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Ruprecht Geisspuscher.
Kong Christian III Saarlæge.

Af K. Carøe.

Først fra Christian III Regeringstid vides det med Sikker
hed, at der ved Hoffet har været fast ansatte Bartskærer eller 
Saarlæger. Fra Kong Hans’ og Dronning Christine’s Regn
skaber kendes ganske vist Navnene paa en Række Bartskærer, 
der har været lønnede af Hoffet; men det ser nærmest ud, som 
om man i Reglen da har benyttet Bartskærerne paa de forskel
lige Steder, hvor Hoffet, paa sine Rejser fra Slot til Slot Riget 
rundt, tog Ophold; og fra Christiern II og Frederik I Tid ken
des overhovedet slet ikke nogen til Hoffet knyttet Bartskær.

Den første Bartskær, som med Sikkerhed vides at have faaet 
fast kongelig Ansættelse, er M ikkel von Finstingen, som Chri
stian III i August 1533 lod hente fra „Pommernland“, og som 
kort efter kaldes for „Hertugens Saarlæge" og i 1539 „kongelig 
Lifarst". Foruden denne vides efterhaanden Paaske, Jakob  H a
sebart og Joakim  Lange at have været ansatte som Saarlæger 
hos Christian III og endelig Ruprecht G eisspuscher,1) om hvem 
der haves de fyldigste Oplysninger, som ogsaa levede længst, og 
hvis Navn er bevaret til Efterverden ved hans Beretning om 
Kongens sidste Sygeleje, det ældste Skrift, der vides at være 
forfattet af en dansk Kirurg.

Som de fleste af Christian III Saarlæger har Ruprecht Geiss
puscher vistnok været tysk af Fødsel; hans Skrift er da ogsaa 
affattet paa tysk; men om hans Oprindelse og Fødselsaar vides 
intet; rimeligvis ligger det omkring 1500; heller ikke vides det, *)

*) Hans Navn skrives som saa ofte i ældre Tider meget forskelligt: Gey- 
push, Geisbusk, Giesbusk, Geisaust; ved en Fejltagelse af Rasmus Glad 
kaldes han Geilshemius (en Forveksling med Prof. jur. Rimbert Geilshemi- 
nius) og derfra skriver sig rimeligvis atter Navnet Geilchenius.
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naar han er kommen som Bartskær til Ribe, hvor Kongen vist
nok har lært ham at kende under et af sine Ophold paa Riber- 
hus. Selv siger Geisspuscher ved Nytaarstid 1559, at han da 
har været Kongens Saarlæge i 20 Aar, altsaa fra c. 1539; men 
først 24 Marts 1541 vides han at være bleven fast ansat; da til
sagde han Kongen at ville lade sig bruge som en „Wundarst“, 
hvor kgl. Majestæt har ham behov og tilsiger ham; thi har kgl. 
Majestæt lovet ham hvert Aar at skulle oppebære af Renteme
steren i Jylland, saa længe han behøver ham i sin Tjeneste, 30 
Gyldenmønt aarlig Besolding ved Paaske, 1 Okse, 4 Svin og 
\ Tønde Smør til Mikkelsdag samt en sædvanlig Hofklædning2) 
om Aaret, og skal samme Aars Tjeneste begyndes nu til Paaske 
og saa forfølges Aar fra Aar.

Fem Aar senere, 1546, var Geisspuscher’s Besolding 250 
Mark, og desuden fik hver af hans tre Svende 24 Mark og til 
Beklædning 7 Alen engelsk Klæde til Kjortel, Hose og Hætte, 
7 Alen grovt Klæde til Foder hertil, 5 Alen Sardug til en Trøje 
og 5 Alen grovt Lærred til Foder inden samme, en Hat og et 
Par Støvler.

Geisspuscher vedblev, efter at være bleven kgl. Saarlæge, at 
bo i Ribe, hvor han 6 Maj 1542 af Kongen fik skænket til sig 
og sine Arvinger en Del af det tidligere Graabrødrekloster, et 
Stenhus liggende tvært paa Kirkegaarden og strækkende sig i 
Længden Sønder og Nør 58 Alen, og et Stykke Jord og Gaards- 
rum, som ligger Vester bag samme Stenhus og strækker sig i 
Længden fra Huset 82 Alen og i Bredden Sønder og Norden 
52 Alen, lige bredt ved begge Sider. Gaden skal være 15 Alen 
bred tvært for samme Hus og indtil Adelgaden, som gaar imod 
Domkirken (nuværende Grydergade), saa at ingen skal bygge 
ham og hans Arvinger til Skade og Fortrængsel.

Kongen maa have sat megen Pris paa Geisspuscher, thi han 
skænkede ham stadigt ny Gaver; 5 Jan. 1555 fik han en Kro
nens Jord i Ribe, en Del af Graabrødrekirkegaarden (denne 
havde Kongen i øvrigt tidligere skænket Byen til Kvægtorv), som 
laa op til hans eget Hus, 80 Alen langt i Øst og Vest og 18 Alen 
bredt i Syd og Nord, med den Forpligtelse, at hvis der byggedes 
paa den, skulde der sættes god Købstadsbygning derpaa, og 25

2) En Afbildning af de danske Hofsinders Dragt i 1543, gengivet efter 
Originalen i Rigsarkivet, findes i Troels Lund’s „Dagligt Liv i Norden" IV, 
Folkeudgaven Side 27.
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December samme Aar fik han desuden et Stenhus næst op til 
hans eget Hus, dog skulde den Brønd, som laa uden for dette 
Hus, altid blive ved Magt, menig Mand til Bedste.3) Men selv 
hermed lod Geisspuscher sig ikke nøje, han overskred sin Til
ladelse til at indtage en Del af Kirkegaarden, og maatte derfor 
1559 udstede en Erklæring til Magistraten om, at han havde sat 
et Gærde Norden for sin Gaard, Sønden op til Gaden (den nord
lige Graabrødregade) og derved indesluttet det Jordsmon, som 
Graabrødrekirke tilforn stod paa, videre end de 18 Alen, som 
Kongens Brev indeholdt; hvorfor han forpligtede sig til at rykke 
Gærdet tilbage, saa snart Borgemestre og Raad forlangte det.

Foruden disse varige Gaver skænkede Kongen ham 28 Sept. 
1551 en Tønde Sild fra Falsterbo og i Maj 1555 en halv Læst (6 
Tønder) Malt; og desuden havde han fri Befordring paa sine 
Rejser mellem Ribe og Kolding, hvilken Ribe By ydede.

