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Indledning.

S

KÆBNEN har handlet ublidt med denne Dronning, bleg. og glemt næsten til Navnet som hun
staar i Folkets Bevidsthed. Og dog har Danmark
næppe ejet en mere kraftfuld Kvinde paa sin Trone.
Hendes sidste Leveaar har en vis tragisk Karakter,
idet de udfyldes af en rastløs Tumlen med Planer,
som brast itu, Tilløb paa Tilløb til Bedrifter, som
ikke blev gjort, og fejlslagne Forsøg plejer jo at være
en sikker Vej til Glemsel. Men alle de Kræfter, som
lagdes i Spand for de strandede Planer, Viljen, som
intet Nederlag kunde kue, de bærer Vidne om en fastsluttet Personlighed, som nok er et Minde ':ærd. Og
som saadan turde det kanhænde være, at Dronning
Dorothea har sat sine dybeste Spor, ikke i Politik og
praktiske Værker, men i en Skare af Samtidens Mennesker, som tog hende til Mønster og Forbillede.1) Dorothea, som var Datter af Hertug Magnus I af
Sachsen-Lauenborg og Katharina af Brunsvig-Wolfenbiittel, angives at være født 1511, saa hun altsaa kun
1)

Med Rette fremhævet af Gjellerup i Hist. Tidss. 5. IV. 623.

Vejle Amts Aarb. 1908. I.
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var 14 Aar gammel, da hun i Efteraaret 1525 ægtede
Hertug Christian af Holsten-Gottorp, den senere Christian III. Frederik I stillede sig meget køligt til denne
Forbindelse, selvom den skete med hans Samtykke,
han overværede hverken Brylluppet i Lauenborg eller
de paafølgende Ridderspil i Hamborg og rørte ikke
en Haand for at give den unge Brud et standsmæssigt
Indtog i Landet. Pinligt maatte det ogsaa have virket
tilbage paa hende, at hendes Fader, urolig og trættekær, laa i evig Splid med sine Naboer, Danmark ikke
mindst. Hertil kom, at den karrige Frederik I lod
det unge Par nøjes med Haderslev og Tørning Len,
saaat de maatte kæmpe med trange Kaar og havde
ondt ved at leve standsmæssigt.1) Disse Aar har sikkert været en Skole for Dorothea, hvis Stræbsomhed
og Sparsommelighed siden viste sig ualmindelig kraftigt udviklede. Den Slutning ligger ogsaa nær, at
hendes stærke Natur har adlet hendes Husbonds lette
Sind og støbt det om i de strenge Former, som prægede hans Manddomsaar. 2)
Frederik l's Død og Grevefejden frembragte et fuldstændigt Omslag i Ægtefællernes ydre Kaar, hævede
dem med et til Danmarks og Norges Trone med en
Magtfylde, danske Konger i lange Tid ikke havde ejet.
Som Dronning har Dorothea sikkert haft en stærk,
skjult Indflydelse, ogsaa i Politik, 8) og hun arbejdede
paa at omgive Hoffet med større Pragt og strengere
Ceremoniel. Men hendes politiske Magt gik tabt ved
Kongens Død paa Koldinghus 1. Jan. 1559, og hendes
') v. Kobbe: Geschichle u. Landesbeschreib. des Herzogthums Laueuhurg, Altona 1836. II. 246. 222. Allen: De tre nordiske Rigers Historie. V.
247 ff. Kirkehist. Saml. 4. I. 601-602. - 2) Samme Tanke udtalt af Høst:
Træk til en Skildring af danske Dronninger. 1821. S. 31-34. - 3) Foruden
hendes Andel i Peder Okses Fald kan nævnes hendes Mæglerrolle i Kejserkrigen, Zeitschrift d. Gesellschaft fur d. Gesch. d. Herzogth. XXII. 497 f.
501-502.
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Enketid blev een fortsat, haardnakket Kamp for at
vinde den tilbage.
Først under denne lærer man hendes ejendommelige Karakter at kende; · thi de overordentlig fængslende Breve, baarne af en Fylde af Stemning og Menneskelighed, som giver hendes . Billede Liv og Farve,
de Breve stammer ~ saa at sige alle - fra hendes
Enketid paa . Koldinghus. 1) Paa et Portræt ses Dronningen staaende, nied . den
ene Haand berørende et .aabent Smykkeskrin. Klædt
i prægtigt Skrud, værdig og bydende i sin stive Fornemhed, er hun i Ordets fulde Forstand en kongelig
Fremtoning. Blikket er vaagent og skarpt, Munden og
det kraftigt formede Underansigt giver hendes. Aasyn
Styrke og Karakter, Træk, som er end mer~ fremtrædende i Portrætmedaljoner af hende. 2) Hun skal
have været. sjælden smuk,") hvad Billeder fra hendes
ældre Dage ogsaa bærer Spor af. Og den unge Dronning, ivrig.som Jægerinde og Rytterske, som tumlende
en Hest, nær .havde sat Livet over Styr,4) hende genkender man let i den heftige, lidenskabelige Kvinde,
som afslører sig i hendes Breve. Naar jeg med disse indledende Ord overgiver min
Skildring til· Læserne, vilde jeg gerne fremhæve, at et
saadant Minde over den gamle Dronning vel ikke
1-,unde finde en bedre Plads end i denne Aarbog.
1) I Hovedsagen trykte i Wegeners Aarsberetninger fra Geheime-Archivet
I og III B., anmeldt af Werlanff i Nyt hist. Tidss. VI. 586-97, og Becker
i Hist. Tidss. 3. VI. 538-46. Dermed var Interessen vakt for hendes Person
blandt Historikerne: Mollerup i Dansk Biografisk-Leksikon. IV. 304 f.,
Danmarks Riges Historie. III. 246 f. Gjellerup i Hist. Tidss. 5. IV. 623 ff.
Schafer: Geschichte von Dånemark. V. 5-8. - 2) Stik efter Miillers Pinakotek, jfr. Danmarks Riges Historie. III. 101 - Om andre Billeder af
Dronningen. Fr. Becket: Renaissancens og Kunstens Historie i Danmark.
94 f. 112 f., samt C. M. Smidt i Vejle Amts Aarbøger 1906, 65-76. - 3) Sehlegel :
Geschichte der Konige v. Dånemark aus dem Oldenburg-Stamme. 1769 f.
I. S. 181. - 4) Rørdam: Monumenta hist. Dan. I. 705. Dorothea som Jægerinde, Raumer: Historisches Taschenbuch. 6te B. 291.
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Ikke blot fordi hun baade som Hustru og Enke fremfor noget andet Sted var knyttet til disse Egne og
utrættelig i sin Virken til deres Gavn, men særlig
fordi man her har værnet saa trofast om hendes Eftermæle. Og nøder dette Tidsskrifts Formaal og Rammer
mig end til en saare skarp Begrænsning af visse, i
og for sig meget interessante, Sider af mit Emne, saa
nærer jeg til Gengæld det Haab, at her, hvor Mindet
om hende lever endnu, vil jeg finde Sangbund for
mit Forsøg paa at drage hendes Træk frem af Glemsel.

I.

Dronningens Enkesæde;
Virksomhed for Koldinghus og Kolding By.
,, Vort snævre Hus og lille

Bij«.

(Dorothea til Frederik II.) 1)

Allerede den 30. Nov. 1536 havde Christian III og
Rigsraadet givet Dronning Dorothea Brev paa en Del
Godser, som efter hendes Husbonds Død skulde henlægges til Underhold for hende, nemlig Næsbyhoved
Len, Rugaard, Tranekær med Langeland, Kjærstrup
med Taasinge, samt Købstæderne Odense og Svendhorg.2)
Dronningen var dog ikke tilfreds hermed, men klagede over at skulle færdes til Søs for at komme til
Godserne, og Bælterne havde altid indjaget hende
Skræk, desuden savnede hun et Slot, som kunde afgive en standsmæssig Bolig for hende. Hun vilde
derfor gerne have Livsejet udlagt i Jylland, hvor hun
tillige vilde være sine tyske Frænder nærmere. 3)
1
) Aarsberetntnger fra Geheime-Arehivet. III. 54. - 2 ) Danske Kancelfiregistranter. 1535-50. 31-32. - •) Krag: Christian III's Hist. I. 314, jfr.
Schåfer: Geschichte von Dånemark. V. 5.
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Kongen opfyldte hendes Ønske, og paa Herredagen
i Odense 3. April 1548 stadfæstedes hendes nye Enkesædebrev, efter at hun havde givet Afkald paa de
fynske Len.
Det var store og rige jydske Godser, som dermed henlagdes til hendes Underhold, først og fremmest Koldinghus med underliggende Len, Herreder
og Gaarde, dernæst Aakjær Gaard og Len, Randersgaard eller Dronningborg, Torup, Østrup og Essenbæk, samt Byerne Kolding og Randers med al Rente
og Indkomst, Byskat og Sagefald, undtagen Tolden.
Godset Iaa i 131/2 Herreder, samt i Jelling og Tanum
Birk, og omfattede ogsaa Øen Endelave. Dog maatte
Dronningen forpligte sig til at svare Tjeneste af dette
Gods og indsætte danskfødte, adelige Fogeder og Lensmænd, men fik forøvrig fuld Brugsret. Kongetienden
af Kirkegodset, samt Sognekirker, Kapitels- og Vicariegods forbeholdtes Kronen. 1)
Endelig fik Dorothea ogsaa Sønderborg og Nordborg paa Als, og den udvalgte Kong Frederik gav i
Aaret 1555, d. 3. Marts, Livsejebrevet sin Stadfæstelse.")
Tyngdepunktet i . Dronningens Besiddelser var dog
Kolding Len med Brusk- og Tørrildherred, Holmansherred med Jelling Birk, Jerløvherred, det halve af
Andstherred og Nørvangsherred, Søholm Gaard, Gods
og Mølle ved Taulov, Provstegaarden og St. Jørgensgaarden i Kolding, samt det Vicariegods i Vejle, som
laa til Koldinghus.
Søholm Gaard lagdes (April 1550) til dette Slot og
Len, 3) som 1557 yderligere forøgedes ved Inddragelse
af Hønborg, og samme Aar fik Dorothea Tilladelse
1
) Danske Kancellireg. 1535-50. 356 f., 471 fog 380f. - 2) R. A. Kongelige
Ægteskabssager. Nr. 17a (trykt i Udtog i Fyhn: Efterretninger om Købstaden Kolding. 50 f.) - ') efter Else Krumediges Død. Erslev: Len og
Lensmænd. 140.
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til at indløse Vejle Mølle fra Iver Lunge til Tirsbæk,
som havde den i Pant for 200 Daler. 1)
Hønborg Slot, hvorunder Halvdelen af Elbo Herred
laa, havde Klavs Krumedige i Aarhundredets første Tid
haft i Pant af Kronen for 1600 Mark. Enken Else Tot,
som siden ægtede Thomas Nielsen Lange, og hendes
Børn beholdt Lenet, og især havde Sønnen Erik Krumedige, Medlem af Rigsraadet, det inde til sin Død 1541.
Hans Efterleverske, Fru Sidsel Rosenkrans, besad det
derefter Resten af sit Liv. (Kr. Erslev: Len og Lensmænd. 59.) Da hun døde den 28. Novbr. 1557 ophørte
det gamle Len at være selvstændigt; thi Lensmanden
paa Koldinghus, Hr. Jørgen Rosenkrans, fik straks Kongebud om at udbetale Pantesummen og lægge Hønborg
ind under Koldinghus. Paa Slottet skulde der ansættes
en Foged til at forestaa Avlen og »dertil det ringeste
Folk, Gaarden kan holdes med«. (Erslev: Konge og Lensmand. 105. Ny kirkeh. Saml. V. 379, Anm. 2. Kancell.
Brevb. 1556-60. 147.) Fru Sidsel paa Hønborg havde
været en kraftig, godgørende og strengt religiøs Kvinde,
aandelig i Slægt med Dronning Dorothea, med hvem
hun synes at have staaet paa venskabelig Fod. Thi
Gang paa Gang, naar Kongehuset holdt Fest, tilsagdes
hun som »Dragekvlnde«, bl. a. 1548 for at drage den
den store Sal og »Herremagene« paa Koldinghus (jfr.
Personalh. Tidss. 2. III. 161 ff.). Hun er begravet i Taulov Kirke, en Afstøbning af Ligstenen findes i Koldinghus Museum. -

Kolding Len gennemgik i Enkedronningens Tid
ikke store Forandringer, skønt det var midt i Mageskifteperioden. Dorothea saa nemlig med en vis
Mistillid paa Kronens ivrige Godsbytning og udtalte
som sin Opfattelse, at Kongen gerne var den tabende
Part. 2) Ikke· des mindre indlod hun sig selv i forskellige mindre Mageskifter paa sine Godser, men
1 ) Kancelliets Brevbøger. 1556-60. 147. Archivet. III. 70.

2)

Aarsberetninger fra Geheime-
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de blegner naturligvis helt i Sammenligning med den
mægtige Jordombytning, som i Frederik II's Tid fjernede Adelen fra Kolding Len.
1564 forhandledes der om Mageskifte mellem Anders Christensen til Kvælstrup, som ønskede at faa
en Gaard kaldet Risbøl, i Slavgs Herred, mod Udlæg
i Hønborg Len, Andst- eller Jerløvherred.1) 1568 gik
et Mageskifte i Orden mellem Hans Hansen i Skærup
og Enkedronningen, saaledes at han fik en Gaard i
Skærup By, Holmans Herred, og afstod en fri Bondegaard i Dons, Almind Sogn, Brusk Herred. 2) 1570
udgik der Befaling til Ribe Domkapitel .om at overlade hende en Gaard i Asbøl, en i Lunderskov, en i
Skanderup, en i Dollerup og en i Hørup til Koldinghus :--- mod Gods andet Steds.3) Og Dorothea arbejdede ogsaa paa at faa Skallerupgaard i Bytte af
Fru Mette Okse for Gods paa Sjælland, et Magelæg,
som dog ikke gik i Orden i Enkedronningens Tid.4) Efter Christian III's Død paa Koldinghus vedblev
Dronningen at have fast Bopæl paa dette Slot, der
gemte saa mange personlige Minder for hende. Den
afdøde Konge havde haft udpræget Forkærlighed for
denne Plet, dels paa Grund af Egnens Skønhed og
dels fordi Luften her nød Ry for sin Sundhed og
Mildhed.5)
Borgen er kanhænde blevet stærkere befæstet efter
Kong Frederik I's Død, 6) men Christian III omdannede den, virksomt støttet af sin Hustru, til den mægtige Bygningskolos, hvis svære Mure vi beundrer den
1
) Kancell. Brevb. 1561-65. 382. - 2) do. 1566-70. 412. Laursen: Kronens
Skøder. 117. - 3) Kancell. Brevb. 1566--70. 572. - 4) Ryge: Peder Okses
Levned. 238. - 5) Jonas Coldingensis: Daniæ descriptio nova. Francof.
1594. 88. - 6) Paa Herredagen i København 1533 bragtes det i Forslag at
sikre Nørrejyllands Grænser ved at forstærke Koldinghns og Riberhus.
(Nye danske Magasin. li. 207.)
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Dag i Dag. I Løbet af 1540erne og 50erne rejste tre
Fløje sig af ny, rimeligvis den østre, vestre og søndre.1)
Allerede i April 1544 skrev Dronningen fra Koldinghus, hvor hun og Hoffet opholdt sig, til København efter Fetalje, da der - som hun udtrykker
sig - foretoges en »mærkelig og stor Bygning«, som
daglig holdtes med »drabelig Unkost« med Arbejdsfolk og andre, som skulde bespises. 2) Og det følgende Aar bestiltes der 100 Læster Kalk fra Mariager
til Bygningens Behov. 3)
I Løbet af Aar 1546 har den ene Fløj været færdig;\ thi den 2. Maj kunde Dorothea meddele sin Gemal, at hun haabede, Arbejdet vilde være fuldendt
til hans Ankomst. 4)
Der synes nu at have været et lille Pusterum, men
allerede 1549 var man i travl Byggevirksomhed igen.
De Masser af Fødevarer, som i den Anledning blev
forskrevne, giver et Indtryk af Værkets Storhed. Fra
Landets forskellige Egne lod Kongen, - »paa det
at vor Bygning des snare maa fange Fremgang« følgende Levnedsmidler tilføre: 12 Læster Rug, 16
Læster Malt, 1/2 Læst Salt, 3 store Sække Humle,
1150 Sider Flæsk, 8,000 Flyndere, 200 Kabliau, 100
røgede Gæs, 300 Faarekroppe, 14,000 Hvidlinger, 1/2
Læst Faarekød, 10 Tdr. Oksekød, 20 Øksne, 2 Læster
salt Fisk m. m. 5)
Og jævnsides dermed gik Bestillinger af en Mængde
Byggemateriale, 200 Jernankre til Murene, 60 gullandske Fyrrebjælker paa 19 Alens Længde, og Murmestre med Svende og andre Haandværkere stæv1) Fyhn. 16. - 2) R. A. Personalh. Saml. Eske Bille. 20/4 1544. - •) Dansk
Mag. 4. I. 250. - ') Aarsb. I. 70. Samme Aar betales en Maler for Arbejde i
Kongeparrets Kammer (": Sovekammer), R. A. Jørgen Pedersens Rentemesterregnskab. 1546. Bl. 102. Christian III"s Dødsværelse skal jo have ligget i den vestlige Fløj! - 5) Dansk Mag. 4. IV. 96-97'.
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nedes til Kolding rundt omkring fra for at deltage i
Arbejdet, medens en Række Limfjordsbyer fik kongelig Befaling til at lade deres Skuder løbe ind i
Mariager Fjord for at hente Kalk til Koldinghus.1)
Samtidig flammede Ilden livligt i Teglgaardene ved
Kolding og Vejle, og der gjordes lyst i Lenets Skove
for at skaffe Brændsel. Alle Bønder i Tørrild og
Holmans Herreder fik Bud om hver at hugge 10 Læs
Ved og age dem til Vejle Teglgaard, og Bønderne i
Brusk og Jerløv Herreder ligeledes at levere 10 Læs
Ved hver til den i Kolding.") - Lidt efter lidt løftede de sig da, de vældige Murmasser, og Tømmermændene kunde gaa i Lag med at rejse Tagets Bjælkeværk, lægge Lofter, Gulve og deslige. 1550 havde
Fru Sidsel paa Hønborg faaet Ordre til at hugge
og levere 10 Egetræer til Bygningen af et Porthus
ved Koldinghus, medens Lensmanden Iver Krabbe
rnaatte skaffe 6 til Veje, og 1551 udgik der Brev til
Hr. Peder Skram om at fly til Byggeriet 4 Tdr.
Lægtesøm med hele Hoveder og 2 Tdr. Loftesøm.8)
I Maj Maaned samme Aar var Værket saa vidt fremskreden, at Kongen kunde forlange det bestilte Vinduesglas sendt til Slottet. 4) - En ny Fløj, denne
Gang vistnok den østre, var nu kommen under Tag, 5)
men allerede da var man i fuld Gang med den næste.
1550 havde Lenets Bønder nemlig paany efter Kongens Bud maattet age hver 5 Læs Ved til Kolding
og Vejle, rimeligvis til Teglgaardene der, ligesom de
det følgende Aar maatte arbejde med Ægter til Slottet i fem Dage.6) I April skrev Dronning Dorothea
') Dansk Mag. 4. II. 311-313, jfr. Fyhn. 16. - 2) Dansk Mag. 4. IV. 176 f.
- Om Teglovnen i Kolding, Vejle Amts Aarbøger 1906, 220; om den i
Vejle, Erslev: Len og Lensmænd. 137. - 3) Dansk Mag. 4. VI. 329: Kancell. Brevb. 1551-55, Side 16. - ') Kancell. Brevb. 1551-55. 41. - 5) hvis
man tør slutte af Porthusets Bygning; dette laa jo mod Øst. - 6) Dansk
· Mag. 4. VI. 329. - Kancell. Brevb. 1551-55. 16.

ENKEDRONNING DOR OTH EA

11

til Eske Bille om et Skib, som skulde løbe til Bahus efter Tømmer til Bygningens Behov, og hun paaskyndte dets Fremsendelse ~ >> paa det at Bygningen
paa Kolding ikke skal blive forsømt og derfor nederlagt«.t) Lensmanden i Bahus, Claus Bille, havde
Vanskelighed ved at skaffe det forlangte Tømmer,
fordi det ikke havde fosset i Elvene, og det næste
Aar (1552) afbestiltes derfor Sten og Tømmer hos
ham, medens man gennem Statholderen Peder Godske
i København søgte at faa Materiel tilvejebragt andet
Steds fra. 2)
I Christian III's sidste Aar er der mærkeligt stille
om Byggeriet, der kanhænde nu til en vis Grad var
fuldendt. 1558 byggedes der paa Slottet et mægtigt
Fuglebur, saa stort som et Hus.")
Den Begejstring for Vandkunster, som besjælede
det 16. Aarhundredes Mennesker, gav sig ogsaa Udslag under Byggerierne i Kolding, og især Dronningen
synes at have virket ivrigt derfor. Allerede 1548
skrev hun efter Materiale til en Vandkunst, og 1553
forhørte Kongen sig hos Peder Godske om Arkelimesteren var færdig med den bestilte »Springbrynde-,
der i bekræftende Fald skulde sendes til Kolding.'1')
Ikke blot paa Slottet her, men ogsaa paa Dronningborg lod Dorothea en Vandkunst indrette 1556, og i
November kunde Lensmanden, Hans Stygge, meddele
hende, at Værket snart vilde blive færdigt. Der blev
3 Poste, en i Stegerset, en i Bryggerset og en i Borggaarden, hvor Kilden var. 5)
Samme Aar indrettedes en Vandkunst paa Koldinghus, muligvis af lignende praktisk Art. Forsynlig,

'I•

1) R. A. Personalh. Saml. Eske Bille.
51. - ') Kancell. Brevb. 1551-55
141 f. 148. - 8) Rørdam: Monum. hist. Dan. I. 708. - 4) R. A. Personalh.
Saml. Eske Bille. 9/5 48. - Krag: Supplement. 124. - •) Aarsberetn. I. 72.
- R. A. Danske Kongers Hist. Fase. 25. •/10 56.
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som den naadige Frue var, havde hun dog forinden
spurgt Christen Munk paa Akershus til Raads om,
hvilken Træsort der var mest holdbar til Render.
Efter at have indhentet Oplysninger hos kyndige
Mænd svarede han, at Fyr og Gran ikke holdt sig
saa godt i Jorden som Aspetræ, og han vilde søge
at skaffe noget deraf.1)
Ogsaa i sin Enkestand fortsatte Dronningen stadig
Vedligeholdelsen og Ombygningen af Vandkunsten
paa Koldinghus. 1561 bad hun saaledes Kongen om
en 60- 70 Stykker af det bedste røde Fyrretræ paa
8 eller mindst 7 Alens Længde og 11-13 Palme i
Omkreds. Men de maatte være huggede i rette Tid,
saa at Barken var uskadt og sad fast paa Veddet.
Og i den følgende Tid føres der igen Tømmer fra
Gotland til Vandkunsten i Kolding. 2) I det hele taget
var Sønnen ved enhver Lejlighed villig til med Penge
og Materialer at hjælpe Moderen under hendes forskellige Byggerier, en Hjælpsomhed, som maaske
turde finde sin Forklaring i, at Kongen jo selv ved
hendes Død vilde komme til at nyde godt deraf.
Dronningen havde en egen » Rørmester« i sin Tjeneste, og da Naboen, Hertug Hans den Ældre i Haderslev, skulde indlægge Vandkunst paa sit nye Slot,
Hansborg, tilbød Svigerinden (Oktbr. 1562) beredvillig
at laane ham Manden til at bore Rørene, for at Hertugen endnu i Vinter kunde flytte fra sin gamle,
ubekvemme Bolig over i den ny. 8)
1566 havde Dronningen nye Planer for, og Datteren
Anna sendte hende Vandkunstneren Michel Fritzche
fra Saida, som skulde undersøge nogle Kilder omkring
Kolding og overveje, om de muligvis kunde føres ind
1) R. A. Danske Kongers Historie. Fase. 26.
1561-65. 60. 98. - 3) Aarsb. I. 135.

"I• 56.

