyserlige commissarius om borde.
13. O. K. tilbage. Conjunctionen aff Opdambs oc de Ruyters floder 

met store alegresse oc skyden.
14. Beordret Meppel viceadmiral met sine skibe, liggende for Knuds- 

hoffuet, at coniungere sig Opdamb oc resten aff floden. Svenske trompeter 
hos Opdamb.

15. Hans von Alefeldt acuseret, at hånd met fodfolchet fra Ferneren 
sig met Churförsten elfter begiering vilde coniungere.

16. Opdamb met gandsche flode til seils imod Samsöe imod de 17 
svenske, som sig lode sehe, som berettedis ved Frederichsodde.

Julius2 3. Sat for Kiöbenhaffn imod Dragöer effter 3 skud af Trefol
dighed.

Huorpaa 6 suenske orlogsskibe, som tilforn lae for haffnen, giorde 
segel lige til Lanscrone, strax de floden bleffue var.

4. De hollanske gesantere omb borde hos Opdamb. Sorte Biörn oc 
Phenix, som fra Portugal vare kommen, skichet ind til Kiöbenhaffn, saa oc 
Cornelius Jacobßen met sin galiot, lad met Krud, de siuge som paa alle ski
bene fantis.

5. Opdamb drog i land.
Casper Wilthagel ankommen fra Flenßburg met al det indkiöbt i floden.
6. Ankomb Ruyters flode paa reden for Dragöer oc der satte, saa oc 

cap. de Linge, som fra Ferneren var schichet til Lybeck til at conföyere der
fra huis fartöy til Kiöbenhaffn begiertes, met 400 fade öl til floden, 800 cent
ner krud, gevehr oc andet.

7. Indsendt 2 Hamborger, som vare kommen fra Stockholmb.
9. Marschalcken omborde met begieris, HB ville lade bede de 4 vice

admiraler til taffel met Hans Mu, som oc skede.
13. Hans kongl. höyhed omb borde hos alle viceadmiralerne, oc siden 

hos Opdamb til middagsmaltid, bleff ved Dragöer empfangen aff voris bode 
oc siden aff Opdamb fult, sterk skut paa Opdambs skib, der hånd gick fra 
borde, suaret aff voris skibe, huer met 9 stöcker.

18. Opdamb fra sin skib til Kiöbenhaffn.

1 Jan Corneliszoon Meppel blev Viceadmiral efter Peter Floriszoons Fald i Søslaget i Øre
sund 1658, udmærkede sig senere ofte mod Englænderne, blev 1665 Admiral-Løjtnant, døde 
c. 1670.

2 Det her begyndende ny løse Ark er fremdeles skrevet med Otte Krags Haand.
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21. Talet met viceadm. Jan Evertson1 oc de Ruyter H. B. omb 8 
dags proviant til fodfolket, effter at det var sat i land, som oc bleff samb- 
tocht, dersom gesanterne i Kidbenhaffn allene deromb ville vdskriffue, huilcket 
strax til kongen oc r.[igets] hoffmester bleff adviserit, met begiering, f.[orneffnde] 
breftue matte soliciteris oc hid schickis.

Komb Otthe K., marschalck Schack, oc den brandeburgiske gesanter, 
Bogislaw Somnitz, omb borde, saa oc cammerjuncker von der Visk, til at vere 
offuer schiffte met Droningens brodre effter deris moder, saa oc ob. Krag, 
Both2 etc.

Giffuet ordre til Vna Nanflen, cap., at vdprefie det smae fartoy, derpaa 
tilborligen pafie ved admiral, viceadmiral oc skout by nacht, som deroffuer 
skulle settis, saa oc at haffue sin første rendevous tilsammen vnder Femeren.

22. Rigens hoffmester, keyserlige, polske, brandeburgeske oc olden - 
burgiske gesanter omborde, saa oc siden effter middag hans maytl, alt til at 
bringe den hollanske flode til seils, som dog iche kunde nahefi; Opdamb til 
gest hos cap. [Navn in blanco] paa skibet, did oc droge r.hoffmester oc alle 
gesanterne, bleff der sterk fyret oc druket, i stocke til huer skal, ombsider 
komb Opdamb omborde hel beschencket.3

Jullij den 3.* Sat under Dragder met vores och dend hollandsche 
floode, commenderet af hr. Opdam, efter at mand af 3-foldighed 3 stocker 
fyret, huor paa Otthe Krag och Henrich Muller strax drog i land til at gidre 
hans ma: beretning om reisen.