Kongens Helbred, der altid havde været skrøbeligt, var efter- 
haanden blevet daarligere, og da hans højtansete Saarlæge Jakob  
Hasebart, der 1553 var bleven indkaldt fra Liibeck, døde 1556, 
har Kongen rimeligvis ikke ønsket at ansætte en ny og fremmed 
Saarlæge, men foretrukket at knytte Geisspuscher nærmere til 
sig; thi 27 April 1556 fik denne Brev om forhøjet Løn, saaledes 
at han i sin Livstid skulde oppebære 300 Mark danske ved 
Paaske og en sædvanlig Hofklædning til sig selvanden ( o : ogsaa 
for en Svend) samt 2 Øksne, 6 Svin, 1 Tønde Smør, 1 Kvarter 
(15 Snese) Hvidlinger, 24 Tønder Rug og 24 Tønder Byg til 
Mikkelsdag, saaledes, at Pengene som hidtil skulde udbetales af 
Rentemesteren og Fødevarerne leveres fra Riberhus, men han 
skulde saa ogsaa bestandig være hos Kongen og maatte kun 
drage bort med dennes Tilladelse.

I de følgende Aar er Geisspuscher da fulgt med Kongen paa 
dennes Rejser rundt om i Landet, medens hans Familie vides at 
være bleven boende i Ribe; og det er vel dette daglige, fortrolige 
Samliv med Kongen, der paa sit Dødsleje kalder Geisspuscher 
for „Mein lieber Sohn“, som har tilskyndet ham til at give en 
Skildring af Kongens virksomme Liv og smertefulde sidste Syg
dom, som denne bar med stor Sjælsstyrke og Taalmod.

I en Række af Aar havde Kongen lidt af Bryst- og Hjærte- 
tilfælde, der ofte tvang ham til at holde Sengen, og hertil kom

3) Denne Brønd, den saakaldte Graabrødrekilde, findes endnu.
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i de sidste Aar ogsaa en Lidelse i det ene Ben, der i December
1558 synes at være gaaet over til en stærk Betændelse, som 
hurtigt lod alt Haab ude. Samlede om Kongens Dødsleje paa 
Koldinghus var da foruden hans sædvanlige Livmedikus Corne
lius Hamsfort,1) den ogsaa som Livmedikus fungerende Prof. 
med. Jakob Bording* 5) og de to Kirurger, Ruprecht Geisspuscher 
og Joakim Lange;6) desuden Kongens to Hofpræster, Paul No- 
viomagus og Anders Mortensen, samt Erik Walkendorf, der kal
des Kongens Kammertjener, hvilket vel nærmest vil svare til 
Kammerherre. Efter Kongens Ønske kom ogsaa til Stede den 
danske Kansler Johan Friis og den tyske Kansler Andreas von 
Barby. Af Kongens Børn var kun de to yngste, Hertug Hans 
og Prinsesse Dorothea til Stede; Tronfølgeren, Prins Frederik, 
der boede paa Malmøhus, havde, trods Moderens indtrængende 
Opfordringer til at komme, stadigt skudt sin Afrejse ud og 
naaede først til Kolding nogle Dage efter Faderens Død; den 
næstældste Søn Prins Magnus opholdt sig da i Dresden hos sin 
ældste Søster, Kurfyrstinde Anna af Sachsen.

Alle disse Personer nævnes i det lille tyske Skrift, i hvilket 
Geisspuscher har skildret Christian III Regering i dens Hoved
træk og særligt, hvad der tildrog sig ved Kongens Dødsleje paa 
Koldinghus i December 1558. Det er udkommet noget ind i
1559 og findes i flere Udgaver, der synes omtrent samtidige, 
men frembyder smaa Afvigelser, saa at de muligvis snarere er 
optrykte efter Afskrifter. Originaludgaven er vistnok den, der 
er „Gedriicket zu Hamborg bey Johan Wickrath den Jiingern“, 
14 Sider i Kvart; to andre er uden Trykkested; en fjerde og 
vistnok den yngste er „Gedruckt zu Dantzigk durch Franciscum 
Rhodum"; alle er de i Kvart og paa højtysk; dog findes der i 
Hamborgerudgaven en Del plattyske Ord og Stavemaader, der 
tyder paa, at det er faldet Forfatteren vanskeligt at skrive paa 
højtysk. Kort efter Hamborgerudgaven udkom en plattysk 
Oversættelse af denne „Getriicket tho Hamborch by Johan Wick- 
radt dem Jungern“ i meget lille Oktav. Den findes ligesom de

*) F. 1509, d. 1580, Livmedikus 1544.
5) F. 1511, d. 1560, Prof. med. og Livmedikus 1557.
6) Nævnes kun ved denne Lejlighed som kgl. Barber, er dog muligvis 

identisk med den kgl. Saarlæge Jakob, der i 1558 fik skænket en Kronens 
Gaard, og som i Februar 1559 var paa Kalundborg Slot og „opskår gamle 
Kong Christiern (II)“, medens C. Hamsfort i øvrigt ledede Obduktionen.
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andre Udgaver i det kgl. Bibliotek (Universitetsbiblioteket ejer 
ingen af disse Udgaver) og er hist og her lidt afvigende fra Origi
naludgaven, særligt har den paa et enkelt Sted en fuldstændig 
Omskrivning, der nok kunde tyde paa, at Forfatteren har indset 
eller er bleven gjort opmærksom paa, at Originaludgaven paa 
dette Punkt er noget uklar. I det hele gør den plattyske Udgave 
Indtryk af at falde mere naturligt, mere mundret end den høj
tyske, og der kan vistnok være Grund til at antage, at den skyl
des Geisspuscher selv, og at han her udtrykker sig i det Sprog, 
han var opdragen i og som faldt ham lettest. Der er til denne 
Udgave føjet et Par Tillæg, først en kort Bemærkning om, at 
Kongens Begravelse fandt Sted 13 Febr. 1559, og at der da i 
tre Dage blev ringet med Kirkeklokkerne Morgen og Aften, og- 
saa i Hamburg og Liibeck, og dernæst en temmelig udførlig Be
retning om Kongens Kroning i København 12 Aug. 1537, der 
aabenbart skyldes et Øjenvidne, muligvis Geisspuscher selv.

Foruden disse fem tyske Udgaver ejer det kgl. Bibliotek til
lige en dansk Oversættelse, der ligesom den plattyske er i meget 
lille Oktav; den bærer Aarstallet 1559, men Trykkestedet er ikke 
angivet. I alt væsentligt følger den nøje de tyske Udgaver, men 
den er saa stærkt beskaaret og forkortet, at den næppe fylder otte 
smaa Sider; blandt andet er saa godt som alle Navne, derimellem 
Geisspuscher’s, udeladte i den.