~

2)

Kaneell. Brevb.
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paa Slottet. Efter to Aars Virksomhed der, drog
Kunstneren efter Annas Befaling til København for
at lave Kongen en Vandkunst.1) Maaske er det til
hans Anlæg, at Dronningen gennem Kongen fik 50
Bjælker af 21 Alens Længde og 14{'!) Tommers Bredde
paa Kanten. 2) - Et Minde om Dorotheas Sans for
Vandkunster var, siges der, et Springvand i Lysthaven
ved Koldinghus, som fandtes endnu i Aaret 1770, omend i forfalden Tilstand. 3)
Forøvrigt tyder flere Tegn paa, at Enkedronningen
stadig har bygget og bødet paa sin Bolig, hvortil hun
f. Eks.1560 forskrev baade Kalksten fra Saltholm og hollandske Klinker, og det foregaaende Aar havde hun bedt
Hertug Hans om en stor Sten, som hun havde Brug for.4}
Dette Bygningsmateriale er maaske benyttet til Opførelsen af det lille Lysthus, som hun 1562 omtaler
til Svogeren i Haderslev med Bøn om at laane hans
Skifertækker, samt Søm og Skifer, som ikke er til at
opdrive i Kolding.5)
I sine sidste Leveaar omgikkes hun store Planer
om Nybygninger paa Koldinghus og for at fremme
Arbejdet, <fer let kunde hæmmes af hendes og Hoffets
Nærværelse, besluttede hun at tage Ophold paa Sønderborg saa længe. 6)
Og den gamle Dame forlod sit kære Slot for aldrig
at gense det mere. Hun havde forskønnet det ved at anlægge en lille
Lysthave paa selve Slotsbakken, samt Dyrehaven Nord
for Slotssøen og stødende op til Bramdrup Skov.7}
1
) Weber: Anna, Churfiirstin zu Sachsen, 359 f. - 2 ) Kancell. Brevb.
1566-70. 130. - 8) Fyhn, 51. - ') R. A. Personalh .. Saml. Mogens Gyldenstjerne. 5/s og 15/s 60. - Aarsb. I. 87 f. - •) Aarsb. I. 128. Dette Lysthus er
maaske den taarnagtige Bygning, som ses paa Henrik Rantzaus Prospekt
over Kolding, liggende midt i Urtegaarden. Billedet er reproduceret hos.
Fyhn, samt i nærværende Aarbog for 1906. - •) Aarsb. III. 87. - ') Fyhn.
51. 111. Westphalen: Monumenta. I. 62.
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Om Bygningens indre Udsmykning paa hendes Tid
vides næsten intet. Maaske har det vævede Tapet,
som prydede den Alkove, hvori Christian III døde,
og som bar en Fremstilling af Dronning Margrete til
Hest, hængt der allerede da, men det faar staa hen;
og det samme gælder de vævede, bibelske Billeder,
hvor iblandt en Salomons Dom, som husedes der
paa Slottet. 1)
Sikkert er det, at hun nærede levende Interesse
for den Slags Arbejder, og hun førte en hel Brevveksling med Datteren Anna om et sachsisk Kunstværk, som forestillede Tyrketoget. Dronningen vilde
gerne have »Patronerne« (Mønstrene) dertil, uvist om
hun vilde lade væve derefter eller blot bruge de malede Papirsruller til at smykke et Værelse med. 2)
I Februar 1559 sendte Kongen Moderen det ene af
de to Vidunderure, som i Christian Il'I's Tid var
blevne lavede af Johan Sibe og Steffen Sejermager,
angivende baade Tiden og Planeternes Bevægelser.P)
1) De reddedes ved Slottets Brand 1808, men forsvandt dernæst; rimeligvis er de sammenmed det øvrige Inventarium blevne bortsolgte. BurmanBecker: Forsøg til en Beskrivelse af og Efterretning om vævede Tapeter
etc. i Danmark. 1863. 5. - 2) Weber. 355 f. - •) Krag: Christian III's Historie, Fortalen, Overs. 158 ff. jfr. Rørdam: Kbh. Universitets Hist. I. 295-96,
Friis: Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie 1872-78. Side 194-99.
- Der var to ensartede Ure, men af ulige Størrelse (Rørdam: Un. Hist.
II. 316. Anm. 1). Det ene sendtes som Gave til den russiske Czar, som
dog afviste det, da -Poræringen ingen Nytte havde for ham, der var en
kristen Kejser, som intet havde med Planeter og Tegn at skaffe, (Mollerup, Danmarks Forhold til Lilland. 93. Anm. 1). Hvitfeld II Folio Side 1541\
siger, at det var, fordi der var noget levende indeni det, som Czaren ikke
forstod at omgaaes. - Sikkert er det, at det ene Knnstur sendtes til Kolding (Kancell. Brevb. 1556-60, 249, Danske Samlinger III 77 f.), og . Dronningen formanede Statholderen i København om at paase, at det blev
godt indpakket paa Skibet, R. A. Personalh. Saml. Mogens Gyldenstjerne,
22/2 1559. Friis mener (a. St. 197), at Uret fra Kolding sendtes til Czaren,
men det kan ikke passe, thi paa det Tidspunkt var Gesandtskabet forlængst afrejst til ham (Mollerup a. St. 91 ff.) Johan Sibes Ophold i Kolding
(herom senere) skyldes. maaske Hensynet til dette hans Mesterværk, og
det samme gælder vistnok Forskrivelsen af en Karl, Henrik Mule fra Lyneborg, som var hos Steffen Sejermager, den anden af Kunstværkets Fædre,
R. A. Personalh. Saml. Mogens Gyldenstjerne. "!, 1559. - Det andet kom
i Universitetets Eje (Rørdam, a. St. 316), muligvis er det det, som først
sendtes til Rusland.
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Samtidig ankom ogsaa en Jernkakkelovn, som havde
staaet paa Hertug Hans Kammer paa København Slot,
men Dronningen forsøgte det følgende Aar at faa den
byttet med en mindre hos Svogeren i Haderslev. 1)
- I nær Tilknytning til Slottet lod Dronningen en ny
Slotsmølle opføre. En ved Dyrehaven liggende Vandmølle, Borre- eller Borgemølle, havde muligvis da
hørt til Slottet, men overflødiggjordes af den ny. Og
det er maaske denne Borgemølle, der . menes med det
Møllehus, liggende ved Kobbelet for Koldinghus, som
Hans Just og hans Arvinger fik Dronningens Brev
paa 1571.2) Dette indtraf i hvert Fald samtidig med,
at Slotsmøllen blev færdig og taget i Brug.
Kongen understøttede velvillig Moderen, idet han
skænkede hende 1,000 Daler til Hjælp, men han var
saa forsynlig at lade Søren Kjær holde Regnskab med,
hvortil Pengene brugtes. 3) Ligeledes hjalp han med
at bringe Tømmer til Veje, og Eskild Gøje paa Nyborg maatte skaffe 400 Bøge og 100 Ege til Møllebygningen. 4) Dette Arbejde gik for sig i Aarene
1568-71 og var just tilendebragt ved Dronningens
Død. Kongen, som dermed fik Lenet i Eje, lod derfor straks Bud udgaa til alle Kronbønder i Herrederne om Kolding, samt Byens Indbyggere, om at
føre alt Korn, Rug og Malt til Malning paa den nye
Mølle under Straf, hvis de søgte andet Steds hen. 5)
Skønt Dronningen var gammel og svag, medens
hun havde dette Værk for, veg hun dog ikke tilbage
for at give sig i Kast med endnu et Anlæg, hvortil
hun knyttede store Forhaabninger. Det var Salt1
) Kancell. Brevb. 1556-60. 249. Aarsb, _ I. 93-94. - •) Fyhn. 52. - 1566
laaner hun Kongen sin Møller, Aarsb. III. 6. - •) Kancell. Brevb. 1566-70.
413. 442. - 4) do. 541. Aarsb. III. 79-82. - Ryge. 229. 231 f. 234. - 1570 minder Dronningen Peder Okse. om at sende en Møllesten. Ryge. 229, 233 f. Secher: Corpus constit. Dan. I. 496.

••

16

HUGO MA TTHIESSEN:

værket ved Harte. Allerede i Kong Hans's Tid var en
Saltkilde kommet for Dagen i Bakkerne her, i Aaret
1500 havde Lambert Hermelin faaet kongelig Bevilling paa at anlægge et Saltværk, og ogsaa i Frederik
I's Tid havde et Consortium forsøgt at gøre Kilden
frugtbringende, men uden at det var lykkedes.1)
1569 tog Dronningen Tanken op paany. Kongen
forstrakte hende igen med 1000 Daler, og Moderen
erklærede, at naar man naaede saa vidt, at Arbejdet
skulde betales, maatte Søren Kjær føre Tilsyn med
Pengenes Anvendelse.2) Tømmer blev forskrevet til
dette »Kunstværk« fra Norge, og gentagende Gange
mindede Dronningen utaalmodig Peder Okse om
hurtigt at lade det komme; hun skulde bruge 100
Stænger Fyrretræ, hver Stang paa 20 Alens Længde
og en Arms Tykkelse i den spidse Ende. Endvidere ·
30 Stykker Fyrretræ, hvert 22 Alen langt og 5 Spænd
i Omkreds. Ogsaa Jern maatte han endelig sende,
»thi vor Vandkunstner er ikke Iedig«, og selv vilde
hun gerne skynde sig at faa Værket i Stand til Rigets Bedste, da hun jo havde levet sin længste Tid.
Tømmerforsendelsen trak imidlertid i Langdrag, og
den gamle Dame gik og blev urolig for, at den skulde
falde i gale Hænder, indtil Peder Okse i Juni 1570
kunde berolige hende med, at Skibet med første Vind
vilde løbe ind til Kolding. 8)
Bønderne, som maatte slide til dette Værks Opførelse, havde Dronningen gerne set forskaanede for
Skat, men det afslog Kongen til hendes Sorg. Hun
vilde - skrev hun - saare nødig falde ham og Riget til Besvær og gjorde langt hellere og hjertensgerne 1 Gylden til 1000, om hun bare kunde, og
1 ) jfr. herom Kolding Folkeblad, 1903. Nr. 'J
!,7 f. - 2 ) Kancell. Brevb.
1566-70. 592. Aarsb. III. 70. Ryge. 237. - •) Ryge. 227 ff.
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det var da ogsaa kun til hans og Rigets Bedste, at
hun satte denne Saltkunst i Værk.1)
Men alle hendes skønne Haab skulde visne. Vel
kunde der udvindes Salt, der lignede det fra Lynehorg, men var noget rødere, og Peder Okse, som
havde faaet en Prøve sendt, fandt, at det havde en
god, skarp og kraftig Smag. Men han var bange for,
at en fersk Vandaare skulde være trængt ind i Kilden og kunde gøre Fortræd. Og det var vel ogsaa
denne ubudne Gæst, som lagde Værket øde, thi efter
Dronningens Død blev det nedlagt. 2) Det, der i Kolding kom til at bevare Mindet om
Dronningen, var dog især hendes V elgerninger mod
Byens Borgere, hvorom jeg siden skal tale, men fremfor alt hendes Godgørenhed mod Latinskolen. Ganske
vist er hun ikke dens Stifterinde; thi den er sikkert
langt ældre, men den var i Forfald paa hendes Tid,
saa hun for egne Midler lod opføre en ny Bygning
til den. Det var især den som Slotsskriver, Tolder
og Borgmester bekendte Søren Kjær eller Paludan,
som opfordrede Dronningen til dette Skridt, og han
førte Tilsyn med Arbejdets Gang, indtil den nye Skole
1566 laa færdig. Den stod sydvest for Kirken og
var en lille 23 Alen lang Bygning med en Etage og
10 Fag, Grundmur og takkede Gavle, samt en dobbelt Kvist mod Byen og mod Skolegaarden. En
Portrætmedaljon med Dorotheas Billede, samt en Tavle
med en latinsk Indskrift smykkede Husets Forside.
Den Inskription, som den første Rektor i det nye
Hus, Jon Jensen Kolding, havde forfattet, lød saaledes:
»Dorotheæ impensis domus haec extructa renidet,
quæ Danum coniunx regia regis erat,
Illius æternum florebit nomen in orbe,
quod Muses larga fouerit ipsa manu.«
1)

Aarsb. III. 82. Ryge 237. Vejle Amts Aarb. 1908. I.

2)

Hvitfeld, Fol. II. 1012. Ryge 232.
2
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Senere op hængtes dette Vers inde i Skolebygnmgen
over anden Lektiehørers Katheder i Forbindelse med
en dansk Oversættelse, som skyldes Ribe-Bispen, Laurids Thara:
»En kongelig Gemal, de Armes Trøst og Skygge,
lod denne skjønne Huus paa sin Bekostning bygge,
thi staar i evig floor Dorotheæ store Navn,
som med saa rund en Haand har fremmet Skolens Gavn.s ')

Allerede tidligere ses Dronningen dog at have vist
Skolen sin Interesse. 1554 havde den nemlig en
Rektor, som havde Svaghed for Flasken, hvilket
bevægede Dorothea til at gribe ind. I et Brev til
Ribe-Bispen Hans Tavsen klagede hun over, - »at
den Skolemester her udi Byen agter Skolen og sit
Kald for ingen Del og er en ret Dranker, og Byen
og Børne ilde med ham bevared« - ; der maatte
derfor skaffes en anden »god, lærd Person« fra Ribe,
»som kan være duelig og bekvem til samme Embede«.2}
Navnet paa den fugtige Skolemester, samt hans
Eftermand, er tabt, men samtidig med den nye Bygning kom Jon Jensen Kolding i Spidsen for Skolen,
og i ham havde Byen en dygtig Mand. Allerede
1570 opgav han dog Stillingen og efterfulgtes af Magister Jens Sørensen Harthe.8)
- Et Tilbageblik paa dette Afsnit vil give et Indtryk af Dronning Dorotheas rastløse Virkelyst og praktiske Aandsretning, og dog byggede hun med ikke
mindre Kraft paa Sønderborg og i Randers, ja synes
endog at have været Kongens Raadgiverinde i Arbejder
af den Natur.4) 1) Jonas Coldingensis, Decriptio Daniæ 89 f., Fybn, 95 ff., berigtiget af
Dr. Rørdam i Ny kirkeb. Saml. V. 379 f. - 2) Fybn. 104, jfr. Ny kirkeh.
Saml. III. 305. - •) Fyhn, 104f. Ny kirkeb. Saml. V. 380. - •) Var f. Eks.
hans Tilsynshavende under Ombygningen af Odense Bispegaard. Nyt hist.
Tidsskrift. VI. 101. Kancell. Brevb. 1556-60. 355 f. 381.
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Il.

Dorothea som Moder og Opdragerinde.
• Enhver, som har sine fem i Behold, kan forestille sig, om en Moder
skulde kunne glemme sit Barn.«
(Dronning Dorothea til Sønnen Frederik II) 1)

Det paa eengang rørende og bidske i disse Ord
synes mig fortræffeligt at karakterisere Dronningen
som Moder. Thi stærkest og rigest lagde hun sit
Sjæleliv for Dagen i Forholdet til sine fem Børn, 2)
som hun elskede med opofrende Kærlighed, men
herskesyg og myndig nødig slap fri af sit moderlige
Formynderskab. 3)
Derfor er det umuligt i en Skildring af hende at
gaa hendes Stilling som Moder og Opdragerinde forbi;
thi det er Nerven i hendes Liv. Her har hun nedlagt det bedste af sit Væsen og gjort en Gerning, som
uden Tvivl har sat dybe Spor, men her led hendes
Magtbegær ogsaa Skibbrud og kastede en Skygge ind
over hendes stærke, højtflyvende Sind.
»Hun var,« - siges der -, »en øm Moder, en
driftig Husbestyrerinde, en fredelskende Landsmoder
og en gudhengiven Darne.« Børnene optugtede hun.
til Huslighed og streng luthersk Rettroenhed, Bibelen
var den daglige Læsning i hendes Hus, og Datteren
Anna maatte staaende læse Bordbønnen. Kongedatteren
blev holdt til Spinderokken, til Baldyren og Deltagelse
i Husholdningen.4) - Ligeledes lød det ved Datteren
1) Aarsb. I. 182. - •) Anna, f. 22/11 1532, Frederik (Il), f. 1/, 1534, Magnus,
f. 1540, Hans d. Yngre, f. "'I• 1545 paa Koldinghus, Dorothea, f. sammesteds
29
/• 1546. Molbech: Historiske Aarbøger I. 131-132 (Il. 136). - •) Churfyrsteparret af Sachsen maatte minde om, at Prins Frederik nu var et voksent
Menneske, 1557 (Krarup: Kong Frederik U's Ægteskabsforhandlinger. Kbh.
1872. Side 7), og først 20 Aar gammel fik han Lov til at staa paa egne Ben
(Bricka: Frederik Il)s Ungdomskærlighed. 33, jfr. 36). 1556 bebuder Dronningen, at Magnus endnu i fire Aar maa forblive under hendes Tugt og
Haand (Aarsb. I 73), og Hans d. Yngre slap egentlig aldrig fri derfra. 4) Folkekalender for Danmark 1859. Side 65.

2*
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Dorotheas Baare, · at hun var bleven opdraget »i Gudsfrygt og Herrens Formaning.« » Saa snart hun kunde
tale, blev hun vænnet til Bøn og dernæst flittigt undervist i den hellige Katekismus.« Hun holdtes i sin
Ungdom »til Guds Ord og alskens fyrstelige Dyder og
kristelige Gerninger.« 1) Hos disse to Døttre faldt Dronningens Opdragelse
i frugtbar Bund, begge gjorde de hende og Landet
Ære, og der vedblev at herske det hjærteligste, fortroligste Forhold mellem dem og Moderen hele Livet.
Anna, som 1548 ægtede Hertug, senere Churfyrst,
August af Sachsen, vandt ved sin Godhed og sjældne
Dygtighed saa varigt et Ry, at man endog i den nyeste
Tid har rejst »Mutter Anna« et Mindesmærke i Dresden. Og Dorothea, som 1561 blev gift med Hertug
Vilhelm den Yngre af Brunsvig-Lyneborg, roses almindeligt for Virkelyst, Kløgt og Godgørenhed. 2)
Ofte kom Døttrene hjem til Moderen paa Koldinghus, men især drog denne næsten aarlig, ja stundom
oftere, paa Besøg til Tyskland. Ventede en af dem
sin Nedkomst, brød Enkedronningen ufortrødent op
- uden Hensyn til Vejr eller Aarstid - for at være
· ved Haanden, naar Begivenheden indtraf. 3) Og mangen
Gang førte hun en lille Dattersøn eller -datter med
sig tilbage til Koldinghus. Den lille Prinsesse Elisabeth af Sachsen havde i lang Tid været hos Bedstemoderen og hjemsendtes først 1557 med et stadseligt
Følge.4) Dernæst kom Turen til Broderen Christian,
1) J. Timm, Leichpredigt iiber Dorothea von Braunschweig u. LO.neburg
etc. LO.neb. 1617, p. 32. - 2) Om Anna. Weber: Anna, Churfyrstinn zu
Sachsen. Leipzig 1865. Dansk Folkekalender 1859. S.65-74. - Om Dorothea
se f. Eks. Timm, Leichpredigt. Heinemann: Geschichte v. Br. u. Harmover.
II. 465. Havemann: Gesch. d. Lande Braunschweig u. LO.neborg. II. 482. 3) Anna blev Moder til lli Børn, men for hver Nedkomst gik hun i Dødstanker og lagde regelmæssig sit Ligtøj tilrette forinden. Dansk Folkekalender 1859. S. 70. - Dorothea fødte lli Børn; hun er Stammoder til det
nuværende engelske Kongehus. - ') Rørdam, Monumenta hist. Dan. I.
705 f. jfr. Sejdelin, Diplom. Flensburgense II. 1020-1023.
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der ligeledes tilbragte sine spæde Aar paa Kolding
Slot, hvor Livlægen Dr. Cornelius Hamsfort førte Tilsyn med ham og Mormoderen til Annas Tilfredshed
tog et lille Ris til Hjælp under Optugtelsen. Efter to
Aars Forløb blev den vordende Churfyrste, efter. først
nu at være afvænnet, atter afleveret i den hjemlige
Rede, og Mormoderen udtalte kendelig stolt sin Forvisning om, at Faderen nok vilde faa Tidsfordriv og
Morskab af den lille.1)
Bedstemoderen, som havde megen Glæde af Smaabørn 2), kunde nu nok have Lyst til. at faa den yngste
lille Frøken fra Sachsen til Kolding, ~ »da Anna
havde tilstrækkelig Morskab af de andre, hjærtenskære
Børn,« - men Churfyrstinden vilde nødig af med
hende. Brummende maatte den gamle Frue slaa sig
til Taals med en Bemærkning om, at - »det vilde
til vor Grav .gøre os af Hjærtet ondt, hvis vi med
Vilje skulde lade det skorte paa nogen Omhu, som
kunde være det kære Barn tjenligt.«3)
Imidlertid havde Datteren Dorothea faaet Børn, og
1566 medførte Enkedronningen i Triumf en »ung
Frøken« fra Lyneborg til Koldinghus. Maaske er det
den lille Elisabeth, som var hos Bedstemoderen lige
til dennes Død. Derimod faar det staa hen, hvem
Frøken Adriane var, som paa samme .T'id opdroges
ved Enkehoffet. 4)
Dronningen nøjedes dog ikke med Børnebørn alene,
nej ogsaa andre smaa Frænder blev betroet hendes
Omhu, saa at Koldinghus en Række Aar var en hel
1
) Weber, a. S. 16. Monumenta hist. Dan. I. 716-718. - 2) Aarsb. I. 70. Weber. 16 f. - •) Aarsb. III. 18. Wad: Breve fra og til Herluf Trolle og
Birgitte Gøje. IL 162. - Disse Smaabørn har været en Slags Palladie for
Kolding By, thi 1566, da der ankom en Hob Skytter i Indkvartering, fik
Dronningen travlt med at faa dem fjernede igen - for hendes og hendes
Myndlinges Skyld -, da Soldaterne let kunde bringe Pestsmitte til Staden,
Aarsb. III. 19.

3
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lille fyrstelig Opdragelsesanstalt. To Søstersønner fra
Oldenborg uddannedes efter hinanden hos hende, Grev
Johan sammen med Magnus til 1558 og Christian
med Hans den Yngre til 1560.1) Og i mange Aar var
hendes Brodersøn, Morits af Lauenborg, paa Koldinghus (1559-1567), idet den gode Dame frygtede for,
at han skulde blive fordærvet, naar han kom hjem
til Faderens uordentlige Hof. Hun arbejdede derfor
paa at faa ham anbragt i Sachsen, da han forlod
Kolding. 2)
Rigt paa Storme formede sig derimod Forholdet til
Sønnen, Kong Frederik II. Lignende Moderen i mangt
og meget, i sin ængstelige Rettroenhed, sit heftige, opbrusende Sind og hurtigt tændte Energi, savnede han
hendes praktiske, støtte Udholdenhed og strenge Livssyn. Dronningens Forsøg paa at faa politisk Magt og
vejlede Sønnen med Raad indledte Kampen. Heftige
Naturer, som begge var, blev denne Strid ofte ført
med skæmmende Bitterhed, særlig fra Kongens Side,
idet Moderens Breve altid bæres af en dyb Understrøm
af Kærlighed. Særlig haardt tørnede de sammen om
Syvaarskrigen, som Dronningen for enhver Pris vilde
have sluttet, fordi den slog Land og Folk saa dybe
Saar. Og da hun mærkede, at Sønnen rystede hende
af sig; tog hun sig for paa egen Haand og bag hans
Ryg at forhandle med den svenske Konge, Erik 14de,
som var hendes Søstersøn. 3) Dette bragte Bægeret til
at flyde over, Kongen lod Moderens Breve og Bud
beslaglægge, og hendes Hof i Kolding holdtes næsten
i Blokadetilstand. Men stejl og stædig, følende sin
Mæglerrolle som en religiøs Pligt og stolende paa sin
Klogskab, fortsatte Dronningen sine Bestræbelser. 4)
1) Rørdam, Monumenta I. 703. 707. 708. 709. 714. - •) Weber. 46. - •) Gustaf I Vasa var gift med Dorotheas Søster Katharina. - 4) Allerede i Febr.
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»Gud sende sin Fredsengel og give Fred til alle dem,
som af Hjærtet ønsker den«,1) skrev hun engang, og
i stærke Ord skildrede hun Landets Vaade og Kongens Ansvar for Gud. Sønnen, hvem denne stadige
Indblanding irriterede i højeste Grad, hævnede sig
ved at sky Kolding, idet han Gang paa Gang drog
den forbi uden at hilse paa Moderen, hvor bønligt
hun end bad ham derom. Dronningen søgte Trøst i
Haabet om dog at genvinde Sønnens Tillid til" Trods
for Djævelen og alle dem, der vilde rive det fjerde
Bud ud af Kongens Hænder. Gud havde nemlig befalet, at Forholdet mellem Moder og Søn ikke maatte
krænkes, og det 4de Bud lod sig nu engang ikke
slette ud. Ja, selv hos Hedninge var Ærbødighed for
Forældrene den største Dyd. 2) Snart flammer hun op
i Vrede og revser Sønnen i hvasse Ord, thi Gud havde
alvorligt paalagt hende ikke at spare Riset,3) snart
klager hun brudt og vemodigt: » Verden maa sige,
hvad den vil, Gud i Himlen kender vort Hjærte. «4)
Det er dog ikke blot om et rigt Følelsesliv, men
ogsaa om en ikke ringe Intelligens, at disse Breve
bærer Vidne. Hun kender sin Søn til Bunds, ved at
gribe ham i de svage Punkter, naar hun kæler for
hans Lyst til Ære, naar hun stikler til hans Raadgivere og indirekte lader ham forstaa, · at de sætter
ham selv ud af Spillet. 5)
Opirrede dette Sønnen, maa Enkedronningen paa
sin Side bitterlig have følt Spydigheden i Erik 14des
1563 havde en af de fangne svenske Gesandter foreslaaet en Mægling af
Dorothea og hendes Moder, Enkehertuginde Katharina at Lauenborg, - eftersom Historien viser, at Matroner, Dronninger og Fyrstinder af Naturen have den Gave at gøre Uvenner til Venner«, de vilde udrette mere
end 10 Legationer- (Hist. Tidss. 5. II. 583). Selv skriver Dorothea en Gang
med en vis Selvfølelse, at store Ting ofte ere udførte af Kvinder. Aarsb.
III. 16. - 1) Aarsb. I. 213. - 2) Aarsb. I. 148, 199. III 37. - •) do. I. 200. 4
) do. I. 205. - 5 ) Et Eks. paa hendes beske Ironi, Aarsb. I. 209 f.
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Brev, hvor han udtalte sin Undren over, at hun jamrede over Krigen, som hun dog selv kunde ændre;
saa megen Indflydelse maatte hun da have over sin
Søn. Men kanhænde gik det nu saa i Verden, at
Børnene var vanartede og ikke vilde følge Forældrenes gode Raad.1) Hun erfarer daglig, - skrev hun engang-, at Forældre ingen større Hjærtesorg kan have end Uenighed
mellem deres Børn. 2) Da tænkte hun paa sin fortabte Søn, Hertug Magnus, som ganske ung. (1560)
mod Afkald paa Arv i Hertugdømmerne sendtes til
Lifland, hvor han blev Bisp af Øsel og dermed indblandet i disse Egnes frygtelige Forvirring. Landet
var et Bytte for indre Strid og Naboers Rovlyst, og
den moralsk slappe, uselvstændige Magnus langt fra
sin vanskelige Stilling voksen. Han hengav sig til
Drik og Udsvævelser, medens hans Land smuldrede
hen, saa at Kongen maatte umyndiggøre ham en Tid
og lade Rigsraader føre Regimentet. Under disse Forhoid førte Moderen med løvindeagtig Heftighed en
hitter Kamp for at faa Kongen _til alvorligt at hjælpe
den ulykkelige. Der er ikke den Tone paa Følelsens
Bue, uden den jo klinger igen i hendes Breve til Fordel for ham, »dette Eksempel for alle forladte og
hjælpeløse«, vemodige snart og snart voldsomme,
baarne dog fra først til sidst af en Rigdom af Kærlighed, er disse Indlæg menneskelige Dokumenter af
ikke ringe Værdi. Ofte raser hun mod ham, svinger
Svøben over ham og ønsker ham hellere død, men
samtidig med at hun truer med helt at slaa Haanden
af ham, tigger og trygler hun Kongen om Hjælp. 3)
1) Aarsb. III. 7. - 2) do. I. 176. - •) Foruden Aarsb, I og III se Mollerup,
Danmarks Forhold til Liflånd, samt Bnsse, Herzog Magnus, Kontg von
Livland. herausg. v. Boblen. Leipzig 1871.
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Langt mere stille og hyggeligt var hendes Forhold
til den yngste Søn, Hertug Hans den Yngre, som lige
til 1564 opholdt sig hos hende og stadig, selv som
gift, . da han fik hendes Slot Sønderborg anvist til
Bolig, vedblev at være afhængig af hendes Vilje. Han
var godmodig og føjelig, i sit strenge Maadebold og
sin regelrette Karakter stærkt præget af Dorotheas Opdragelse, fra hvilken han ikke frigjordes, saa længe
hun levede. Men ogsaa i Anledning af denne Søn
maatte Moderen tage mangen haard Tørn med Kongen.1)
- Set i Lys af al denne moderlige Bekymring med
dens Uro; Bitterhed og Smerte faar Billedet af Enkedronningen paa Koldinghus sit særegne Præg. Dobbelt beundringsværdig synes da hendes Virkelyst og
Arbejdsevne, som disse oprivende Kampe fra Aar til
Aar ikke formaaede at lamme.
Og har Enkedronningen end mangen Gang haft Uret
i sin stædige lndblanden i Sønnernes Sager, har hun
end baadet Land og Folk lidet ved sine politiske
Rænker, saa tør det dog ikke miskendes, at hun kæmpede for, hvad der for hende stod som det eneste
Rette, og greb hun end fejl i Midler, var Maalet for
hendes Fredsstræben dog al Ære værd. 1) Hans d. Yngre er Stamfader til vort nuværende Kongehus. Samlinger
til jysk Historie og Topografi. X. 305 ff.

I
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III.

