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Aktstykker
vedrørende

Forholdene i Nordsjælland 1658—59 under 
Kjøbenhavns Belejring,

Ved Kaptajn K, C. Rockstroh.

1 «Afregninger III No. 151» i Rigsarkivet findes nogle Regnskaber fra den 
bekendte Ridefoged eller «Fuldmægtig» paa Dronning Sophia Amalias Gods Hørs
holm, Lorens Tuxen, hvoriblandt særlig en i 1676 af Tuxen affattet Oversigt over 
Udlæg, han har gjort i Krigen 1658—60.

Tuxen udtaler, at han føler sig svag af de mange udstaaede Strabadser — 
han giftede sig 2. Gang 4 Aar efter og døde 1682 —; men inden sin Død og af 
Hensyn til sine Børn ønsker han at faa sine Fordringer godkendte.

Som Bilag til Regnskabsoversigten findes en af Notarius publ. i Kjøbenhavn 
Harbo bekræftet Række Afskrifter af Attestationer fra forskellige Personer om 
Tuxens Virksomhed, saaledes at der til hver Post i Regnskabet svarer en eller 
flere Attester. De fleste Attester er udfærdigede paa dansk, men der findes i det 
kgl. Bibliotek, Thott 854 Fol., en Oversættelse paa temmelig maadeligt tysk af 
samtlige Attester, hvilken Oversættelse vel har været bestemt til at forelægges en 
Personlighed, der ikke tilstrækkelig godt forstod dansk (Sophia Amalia?). Foruden 
de i Originalheftet indførte Attester findes ved Regnskabet endnu et Bilag (Nr. 21), 
omhandlende et mod Kong Carl Gustav forsøgt Attentat i Nivaaegnen, hvilket 
Bilag ikke findes ved Oversættelsen.

Heftet i det kongl. Bibliotek har været delvis benyttet af Giessing i «Jubel
lærere», idet han, som Anmærkning til Biografien af Henr. Gerner (1. Del Side 
337 ff.), omtaler Lorens Tuxen paa Grundlag af dette Hefte; men Giessing har i 
Virkeligheden haft for ringe Kendskab til Begivenhederne, saa at det Referat, han 
giver af omtrent den ene Halvdel af Attesterne, er meget forvirret, navnlig i krono
logisk Henseende. Forfatteren til «Hørsholms Historie», Kammerraad Christensen, 
har til sine Bemærkninger om Lorens Tuxen øjensynlig benyttet Giessing, og derfor 
er ogsaa hans Fremstilling af Tuxens Virksomhed bleven urigtig paa flere Punkter.1 
Endelig har Professor Fridericia i «Adelsvældens sidste Dage» taget lidt af den 
tyske Oversættelse, men synes ikke at have næret ubetinget Tillid til Paa- 
lideligheden af Indholdet, hvilket er let forklarligt, da denne Oversættelse — i 
Modsætning til Originalen ved Regnskaberne — ved sin hele Form gør et mindre 
tilforladeligt Indtryk. Naar sidst nævnte Forfatter mener, at «Tuxen synes at 
have undgaaet Efterstræbelser», efter at Anslaget mod Kronborg i 1659 var op
daget, da er denne Antagelse vel urigtig, men det er forstaaeligt, at den mindre

*) Se herom ogsaa C. F. Brickas Anmeldelse af < Hørsholms Hist.» Hist. Tidsskrift 5. R.
II S. 431 f. 
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gode tyske Oversættelse samt Giessings Gengivelse deraf har kunnet give Anled
ning til Tvivl og Usikkerhed.

I det følgende vil de enkelte Punkter i Regnskabet (trykt med Korpus) blive 
anført i kronologisk Orden, saavidt Begivenhedernes Tidsfølge har kunnet bestem
mes, og ved hver Regnskabspost de dertil hørende Attester (trykt med Bourgeois) 
— dog saaledes, at hvad der er optaget af Giessing kun bliver kort refereret.

Der er ingen Tvivl om, åt de her meddelte Aktstykker i det hele fortjener 
fuld Tiltro — maaske med Undtagelse af enkelte af de angivne Pengeudlæg. 
Dels er Bevislighederne nemlig fremkomne fra saa forskellige Sider og paa et 
saadant Tidspunkt, at væsenlige Urigtigheder er højst usandsynlige, og dels er de 
til Regnskabsposterne hørende Forklaringer godkendte af Rentekammeret, der om 
Regnskabspost No. 2 med de tilhørende Attester No. 5, 6, 7, 8, 11 og 12 i Ori
ginalheftet under et bemærker, at . . . «det befinder sig noksom rigtig og kunde 
ikke uden stor Bekostning forrettes», og ved de øvrige kortelig anerkender «Bevis- 
ningen». Med Hensyn til Pengefordringernes Størrelse tages dog Forbehold, og 
efter en længere Deliberation imellem Rentekammerets Medlemmer henstillede Kam
meret d. 24/i2 1677 Afgørelsen til Kongen selv. Kongens Resolution kendes ikke, 
og det synes snarest, som om der ikke er paafulgt nogen saadan.

At Kongehuset har forstaaet at vurdere Tuxens Virksomhed fremgaar deraf, 
at Frederik III. 16A 1661 tilstod Tuxen og Hustru 700 Rdl. aarlig for deres Leve
tid «for tro Tjeneste under Belejringen», hvilken Benaadning bekræftedes 17/g 1664. 
Hans Rostgaard fik en Benaadning paa 300 Rdl. aarlig. Størrelsen af disse Be- 
naadninger sammenholdt med, hvad der fremgaar af *Bevisningeme», gør det 
øjensynligt, at Tuxen og ikke Rostgaard har været Sjælen i Foretagenderne i Nord
sjælland i det omhandlede Tidsrum.

No.

August 1659.

Oversigt over Aktstykkernes Indhold.

1 (i Heftet No. 15) 1 Forbindelsen mellem Nordsjælland og Kjø-
2 ( — 23) j benhavn i Vinteren 1658—59.
3 ( — 9) Svenske Spionforbindelser i Kjøbenhavn, Ja

nuar 1659.
4 ( — 11) Ødelæggelse af Belejrerens Angrebsmidler, 

Begyndelsen af Februar 1659.
5—9 ( — 1—4 og 21) Tuxens Efterretninger til Regeringen i Kjø

benhavn om den forestaaende Storm, umid
delbart forud for denne.

10 ( — 10) Den optagne Plan over den svenske Lejr 
ved Brøndshøj.

11 ( — i3) Bortførelsen til Kjøbenhavn af Kong Carl 
Gustavs Livheste.

12—13 ( — 6 og 7) Forberedelserne til en Rejsning af Bønderne 
i Nordsjælland i Tiden efter 17/5 1659.

14—16 ( — - 17, 20 Og 24) Svenske Brevskaber opsnappes.
17—19 ( — - 8, 22 og 25) Planerne mod Kronborg i April—Juli 1659.
20 ( — 16) Forsøget paa at faa Tuxen i svensk Tje

neste, Juli 1659.
21 Attentatet paa Kong Carl Gustav, Juli eller
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No. 22 (i Heftet No. 18) Tuxens Flugt 10. —11. August 1659.
23 ( — - 19) Bevarelsen af Ibstrup (Jægersborg). Hele

- 24 ( — - 14) Konfiskationen af Tuxens Ejendele. Tids
- 25 ( — - 12) Henrik Gerners Attest om Tuxens rummet

Forhold. 1658-59.
26 ( — - 26) Sergent Carl Rosenmeyers Attest om Tuxens

direkte Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar
fra September 1659.

Bekosted ued største perrickell med brefve oc kundschab igiennem 
fiendens wagt oc flaade ind i Kiøbenhagen udj krigstiiden — 21 gange: hver 
gang — 50 rigsdaler: beløber 1050 rdr.

1.

Birchefogdens breff, hvoraf Pasagen till Kiøbenhafn fornemmis kand:
Nest ønschendis eder it gaat locksahligt nyet aar, kiere Lorentz Tuxen, 

ieg tacker eder wenligen, at i mig til min oc min son saauelsom dj fattige fischers 
wdløefining af de swendsches haarde baand oc fengfiell paa Cronneborg med de 
— 280 rdr. uilde schaffe wndsetning, oc efftersom i nu trenger mig, at ieg dennem 
schulde eder betalle, efftersom i en deel deraf self laant oc eders sølftøig der- 
forre wdsett hafver, hvilchet mig noch som witterligt er, nu er det io self bekiendt, 
at ieg oc de, som pengene er wdgifven for, sad tillige med eder self i høyeste 
liifsfahre fengfilet for Kongl. May. oc Danmarches riiges welmeente oc giorde 
tiennister, hvor till i self hafver giort største aarsage, efftersom i well mindes, 
hvorledis i mig klagede, hvorledis hans May. var sted udj stoer nøed, oc i hafde 
hafft bud paa Hveen i dend meening, at eders tiennere derfra schulde faaet baade 
till at føre kundschab till Kiøbenhafn, hvilchet ej kunde schee, hvorfore i mig tit 
formaanede, ieg schulde doeg med eder hielpe till, at fischerne udj Nibaae kunde 
hafve derris baade forborgen i morrafier, hvormed de om natten, naar patrollen 
war passerit, kunde roe till Kiøbenhafn, till hvilchen ende ieg med eder dennem 
tilbracht, saauelsom oc at de schulle fløtte fra byen, saa ingen swendsche kunde 
hafve ophold eller tilflugt eller natte leye, saa ferfielen med baadene derofver ej 
kunde hindris, oc hafver Kongl. May. oc riget formedelst dette anslag oc ferfiell 
i denne werste beleigrings tiid hafft stoer tienniste, efftersom de dennem med megen 
perrichels mange reifier med forfrischning, folch oc kundschab, først igiennem fien
dens strenge oc stercke wachter og siden forbj hans orlogs schibe, hafver fremb- 
waaget, oc reigste de med største liifs fahre igiennem dend mangfoldige drif iifi oc 
frost for eder med eders kundschab till Kiøbenhafn, med dend høygaufnligste rela
tion om hvis fienden hafde udj sinde med sin blodtørstige storm, hvorfore baade 
i, ieg oc de hafver wdstaad megen fahre for vorres konges schyld, thj meener ieg, 
at i ej alleeniste bekommer difie — 280 rdr., men end oc saaledis af høyst 
bemte vorris naad. konning |: som Gud hafver frelst oc ophøyt :| betalles oc af- 
legges, saa andre hans May. wndersaatter deraf opmuntris at uere hannem trogge 
oc troe udj ald begifvende tilfald, efftersom ieg for denne min troe tienniste ey 