De mange Udgaver vidner om, at Skriftet har vakt Opsigt; 
muligt, at der findes flere end de seks, som det kgl. Bibliothek 
ejer; der kan være Grund til at formode, at en i Frankfurt 1562 
udgivet „Erzåhlung von Christiani III, Koniges von Danne- 
marck, seligem Absterben“ er det samme Arbejde, men da det 
ikke findes herhjemme, og da det kun kendes af en kort Om
tale, lader det sig ikke afgøre.

I Tyskland synes dette Skrift at være blevet en Folkebog; 
det kan nemlig næppe være andet end denne Bog, som Gustav 
Freytag sigter til i Indledningen til „Bilder aus der deutschen Ver- 
gangenheit", hvor han siger: „Was im Hause am liebsten gelesen 
wird, ist der astrologische Unsinn einer Prophezeiung des alten 
Wilhelm Friese, des Gottfried Phyller und Hebenstreit, eine 
Beschreibung der Ausburger Todtenfeier Kaiser Karl’s V oder 
vom gottseligen Ende des frornmen Christian Koniges zu Dane
mark. “

Glemt i Tidernes Løb er det heller ikke blevet. Da Hans
6*
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Gram i 1737 skrev sin Fortale til den latinske Udgave af Krag 
og Stephanius’ Christian III Historie, kendte han kun den plat
tyske Udgave, af hvilken han citerer et større Stykke; og i Sand
vig og Ørslef’s danske Oversættelse af dette Værk 1776—1779 
er den højtyske Udgave optaget fuldstændigt i Supplementet. 
Allerede inden den Tid var den 1752 bleven optrykt i Flensborg 
af Olaus Henricus Moller, der ved, at den plattyske Udgave har 
eksisteret, men ikke kender den; det er ogsaa her, at det tidligere 
omtalte i Frankfurt 1562 udgivne Skrift nævnes.

Men siden den Tid er dette gamle Skrift næsten fuldstændigt 
gaaet i Glemme; i sin naive Troværdighed virker det dog saa 
tiltalende, at man godt kan forstaa, at det blev en Folkebog for 
sin Tid, og endnu kan det læses med Interesse.

£Darbafftig 
tmnb (Slaubæirbig

23erid)t/ norm bem C fjriftlid jem  unb faligem  abfcfyeibe/ bes Vutcb-- 
leucfjtigften/ ©rofsm ecf)ticf)jten/ f^ocfygebornen ^urften  tmb f }c r n / 
f^ern ©fyriftian 3U D ennentarcfen/ Xconcegen ber ID enben tmnb 
© o tten  K o n in g / f)erf>ogen 311 S le s tn y g l)/ f^olftein S to rm a rn  tmb 
ber D itm arfcfjen © ra ffe  3U © Ib e n b u rg f tmb D elm enfjoft etc. D em  

© o tt gnebicf) fey/ r>ffs furtde norfaffet.
21nno. M .D .Lix .7)

(Epitafium unb djriftlidjcr 2lbfrf)cibt.
jDiefer djriftlidjer ifuttig itnb tljeuerer ^ iir ft  ift aUe 3 eb , 3tint 

meiften luuljl iit bie 1 8  5 al)t [jer, mit S ran ftje it unb @d)iuad)l)eit bc= 
t)aftet getuejen, [jat gleidjtuul)! jenter S eru fu n g  nad) unb frummen cfjrift' 
licfjen ®emiit()e§ fjalbett nidtt unterlafjen tonnen, funbern, bitrd; alle 
lnid)tige Ipaitblunge burd) fein jelbft f)«t molfeit rcgicrcn, bamit etnem 
jebern iit feiner itu. 9J?a. Dicidjc unb Sanbern mbdjte sJ{ed)t tutebetfatjten, 
unb ein djrijtlid) Ø rbnung uitb gute ^3oli,yei int 9ieid)c mudite evljnltcn 
tuerben, l)at and) uoit Slitbcginne jetner SRegicruug ba§ tnaf)rf)aftige 
gbttlidje 2£ u rt itnjcré liebeit jpcrrit unb Jpeilanbé S c ju  © jr iffi getieb et 
vueldjet fein itu. 9fta. burd) fein gaitjeS 9teid) eingeprlnn^et unb fauter 
unb rein tjat prebigcit laffen, tneicfjeå genugfatn beiuciSlidjen, b a js  fein 
itu . 9Wa. baå guttlidje 28urt aud) an jebern feiiter itu. SØta. itumg=

7) Titlen er her gengivet bogstavret efter Hamborgerudgaven; i det føl
gende er Retskrivningen moderniset for at gøre Skriftet lettere læseligt.
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reidjeit unb Sdnbern atd iftorrocgen, Sdtanb, ©ottanb fjat laffen Ejart 
einpftanjen unb fetne gelef)rte ADidmter bareiit gefetit unb barin p m  
emigen Steftament unb emiger (UebdcEjtnifS beftcitiget, metdjed fein Aid. ADia. 
mit groffer 23efoftunge unb Sddie tjat pmegen gebradjt.

Item, Apat and) bie l)ot)en ©djnten unb ©tubia ju Aiopenbagett in 
<3 )anemarf funbiett unb mit groffer Scfoftung feine gelet)rte Seute, bie 
fein Aid. $fa. batjin geforbert unb mit groffer diente p  berfetbigen 
2(ufentt)altung geftiftet unb gegebeit bat.

Item, Apat and) berfelbige (jddjgebadjter, ttjcuerer Aionig bie ganje 
Q3ibet in bdnifdjer ©pradjc in S ru d  tadfen audgcbeu p  einer cmigen 
©ebddjtnifd, moran fein Aid. ADia. feine gcringe Sefoftung angeroanbt 
pat, mie bad genugfam berceidtidj, bafé fein Aid. iUia. mit feinem 
ganjen ©emiittj feined ganjen Apanbetd unb SBanbetd unfern lieben 
jjperrn ©Ejriftum, unfer allcr ©etigmadjer unb (Srtofer, mit feinem tjei= 
tigen ©dangelio mit getreuen Agcrjen gemeint unb geliebet bat mie bamt 
(jiernad) folget.