Hof og Hofliv paa Koldinghus.
Nogle Kvinder har desuden holdt
saa vel Hus med Deres Jomfruer,
at en Adelsmand blev glad, om han
kunde faa en af Jomfrukammeret
til Ægte.
(Bugenhagens Kroningstale.) 1)

Med Christian III's Død blev der stille paa Koldinghus; fra den regerende Konges Yndlingsopholdssted med al den Uro og rige Afveksling, dette medførte, ændredes Slottet med et til Enkebolig. Saæ
vidt jeg kan skønne har det lille Hof, som her tog:
Sæde, baaret Præget af dets Herskerindes Ordenssans
og stærke Religiøsitet - i grel Modsætning til den
unge Konges larmende Ungkarlehof med fejende Jagtliv og Drikkelag. Og denne Kløft mellem de to Hofkredse var mere end et Udslag af individuel Forskel
mellem Moder og Søn, men har sikkert sin dybeste
Rod i det nye Livssyn og de nye Idealer, som netop,
nu tog de unges Sind med stormende Haand og betegner Renaissanceaandens endelige Gennembrud. Frederik II staar som Midtpunkt for den unge livslystne
Slægt, medens · Moderen er en kraftig Personliggørelse
af den gamles strengere Tænke- og Følemaade. 2)
Har denne end mærket Hoffet paa Koldinghus,
hvor Livet sikkert har formet sig stramt og efter en
Snor, skortede det dog ikke paa Afveksling og Røre
indenfor Slottets Mure.
Desuden laa dette jo paa Grænsen, hvor Rygterne
udefra kom først og samledes som i et Brændpunkt,
der lysnede op i den daglige Ensformighed, for dernæst i Breve at flyve videre ud over Landet.
1) Werlauff: Aktstykker vedk. Christian III's og Dronn. Dorotheas Kroning.
Side 34. - 2) Om dette Gennembrud se Gjellerup. Hist. Tidss. 4. IV. 1 ff.

ENKEDRONNING DOROTH EA

27

I det ene Øjeblik opskræmmes Dronningens Damer
ved Rygter om, at Spanien og Nederlandene vilde
paaføre Danmark Krig, i det næste forlyder det, at
Frederik II skulde være dræbt paa en Hjortejagt ved
Flensborg eller den .svenske Konge myrdet under en
Strid med Brødrene - og saa fremdeles. 1)
Her kom Nyhederne jo i deres Friskhed, her hvor
alle Hofdamerne fik Breve fra Frænder i det hele
Rige og Bud paa Bud drog over Vindebroen med Tidender fra Kongen, fra Lifland eller Dorotheas talrige tyske Familieforbindelser.
For de mange unge har Tilværelsen dog formet sig
regelret i Sammenligning med Christian III's Dage,
da Kongeparret, »naar Vejret var lystigt« paa Gangere red til Tolvprædiken i Vor Frue i København,
Kongen i Spidsen for Hofjunkerne, Dronningen for
sine Jomfruer. 2) Thi efterhaanden som Dronningen
blev til Aars, ophørte hun at ride og brugte tilsidst
kun Karm, saa alle Hofdamerne maatte age som hun,
naar de færdedes ude. 3)
Derimod er det sandsynligt, at den gode Rorsbaad
til 24-26 Personer, som Kongen skænkede sin Moder at sejle med fra Kolding til Hønborg Slot, har
været beregnet til at medtage Hoffets Damer paa
denne skønne Sejlads langs de skovklædte Skrænter. 4)
Fra Tid til anden bragte ogsaa en større Fest Afveksling, som f. Eks. Kongens Kroning i København
20. Aug. 1559, hvorhen Dorothea drog med alle sine
Jomfruer. Selv agede hun med sine to Døttre i ·det
højtidelige Optog til Frue Kirke, medens 8 Herremænd » hlothovede« gik ved Karmens Sider, og 6
1) Bricka: Frederik Il's Ungdomskærlighed. 167. Aarsb. I. 162 f. 112 o.a. S.
- •) Wolf: Encomion regni Daniæ. 146. - 3) Indberetninger fra Charles
de Dancay, udg. af Bricka, 1901. S. 91. - •) Kancell. Brevb. 1556-60. 428.
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lukkede Vogne fulgte efter »med hendes Majestæts
Fruentimmer«. Bag dem igen kom saa »Landsaatternes« Fruer og Jomfruer »herligen og overmaade
kostelig en udstafferede«. 1)
- Rig Lejlighed til Adspredelse frembød forøvrigt
Dronningens hyppige Tysklandsrejser, paa hvilke hun
medtog ihvertfald nogle af Hofdamerne, om end ikke
i saa stor en Stil som 1560. Thi da drog Fruen fra
Kolding til Sachsen med et helt Følge af Fruer og
Jomfruer, unge Herremænd og andre Hoftjenere, og
Hr. Jens Truidsen Ulfstand var Hofmarskalk, som
anførte Toget. Men der lurede en Fare ved at slippe
saa mange Evadøttre af Lande, ihvertfald skumler
den gamle Krønikeskriver over, at der - »ved samme
Lejlighed indsligede sig en ny og usædvanlig Klædedragt, som siden forandrede den gamle danske Vis
og Tarvelighed.« 2)
Endelig var der jo selve de Fester, som fejredes
paa Koldinghus, baade Bryllupper og Barnedaab, dels
Hoffolks, men især de kongelige Personers.
Storslaaet formede Prinsesse Dorotheas Brudefærd
sig fra Kolding til Celle, hvor hendes Bryllup fejredes
med Vilhelm den Yngre af Brunsvig-Lyneborg d. 12.
Oktb. 1561. Dette Tog var ordnet omtrent paa samme
Vis som 1548, da Anna førtes til Sachsen. I Slutningen af September samledes en Skare Adelsmænd
i deres bedste Klæder og med gyldne Kæder om
Halsen, for at »gange« Kongen og Riget »til Ære«,
og· med Hr. Jens Truidsen Ulfstand som Hofmester
satte det pompøse Festtog sig i Bevægelse med Bru1) Resen: Friderich U's Krønike .• 29. - 1565 var Dronningen til Stede
ved Hertug Adolfs Bryllup, Lackmann: Einleitung zur Schlesvig-Holst.
Historie. I. 561. - 2) Resen, 43. - Rejsen i Foraaret 1561 var knn med et
ringe Følge (vparvo equitatu-), Rørdam: Monumenta hist. Dan. I. 716.

ENKEDR ONNING DOR OTH EA.

29

den, Enkedronningen og alle hendes Damer, fulgte
af ikke mindre end 600 Heste. 1)
I September 1568 var der atter Travlhed og Uro
paa Koldinghus, da Dronningen skulde modtage Hans
den Yngres Brud, Elisabeth af Brunsvig-Grubenhagen,
og fejre deres Bryllup den 19. Kongen holdt sig
køligt borte og mødte ikke ved Festen, Datteren Dorothea hindredes af Svangerskab, og Anna og hendes
Mand lod sig repræsentere. ved Gesandter. Da ejheller Brudens Slægtninge paa Grund af Familiesorg
kunde komme til Kolding, var der af fyrstelige Herrer kun de to holstenske Hertuger til Stede. 2) _.:_
1569, da det unge Par havde faaet en Datter, tilbød Dronningen at højtideligholde Daaben paa sit
Slot den 26. November. En stadselig Skare Faddere
blev indbudte: Hertug Julius af Brunsvig, Hertug Vilhelm af Lyneborg, begge med Gemalinder, Fyrstinden
af Miinsterberg, Hertug Wolfgang af Grubenhagen og
Hertug Filip af Brunsvigs Gemalinde, samt naturligvis
den gamle Hertug Hans og en Del Adelige. Men Kongen
mødte ej heller nu, og ogsaa andre sendte Afbud,
f. Eks. Hertug Julius, der aabent og ærligt undskyldte
sig med at være bleven syg paa Grund af overmaade
Drik. 3)
Dette blev den sidste større Fest, som fandt Sted
paa Koldinghus under Dorotheas Regimente, thi næste
Gang der i Hans d. Yngres Familie indtraf en glædelig
Begivenhed, fejredes Daaben paa Sønderborg 16. Januar 1570. 4)
Bortset fra disse Højtider, der maatte være Tærekost
1) Resen, 59. Kancell. Brevb. 1561-65, 60 f. Vedel-Simonsen: De danske
Rnder. Il. 48. - •) Aarsb. III. 54 ff. 57 ff. - •J Aarsb. III. 74 ff. - •) Aarsb.
III. 94 ff.
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under Hverdagslivets jævne Ensformighed, havde Hoffet
i Kolding en stille, stræbsom Karakter. Men Minderne om Hofstaten er kun faa og brudstykkeagtige, saa at de vanskeligt lader sig forene til
et Helhedsbillede.
I Spidsen for Lenet og Slottet stod Dronningens
Lensmand, en Stilling den af Kongeparret yndede
Jørgen Rosenkrans nedlagde 1559 for at overtage Styrelsen af Dronningborg. Han efterfulgtes af Povl
Hvitfeld fra 1559 til 1563 og Morten Svendsen, Resten
af Dronningens Levetid. Som Slotsskrivere forekommer
Jakop Arp og Søren Kjær (Paludan), begge kendte
som Borgmestre og Toldere i Kolding. 1)
Under disse kom alle de øvrige Slotstjenere, der var
knyttede til Stalde, A vlsgaarde og Slotsbygningen i
det hele,") samt Personalet i Forraadskamre, Fadebure,
Køkkener, Bryggers, Bageri, Vinkælder og deslige.
- Klædekammeret, hvorfra Hofklædningerne, der indgik som Led i Lønningerne, leveredes, styredes baade
i Dorotheas og senere i Dronning Sofies Tid af Hofskrædderen, Hans von Rhumann. Sølvkammeret vel
sagtens af en særlig Sølvpop. Endelig var der jo
Tjenere, Lakajer, Skrivere, Ridebude, samt en Række
Haandværkere, der som bosiddende i Byen· dog kun
halvvejs hørte ind under Hofholdningen. Oldfruen
førte Regimentet over det kvindelige Tyende. 3)
1) Erslev: Len og Lensmænd. 60. - Om Arp, Fyhn 58 f. - Om S. Kjær,
Vejle Amts Aarbøger 1906. 227 f. - 2) Skillelinjen mellem Hofstat og Slotstjenere (herom E. Madsen i Hist. Tidss. 7. Ill. 399-454) har jeg ikke søgt
at gennemføre p. Gr. af bristende Kildestof. -- •) Enkeltheder vil senere
anføres i Afsnittet om Dronn. som Husets Stvrerinde. Om Rhumann, Werlauff i Hist. Tidss. III. 41. Han fik en Jordiod nær Slottet, hvor han byggede et Købstedhus, Kancell. Brevb. 1466-70. 413. - 1564 stjal en Dreng et
Fad fra Sølv kammeret, men da Dronn. fik det igen, ønskede hun· ikke
Synderens Liv, Bricka: Fr. H's Ungdomskærlighed, 179. - Dronn.s Maler
var Jost van Heiden, der 1559 fik Livsbrev paa St. Jørgensgaard i Kolding
(Fyhn, 168). Dronn. bad 1563 Hertug Hans lade ham købe Træ til el Værelse hos hans Bønder (Aarsb. I. 146). - Guldsmeden Johan Sibe nedsætter
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Nærmest Enkedronningen stod den Kreds af adelige
Herrer og Damer, som vare knyttede til hendes Hof
for at gøre Opvartning og omgive hende med tilbørlig
Glans.
Hofmesterembedet forekommer dog kun glimtvis og
især i Forbindelse med U dfærd i større Stil f. Eks.
1560 og 1561, da Hr. Jens Truidsen Ulfstand fungerede.
Heller ikke nævnes - mig bekendt - nogen Staldmester i disse Aar, medens Henrik Steberck før 1551
og Kasper Heidebrecker 1557-58 beklædte denne
Stilling hos Dronningen. 1)
Tallet paa de Adelsmænd, som gjorde Tjeneste som
Hofsinder paa Koldinghus, har næppe været stort;
1559-60 holdt hun Henrik Gyldenstjerne med to Heste,
Godske Brockenhus tjente hende længe trofast og
ogsaa en vis Daldorph forekommer ved hendes Hof. 2)
Sammen med de yngste Kongesønner opdroges flere
adelige Drenge, f. Eks. Henrik Lykke, Hans Lange,
Kristen Skram og Hannibal Gyldenstjerne, senere
nævnes Melchior von der Wisch og Ditlev Holk. 3)
Det, der dog fremfor alt gav Kolding-Hoffet Glans,
var Dronningens Jomfrukammer, der vedblev at hævde
sin Førsterangsstilling, fordi Frederik II jo ikke giftede
sig i Moderens Levetid.
Den Skare unge, højættede Damer, som flokkedes
om Dronning Dorothea for at lære Dyd og gode Sæder,
fornem Anstand og Kendskab til kunstfærdige Haandarbejder, var i særlig Grad Genstand for hendes Varesig efter Dronn.s Ønske i Kolding 1561, Kancell. Brevb. 1561-65, 59. 76. Hendes Bødker, Hans v. Hornborg, nævnes afFyhn, Side 59, Anm. - 1) Hist.
Tidss. 7. III. 453. 443 (jfr. Aarsb. I. 108 f.) - 2) Wad, Breve fra og til Herluf
Trolle og B. Gøje. I. 49. - Aarsb. I. 118 f. 167 f. 151. Muligvis tilhørte
denne Daldorph den ansete lauenburgske Slægt af dette Navn. En Hinrich
Dalldorp nævnes 1534, Dansk Mag. 4. III. 78. - •) C. Rothe: Brave danske
Mænd og Quinders berømmelige Eftermæle. II. 288 f. - Sejdelin: Diplom.
Flensburg, II. 1032 f. 1036. - Ny kirkeh. Saml. V. 412. - Aarsb. I. 158. Hist. Tidss. 5. IV. 632. A. D. Jørgensen: Hist. Afhandl. IV. 468 f.
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tægt. En Ansættelse som Hofjomfru regnedes for en
Ære og Anbefaling, og Dronningens Ry som Opdragerinde for de unge gjorde den end mere eftertragtet.
De unge Damer nød ogsaa forskellige Hædersbevisninger, de gik ved alle festlige Lejligheder forud
for Landets øvrige Adelskvinder, de spiste af Sølvfade
med Dronningens Vaaben, 1) og i Kolding-Recessen 1558
fik de Eneret til at bære Sølv- og Gyldenstykker, men
kun saalænge de vare ved Hove. 2)
Strengt og pligtopfyldende under den myndige Frues
og Hofmesterindens Tilsyn har Livet vel formet sig
fra Dag til Dag, fyldt af flittigt Haandarbejde og stiv
Religiøsitet, men til Gengæld laa det gyldne Haab og
dæmrede i det fjerne, at Dronningen, naar Tidens
Fylde kom, vilde bringe det unge Blod i Ly i fordelagtigt, standsmæssigt Giftermaal. 3)
Det var ikke faa Adelsjomfruer, som i Christian III's
Tid havde faaet deres Uddannelse hos Dronning Dorothea, og her . ligger en Opdragerindegerning nedfældet,
som sikkert har haft sin store Betydning. Men ogsaa
paa dette Omraade har Skæbnen drevet saa lunefuldt
et Spil, og Lyset fortoner sig nu med en egen varm
Glans om Kvinder som »Mutter Anna« og Fru Birgitte
Gøje, der dog uden Tvivl har taget Dronningens
stærke Personlighed til Mønster; hun selv derimod
staar glemt. og hyllet i Skygge. 4)
Foruden Fru Birgitte Gøje havde Karine, Margrethe
og Abbel Brejde, Margrethe og Malene Reventlov, Hilleborg og Margrethe Bille, Karen Brockenhuus, Magdalene Bild, Margrethe Podebusk, Dorothea Lange og
mange andre tilbragt kortere eller længere Tid ved
1 ) R. A. Rentemesterregnskab 1546. Blad 99. - 2 ) Secher: Corpus const.
Dan. I. 30. - 3) herom senere. - •) Med Rette betonet af Gjellerup i Hist.
Tidss. 5. IV. 623.
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Hove, 1) og medens ·Dronningens Forhold til de ældre
formede sig som et trofast Venskab for hele Livet, li)
antog det overfor de yngre en mere moderlig Karakter.
Dette gælder især . den unge Skare, som i hendes
Enketid var knyttet til Hoffet paa Koldinghus, Jomfruerne Anna Hardenherg, Engel Landsborg, Ermegaard Gyldenstjerne, Anna· Skram, Rigborg og Margrete Valkendorf, Anna Venstermann og flere. Som
Overhovedet for J omfrukammeret førte Hofmesterinden
Fru Anna Glob Styret i disse Aar, og den Velvilje og
Hjælpsomhed, Dronningen altid havde tilovers for sine
Omgivelser, lagde sig ikke mindst for Dagen overfor
hende.3)
Naar Hertug Hans d. Ældre spøgefuldt skrev til
Frederik II, at han drak paa Hofmesterindens og hendes
Jomfruers Sundhed, hentydede denne godmodige Finte
til den unge Konges Kærlighed til Anna Hardenberg.
Fuldt opklaret er hendes Forhold til Frederik II ikke,
lige saa lidt som den stolte Dronnings Stilling dertil.
Sikkert er det, at denne nærede megen Godhed for den
unge Pige; - »jeg ved, du har et saa ærligt, oprigtigt
Sind, at du ej vil hindre hendes Lykke«, havde .hun
engang skrevet til sin Søn -, og da hun døde, skænkede hun hende 2000 Daler. 4) - Som Dronningens
nære Fortrolige, især i Pengesager, nævnes den tyske
Hofjomfru Engel Landsberg oftere, 5) men forøvrigt
er det med Rette fremhævet, at Jomfrukammeret aldeles
overvejende talte Medlemmer af den gamle danske
Adel. Dette turde maaske opfattes som et Udslag af
1 ) Gjellerup, i Hist. Tidss. 5. IV. 624~25. - 2 ) Dronningens Venskab for
B. Gøje, Becher: Herluf Trolle og B. Gøje. 9 f. - For Margrethe Brejde,
Kancell. Brevb. 1551-55. 225; Abbel Brejde, Danske Kancellireg. 1535-50,
416; Margrethe Hans Holks, Aarsb. I. 211 f. - For Fru Elline Gøje, Bricka:
Frederik II's Ungdomsk. 114. Anm. 1. - •) Kancell. Brev. 1561-65. 19. 28. 59.
~ 4) Aarsb. IV. Tillæg. S. 40. - Bricku: Frederik II.s Ungdomskærlighed,
44. 57 ff. 62. 82 ff. 87 f. o. a. St. - •) Særlig i Brevene vedrørende Dronningen;
Dødsbo. n. A. Gliicksborg Archiv Ib.

Vejle Amts Aarb. 1908. I.

,

d
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Dronningens Følelse som Landsmoder og af den Kamp
imellem et tysk og et dansk Element i Christian III's
første Kongetid, af hvilken det sidste førte Sejren
hjem.1)
Endelig afsluttedes det lille Hof paa Koldinghus af
den lærde, Fløj, som skulde vaage over Medlemmernes
aandelige og legemlige Sundhed, nemlig Hofprædikanterne, hvorom der siden skal tales, og Livlægerne.
Først og fremmest bør Cornelius Hamsfort den
Ældre nævnes, en lærd, hæderlig Mand, som i mange
Aar havde virket som Medikus og Hofapoteker hos
Christian III og været til Stede ved dennes Dødsleje,
og skønt hans faste Bopæl derefter var i Odense, hvor
han havde sit Apotek, vedblev han dog at være knyttet
til Koldinghus, hvor han ofte opholdt sig. 1560 ledsagede han vistnok Enkedronningen til Meissen, hvilket
ihvertfald var Tilfældet i Foraaret 1561, da han ved
det sachsiske Hof fik Lejlighed til at glimre i sin
Kunst og vandt Churfyrstinde Annas fulde Tillid.
Ogsaa ved Dorotheas Dødsseng paa Sønderborg Slot
var den gamle Læge til Stede. 2) - Da Dronningen
imidlertid ikke godt kunde lade sine smaa Plejebørn
uden Lægetilsyn, naar hun tog paa Rejse, hvor hun
ogsaa gerne selv vilde have en Medikus med, blev
det nødvendigt at knytte endnu en til Hoffet. Af
Christian III's Læger var Dr. Elias Reinpolt 1561
bleven ansat som Professor ved Universitetet, men
samme Efteraar ledsagede han· Brudetoget til Celle,
1
) Gjellerup, Hist. Tidss. 5. IV. 626. Om Nationalitetsbrydningen, Heise
i Hist. Tidss. 4. VI. 163 ff. - 2) Rørdam: Monumenta. I. 665-700, 715, 716.
Weber 446. 16. - Wad, Breve II. 144. 160 f. - Blandt andet havde Christian III givet ham Ventebrev "'/• 1554 paa St. Karine Alters Vikarie i
Kolding, som han først fik i Hænde efter Jesper Brochmands Død i November 1562. 1569, 21. April, bestemte Frederik Il, al denne koldingske
Vlkarie efter Hamsforts Død skulde lægges til Hospitalet i Horsens. Rørdam, Monumenla. I. 679 ff. Hofmann, Fundationes Il. 224 f.
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medens Hamsfort blev tilbage hos Børnene paa Koldinghus. Dronningen vedblev fra nu af Gang paa Gang
at beslaglægge Doktoren, saa at denne maatte forsømme
sin Lærergerning, og i April 1563 gjorde Kongen,
muligvis bevæget dertil af Consistorium, Skridt til at
afskedige ham fra Professoratet. Men allerede i August samme Aar blev Reinpolt brat bortrevet, og der
hviler et vist hemmelighedsfuldt Slør over hans Død. 1)
--- - ' Det vides ikke, naar Livlægen, Johan Paludan,
blev ansat hos Dronningen, men han vedblev at fungere ved hendes Hof til hendes Død og nedsatte sig
derefter som Fysikus i Viborg. 2) Sammen med ham
tilsaa Frederik Il's bekendte Livlæge Martin Ædituus
Dorothea under hendes sidste Sygdom og Død, og den
gamle Dronning satte overordentlig stor Pris paa ham
baade som Menneske og Videnskabsmand. 3)
- Endelig er der en ganske særegen Slags Hoffunktionærer, som ofte nævnes i Christian III's Tid, men
sikkert ogsaa har drevet deres Spil ved Enkehoffet paa
Koldinghus, nemlig Dværge og Narre. Dorothea havde
selv haft tre Dværginder, og det var formodentlig en
af dem, som 1551 blev viet til Kongens Dværg Marcus
til Lilleputteracens Formering i disse Riger og Lande.
En anden havde Rentemesteren Jørgen Pedersen skaffet
hende for en Guldring. Aaret før Dronningen blev
Enke, synes hun dog kun at have haft to tilbage. 4)
Dette fyrstelige Legetøj blev formelig forkælet, prægtigt
klædt paa og overøst med Gaver, og rimeligvis har
de paa Koldinghus, ligesom det almindeligvis var
Skik ved de tyske Hoffer, 5) haft Privilegium paa at
1
) Rørdam: Københavns Universitets Historie. II. 541 f. Tillæg 180 f. 193.
Aarsb. 1. 119. - 2) Herholdt og Mansa: Saml. til dansk Medicinalhistorie.
I. 29 ff. - 3) do. 28-29. Aarsb. III. 78. 86. 93. - •) Mejborg: Billeder af
Livet ved Christian V's Hof, samt andre Bidrag til Danmarks ældre
Culturhistorie. 149 f. - 5) Zeitschrift fur Geschichtswissensch., herausg. v.
Schmidt. I. 104.
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sidde tilbords med de adelige Hofdamer og Adgang
til den ellers skarpt afgrænsede Fruerstue. Ogsaa i
sin Interesse for slige Smaating slægtede Anna af
Sachsen Moderen paa, og en Gang sendte hun hende
Billedet af en Dværg Anthonius, som udmærkede sig
ved en stor Næse, der særlig vakte hendes Beundring.1)
Jævnsides denne Mode trivedes Forkærligheden for
fremmede Dyr, dels udsprungen af naiv Nysgerrighed,
dels af frisk Glæde over Naturens rige Mangfoldighed.
Spraglede Papegøjer, Sangfugle, Marekatte og Aber i
Sølvringe og lange Kæder, men fremfor alt Hunde
med tunge Halsbaand af ædelt Metal, var et dekorativt
Element, som fyrstelige Gemakker for ingen Pris
maatte undvære.
Da Prinsesse Anna 1548 drog til Sachsen fulgtes
hun af en graa og en grøn Papegøje, som i den Anledning hentedes fra Helsingør, hvor Dronningen havde
sat dem i Pleje. 2) Og i de følgende Aar omtales
Papegøjerne Gang paa Gang, og deres Forsyning med
Frø opføres i Statsregnskaberne ligesaavel som Rosinerne og Mandlerne til Marekatten. Til .den Kæde,
hvormed »hendes Naades Marekat« var lænket, medgik
der 231/2 Lod Sølv. 3)
Disse Dyr hørte med til Hofetaten og flyttede med
denne fra Slot til Slot, men Fuglene maatte bæres,
da den ubarmhjertige Støden af Vognhjulene var mindre
hensigtsmæssig for deres Velbefindende. 1554 fik
saaledes seks Drenge Løn for at have baaret Dronningens smaa Sangfugle fra Sorø til Roskilde. 4)
Naturligvis har Dorothea ogsaa i Enkesædet paa
Koldinghus været omgivet af disse sjældne Væsner.
Tæt ved Slottet anlagde hun jo Dyrehaven og fyldte
den med Vildt, og det store Volarium var vel ikke
') Weber, 210. - •) Danske Mag. V. 10. -

3)

Mejborg, 150. - ') do. 150.
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bygget for at staa tomt. Hun glædede sig, da Kongen
lovede hende to Papegøjer og en Marekat, 1) men om
hun fik dem, faar staa hen. lhvertfald havde Sønnen
længe lovet hende »en lille Kat«, men som Dronningen
lidt spydigt bemærker: »lang gebitet ist nicht geschenckt«. 2)
Som Jægerinde maatte Hunde især interessere hende,
og da hun hørte, at Kongen havde en smuk engelsk
. Hund, bad hun om at lade hende faa den. Selv forærede hun 1558 sin Svoger, Hertug Hans, en »Skydehund«, som hed »Falk«, og hun fortæller med Sagkundskab, at den var flink til at gaa i Vandet, saa
den nok vilde kunne gøre Tjeneste som » Vandhund«. 3)
Ligeledes omtales hendes Heste oftere.4)

IV.