De suensche schiibe, som laa for hafnen, giorde strax seigl til Landz 
Crone och en stor deel af det fahrtoy, som med floden var kommen, giorde 
seigl til Kiobingh: imod ordre, huorfore Spes med 3 hollender schiibe blef 
did commenderet ded at hindre, at de iche schulle komme i fiendernis hender, 
och forsichre passagen, begiert af skibene ofuerslag paa huis de til 2 maane- 
ders proviant behofuede, saa och fortegnelse paa deris syge.

Otte Krag schiket ud med kongens vogn til at hendte Opdam i land,

1 Johan Evertsen, en tapper Søhelt, der allerede i gamle Tromps Tid havde udmærket 
sig som Vice-Admiral og nu følte sig tilsidesat ved at føre en Flaade under de Ruiter. Faldt i 
et Søslag den 3. August 1666 og fik en Æresgrav af Staten.

2 Obersterne Mogens Krag og Volrath Both m. fl. skulde følge Schack ved det planlagte 
Tog til Fyen.

8 Wassenaer skriver sajnme Dag, at han var paa Bjelkes Skib, hvor han paa Kongens ind
trængende Begæring resolverede at gaa til Sejls ved Daggry, hvad han ogsaa gjorde næste Dag. 
Men i første Vagt modtog han fra Nederlandene Brevene og Resolutionerne af 11., 13. og 24. Juli.

4 Det Ark, der nu atter begynder med 3. Juli og meddeler noget fyldigere Oplysninger end 
de foregaaende for samme Dage, er skrevet med en ny Haand, der ser temmelig skriveragtig ud, 
og med en anden Retskrivning end O. Krags, bruger schiibe for schibe eller skibe, och for oc, ud 
for vd o. s. v. Anmærkningerne og Rettelserne ere dog for en Del med Krags Haand.

I samme Ark ligger en løs Seddel, saalydende: Kongl. Mayn orlog schib Threfoldigheed er 
i sin lengde mellum staffnen 133 foedt, vdi breeden 35foedt, dybt 151/2 foedt.

Danske Magazin. 5. R. VI. 22
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som sig dog undschyldte dend aften1 ey at kunde folge, mens om morgenen, 
som dog iche scheede, fordi de hollandsche gesandter hannem tilschreff och 
begierte med hannem at tahle, kom och hannem om anden dagen om boerde.

Den 4. Indschicket Phænix och Soerte Biörn, som med salt var komen 
fra Portugal.

1 galioth ladd med krud saa och endeel vandfadde oc siuge.
Den 5. Opdam i land, ankommen Wilthagen med øll och broed, til 

huilchet at forschaffe hånd fra Nyeborg var henschicket til Flensborg.
Den 6. de Ruyters och Jan Ewertsons flode ankomen paa reeden for 

Dragöer, huor paa bleff fyret af vores saauelsom de hollandsche schiibe, cap- 
tein de Lingie och ankommen med munition och proviant, som hånd til Ly- 
beck var henschicket at affhendte och convoyere til Kiöbingh. och flooden.

Den 7. Papegøjen kommen tilbage fra Flensborg, huort hen dend var 
skicked med Niels Banners tiener och brefue til Wilthagen.

2 Hamborger anholden och indschiket, fordi de var komen fra suensche 
steder, ladd med kober og jern. Saa och 2 lybsche tagen under Moen paa 
reisen til Kiöbenhafn.

9. Marschalchen paa 3-foldighed med begiering, at Henrich Bielke de 
4 statische vice admiraler ville bede til thaffel hos hans Ma: paa Dragöer til 
middag, som och scheede, did kom och Opdam och Bielcke, Gunde Rosenk: 
och Otte Krag.

10. Holdt raad2 i rügens hofmesters huus med de 2 hollandsche ge- 
sandtere, Otte Krag, Axel Urup, Opdam, Schack och de 3 hollandsche ober
ster, resolueret at undsette Nagschou och tentere noget paa öerne med de 
hollandsche och voris floder och folch.

11. Sendt syge och döde i land.
13. Var printzen hoes Opdam til giest til middag, dog först paa alle 

deris skiibe, som förer flag, printzen blev af H. B. ved Dragöe imod dragen 
och udledsaget.

Samme dag kom och til Opdams skib dend brandenb: och oldenborg: 
gesandter. Der printzen drog fra boerde blev sterck fyret af Opdam. Suaret 
af 3-foldighed med 9 och de andre dansche skiibe med 3.