33*
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andet hafver nydet end største schaede, w-løche oc bedrøfvelfie oc derofver er 
meesten ruinerid oc øde, som er Gud oc got folch witterligt. Er formoedendis at 
motte ansees oc mig herudj hielpes — osv. —

Af Nifferøed d. 6. Janv. ao. 1661.
Søfren Michelßen.1

Min høy ehrede goede wen Lorentz Tuxen, ridefogid, tienstwil. tilhende. 
å Hirßholmb.

2.
Kiendiß wij Matz Pederßen oc Jacob Nielßen wdj Nibaae, at wij nogle faa 

dage, førend stormen angich till Kiøbenhafn, hafver med stoer fahre oc besuer- 
lighed indført ridefougdens Lorentz Tuxens bud, Ingwor Lauritzen, med kundschab 
till Kiøbenhafn igiennem tiendens wacht oc patroller, saa oc igiennem dend megen 
drif iß, som da war udj stranden, hvorfore bemte Lorentz Tuxen os hafver betalt 
oc gifved oß derforre — 10 si. dr. Dißligeste hafver oc Lorentz Tuxen nogle 
dage effter stormen afferdiget mig Matz Pederßen fra Hirßholmb med it knippe 
brefve, hvilcke ieg effter hans anledning frem for de swendsches hofved wachter oc 
patroller ofver ißen fra Ibstrups dyrehafve indtill paa Kiøbenhafns slott lychelig 
ofver lefverede, efftersom mand dend tiid iche for dend mangfoldige drif iß med 
baade kunde fremkomme, hvorfore hand mig gaf oc betalte — 11 sldr. — etc.

Actum Hirßholmb d. 16. Juny ao. 1660.

Jacob Nielßen. Matz f Pederßen.
Egen handt. Boemercke.

Bekosted paa at advertere Kongl. May. min allernaadigste koning dend 
swendsche generail Tottis lønlige kundschab wdaf Kiøbenhafn i dend swend- 
sche leiger — 60 rdr.

3* 
(Se Giessing).

Bevidner Ingvor Lauritzen, Kjøbenhavn den 17/e 1660. at omtrent 3 Uger 
før Stormen paa Kjøbenhavn sendte Lor. Tuxen ham ind i Staden for at berette, 
hvorlunde en fornem Person ved Nattetide sendte en som Betler forklædt «Karl» 
med Breve, indsyede i Skosaalerne, til General Greve Thott, «saauelsom da oc med 
ladit berette tiendens storms preparatorier ...»

Bekosted paa — 4 metal stocker at fornagle, granater oc andre storm 
sager at forwende, som de swendsche agtede at bruge til min naad. konings 
oc den danske nations forderfvelse oc till at attaqvere Kiøbenhafn med i 
stormen — 80 rdlr.

1 Søren Mikkelsen var Birkedommer i Hørsholm Birk. Om ham se Christensen «Hørs
holms Hist.» særlig S. 380.
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4*
Der Rosarzt Anthoni Germans bericht, wie er die Copenhagenschen brieffen 

fortgeholfen, — 4 stk. vemagelt, auch anmunterung des sucurses nacher Coppen- 
hagen zu bringen.

(Se Giessing).
German har paa Tuxens ofte og indtrængende gentagne Opmuntring gjort 

allehaande Anslag ved Dag og Nat, baade i Skovene og i det aabne Land og med 
største Livsfare. Han har 1) trods det, at Fjenden havde 3 stærke «Hovedvagter» 
og forskellige stærke Patrouiller paa og omkring det Hørsholmske Omraade, mange 
Gange bragt Breve og alle Slags Sager gennem Vagter og Patrouiller og bragt Efter
retninger pr. Baad til Kjøbenhavn. 2) Har han 8 Dage før Stormen fornaglet 4 
Kanoner, medens Tuxen drak Bevogtningen fuld i Rungsted Kro. 3) Har han 
tillige med Tuxen kastet Spræng- og Brandsager i et dybt Morads. 4) Har han 
med stor Omkostning og Fare afholdt den forræderske Karl, Bendt ved Navn, som 
i sin Tid havde tjent paa Hørsholm, men nu tjente hos en Slagter i Kjøbenhavn, 
fra at forraade til Svenskerne, at Tuxen havde underrettet Kongen om den fore- 
staaende Storm. 5) Har han overtalt mange Bønder til at holde sig parat med 
deres Vaaben og Heste i Henhold til den kgl. Skr. af 17/5 1659. 6) Har han ud
spredt flere Hundrede Eksemplarer af det trykte Skrift, hvori Kongen opfordrede 
tyske, polske og svenske Soldater i Fjendens Rækker til at desertere. Han har 
spredt disse Skrifter i den svenske Lejr og udenfor denne, og han har ved Natte
tide naglet dem paa Dørene, hvor de svenske Salvegarder var indkvarterede. Han 
er Dyrlæge og har i Følge sine Passer deltaget som Dyrlæge i mange Felttog. Han 
ønsker Ansættelse ved Stutteriet paa Hørsholm.

Gifven for advertement omb de dode oc qveste oc fiendens forhold 
effter stormen til Kon. May. i Kiebenhafn — 14 rdr.

5-
Kongl. May. generali toldforwalter wdi Dannemark hans attestation.

Daß von Hirßholmischen gebiehte ein vndt zwantzigmahl böhte undt bodt- 
schafften, nach laut deß bei der zolbuden gehaltenen protocholl, mit brieffen, kundt
schafften undt allerhandt verfrischung anhero in hiesiger schweresten undt gefähr- 
ligsten belägerungs zeit biß am — n. augustij, an welchen tag Lorentz Tuxen 
selbst mit sein fraw vndt kinder deß nachts mit ein boht auch anhero einge
kommen sein, solches habe ich auff begehren hiemit bezeugen wollen.

Copenhagen d. 30. Maij a°. 1660.
M. Langemack.

6.
Kgl. May. capitain oc ober told betiendte wdj Kiobenhaufn hans attestation.1

1 Mathias Lorents Melhorn blev 28/s 1659 beordret til Møen som Kaptajn over «Land
folket» der. Ved Øens Erobring af de Svenske s. Aar blev han tagen til Fange. 28/s 1660 blev 
han igen kommanderet til Møen og i samme Egenskab som før (Bestallingsbog 1657—60, Indk. 
Sager t. Krigskoll. 1661 8l/i og 29/e). I 1662 d. l7/i var Bestillingen taget fra ham. Han havde 
da tjent her i Riget i 24 Aar: først ved Markvor Rantzaus hverv. Rgt., derefter ved Jyske Rgt. Der
efter blev han Konduktør ved Kjøbenhavns Fæstning og fik under Belejringen et hvervet Kompagni 
Fodfolk (Indk. Sager t. Krigskoll. 17/i 1662). I Maj 1662 var han igen i sin gamle Bestilling 
paa Møen.
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At fra Lorentz Tuxen paa Hirfiholmb udi dend hårdeste oc farligste be- 
leigrings tiid till denne stad mange gange bud oc forfrischelfie hid ind er kommen, 
saauelsom ocsaa atschillige gange fra Kongl. May. brefve till Tuxen ere wdsendit, 
attesterer ieg wnderschrefne, som den tiid hafde wagt med mit wnderhafvende ge- 
worbene compagnie ved høyst bemelte Kongl. May. toldboed . . .

Haffniæ d. 31. Maij 1660.
M. Melhom.

7 og 8- 
(Se Giessing).

Kammerjunker Corfitz Trolle og Kammertjener Jacob Petersen attesterer i 
Overensstemmelse med Melhorn. Trolle tilføjer i Slutningen af sin Attest «— — 
hvilchet oc udi paafølgende Stormbs forrettelse sig saaledis hafver til dragen oc 
befunden».