Dorothea som Ægteskabs-Stifterinde.
»Eti Stand, Gud har indstiftet til
evig Salighed. - Noget bedre kunne
vi ikke unde vore Bern.c
(Dronningen til Frederik IJ.)5)

Den Mani for at stifte Ægteskaber, som især hos
»Mutter Anna« var saa fremtrædende, besjælede ligeledes Søsteren i Brunsvig-Lyneborg, og selvom Tidens
Moder og Anskuelser her har været det afgørende,
havde Døttrene dog ogsaa i saa Henseende kunnet
finde et Forbillede i deres Moder.:
Ægteskabet var jo med Reformationen bleven hævet
til Hæderspladsen, det at indgaa Giftermaal et Skridt
ad den rette Vej, som førte til Paradis. Luther havde
med Kraft hævdet denne Stands Ære, og nu klang
') Aarsb. I. 130. - ") Aarsb. III. 19. - •) Aarsb. I. 139, 79. - 4) Fra Arkiv
og Museum. Il. 458f. Mejborg. 157ff. Dansk Mag. 4. II. 181. Wad, Breve.
I. 12. Aarsh, I. 69 f. - 5) Aarsb. III. 45.
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denne Opfattelse igen som et tusindfoldigt Ekko rundt
om i alle evangeliske Lande. Intet Under derfor, at
vor Reformations kronede Dronning ogsaa i dette
Spørgsmaal følte V ægten af sit .Kald og blev en nidkær
Forkæmperinde for Ægteskabet.
Hun levede et langt og vistnok lykkeligt Samliv med
Christian III, men næppe havde han lukket sine Øjne
paa Koldinghus, før der pludselig dukkede en Giftermaalsplan frem mellem Enkedronningen, som da var
48 Aar, og den noget yngre Svoger, Hertug Hans d.
Æ. i Haderslev. Han havde aldrig været gift, og der
er intet Spor til, at han personlig nogensinde har gjort
Skridt i den Retning, saa det maaske tør formodes,
at han længe har baaret Kærlighed til Broderens Hustru,
der foruden· sine andre Egenskaber var i Besiddelse
af en vis karakterfuld Skønhed. Dorothea paa sin Side
havde altid staaet paa den venskabeligste Fod med
Svogeren, der som Ejer af Haderslev var hendes Nabo.
I visse Henseender mindede de om hinanden, fredsæle,
flittige og pligttro som de begge vare, og var end Dorotheas Personlighed kraftigere og mere udtalt, ejede
Svogeren til Gengæld en jævn Godmodighed, der paa
en tiltalende Maade krydsedes af et lunt, bredt Humor.1)
I Sommeren 1559 henvendte han og Dronningen sig
til det teologiske Fakultet ved Universitetet i Rostock
med en Forespørgsel om der i kirkelig Henseende vilde
være noget til Hinder for, at de, skønt besvogrede,
indgik Ægteskab med hinanden; og ogsaa selve Filip
Melanchton afæskede man en Erklæring om denne
Sag. - Efter at de Rostocker-Teologer havde lagt
Hjernerne i Blød, overlodes det David Chytræus at
udarbejde en Redegørelse, hvori man bestemt hævdede
1) Omham se: Fr. Bertheau: Herz. Johan d. Åltere, i Zeitschrift d. Gesellschaft f. d. Gesch. d. Herzogth, etc. XVI. 205-274. XVII. 315-22, samt. K.
Hansens Artikel i Hist. Tidss. 4. VI.
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et saadant Ægteskabs Utilladelighed. Til Støtte herfor
køres der op med ti Grunde, hentede fra Bibelen og
andre Skrifter. Især betonedes det, at Moselovens Bud
om Leviratægteskab ikke kunde faa Betydning i et
Tilfælde som foreliggende, da Dronningen jo var Moder
til fem Børn, saa at Hensynet til Slægtens Forplantning ikke kunde være det afgørende. Og selvom der
kunde nævnes Eksempler fra Samtiden paa, at en
Fyrste havde ægtet sin Broders Enke eller sin afdøde
Hustrus Søster, saa laa der intet Forsvar heri, thi guddommelige og menneskelige Love forbød et saadant
Ægteskab, Hensynet til den afdøde, fromme Konge
hindrede det, og Gud havde selv sagt: » Ve den, fra
hvem Forargelsen kommer«.
Dette Svar, som er dateret d. 24. Juli 1559, efterfulgtes i August af Melanchtons, der paa samme Maade
fandt en saadan Tanke forkastelig. 1)
Stærkt religiøse som baade Hertugen og Enkedronningen vare, maatte disse Erklæringer gøre et dybt
Indtryk paa dem; det er derfor et Vidnesbyrd om
Styrken i deres Giftermaalstanke, at de - trods alt
-- fastholdt Planen.
Muligvis havde de tyske Lærde taget Fejl, kanhænde
vilde det lykkes bedre i København.
Kong Frederik havde allerede tidligere i Aarhus
hørt om Sagen, men efter Erklæringen fra Wittenberg
anset den for skrinlagt, og synderlig begejstret ved Tanken om, at hans aldrende Moder vilde gifte sig paany,
har Sønnen ikke været. Det kom derfor ret overraskende, at Parret endog bad om hans Bistand. Idet
han undskyldte sig med sin Ungdom og Sagens særlig
vanskelige Natur, afslog Kongen derfor at give noget
Raad og vilde kun alvorligt henstille til dem selv at
1
) Schiitz: Vita David. Chytræi, Hamb. 1720. I. 185-187.
Einleitung. I. 660, Rørdam i Kirkeh. Saml. 3. I. 53 ff.
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prøve deres Samvittighed. Mente de at kunne forsvare det, vilde han ingen Hindringer lægge dem i
Vejen, men Moderens Enkegodser her i Danmark skulde
i saa Fald straks tilbagegives Kronen for at forebygge
fremtidig Uro og Forvikling. Derimod maatte Enkedronningen beholde sit sønderjydske Gods, saa længe
hun levede. Angaaende en Erklæring fra de lærde,
vilde Kongen intet have at gøre med denne Sag. 1)
Slaget var tabt, og flere Aar forløb, uden at man
hører mere til denne Ægteskabsplan. Opgivet var den
dog ikke, og i et Brev fra 1568 faar man atter lidt
at vide derom.
Dorothea havde henvendt sig til sin Sjælesørger,
Hofpræsten Poul Noviomagus, og spurgt ham til Raads
i dette Spørgsmaal, men hans Holdning synes at have
været uklar og vaklende. Tilmed røbede han, skønt
han højt og dyrt havde lovet sin Herskerinde at holde
Tand for Tunge, senere hele Hemmeligheden for Kongen,
hvem han yderligere forsikrede om et saadant Ægteskabs fuldstændige Utilstædelighed. I sin bitre Stemning mod Moderen var Sønnen hensynsløs nok til paany
at rippe op i dette delikate Emne. Dronningen svarede i et ejendommeligt Brev, hvor hun med taktfuld
Finhed strejfer Sagen, men dernæst retter et kraftigt
Hug mod Hofprædikantens troløse Færd. Havde han
vidst, at dette Ægteskab vilde være en Synd, kunde
han jo aabent og ærligt have sagt det, saa vilde hun
have ladet Planen falde. 8)
Dermed ophører denne Sag. Dronningen forblev i
1
) R. A. Danske Kongers Hist. Fase. 36 (udat. Concept). - Nogen Bestemmelse om, at Dronningen ved Giftermaal skulde opgive Livsejegodset, findes dog ikke i de bevarede Dokumenter, men forhen havde Uthenhof
foreslaaet, at en saadan indsattes i Enkesædebrevet, Zeitschrift der Gesellschaft fiir d. Gesch, d. Herzogth. XXII. 483.- Modstander afGiftermaalsplanen
var ogsaa Kansleren Johan Friis, hvilket paadrog ham Enkedronn.s Had.
Rørdam: Monumenta II. 186. jfr. Universitetets Historie. I. 401. - 2) Aarsb.
III. 48-50.
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sin Enkestand, og Hertug Hans giftede sig aldrig. Men
det trofaste Venskab mellem disse to varede ved, Breve
og Gaver vekslede mellem Kolding- og Haderslevhus,
og dette afdæmpede hyggelige Forhold staar i behagelig
Modsætning til det oprevne, stormfulde mellem Moderen
og Kongen.1)
- For Dronningens eget Vedkommende havde Tidens
teologiske Snæversyn slaaet Portene i Laas, men med
des større Iver søgte hun. at gøre sine Medmennesker
delagtige i Ægteskabets Gode. Dette gjaldt naturligvis
først og fremmest hendes egen Slægt, og især hendes
Børn.
Begge Døttrene havde hun faaet godt anbragte, men
lige til sin sidste Stund maatte hun med Bekymring
se sine to ældste Sønner nøle med at indrullere sig
i denne »gudvelbehagelige Stat«.
- Overfor Kongen glippede Moderens Forsøg, strandede dels paa hans Kulde og dels paa Forholdet til
Anna Hardenberg, og det er for det meste derfor mere
fint og forsigtigt at Dronningen anslaar disse Strenge,
medens hun lod Datteren Anna føre Hovedslaget. 1561
syntes det at lysne for dette Dronningens kære Haab,
men det var kun et stakket, forfængeligt Glimt. 2)
Kanhænde er det rigtigt, at Sønnens bitre Stemning
paa Trods lod ham forhale Giftermaalet.til efter Moderens Død, thi næppe var den indtruffen, før han traf
sit Valg.3)
Under de Ulykker, som hjemsøgte den stakkels Magnus, saa Dronningen kun een Redning: - et godt
Ægteskab; det var det sidste Middel til at holde ham
fra Drik og Udsvævelse, og hun fastholdt denne Tanke
1) jfr. Hist. Tidss. 4. VI. 387-89, 421-424. - •) Aarsb. I. 102, jfr. Bricka:
Frederik 11.s Ungdomskærltghed. 68. - •) Hensynet til det dobbelte Livsej egods har dog maaske ogsaa spillet en Rolle. W crlauff i Hist. 'I'idss.
III. 31.

42

HUGO MATTHIESSEN:

med vanlig Haardnakkethed, stadig bearbejdende Kongen i en Række fortvivlede Breve. Snart drev hun
paa egen Haand Forhandlinger om en polsk Prinsesse,
snart om en pommersk, ja senere endog om en svensk,
men alle hendes Planer faldt til Jorden og føjede kun
nyt Ved til Kongens ulmende Mistænksomhed.1)
Glattere gik det med den skikkelige, godmodige Hans
den Yngre, der hurtigt føjede sig efter Moderens Ønske.
Med stor Tilfredshed hørte hun, at Sønnen havde valgt
sig Elisabeth af Brunsvig-Grubenhagen til Brud, især
da hun erfarede, at den unge Pige var - »gudfrygtig,
kristelig og velopdragen, hvilket er det fornemste og
største«.2) Og hun rastede ikke, før de Unge vare
smeddede i Hymens Lænker, thi hun vidste jo nok,
at Djævelen var Ægteskabets Fjende og arbejdede paa
at bringe Ukrudt ind deri.3) Ganskevist var Udsigterne
for Parret ikke synderlig lyse, men Dronningen slog
sig til Taals med: - at » selvom det skorter lidt paa
det timelige Udkomme, saa beskærer Vorherre dog det
daglige Brød.« 4)
- Ved det lille Hof paa Koldinghus fandt Enkedronningen en frugtbar Mark for denne sin Passion.
Naar Kongeparret forhen havde lovet en ung Hofjomfru at være hende i Forældres Sted, indtil - »de
det med hende udi Gerning kunde bevise « -, saa .laa
der heri Løftet om at sørge for Brylluppet, naar den
Tid kom.5)
Og Dronningen har vistnok følt det som en Forpligtelse, ikke blot at opdrage det unge Blod »til Skikkelighed, Høviskhed og Finhed e, men ogsaa at faa hende
godt bragt i Hus.
1) jfr. Aarsb. I og III passim. Først efter Moderens Død ægtede Magnus
en Slægtning af den russiske Czar, Busse: Herzog Magnus, K/Jnig v. Lifland, herausg. v. Boblen, Leipzig 1871. Side 76. - 2) Aarsb. III. 41. 3) Weber. 56. - 4) Aarsb. III. 45. - 5) Gjellerup, Hist. Tidss. 5. IV. 626f.
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At Kongeparret havde bekostet Hofsinders og Hofjomfruers Bryllupper, var ikke saa sjældent hændet.
1554 fejredes saaledes Jørgen Barnekovs, 1555 paa
Koldinghus Jacob Sehesteds og Povl Hvitfelds, hvilken
.sidste ægtede Dronningens Jomfru Margrethe Brejde,
og 1556 paa Københavns Slot Jomfruerne Magdalene
Bilds og Anna Grubbes Bryllupper med Bjørn Saxtorph og Claus Urne. Forat »rede« disse to Brude
lod Dorothea fire Adelsjomfruer tilsige.1) En sædvanlig Brudegave, hvormed Dronningen plejede at beære
sine Hofdamer, var en hængende Karm, udstyret med
Dækker og Klæde, ihvertfald fik baade Margrethe Brejde,
Regitse og Anna Grubbe, samt Margrethe Bille, Udstyr til en saadan Vogn. 2)
- Kongens Død paa Koldinghus kom saare ubelejligt for Lensmanden Jørgen Rosenkrans og hans
Fæstemø, Dorothe Lange, som var i Fruerstuen og
meget afholdt af Kongeparret, som havde lovet at bekoste hendes Bryllup. Nu kunde dette jo ikke finde
Sted paa Koldinghus, men Dronningen, som nødig saa
et Giftermaal udsat, reddede Situationen ved at fejre
Højtiden paa berammet Dag paa det nærliggende Hønborg Slot, Fastelavn 1559. 3)
- 16. April 1564 kom Turen til Jomfru Anna Venstermann, som skulde ægte Hofsinden Godske Brockenhuus, og Dronningen gjorde alt rede til Gildet paa
Koldinghus, da den allarmerende Efterretning kom,
at Brudgommen skulde i Krig. Over Hals og Hoved
maatte Dronningen derfor henvende sig til Kongen
for at skaffe Udsættelse.4)
Ikke blot de unge Adelsdamer, men ogsaa sine Hof1) Mejborg, a. St. 167. - Kancell. Brevb. 1551-55. 410 f. Troels Lund:
Dagligt Liv i Norden i 16. Aarh. (Folkeudg.) X. 84. 42. - 2) Personalh. Saml.
Mogens Gyldenstjerne. 1558 (udat. Seddel). - Mejborg, 154 f. - 3) Hist. Tidss.
5. IV. 625f.; 5. VI. 494f. - •) Bricka: Fr. U's Ungdomsk. 46f. Aarsb, I. 167.
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prædikanter sørgede Dronningen for hurtigt og sikkert
at faa godt forankrede, og denne hendes Iver omfattede ogsaa det øvrige Hofpersonale, Tyendet ikke at
forglemme.
En af Pigerne havde engang i Brudegave faaet to
Køer, 2 Øksne, 6 Faar, samt Malt, Mel, Smør, Seng
med Dyne, Lagen og andet Udstyr, engelsk Klæde til
en Kjortel og Kaabe, 6 Særke, 6 Halstørklæder, 6
Hovedklæ<ler, 6 Forklæder og 10 Sider Flæsk.1)
Da en anden skulde ægte en Kolding-Borger, Asmus
Kock, som havde mistet sit Skib i Krigen, søgte Dronningen at skaffe ham et nyt i Stedet; en Mand i Aarhus fik Ret til at bruge en øde Mark, fordi han havde
giftet sig med en af Pigerne fra Koldinghus, og Jakob
Bygmester stod sig helt godt ved at vælge Prinsesse
Dorotheas Amme til Livsledsagerinde. 2)
Men denne Hjælpsomhed indskrænkede sig ikke til
Hoffet alene, nej rundtorn, hvor et Ægteskab løb Fare
for at blive forhalet, greb Dronningen ind og krydsede
Ægteskabsdjævelens onde Rænker.
Mikkelsdag 1548 skulde Hr. Peder Bille holde Bryllup med Jomfru Birgitte Rosenkrans, men blev forinden beordret med paa Prinsesse Annas Brudefærd
til Sachsen. I denne V aande kom Dronningen dem
dog til Undsætning med sin Forbøn, der bevirkede,
at H:F. Peder kunde blive hjemme og holde Bryllup
i Ro og Mag. 3)
Da Jakop Sefeld til Visborggaard 1570 skulde ægte
Jomfru Sofie Rosenkrans, stillede Dorothea gæstfrit
Dronningborg til Raadighed under Festen. 4) Og da
Lensmanden paa Akershus, Christen Munk, under et
1) Dansk Mag. 4. II. 80. - 2) Ryge: Peder Oxes Levned. 234. - Kancell.
Brevb. 1576-78. 680f. - do. 1551-55, 270. - •) Heise, Familien Rosenkrans'
.Dlplomat. II. 235. - 4) Hist. Tidss. 5. VI. 5\14.
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Besøg i Kolding var saa uheldig af blive overkørt af
en Vogn, saa han maatte underkaste sig Lægebehandling, fandt Enkedronningen, at denne Tid passende
kunde bruges til at faa ham og hans Fæstemø smedede sammen, mens han var i Landet. Forat kvæle
Forsøg paa Modstand var det jo behageligst, om Kongen kunde bevæges til at bekoste Brylluppet, men i
Nødstilfælde vilde Enkedronningen selv tage denne
Udgift paa sin Kappe; thi giftes skulde han, - hvad
han da ogsaa blev.1)
Hellerikke kunde Dorothea bære det over Hjærte at
se en ung Brud blive fattigt og karrigt udstyret. Det
var Tilfældet med hendes egen Broderdatter, Katrine
af Lauenborg, der 1567 skulde ægte en Hertug af Teschen. Men Brudens Fader, Frans I, sad i bundløs
Gæld, og ved Brylluppet var der stor Forvirring, da
alt savnedes. Forgæves havde Dorothea taget Broderen skarpt i Skole, og da hun nu af Medlidenhed med
den unge Pige skænkede hende 18 Alen Bliant til en
Kjole, sørgede hun forsigtigt for, at Gaven bragtes til
Bruden selv og ikke kom i Ravneforældrenes Kløer,
hvor den lettelig kunde forsvinde. 2) Paa Baggrund af denne Dronningens Ægteskabsiver
knytter der sig særlig Interesse til det Brudesmykke,
hun 1557 skænkede til Københavns Raadhus, forat
borgerlige Brude kunde pyntes dermed. Smykket, som
nu gemmes paa Rosenborg, bestaar af en plump, sølvforgyldt Plade, beregnet til med Remme at fastspændes
paa Brudens Bryst. Randen er prydet med Blomster
og Blade, Midten af en barbarisk Ørn med hendes
1) Aarsb. III. 63. Wad II. 108 f, jfr. Troels-Lund. X. 46f. - 2) Weber 45f.
- Denne Dronningens Iver toges ogsaa til Indtægt; saaledes opfordrede
den sachsiske Kansler Klammer hende til at bekoste de Kranse, Ringe og
Klenodier, som skulde bortskænkes ved Turneringerne i Anledning at
Prinsesse Anna af Sachsens Bryllup med Vilhelm af Oranien, Archiv fiir
d. såchs, Geschichte. II. 272 f.
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Vaabenskjold i Kloen, og en Række Ædelstene ere
anbragte rundtomkring.
En snurrig, gammel Beretning forklarer omhyggeligt
Smykkets Enkeltheder og giver dem en symbolsk Betydning, som sikkert er faldet godt i Traad med Dronningens Syn.
·Den øverste Sten betyder nemlig Gud, som er over
alle Ting, de to paa Siderne fortæller, at der ved Ægteskab skal være to, som lever sammen, indtil den mørke
Død (;,: den dunkle Amethyst paa Smykket) skiller
dem ad. At den højre Sten er en Diamant, haard og
hvid, betyder, at Manden skal være i Huset som en
Diamant, den fornemste, haard og mandhaftig, hvid
o : med Hellighed, Skikkelighed og Forstand forestaar
Huset. Stenen paa venstre Side er »ophefen« og kantet, hvilket betegner, at Kvinden skal ved Barnefødsel
have stor Smerte, Kors og Bedrøvelse. Naar Smykkets Form er »som en Dør for et Hus« er det Sindbillede paa, ikke blot at Ægtefællerne ved Giftermaal
begynder at holde Hus, men ogsaa at for Ægtefolk,
der lever med hinanden, er Ægteskabet en Dør til
Himmerig. 1)

V.

Dronningens religiøse Sind; Forhold til Kirke
og Præster.
•Alles van cout«
(Dronn. Dorotheas Valgsprog.)

Gennem Grevefejdens blodige Kamp var den nye
Læres Sejr endelig afgjort, og den katholske Kirke brød
ved Bispernes Fængsling sammen, fortæret indefra,
lydløst og forunderlig let.
1) Brock: Rosenborg Slot. 24. - 0. Nielsen i Danske Saml. II. 109 :ff,
jfr. Troels-Lund. X. 137. (Folkeudg.)
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Den højtidelige Kroning af Kongeparret i Vor Frue
Kirke (12/s 1537), efter luthersk Ritual og med selve
Bugenhagen som Ordinator, var det ydre Segl og
Sindbillede paa de nye Ideers Gennembrud.
Intet Under derfor, at de skønne, varme Ord, Bugenhagen ved denne Lejlighed rettede til den unge Dronning, som knælende modtog Kongemagtens Tegn, ætsede sig ind i hendes Bevidsthed med en saadan Styrke,
at de ingensinde mere viskedes ud.
- Læser man denne Tale med dens Betoning af
de Dyder, Pligter og Ansvar, en Dronning af Reformationens Lære maatte lægge Vægt paa, bliver man
slaaet af den sælsomme Overensstemmelse, der er
mellem disse Forskrifter og Dronningens Virken og
Stræben gennem hele hendes Liv.
Og denne Lighed er ingen tilfældig, thi ofte afspejler
Bugenhagens Ord sig i hendes Breve, hvor der ogsaa
Gang paa Gang henvises til hendes højtidelige Løfter
til Gud.1)
- »Andre Dronninger«, - havde det lydt, - »har
stiftet Klostre og Stiftelser, og det har jo været ædle,
fromme Dronninger, der gerne havde villet gøre noget
godt, og gerne havde de gjort det bedre, om de havde
vidst bedre Besked; men Eders N aade skal, bedre
belært ved Guds Ord, rette Eders Flid og Fortrøstning
paa, at det kære Evangelium bliver prædiket, Skoler
oprettede og Fattigfolk ernærede, det vil Kristus paa
<len yderste Dag regne for en Gudstjeneste for ham
selv«.2) Og Dronningen fulgte den rene Lære og sørgede
for dens Forkyndelse, hun blev Kolding Skoles Velgørerinde og de fattiges Trøst og Støtte.
1
) Se f. Eks. Aarsb. I, 192. 200 o.a. St. - 2) Werlauf: Aktstykker vedk.
Christian III og Dronn. Dorotheas Kroning etc. S. 24.

Brev fra Dronning Dorothea, skrevet fra Christian I !l's Sygeleje paa Koldlnghus
til Frederik (li), 18. Dec. [1558],

•Meyn hertz leyb son, ych hab deyn schreyben bekammen zwey mal
vnd byn es erfroget, das ych deyn gesnntheyt mach erfaren, der barmhertzyche got der gebe dych das dn mochgest leben dych zw der seylychheit vnd deyn vnderdannen zw dem hesten. ych kan dych anz mutterlychem hertzen nycht barchgen das deyn heruatter gar schwach ys vnd
so swach ais he nu gewessen ys. all dey peyn, dey he hat, folie ych yn
meynem hertzeu, ych byn bedrobet bes yn den dhot. got helff vnd gebe
vns das vns nuthest ys zw der seylychheyt, yt ys eyn gerynge zeyt hyr.
ych dho dych dem herren crysto beffelen vnd byt, dn wylt so weyt
nycht wech syn vnd wylt was neyger bey seylant syn, o. s. v.

Oversættelse:
,Min hjærtekære Søn, jeg har modtaget begge dine Skrivelser og er
glad over at høre, at du er rask, den barmhjertige Gud give, at du maa
leve dig til Salighed og dine Undersaatter til Bedste. Jeg kan af moderligt Hjærte ej fordølge, at din Herr Fader er saare svag og svagere . end
han tilforn har været. Al den Smerte, han har, føler jeg i· mit Hjærte,
jeg er bedrøvet til Døde. Hjælp Gud og giv os, hvad der tjener os bedst
til Saligheden, her er vi kun en stakket Tid. Jeg befaler dig den Herre
Christo og beder dig om, at du ikke vil være saa langt borte, men vil
være noget nærmere Sjælland,') o. s. v.
1)

Frederik (Il) var da i Skaane.