? iu n  jum  furtjen eiit bolb 3 abr nor feinem 21 b g an g
Apat fein Aid. 2J?a. bi” unb mieber im AReid) umtjer gepgen um 

ade gnte Crbinantj p  redft p  bringen, auf bafS eiit gute tpolijei im 
AReidj mddjtc gebalten merben unb ben armen Untertbanen fein Unrecbt 
befdjepe, bat fein Aid. 2Jfa. groffen SJianget ber armen Seute unb 
Settferen erforfdjet, bafd ber p  nief undjer gepgen finbt, but fein 
Aid. 97fa. tjertidj betradjtet fotdjed fiirpfommen, metdjed fein At'o. 90?a. 
mit einem Apcrrntage, roetd)er gebn Aiotbitig ift oorfcf)rieben morben, 
pmegeit gebrad)t tjat, bajs man in atten ©tiibten im gangen AReid) ein 
.fro fpi tat anricfjten fodte, bedgteidjen in atten Crten ein feine ©djicfung 
mit ben ?trmen gcmadjt unb and) reidjtidjcn barp  gegeben ber armen 
Seute ARotbburft p  untertjatten.

Item, Apat aud) auf bemfetbigen frerrntage ein aufrictjtig fdnigticb 
ARccefd, barin otte anbere dorige AReceffe, fo don $ 0 . 5D?a. poorn der= 
orbnet mar, finb gangliet) unb ftartieben rcuicierct p  emiger ©ebddjtnifd 
511 erbatten.

Item, Jfrat aucb auf benfetbigeu §errntage mit attem gteifS ber 
geifttieben ©ifdjoffe, ©uperintenbenten unb AjBaftoreit, fo bie reine Sebre 
gottlicbed SSorted derfiinbigen unb letjren foden, ifjre Sinfunft obne 
jenigeit ARacbtbeit befommen 511 emiger Unterbattung gdttlicbed SBorted 
unb rciner, mafjrer Sebre p  ertjatten.

Item, frat aucb p  atten ©cljuten jugelcgt unb gegeben, barmit bie 
arme ©cputer p  ber Sebre nnb Jugenb mdebten erbatten merben. 
©iemeit aber fein Aid. AERa. dernommeit unb dermerfet, bafd fein Aid. SD?a. 
bureb fein befjaffte Atranfbcit ift frnnfer unb febmaeber gemorben, b«t 
fein Aid. AERa. mit attem gteifd bied unb ade anbere riebtige Aøanbel 
betraebtet, barmit ©inigfeit nnb grieb im ganjen SReicb mdebte erbatten 
merben unb fonbertieben ©otted AEBort p  Sobe bed Stdmdcbtigen fleiffig 
getjanbett unb ertjatten merben.

Item, SSie aber fein fl'o. AERa meiter dermerfet, bafd fein Scbmacfj* 
beit jc mebr unb mebr ficb dermebret unb pgenommen bnt ^
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<Scl)tuacf)f)eit fetn $ 5 .  sD?a. ju  93ette gebrungen ju  bleibcii, unb fcin 
SDiener beibe bom ?lbel unb auct) uom Unabet tjaben muffen lifter fcin 
S o. 5D?a. tuacfjen. Sft fein S o . 2J?a. mit cinem fetjr groffen glufg nuf 
ber linfen ©eiten bebaftet getuorben, tuelcf)eg ficl) in einem ©djcnfcl 
gefet) mit einem fefjr groffen ©efcljtuulft, baruon feiner S o . 9J?a. cin 
groffe ©cfjmerj entftanben, unb fein S o . 9Ra. in groffer ijjein unb 
SSefje gelegen ift. § a t  )’id)S jugetragen auf einem greitag uor bem 
Ijeiligen ©fjrifttag (2 3 . ®ec. 1 5 5 8 ), tuelcl)er ift bie gebnte Stag, uor 
feinem Slbgaitg unb $Berfc£)eibung uon biefer 23elt gefc()ef)en ift, ift einer 
feiner SDoctorn mit iliamen S)octor © o r n e l iu g  ( tp a m g fo rt)  ju  feiner 
S o . S02a. gefommen, bat feitt S o . ® ia. ibm ein guten SWorgen gcfagt, 
baritacb gegen ben 2)octor angefangen unb gefagt: „Sieber i'tcrr ® octor, 
e§ ift einer iit biefer 9Jacl)t bei mir getuefen unb mir gcfagt, bafg id) 
follte ©ebulb tragen mit meiiter S'ranfbcit bis jum neueit Sat)réta<3c, 
algbann fotl ficl) mein Sratifbeit uermanbcln unb ju  einem guten Snbe 
fommen". ® o  l)alt id) alg einer feiner SSbiener mit Spanien 9 iu p p r e d )t  
©  e 1) é fp u fc  1) e r , Sb. $ f a .  SSunbarhe in bie groangig yaljr lang 
getuefen, t)ab angefangen: ,,© g roirb (f. S o . 9J?a. alfo gctraumet l)aben". 
ij&at fein S o . 9)ia. roieberunt gefprod)ert: „(£r bat mirg alfo gefagt, benn 
eg bat ber S o c to r gel)brt unb ber efjrenuefte © ric f 2 B a ld fe n b o rff  
unb C e l e b e r  ip u tjlil} feiner Sb. 2Jia. étoffcfjiteiber unb feiner @(nabe) 
Sarbierer mit 9Jamen 3 o a c l ) im  S a n g e  Uon ©tettin unb mel)r anberc, 
bie auf bie 3 c>t im ©cmacl) getuefen fein".

Ungefiibrlicb 3 Stage juuor, ef)e benn feine Sb. 93?a. in © o tt ucr= 
febieben, bat fein Sb. SRa. Sefet)l getban, bafg man follte eine iJobtem  
babre uerfertigen, auf bafg tuenn man feiner Sb. 3fta. 93ette macljen 
tuiirbe, bafg S o . 3)?a. barauf ruben fonnte.8)

I te m , ®iefeS alfo gefcbeben, bat fid) bie ©djm erj unb ©duoulii 
je mebr unb mebr jugenommen uon Stage $u Stage, toietoobl burd) 
bie Stoctoren unb SBunbarfjten groffer f^leifs ift gebraud)t tuorben; 
bat aber bie Sratifbeit nidit tuoUen unterlaffen, fonbern je b^ftiger 
procebieret mit ©efd)toulft unb ©djmerjen bi§ jum neuen S a b o ta g e ,  
roie ber loblicbe Sonig juoor gefagt.