9-
Huorledis Lo: Tuxen for suenschen bleff angiffiiid at sende bud i Kio- 

binghauffn.
Ich untergeschribener füge hiemit zu wissen, daß in letz verwichener schwe

discher kriegs zeit ein bawr mit nahmen Christoffer Spielmann von etlichen schwe
dischen reuttem gefänglich in die Rungstedische herberge geführet worden, vndt 
weil ich damahls auff bemelten gasthoffe gegenwertig, hab ich nach geforschet, 
warumb man obgedachten bawren also gefangen daher fiihrete, worauf! mir von 
den leuten zur anwort gegeben ward, daß er heimliche kundtschafft in Copen- 
hagen gebracht, imgleichen daß er auch auff her Lorentz Tuxen, dahmahligen 
reitt vogt auf Hirßholmb, daß er dergleichen getahn, bekant hatte; — etc. —

Geschrieben in Copenhagen den 9. Martij 1675.

Dero zu Denneß, Norwegen 
Könichl. May. gemacksvorwalter

Johan Hinrich Heidemand.

Bekosted paa fiendens leiger at forschaffe in plano — 100 rdlr.

10.
Plan oc afris wdaff fiendens leiger till Kongl. May. forschaffid.
(Se Giessing, der dog henlægger denne Begivenhed til Tiden efter Tuxens 

Fængsling for Deltagelse i Anslaget mod Kronborg, d. v. s. til Juli 1659).
Portrætmaleren Gutfeldt erklærer Kjøbenhavn d. 15/e 1660, at da Tuxen 

havde faaet det kgl. Brev af 17A 1659, henvendte han sig til Gutfeldt, der af og 
til havde Tilhold paa Hørsholm hos Tuxen, og opfordrede indtrængende denne til 
at hjælpe med paa Værket. Tuxen bragte Gutfeldt «i Kundskab» med nogle af 
de svenske Officerer (Giessing siger, at G. selv besørgede det), forat G. skulde 
male deres Portrætter, «oc da hafver hånd (d. v. s. Tuxen) atschillige gange for- 
tificationen aff fiendens leyers trancementer med mig beseet», hvorefter G. efter 
T.s idelige Begæring og Opfordring Lejren «inplano affteignet, afmaalt oc afftraad», 
medens T. og G. derefter konfererede Tegningen med Lejren og rettede den, dels
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i selve Lejren, dels paa Ibstrup og i Terrænet om Lejren.1 Til Tegningen var 
knyttet Forklaring om, hvor hvert Regiment til Fods og til Hest havde sin Plads, og 
hvor hver enkelt General havde sin Hytte og sine Værelser. Da det hele var fær
digt, vilde Tuxen sende det til Staden med en af sine Fiskerbaade; men netop i 
de Dage blev en «fornemme dansk cavallier» rancioneret og skulde ind i Staden. 
Denne Kavaller fik Tegningen med og lovede at aflevere den paa T.s og G.s Vegne.

Dend swendsche konings liif heste fra Sparpending koning F3: at for- 
schaffe, bekosted — 80 rdlr.

11.
(Se Giessing, der dog kun taler om 1 hest).

Generalmajor Fr. v. Ahlefeldt attesterer i Almindelighed Tuxens Virksomhed: 
at Tuxen «unter andern glücklich angegäbenen parteien undt anschlägen, dadurch 
der feindt kein geringer abbruch geschehen», ogsaa har givet Anledning til det 
remarquable Anslag, hvorved «deß königs zu Schweden leib pferde vermittelß 
eines außgeschichten wegkweißers vndt vorhero zu etzlich mahlen eingeholter 
kundschafft mitten durch deß feindes schiitwachten glorioslich nacher Copenhagen 
eingebracht worden ...»

Succurs folckis bekostelße effter heromb Ko. Ma. sær order, som 
kand fornemmis widere af hoesfølgende notarj instrument, hvorfore ieg ichon 
alleene antegner, endoeg det |: foruden liif oc welferds perricul :| hafve be
kosted langt mere, — 300 rdlr.

12.
Droningl. May.: betiendte paa Hirsholmb derris attestation omb lod oc 

kruds forschaffelse till Kiøbenhaffns vndsetning.
Attesten, der er dateret Hørsholm 26/s 1660, er udstedt af Søren Nielsen, 

Ladefoged paa Hørsholm, «Lauritz» (Lars) Knudsen, Skovrider, Simon Pedersen, 
Postrider smst., Anthoni Berman, «smed boesiddende udj Høsterkiøb», og Rasmus 
Sørensen, Tingskriver i Hørsholms Birk, og omhandler deres og Tuxens Anstalter i 
Anledning af den kgl. Skrivelse 17/5 1659.

(Se Giessing).
Der berettes om, hvorledes de samlede en Del Folk af Lenene og holdt 

Folkene skjult i Skovene omkring Hirschholm, hvorledes de ved Nattetide og i 
Skovene traf forskellige Forberedelser m. H. t. Indsamling af Vaaben og Ammuni
tion — alt for paa givet Signal at kunne gaa løs paa de fjendtlige Vagter, kaste 
disse over Ende og trænge ind til Kjøbenhavn. Forberedelserne blev røbede for 
Fjenden, og Deltagerne udstod stor Angst, Fængsel, Fare og Skade; Tuxen 
maatte flygte til Kjøbenhavn.

1 Tuxen maa have haft god Indsigt i Befæstningskunsten, da man af den Fortegnelse, der 
haves over hans konfiskerede Indbo, ser, at han i sin Bogsamling havde adskillige Værker om 
Fortifikation.
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Kongl. May.: forige ridefogid ober Friderichsborigs ambt oc nu regiments 
schrifver ued det sællandsche national rytteri sin attestation omb sucurs folck 
at sambie.

Efftersom hans Kongl. May. voris allemaad. herre oc konning naadigst 
hafde ladet wdschicke till Lorentz Tuxen oc mig af Kiøbenhafn, der staden enda 
af de swendsche wor belejeret, sit naadigste breff, dateret Kiøbenhaufns slodt d. 
17. may anno 1659, i meening, at ded uor hans May. naadigste willie oc begie- 
ring, at hans May. indbyggere udj Siælland giorde deris største flied sig saaledis 
at forstercke, at de kunde med deris gewehr baade till hest oc foed møde wden 
for Kiøbenhaufn oc giøre hans May. dend troe tienniste, som de Gud oc hans 
kongl. naade af pligtighed schyldig wor, oc bemelte Lorentz Tuxen nu min ringe 
testification er begierendes, hvorledes hånd sig der wdinden forholt, da kand ieg 
hannem wenlig det icke forholde, medens en hver till widenschab at komme lader 
forstendige, at bemelte Lorentz Tuxen, saa snart at samme kongl. breff till os wor 
kommen, kom till mig i Fridrichsborg der udj at giøre et med mig, oc som wii 
doeg med hveranden sluttede oc vedtoge at sambie oc opbringe det meeste folch, 
wij kunde, maa ieg bemelte Lorentz Tuxen gifve det windißbyrd, at han dertil 
anwende sin største flied som en erlig oc troe wndersaatte oc med mig en deell 
folch opbragte oc bestilte, som udj Hirßholmbs schouffve sig schulle forsamble paa 
en wiße tiid oc sted oc derfra ligge paa fiendens wagt, at gaa dend at nedlegge 
oc siden till Kiøbenhafn at begifve, mens som samme voris forrehafvende, i hvor 
hemmelig vij det bestelte, de schwendsche af onde oc u-troe menische bleff aaben- 
baahret, motte hand flye fra hvis hand hafde oc sig med største farlighed till 
Kiøbenhafn i beleigringen begifve, oc ieg, som da saa hastig iche kunde vnd- 
komme, bleff tagen oc satt paa Fridrichsborg oc meget hardeligen medhandlit 
for wden en stoer summa penge, som mig afftuungen blef, item min gaard oc 
boe sammestedtz, som bleff ruinerid oc gandsche i grunde ødelagt oc afbrudt, saa 
der fanttes iche |: der fred bleff :| en steen paa en anden. Belangende hannem, 
dog formedelst samme wndwigelße led hånd, saauelsom ieg, en ofvermaade stoer 
schade, paa hvis hånd eyede, oc wij begge derforwden i største periccell oc liifs- 
fahre geraadne worre, hvorfra Gud oc voris naadigste konge oß doeg naadeligen 
befriede.

Actum Fridrichsborgs slott dend 2. Junij anno 1660.
Hanß Matzen.

Bekosted paa den swendsche konings cantzelj kistes obning: 180 rdlr.

i4-
I fem wgger fordølgid Lo. Tuxns knegt wdi en huul eigh i en schouff- 

gaard, kaldit Hedzkiøb.
Wij wnderschrefne boemænd paa Hedzkiøb kiendes oc witterlig giør, at 

udj det aar nest effter stormen for Kiøbenhafn udj sidste swendsche feide hafver 
wij Olluff Christoffersen oc Christoffer Giften Hedzkiøb udj femb wggers tiid dølt 
Lauritz Knudfien Skøtte, som hafde ellers tilhold till Lorentz Tuxen paa HirGholmb, 
efftersom de swensche hafde hannem fortencht, at hånd schulle hafve widenschab 
om den swendsche secreterer Joels kiste, som blef plyndrit her udj skofven imel- 
lomb Nærumb oc Høsterkiøb, oc de thu swendsche cantzelister, som blef schutte, 
oc endog et partie swensche ryttere, som varre ud commanderid at søge effter
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ermelte Lauritz Knudfien, gressede derris hester oc hvillede en half snes trin østen 
fra eigen, hånd sad wdj, saa bewahrede doeg Gud hannem, at de blefve hannem 
icke war oc icke søgte i samme hule eg, hvor de doeg gemeenlig pleier at leede 
i, omb folch der schulle hafve forwahret noget, det wij fordulde oc spiCede han
nem om natte tiider. Det wij nu oc, hvor behof giøris, wille uere gestendige saa- 
ledes at uere tilgangen, oc endoeg de swendsche sagde, at derris konge wille 
gifve den stoer foræring, som kunde giøre ham vd saufn om forne persohn. Der 
blefve ellers — 2 persohner stilled for Ibstrup for denne cantzelj kiste, hvoraf 
brefvene fløy omkring i bøgetopperne — etc. —

Actum Birckerøds degne gaard aarid effter fred sluttefien anno 1660.