Vejle Amts Aarb. 1908. I.
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At hun ud fra sit strenge lutherske Syn blev en
Fjende af Katholicismen og dens Helgendyrkelse, siger
sig ·selv, men dog var hun for sund en Natur til at
indsnævres af Fanatisme.1)
Den skarpt ortodokse Fløj af Lutheranerne, som
siden satte Spor i Konkordieformlen, men aldrig, paa
Grund af Frederik 11.s Modstand, vandt ret Indpas
herhjemme, synes at have vundet Enkedronningens
Øre, og i Vinteren 1569 opholdt selve Jakob Andreæ
sig paa Koldinghus. 2)
Hendes dybe Religiøsitet var den bærende Kraft i
hendes Personlighed, hvis sejge Fasthed sugede Liv
og Næring af en urokkelig Tillid til Gud.
Nat og Dag læste hun i de hellige Bøger, hedder
det om hende, eller » Bibelen var den daglige Læsning
i hendes Hus«, og hendes Breve, spækkede som de
ere med Skriftsteder, vidner om, at hun kendte den
til Bunds. 3)
- Naar alt gaar hende imod, naar Planerne strander og Kongen mistænker hende og tillægger hendes
Handlemaade vrange Motiver, da er Gud hendes Trøst.
» Verden maa sige, hvad den vil, Gud i Himlen kender
vort Hjærte«, og hun slaar sin Lid til ham, som »med et Ord kan kuldkaste alle menneskelige Anslag
og af 9 gøre 10. « 4)
1
) I sin Lykønskningsskrivelse til Dronn. Elisabeth af England i Anledning af dennes Tronbestigelse opfordrer Dorothea hende til at udrydde
»al Antikristens Lærdom- af sit Rige (Colding '"/1 1559). Calendar of State
papers. Foreign Series of the reign of Elizabeth. 1558-59. Side 90 f., jfr,
204. - Hun kalder en Helgen for en ,Afgud,, Aarsb. III. 104. - Anna beroliger Moderen med, at det er lutter Opspind, at hendes Mand er gaaet
over til Katholicismen, Weber 374. - Dog hjalp og understøttede Dorothea
sin Søster Ursula. der ved hendes Mægling fik Bispegaarden i Minden,
men vedblev at være Katholik. Jahrbiicher des Vereins fiir Mecklenburg.
Gesch. u. Alterthumskunde. 50de B. S. 280. jfr. R. A. Personalh. Samling.
Mogens Gyldenstjerne. Oktb. 1558, Wad: Breve II. 207f. - ") Rørdam: Københavns Universitets Historie. II. 108., jfr. Kirkehist. Saml. 3. I. 100-101.
3
) Kneus: Evxa(!tau:xov carmen, illustr. ae seren. pr. ae dominae Dorotheæ etc. Wittebergæ 1568. A iij. - Dansk Folkekalender 1859. Side 65.
- ') Aarsb. I. 205.
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Karakteristisk for hendes Religiøsitet er hendes faste
Tro paa Bønnens Magt. Da det et Øjeblik syntes at
lysne for den ulykkelige Magnus, skrev hun glædestraalende til Kongen, at der kunde han se, at een
eneste Kristens inderlige Bøn udrettede langt mere end
Alverdens Kejsere, Konger og Gesandter. 1)
Naar Verden dog gik Menneskene imod, ja, saa var
det jo den lede Satan, som var Mester derfor, og denne
Lære bekendte Dronningen sig som Tidens Barn naturligvis ogsaa til.
· Saare ofte optræder den Onde i hendes Breve, hvor
hun heftigt slaar løs paa ham. Snart er det en Hofdjævel, som fordærver Kongen, snart en led Aand,
som vil ødelægge Forholdet mellem Moder og Søn,
en Ægteskabsdjævel, som vil saa Ukrudt i denne gudvelbehagelige Stand, en Krigsdjævel, som spænder Ben
for alle Fredsforsøg, og saaledes videre. 2)
En saadan Anskuelse slæbte gerne en hel Hale af
Overtro efter sig, og Dronningen havde da ogsaa 1548
vist sig ivrig efter at skaffe nogle >) Troldkvinder« deres
» fortjente Løn for deres Gerninger.« 3)
Men ogsaa her synes hendes sunde Fornuft at
have gjort sig gældende, og den i Kolding boende
Fru Magdalene, Professor Zegers Enke, har vistnok
nydt hendes Beskyttelse. Thi den Indsigt, denne
Magdalene besad i Stjernelæren og Stjernetydning, og
som bevirkede, at hun aarlig kunde udgive Almanakker med Spaadomme, bragte hende til i Almuens
Øjne at staa som en Heks. Skønt hun blev en
bedaget Kone, hvad der under saadanne Forhold i
1) Aarsb. III. 89. - 2) Se f. Eks. Aarsb. I. 142. 159. 160. 169. 179. 185. 199.
205. III. 37. 39. 67 f. 71. Weber 56. - •)Mollerup: Billeætten I. 706. jfr. Dansk
Mag. 3. I. 53-67. - Dronningen ser Guds Finger i Krigens Ulykker. Aarsb.
III. 12. - Hun paalægger Mogens Gyldenstjerne omhyggeligt at forvare
nogle Stene med mærkelige Spaadomme. R. A. Personalh. Saml. Mogens
Gyldenstjerne. '43/• 1567.
4•
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høj Grad øgede Faren, døde hun dog uantastet i
Kolding.1)
- Kirken - »hvilket i denne Verden er det vigtigste« 2) - fandt naturligvis en trofast Støtte i Dorothea, men hendes herskelystne Sind medførte ofte, at
hun egenmægtig greb ind og kom til at tørne haardt
sammen med Kongen.
Særlig voldsomt var et Sammenstød i Anledning af
en ny Provst paa Als, som Dronningen paa egen Haand
indsatte, efterat hun havde afsat den gamle; og hun
omordnede livligt Kirkeforholdene under Holmekloster,
som hun havde i Pant. 3)
I Kolding Len havde den afdøde Konge 1552 bestemt, at Almind Kirke »til evig Tid« skulde være et
Anneks til Kolding Bykirke, saaledes at Præsten skulde
have Almind - Præstegaard, Kapellanen den øvrige
Præsterente. Og skønt Frederik II 1566 paany stadfæstede denne Ordning, tillod Moderen sig ikke desmindre at ændre den. Først efter hendes Død genindførtes Kongebestemmelsen, der stod i Kraft til tæt
op mod vore Dage.4) I langt skønnere Lys staar derimod andre Sider af
Dronningens kirkelige Interesse 5), særlig hendes Omsorg for Præster og Studerende.
Naar Churfyrstinde Anna i en Ligtale roses for
Mildhed og Godgørenhed mod Præster og deres Enker
1)

Rørdam: Kbh. Un. Hist. I. 538. Ny kirkeh. Saml. III. 488. Fyhn. 65f.
Aarsb. III. 28. - •) Aarsb. III. 22. 23. 28-40 o. s. v. Slesvigske Provinsialefterretnlnger. Ny Række, 4. B. 505ff. 548 f. - Kancell. Brevb. 1561-65.
S. 162. Rasmussen-Søkilde: Minder om Brahetrolleborg. 73. lOOf. - 4) Kancell. Brevb. 1566-70. S. 117. 1571-75. S. 352f. - Rørdam, Ny kirkeh. Saml.
V. 399 f. 410. - Præsten i Se es t , som 1563 havde klaget over Besvær i Anledning af sin Bolig, fik Droun.s Forskrift til Hertug Hans. (Aarsb, I. 147.)
- Forøvrigt blev Seest 1566 overgivet Danmarks Krone. Kirkehist. Saml.
I. 644, 3 Række I 65-66. Anm. 2, 687 Anm. 1. - •) 2,000 Mark Lybsk skænkede Dronningen til Sønderborg Kirkes Vedligeholdelse og Kapellanens
og Skolemesterens Løn. dog saaledes, at de kun fik den aarlige Rente
deraf 120 Mark Lybsk. Hiibertz: Aktstykker til Bornholms Historie 1327-1621.
København 1852. Side 367.
-

2
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og Børn, saa siges det udtrykkeligt, at hun heri tog
Moderen til Forbillede og beflittede sig paa at følge
hendes Fodspor. 1)
Baade i Christian III's Tid og senere var Dronningen altid villig til at række en fattig Student en hjælpsom Haand. Ofte havde hendes Forbøn skaffet dem
fri Kost paa Helligaandshuset eller paa Københavns
Slot 2), og rimeligvis har mange fra hendes Enkesæde
søgt Bistand hos den godhjærtede Dame. Hans Antonisen (Johannes Anthoni) fra Kolding Len fik saaledes
1558 hendes Anbefaling til Kost paa Københavns Slot,
ligesaå det følgende Aar Laurents Stapel fra Haderslev
og Oluf og Poul Nielsen, som længe havde tjent hende
trofast i Kolding. 3)
Her paa Slottet holdtes Traditionen fra Kong Christians Dage i Hævd, og Dorothea satte Pris paa Bordsamtaler med lærde, bibelfaste Mænd. En koldingensisk Digter, Severinus Kneus, der havde nydt godt af
hendes Gavmildhed, fejrede hende i den Anledning i
et latinsk Takkedigt. Under virkningsfuld Bistand af
hele Parnasset og det halve Olymp priser han Dronningen som de lærdes Velynderinde, der rundhaandet
hjalp dem i deres trange Kaar og gerne saa dem hos
sig.4)
Ogsaa i en anden, desværre mere uheldig Retning,
fulgtes Sporet fra den afdøde Konges Tid. Om Dorothea har forstaaet Dansk, faar staa hen, alle hendes
egenhændige Breve er paa Tysk, men Ansvaret herfor
1
) Nic. Leutinger: Oratio Parentalis de vitæ et obitu ill. ae ser. Dominæ
Annæ etc. Witteb. 1586. Bl. F. 5. - •) Rørdam: Kbh. Un. Hist. I. 236. •) Flere Breve i R. A. Personalh. Saml. Mogens Gyldenstjerne. 1558-59.
Den nævnte Hans Antonisen blev 1566 Præst i Seest Sogn. Kirkeh. Saml. I. 6#.
4
- ) Sev. Kneus Coldingensis: Evxa(?UJTlXOV carmen, illustr. ae seren. prtncipi ae dominæ D. Dorotheæ, Dan.-Norv. etc. Witteb. 1568. - jfr. von
Krogh: Beitråge zur ålteren Geschichte des Hauses Holst.-Sonderb. S. 9.
Anm. - Med en vis Ringeagt omtaler Dronn. den afsatte Provst paa Als
som en. »der forhen har været Glarmestersvend-, Aarsb. III. 36.
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hviler dog især paa hendes Mand, der med sin Forkærlighed for Tysk ikke har lagt V ægt paa at lære
hende Landets Sprog.1)
Sikkert er det, at i Koldinghus Slotskapel blev der
holdt tysk Prædiken af tyske Hofpræster, medens et
Kor af Latinskolens Drenge synes at have medvirket
under Gudstjenesten. 2)
Ved Kong Christians Død fik alle de øvrige Hofprædikanter deres Afsked; efter Dronningens Ønske
drog Henrik von Bruchhofen med Magnus til Lifland, 8)
og kun Magister Poul Noviomagus (\): fra Nimwegen)
blev tilbage i Kolding.
Han var en lærd, bibelfast Person, der nu i mange
Aar havde virket ved Hove og nydt stor Anseelse ..
I sin Egenskab af Skriftefader havde han udøvet en
ikke ringe Indflydelse, der dog ikke altid havde været
heldig. Hans smaalige Rettroenhed havde saaledes
været en af Hovedgrundene til Christian IIl's haarde
Afvisning af Johan a Lasco og hans ulykkelige Led-

sagere+)
Noviomagus gør Indtryk af at have været en smidig Mand med Evne til at vinde sit Herskabs Yndest
og fulde Fortrolighed, og allerede i Christian IIl's Dage
havde han et stort Ord hos Dronningen, hvis særlige
Skriftefader han synes at have været, ligesom han
ogsaa havde vejledt den unge Prinsesse Anna i Religlonen.P)
Den Gavmildhed, hvormed den afdøde Monark havde
1) Allen: Haandbog i Fædrelandets Historie. 6. Udg. S. 325. Anm. ~
Blandt Dorotheas Sangere nævnes Christen Lauridsen Linved, der siden
blev Præst i Norge. Tauber: Breve fra Kolding. 48 og Worms Leksikon.
468. (Da Frederik II. 1561 tilbragte Helligtrekonger-Aften i Kolding, sang
Peblingene Diskant for ham i hans Herberg. Ny kirkeh. Saml. V. 417.) 3
) Mollerup: Danmarks Forhold til Lifland. 118. -- •) Harboes Fortale til
Zwergius, Sjællandske Cleresie. - 5) Aarsb. I. 71. - Se ogsaa Rørdam,
Kbh. Univ. Hist. Aktstykker. 42-43.
2
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lønnet ham, fortsattes under Frederik II, der allerede
i Januar 1559 som Tak for tro Tjeneste gav ham Ejendomsbrev paa en Gaard i Store Færgestræde i Køhenhavn.1) Og i November s. A. modtog Prædikanten
Livsbrev paa en Præbende ved Aarhus Domkirke,
samt senere en Fritagelse for at residere der, da Tjenesten paa Koldinghus beslaglagde ham. 2)
Naadens Sol skinnede paa ham, og den 11. Novbr.
1562 lod Dronningen paa Koldinghus hans Datter
Dorotheas Bryllup med Ribebispen Povl Madsen fejre.
At Noviomagus sendte Hertug Hans i Haderslev en
Indbydelse til denne Fest, er et Vidnesbyrd om, at
han ogsaa har staaet i venskabeligt Forhold til denne
Fyrste.8)
Ejende Dronningens fulde Fortrolighed, vidste Sjælesørgeren god Besked om Ægteskabsplanen mellem
hende og Svogeren, men hans Stilling i denne Sag
synes at have været tvetydig. Som forhen omtalt
medførte den siden hen et ulægeligt Brud mellem ham
og hans Herskerinde. Den Taktløshed; - hvormed
han røbede denne Hemmelighed-, skønt han »med
Haand og Mund« havde lovet Tavshed, aabnede Enkedronningens Øjne og gav hende Aarsag - »til at klage
og med den hellige David at synge: den som æder
mit Brød, opløfter sin Hæl imod mig«. - Og dog,
- dybt beskæmmet og ydmyget som hun var -, slog
hun sig ·fromt til Ro i den Trøst, at det var mere
kristeligt at lide, end at øve Vold.4)
Før dette Brud, hvor den af Samtidige saa lovpriste
Præst visselig ikke staar med Palmerne i Hænde, havde
1) Kancell. Brevb. 1556-60. 245, jfr. Danske Kancelliregistr. 1535-50. 415.
0. Nielsen: Kbh. Diplom. Il. 312 f. - 2) Kancell. Brevb. 1556-60. 336. 457.
- jfr. Danske Kancelliregistr. 1535-50. 463, Kancell. Brevb. 1551-55, 328.
1556-60, 206. - •) Zwergius 101-102. - Rørdam: Kbh. Un. Hist. II. 460. •) Aarsb. III. 49 f.
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han dog taget sin Afsked fra Dronningens Tjeneste,
- som hun selv paastaar, - uden Anledning fra
hendes Side. Med Vished kan Tidspunktet ikke angives, men flere Tegn synes at godtgøre, at han o.
1563 har forladt Koldinghus. - Han traadte nu over
i Kongens Tjeneste og virkede et Par Aar som tysk
Hofprædikant.1)
Straks efter Kongens Død satte Dronningen sig i
Bevægelse for at knytte en ny Præst til sit Hof. 1558
havde hun tilstaaet Tyge Asmundsen, der da var Prædikant hos Prins Frederik paa Malmøhus, Understøttelse til fortsatte Studier, men paa det Vilkaar, at han
derefter skulde tilbyde hende sin Tjeneste. Hun maa
altsaa have givet Afkald herpaa, thi 1559 ansattes han
som Professor ved Universitetet og det følgende Aar
som Biskop i Lund. 2)
Den, Dronningens Valg traf, var Sønnernes tidligere
Undertugtemester Lucas Bacmeister, som i Mellemtiden
havde taget Magistergraden i Wittenberg. Muligvis
har hans Ven Noviomagus bidraget sit til, at han indkaldtes og modtog Prædikantstillingen, skønt han af
forskellige Grunde helst vilde blive i Tyskland. Han
var en hæderlig, lærd og streng rettroende Mand, som
1) Oktb. 1562 var han i Kolding, men i April 64 synes han at være hos
Kongen. Aarsb. I. 168. jfr. Ny kirkeh. Saml. III. 846. Kancell. Brevb. 1566-70.
76. 244. - Naar det angives (Wiberg, Alm. dansk Præstehistorie. I. 390), at
N. har været Slotspræst paa Frederiksborg fra 1544, er det naturligvis en
Anakronisme (jfr. Kirkeh. Saml. 3. Il. 294. Wiberg, Snppl. 39). Har N. været
knyttet til Frederiksborg, maa det være før 1567, da Søren Olsen blev
Præst der. Slotskapellet er vistnok taget i Brug 1563. (Dec. 1562 bestilles
Alterklæderne, saavidt var man altsaa da. Kancell, Brevb. 1561-65. 202.)
Forsaavidt passer Tidsrummet jo godt med N.s Forsvinden fra Kolding.
- N.s Forhold til Chnrfystinde Anna vedblev at være venskabeligt. Hun
underholdt 1567 hans Søn Poul paa Fyrsteskolen St. Afra i Meissen. Weber,
S. 405. (Om Poul N. d. Yngre se Rørdam, Lyskanders Levned. 295. Anm. 2,
samt Kbh. Un. Hist. Tillæg. 273 f.) Det samme gjaldt en dansk Dreng
Samiel, der vistnok ogsaa var Søn af N., thi han havde en ved Navn
Samuel (Harbos Fortale til Zwergius. 33. Noten. Kancell. Brevb. 1556-60.
184. Grundtvig, Meddelelser fra Rentekammerarkivet 1873-76. 203). - 2) Ny
kirkehist. Saml. IV. 329. [fr. Kbh. Un. Hist. II. 530 f.
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stod højt i sin Frues Gunst. Hendes Bestræbelser for
hurtigt at bringe den unge Præst i Ly i Ægteskabets
Havn, er et Vidnesbyrd derom, 1560 stod hans Bryllup paa Koldinghus med den kongelige Livlæge Jakob
Bordings Datter, Johanne, og Enkedronningen betalte
Gildet.1)
Ikke desto mindre blev Bacmeister ikke ret længe
i hendes Tjeneste, og Grunden dertil vides ikke med
Sikkerhed.
En Overlevering vil vide, at Præsten ved nidkært
at slaa løs paa al den Synd, som i Løndom trivedes
paa Slottet, paadrog sig Hoffolkenes Vrede, saa at disse
undergravede hans Stilling. Dog skal han selv være
kommet disse Rænker i Forkøbet ved af egen Drift
at bede om sin Afsked.
Denne Fortælling lyder ikke meget troværdig, thi
den myndige Enkedronning havde visselig for hvast
et Øje og fast en Haand til ustraffet at lade Synder
gaa i Svang ved Hove, - og man har derfor søgt en
anden Forklaring.
1560 var endnu en Prædikant, nemlig Tyskeren
Kristoffer Hierotujmi Knop] eller Knotf, traadt i Dronningens Tjeneste, virkende Side om Side med Bacmeister. Men disse to Theologers senere Stilling til Konkordieformlen aabenbarede et Modsætningsforhold,
som kanhænde allerede har været til Stede under Samværet paa Koldinghus og umuliggjort dette. 2)
Forøvrigt var selve Hoftjenesten ham imod. 1559
om Efteraaret, da Bacmeister fulgte Dronningen paa
en Rejse til Oldenborg, beklagede han sig over ikke
engang om Vinteren at kunne faa Lov til at være i
Ro. Og da Svigerfaderen Jakob Bording var død
1) Epistolae ad Lucam Lossium, Hamb. 1728. Side 155 f. - Zwergius 476 f.
- Rørdam: Monumenta hist. Dan. I. 714f. - ") Zwergius 476-77. Fyhn 176.
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(September 1560), brast Baandet, som bandt ham og
hans Hustru til Danmark.1)
1561 bad han Enkedronningen om sin Afsked; og
det følgende Aar tiltraadte han et Professorat ved Rostock- Universitet, hvor han vandt et berømt Navn.
Baade Frederik II og Hans d. Ældre søgte Gang paa
Gang atter at drage ham tilbage, men forgæves. Heller
ikke den gamle Dronning glemte ham, og paa hendes
Forbøn optoges en Søn af ham paa Fyrsteskolen St.
Afra i Meissen. 2)
- I Sommeren 1561 havde Dorothea en ny Kandidat til Hofprædikantembedet, Esaias Falla, paa Prøve,
men han faldt ikke i hendes Smag. Hverken hans
Prædiken eller ydre Fremtræden gjorde ham skikket
til Tjeneste ved Hove; men da han nok vilde kunne
udfylde et almindeligt Præstekald, bad hun Hertug
Hans d. Ældre skaffe ham et saadant. 3)
Kristoffer Knoff synes saaledes at have været ene,
og hans Frue satte igennem, at han af Kongen blev henaadet med Ravnstrup Præbende ved Viborg Domkirke, ·
dog mod at holde en Stedfortræder ved Domkapitlet,
og kun for den Tid, han var i Dronningens Tjeneste."}
Da han i September 1566 traadte over til Kongen
som dennes tyske Hofprædikant, krævede Dronningen
derfor, at Præbenden skulde stilles til Raadighed for
hendes nye Sjælesørger, et Forlangende, Sønnen ogsaa
opfyldte. 5)
Knoff, der var gift med en Datter af Dorotheas Livlæge, Johan Paludan, virkede siden som Hofpræst
baade under Frederik II og Christian IV.6)
1) Epistolæ ad. Luc. Loss. 150. 177 f. - •) Zwergius 477. - Kirkehist. Saml.
3. I. 702. - Weber, 406f. - Han døde som Superintendent i Rostock 1608.
Allgem. deutsche Biographie I. 758. - •) Aarsb. I. 108. - 4) Kancell. Brevb.
1561-65, 384. - •) Meddelelser fra Rentekammerarkivet. 1873-76. 198. Aarsb. III. 21. Kancell. Brevb. 1566-70. 140. - 6) Zwergius, 479-83.
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- Hans Stedfortræder ved Hoffet paa Koldinghus
blev Magister Bartholomæus Embs eller Emeke (o: Myre,
latinsk i formica), som var Enkedronningens Skriftefader fra 1567 til hendes Død i Oktober 1571, hvorefter han gik i Hertug Adolfs Tjeneste. Medens han
var hos Dorothea ægtede han 1568 Biskop Tileman
von Bussens Datter Elisabeth.1)

VI.

Dorothea som Husets Styrerinde.
»Hun var en driftig Husbestqrerindes.")