14. H. B: i land til Kiöbinghafn.
(Den 15. Klammerie imellem gen: Pickler och Fuchs, i hans Ma: ner- 

verelße for nogen hollandsche folch, som Fuchs ilde tracteret paa Christians- 
hafn, huor ofr den hollandsche vagt, som dend ellers pleyer, iche blef opfort. 
Otte Krag derom schichet til de hollandsche gesandter och Pickler, lofued paa

1 Opdam gav den Grund, at han ikke gerne om Natten med Fjenden i Sigte vilde være 
fraborde. Bjelke kom senere paa Aftenen ombord hos ham.

2 Hvis Ordene «holdt Raad med», som vel naturligt, forstodes udsagt om Forfatteren, kunde 
denne ikke her være Otte Krag, fordi denne nævnes blandt dem, hvem Forfatteren raadslog med, 
men snarere Henrik Bielke, der kunde ventes at have været med i denne Raadslagning om, hvad 
Flaaderne skulde udrette, men som dog ikke nævnes blandt Deltagerne af Fridericia i «Adelsvæl
dens sidste Dage» S. 438.
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hans Ma: vegne satisfaction, och at Fuchs schulde vere i arrest indtil videre.1 
17. blef vagten igien opfort. 18. hafde dend brandenburgiske gesandt audi- 
entz och tog sin afscheed.)

18. Opdam igien kommen fra sit skib til Kiöbh:
19. H. B. fra Kiobinghafn omboerde.
21. Julij dend Brandenb. gesandt med Otte Krag, Schack och Henrich 

Müller omboerde paa Trefoldigh.
Skrefuit ind til rigens hofmester, at Jan Ewertson och de Ruyter sig er- 

klehret at ville gifue det hollandsche fodfolck, som var paa deris schiibe, otte 
dags proviant, naar landgang scheede, om de i Kiöbenh: vehrende statische 
deputerede dennem deromb ville tilschrifue, med begiering, det maatte be- 
fordris.

Gififuet ordre til capt. Aune Nannes som admiral ofuer de smaa fahr- 
töy strax at bringe ded ud, holde ded sammen och hafue der med sin förste 
rendevous under Femmern.

22. Kom dend keyserlfige], polsche, brandeburg[ische] och oldenburg
fische] gesandter omboerde paa 3-foldighed, blefue der til middag, under maal- 
tid kom rigens hofmester, och eftersom Opdam sig imod Otte Krag erklehret 
formiddag at ville gaa til seigls, naar fahrtöyet var udkommen och vinden 
tienlig, och hand der om blef forstendiget hoes captein [Navn in blanco], huor 
hånd til middag gich til giest2, (dog först allene at ville gae imellem torn
busk oc Möen oc der sette, indtil viceadmiral Meppel, sent for conföy met 18 
skibe afif Opdambs flode til Dantzig met hollanske cofardimend, komb tilbage, 
som den 19. julii var gangen til seils fra Kiöbenhafifn, met ordre strax at gae 
tilbage vden nogen at abvarte, mens allene at tage met det, som bered lae 
for Dantzig eller Pilow.) drog rügens hofmester did, och siden alle gesand
terne, til det at befordre, huor der sterck blef druchet, fyret och indtet ud
rettet andet end en blaa flag af Opd: schib alene oc iche de 2 viceadmiraler 
blef udset uden efifect; omsider kom hans Ma: och om boerde paa 3-foldig
hed, och siden der efter rigens hofmester med forn gesandter och Opdam, 
alle vel beschiencket; komb och en hamborger galiot med 2 deris gesandter 
och i expres currier fra Holland med brefue, som vare 8 dage gammel, met 
resolutionen afif den 24. julij in den Hag tagen til deris deputerede i Kiöbing
hafn oc Opdam; hans Ma: drog igien imod aften i land, saauelsom den bran
denb. och oldenb. gesanter och Opdam omboerde, rigens hofmester med* dend 
keyserlig och polsche forblefue i 3-foldighed om natten; blev fyret 9 stöcker, 
der kongen drog fra boerde, saa och der rigens hofmester och gesandterne 
(och Opdam) droge bort, och alle vimpeler paa kongens schibe udhengt, saa

1 Den 22. Juli sendtes Fuchs over for at tage Kommandoen paa Bornholm, cfr. under 1. 
August. Se om ham Biogr. Lexikon.

* Noget til dette Tegn svarende Indskud findes ikke.
1 Wassenaer omtaler ikke i sin Journal for denne Dag, at han var ombord hos andre end 

Bjelke; se iøvrigt Noten foran, vedrørende samme Dag.
22*
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lenge hand der var. (Rigens hoffmester bragte de hollanske deputertes recom- 
mendation met omb 8 dagis proviant, naar folcket var sat i land.)