*5-
At wij wnderschrefne hafr hafft, læst oc lefvert till Lorentz Tuxen en deel 

dend swendsche kongis brefve, som den dansche rytter ved nafn Peder Lauritzen, 
hvilchen en swensch ritmester hafde ondt Lorentz Tuxen till en salvaguardi wdj 
Isterøed, hafde gjort anslag paa oc imellem Hirßholm oc leyeren opslagit dend 
swendsche kongiß cantzelj kiste, bekiender vij med worre egne hænder og zigneter.

Jens Pedersen. Christen Pedersen.
Boemerche. Eigen handt.

16.
Dend swendsche konges cantzelikistes spolering formedelst en dansch rytter 

oc nogle trompetter drenge af Nerumb.
Daß Lorentz Tuxen in jungst abgewichenen krieges zeit einen denschen 

reutter von meiner compagnie zum salvaguardij der Hirßholmischen baweren be
kommen, welcher für diesem unter den dänischen Lykeschen regiment gedienet, 
nahmenß Peder Larßen, welcher auff Ibstrup aufs ratt gelegen worden, umb daß 
er deß königes zu Schweden kantzeley kast auff geschlagen vndt spoliret hätte, 
bezeuge ich — etc. —.

Coppenhagen d. 20 Janv. anno 1661.
Buchard Andress,

major.

Bekosted og giort anslag at erobre Croneborig oc at fange den swend
sche koning oc droning oc derpaa spendirte paa en engelsche swendsche 
obrist oc Steen winckell oc forige dansche wachtmester leutenant paa Crone
borig Berendt Pfahl: 800 rdlr.

i7-
Attestation wegen getahner fleis umb sucurs folcker nacher Coppenhagen 

durch zu bringen undt umb Cronneburgk zu importiren.
Demnach Lorentz Tuxen vndt ich Berendt Pfählen |: im belägerung auff 

Cronneburgk geweßener Wachtmeister leuttnandt :| für diesen zu sammen unter deß 
hoch löblichsten Chr. 4. armee wieder den schwedischen feldt marschallen Leon
hardt Torsten sohn vndt Gustaw Horn bey ein ander gedienet undt alte vertreuliche 
bekanten sein, alß hat er dem Stein winckell undt mir auff hoher aitlicher paroll

Danske Magazin. 5. R. V 34
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vertraulich verschiedenemahlen für geschlagen vndt vermahnet, welcher gestalt ob 
„zwar wir nun schlecht persohnen wahren, doch durch verleichung Gottes unßern 
gatten könning itzo in seiner noth rettung und nutzbahren dienste thun und 

te füglichst also geschehen, wan herr Stein winckell die auff Cronneburgk verhandene 
Xewet^ene denische konstabels undt bößenschötters mit gelde für unßer königs partej 
getrew undt geheimb zu sein erwerben könnte, umb solch werck fort zu setzen 
helfven, nach demmahlen selbige den Schweden kein ait noch nit gethan undt 
übel unterhalten würden, wie dan auch die außer den schwedischen vndt schoni- 
schen stähte^ unter ihme zur reparirung undt befestigung deß sloßes erpreßeten 
gedwungen zivnnier vndt mewerleuten, die heuffig früh und spät mit ihren maur- 
brechern undt bindtaxen ungefragt auff vndt ab passirten und nichts für ihre 
-schwere arbeit von den Schweden genoßen vndt vberdrußig wahren, dieselbe leicht- 
Jich zu eroberung der festung bereden, wan selbige etwas geld bekämen vndt 
ihnen die ehre vndt beforderung, welche da durch zu erlangen, fürgehalten würden, 
vndt weillen von den bawren ein großer anzahl zur beschantzung solcher festung 
auff gebohten wahren, alß wolte Tüxen gutte knechte mit mir zum graben be
schicken vndt also gesambter handt Cronneburgk bemegtigen, zu mahlen die 
darauff gelegene völcker in wenige West gohtischen bawr jungens bestunden, die 
wieder hindt, kugel oder pol wer hätten, zu dehme stundt daß thor der festung 
offen biß spätt in der nacht vndt übell bewachet, es ging auch da biß 9 undt 10 
vhren deß abents ungefragt auff und ob des ‘castels, wehr da wolte, ungeachtet 
daß die königl. persohnen mehrentheils alle zeit darauf logirten, derer leib guarde 
vndt drabanten mehrentheils des abendts hinab nach der stadt gingen logiren, 
der malecontante englischer, schwedischer oberster Hathingsohn, der ein regiment 
englischer infanteri auff eigenen kosten hier gebracht, vndt von den Schweden also 
gebraucht, daß seine völcker vndt quartier caput, auch weder seine verschoßene 
werbe oder recreurten gelder noch abscheidt erhalten könte undt eine zeit sich bey 
dem Hirßholmer priester, der in Engelandt hätte studiret, wegen armuht, alß ein 
frembder auffhielt, undt von Tüxen nebenst den priester so zum anschlack fort zu 
setzen auch ermondert, resolvirte seine reuange zu haben, krigte derhalben und 
machte insgeheimb den schwedischen, englischen mit der Montagvischen1 flotta new 
angekommene völcker unter den admirall Aschawischen2 sehleutte, die auch meh
rentheils malecontant wahren, vmb daß sie bey ihrer ankunfft nach schwedischer, 
in Londen Versprechung nach ihre gelder im sunde nicht bekähmen, an sich umb 
Cronneburgk zu erobern, und wie nun alles resolvirt vndt in bereitschafft war, 
auch dazu in geheimb gelder, handt granaten vndt petarde auß Coppenhagen 
hätten, der oberster sein sohn zur Versicherung Denneß: trew alß gißel nacher 
Copenhagen auch geheimb hinein mit Lorentz Tüxens böhte gebracht war, und 
man vermeint den schwedischen könige sampt der festung zu haben und sucurs 
auß Coppenhagen permare vermuktede, welches aber durch einen ertappeten brieft 
leider den feindt er öffnet, wodurch Stein winckell, Tuxn, ich vndt andere auff 
Cronneburgk gefangen, weillen aber Gott dem Stein winckell dermaßen sonder- 
bahrlich regirte, daß er noch niemant unter unß ein ander verrahten, alß seint 
wir nach vieller außgestandener großer trybsahl vndt tourturpresentirung ent-

1 Lord Montague var kommanderende General-Admiral over den engelske Flaade.
9 Georg Askue (Ascue) havde i 1658 for svensk Regning hvervet 600 engelske Matroser, 

som, ombord paa den i Oktober nævnte Aar fra England afsendte Flaade, skulde naa Sverrig. Denne 
Flaade naaede vel frem til Skagen, men maatte saa vende om igen. Aaret efter afgik Matroserne 
med Montagues Flaade.
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kommen mit daß bloße lebendt vndt alles, was man gehabt, den feindt ver
lassen müssen, es hat auch Lorentz Tüxen1 mir eine compagni fewr röhr dra- 
guner zu verschaffen angebohten, damit durch daß feindes wacht bey alt Wartau 
durch zu slagen undt nacher Copenhagen zu gehen, wan man die sucurs völcker 
auff Amacher landt, laut könichl. Denneß, fürgezeigter advertements undermahnungs- 
schreiben angekommen zu sein vernehmen würde, da zu ich dan willig vndt be- 
reidt mein leben zu wagen mir zwar befunden, weillen aber, der verhoffeter sucurs 
nicht angekommen, alß habe ich meine schuldige dienste nicht verrichten. Daß 
aber Lorentz Tüxen großen fleiß undt vielle Unkosten daran gethan, solches ge- 
zeuge ich mit meinen handt vndt pidtschafft undt den könichl. Denneß, capitainen 
Jonas Sortor vndt Davidt Lindeman (som han har bedt om atvære Vitterlighedsvidner).

In Copenhagen d. 16 Junij anno 1660.
Jonas Sortor, 

geweßen capitain. 
LS.

Berendt Pfählen.2 Davidt Lindeman.
LS.  LS.

Herforwden gifved Peder Swend i Runsted, Hanß Larßen i Smidstrup, 
som schulle schaffe mig baad till min retirering wdaf Kildemoesen till Kiøben- 
hafn oc doeg icke nogen kunde bekomme, — 12 rdlr.