Dronning ~orotheas to Døttre berømmes begge for
deres ypperlige Husholdning, og især »Mutter Anna«
var en virksom Dame, som med Kraft og Dygtighed
styrede sit Hus.3) Thi det 16. Aarhundredes Fyrst"inder satte en Ære i med Myndighed at regere i Fadebure, Køkken og Kælder, og der var ikke den Ting,
den være sig nok saa liden, uden de jo fandt den
baade Interesse og Omtanke værd.4)
.
Jævnført det rige Billede, Kildernes Fylde fremmaler
af den sachsiske Fyrstinde, staar Moderens mere blegt,
ikke fordi hun har udfoldet en mindre omfattende
Virken, - thi det har hun sikkert ikke -, men fordi
de Minder; Tiden har skaanet, langtfra staar Maal
med· den Overflod, de sachsiske Arkiver rummer.
Spredte Smaatræk, samlede Side om Side, giver dog
et Indtryk af Moderen som Husholderske, om end i
store Linjer, saa dog et Omrids, der lader os .ane
Myldret af de mangehaande Hverv, som stillede Krav
til hendes Arbejdsevne fra Døgn til Døgn.
Paa Rosenborg ses endnu hendes lille Taffelur,
1) Zwergius, 483. Dånisch. Bibi. IV. 230f. - •) Folkekalender for Danmark 1859. S. 65. - •) Weber. 82-126. - •) Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, herausg. v. Schmidt. Berlin 1844. I. 119f. Weber 83.
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anbragt i en sølvforgyldt Kasse med Aarstallet 1556.
Paa den ene Side pranger det danske og det sachsiske
Vaaben, paa den anden en Astronom, der nøje vaager
over Himmellegemernes Gang, og en Fremstilling af
Retfærdigheden smykker Bagsiden.1) Det er ret betegnende, at blandt de faa Genstande, som er bevarede
om denne flittige Dronning, er den ene - et Ur.
Thi nøje maatte Tiden tages i Agt i saa stor en
Husholdning, forat Maskineriet kunde virke regelmæssigt, og den husmoderlige Æresfølelse, som var
meget ømskindet, ikke skulde lide Skaar. 2) Tidligere
havde hun ikke fundet det under sin Værdighed personlig at gaa paa Markederne, forsyneJ med Penge
af Statskassen, for at købe ind baade Fyrbækken,
Haandbækken og Lysestager, eller Fløjl og Silke hos
Kræmmerne og Hørlærred hos Bønderne. Og Kongeparrets Forhold til Folket faar et vist patriarkalsk
Skær, naar Godtfolk efter endt Slagtning betænkte det
kongelige Køkken med en god Bid, f. Eks. naar Dr.
Knopper forærede en Kalvefjerding, Oluf Skriver gav
Dronningen Pærer, eller den Randers-Borgmester sendte
Laks.")
Dorotheas huslige Omsorg havde stor Spændvidde,
idet den omfattede baade Indkøb af svenske Oste og
deslige - og Bestillinger i stor Stil af Silke, Damask
og nederlandske Varer,4) men jævnsides gaar der i stort som i smaat - et Drag af nøje Sparsommelighed, der til Tider faar et næsten fedtet Præg. For
at skaane sit Køkken strøg hun saaledes det Maaltid
Mad, Bønderne plejede at faa, naar de gjorde Arbejde
1
) Brock: Rosenborg Slot. S. 24-25. - 2 ) Dronningen paaskynder en Forsending Fisk til Kolding, forat Hoffet ikke skal mangle, og hun og Kongen faa -Skam og Spot, hos egne og fremmede Folk. R. A. Personalhist.
Saml. Mogens Gyldenstjerne. 3/10 1558 - jfr. lignende Udtalelser. Aarsb. I.
167. - •) Mejborg a. St. 143. 169. R. A. Rentemesterregnskaber 1546. Bl. 59•.
4
- ) Dansk Mag. 3. VI. 208. - R. A. Bilag til Hentemesterregnskaber 1546.
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til Koldinghus. Og da en Maler havde strøget hendes
Vogne, Kister og »Lader« og forlangte 41 Daler derfor,
spiste Dronningen ham saare koldblodig af med knap
Halvdelen.1)
Havde Husholdningen end været større i Kongens
Tid, saa havde hun til Gengæld haft denne ved sin
Side til at forskrive det nødvendige; nu da hun sad
ene som Slottets Frue har hun sikkert ikke haft
mindre at tage Vare paa.
De rige Godser gav Korn og Kvæg i Overflod, og
det traf sig desuden saa heldigt, at baade Kolding og
Randers laa ved gode Fiskevande. Gudenaa var jo
navnkundig af sine fede Laks, og til de af Christian
III opførte Laksegaarde lod Dronningen føje en ny i
sine sidste Leveaar.2)
Herfra kunde hun faa rig Forsyning til sit Bord,
naar Fangsten ikke, som i 1569, slog fejl.3) Hun vidste,
at Frederik II satte Pris paa denne Herreret, og for
at faa et Formaningsbrev om Krigen og dens Jammer
til at glide mere lindt var den kloge Frue saa betænksom at indlede det med en Gave paa seks tørrede
Laks.4)
Hellerikke i Kolding var Fiskeriet ilde, hverken i
Fjord, Slotssø eller Aa, hvor der især sidstnævnte
Sted fangedes Ørreder, 5) og det var derfor vigtigt at
have en duelig Fisker paa Slottet. 1562 søgte Dron1) KaneeH. Brevb. 1576-79. 406. - R. A. Personalh. Saml. Mogens Gyldenstjerne. "'I• 1559. - 2) Faar Kongens Tilladelse til at sælge sit Korn til fremmede Købmænd. Kancell, Brevb, 1561~65. 393 jfr. 410. Faar Tilladelse til at
oppebære Kronens Part af Korntienden at Brusk, Andst, Jerløv og Elbo
Herreder, men skal svare Regnskab for, hvad der overstiger 4 Læster.
do. 273. - Sælger Korn i Flensborg og til Hertug Hans. Aarsb. III.
98-99. - Faar Kongebrev paa toldfrit at udføre Øksne. Kancell. Brevb.
1566-70. 413, 546. Aarsb. III. 81. - Om Laksefangsten i Randers: Dansk
Mag. 4. VI. 233. 228. Aarsb. III. 94, jfr. Vedel-Simonsen: Eske Brocks Dagbøger II. 52 f. - •) Ryge: P. Oxe. 229. 338 f. - •) Aarsb. III. 26. - •) Rørdam: Monumenta hist. Dan. I. 700. Hofmann: Fundationes. IV. 678.
Fyhn. 51.
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ningen da ogsaa gennem Hertugen i Haderslev at faa
en saadan, som forstod sig paa at fiske baade i Strøm
og rindende Vand.1)
Formodentlig var det i Slotssøen, hun husede et i
Datiden ret sjældent og meget yndet Skaldyr, nemlig
Krebs, og Kongen modtog ikke blot Gaver af dette
Lækkeri, men laante ogsaa Dronningens Fisker til at
sætte dem ud i Damme. 2)
Fiskeloftets Beholdning af Sild lod Dorothea naturligvis forskrive fra Øresundets Fangssteder, og forat
holde Vinkælderen ved Magt var det lettest at henvende
sig i Helsingør, der med Rette er kaldt Danmarks
Vinbjerg, thi der, hvor Skib paa Skib lagde bi for
Toldens Skyld, var der Udvalg og godt Køb.3) -- Saa
den sparsommelige Frue imidlertid sit Snit til andetsteds at komme endnu billigere til denne Vare, slap
hun naturligvis ikke Lejligheden af Hænde. 4)
Ogsaa Bryggerset paa Koldinghus viede hun sin Interesse, og hun havde en egen Gosebrygger i sit Sold.
Undertiden kunde det dog knibe med at faa Kedler,
som var store nok. 1560 havde hun vel laant en hos
Naboen i Haderslev, men Gosebryggeren fandt den for
lille, idet han maatte have en, der kunde rumme sine
tolv Tønder. Hertugen blev derfor nødt til endnu
engang at kigge efter i sit Bryggers for at finde en
saadan, og som Tak for Umagen forærede Svigerinden
ham to Tønder Gose-01. 6)
•1 Aarsb. I. 125. - •1 Aarsb. III. 6, 12. I. 175. - •) H. A. Personalh. Saml.
Mogens Gyldens!. 5/s 1560. - Ryge 228. -. Tolderen i Falsterbo faar Ordre
til at købe· og salte nogle Læster Sild til Dronn. for samme Pris som til
Kongen. Kancell. Brevb. 1556-60. 436. ~ 1560 køber hun 13 Fade Vin og
paalægger Mogens Gyldenstjerne at forsende dem og passe paa, at Vinen
ikke -forplumpes og fortappes-, Personalh. Saml. M. G. 10/o 1560. - Faar
1569 10 Fade Vin fra Helsingør, Kancell. Brevb. 1566-70. 458. - 1570 et
Skib med Vin, Ryge 238. - Udtrykket »et Vinbjerg«, Rørdam: Monumenta
II. 183. - 4) Saaledes i Nyborg, hvor hun køber Vin til Hertug Hans, hvis
Vinkælder var i Uorden. Aarsb. I. 71-72. - •) 1545 havde hun søgt at faa
en udenlandsk Gosebrygger til at gaa i hendes Tjeneste. (R. A. Personalh.
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Dels for Fornøjelsens Skyld og dels af Hensyn til
Bordets Krav holdt Datidens Damer Kapuner, Paafugle, Høns og andet Fjerkræ, som slugte megen
Interesse og spillede en Rolle i den indbyrdes Brevveksling, Hellerikke i den Retning har Dronningen
staaet tilbage, i Kolding havde hun ihvertfald et
Fasaneri, men det blev ilde medtaget af en ublid
Skæbne.
Paa Udenlandsrejsen 1569 havde hun nemlig medtaget Tjeneren Frans, som plejede at passe Fasanerne,
og Følgen var, at Fuglene vanrøgtedes, saa Størstedelen
afgik ved Døden og kun fire Par sad tilbage som ynkelige Rester, da den naadige Frue vendte hjem. Tilmed
vilde Uheldet, at Kongen netop nu bad om nogle Fasaner, en Bøn, Dronningen nødig vilde afslaa. Hun lovede dog til Foraaret, naar der kom nye Kuld, at sende
ham nogle af de unge. Imidlertid naaede hun ikke
længer end til Brevets Efterskrift, før hendes Moderhjærte løb af med hende, og uden Hensyn til Fasaneriets
Fremtidsudsigter overlod hun ham Halvdelen. Dog
kunde hun ikke tilbageholde en ængstelig Bemærkning
om, at Fasanerne muligvis skulde sætte Livet til paa
Overrejsen, hvis de ikke blev godt skærmede mod
Kulden.1)
Ligeledes gav Dronningen sig af med Faareavl. I
Slavgs Herred havde hun f. Eks. et Faarehold, og
naar hun tænkte paa at tilmageskifte sig Stallerupgaard fra Fru Mette Okse, var det især for at omdanne
den til dette Brug. 2)
Til en velordnet Husholdning hørte naturligvis en
god Urte- og Køkkenhave, især da Hoffet i den afdøde
Saml. Eske Bille. 11/u 1545), hvilket vistnok lykkedes (do. ••/• 1546). 1558
forskriver hun. Goseøl til Kolding. R. A. Pcrsonalh, Saml. Mogens Gyldenstjerne. 00/,o. Aarsb, I. 90 f. - ') Aarsb. III. Slf. - 2) Aarsh, III. 18f. - Ryge:
P. Okse. 238.
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Konges Tid havde faaet Smag for Grøntsager, som fortæredes i stor Mængde.1) Og flere Tegn tyder paa, at
Dorothea med Forkærlighed har dyrket ogsaa denne
Gren af Husholdningen. Til Urtegaarden i København
havde hun engang skrevet efter Merian, Brisilicon,
Nelliker, Cypres, Guleviol og andre mærkelige Urter,
og paa Dronningborg havde hun en Køkkenhave, ja
selv en Vingaard, hvor Druerne kunde modnes. 2)
I Kolding fandtes - foruden den af Dronningen forskønnede Lysthave - en Urtegaard, der paa Rantzaus
Kort ses strækkende sig fra Staldbygningens søndre
Længe ned mod Aaen, og ogsaa en særlig Abildgaard
omtales.")
Blandt de Urter, som dyrkedes her, har der uden
Tvivl været mange, som besad lægende Kraft, og i
en saa plantekyndig Mand som Livlægen Cornelius
Hamsfort har Dronningen haft en god Raadgiver ved
sin Side. Det fortælles jo, at hun ikke glemte at
indvi sine Døtre i medicinske Kundskaber, og denne
Lærdom satte god Frugt. Hertuginden af Lyneborg
lavede selv Medicin til Fattigfolk, og Mutter Anna
vandt europæisk Ry for sine Msdikamenter.t)
Som et Vidnesbyrd om Dronningens Fusken i denne
Kunst kan nævnes, at hun 1564 tilberedte sin Søn,
Kongen, en Latværge af Kvæder, og blandt sine medicinske Sager har hun vel opbevaret det kostelige Enhjørningshorn, som hun krympede sig ved at forære
Anna, der blandt andet brugte den Slags Rariteter til
sin berømmelige Akvavit. 6)
') Troels-Lund. (Folkeudg.) III. 104. - •) Wad: Breve Il. 3. Kancell.
Brevb. 1551-55. 218. R. A. Danske Kongers Hist. Fase. 25. Hans Stygge
til Dronn. D. •/10 1556. - •) Abildgaarden nævnt, Danske Kancelliregistr.
1535-50. S. 279. - 4) Folkekalender for Danmark. 1859. S. 65. - Timm:
Leichpredigt etc. 36. - Weber. 424-86. - •) Aarsb. I. 186f. - Weber 477.
Om Enhjørningshornets medicinske Kraft, se: Troels-Lund, Sundhedsbegreber i Norden i 16. Aarh. Kbh. 1900. Side 159. I Fortegnelsen over
Chr. Ill's Sølvsager 1557 nævnes et sligt Klenodie. Dansk Mag. V. 364.
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Fadebure, Køkkener og Kældere og alt hvad dertil
hørte lagde saaledes ikke ringe Byrder paa Dronningens Skuldre, og hun greb derfor med Glæde til,
naar Børnene rakte hende en hjælpende Haand.
Kongen sendte hende saaledes Pommeranser, Voks,
Brændsel, Vin o. s. v., og fra Sachsen indløb der en
Gang en Sending Tinfade, hvoraf et var fyldt med
syltede Kvæder, et med syltede Ferskener, et med
Kirsebærmos, et med Druemos, et med Kvædesaft, et
med Kirsebærsaft og et med Ferskensaft, samt seks
Krukker, de to med Kvædesaft og Resten med Kvædelatværge. 1) - Men især naar en eller anden Højtidelighed forestod paa Koldinghus og Dronningen næsten
druknede i Forretningernes Flod, var der rig Lejlighed
for hendes Paarørende til at staa hende bi.
Ved Hertug Hans den Yngres Bryllup (Septbr 1568)
udfoldede Moderen en rastløs Travlhed, forat Festen
kunde forme sig standsmæssigt og smukt. Et Utal
af forskellige Spørgsmaal maatte klares, en Mængde
Bestillinger gøres baade hist og her. Da Vinkælderen
jo stod udsat for svære Indhug, kom en Sending Vin
fra Kongen paa 50 Arner - altsaa 8000 Potter saare belejligt. Ligeledes maatte han forstrække Moderen med et Skib, rummende 50 Læster, til at løbe
med Brændsel til Koldinghus, samt til Udsmykning et
Par Tapeter til at hænge over to Borde. Og dertil kom
en Del Sølvservice, baade Kander, Fade og Tallerkener,2)
Dronningen var med et bleven greben af Nervøsitet
ved Tanken om, at hendes Forraad af Vildbrad ikke
skulde slaa til, og Kongen maatte sende Forstærkning;
og da hendes Vildorne ret ubelejligt gik hen og døde,
1
) Aarsb. I. 130. Kancell. Brevb. 1556-60. 372. 302. - Weber 115.
En
anden Gang sendte Anna Muskatel-Vin. Aarsb. III. 81 f. - 2) Aarsb. III.
53-54.

Vejle Amts Aarb. 1908. I.
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blev hun igen nødt til at tage sin Tilflugt til ham
for at faa en anden i Stedet. 1)
Men Anna af Sachsen var ogsaa villig til at hjælpe.
Moderen havde bestilt - »noget bagt Sukker i Billeder
til tre Borde, saaledes som det bruges ved de nederlandske Adelsmænds Bryllupper«, samt »Svinefødder,
Faarefødder, Hasselnødder, Svedsker, Figener, Mandler,
Krebs, Fiske, Fugle stikkende paa Spid, Pommeranser
o. s. v. « ... alt af Sukkertøj. Og Datteren opfyldte
rundhaandet denne Bøn. Et halvt Centner Sukker
bestiltes, og Sukkerbageren fik Ordre til at lave »de betegnede Stykker og hvad der ellers maatte være
af nye Former, ligesaa Skueretter af Sukker og Voks
med Smaaspringvand, som han før havde lavet, til
fire Borde.« - Moderen havde ogsaa ønsket at laane
nogle Adelsmænd til at skære for ved Festmaaltidet,
men heri kunde Anna ikke tjene hende, da de unge
Junkere i Meissen ligesom i Holsten ikke mere lagde
Vind paa denne Kunst. Og med uduelige, uvillige
Folk var hverken Dronningen eller hun selv tjent. 2)
Forat faa Forskærere maatte Dronningen igen lægge
Beslag paa Kongen, som ogsaa lod en Trommeslager
drage til Kolding for at gøre Musik over Borde. 3)
Ribe, som gerne maatte holde for, naar der fejredes
store Gilder paa Koldinghus, slap ejheller denne Gang,
men fik Bud om at laane Enkedronningen en Del
Bohave og Dækketøj, der - for at være til Stede i
god Tid - blev afsendte en hel Maaned før Festen,
tyve flamske Sengeklæder, alle forsynede med Ejerens
Bomærke og vurderede fra 10 til 18 Daler, 94 Tinfade,
88 Tintallerkener, 10 Skiver (Borde) og 81 eller 83
Duge. Den naadige Frue havde lovet at erstatte de
1 ) Aarsb, III. 56. - 2 ) Weber. 115-116. - •) Aarsb. III. 62-63.
Samme
Trommeslager, Peder Daske, benyttede Lejligheden til at faa Dronn.s
Forbøn, at han maatte beholde sit Hns i København i sin og sin Hustrus
Livstid. do. 63.

67

ENKEDRONNING DOROTHEA

Sengklæder, som skulde komme noget til, derimod
blev Byen nødt til selv at holde Ejermændene skadesløse for et Par Duge, som var gaaede i Løbet.1)
Allerede i November næste Aar (1569) fik Enkedronningen, da Hans d. Yngres Hustru havde født en
Datter, atter travlt med at fejre denne glædelige Begivenhed med en højtidelig Barnedaab paa Koldinghus den 26., og paany blev der Røre i Stegers, Fadebur og Forraadskamre.
Atter denne Gang forstrakte Kongen Moderen med
Vildbrad, især nogle Raadyr, og hun havde ængstelig
formanet ham om nu endelig ikke at glemme det.
Ogsaa Kongens Hærpauke laantes til Festen, og Fru
Birgitte Gøye forstærkede i denne travle Tid Slotskøkkenet med en Kok. 2)
Ved saadanne Lejligheder har Borgfruen ret kunnet
glimre med sin Rigdom paa Sølvtøj og kostbare Bordtæpper, af hvilke hun efterlod en særlig værdifuld
Samling. To Bordtæpper var af Guldmor eller gyldent
Bliant, det ene 45, det andet 35 Alen langt, et af
Sølvmor eller Sølver-Bliant, som med Rygstykke til
Bænkene maalte 24 Alen, og svarende dertil et UnderBordtæppe af rødt Fløjl paa 34 Alen. Og til disse
Pragtstykker kom et spraglet Fløjls med Rygstykke,
et rødt, stjerneblomstret dito, to grønne og to sorte
Fløjls, et af brunt og et rødt, næsten alle paa 20-30
Alens Længde. Endelig et rødt Silkeatlask-Bordtæppe
med Rygstykke, spændende ikke mindre end 54 Alen,
samt to grønne Damaskes paa 26 og 20, foruden en
Del mindre Skivetæpper.
Har Bordservice og den øvrige Anretning staaet i
Forhold til al denne Pragt, maa det i Sandhed have
været et farverigt Skue, naar Enkedronningen bød til
1
) Kinch: Ribe Bys Historie efter Reformationen. Side 111. III. 75. - Wad: Breve. II. 111.

2)

Aarsb.
5*
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Fest paa Koldinghus. Alene de to Tæpper af Guldog Sølvmor vurderedes til 32 Kroner pr. Alen og alle
Bordtæpperne tilsammen til 6,400 Kroner, en Sum
som svarer til o. 18,400 Kroner i vore Dage.1)
Af Sølvfade efterlod hun sig 42 Stykker, men derimod kun 15 Sølvtallerkener, og den Del af Sølvtøjet, som Hans d. Y. modtog af Dødsboet, vurderedes
til 292 Mark lødig, 3 Lod, 41/2 Kv., udgørende en Sum
paa over 2,337 gamle Daler. 2)
- Til Transport af den Mængde Fødevarer, Brændsel og deslige, som gik til i Slottets Husholdning,
maatte Slotsfruen have en Del Rustvogne og Skuder
til sin Raadighed, og ogsaa i saa Henseende passede
hun ivrigt sine Sager.3) Gentagne Gange modtog hun
som Laan eller Gave Skibe fra Kongen, men et af
disse fandt dog ikke Naade for hendes kritiske Blik,
da det var »helt gammelt og ubrugeligt for os«; tilmed var det til hendes Forargelse - » bygget paa
den Vis, Sørøverne plejer at have«. Dermed var det
kasseret, og Dronningen bad om et andet, som kunde
løbe med Træiast til Kolding.4) - Da hun under Indtrykket af de fortvivlede Forhold i Lifland havde fragtet
en Skude med Korn, Sild, Salt m. m. til Sønnen
Magnus, havde hun den Tort, at Kongen lod Skibet
beslaglægge ved Nyborg. Og hun sendte i den Anledning en Række harmdirrende Breve, hvor hun
giver sit heftige Sind frie Tøjler. 5)
1 ) Troels-Lund. V. 156. - 2 ) R. A. Gliicksburg Archiv. Ib. Hertug Hans's
Revers. - Ove og Eske Bille havde hver testamenteret Dronningen et forgyldt Sølvstob, Nye dansk Mag. I. 244. Dansk Mag. IV. 240f. - •) Hun
synes al have haft sin egen Vognmager i Kolding, thi Frederik II lod
en Vogn lave hos hende. Aarsb. I. 175. - •) Aarsb, I. 188. - 1559 skænkede
Kongen hende et Skib, som tiltakles og sendes til Kolding, Kancell.
Brevb. 1556-60, 249, R. A. Personalh. Saml. Mogens Gyldenstjerne. 15/2, 19/s
59. Under Tillaklingen af et Skib i Kolding savnede hendes Søfolk Blokke,
saa hun bad Svogeren i Haderslev om at faa et Par dobbelte. Aarsb, I.
100-101. - 0) Aarsb. I. 140 ff.
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- Men foruden alle de Pligter, Hensynet til Hoffets
Proviantering og U dspisning paalagde Dronningen,
var der andre Sider af hendes huslige Gerning, som
i ikke mindre Grad stillede Krav til hende.
Der maatte sørges for, at Bohave, Dækketøj og Sengklæder var i Orden, at det ikke skulde gaa som 1541,
da hun paa Malmøhus havde maattet gribe til den
Udvej at lave Dynevaar til Pigerne af Humlesække.1)
Hendes eget Sengeudstyr var meget kostbart og
fint. Blandt de gamle Sengetæpper nævnes et af
blomstret Fløjl, grønne og røde Fløjlspuder o. s. fr.,
og af Pragtstykkerne maalte et Spærlagen sine 80 Alen
Silkedamask. 2)
Medens Hofskræderen og hans Svende særlig syede
Hoffunktionærernes Klæder og lignende, hørte alle
finere Haandarbejder, Forfærdigelsen af stukne Halskraver, Huer, Linned og deslige hjemme i Jomfrukammeret. Alle de unge Adelsdamer maatte flittigt bruge N aalen under Dronningens og Hofmesterindens Tilsyn, og at der udfoldedes Dygtighed her,
turde vel fremgaa af, at ) Mutter Anna«, der var ferm
som nogen til Haandgerning, søgte at faa en ung
sachsisk Jomfru oplært paa Koldinghus i forskellige
Arbejder. Og selv tog hun sig ofte de unge Pigers
Flid til Indtægt, idet baade Anna Hardenberg, Margrethe Valkendorf og Anna Skram maatte sy for
hende.")
Først og fremmest gjaldt Fliden dog den høje Frues
egen Garderobe, som efter Dødsboet at dømme var
en Dronning værdig. Hun efterlod sig tre gamle Kjoler
af sort Fløjl, en af violbrunt, og en sort-hvid, en
kort Silkekjole med Genotte, en sort Sindalskjole o. s. v.
') Troels-Lund. II. 130. - •) R. A. Gliicksburg Archiv I. b. - Troels-Lund.
II. 127. - ') Wad II. 140. - do. 92f. 139f. o.a. St.
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Næsten alle bar de Bræmmer af Zobelskind, enkelte
Foer af Hermelin. Denne Smag for Pelsværk gjorde
sig særlig gældende i følgende Stykker: en Fløjlskaabe,
foret med 77 Zobelskind, en med 55 og en Kappe,
hvorunder der sad 7 5 Maarskind. Dog var - ret
betegnende for hendes økonomiske Sans - Bagsiden
af Zobelskindskjolerne kun besatte med Skind af ringere Værd.")
Personlig havde Dorothea holdt sin Mands og sine
Børns Klæder i Orden, og ogsaa som Enke varetog
hun Kong Frederiks Garderobe. Hun forsynede ham
ikke blot med Baretter og Huer, men ogsaa med
Skjorter. 1561 undskyldte hun sig dog, fordi hun i
sin Travlhed kun kunde bringe ham fire,"] men
da stod Prinsesse Dorotheas Brudefærd rigtignok ogsaa
for Døren. Der maatte i den Anledning arbejdes
under Højtryk, og Naalene maatte gaa flinkt forat faa
alt i Orden. Den unge Frøkens Brudekjole alene
maa have kostet stort Slid og artige Summer, tung
som den var af violbrunt Fløjl med dobbelt Guldbelægning, behængt med gyldne Kæder, gennemnittet
med 73 Guldstifter og oversaaet med ikke mindre
end 30 Rubiner og 49 Safirer. Og i Stil hermed var
det øvrige Udstyr, Vogndækker og Sengetæpper, Sengehimmel af gyldent Atlask foret med rødt og pyntet
med Frynser af Sølv og Silke; fire Baretter, hvoraf
især een af rødt Fløjls Carmosin, indvirket med gyldne
1) R. A. Gliicksburg Archiv. Pakke I. b. - Troels-Lund. IV. 119. - Til dette
store Pelsværks-Forbrug havde hun 1542 af Lensafgifterne af Jemteland
faaet en aarlig Ydelse paa 50 Hermeliner, Dansk Mag. VI. 231. En Gang
sendte Anna hende 72 -Janten-Bålge- (Weber 171), og Kongen skænkede
hende 1569 12 Kapper Granværk (Aarsb. III. 73) - 2) Mejborg. 169. - Aarsb.
I. 163. 169. 186. 187. do. 97. Ogsaa sine smaa Myndlinges Klæder synes
hun selv at have taget Vare paa, thi under hendes Sygdom og Død kom
deres Tøj i saadan Uorden, at Anna Hardeuherg og Engel Landsberg af
Hensyn til den afdøde Frues Ære gjorde sig Umage for at skaffe dem
Liutøj. Wad Il. 162.
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Kors, hvert prydet med to Diamanter, og omgiven
med en Rand af Rosetter med samme Stene i, 18
snævre og 7 vide Kjoler, særlig en af brunt -Sølvmor
foret med Zobel, 2 Livstykker, 2 Koller (Modester)
og over et Dusin Underkjoler af de rigeste Stoffer.
En Række pragtfulde Klenodier og Sølvtøj fulgte med.1}
Sligt skulde nu engang til, men Dorothea var dog
nøjeregnende, hvor det lod sig gøre. Saaledes lod
hun Anna af Sachsen vaage over, at den unge Hans's
Brud ikke lod lave for mange Perlekjoler og Gyldenstykker, thi det var spildt Arbejde, og Pengene kunde
anvendes bedre. 2)
Det har den gamle Frue velsagtens ogsaa ment om
Kronens Juveler; thi da hun var død og man· savnede
Kronen, kom det for Dagen, at hun havde pillet Ædelstenene ud og pyntet Svigerdatterens Kjole dermed. 3)
Til alle fine Stikninger og Possementarbejde brugtes
gerne fremmede Kunstnere; saaledes opholdt en vælsk
Guldtrækker sig længe paa Koldinghus, og 1564 lod
Anna af Sachsen to Guldbælter med Sølvtraad bestille
hos ham.4)
Den Slags vandrende Haandværkere bar Moderne
fra Land til Land, men ellers søgte man at følge med
Tiden ved at sende Mønstre fra det ene Hof til det
andet,5) og forøvrigt har de hyppige Udenlandsrejser
jo regelmæssigt bragt Nyhederne til Kolding.6)
1) Prinsesse Dorotheas Brudeudstyr R. A. Brunsvig. Nr. 5 c. Registrant 14.
- Frederik Il. havde givet Moderen 8.000 Daler til at købe Smykker for.
Johan Grundtvig: Frederik II's Statshusholdning. LXXIII. - 2) Weber 56.
- 3) R. A. Gliicksb. Arch. I. b. Raadernes Indb. '"/• 1572.
Set i Lys heraf
var det vel heldigt, at Johan Friis til Dronningens Vrede afværgede, at
hun efter Christian IIl's Død fik Nøglen til Skattekammeret (Rørdam:
Mon. hist. Dan. IL 186.) Mon det ikke har været den Nøgle, Kongen døende
vilde give hende, men hun af Smerte ikke sansede at tage imod? (Krag.
Suppl. 194.) - •) Wad. IL 140. - Maaske identisk med den Mads ltalianer,
som 1552 ansættes og lønnes i Kolding mod at gøre Arbejde for Kongehuset. Kancell. Brevb. 1551-1555. Side 186. (jfr. S. 105. Krag. Suppl. 232 f.)
- 5) se f. Eks. Zeitschrift fiir Geschichtswiss., herausg. v. Schmidt. I. 125 f.
- 6) Se foran Side 28.
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Et Arbejde af ganske særlig Art havde Frederik II
ved Syvaarskrigens Udbrud betroet Moderen og hendes
Jomfruer, nemlig Syningen af Felttegn til hans Hær,
og kun nødig og med bekymret Sind paatog Dronningen sig at »udsmykke« ham til Krig.1)
I Ramme af alle disse Smaatræk træder Enkedronningens Billede frem, fyldt af flittig Uro, nøjeregnende og aarvaagen, værnende med Skinsyge om
sin husmoderlige Ære. -

VII.
Dronningen og Folket.
Bugenhagen havde lagt hende paa
Sinde: - »hoad man fortæller og
læser af godt om Kvinder og prisværdige Dronninger og Fyrstinder,
at de have beskyttet de Elendige og
Undertrykte, trøstet de Bedrøvede,
hjulpet de Fattige, ikke ladet Vold
øves mod nogen, hverken Herre eller
Træl.« 2)

Dorothea besad en stærk Ansvarsfølelse overfor det
Folk, hvis kronede Dronning hun var, og da hun som
Enke maatte opgive sin politiske Magt, vedblev hun,
ukuet af de stadige Nederlag, Gang paa Gang at slaa
et Slag til Almuens Bedste. 3) Det vakte hendes Undren,
at Menigmand ikke efter gammel Sæd skulde indbydes
til Kroningen, og da hun under Ditmarskerkrigen
fandt Flensborg øde paa Grund af Udskrivningen,
skar det hende i Hjertet, da Byen vilde være redningsløs fortabt, hvis der udbrød Ild.")
Men stærkest og varmest kom denne Følelse til Orde
1
) Aarsb. I. 149. - 2) Werlauf: Aktstykker etc. 24. - 3) I Beretningerne
om Christian III's Dødsleje fortælles det, at han 'paalagde Dorothea at
vaage over, at Folke! ikke forurettedes ved tunge Skalter eller lignende. •) Aarb. I. 87. 85-86.
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under Syvaarskrigen, den stadige Kilde til Uro og
Bekymring for hende, og kækt tog hun Kampen op
for at bringe en Ende paa al denne Jammer. Snart
i bløde rørende Udtryk, snart i hvasse Ord, rammende
med en velrettet ironisk Snært, fører hun Folkets
Sag, mens Krigen sled sig hen med sine voksende og
atter voksende Byrder.
Blot ved at se Krigens Spor i Kolding Len kunde
hun gøre sig en Forestilling om, hvordan Forholdene
var i det øvrige Rige.1)
Den Udmyntning af slet Mynt, Klippinger; som
sattes i Værk og vakte Modstand som en ny, tyngende
Beskatningsform, fik i hende en bitter Fjende. Det
taler til den gamle Frues Ære, at det især er Uligheden i denne Foranstaltning, som bragte hende i
Harnisk.
Thi det harmede hende, at Bønderne blev tvungne
til at tage denne Mynt, men ikke atter kunde komme
af med den, og hun minder i den Anledning Kongen
om, at det er ved Hjælp af disse Folk, at Gud opretholder og ernærer Øvrigheden. 2)
- Kanhænde har hendes Forestillinger affødt Forordningen om Klipping af 27. April 1564, et Forsøg
paa at tvinge disse Mynter igennem ved Magtsprog.
Enhver, inden- eller udenlandsk, Borger eller Bonde,
som foragtede dem og ikke tog dem til ansat Værdi,
3 Mark paa 1 Daler, eller ikke agtede dem for fulde,
gænge og gæve, skulde »straffes paa hans Hals uden
al Naade.« 3) I rigtig Erkendelse af, at Lovbudet maatte
have en mere fyndig Udtryksmaade for ikke at falde
mat til Jorden, lod Kongen en Galge rejse paa Torvet
i alle Købstæder for deri at hænge Syndere, som vra1
) Aarsb. III. 26. - •) Aarsb, I. 156-157. - ') Dansk Mag. III. 111 f. Secher, Corpus const. Dan. I. 246 f.
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gede hans Mynt.1) Rimeligvis har de Godtfolk i
Kolding ogsaa haft en saadan Galge staaende til
behageligt Eftersyn.
Uanfægtet heraf vedblev man i Handel og Vandel
at foragte disse Penge, og allerede i December rykkede
Dronningen frem igen, »højligen« bevæget af kristelig
Medlidenhed over de Klager, som vare fremførte hos
hende.
Gennem Kolding-Lensmanden og Egnens Herredsfogeder havde hun udsendt Kongens Bud og fundet
Lydighed overalt. Det vilde være heldigt, om det
samme skete i hele Kongeriget, men det forholder sig
saa, at de Fornemme ikke vil tage Mynten af de
stakkels Bønder, ihvertfald ikke til fastsat Kurs, saaat
disse maa give 4, ja flere Klipping for en Daler. Dette
er ubilligt og i Strid med den almindelige Lighed,
som bør raade i en Stat. Af Hensyn til Folket tager
hun sig Sagen nær, og desuden var hun bekymret
ved Tanken om, at Kongen vilde have svært ved for
Guds Domstol at staa til Regnskab derfor. Der
maatte gøres Udveje, saa alle kom til at dele lige Kaar,
thi - »fælles Byrde knækker. ingen Ryg.« 2)
- Alt blev uforandret, saa Enkedronningen i April
1565 paany greb til Pennen. Thi - siger hun daglig Erfaring viser, hvor Klippingen foragtes, og
det var i Sandhed at befrygte, at stor Forvirring vilde
opstaa, hvis der ikke gjorde Skridt til at forebygge
denne Jammer. Handel og Omsætning krævede, at
en »enig« Mynt var i Gang, men om Klippingen »vides
det bestemt«, at der gives 4 eller flere paa en rund
Daler. I Kolding gives der syv Mark smaa Klipping,
men i København er Myntens Værdi endnu lavere.
Der maatte derfor holdes Øje med »Storhanserne«,
1)