23. Drog rigens hofmester och bemte 2 gesanter i land, och ginge vii 
med begge floder til seigls, efter der til af Opdam oc de 2 vice admiraler 
var gifuen tegn med blaa fahne och 1 stöche af Opdam.

Winden gich imod, lauerede dend gandsche dag; kom ungefehr mod 
Stefuens om natten.

24. Kom Opdam omboerde, beklaged hans hænder igien var bunden 
ved resolution i Holland, tagen d. 24. Julij stylo novo af Franckrig, Engelland 
och Staternis deputerede, hannem tilsendt, och de Stater deputeredis schrif- 
uelse fra Kiöbingh.[afn], der ved hånd beordris, iche at folge videre hans Ma: 
ordre; blef derfore gaat befunden, att Otte Krag och Henrich Muller skulle 
drage tilKiöbingh: och giöre hans Ma: der om relation och fornemme, huad 
videre var at foretage.

Blef dennem af Opdam til convoy der til gifuet captein Campens1 som 
commandeur och Degelingkamps schiibe til Dragöe.

von Campen fyrede 7 skud, der de kom omborde, och suaret af Thre- 
foldighed med 3; ginge strax til seigl, komme imod dag

25. for Dragöe och satte, droge strax i land och liige til Kiöbinghafn, 
huor de hans Ma: i rigens raads nerverelße om aldting underrettede, blef der 
paa skichet til begge hollandsche deputerede, som stadfestede, Opdam saadan 
ordre at vere gifuen, vndschyldte sig at vere tienere, som finge at efter komme, 
huis befählet bleff, raade til particular tractater och lofuede at ville lade 
schrifue Opdam till, at hånd med forste goed vind och ald flooden skulle gaae 
och sette for Albuen til at encouragere dennem i Nagschou, om de endnu 
holdt2, och siden der ervarte, indtil hånd fra dennem fick efterretning, om 
kongen af Suerrig vilde tage imod dend i Holland dend 25. Julij foreslagne 
stilstand til vands, imellem Dan^ och Suerrig, til at agere siiden imod Suerrig 
med sin flode fiendtlig, om dend iche togis imod, dog Ruyter altid at ligge 
stille, hvor om de och deris medbrödre hos kongen af Suerrig tilschriffuet och 
bescheed ervarted, lode hannem der hos forstaa, ded iche at vere dend i Hol
land tagne resolution imod at convoyere, huis med vivres til Kiöbinghafn 
vilde, och at forsuar de dansche skiibe, som hos hannem fandtis. Otthe 
Krag och Schack blef befählet at forblifue hos floden indtil paa videre.

26. Dragen fra Kiöbinghafn igien och omboerde paa von Campens 
skib.

27. Gick i dagningen til seigls och kom goed tiid til floeden, huor

1 Kaptajn Jan van Kampen hørte til de Skibschefer, der havde udmærket sig i Øresund. 
Han blev i 1661 sendt mod Barbareskerne og senere med en Eskadre til Guineakysten, men steg 
dog ikke til de højeste Charger. I Sundet førte han *de halve Maen> og erobrede det gamle 
danske Skib Pelikanen tilbage fra Svenskerne.

* Nakskov havde den 14. Juli kapituleret.
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von Campen fyred 5 skud, der mand gick fra boerde, och blef suaret af 
3-foldighed med 3.1

Otthe Krag och Henrich Müller droge strax om boerde och lefuered 
gesandternis breff til Opdam paa hans schib, med copie af de 2 hoes kongen 
af Suerrig vehrende gesandter deres schrifuelße til de 2 i Kiöbenhafn, der af 
fornæmmis, at kongen af Suerrig ikke var i Helsingöer tilstedde, och at imel
lem dennem, frantzösche och engelsche deputerte var berammet en möede 
samme dag ved Rundsted Kroeg.

Adjutant Steenßen2 blef skiched i land med brefue til hans Ma: och 
rügens hofmester fra Otthe Krag og Schack til efterretning, at oberst Killegre 
sig med de andre hollandsche oberster erklehrede at ville agere imod Suerrig, 
efterdi de ingen contrarie ordre hafde, med begiering Opdam maatte til- 
schrifuis at secundere voris forset, och oß tilladis med hollandsche fodfolch 
å part at agere.

28. Haard südvest vind, saa det smaa fahrtöyg maatte gaa vnder 
landet, komme voris baade igien fra Nord (? Nored) och Stege, huor de haffde 
hinveret at hendte forferschning och taget en schude med rug.