18.
Jeg Hanß Lauritzen, boesiddendis udj Smidstrup, kiendis oc witterlig giør 

hermed, at erlig oc welfomemme mand Lorentz Tuxen a° 1659 horten dage effter

1 I Marginen er tilføjet med Tuxens Haandskrift: motte forlade till henden alt det, 
mand eiiede.

2 Bernt Pfahl(en) (Fahl, Fugl) var i 1649 Fænrik ved Sjællandske Regiment til Fods og stod 
1658 i samme Charge ved samme Regiment. Endnu i 1662 gjorde han Tjeneste ved Regimentet og 
i samme Charge som før, men han kan godt i 1658 have gjort Tjeneste som Vagtmesterløjtnant paa 
Kronborg (Sjællandske Landkommissærregnskaber 1649. Sjæll. Tegn. 8/t 1658). Han var uden 
Tvivl dansk, om han end vistnok i mange Aar havde deltaget i Krigene i Tyskland.

Jonas (Johan) 5^<?r(ius) var 1644 Løjtnant ved Prins Christians (d. 5.) Livregiment under 
Major Maés og Oberstløjtnant Gabriel Regensberg og blev haardt saaret ved Christianspris. 
I 1645 siges om ham, at han <blev forvist Kompagniet og forbrød sin Ret». Han synes derefter 
en Tid at have taget Ophold i Helsingør. 1657—58 var han Kaptajn ved Skaanske Regiment (Lol
landske Kommissarieregnskaber 1645—60. Unionsskatteregnskaber 1637—40. Ekstraktregisterbog 
over milt. Afregninger 1657—60). Han var Hofdrabant 1652—1656 og atter 1664—66.

David Lindeman synes at være en dansk Mand og havde en Tid været næringsdrivende 
Borger i Kjøbenhavn. Under Kjøbenhavns Belejring underholdt han 3 Mand paa Volden, medens 
han selv var Kaptajn over et af Borger kompagnierne. Han kæmpede Stormnatten ved Vandkonsten. 
Derefter oprettede han et Kompagni ved Laur. Powisch’ Jydske Regiment til Fods og forblev ved 
Regimentet indtil 6/« 1661 (Ekstr. Reg. Bog ov. milt. Afr 1657—60. Indk. Sager til Krigskanc. 
December 1661).

Iblandt de mange Misforstaaelser hos Giessing skal her kun nævnes, at han siger, at 
Oberst Hutchinson havde et Regiment paa 300 Mand i Helsingør, medens i Virkeligheden «seine 
vOlcker vndt quartier caput» waren, saa at H. p. G. a. «Armuth» maatte tigge sig ind hos Gerner.

Det ses let, at Bernt Pfahl ikke er nogen fremragende Stilist: hans Dokument er paa flere 
Steder næsten uforstaaeligt, og Giessing har ikke kunnet magte det. Det mest knudrede Sted bør 
vistnok — med Udeladelse af Indskud — læses saaledes: <-------undt von Tuxen-------- resolvirt[e] 
seine reuange zu haben------- und machte insgeheimb den schwedischen englischen sehleutte--------- 
an sich umb Cronneburgk zu erobem — —».

Hvad han fortæller i Slutningen: <— es hat auch Lorentz Tuxen mir eine compagni —< 
refererer sig til Anstalterne i Henh. til den kgl. Skr. 17/5 1659.

34*
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st. Hanfidag kom ieg om natten effter sin begier till hannem wdj Helleholmens1 
Kildemoefie, hvor hånd da fortroede mig, at hånd war bested udj nød, efftersom de 
swendsche wilde hafve hannem med vor sognepræst hr. Hinrich i Bircherøed fangen 
paa Cronneborrig oc derudofver vilde gierne handle med Peder Suend i Runsted, 
at hånd wilde flytte hannem till Kiøbenhafn med sin baad. Mens som hånd blef 
derom anmodet, vilde hånd icke, si gendis de swendsche afbrendte sit huufi, om 
hånd det giorde, tilmed torde hånd oc icke vofve det at roe igiennem den en- 
gelsche flode, som hafde besatt strømmen imellem Ween oc Sielland, for det jdie 
frøgtede hånd at lide hunger oc nød i Kiøbenhafn, Clemmid i Wllerød hafde faret 
till Kragerup oc Homblebeck om en baad, som war borte. Effter saadan beschaf- 
fenhed, oc effterdj ieg fornam, manden war i nød bested, erbød ieg mig at føre 
hannem bort med en liden baad, ieg hafde at fische med for dend swendsche 
corporall, som laa i vor bye, om ieg kunde bekomme — 2 aarer at roe med, 
efftersom dito corporall hafde aareme self i forwaring, saa wiiste Lorentz Tuxen 
mig samme natt till Hirfiholmbs bryggerlofft effter 2 smaa bøge hånd aarer, hvilcke 
ieg wilde forware till samme brug wnder torfven, som ligger paa ryggen af mit 
huufi, oc som natten icke tilstreckede for saadant at fuldføre, oc Larfi Præst i 
Runsted adwahrede, Peder Suend i Runsted hafver strax, der hånd hiemb komb, 
berettet for alle bye mændene, at Tuxen sad i Helle Holmens Kildemoefie oc 
wilde undwige, hvorwdofver de swendsche ritmestere oc officerer, som da vogede 
med rytteriet i Runsted, vorre ferdige at opsøge oc føre Tuxen till leyeren, hvor 
wdofver Tuxen loed lade fogden sadle sin hest oc red lige till Runsted Kroe till 
de swendsche, oc de med hannem till Hirsholmb. . . .

Smidstrup d. 14 Maij anno f66o.
(Bomærke). L. S.

19.
Wij wnderschrefne Simon Pederfien, ladefogid paa Hirfiholmb, oc ieg Peder 

Schowhuufi, vonge wagter ibidm., kiendifi oc hermed witterlig giør, at udj denne 
feyede, dend tiid Lorentz Tuxen hafde retirered sig med swømmen ofver Hirfi
holmbs søe oc opholt sig for de swendsche ryttere |: hvilcke worre kommen at 
føre hannem fangen till Cronneborrig :| udj Hirfiholmbs Helleholmbs Kildemofie 
udj it hult træ i meening, at hånd wilde ued Homblebeck faaet en baad oc der
med hemmelig om natten undkommen till Kiøbenhafn, oc endog saadan en baad 
hannem wist af en fortroede wen war tilsagd at schulle uere i beredschab, omb 
fornøden giørris, hvilcken Tuxen sit forrehafvende hafde fortroed, hvorwdofver den 
wen sig saadant self nøttelig giorde oc retirerede, oc da hafde Tuxen saaledis 
med os wnderschrefne forafschediget, at wij schulde ued landeweyen ued Hulfiøe2

1 Helleholmen er en særlig Benævnelse paa en Del af «Folehaugen», under selve Hørsholm 
Hovedgaard. Den grændser mod Syd til Sandbjerg Enghave, mod Nord til Ellemosen, mod Øst til 
Rungsted Oredrev, mod Vest til Folehave. I Tuxens Tid var Helleholmen hovedsagelig Mose. 
(Christensen: Hørsh. Hist. S. 69).

2 Hulsø er nu udtørret. Den laa ved Vallerød, nord for Rungsted.
Den «fortroede wen», der nævnes her, kan ikke være nogen anden end Hans Rostgaard.
Det er paafaldende, at Tuxen i de mange Aktstykker, der dog vistnok for en Del er bievne 

til ved hans eget Medarbejderskab, ikke et eneste Sted nævner Rostgaards Navn, og at Rostgaard 
til Gengæld i sine Optegnelser (Danske Mag. 3. I.) ikke nævner Tuxen, skønt de dog en Tid ar
bejdede sammen og var Venner. Man kan i nærværende Aktstykke ligesom skimte Tuxens Uvillie 
mod Rostgaard, over at denne selv havde taget Baaden. Den uvillige Stemning mellem de to Mænd
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schyde sin hest ihiell oc giøre rychte, at Tuxen sammestedz af dj swendsche war 
omkommen oc kast i Hulfiøe oc effter hannem paa prædicke stoelle oc andre for- 
samblinger lade liufie oc lede oc for de swendsche obrighed sørgeligen gi fve til 
kiende, mens efftersom baaden feillede oc ej effter løffte forhånden war, oc dj 
andre baade af dj swendsche warre ruinered oc priis tagen, af frycht at med 
samme baade den swendsche konges brefve, hvilcke worre tagne wdaf secreterer 
Joels cantzelj kiste udj Hirfiholmbs schouf wdj Søllerøeds sogn, de at schulle den 
dansche konning komme tilhende, oc giernings mændene undkomme, oc som 
dend da udj Ronsted krog med ungefehr — 130 mand af alle regimenter ud 
commenderede rytterj oc officerer vogendis swendsche ritmester hafde befallet alle 
bønderne deromb trendt at giøre med rytterne schouf søgning om at fange Tuxn, 
som war for hannem undkommen, hvoraf Tuxn kundschab bekomb oc der wdofver 
loed sadle sin oc vorris da hoes sig hafvende heste oc begaf sig dermed lige till 
bemte hofved wagtes officerer, hvilcke hannem strax med ryttere til Hirfiholmb om 
natten at blifve loed confoyere oc bewahre oc om morgenen be tiiden paa Cron- 
neborg lefvere, hvor da Steen winckell, vorris sognepræst hr. Henrich med fleere 
sadde fangne, mens hafde dend mand holdet ord med baaden, oc Tuxn kundet 
dermed bort kommed, schulle wij med sin hustru blifven tilstede, giort rantzagning 
oc sørged oc udj saadan mening frelst Tuxns goedz i mugligste maader. At saa- 
ledes passeret — etc. —

Actum Hirfiholmb d. 17. Junij anno 1660.