© o bat fein Sb. 9Jta. am 3Jlorgen roie bie © lode jroei gefdfjlagen 
nad) fM tnadjt gegen m ir gefagt, alg id) biefelbe 9Rad)t iiber fein Sb. 
9tøa. geroaebt Ijabe, bat er micf) ju feiner ® (n abe) berufen an bal 
23ett unb gefagt: „SDfein lieber © obn, reid)e m ir bein §an b  (ror unb 
greiff m ir an meine linfe S eiten , bar fommt ber, ber mirg tbun 
roiH, icb ^offe e§ foH nidit lange roabren, fonbern balb einetr guten

8) I den plattyske Udgave er dette Sted omskrevet udførligere og mere 
forstaaeligt: „Item, uor bren Sagen ungeuerlid er benn fpne Son. 2J?at). 1)8 in 
@obt i>erfd)eben, fjefft fane Son. 9)?al). beualen, bat men fdjolbe eine Sitre oorucr= 
bigen, be gelid tuete ener Stobenbbre, £>ejft auerft oorgegeuen, bat fatte Son. ®tai). 
fid barup tuolbe leggen laten, betl) fo tange bat titen fatter Son. fDlat). Scbbe 
maten tonbc, fo t)3 be Sitre na faner Son. 2Rat). begfjer gemafet tuorben. 9?« 
beme auerft Son. Stat). pé oorfd)eben, ba t)§ bat Sid bar up gefettet tuorben, Unb 
ps tf)0 gelboenbe, bat jpne Son. be fiitue Sbre bar tpo tjafft beftellen laten, tuo mol 
fane 9Dtai>. folde« nid)t up bat biibtlifcfte fjefft tbo erfemtett gegeuen".
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(Slibe netjm en, es roirb biefen ® ag nicbt auSroarten, fonbern balb einen 
guten ©nbe nebm en". S o  icb geantroortet: „@p nein gnabigfter 
S ijn ig , b a s  oerbiete © ott, id) boffe bes nicbt".

I te m , §erna<b a ls  bie © tode brei g e n ta g e n , £)at fein M. 3Jta. 
bie ® octores ju  ficb forbern laffen, unb fo es naber bem ® age 
geroefen ift, bafs m an bas Scb lo fsp forten  geoffnet, £jat fein Sfo. 3Jia. 
ben gSrebicanten fDiagiftrum $ a u lu m  ju  fid) forbern laffen, unb tjat 
fein $ b . dJla. gegen ifjm fein 33eicbt getljan, unb allein im  ©emadb 
ungefabrlicb ein fjalbe S tu n b e  geroefen; barnadb bie ®tniren geoffnet, 
unb bat ber $ re b ica n t ein feinen S e rm o n  getban, unb um ben 
© lodenfd jlag jebn bat fein £ o . dJia. bas bodjrourbige S a cra m e n t ju  
fidb genotnmen, roelcbes fein  $ 5 .  3Jla. aucb ju oorn  nor neun ® agen 
genoininen.

I te m , ® ie fes  abes gefcbeben, bat bie $ 6. 3Jta. fein © em aljl bie 
fto n ig in  ju  ficb forbern laffen unb ju  ibrer $ o . 28 . gefagt: „dJtein 
berjliebeS 2Beib, icb ternebm e mein 3 eit ift fommen, b a js  id) auS 
b ie jer SBelt abfdjeiben m ufs, berbalben bitt icb freunbtid), gieb bicb 
ju  grieben unb bleib in  © o ttes  $urd)ten unb unterroeifs unfern 
lieben S o b n , bafs er roolie roeifslitben regieren unb feine arm en 
U nterfaffen ju  © ottes ©bre erbalten unb m it feiner ungebtiE)rlicf)en 
Scba|ungen ober neuer Unpflidjt auflegen". £>at ibrer flo . 2 8 . roolien 
einen S k u f f e t  liberantroorten, roeldjen aber i|re &o. 38. nor groffem 
løerjleibe unb bitterlid)en roeinenbe nidjt tonnen ober rooden an= 
nebmen ober 2lntroort b arau f geben fonnen ; bat b ie ffo n ig in  roirberum 
© rtau bnifs genommen unb alfo  bitterlid jen roeinenbe in  ibrer © naben 
©emad) gegangen.

I te m , ® arn ad j bat fein $ 6. 3Jla. bie jungen føerrn, a ls  feinem 
S o b n  ^ e r jo g  £>ans unb g ta id e in  ® orotbea ju  ficb forbern laffen. 
2Bie fie fommen finb, bat er ibnen bie fganb gegeben; fo finb fie 
adebeibe nor ibren £>err 23ater auf ibr Slnie gefad en; fo bat fe ir 
Sfa. 2Ra. ibnen bie & anb auf ibr tødupter gelegt unb fie gebeten in 
© ottes ffrircbten ju  leben unb fie in beiben ijjarte ien  gefegnet unb 
ibnen bie & anb gegeben unb fie unter © ottes Senebeiung befoblen 
ju  erroacbfen; finb fie beibe roeinenbe geroorben non ibren iøerrn 
23ater roeggegangen.

I te m , SDarnacb er ben & errn  2 k rb p  erroablten 23ifdjof ju  
S iibed , unb § e r rn  $o b an  $ r ife n  ben Gantølern 23oten gefanbt unb 
ju  fidb forbern laffen unb m it ben beiben gerebet, bafs fie fodten 
belfen unb ratben , bafs bocb bas Dieicbe in  fRube unb g t i ^ e  mocbte 
bleiben unb in  2lnbadf)t ju  © ottes © bren, Sob unb fflreis mocbte er= 
balten roerben.

$ a rn a cb  ben beiben tøerrn befoblen feinen ® ien ern , fo in bem 
©emacbe roaren, ebel unb unebel, an ju fagen , fein 5?o. 3Ra. Uefs ibnen 
aden famtlicb bebanfen auf bas adergnabigfte fiir ibren getreuen 
® ienft, unb bafs m an fie reicbtidien ablegen fodte, roelcfjer bie beiben 
føerrn in © egenroartigfeit ben ® ienern  ftrad s angejeigt baben; ift 
alfo gefcbeben; barnadÉ) bat fein Sto. 3Ra. bie beiben féerrn roieber 
»on fid) laffen geben.

Unb bat fein 5to. 2J?a. bie Æonigin roieberum ju  ficb forbern
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laffen. 2Bie iljr 516. 28. fommen ju  feiner © naben gefebett unb cer- 
m erft bie groffe ©d)road)beit, unb bafs es ficE) je mebr unb mebr 
jum  Jo b e  nabet, tjat ib r © nab angefangen b itte r lig  ju  roeinen unb 
gefagt: „2Xĉ  mein lieber & err, icb bitt eud) lauter um © ottes 2Biden, 
l;ab id) eud) mein Sebelang m it SBorten cer jiirn et, roodt es m irs 
oerjeiben ".