29. Fordi en stor deel af fahrtöyget gick under seigl til Stefuens och 
Dragöer af aarsag en deel i stormen deris angker miste, och de fast alle 
hafde mangel for proviant; Heldt med 3 Löuer och 2 hollandsche orlogs- 
schibe, som Opdam der til forundte, den forgylte Löue och de Cogge, blefue 
commanderet til Dragöe til at forsichre der det smaa fahrtöyg och bringe 
ded igien tilbage med förste god vind til floden.

30. Kom Steenßen tilbage med brefue fra hans Ma: at agere med de 
hollandsche fodfolck, som sig der til villig erklehret, och voris egne schiibe, 
saa viit schee kunde, och til Opdam, at hand oß her i vilde secundere eller 
hans Ma: skriftlig viide lade, om hand ordre der imod bekommet, huor med 
Otthe Krag och Henrich Möller var hos hannem omboerde (breffue til Opdamb 
fra de deputerte Vogelsang oc Hare, Slingelant oc Hybert, at de verit i confe- 
rentz met de Engelske paa et deris skib og fransöiske gesante oc hobtis 
inden 4 dage at schiche hannem ordre, disimidlertid at bliflue stil liggendis 
oc beobagte, dog det de hannem met Otte Krag tilforn tilschreffuit.), fick 
skriftlig suar til hans Ma:, at hand var befählet af Staterne, at parere de 2 
deputerte i Kiöbinghafn deris ordre, som hannem och allerede tilschrefued och 
forbödet indtil vidre hans Ma: ordre at parere eller noget at tentere, kunde 
dend forandris var hand erbödig, hans Ma: villie och tieneste med oß at for 
rette, (Skreff til de 2 deputerte i Kiöbenhaffn, at effter deris ordre ville bliflue 
stil liggendis oc söge at hielpe fodfolchet met 8 dags proviant, om det bleff 
sat i land.) hans breff blef strax schiched aabet til rigens hofmester, at det

1 Bjelke snarere end Krag vilde vel her gjøre opmærksom paa, hvormange Skud der gaves 
fra Trefoldighed som Tak for Hollændernes Salutering.

3 Generaladjudant, Oberstløjtnant af Rytteriet Hans Ditlev Stensen, som fulgte med Hans 
Schack.
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siden kunde hans Ma: blifue lefueredt. Dend brandenburgische gesandter, 
Otthe Krag och Henrich Müller omboerde hos Jan Evertson, huor alle hans 
sevesche1 capitainer modte, og blef fyret, der vii drog fraboerde af hannem, 
hans vice admiral och hans schoutbynacht, och der de korne paa skiibet, de 
ordinaire flag indtaget, och silcke flag vdsat.

Skiibet Duyvenvoerde blef læck och gich med 1 brander til Kiöbing- 
hafn.

(En sprungen fra roen for tyflueri paa Trefoldighed met trommeslag 3 
gange, oc 1 paa en hollanske skiib nest der hoes met en röd fanes vdset- 
telse oc skud aff et stocke.)

31. Opdam til giest paa 3-foldighed, skicked med vore baade nogle 
folck i land til at faae kundschab om Kiöge, som omb andefndagen] korne 
tilbage.

Augustus i. Til giest hos Opdam med den brandeburgische gesandt, 
Schack og von der Wisch.

Gesandten och von der Wisch blefue forundt captein von Campens 
och Degelingcamps schiibe til convoy til Femmern saa och medgifuet Peter 
de Burgs galioth, huor med de samme aften gich til seigls, enddog vinden 
var südost och imod, blef fyret 9 skud af Opdams schiib, der de gich fra 
boerde, och 9 af Threfoldighed, der gesandten gick til von Campens schiib.

Ankommen 2 cappers med adschillige priiser fra Borringholm, huor 
med de ginge fort til Kiöbinghafn, berettede gen. major Fuchs til Borringholm 
at vere ankom en.

2. Skicked 2 oberster til Opdam och Killegre til at fornemme, om 
de nu resolveret med oß at agere, huorpaa Opdam suarede, sig ded iche at 
kunde giöre uden anden ordre, Killegre erböd sig som tilforn villig til hans 
Ma: thieneste, kom paa 3-foldighed til at conferere med oß (omb forehavende 
anslag paa Kiöge2, omb vinden os her skulle arrestere oc fartöjet kamb til
bage, lod sig alting vel befalde), blef fyred 3 skud, der hand drog fraboerde. 
Skrefuet til rigens hofmester och Heldt, att fahrtoyget fra Kiöbinghafn maatte 
hidkomme.

Set om morgenen von Campens och Degelingcamps schiibe, iche viit 
fra oß under seigl.