L. S. L. S.

For mit fengßell med Steen winckell bekosted |: for wden den stoere 
fahre oc angist oc spot ieg motte der udstaa for Kongl. May. :| paa Crone- 
borg oc ellers i atschillige maader — 1500 rdlr,

20.
Ihr Excell. des hr. reichsk. graff Gabriel Oxenstierns secretarie Daniell 

Lendzes schreiben an Tuxn.
Hochge ehrter herr ambtmand:
Ich habe deß herm schreiben dießer tagen woll erhalten, weillen ab[er] 

dahmahlen eben mit Ihr Excell. nach Helßing0r reißen muste vndt keine zeit 
hätte es zu beantworten, so geschiehet solches hiermit, v[nd] ist mir deß herrn 
liberation von seinnen arrest sehr lieb zu vernehmen geweßen. Wegen diesen vor
habender reiße nach Holstein habe zwar Ihr Excell. dasselbe hinterbracht, allein 
sie wollen davon gantz nicht hören, sondern sagte, es müste der herr bleiben, wo 
er wehre, sonsten erwehnten Ihr Excell. neulicher zeit gegen mir, wie sie wünschen

er rimeligvis blusset endnu stærkere op straks efter Krigen, under Kapløbet mellem dem om Beløn
ningerne for deres til Dels fælles Virksomhed. At Tuxen fik 700 Rdlr. aarlig, Rostgaard kun 300 
har næppe passet den sidste. — Det er ogsaa mærkeligt, at Rostgaard i sine Optegnelser fortæller, 
hvorledes han skød sin Hest ved «Ulvesø >, mellem Frederiksborg og Kronborg, at han lod sig ud
give for død osv. osv. — ganske saaledes som der berettes i nærværende Aktstykke om Tuxen. 
Man fristes til at tro, at Rostgaard senere hen i Tiden har tilegnet sig Tuxens Ideer, som han jo 
kendte; om for at drage direkte Nytte deraf eller blot for at gøre sig interessant, kan vel vanskelig 
afgøres nu.
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mugten, daß der herr in ihren diensten wehre und so trew vndt aufrigtig dienen 
wolten, alß er biß hero seinen könnig gethan, wolten den herm so accommendiren, 
daß er damit content sein solte, da fern nun der herr lust da zu hätte, kan er 
mir dessen meinung offenbahren, da dan Ihr Excell. solches vor zu tragen nicht 
ermangeln werde. Die gesanten Johannes beem haben sich woll eingefunden, vndt 
bitten Ihr Excell., wan der herr weiter dergleichen oder sonst einige garten fruchten 
bekommen könte, damit zu continuiren, ich verbleibe. . . .

Fridrichsborg d. 23 Jully anno 1659.
Daniell Lendtz.

Tüxens Arrest paa Kronborg synes altsaa at have varet fra omtrent den 
9. Juli til henimod den 20. samme Maaned.

Der dette forschrefne [Anslaget mod Kronborg og Tilfangetagelsen af 
den svenske Konge og Dronning] mislocked, forsamblede jeg atter hemelig 
12 schotter, som schulle fangen tagid kong Carll Gustaff i Nibaa Elle, hvor 
daa en baad wor forborgen, hvormed de schulle ført hannem i Kiøbenhafn, 
hånd reigste med Haniball gemeenlig imellem leigeren oc Cronneborrig oc 
hafde ichon tolf ilde monterede ryttere med sig, somme tiider mindre, oc saa 
well gandsche ingen, menfi som en af difie schotter gaff fyr i w-tiide paa 
een af de swendsche oc schod en knap for af kiollen oc tommel fingeren af 
den hdyere haand, mifilingede dette, mig till hiertesorg oc schaede; bekosted 
herpaa 360 rdlr.

21.
Relation.

— Om — 12 schøtters och een baaidz .forschaffelse er saaledis bewandt 
eller beschaffen.

Suenschen beleigrede oc attaquerede baade Kiøbinghafn och Cronneborig 
tillige, huor imellemb kong Carll forselschabid med een fornemme dansch minister, 
som aparte schall vorde berettiget och angifuit, mange gange fore Hirschholmb forbij 
med — 6 gulle heste for sin coross, och ved Nibaa paa samme veij findis een 
ellemoefie imellemb weien och stranden, saa och tyck boschwerck langs weien til 
landsiden, thij accorderede ieg med tolf schytter, som pasfiede paa suensche konge, 
och at de schulle forschaffe hannem lefuendis eller død herind udj Kiøbenhafn for 
— 1300 rdr. sampt huis ære och forfremmelse, deraf kunde herfbruden erwerbis, 
dermed och falde, nyde; och dertill kiøbte een før jolle baaid, forborgen i buschene 
ued stranden til saadan transport indslebe loed; mens som forne konge tit foer 
dend veij fremb och tilbage vden een mands confoy, och een bunde ued nafn 
Christopher Spille mand angaf mig derfor ved fiendens rytterwacht, som stoed ved 
Ruensted kroe, stoed ieg i stoer nød, som dog formedelst wachtens officerer blef 
dult och afbedit ved foræring, vide notari instrument pagina 14.1 Hafde det 
lettelig værit practicabel, hafde iche een af skiøtterne feillit it quorteer med sin

1 Hermed hentydes til det i No. 9 anførte, nemlig Bonden Christoffer Spillemands Angi
velse af Tuxen for at have sendt Efterretninger til Kjøbenhavn.
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kugle bøsse, huormed hand schulde nedlagt samme kongis forridere, idet han slog 
an paa kroppen af earlen och schiød hannem ichon een knap for af kiollen och 
dend eene tommelfinger |: kongens huusgeraads mester Pauli Karpo Krumbbygell 
kom med sine huusgeraads carle self femte, udj allene dj, dertil ridendis fra Hel- 
singøer :|, huor udofuer schiøtterne med w-forrettet sag sig paa fluchten begaf och 
dulde sig udj buschene. Huorudofuer dette anslag blef forseeid, och kongen 
fornc reiste siden iche vnder — 120 rytters confoy den vej fremb og tilbage.1

Paaskrift paa Bagsiden: «Sær forclaring omb de 12 schøtters og en baids 
forschaffelße.»

22.
Des Hirsholmischen alt fra wen tochters gezeugnus, welcher gestalt Lorentz 

Tüxen sich mit grosser gefahr von den feinden nacher Coppenhagen salvirte.
(Se Giessing).

Hun fortæller, at hun opholdt sig hos sin salig Moder, Margrete Simons, 
Oldfrue paa Hørsholm, da hun en tidlig Morgenstund saa en Trop svenske Ryt
tere komme ind af Porten, og at Tuxen sprang ud af et Vindue, kastede sig i 
Søen og svømmede over denne, «und daß mahl nicht mit ihnen zur Cronneburger 
gefencknus gekommen». Dernæst fortæller hun, hvorledes hun var med Tuxen til 
Middag ombord paa en mellem Sjælland og Hveen liggende engelsk Fregat «In
dianeren», Chef Kaptajn Carl Clager. Da Tuxen (med Familie) blev hentet om
bord, kom nogle svenske Ryttere ned til Stranden og vilde have «Hørsholmmanden» 
udleveret; men det vilde Englænderne ikke indlade sig paa. Da Tuxen var kom
men ombord, indfandt sig to svenske Officerer og forlangte T. udleveret, hvorpaa 
Skibschefen lovede, at naar T. havde spist, skulde han blive sat i Land paa 
samme Sted, hvor han var gaaet i Baaden. Tuxen fik imidlertid Lejlighed til 
ombord at træfte Aftale med en Sømand fra Dynkerken og med nogle af de en
gelske Matroser, at disse skulde ro ham i Land i en af Skibets smaa Baade; men 
naar de var komne saa langt fra Fregatten, at man derfra ikke kunde se dem, 
skulde de ro T. til Kjøbenhavn og levere ham med hele Familien, som var med 
ombord, paa det «euterste» Skib, de traf paa Rheden. Hun fortæller dernæst 
(hvad Giessing ikke beretter noget om) følgende: «— alß wir nun also im rudern 
nacher lande begriften, komb daß große schifsboht voll volck mit den schifs leut- 
nant hinter unß an, und mustten mit sie an daß landt, da kammen die schwedi
schen reutter hüffig am vffer undt rieften, ob der man von Hirßholm da war, sie 
hatten den gantzen tag nach ihm gewartet, sie wolten ihm confoyieren, der eng
lischer leudtnandt aber sprach, er hätte ihm heut von sein ort abgeholet, undt 
wolte ihm an selbigen ort wiederan lieffern, mitlerweille reterirten wir unß in einer 
fischer «kahten» (Hytte) dicht am vffer im dorff Webeck. Unter deßen stel 
leten die reutter sich langs dem vffer hin, der englischer leutnandt aber auff 
vielfeltiges bitten ließ bey unß den ermelten Dünkircher und ein corperall, nahmenß 
Thomaß Kratzelej, und etzliche englische schifsleutte, die unß in der nacht nacher 
Hirßholm |: hinten auß von deß fischers wohnung :| brachten, und alß nam der