© o  bat fein 5t6. 3JJa. roieberum gefagt: „føtein berjliebeS 2Beib, 
gieb bicE) ju  g rieb en , bu baft tnidj nid)t juroieber geroefen, bas ift 
adeS cergeben ; roir baben wot;l gelebet, fonbern nerbelf mit unfern 
liebeit © ol)n, bafs er moge roeifslid) regieren, unb feE)r bid) con 
biefer 2Belt, benn es ift bier e in -fu r je  3 e i t " .  3 f t  aber ibr Ro. 28. 
bitterlid) roeinenbe geroorben con  ibm gegangen, unb fein Ro. SØla. 
bat if)r ein guten 9tad)t gegeben unb fie gefegnet.

I te m , Ja r n a d )  bat fein 516. SØia. angefangen m it feinen J ie n e r n  
Sit reben, roie biertiad^ fotget, unb einem jebern fein føanb gegeben, 
lo c ie t a is  int ©emad) roaren, unb einem jebern fonberlid) feines 
getreuen J ie n f te s  auf bas aUergnabigfte bebanfet, unb bem jo c t o r  
roieber befoljien feinem lieben © obn , bem jungen Sfkinjen, an ju fagen , 
roenn er fein SJefotbung, fo fie corbin  bei feiner 516. SD?a. gebabt, 
bie 3 c<t ibres Sebens gonnen rooUte.

© arnacb bat fein 516. SØla. begebrt ju  fingen ben Spialm : „SØtit 
grieb  unb greub id) fabr b al)in ". J a r n a d ) :  „SØlitten roir im Seben 
fe in ". 3 um b ritten : „9iun la fs  uns ben Se ib  begraben".

J a r a u f  Ijat SØi(ag.) ip(aul) geantroortet: ,,2ld) gnabigfter 5lonig 
unb féerr, bas bat nod) lange 3 eit genug, roir rooden ben nocb nicbt 
fingen"'. £>at fein 516. SØta. gefagt: ,,3id) ja ,  id) mag benn fo gern 
boren". 3 ft alfo angefangen unb gefungen geroorben.

^ a t  barnad) ftifle geiegen ein roenig, fo bat ber anber SØrebicant 
SØtagifter Stnbreas einen fleinen © erinon co r feiner © naben geti)an.

S a rn a d ) bat fein Kb. SØfa. begebrt, bafs roir modøen alle fam tlid) 
auf unfer £ n ie  fallen unb ben admacbtigen © o tt bitten um einen 
beftanbigen © la u b e n ; roeld^eS alfo  gefdjeben.

I te m , © o bat fein 516. SØta. ein roenig gebarret unb bod) mittler= 
$eit bem J o c t o r  bie føanb ausgeftredt unb ben Sfuls greiffen laffen 
unb ben J o c t o r  fleiffig oerm atjnet, er rooUte ibm bei 3 eiten anfagen, 
roenn er cernebm en roiirbe, bafs fid) ber Spuls erlegen roiirbe.

£>at barnad) roieber begebrt ju  fingen: „9lun bitten roir ben tyv- 
ligen © e ift" .

Ja r n a d )  bat SØtefter 2Inbreas roieberum etlidje ©priicbe angefangen 
aus ber bo lig en  © d jr if t ;  bat fein 516. SØta. balb begebrt, bafs roir 
inodøen au f unfer 5tnie fallen unb unfern lieben © ott treulid jen 
bitten, bafs ber admadgige © o tt rootle fein 515. SØta. bei einem ftanb- 
baftigen © lau ben  erl;a lten ; roeldbes alfo gefdjeben ift.

ja r n a d )  ift ber fprebicant dJtefter fPaul roieberum auffom m en; 
ber batte feinen fOater, ber ein J a g  ju c o r  in  © o tt cerftorben roar, 
begraben laffen ; bat er alfo roieberum angefangen einen fd)bnen 
© erm on ; bat fein 515. SØla. begebrt ben © lauben ('P fa lm en : „2B ir 
glauben ad an einen © o tt" )  }u fingen; roelc^es alfo gefdjeben ift. 

2Ilfo bat fein 516. SØta. angefangen unb gefagt: „G s raid mm
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balb ein gnbe nefjmen, icf) mufé roanbern, bod) fjab id) gut roanbern, 
tdE) Ijab ben 2Beg, bie SBafjrfjeit unb bas Seben bei m it" .

2>atnad) ift S o . 2Ka. fefjr gefdjroadjt roorben.
£ a t  aber fein S o . 2Ra. nod) einmal)l $u fingen begetjrt: „fUlit 

g rieb  unb greub id) fat)t bat)in" etc. Unb f)at S o . ® ta. fetbft bas 
erfte SSerS mit gefungen.

S a rn a d ) ift fein S o . fDla. g a n j fdiroad) geroorben, bafé rair finb 
allfommen roeinen moroen auf unfer S n ie  gefaUen unb ba§ Xfaterunfer 
gebeten. 2U§ nun bie ©locfe t)in bei oier © f la g e n ,  t)at ber ^3rebi- 
cant fDtefter ifBaut einen fdjonen © erm on eingefiifjret: „2llfo  t)at 
© o tt bie 2Beft geliebet".

Unter biefen S p ru d ) Ejat ber fprebicant S o . fDia. bart oermafjnet 
bei einen d)rifttid)en unb ftanbEjaftigen © lauben ju  b leiben ; roetdjes 
autb gefdbeben. ® a n n  bat fein S o . fDta. fein 2Ingefid)te gegen ben 
fjkebicanten geroenbet unb nid)t tron ib«n geroenbet, bis bie © tode 
balbroeg fiirtf gefd)(agen ift, bann atfo fanftiglicE) in  © o tt ben & errn  
entfdjtafen, bem © o tt gndbig fei, unb ift alfo ein S in b  © ottes obne 
jenigen JJroeifel.a)

Indholdet af dette Skrift stemmer i alt væsentligt med den 
Ligtale, som Livmedikus Jakob Bording holdt 13 Febr. 1559 
ved Kongens Bisættelse i St. Knuds Kirke i Odense, men i 
denne Tale siges det, at det var Cornelius Hamsfort, der om 
Kongens natlige Syn udtalte: „Jeg slutter, at det har været en 
Drøm“, og i Sascerides’ Sørgedigt over Christian III tillægges 
denne Ytring en af de tilstedeværende Medici, hvorfra den rime
ligvis er gaaet over i Stephanius’ Christian III Historie.