3. Besögt ob. Kilegri paa skibet Ostervig, som cap. oc command, de 
Vilde3 forte som de Ruyters viceadmiral, skot 9 stocher oc 3 salver aff mus- 
queter, der vi droge fra borde.

1 o: fra Provinsen Zeeland, under hvis Admiralitet Evertson stod.
1 Dette Anslag mod Køge blev ikke til noget den Gang. I September gjordes der ny 

Forberedelser dertil, som dog heller ikke førte til noget, da Svenskerne havde erfaret om de dan
skes Forehavende at forstærke Garnisonen i Køge. Se nærmere herom Bircherods Dagbøger og 
den svenske Generalauditør og Sekretær Skunchs Skrivelse til Carl Gustav af 9. Okt. 1659 (Rigs
ark. i Stockholm).

8 Gi'deon de Wildt førte her Skibet Oosterwijk paa 60 Kanoner, blev 1655 Schoutbynacht 
Jfr. Brandt: Het leven van de Ruyter, og de Jonge.
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Opdamb besogt os paa Trefoldighed.
Skichet Cornelius Jacobfien met sin galiot i land til Kidbenhaffn effter 

vand met en del voris siuge.
Andre hollender oc cofardi skibe oc giort segel did for samme mangel 

aff vand.
Opdamb besogt os, loffuet omb mueligt at ville, naar fartoyet var til

kommen, confoyere os til Femeren.
4. Breffue fra Kidbenhaffn, dat. 31. Julij, at de Svenske met 7 orlog- 

schibe erobret 2 voris skibe Gra Vlff oc St. Johan met 2 Hollender, komende 
fra Alborg met en del fartoy, i Belt ombtrent Ebelloe1 oc dennem fra Lands- 
crone opbragt oc en Hollender i brand, saa oc at engelske admiral Montagu 
hindret den 29. julij 7 svenske skibe, som sig vilde haffue lagt for Kioben- 
haffns haffn oc den indsperrit, saa de til Lanscrone vare gangen tilbage, oc 
at kongen aff Sverige lod sig mercke, iche at ville antage hageske beslut omb 
freden, ey heller enda giffuet de engelske gesanter audientz forend 1. aug:2

Hans Maylt gaff selff de hamborger gesanter audientz den 30. Julij, 
endog i begyndelsen derj bleff giort difficultet, indschreffuet tilforn, at hans 
mayu met dennem ingen disput som en konge mens som hertzog i Holsten, 
saa dennom iche vil kunde negtes det, som de lybske var sket, bleffue fort 
til audientz i kongens kusk af sec: Reinfranc.3

6 skuder met oxen oc andet passerit til Kidbenhaffn fra Borringholmb.
Krigsret paa Opdambs skib met rod fanes vdsettelse for dispute imel

lem soe oc landofficerer paa skibene oc landet.
5. Kom Christopher Parfiberg tilbage fra Kiobinghaufn, som den 31. 

Julij did reigste, til at hafue ordre, om hånd som destinered resident i Pohlen, 
rebus sic stantibus, schulle fortsette, berettede, at hånd var befahlet at gaa til 
Lybech, och der videre ordre abvarte, saa och, at de engelsche gesandter, 
for huilcke var hofuet admiral Montague, mens Sidne holt orden, fire i tall, til 
Kiobinghafn var ankomen d. 2. Aug:, hafde haft audientz offentlig d. 3. for 
middag och efter middag veret i conferentz med riigens raad udj kongens 
rundel blefue 3 maaltider tracteret, och af 2 af riigens raad indhendt; dend 
3. imod aften kame de 2 hollandsche Slingeland och Huybert och til Kiobing 
hafn med sæhr creditif, som och af riigens raad blefue indhendt.

(Opdam commenderet ud 4 orlogschiibe til at mode och forsickre de 
2 schiibe, som imod Femmern var skicked med den brandenb. gesandter, och 
ellers dagligen 3de schiibe til at recognoscere paa hin side Mden, dog uden 
at gaa floden af sigte.)

Werit hos Opdam, som beretted at hafue skrefuet til de hollandsche 
deputerede i Kidbenh., at de af dend brandenb. gesandter i Kidbenh. vilde

1 Om Affæren ved Ebeltoft, hvorhen Kampen førtes, se Lind: Kong Frederik III.s Sømagt 
S. 179 f. og A. Zettersteen: Svenska Flottans Historia 1635—80, S. 430 f.