Kancell. Brevb. 1561-65. 432. -

2)

Aarsb. I. 186f.
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Junkerne og Lensmændene, som efter almindeligt
Sigende var de eneste, som vakte dette Mytteri, samt
udstedes en ny Forordning.1)
Men Dronningens Kamp var et Slag i Luften, og
først da Peder Okse traadte til, iværksattes efterhaanden
en Inddragning af den forhadte Mynt.
-- De raa Landsknægtes Indkvartering hos Borgerne voldte ogsaa den gode Frue Uro, men da Kongen
tilmed tænkte paa at tage Franskmænd i Sold, var
hun straks paa Pletten for at værne Almuen for » saadant Pak s ; »thi man ved vel, hvordan slige Folk
huserer, hvor de kommer hen.« 2)
- Dorothea var de Fattiges Veninde, pligttro og
ærlig traadte hun i Skranken for deres Ret, og Smaafolk vidste, at paa Koldinghus vilde de finde Øre for
grundede Klager. Ja, selv Udlændinge tyede did for
at opnaa Forskrift til Kongen.3)
Især er det dog Samfundets værgeløse, Enker og
forældreløse Børn, der er Genstand for hendes Medlidenhed og Støtte; hun siger selv et Steds: »at hjælpe
en Enke er et kristeligt Værk« 4) - og det er hendes
stadige Klage, at Krigen forøger disses Tal. Hun
beder for en fattig Kone i Ribe, at hun maa beholde
sin lille Jordlod, for to Søstre i Sommersted, som
forurettes af Broderen, og saa fremdeles. 5)
En lille forladt Pige tager hun til sig »for Guds
Skyld «, og ligeledes synes hun at have forsørget og
opdraget Børnene efter den afdøde Kammertjener
Hans Drejer.6)
Naar der i Christian III's sidste Dage (15/12 1558)
oprettedes et Hospital for fattige, saare og syge Men1
) Aarsb. I. 194f. - •) Aarsb. I. 205. 208. - ') En Lybekker. Aarsb. I. 147.
- En Hollænder. Aarsb. III. 90. - •) Aarsh, I. 214. - ') Aarsb. I. 178, 129 f.
se ogsaa III. B. S. 3 f. 89 f. - •) R. A. Personalhist. Saml. Mogens Gyldenstjerne. 20/,, 15/, 1560. - Wad II. 163.
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nesker i Kolding, staar Dronningen muligvis bag dette,')
hendes Forbøn udvirkede flere Fordele for det i Randers og hun forsøgte ogsaa at skaffe det en Tiende
tilbage, som det havde mistet. 2)
Bag denne Virken for de Smaa laa der en dyb
Retssans, der brændte i Lue ved Synet af Overgreb
og Ubillighed, og den samme Følelse af Ansvar lod
hende vaage skarpt over, at kun værdige nød godt
af hendes Hjælp.
En Indlogering af en Drabant og hans Hustru paa
Arensbock Kloster, som tilhørte den unge Hans, forbittrede hende i den Grad, at hun egenmægtig bortviste Parret. Dette affødte et haardt Sammenstød med
Kongen, men Moderen blev ved sit. Hun vilde gerne
hjælpe husvilde Folk, men denne Drabant -og hans
Kone var unge og arbejdskraftige, og hvis hun gav
dem Føden, vilde hun være bange for at synde derved. 3)
Men mærkeligst viser denne Retsfølelse sig overfor ·
en Adelig, der havde krænket en ung Pige i Kolding.
I Maj 1562 var en Junker, Hans Skovgaard, trængt
ind i Kolding, hvor han havde grebet en ung, uberygtet Pige, slæbt hende ud paa Marken og skændet
hende, en Forbrydelse, som i højeste Grad harmede
Slotsfruen. Voldsmanden var imidlertid af Adel, og
selv Hertug Hans d. Ældre gik i Forbøn for ham og
søgte at bevæge Svigerinden til at undlade at melde
Sagen for Kongen. Synderen var villig til at betale
en Bøde og maatte desuden undskyldes paa Grund
af Ungdom, Fuldskab og Anger. - Dronningens Svar
var klart og fyndigt. Selv vilde hun gerne vise Mildhed, hvis en saadan var paa sin Plads. Men Hans
··------····

Kancell. Brevb.
Francf. 1594. S. 89,
Brevb. 1584-88. 15.
III. 104. - 3) Aarsb.
1)

1556-60. 235. jfr. Jonas Coldingensis, Decriptio Daniæ.
hvor Dronningen gøres til Stifterinde. - •) Kancell.
- Aarsb, I. 203 f. - Om Svendborg Hospital, Aarsb.
I. 168-169.
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Skovgaard havde ikke blot krænket hendes Højhed,
thi tredje Dagen efter Voldsdaaden var han draget
gennem Koldings Gader med Værge og Bøsse, og derved havde han offentlig vist Trods og klarlagt, at han
ikke angrede sin skændige Gerning. Gud og hendes
Samvittighed forbød hende at lade denne gaa ustraffet
hen. Naar han tilmed paaberaabte sig sin Adel, ja
saa maatte Dronningen rigtignok spørge, om der i
Misdæderens Værk var Spor af en saadan. Hvormed
hun ret bidsk frabad sig Forbønner af den Art. 1)
En anden Gang havde en vis Hagenow - » paa morderisk Vis« - ombragt en af Hertugens Undersaatter,
Morits Organist, men var alligevel fri og frank. Dette
faldt Enkedronningen svært for Brystet, og hun formanede Svogeren alvorligt at tænke paa sit Ansvar
for Guds Domstol. Øvrigheden burde skride ind, idetmindste for at skaffe den Myrdedes Enke og Børn en
Erstatning, - »skønt det for Samvittighedens Skyld
vilde være det sikreste, om Drabsmanden andre lignende Fyre til Eksempel fik sin fortjente Løn.« 2)
En Borgers Søn i Kolding, Aron Nielsen, var dømt
fredløs som Straf for Drab paa sin kødelige Broder,
men havde set sit Snit til at undfly til Bøgeskov
paa Hertugens Omraade, Da Dorothea fik Nys herom,
traf hun straks Forberedelser til hans Paagribelse og
bad Hertugen om Tilladelse dertil, samt eventuel Bistand af hans Folk. 3)
Men selvom Drabsmænd - efter hendes eget Sigende
- var hende »højligen forhadte«, gik hun dog 1570
hos Hertug Hans i Forbøn for en vis Hans Leuen,
der i Nødværge havde dræbt en anden.4) EIiers lod
Dronningen Retten have sin Gang. 5) Bag hele denne
5)

1) Aarsb. I. 131 f. - 2) Aarsb. Ill. 92. - •) Aarsb. I 203. - ') Aarsb. HL 80.
Se nogle Eks. i Vejle Amts Aarb. 1906. 242.

78

HUGO MATTHIESSEN:

Retsfølelse laa hendes stærke Tro, og naar hun taler
om Ansvar og Pligter overfor Gud, aner man Genklangen af de Ord, som lød fra Bugenhagens Læber
hin Kroningsdag i Vor Frue :
» Om noget er forbrudt, saa lad saadan N aade ikke
blot gælde adelige og store Herrer .alene, men ogsaa
Fattigfolk, thi der er stor Skrøbelighed mellem fattige
Folk. Men er Sagen ikke saa, og der skal gaas frem
efter Lovens Strenghed mod Forbrydelse og Trods,
da skal Eders Naade tænke saa: Mig er Sværdet ej
betroet, men min kære Herre, Kongen, jeg lader Retten
gaa sin Gænge, Gud give mig Naade til, hvad mig
er befalet.« 1)
- Ganske naturligt blev det især hendes egne Undersaatter, og fortrinsvis Kolding Lens Indbyggere, som
kom til at nyde godt af Dronningens Forbøn.
Især under Krigens Hagl af Skatter og Udskrivninger var den naadige Frue paa sin Post for om
muligt at afbøde de strenge Krav.
Den almindelige Mangel paa Saarlæger bevirkede,
at Kongen hvert Øjeblik forlangte, at det udskrevne
Mandskab skulde ledsages af en Barber.
I Juni 1563 stillede Købstæderne hver en Bartskær
med Kiste, samt en Piber og en Trommeslager, og
1564 lød Ordren paa 30 væragtige Karle, - samt
igen en Barber. 2)
Uheldet vilde, at den lille By kun havde e en Barber
i Behold, efterat have sat to andre overstyr, og Koldingborgerne tyede i deres Vaande til Dronningen,
som ogsaa var rede til at slaa et Slag for dem. De
forlangte Knægte stilledes paa Benene, men Bartskæren holdtes tilbage, og Dorothea bad Kongen
ikke tage det fortrydeligt op; thi Byen ejede kun
1)

Werlauff: Aktstk, S. 25. - ") Kancell. Brevb, 1561-65. 275.
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denne ene, som i Ulykkestilfælde vilde være uundværlig.']
Kolding slap vistnok denne Gang med Skrækken,
men Barberen hang i en Traad, og 1566 var han
paany stærkt truet. Det gik imidlertid som sidst, de
forlangte 30 Mand, samt en Spillemand · afsendtes,
men man holdt krampagtig fast paa den eneste Barber
efter forgæves at have gjort Forsøg paa at skaffe en
Stedfortræder; thi ingen vilde i Krig. Og atter nu
maatte Slotsfruen tage Stødet af. 2)
- De gode Kolding-Borgere kunde aande frit igen,
men det var kun Galgenfrist. 1567, da Flaaden skulde
stikke i Søen, paalagdes der Byen en ny Udskrivning
paa 10 Baadsmænd, 2 Tømmermænd, 1 Spillemand
og 1 Bartskær. 3) Enkedronningen svigtede dog ikke
sine Venner i Nøden, og, skønt hun allerede 1565
uden Held havde søgt at skaane Kolding for at udrede
Baadsmænd,4) skrev hun atter til Kongen og forestillede
ham, at de Kolding-Baadsmænd umuligt kunde undværes, da de jo til Kongens eget Bedste besørgede
Forsendelsen af Fetalje fra Ribe Stift. Hvad Barberen
angik, slap man nu let derover, - Byen havde nemlig
ingen.5)
- Men Udskrivningerne vedblev, og i Sommeren
1567 skulde Jørgen Lykke skaffe nyt Mandskab af
Byen, skønt Dronningen klagede over, at Kolding for
3 Maaneder siden havde stillet 40 Mand. Og det er
kun et lidet lysteligt Billede, hun i den Anledning
afmaler: - »Nu findes der i Sandhed et ringe Borgerskab her, idet nogle ere døde og omkomne, og de, som
endnu er tilbage, sidder for Størstedelen med Koner
1) Aarsb. I. 168. - 2) Kancell. Brevb, 1566-70. 17. Aarsb. I. 204. - 3) Kancell. Brevb. 1566-70. 145 f. - •) Kancell. Brevb. 1561-65. 577 jfr. 558. •) Aarsb. III. 21-22.
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og mange Børn i stor Fattigdom.« - Desuden kunde
hun i sin daglige Husholdning ikke undvære Byens
Haandværkere, saa Kongen kunde ikke gøre hende
en større Glæde end lade dem slippe.
Imidlertid indsaa hun nok, at Byen ikke helt kunde
forskaanes, og hun foreslog derfor Kongen at nøjes
med ti Mand, men dem vilde hun ogsaa udruste paa
det bedste.1)
Lige i Hælene paa dette Brev fulgte et nyt, dybt
rystet som Dronningen var, thi Jørgen Lykke havde
nu taget 40 ud af de fornemste Borgere, og drog de bort,
ja saa vilde den lille By i Sandhed blive lagt øde.
Fremtidige Skatter af den maatte Kongen opgive, thi
de Folk, som blev tilbage, opholdt for en stor Del
Livet med Tiggeri.
Efter saaledes at have lagt Billedet af Kolding en
Tone mørkere an, haabede den kloge Dame at redde
sine Venner, og samtidig bad hun ogsaa om Skaansel
for Randers, der alt havde stillet 120 Mand. 2)
Kun faa Dage gik hen, før Dronningen i et nyt
Brev førte al sit Skyts i Marken paany. Udsigten til
Koldings totale Undergang er blot gjort en Kende
mere virkningsfuld, idet Sygdom føjes til de øvrige
Elendigheder. Om Kongen dog bare vilde tage til
Takke med 15 Mand, saa vilde hun udruste dem godt,
og forat opnaa det, lader hun endog sin Forbøn for
Randers falde - »og beder alene for vore fattige
Borgere i Kolding«. 3)
- Trods al Dronningens Tingen og Prutten er Mandskabet rimeligvis fuldtalligt blevet udskrevet, thi næste
Vaar (1568) da Byen atter blev krævet for nyt, nemlig
10 Baadsmænd, to Skibstømmermænd, en Spillemand
og en Barber, kunde Byens H~rskerinde tage ret over') Aarsb. III. 23-24. -

2)

do. 24 f. - •) do. 25 f.
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legent paa Sagen. Af Baadsmænd fandtes der kun
saadanne, som forsendte Fetalje til København, de
andre Folk kunde ikke skaffes, ikke en Gang for Penge,
og en Barber havde man vel, -. men han duede
ikke.1)
- Jævnsides de trykkende Udskrivninger fulgte
Skatterne, der ofte - under de smaa, kuede Forhold,
som yderligere forværredes ved Krigen -- faldt tungt
paa Byens Borgere. 1564 havde Kongen laant 1200
Lod Sølv af Kolding, samme Aar betalte den en Skat
paa 2000 Daler Klipping, 2) men da der saa 1565
stilledes Krav om 700 enkelte Daler at betale snarest,
maatte Dronningen i Ilden for at mildne dette Forlangende. Den naadige Frue dvælede først i passende
Vendinger ved Kolding-Borgernes Vilje til at udgyde
Liv og Blod for Kongens Skyld, men efter denne
lovende Begyndelse nærmede hun sig forsigtigt det
ømme Punkt. Vel var de ogsaa i dette Stykke rede
til at lystre, men - »da det, min hjærtekære Søn,
er en Hoben fattige Folk, der kun har fra Haand til
Mund, og det er umuligt nu straks at udrede saa
mange runde Dalere«, - beder hun, saa højt hun som
Moder formaar det, og ogsaa de stakkels Folk ansøger,
om det ikke kunde ordnes paa følgende Vis. Nemlig:
at de i Stedet for hele Summen straks i runde Daler
maatte betale den halvt i runde Dalere og halvt i
smaa Klippinger og i to Terminer, til Mikkelsdag
og til Fastelavn.6)
Særlig Punktlighed i Betaling udmærkede nu ikke
de gode Koldingensere, og 1569 maatte der et kraftigt
Kongebrev til forat ruske dem op med en streng For1
) Kancell. Brevb. 1566-70, 422. - Aarsb. III. 52 f. - ') Fyhn 189 f. Vejle Amts Aarbøger, 1906, 231. - Kancell. Brevb. I561-65, 536. - •) Kancell. Brevb. 1561-65. 669 (671). - Aarsb. I. 202.

Vejle Amts Aarb. 1908. I.

6
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maning om ikke at sidde Brevene overhørige og vise
sig genstridige mod Øvrigheden. 1)
Dronningens Forbøn havde 1567 udvirket, at Kolding for Fremtiden ikke skulde skatte højere end
Vejle, men dette Tilsagn synes rigtignok ikke at have
faaet nogen Virkning. 2)
Skat fulgte paa Skat, uden at Byens Beskytterinde
formaaede at skaffe nogen Lindring. Selv da hun
havde forladt Koldinghus, glemte hun ikke sine Undersaatter der, men søgte i Begyndelsen af 1571 at udvirke en Skattelettelse for dem. 3) Dette er det sidste
Vidnesbyrd om hendes haardnakkede, men frugtesløse Kamp for at mildne Krigens Tryk paa Borgerskabet i Kolding. Men samtidig med, at Dronningen antog sig disses
Sag, glemte hun dog ikke sine Bønder. Ganskevist
har hendes store Byggeforetagender baade i Kolding
og Randers lagt Byrder paa deres Skuldre, idet Ugedagsmændene maatte gøre Ægter og Dagsværk, som
kanhænde ofte har været tyngende nok, men til Gengæld værnede den gamle Frue dem efter Evne overfor Kronens Krav. Hendes skarpe Øje saa snart, at
den høje Udførselstold paa Øksne var en Hæmsko for
Bøndernes Næring, og hun sendte i den Anledning
Kongen et ret interessant Indlæg. Naar Tolden var
saa høj, - forestillede hun ham, - at man maatte
svare 3 Daler for hvert Pår Øksne, vilde det blive
Kongen og Riget selv til Skade. Thi enhver trykkede sig ved at opkøbe Okser, saaat den, der før
købte 500 Stykker, nu kun turde strække sig til 100.
Dette Forhold virkede tilbage paa Bønderne, der
1) Vejle Amts Aarbøger, 1906. 231. - 2 ) Kancell. 1566-70.
223. P. V. Jacobsen, [Fremstilting af det danske Skattevæsen under Christian III og
Frederik iIV 119 f. Anm. 1 jfr. Secher: Corpus const. Dan. I. 670-671, 3) Aarsb. III. 97 f.
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brændte inde med deres Kvæg. saa de kom i Fattigdom og havde ondt ved at opholde Livet. Blev man
derimod staaende ved den gamle, lavere Told, saa
vilde Okserne »i hobevis« blive afsatte, medens det
nu vel kunde hænde, at nogle, nemlig de rigeste,
hvem Tolden ikke var for høj, kunde høste Fordel;
derimod blev Smaafolk knugede deraf. For sin egen
Skyld kunde hun tage sig Sagen let, thi hun havde
jo Kongens frie Toldbrev for sine egne Øksne. 1)
Gentagende søgte hun at befri sine Bønder for Skatterne. 1566 bad hun om, at 8 Bønder i Slaugsherred,
der arbejdede til hendes A vlsgaard og Faarehold,
maatte slippe for Tynge.2) 1569 maatte hun rigtignok
i Følge et Løfte til Kongen alvorligt formane Bønderne til at punge ud med den resterende Skat, men
allerede det følgende Aar søgte hun at lindre den nye
paa 1200 Daler. Hendes Bestræbelser for at skaane
Bønderne, der arbejdede til Saltværket, faldt til Jorden,
og hun maatte opgive Kampen med en træt Yttring
om, at det dog kun vilde have spillet en ringe Rolle
for Staten, om de »fattige Smaafolk« vare blevne fri.3)
-- Dronningen vaagede dog ikke alene over Undersaatternes Tarv i Almindelighed, men ogsaa den
enkeltes Klager og Bønner laante hun Øre og søgte
at hjælpe.
1562 gik hun i Forbøn hos Hertug Hans for Kolding-Borgeren Tamis Kielschmidt (Kobbersmed), som
havde lidt Uret af hans Undersaatter. Borgeren havde
nemlig for et Tilgodehavende faaet Pant i en Skyldners Hus, men denne Mand var desværre - »kommen
for Skade« - at slaa een ihjel i Kolding og var
bleven dømt i Fredløshed. Imidlertid sad nu hans
1) Aarsb. I. 187 f. Se foran Side 61, Anm. 2. - ") do. III. 18 f. - •) Aarsb.
III. 73, 82. Ryge 237,

6*
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Arvinger og brugte den Ejendom, Kolding- Borgeren
havde Pant i, uden at ville betale Gælden.1) - Dronningens Hjælpsomhed kunde dog til Tider antage ret
besynderlige Former, hvilket er særlig iøjnefaldende i
følgende Sag. En anden Borger i Kolding, - hans
Navn nævnes ikke, - havde været saa uheldig at
blive bestjaalen af sin Karl for 10 Daler. Tyveknægten
var stukken af til Hertug Hans's Omraade, hvor han
hørte hjemme, og Kolding-Borgeren, som sad tilbage
med Smerten, søgte Bistand hos den naadige Frue
paa Slottet. Dorothea tog sig af Sagen og bad et Par
Gange Hertugen om at udlevere Tyven og sende ham
til Kolding, forat man ved Tortur kunde pine ud af
ham, hvor Tyvekosterne vare blevne af. Kanhænde
kunde hun paa den Vis holde sin Borger skadesløs. 2)
Selv Vejlensere søgte til Koldinghus, naar de havde
noget paa Hjærte, og Dronningens Bønskrift udvirkede
engang, at nogle Øksenopkøbere fik Tilladelse til uanset Forbudet - at udføre 300 Øksne, da de ellers
vilde lide et Pengetab. 8)
- Idet jeg slutter dette lille Afsnit om Dorothea
som Smaafolks Velgørerinde, maa det dog betones,
at hendes Virken paa dette Omraade sikkert har sat
endnu dybere Spor, end det fremgaar af de bevarede
Kilder. Naar hun intet efterlod sig i Penge trods al
sin Stræben og Flid, saa var en af Grundene, som
hun selv fortæller i sit Testamente, den, at hun havde
brugt sine Midler til at gøre godt mod Fattige efter
Guds Befaling. 1)
Hvad hun har virket i Kolding i Stilhed, mildnende
og hjælpende i Byens smaa Hjem, hvor Nød og Ulykke
1) Aarsb. I. 138 f. - ") Aarsb. III. 50. - I Rigsarkivet, Danske Kongers
Historie. Fase. 36, findes en Erklæring (dat. 6/2 1568), hvori Dronn. takker
for Tyvens Udlevering og betoner, at dette ikke fremtidig skal kunne afgive noget Præcedens for Indgriben i den Hertugen · med Rette tilkommende Jurisdiktion. - 3) Kancell. Brevb. 1556-60. 337. - •) Dronningens
Testamente, Dec. 1569. R. A. Glficksburg Archiv, Ib.
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sad for Borde, alle de Kærlighedsgerninger, som øves
i det skjulte og tyste, om dem tier alle de gamle Breve
og Dokumenter. Dem arier vi kun gennem den samtidige Digters Ord, naar han synger til den gamle
Dronnings Ære:
»0, hvor stort et Tal ulykkelige, o hvor stor en Hob,
modtager ikke kære Gaver fra dit Bord.« 1)