1 Fremstillingen, der skyldes Tuxen selv, er uklar, men Meningen maa være den, at han 
2 Gange har forsøgt at tage Carl Gustav til Fange. Den første Gang var Kongen, ledsaget af 
Hannibal Sehested, paa Rejse for at inspicere Belejringsarbejderne ved Kronborg, og Tidspunktet har 
altsaa ligget mellem 16. Aug. og 6. Sept. 1658. Herfor tilbød Tuxen en Belønning af 1300 Rdlr., 
som ikke blev udbetalt, da Anslaget rygtedes. Det andet Anslag fandt Sted i Tiden mellem 20. 
Juli og 10. Aug. 1659, da han «atter» samlede 12 Skytter for en Betaling af 360 Rdlr., som han 
har maattet udrede.
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englischer schifsleutnandt abscheidt von den schwedischen reuttern, sprechendt, wir 
wehren nacher Hirßholm mit etzlich seiner leuten hin ab gangen, vndt er namb zu 
sich beyde böhte und fuhr zum schiff hinab, eine weille hernacher begab der 
Dünkircker sich am vffer, alwo ein alt boht am lande lag, welches an den einen 
ende zerschmittert wahr, umb daß es zu keiner fahrt brauchbahr sein solte, und mit- 
tede es von einer englisch man Nicolaj Triller umb — 20 rthlr. Wie er es aber 
anruhrte, kammen die reutter bey ein ander undt verbiethen ihm daß boht zu 
rühren, er aber sprach, daß er wehre den weiten wegk durch daß holtz mit den 
man nacher Hirßholm geweßen und mustte mit seiner leute auffs schiff itzo mit
temacht die wacht ablößen, undt weillen der leutnandt hatte beyde böhte mit 
genommen, darumb mustte er dieses leihen, womit er am bohrt und morgen wie
derbringen wolten, zu dem wehre es ein englisch man, der es ihm geleihen. Die 
schwedischen sprachen, der Hirßholmer man mag vielleicht damit nacher Coppen- 
hagen wollen und sich zu dem ende hie im busch verstecket haben, dagegen 
er höchlich sich veranttwordtede, sprechendt, die Schweden undt englischen wahren 
io freunde, warumb sie dan so übell ihm traweten, und wie sie der gestalt mit 
ein ander redeten, saß Tuxn seine fraw vndt ich hinter dem zäum |: so zwischen 
den Schweden vndt unß nur war :| mit großer betrübniß, mitlerweille langte Tüxen 
den englischen schifs corporall — 1 rthlr., der sprang hinauß, undt badt die 
Schweden auff brandtwein bey ein marquetenter im selbigen dorff, mitlerweille 
ließen die Schweden es zu daß boht ins wasser zu schieben, sie besetzten aber 
daß vffer mit reuttern langs hin, wie nun die englischen die riehmen vndt alles 
in boht hätten, kam der ermelte seh corporall vndt der Dynkercker, nahmen unß 
frawenleutte alles weis zeug ab und setzten unß die boths leute hütte auff, führten 
unß zwischen den reutern durch ins boht, und weillen Tüxens kind schreite —» raabte 
Søfolkene i Kor en Afskedshilsen til Svenskerne for at døve Barnets Skrig. Der- 
paa roede de til Kjøbenhavn, hvor Tuxen kom ombord paa en Skude, der skulde 
føre Indbo til Jylland.

Hun fortæller til Slut, at de fleste af de engelske Søfolk senere opsøgte 
Tuxen og fik Penge af ham. Ogsaa Dynkerkeren besøgte Tuxen efter Fredsslut
ningen og boede en Tid hos ham paa Hørsholm. Hun selv havde en Tid været 
Kammerjomfru hos <s Prinsessen til Danmark og Norge» og var derefter bleven gift 
med Prins Jørgens Kammertjener og Barber, Ludvig von Alpen.1

Bekosted paa Ibstrups salvagdering — 150 rdlr.

23-
Hvorledis Ibstrups residentz huus er bleffven frelst aff Tuxn for nedbrydelse 

oc for ildebrands ødeleggelse.
Wij wnderschrefne Peder Nielfien, forpachterens Peder Holmers fuldmegtige 

her paa Ibstrup, oc Siffvert Siftvertfien, ladegaards fouget sammestedtz, kiendes oc 
hermed witterligt giør, at Hindis Droninglige May. fuldmegtige paa HirCholmb, 
erlig oc welfornemme mand Lorentz Tuxen, udj nest afwigte feide tiid |: medens 
welbemtc vorris gunstige hofib. var udj Kiøbenhafn :| med stoer fahre, fliid oc om-

1 Heller ikke dette Vidnesbyrd udmærker sig ved Klarhed i Fremstillingen. Man faar saa- 
ledes ikke Indtryk af, at der mellem Tuxens Svømning over Slotssøen og Flugten ligger et Tidsrum 
af omtrent en Maaned, hvilket Giessing heller ikke har indset.
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hygelighed antagen sig bemtc huufies biugnings frelfie, først hafver hånd salverit kiørne, 
som iche kunde da der saa næhr hoes tiendens leyer blifve i fred, oc som generail 
krigs præsidenten Larfi Fleming effter stormen for Kiøbenhafn hafde logerit de obrige 
lefvende af Dalle carlische regiment till foed paa Ibstrups stoere huufi |: som der- 
paa dagligen dennem beflittede det at ruinere :| oc paa trende steder wden for 
ildestederne paa dend lange sahl oc udj Kongl. May. sofve oc it andet cammers 
lofftet igiennem brendt oc en deel af bolterne, ancker, windschærer bort taged, tag 
luggerne oc it andet af brendt, nedrefved nogle fag sperwerck i lade gaarden, saa 
tragtede oc alle høye og nedrige officerer at ned riffe huufiet i grund dermed 
derris hytter oc werelfier udj leyeren at opbygge, saadant at afwerge oc forhindre hafver 
Lorentz Tuxen giort mangen farlig rit oc deromb eftterfuldt dend swendsche konge 
oc rigis#, greff Oxenstierna till leyeren, Fridrichsborg oc Cronneborg, af dennem 
forhuerbet ordre oc recommendation till feldt marschack Steenbock oc bekommen 
af dennem ordre till forne schadelige Dalle carlische regiments afttreckelfie oc office
rerne for derris onde forhold anklagid, som udj leyeren blef heden ført udj arrest, 
oc forhverbet generali major Fabian von Ferfien till huufiens forsvar, hvilken det 
siden veldelig beschermede, saa iche nogid dereffter nedbrødes eller bort toges, 
wden de hafde seddel derpaa, oc saa snart bemte regiment vor borte, da hafver 
Lorentz Tuxen forschaffet tømmermænd oc ladet dj nederste windufver udj det 
stoere huus tilsette oc med tømmer saaledis forwahre, at ej nogen der saa lettelig 
kunde indkomme oc giøre schade. DiCligeste loed hånd sette støtter under schor- 
steenene oc lofftit, som ilden hafde giort schade, at ded ej schulde nedfalde, for- 
maanit ofi till at blifve ved stedit, hiulpen os med wnderholding oc belofvet os 
till at behielpe till belønning herfore, naar fred blef, hvilchit wij med megen be- 
kymmering, angist oc liifsfahre, till dend ønschelige fred ankomb, udstoed oc indtet 
derforre endnu bekommet, oc hafr Lorrentz Tuxn herpaa giort bekostning, af sit 
eget motte spendere, baade paa generallerne, secretererne oc i mange andre maader, 
hvorwdofver hafver officerer oc krigsfolcket, særdeellis de af leyeret, formedelst 
de ej motte bryde ned till hytter, i synderlighed Dalle carllene, mange gange soeret 
at ihielschyde Lorentz Tuxen, hvor dj hannem oc os paa vej eller stj kunde 
betreffe, hvorudober hånd der effter holt oc reed altiid med tvende salvaguarder 
oc hans egne tienner med gewehr saa oc os, oc der Lorentz med Steen winckell 
oc fleere dansche hafde vorren fangen paa Cronneborg oc igien udkommen, truede 
hannem en hver langt meere at ihielschyde oc ilde efftertallede, oc som hånd 
kort der effter sig till Kiøbenhafn indsnigede, da angreb de swendsche ladegaards 
huufiene for alvor oc gandsche nedbrød, undertagende nogle faa fack, som vij 
med stor bøn for os oc salvaguardens werelfie blef bewilget at motte blifve be- 
staaende. Af forbemte nedbrytte ladegaards huufie loed kongen generallerne oc 
andre bygge derris huufie oc werelfier udj leyeren, oc motte ej nogen bryde ned 
wden schrifftl. ordre. Saa snart Gud hafde os welfSignet med den ønschelige fred, 
oc krigfifolcket war af leyeret, da hafver Lorentz Tuxen igien ladet biugningen 
nedbryde oc paa sin sted paa Ibstrup igien ladet hiembføre, at saaledes sig hafver 
begifvet — etc. —

Actum Ibstrup dend 2 Juni anno 1660.

At dette forschrne sig saaledis Siffvert Siffvertsen.
udj sandhed befinder, bekiender ieg 

wnderschrefne med egen haand
Peder Nielfien.