Det kunde da næsten se ud, som om Geisspuscher’s Skrift 
kan være fremkommet som en Protest mod denne Fremstilling 
og mod den fuldstændige Forbigaaelse af hans Navn ved denne 
Lejlighed, hvor det sagtens har ligget under den lærde Profes
sors Værdighed at tage noget Hensyn til en Saarlæges Virksom-

9) I den plattyske Udgave lyder Slutningen saaledes: „llnber buffem Sprofe 
befft be USvebicant Son. sDlat). fjart normaltet Wt) enem (Stjriitlifcn unb ftantftafftigen 
©donen tbo blpoenbe, meldte« od alfo gefdten. $o  befft Son. 9Kat). fijn ?lngefid|t 
iegen ben IJkcbicantcn geroenbet unb fid nid)t roebber nan eme geferet, betl) bat be 
Siode pd balffroege SSpoe geroefen up ben namibbatf); bo p§ be alfo fadftmobigen 
up 9iie JSotebbad) bidfed M .D .L ix  3 al'ed in ©obt ben fjeren entflapen, fpncd 
Piber« en L.v. unb fpner fRegeringe im xx i i  ffare. Sent Olobt gnebicf) ft) Unb 
t)§ alfo ein Sinbt ©obed ane alten tropnel".
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hed ved Behandlingen af den døende Konge. Det er da heller 
ikke uden en vis Selvfølelse, at Geisspuscher omtaler sin Nær- 
værelse ved den Lejlighed og sin ligefremme Udtalelse til Kon
gen, der jo slet ikke havde rettet sin Bemærkning om Synet til 
ham men til Cornelius Hamsfort; rimeligvis har Jakob Bording 
ikke selv været til Stede, men faaet Tildragelsen fortalt og derfor 
maaske troet, at det var Hamsfort, der svarede.

Geisspuscher’s nøgterne Opfattelse af den dybttroende Kon
ges Syn har aabenbart vakt en vis Opmærksomhed og ikke be
haget alle; det fik han at høre i det latinske Sørgedigt, som Pro
fessor i hebraisk, Johannes Sascerides, udgav kort efter Kongens 
D ød:

Dicam etenim, neque visa premam miracula Regia.
Quanquam ea vix capiet credere tardus homo:

Nuncius en illi coelo demissus ab alto 
Astitit et summum dixit adesse diem,

Cumque ait, incipiet novus annus, desinet iste 
Morbus, et incipiet tum nova vita tibi.

Talia dicta dedit, levibusque evanuit auris,
At non quæ dederat dicta abiere simul.

Ergo dies Rex ante decem prædicere mortis 
Novit, dum Medici non potuere, diem.

Somnia, dicenti, sunt, quæ Rex inclyte narras!
Respondet non sunt somnia, visa loquor.

Idque iterat post sæpe, sibique fatetur eundem 
Paulatim proprius mortis adesse diem.

I den danske Oversættelse af Stephanius’ Christian III 
Historie er dette Digt gengivet, men rigtignok meget frit og 
langt mere vidtløftigt end i Originalen:

2JIen fort for ftongenå S ø b  barn et Sftirafel ffebe, 
font jeg at melbe fjer fan iffe gaa forbi,

(ffont man oct efter bem beljooer ej at lebe, 
fom SSantro fjtnbre oil at finbe fig fjeri).

® a  @ ub, fom &ongcn§ S r o  og rene © nbsfrtjg t fenbte, 
lob Ijam abuare om fjaitå S ø b ,  fom foreftob,

Oeb en af S itg lenc, fom ban til bonnem fenbte, 
ber og for $ongen§ S e n g  fig ftrafé  inbfinbe lob 

og bom nteb biéfe Ø rb begt)nbte at tilta le :
i f ta a r  m eb b e t  g a m le  S ta r  e t n t)t o m o e fS le r  f i g ,  

f f a l  @ u b  b in  ø b S ^ o n t S  s-8 e m eb S æ g c b o n t  b u f o a le  
og  t i l  e t b c b re  C io  f je r f r a  f o r f l y t t e  b ig .
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© aatebeå falbt fyang D rb, ^oorpaa f>an fig ftrafé  Denbte 
fra  Kongenå ©eng og for bané Ø jn e  rent forfoanbt; 

men S a le n  foanbt ej bort, tt)i kongen S ioet enbte 
paa tftptaaråbag, faa man beit§ fRigtigpeb befanbt. 

© aatebeé funbe oor pøjftfalig  Konge fige 
ti ® age fdrub fin beftemte 5lfffeb§bag, 

ba pané føoftceger ej bet minbfte tunbe fige 
i  benne tjemmelig og for bem ffjulte © a g .

SEt)i en iblanbt bem, fom libt felutiog oilbe oære, 
gau fore, at bet af en S r o m  en ® irfn ing Oar, 

men Kongen pam igen forfitreb ucb fin ?©re, 
at (Sugeten for l)am fig lufte aabenbar.

S e t  famme borte man barn ofte igentage 
oeb anben fiejligbeb og rent befenbe, at 

ban uibfte, paa boab S a g  ban fra fin ©pgbom g ^Slage 
befrieg ffutbe og et bebre S io  faa fat.

Geisspuscher’s frimodige Svar har dog aabenbart ikke skadet 
ham; ikke alene beholdt han de Indtægter, som Christian III 
havde lovet ham paa Livstid, men han beholdt ogsaa sin Stilling 
under Frederik II og fik ny Begunstigelser, thi 26 Novbr. 1565 
blev han fritagen for Skat og al kongelig og borgerlig Tynge i 
Ribe, saa længe han bruges i Kongens Tjeneste, og 5 Maj 1568 
fik hans Hustru Anne Brev om, at hun, hvis hun overlever sin 
Ægtefælle, aarlig maa oppebære 12 Tønder Rug og 12 Tønder 
Byg af den Genant, hendes Mand har Livsbrev paa, hvilke Lens
manden paa Riberhus skal levere hende, og desuden være fri for 
al borgerlig Tynge, saa længe hun sidder som Enke.

Rimeligvis har Geisspuscher paa den Tid følt sig gammel 
og svag og derfor bestræbt sig for at sikre sin Hustrus Fremtid; 
han døde ogsaa næppe et Aar efter, vistnok i Begyndelsen af 
1569.