2 For 3. og 4. August ere Optegnelserne atter nedskrevne med Otte Krags Haand.
3 Mathæus Rudolf Reinfrank, Sekretær i tyske Kancelli.
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begiere, at hans fanger, tagne paa 2 hollandsche schiibe af de suenske, af 
churfürsten strax maatte lößis, efterdi hånd skiibene beholt hos sig imod Op- 
dams ordre til capteinerne; lofued att holde dem schadeslös, och nu udcom- 
manderit. Kommen en lybsch skipper fra Norkiöbing med jern, ville til En
gelland, beretted at hafue forgangen Löfrdag veret vice admiral de Mepeln 
omboerde, ligende for Hæla, huor hånd ervartede 3 orlogschiibe, sendt til 
Pilau, efter huis hollandsche coffardischiibe, der kunde vere tillad.

Schriffueren paa de Linges schiib sprongen fra raaen och 50 slag for 
masten efter krigsraadens domb, dend 4. udsted, fordi hånd negted capteinen 
at lade se hans journal.

6. Ankomen (viceadmiral Heldt med dend hollandsche schib Forgylte 
Löue) captein Oune Naunßen med en deel fartöj fra Amagger, som var repa- 
rered och med proviant paa nye forsiunet, befählet dermed at ligge indtil 
vidre under Moen och holde det tilhaabe.

Endeel for contrarie wind tiltvungen at gaa tilbage til Dragöer, huort 
hen Heldt med dend Forgylte Löue af Opdams flaade blef commenderet til 
at bringe fahrtöyget ud igen, naar vinden ville foye, schoutbynacht Friesische 
Buur1 tildömt at needtage hans flag af krigsraadet paa Opdams schiib, for 
klammerie med land capteinen paa hans shiib oc ubequem ord.

Opdam omboerde, fremviißde de hollandsche deputeertis brefue de dato 
Vis Aug., hvor udj hånd befahlis at agere efter resolutionen, tagen i dend 
Hag 25,Julij nye stiil, efterdi stilstanden, som begiert var, iche blef indgaaet, 
saa och at fahrtöyget, destinerit til folckets offuerfahrt, maatte befordris med 
at bringe proviant och anden fornodenhed ind i Kiöbenhafn, saa och lofuet 
at vere betenkt paa, huorledis landfolcket, som var paa schiibene, med förste 
kunde deraf komme oc emplöyeris, skrefuet strax alt dette ind til rügens hof
mester med Heldt och begiert endelig resolution for forn Opdam (efter hans 
erindring, huor af fornammis, at land og söe officererne iche kunde forliiges, 
folchet sygtis och provianten medgich). At stilstanden af kongen aff Suerrig 
var udslagen, eftersom hånd sig paaberaabte, afif de deputertis schrifuelße iche 
at kunde fornemmis, huor forn stilstand udslaget (Opdam forblef paa 3foldig- 
hed til giest.), uagted consequentzen det noch udviiser, idet hånd befahlis at 
rette sig efter forn resolution, tagen den 25. Julij, och Opdam sig erklehrit, 
efter forn resolution at ville agere paa de steder, som indtagen vahre siden 
dend 21. May nye stiil, da förste concert * imellem de 3 stater i dend Haag 
blef giort, uachted dend 25. Julijs resolution gaar viidre; begiert och, huor
ledis med fahrtöyget skulle forholdis, efter som vii efter hans bref, uden spe
cial ordre, icke kunde lade voris hofuet dessein staa tilbage.

7. Aug. Skrefuet igien med en Rostocher til rügens hofmester om det 
forige, som den 6., och faaet brefue fra secretereren, deri stadtfested, huis

1 Enten Jacob Corneliszoon de Boer, der var Schoutbynacht siden c. 1654, men hvis Hjem
sted neppe kendes, eller snarere Albert Pietersz. de Boer, der førte Skibet de Steeden fra Fris
land i de Ruyters Flaade 1659. (Jfr. G. Brandt og de Jonge).
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ParfSberg beretted, saa och at Terlon dend 4. schulle hafue audientz for mid
dag hoes droningen, och de Engelsche efter middag, saa och der efter privat 
audientz hos kongen, saauelsom de hollandsche gesandter.

Ankomen en haab af Hollænder och fahrtoyger, som var gangen til 
Kidbinghafn efter wand och victualie til flooden.

Ankommen en lybsch skipper til floden fra Calmar, lad med tiære och 
paatasche, med foregifuende at ville til Hamborg, bleff aftschicket til admirali
tetets kiendelfle til Kidbenhafn dend 8.