Danske Magazin. 5. R. V. 35
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Formedelst obenschr. min allernaad. konings tiennistis forretning motte 
ieg retirere mig ued de engelsches Montaguische folckes formidling oc hielp 
|: imoed — 100 rd. betalling :| oc effterlade mit fulde boe, hvilcket de 
swendsche borttog, werdigt 2222 rd.; ieg melder doeg ichon — 1500 rd.

24.

Hvorledis dend suendsche intendent mit goeds beschreft, borttog, oc ieg 
mig reterirde:

Wij vnderschrefne RaGmufi Søfrenfien, ting oc schiffte schrifver paa Hirfi- 
holmbs birch, Søfren NielfSen, ladefogid sammestedtz, giøre witterligt, at dend 
swendsche hof intendent Johannes Ldwen cronne med en secretarius oc it partj 
dend swendsche konges drabantere till hest, strax der derris armatur for Kiøben- 
haufn ankom, loed sig paa Hirfiholm erschinne oc satte en swendsche hof enspen- 
der, ued nafn Daniell OllSen, till opsiufn derpaa steden oc loed beschrifve ald 
dend deell, der fanttes, en deel af ridefogdens sengekledder til leyered sampt 
hans eigene heste oc wogn bort taged oc formedelst dend swendsche ferfiell imel
lem lade gaarden oc borregaarden dag oc natt hafft stoer besuering oc schaede, 
oc efftersom ridefogden hafde en gang for it partj, som schulde fange oc føre 
hannem til Cronneborg, suømmet ofver søen, nogle dage oc netter sig udj schouf- 
ven oc morrafSer opholdet, dog endeligen ført med andere fangen paa Cronne
borg, oc siden effter, der hånd fra komb, er alleeniste med sin hustru oc børn 
neppelig om natte tiide undkommen, efftersom nogle slemme menischer fra- Kiø- 
benhafn udløb, som sagde fienden af dend tienniste, hånd sin naad. herre oc 
koning gjort hafde, hvor offver dend swendsche richs^. Oxenstierne oc secreterer 
Schunck borttog ald hans goedtz oc boeschab, hvilcket hånd af wognes mangeil, 
efftersom hånd vorris allernaad. dronings goedtz først søgte at salvere, ej sit eget, 
till Kiøbenhafn eller nogen andensteds formedelst fiendens hastige oc w-formoede- 
lige ankombst kunde retirere, oc hånd ellers wdstanden megen tribuladtz formedelst 
hans naadige herres oc konges schyld, hvoraf! wij fattige tiennere effter ridefog
dens wndwigelfie vorris deel med stoer gien wordighed hoes fienden motte' wd- 
staae, efftersom vij os fra huufiens biugning ej wilde begifve, som mange gaat 
folch oc witterligt er; — etc. —

Actum Kiøbenhafn d. 16 Julj anno 1660.

Rafimufi SøfrenEen. Søffren Nielfien.
L. S. L. S.

25-
Henrik Gerners Attest (se Giessing).
Lorens Tuxen tillige med Gerner og andre har været fangen paa Kron

borg, ofte været stillet for Krigsret der og i den Anledning udstaaet stor Fristelse, 
Frygt og Livsfare samt tilsat sine Midler og sin Formue. Sammen med Gerner 
har T. overtalt den engelske og svenske Oberst Hutchinson paa Dronningens Hus 
Hørsholm, saa at Obersten «begav sig anden Dagen, efter at Flaaden var i Sundet 
ankommen», til den ved Helsingør liggende engelske Flaade, hvor han gik ombord 
til Admiral Montague paa Skibet «Nesbuij» og søgte at paavirke Admiralen.
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Da den engelske Flaade ankom til Sundet den 6. April 1659, er Obersten 
altsaa gaaet ombord den 7. April. Giessing har misforstaaet dette Udtryk i Ger
ners Attest, hvorhos der i Gerners Attest ingen Hjemmel haves for, at Tuxen og 
Gerner fulgte med.

Fra d. 31 Aug. 1659, da ieg |: Gud schee louff :| omb natten forme
delst de engelsches hielp slap fra de swendsche oc igien i Kiøbenhafn komb, 
hafr ieg seffiiende til stadens defenssion gaaid til voldfi til d. 1 Martij a° 
1660: Bekosted paa persohn daglig till dem oc deris gewehrs underholding 
dagi. (!) — 12 p, er imidlertiid — 84 rd.

26.
(Se Giessing).

Borger i Kjøbenhavn og Sergent ved Brandkompagniet Carl Rosenmeyer 
attesterer, at Tuxen fra 31/s 1659—Vs© 1660 har underholdt 3 Mand til Stadens 
Forsvar og selv deltaget i Vagtholdet under Stadens Strandkompagni.

Til Slut skal meddeles 3 Aktstykker fra samme Pakke som de foregaaende, 
men vedrørende det første svenske Anfald paa Sjælland i 1658.

Det er her interessant at se «Tjenstgangen» ved Indkaldelsen af det Hørs
holmer Landeværn: Dronningen giver Ordren til sin Kammertjener (den senere vel 
bekendte Baron Jacob Petersen), og denne lader den gaa videre gennem Dyrlægen 
til Ridefogden. Aktstykkerne viser, at Landeværnet, i ethvert Fald paa sine 
Steder, var af Betydning og vel organiseret og bevæbnet. Størrelsen af den be
væbnede Styrke er i sig selv imponerende: 350 Mand, hvilket langt overskrider 
«Mand af Hus», da Hørsholm Gods dengang talte knap 250 Gaarde og Huse. 
Det hele vidner ligesom de andre Aktstykker paa det fordelagtigste om Tuxens 
usædvanlig energiske Personlighed.

Bekosted thu ny fahner til de folck, ieg sambled oc førde wdaf Hirß- 
holmb birck a° 1658 |: der den swendsche koning wor kommen hid paa 
Sælland ober ißen :|, med hvilcke ieg besatte Christianshafn, som deromb 
jßede, slebed stöcherne paa wolden, vogid til stadens defenssion, bekosted 
samme tvende fahner, hvilcke siden blef forbrugt i Kiøbenhafns beleigring paa 
wolden — 32 rixdlr.

Wenlig heißen forsendt medt Gud wor herre, kierre broder, lader ieg dig 
wenligen wide, att her cammertienner Jacob Petersen haffer befalt mich att schriffue 
dig till, att det er Hindeß May“, worreß nådigste droningß befallning, att du i 
morgen medag schalt haffue alle Hirßhollembß bønder her inde medt deriß gewehr, 
och det wed derreß lifs straff, er der nogen, som leger sig der i moed och will 
iche strax parere och følge, schaltu strax lade hannem sætte paa hanß halß. Det 

35*
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er dig best bekiendt, hor mange du haffuer met gewehr, her schulle de lade sig 
finde paa slotzplatzen, defiligiste medt foderasen, att du schicker det ind, hermedt 
Gud befallet.

Kiøbenhaffn dend 6 Februarij anno 1658.

D. T. A.
Johann Gremberch, 

Hufschmitt.

Udskrift. Min goede wen och broder Lorentz Tuxen, Hindefi Dronning!. 
Maytt. ridfogit paa Hirfihollem, dette breff wenlig til hende,

Cito. 
Cito. 
Cito.

Hirfihollem.

Daß hr. Lorentz Tuxn an mihr endtsbemelter von seinem vntterhabenden 
vötgtey Hirßhohnb in dießer kriegeßleufften, alß der schwedischer könig über daß 
eiß mit seiner armee in hisiger insull Sehlandt gekommen, dreihundert vndt funff- 
zigk man unter zweien newen fenlein, spill, wie auch über vndt untter gewehr zum 
guarnison der hiesigen vestung Christianshaffuen geliefert vndt anhero einu erseh affet 
hat, solcheß bezeuge ich mit eigen handt vndt pitschafft.

Christianshaffen den 27 Februarij, anno 1658.

Dehro zu Dennemarck Norwegen 
Königl. May. bestalter obrister vndt 

itziger zeit commendant der 
vestung Christianshaffen

Jan Baptista von Ensse.1

Paa Foden af Regningen over de to Faner2 er folgende Paategning:
Obgemelten zweyen fendel seindt mir von hr. Lorentz Tuxen, wile die erste 

schwedische einfal geschah, in meiner hauss in Verwahrung gegeben, vndt in 
wehrender belagerung dieses orts seindt sie von herrn Jacob Petersen, könig. cam- 
merdiehner, von mir abgefordert worden zu der leib vndt hoff compagnia.

Philippe Hacquardt 
K. chijrurg.

1 Oberst Ensse var kort i Forvejen kommen ind i Riget og forblev i Kjøbenhavn under hele 
Belejringen 1658—60. Endnu 1661 var han i Kjøbenhavn, men var da indstillet til Afgang.

2 De to Faner var anskaffede i September 1657. Der var forbrugt til dem 17 Alen Silke
tøj, lige meget af hvidt, gult, blaat og rødt, og de var udstyrede med paamalet Portræt af «Kgl. 
May.» (altsaa vel sagtens af Kongen, da det ellers vilde have heddet «Dronningl. May.») og havde 
forgyldte Messingspyd oventil. De havde kostet 51 Rdlr. 1 Mark.