Trods sin Stilling og de dermed forbundne gode Indtægter og 
store Gaver synes det efter Christian III Død at være gaaet til
bage for Geisspuscher, saa at han blev nødt til at sælge sine 
Ejendomme; thi 29 Nov. 1561 fik Fru Abild Skeel, der var gift 
med Lensmanden paa Riberhus, Niels Lange, Skøde af Geiss
puscher paa hans Gaard, Grund, Stenhuse, Gaardsrum, Abild- 
have og Urtehave. Efter den Tid vides Geisspuscher at have 
ejet et Hus paa Nederdam, hvilket dog var saa stærkt behæftet 
med Gæld, at Arvingerne efter Peder Stub, Slotsfoged paa Skod-
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borghus, og Peder Rantzau i Forening i 1572 havde 650 gamle 
Daler til gode i det.

At det stod smaat til for Geisspuscher's Enke fremgaar ogsaa 
af, at Lensmanden paa Riberhus 24 April 1571 fik Brev om, at 
Kongen for Enkens Fattigdoms Skyld havde undt hende, at hun 
i et Aar maatte beholde den „Fetallie“, som hans Fader havde 
undt hendes afdøde Mand; og at den samme Begunstigelse til- 
stodes hende med Hensyn til Pengelønnen, ses deraf, at den 
kongelige Tolder i Ribe Peder Hegelund 13 Aug. 1571 mødte 
paa Bytinget og tilkendegav, at Kongen i sin Tid havde befalet 
ham at udbetale Anne, salig Rubbert Geisspuscher’s, et Aars 
Løn efter hendes Mand ifølge et Løfte, som Kongens Fader tid
ligere havde givet denne. Han lod derfor tinglæse hendes Kvit
tering for at have modtaget 150 Mark ved Mikkelsdag 1569 og 
ved Paaske 1570 ligeledes 150 Mark og desuden 63 Mark for et 
Aars Klædning

En Overenskomst, som Enken sluttede faa Aar efter Geiss
puscher’s Død, giver et ejendommeligt Indblik i Lægeforhold i 
de Tider. De bedre stillede Bartskærer var da indrettede paa at 
optage syge i deres Hus og behandle dem der (i 1613 nævnes 
2\ Mark som de ugentlige Kostpenge for en saadan syg i R ibe), 
og det maa ogsaa have været Tilfældet med Geisspuscher, thi 
11 Jan. 1571 sluttede hans Enke Forlig med Borgemester i Ribe 
Jens Hegelund om, at denne skulde betale hende 170 enkende 
(enkelte) Daler, hvorimod han selv skulde kræve sin Søstersøn 
Peder Stub i Aalborg for det, „han tærede og blev skyldig den 
Tid, han laa syg under salig Mester Rubbert’s Haand“ ; rimelig
vis er da Borgemesteren i sin Tid gaaet i Borgen for Søster
sønnens Kur og har til sidst maatte bekvemme sig til at betale 
denne for den Tid meget betydelige Sum, som vidner om, at 
Kirurgerne allerede dengang forstod at skrive store Regninger.

Om Geisspuscher’s Børn vides kun, at han i alt Fald havde 
to Døtre; den ene, hvis Fornavn ikke kendes, var i 1557 gift 
med Jakob Bartskær i Ribe, muligvis den samme, som 16 Marts 
1537 af Christian III havde faaet skænket et Stenhus for sig og 
sine Arvinger mod gratis at forbinde og læge de arme syge 
Mennesker i Hospitalet.

Den anden Datter, Marine, var gift med Anders Foss, der 
først havde været Præst i Stege, men 1583 blev Biskop i Bergen,
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hvor hun i 1590 blev beskyldt for at være Medvider i en Trold
domssag ; det var i de Tider en meget farlig Beskyldning; samme 
Aar var i Bergen Slotspræst Absalon Pedersen’s Enke Anne Pe- 
dersdatter bleven brændt som Troldkvinde; og Slotsherren Pe
der Thott, med hvem den myndige og stridbare Biskop altid laa 
i Trætte, gjorde, hvad han kunde for at komme hans Hustru til 
Livs; men da Angiveren blev overbevist om vitterlig Usandhed, 
bortfaldt Anklagen. Af Bispeparrets ni Børn blev to Døtre gifte 
med Læger i Bergen: Dorothea med Villads Adamsen, som kom 
til Bergen 1599 og døde der 1616, og en, hvis Navn er ukendt, 
med Henrik Høyer, som var kommen til Bergen 1593 og døde 
der c. 1615; mere end som Læge gjorde han sig bekendt som 
dygtig Botaniker og Ornitolog og tillige ved sine Studier til Nor
ges Historie og mødtes paa dette Omraade med Svigerfaderen, 
Anders Foss, der var en fremragende historisk Forsker.

Af sine samtidige vides Geisspuscher i Litteraturen kun at 
være omtalt af Rasmus Glad (Erasmus Lætus) i hans Digt: „De 
Republica Noribergensi“ ; og hans Efternavn er endda der for
vekslet med Prof. jur. Rimbertus Geilshemius; i Fortalen til 
dette Skrift gives en Karakteristik af Christian III, og Rasmus 
Glad faar derved Lejlighed til at nævne denne Konges Læger 
og Kirurger: „Conflictabatur subinde morbis, iisqve et maximis 
profecto et interdum etiam longissimis, a quibus tamen eluctatus 
est partim naturæ beneficio, partim ope medicorum, qui apud 
hunc regem summo semper loco et habiti sunt et autoritate value- 
runt. Inter eos tamen peritia ac medendi felicitate clarissimos 
novi Johannem Pomerium Anglum, Jacobum Bordingum et Cor- 
nelium Amsfortium, doctores; Paschatium vero, Jacobum Hasen- 
barthium et Robertum Geilshemium, chirurgos, qui et viri erant 
boni et artificio præstabant excellente, aulamqve secuti certe 
consilio magnisqve deliberationibus hane curam circa sanitatem 
regis perfecerunt; done circumacta mali istius ultima fataliqve 
periodo, sanetam profecto et gloriosam inter suos vitam Coldingi 
Christianus finit".



46 RUPRECHT GEISSPUSCHER

Denne Fortale er skrevet i December 1572, altsaa hen ved 
fire Aar efter Geisspuscher's Død, men Skriftet udkom først 
1574; det er vistnok det eneste, i hvilket hans Navn forekommer; 
i ingen af de forskellige Ligtaler, der blev holdte, skrevne og ud
givne ved Christian III Død nævnes Geisspuscher, der dog i 
saa mange Aar havde været nøje knyttet til Kongen og haft hans 
fulde Tillid lige til hans Død.

Danske Kancelliregistranter 1535— 1550. — Kancelliets Brevbøger 1551 
— 1592. — Kinch: Ribe Bys Historie. — Saml. til jysk Historie og Topo
grafi 1 R. IX. —
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