8. Aug. Verit Opdam omboerde1 och bragt hannem til resolution at 
ville gaa til sejls, saa tiilig vinden ville fdje, och dend Forgylte Ldue, som 
med Heldt var indschicket til fahrtoygets convoy, kom tilbage, vilde sig om 
convoy til Femmern for fahrtdyget resolvere, om Meppeln ofi iche modte, 
inden vi kom imod Tornebusch, och endten self gaa med, eller sufficant con
voy medgifue, viisd siine brefue til gesandterne i Kidbinghafn, at hand efter 
resolutionen d. 25. Julij och deris schrifuelfie med floden in Nouembri til 
Kidbinghafn ankomen, vilde agere imod de Suensche, som hannem forekom, 
enddog hand formeente, de storre magt i soen kunde bringe, anseende af 35 
schiibe, som hand da hafde, 5 vare tagen och forbrendte, 2 i Kidbinghafn 
efterladt, och 3 destinerit til convoy for kouflardj schiibene til Holland, blefue 
tilbage 25. Voris 3 tillagde ehre 28. Och endog Gud gior ingen mirachler, 
formoder hand dog, hand som tilforne dend retferdig sag schal biistaa, vilde 
och beholde Ruyters floode i sigte af siin, dog uden action, saa lenge de 
Engeilender sig stille holder, trenger och paa at viide, om kongen af Suerrig 
aldeene stilstanden til wands udslaget, eller och hans Ma: tillige med.2

Skref til hans Ma:, rigens hofmester och h: Axel Uhrup i lige mening 
som forrige dage.

Brefue fra Erich Krag, datered den 6., deri hand adverterer, at Slinge- 
land och Huybert samme dag schulle hafue audientz hos droningen, och reiste 
til lige med de Engelsche ud til kongen af Suerrig. Terlon var reist dagen 
tilforne. Opdam lod see brefue fra gesandterne, at dee med de Engelsche 
var ofuer eens komen, at hand i 14 dage ingen troupper schulle ofuer fore til

1 W. skriver, at Rigsraad O. K. og Adm. Bielke kom ombord for at tale med ham om For
middagen og siden til Middagsmaaltid.

2 I et Brev til Vogelsangh og Haeren, dat. Eendracht ved Stævns 3/k Aug. 1659, udtaler 
W., at det hverken kan være til Fordel for Kongen eller Staterne, naar han skal agere alene mod 
Svenskerne med den Flaade, han medbragte i November, og de 3 Skibe, som Danskerne kun har 
tilbage, da han saa bliver inferieur i Tallet, «fordi de siden Traktaten af 21. Mai har svækket mig 
med 5 Skibe, hvortil kommer sal. Adm. Wittes Skib, som jeg mistede 8. Nov. ved at passere Sun
det, 2, som vi i Øjeblikket har liggende i Kjøbenhavn, og 3, som jeg har givet Skibene til Hol
land som Konvoj, saa jeg ikke ser, at der af de 35, jeg har medbragt, resterer mere end 25, og 
3 danske, tilsammen 28, hvilket Tal Svenskerne langt kunne overtreffe, men vi vil haabe, at den 
gode Gud, som forhen, igen skal være paa vor Side, om det end ikke kommer ham belejligt alle 
Dage at gjøre Mirakler i Faveur af os arme elendige Syndere». Man mærker baade paa Ræ
sonnementet om Skibene og Udtrykket Mirakler, at Forfatteren har, hvad han her beretter, af 
Wassenaers egen Mund.

Danske Magazin. 5. R. VI. 23
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nogen af öerne eller Kiöbinghaufn, beregnet fra d. 9. Aug. til dend 23. Aug., 
efter som for[nefnde] tiid var berammet och antaget for de 14 dage, inden 
huilcke freden imellem begge nordische croner schulde sluttis (huilcket och aft 
de Hollandsche gesandter i Kiöbinghafn hans Ma: blef notificerit, och dend 
der om oprettede foreening imellem Engeland och dennem fremviist.), efter 
dend imellem Engelland och Holland tagen resolution, dog schulle hannem 
iche vere formeent, dißimidlertiid at convoyere vivres i Kiöbinghafn; fich be- 
fahling af hans Ma:, daterid den 5. Aug., at schulle strax reise til churför- 
sten1, reigset til dend ende til Kiöbinghafn med Heldtes skierbaad och der 
ankommen kl. 9 om morgenen.

9. Bekommet strax atschillige fornoden brefue; samme dag fich feldt 
marschalck Schack och Henrich Möller ordre at begifue sig igien til Kiöbing
hafn.

                                                   
                                   

                  

                                                                           
                                                                            
                                                                             
                                                                              
                                                                            
                                                                             
                                                                                   
                                                                               
                                                             

                                                                        
                                                                               
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                  
                                                                           
                    

                                                                                    
                                                                                                    
                                                                             