VIII.
Dronningens Sygdom og Død.
»Bedenck das End[ und die Stunde«.

Som en Manen om Jordelivets Korthed og Forgængelighed havde Enkedronningen ladet ovenstaaende
Ord sætte paa en Medalje, som var prydet med et af
et Timeglas kronet Dødningehoved over to korslagte
Knogler, 2) og denne Tanke om Døden genlyder atter
og atter i hendes Breve.
»Her er vi kun en stakket Tid, men hisset evigt,«
eller som hun helt vemodigt skriver til sin Søn, Kong
Frederik: » Min hjærtenskære Søn, jeg beder Dig frygt
Gud; kun kort Tid er vi her, vi maa dø, det er ikke
anderledes«.3) Dronning Dorothea var ved at ældes, og hun følte
selv, at hun ikke havde langt igen 4); men i Stedet for
at søge Hvile, arbejdede hun i sine sidste Aar dobbelt
ivrigt for at 'raa noget nyttigt sat i Værk, inden det
var forsilde. 5)
1) Severinus Kneus: Evxa(!UfTtXOV-carmen etc. A iij. - 2) Aar 1560. Paa
Aversen findes Dronningens Hoved og Indskriften: Dorote Regina Danie.
MDLX. - Om denne Medalje hedder det: -Dronntng Dorotheæ Gudsfrygt
og Hengivenhed til at betænke sin Død har givet Anledning til denne
Medailles Præg, som hun ttl Opmuntring at træde i hendes Fodspor har
uddelt for at bæres paa Brystet i den derpaa satte Øsken.« Beskrivelse
over Danske Mynter og Medailler. I. Pag. 212. Tab, XII. Nr. 5. - •) Aarsb. I. 82.
Se ogsaa nærværende Afhandl. Side 48-49. - •) , Vi bliver gammel og
svag og ved ej. naar den kære Gud kalder os,« skrev hun f. Eks. Juledag
1570. Aarsb. III. 95. - •) jfr. nærværende Afhandling, Side 16.
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Thi hendes højtflyvende Aand var stadig lige fyrig
og stærk, selvom Aarene mildnede det trodsige i hendes
Natur, og der er en egen blød, afdæmpet Klang i hendes sidste Breve. Hun havde opgivet Kampen og udsonet sig med Kongen 1), men desuagtet vedblev denne
mistænksomt at følge hendes Færd og var - trods
Moderens inderlige Bønner - karrig med sine Besøg.
Imidlertid gik det mere og mere tilbage med hendes
Helbred. De oprivende Stridigheder med Sønnerne,
de stadige Rejser til Døttrene i Karme, som huggede
og stødte i de usle, opkørte Veje, Rejser baade i Slud
og Kulde, som ikke skræmte hende, naar Børnene
havde hendes Hjælp behov, og endelig og ikke mindst
hendes brændende, feberagtige Arbejdsomhed, alt dette
havde i Aarenes Løb undergravet hendes Helsen.
Hun led af Stensmerter, og skønt der engang gik
seks Sten fra hende, hvoriblandt een saa stor som en
Pommerans-Kerne, beklagede hun sig dog ikke.2)
Som alt nævnt tvang Byggerierne hende i Sommeren 1570 til at forlade Koldinghus og tage Bopæl paa
Sønderborg Slot, hvor Sønnen Hans den Yngre holdt
Hof med sin Familie, og der gik det stadig ned ad
Bakke med hendes Helbred.
Kongen sendte hende sin Livlæge, Dr. Martin Ædituus, en saare duelig Mand, som Enkedronningen fattede stærk Tillid til, men ogsaa hans Kunst kom tilkort.")
1) Denne Udsoning synes at have fundet Sted i Julen i Aaret 1568. [Aarsb.
III. 67, jfr. Sehåfer ; Geschichte v. Dilnemark. V. 8. (Kancell. Brevb. 1566-70.
415.)], da Kongen var i Kolding, og er vel yderligere befæstet ved Moderens
Besøg paa Frederiksborg i Sommeren 1569, Aarsb. III. 73. 76. I et Brev.
dat. Juledag 1570, henviser hun til dette Forlig, Aarsb. III. 95-96. - ") Marts
1564. Wad, Breve II. 46. (jfr. Aarsb. I. 163.) - •) Aarsb. III. 78. 86. 93. Ogsaa Livlægen Peder Sørensen (Petrus Severini). der nød stort Ry, var
engang sammen med Dr. Martin - -her i Jylland ved Dronningens Hof,
og dengang bleve vi let enige om ikke at foreskrive noget Lægemiddel
for den Syge, men kun at afgive vort fælles Prognosticon, hvis Rigtighed
Sygdommens Udfald viste.« Patienten har rimeligvis været Dronningen
selv. Herholdt og Mansa: Samlinger til dansk Medicinalhistorie. I. 26 ff.
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Dorothea følte vel ingen Smerter, men hun spiste
grumme lidt, nød aldrig Kød og af Vin kun en Smule
fransk. Kræfterne tog af, hvidere og hvidere blev hendes Kinder, og kun med Besvær og klamrende sig til
Møblerne kunde hun slæbe sig fra Gemak til Gemak.
Men hun kom ikke med Klager, fortæller den gamle
Livlæge, Cornelius Hamsfort d. Ældre, - bar sit Kors
med Taalmod og var rede til at vandre til sin Frelser, naar han kaldte.1)
Gamle Veninder lod hun hente til sig forat tale med
dem endnu en Gang 2), og selv som dødssyg glemte hun
ikke at tage sig af Smaafolks Sag. 3)
Den 7de Oktober 1571 døde hun paa Sønderborg
Slot, 60 Aar gammel. Ved Mæle og Bevidsthed til det
sidste, og bekendende sin Tro sov hun hen lidt over ·
5 Slet om Eftermiddagen, omtrent paa samme Tid af
Døgnet som forhen hendes Ægtefælle. 4)
Et Par Dage efter ankom der Brev fra Kong Frederik
med Undskyldning for, at han ikke kunde komme,
saa at Moderen ikke fik sagt ham det sidste Farvel. 5)
Enkedronningens afsjælede Legeme lagdes balsameret
i Kiste og nedsattes i Slotskapellet, som hun selv
havde bygget. 6)
Hertug Hans d. Yndre lod sætte Vagt ved Borg-Portene
forat vaage over, at ingen sneg sig bort med noget af
Dødsboet. 7) Og Marts 1572 foretoges Arveskiftet mellem Sønnerne, efterat Hertugen ifølge Moderens testa1) Wad, Breve. II. 144. - jfr. Weber. 14f. - 2) f. Eks. Inger Okse, R. A.
Personalh. Saml. Jørgen Brahe Thygesøn og Fru Inger Okse. ?Af• 1571. •) I Januar 1571 om Skattelettelse for Kolding, den 20de Septbr. om Gunstbevisninger for de Sønderborg-Borgere, der var fattige Folk. Aarsb, Ill.
97f.102f. - •) Wad, Breve. II.161. - -og der er ingen i Tvivl om-, skriver
Cornelius Hamsfort, -at hun nn er et Guds Barn i den evige Fred blandt
alle de kære salige-. Han angiver Dødsdagen til 6te Oktober, medens alle
andre Kilder har den 7de. - •) R. A. Gliicksburg Archiv, Pakke I b, 9/10
1571. - 6 ) do. 1/11 71. - Om Bygningen af Slotskapellet, 1568-70, Archiv
fur Staats nnd Kirchengeschichte der Herzogthiimer Schleswig, Holstein
und Lauenburg. IV B. 273. - 7) Wad, Breve Il. 162.
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mentariske Bestemmelse havde faaet en Del Klæder
og Bohave udlagt forlods.1)
Der var kun faa, som kom til Stede paa Sønderborg
forat vise den afdøde den sidste Ære, 2) ja ikke engang
en Ligprædiken over hende synes at være udgivet i
Trykken herhjemme, skønt denne Skik allerede da
var i sin Blomstring. Derimod lod Anna en Mindegudstjeneste afholde i Dresden, og den sachsiske Hofpræst Filip Wagners Prædiken til Dronningens Ære
udkom i samme By 1573.3)
I hele ti Aar gjorde Kong Frederik ikke Mine til
at lade Moderens Lig overføre til Roskilde Domkirke,
og da han endelig 1581 fattede den Beslutning, blev
Anna af Sachen saa glad, at dette Budskab, efter hendes eget Sigende, atter gjorde hende frisk og oplivet,
skønt hun ikke havde følt sig rask. 4)
Fynske Adelsmænd fik Bud om at ledsage Dronningens Lig fra Assens til Korsør, hvor de den 24de Maj
afløstes af sjællandske, som fulgte det til Roskilde,
hvor Kisten hensattes i Helligtrekongers Kapel ved
Christian IIl's Side. 5)
Straks da Budskabet om Enkedronningens Død kom,
blev en Del af Kamrene og Kisterne paa Koldinghus
sat under Segl, midt i December optoges der Inventarieliste, og Hofmesterinden og Jomfruerne fik de
dem tilhørende Klæder udleverede. 6)
1) Alle herhenhørende Breve og Aktstykker findes i Riksarchivet, Glilcksborg Archiv, Pakke I b. - Dorotheas Testamente er dat. Kolding Dec.
1569. - 2) »her er ikke mange, h. n. (hendes Naade) kan gøre megen Ære-,
skriver Anna Hardenberg til Birgitte Gøje. Wad, Breve II. 162. - Resen (Fr. lI's
Krønike, 262) har derimod, at Dronningen blev - -efter Dronninglig viis
och Sædvane, hæderlig begrafvet och nedsæt-, - •) Eine Leichpredigt aus
dem ersten Capittel des Buchs Hiobs, zn Dreszden in der Pfarrkirchen
gethan, Als der Chnrf. zn Sachsen, etc. sampt seiner churf. G. Gemalh, etc.
der Konlgtn aus Dennemarck, etc., ein christl. begengnis gehalten. Anno
1571 am tage Martini, ais jre Kiinig. \Vir. d. 7de Oktbr. gestorben var. etc.
- durch M. Philippum Wagner, Churf. såchs. Hofprediger. Dreszden 1573.
4
) Weber. 28. - •J Werlanff: De hellige tre Kongers Kapel i Roskilde
Domkirke. Side 52. Kancell. Brevb. 1580-83. 275 f. 288. - 6) Kancell.
Brevb. 1571-75. 93.
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Dermed var Enkehoffets Saga ude. En ny Tid og
en ny Slægt med Kong Frederik i Spidsen holdt nu
sit Indtog paa Slottet.
» Kong Frederik, han sidder paa Koldingb us,
med Riddere og Svende
han drikker sig saa god en Rus.
De ditmarske Herrer, de haver deres Liv forloret.«1)

Denne friske, kække Vise er den unge Slægts Opsang, livslystne og hoverende toner de, disse fejende
Strofer.
- Og de fejede ud paa Koldinghus ~ al den gammeldags Hygge, hele det strenge Livssyn, som havde
raadet i Dorotheas Dage; de fejede næsten Mindet
med om den gamle Dronning selv, - det jeg efter
Evne har søgt at kalde tilbage. 1
) Tidens Overdaadighed i Drik var Dronningan imod,
og gentagne
Gange manede hun ikke blot Magnus, men ogsaa Frederik Il, til at afholde sig fra - -overvættes Drik, hvoraf alle andre forskrækkelige Synder
udspringe« (Aarsb. I. 154), -Fuldskab (voltruuckenheit) og anden verdslig
Vellyst- (Aarsb. I. 205 jfr. 141-142). -

JØRGEN BIRKEBÆK.
ET BIDRAG TIL DE KLOGE MÆNDS SAGA.*)
Af HANS KAU.

u TIL DAGS har enhver selv nok saa lille Kjøb1
stad en hel Stab af Læger, ja næsten enhver
noget betydeligere Landsby har en Læge, og selv i de
forholdsvis tyndt befolkede jydske Hedeegne bor den
ene Læge nu om Stunder ved Siden af den anden.
Men saaledes har det ikke altid været. I første Halvdel af forrige Aarhundrede fandtes der ingen Læger
uden for Kjøbstæderne, og det var endda flot, naar
en Provinsby havde en Læge. I hele Egnen mellem
Vejle og Varde fandtes der ikke en eneste Læge, og
skulde Befolkningen der have Lægehjælp, maatte man
ty ind til en af de to Byer.
Det skete naturligvis kun sjældent; thi det var besværligt og kostbart; men i visse Tilfælde som ved
Barsel-Affærer og lignende kunde det jo ikke altid undgaaes. Men Folk synes at have været af en stærkere
Kaliber den Gang. Det er næsten, som den lette Adgang til Lægehjælp har svækket Befolkningens Helbred. Eller man førte maaske en sundere Tilværelse
i gamle Dage. Imidlertid kunde det selvfølgelig heller

N

• J Den følgende Skildring støtter sig udelukkende til mundtlig Tradition
af Folk, der har kjendt Jørgen Birkebæk personlig.
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ikke den Gang helt undgaaes, at Folk blev syge; men
saa nøjedes man med de hjemlige Læger. Det var
ret »de kloge Mænds« Tid. Enhver Egn, ja vel næsten ethvert Sogn havde sine kloge Mænd, som man
søgte til. Men særlig synes Egnen herude Vest for
Vejle af have været et Lægekunstens Hjem ikke blot
for den nærmeste Omegn, men til Dels for hele Landet, navnlig da for Nørrejylland. Nu er de for største Delen døde, de mange kloge Mænd og Koner med,
og deres Plads indtaget af studerede Læger, men Mindet om dem og deres Kunst lever endnu i Befolkningen, og Troen paa dem har endnu dybe Rødder.
Gjennem ældre Folks Beretninger har jeg skaffet mig
Oplysning om dem og har optegnet, hvad jeg saaledes
har hørt. Det forekommer mig at være af ikke saa
lidt kulturhistorisk Interesse, at de kloge Mænds Saga
optegnes; medens deres Historie endnu kjendes; thi
det vil ikke vare længe, inden deres Navne ere glemte.
Lad mig have Lov til at præsentere en af Vesteregnens
kloge Mænd.
I Givskud Sogn paa den jydske Hede ligger Gaarden Birkebæk. Nu er den udstykket i flere Ejendomme,
men paa den Tid, hvorom her skal fortælles, udgjorde
Birkebæk kun en samlet Gaard. Ad den nærmeste
Landevej er der 21/2 Mil til Vejle; men naar Flyvemaskinen en Gang kommer i brugbar Stand, vil man
kunne slippe med 2 Mil.
Her fødtes Jørgen Hansen eller Jørgen Birkebæk,
som han sædvanlig kaldtes efter sin Gaard. Her levede han sit ejendommelige Liv, og her døde han som
en 70 aatig Mand i Foraaret 1863.
Gaarden havde han taget i Arv efter sine Fædre,
der havde ejet den, vistnok i flere Slægtled. Om han
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ogsaa havde taget Lægekunsten i Arv, eller om han
selv har været Banebryderen . i den Henseende, skal
jeg lade være usagt. Utænkeligt er det ikke, at ogsaa
Lægekunsten har været Arvegods, saa meget mere som
han ogsaa skal have haft en Broder, der kunde lidt
mere end sit Fadervor. Det var nemlig ret almindeligt, at »Klogskaben« gik i Arv fra den ene Slægt til
den anden. Børnene blev opdraget i den fædrene
Videnskab og arvede »Bøgerne«. Men hvordan det
nu end hænger sammen hermed, saa er det i al Fald
vist, at Jørgen Birkebæk i sin Tid nød stort Ry for
sin Kunst, og intet Navn var mere populært i en vid
Omkreds end hans.
Skjønt Jørgens Gaard havde et Jordtilliggende af flere
Hundrede Tønder Land, indbragte den ham hverken
Halvdelen eller Fjerdeparten af det, en af de Ejendomme, hvori den senere er bleven udskiftet, nu indbringer. Tiderne var i det hele taget daarlige, og Jørgen
Birkebæk var en maadelig Landmand. Han dyrkede sin
Lægekunst og lod Gaard være Gaard. Lidt var han
hjemme, og naar han var hjemme, gik han saa underlig og »fistrede« og fik ingen Ting bestilt. Hans flinke
og dygtige Hustru Kirsten Marie Christensdatter var
det derimod, som holdt Sagerne sammen, og efterhaanden som der voksede en Børneflok op, tog disse
Haand i Hanke med.
Jørgen Birkebæk drev det aldrig videre paa sin vidtstrakte Gaard end til at kjøre med Stude. »Skal Du
ikke have Dig et Par Heste, Jørgen?« sagde Folk til
ham. »A er et hestgal«, svarede Jørgen, og derved
blev det. Han dyrkede heller aldrig mere end nogle
faa Tønder Land. Resten laa hen i Lynghede.
Bygningerne paa Jørgens Gaard bestod af 4 smaa,
lave Længer af Bindingsværk. For Udhusenes Ved-
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kommende i hvert Fald var de til Hælvten byggede
af Græstørv og for Resten af klinede Lervægge.
I det ene Udhus fandtes Stalden. Her havde Jørgen sine Stude og nogle faa Køer samt Ungkvæg og
Faar og et Svin til Slagtning. De fik ikke meget til
Føden, og de gav heller ikke meget. Det var ikke
saadan at være Ko den Gang som nu til Dags. Lidt
Hø, ofte maaske endda kun lidt Lyng og for Resten
lidt stift Rughalm, det var hele Traktementet, Det
aftærskede Korn lod man male til Menneskeføde, og
hvad der blev tilovers herfra, solgte man i Kjøbstaden.
Ud ad Foraaret vare Køerne da ogsaa saa medtagne,
at de ikke kunde rejse sig selv. Det hørte derfor med
til Røgterens første Gerning om Morgenen at tage dem
i Halen og saaledes hjælpe dem over Ende efter Nattehvilen. I Sommertiden, naar Græsset stod grønt, var
det derimod en gylden Tid for Køerne. Da gav de
Mælk i Spandevis, i Særdeleshed naar man sørgede
for, at de fik kælvet, lige før de skulde paa Græs.
Nu kjærnedes der Smør, saa det forslog noget, og
Smørret blev hengjemt til i September Maaned; thi
da var det altid højest i Pris. Det kom sig ikke den
Gang saa nøje, om det blev lidt gammelt. Folk var
ikke saa kræsne som nu til Dags. Om Vinteren derimod gav Køerne ingen Mælk. Ja, saa fattig kunde
man være paa Mælk, selv paa en større Gaard, at
man ikke en Gang havde nok at dyppe Grøden i, men
maatte bruge Øl.
I et andet Udhus var der Opbevaringssted og Tærskeplads for den Smule Avl, Jørgen formaaede at aftvinge
den magre Jordbund, og i det tredie Udhus fandtes
der Plads til Brændsel, Vognskur og andre nødvendige
Lokaler.
Gaardens fjerde Længe, der laa mod Syd, afgav

94

HANS KAU:

Bopæl for Jørgen Birkebæk og hans Familie. Det
vigtigste Rum her var Dagligstuen. Møblementet bestod for det første af et langt Bord med Bænk bagved
langs V æggen hen under Vinduerne og for Bordets
ene Ende. Desuden fandtes der i Stuen nogle » Siimstole «. Ved Dagligstuebordet ind toges alle Maaltiderne.
Knive og Gafler gjemtes i en Skuffe, medens Skeen
efter at være slikket af og tørret under venstre Armhule blev stukken op i en Læderøsken ved Bjælken
eller sat fast ved en Vindueshasp, indtil den skulde
bruges næste Gang. I Stuens modsatte V æg fandtes
Alkovesengene, der udgjorde Husets Sovekammer. Paa
Bjælkehylderne var der Gjemmested for mange Ting;
de brugtes blandt andet til Mælkekammer. Gulvet
var af Ler og Væggene kalkede, hvor der ikke var
Panel. Paa V æggene fandtes sagtens nogle gudelige
Billeder og et præntet Lykønskningsdigt »til det agtværdige Brudepar Jørgen Hansen og Kirsten Marie
Christensdatter«.
En saare vigtig Genstand i Stuen var den saakaldte
»aabne Skorsten«, et aabent, muret Ildsted, hvorfra
Røgen trak op gjennem Skorstenspiben ovenover. Paa
dette Ildsted laa et Baal af Tørv, som afgav baade
Lys og Varme i de lange Vinteraftener. Kakkelovnen
var den Gang en ukjendt Vare. Om Aftenen satte
Husets Folk sig rundt om den aabne Kamin. Man
tog smaa glødende Tørvestumper, »Lysbillinger« kaldet, som man først maatte banke løse i Baalet med
en Ildtang eller et lignende Instrument, og satte disse
paa Kanten af Ildstedet, hvor de laa som smaa Stjerner og lyste op i Stuens Mørke. Det var al den Belysning, man havde til sit Arbejde; men der fordredes
heller ikke saa meget Lys til Arbejdet den Gang som
nu. Da sad Bondens Datter ikke og hæklede eller
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broderede saadan som nu om Stunder. Rokken var
hendes saa vel som Moderens Hovedinstrument, ellers
var det Strikketøjet, som beskjæftigede Fingrene, og
alt dette kunde nok gjøres under en mindre stærk Belysning. Naar Karlene kom ind, efter at Hakkelsen
til næste Dag var skaaret og Kreaturet affodret, blev
disse sat til at karte, sno Sime til Tækkebrug, beskjæftigede sig vel ogsaa stundom med anden Husflid,
eller ogsaa de blot fik sig en Pibe Tobak efter Dagens
Anstrengelser. Kun naar der kom fremmede, eller ved
andre højtidelige Lejligheder, ble_v der sat Tællelys
paa Bordet. Det var »den højeste Oplysning«, som
den Gang kjendtes. Og denne Belysning fabrikerede
man selv ligesom alt andet, der i de Tider brugtes i
Bondens Hjem og til hans Paaklædning.
Paa den »aabne Skorsten« lavedes ogsaa væsentligst
Maden, i Særdeleshed om Vinteren. Der var nemlig
i Skorstenen anbragt et Slags »Kran« med en Kjæde
med Krog i Enden, hvorpaa man kunde hænge Kjedler og Gryder over Ilden, og i det Kranen kunde drejes
til højre og venstre efter Behag, kunde man svinge
Gryden nærmere til Ilden eller fjerne den, eftersom
det passede bedst. Et Kjøkken havde man ganske
vist ogsaa, men det brugtes ikke meget.
Saaledes saa der ud i en Bondestue i Vesteregnen
for et halvt Aarhundrede siden, og saaledes har der
vel ogsaa set ud hos Jørgen Birkebæk. Hos ham var
Stuen tillige Consultationsstue, Laboratorium, og hvad
andet han i sit Fag havde Brug for.
Desværre eksisterer der ikke noget Portræt af Jørgen
Birkebæk. Kunsten at fotografere var paa hans Tid
endnu kun lidet udviklet og i hvert Fald omtrent
ukjendt paa Landet. Men selv om saa havde været,
var det næppe lykkedes at faa Jørgen til at stille sig
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. op for et Fotografi-Apparat. Heller ikke er der nogen
af dem, jeg har truffet paa, der har kjendt Jørgen
Birkebæk, som har været i Besiddelse af den Evne
at kunne tegne. Jeg maa derfor nøjes med at give
en nogenlunde omstændelig Beskrivelse af hans Person
og saa overlade det til Læseren selv ved Hjælp af
Fantasien at danne sig et Billede af ham.
Jørgen Birkebæk var lille af Statur og temmelig
mager. Hans Ansigt var skjægløst, og trods en stumpet Næse ganske kjønt, om det ellers havde været
vadsket rent; men det var det sjældent. Jørgen havde
Vandskræk. Det vilde ikke gaa an for en nymodens
Doktor; men den Gang var de hygiejniske Fordringer
heldigvis ikke saa strenge som nu.
Hvad hans Paaklædning angik, da bestod den udelukkende af Stof, der var tilvirket paa Stedet. Hans
egne Faar havde baaret Ulden, hans Kone kartet og
spundet det. Landsbyvæveren havde vævet Tøjet, og
en Farver i Vejle havde givet det sin blaasorte Kulør,
for saavidt det overhovedet havde nogen ud over den,
som den daglige Beskjæftigelse gav det. Saaledes var
det almindeligst den Gang paa Landet, og allermindst
kunde det have falden Jørgen Birkebæk ind at kjøbe
Klæder i Staden. »Storhed « led han nemlig ikke af,
var tværtimod meget ligegyldig med sin Paaklædning.
Man saa ham næsten aldrig i hele og rene Klæder.
For at begynde nedenfra, da bestod hans Fodbedækning af et Par store jydske Træsko. Der er
næppe nogen, der har set ham med andet paa Fødderne. Heller ikke naar han gik til Kirke; men da
var Træskoene hvidskurede, og Ringene blankt polerede. Neden for Bukserne sad de hvide, ufarvede Uldstrømper. Det ene Bukseben havde han altid flosset
op og det andet altid nede. I Stedet for Bukseknap-
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per havde han somme Tider smaa Pinde syet fast.
En Gang havde han en Bukseknap saa stor som » en
dobbelt Preusser«. Vesten stod altid aaben, og indenfor den aabentstaaende Vest havde han en hvid ulden
Undertrøje, der dækkede Skjorten, som var lavet af
hjemmegjort Hørgarn, hvortil hans egen Mark efter
Datidens Skik havde leveret Hørren. Snavset var det
altsammen. Hans Kone vilde gjerne have haft det
gjort rent, men det var ikke Jørgens Sag.
Hvad den altid aabentstaaende Vest angaar, da hang
det efter Folketroen saaledes sammen. En Morgen,
da Jørgen stod og klædte sig paa, kom den slemme ·
og vilde have ham med. Denne havde nemlig For·
dring paa Jørgen, siden han havde hjulpet ham med
hans Kunster. » Do faar aa bie, te a haar favn mi
Klæjer o s, sagde Jørgen. Men det vilde den slemme
ikke gaa ind paa. » Ja, men saa faar Do da aa bie,
te a haar favn mi Vest knappet«, vedblev Jørgen. Det
gik den slemme ind paa. Men her lod han sig narre;
thi nu knappede Jørgen aldrig sin Vest. Kun de to
Gange om Aaret, han gik til Alters, havde han den
knappet, da knappede hans Kone den. Ved Alteret
var Jørgen formodentlig i saa godt Selskab, at den
onde ikke turde binde an med ham. Men saa snart
han igen kom paa uindviet Jord, knappede han den op.
Oven over Vesten havde Jørgen en kort Vadmelstrøje med to Rader blanke Knapper. En Gang havde
han en Knap, hvori der stod et >>S«. »Hvad skal det
betyde, Jørgen?« spurgte Møller Plambech ·i Tofthøj.
»Det betyder Satan«, svarede Jørgen. Paa en af Trøjens Knapper hang altid en Lærredspose. Deri havde
han sit Apothek. Inden i den store Pose fandtes flere
smaa Poser med Urter i, som han brugte til Medicin.
Han kunde staa saa længe og stirre paa en Plante,
Vejle Amts Aarb. 1908. I.
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og naar han opdagede, det var en, han kunde bruge,
tog han den og puttede den i Posen.
Naar det var koldt, brugte Jørgen et Slag, der omtrent naaede ham til Knæerne og som var knappet
tæt om Halsen ved Hjælp af en Hægte med Plade paa.
Paa Hovedet bar han en høj Filthat (Kakkelovnsrør), der sad ham langt ned over Øjnene. Den havde
han paa baade ude og inde; thi i den fandtes hans
Lægebøger, som ingen maatte se. En Gang fik Jørgen
Knudsen fra Smidstrup fat i en af dem, men Jørgen
snappede den hurtigt til sig. I Hatten havde han
ogsaa et Hjælpeapothek, naar han havde flere Urter
end Posen paa Brystet kunde rumme. Endelig gjemte
han her flere Smaabøger med Fortællinger, som han
læste for Folk, hvor han kom afsted. »Morten Storhøved«, »Skraldelars«, »Æ Buen i æ Dampkjøkken«
o. s. v., vare Titlerne paa hans Fortællinger.
I Haanden havde han en Kjæp, han selv havde
skaaret sig i Skoven, og hans ufravigelige Ledsager
var Piben. Han røg altid Tobak, ogsaa naar han gik
bag Ploven. Hans Pibe var en ganske lille »Snadde«
med et Porcelainshoved, der var saa tilrøget, at det
ikke kunde rumme mere Tobak end et Fingerbøl.
Piben gik idelig ud for ham, og ved at gaa og stoppe
i den med Fingrene og bagefter at pusse Næsen med
dem, blev han ganske sort i Ansigtet. Tændstikker
indlod han sig ikke paa at bruge. Oprindelig havde
han en Fyrtønde, senere brugte han et Brændglas, ved
Hjælp af hvilket han kunde tænde Piben, om ikke
paa anden Maade, saa ved først at tænde Ild i en
Tørveknold, som han derpaa puttede i Piben. Laag
var der ikke paa Jørgens Pibehoved, men naar det
blæste, stoppede han sin Kjæp i, for at Ilden ikke
skulde ryge ud. Saa gik der Ild i Kjæppen, men
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Jørgen slukkede Ilden ved at stikke Kjæppen i Jorden.
Lige saa mærkelig som hans Udseende var Jørgen
Birkebæks hele Optræden. Han gav aldrig noget ordentlig Svar, men var ret en Ordkløver.
»Hvordan æ Di Boget (Boghvede) iaar, Jørgen«,
spurgte en Mand. »De æ svot«, svarede Jørgen. » Ja,
men A mien, hwodan er æ Kjan' «, vedblev den anden.
» Den æ trekante«, svarede Jørgen.
»Æ Di Row godt te Brø«, spurgte en Jørgen. »Nej,
Flæsk og Kjød æ bejer«, svarede Jørgen.
En Gang kom Jørgen Birkebæk kjørende med et
Læs Halm eller lignende. »Hwa æ de, Do haar o,
Jørren«, spurgte en Mand, der mødte ham. »A haar
mi Træsk aa«, svarede Jørgen. »Ja, men A mien,
hwa æ et Do haar te Las (Læs)«. »De æ et te Las
(Lars), de æ te mæ sjæl«, svarede Jørgen.
» Vor Ild æ gawn ud «, sagde Konen et Sted, Jørgen
kom ind. »De waa da slem «, svarede Jørgen. » De
gik osse ud aa Rævstrup den annen Aar (Gaarden
brændte og Ilden slog ud gjennem Taget), aa de saa
slem· ud.«
»Hwo ha Do vænn henn «, blev Jørgen en Gang
spurgt, da han kom gaaende. »A haar væt we Verdens End'«, svarede Jørgen.
En Gang holdt Jørgen uden for Tofthøj Mølle med
sine Stude. I det samme kom ogsaa en anden Mand
kjørende. » Er æ Møller testæ' «, spurgte den sidstkomne. »Han æ hjem' aa fyld' i Tarmer (spise)«,
svarede Jørgen. »Ka hans Koen el sjel besørre de«,
sagde Manden, uden at forstaa Jørgens Vittighed. »Nej«,
svarede Jørgen, »de plejer han olti sjel aa gjør' «. »A
trow han waar op aa æ Møll«, gjentog Manden. Jørgen saa op paa Møllehatten: »A ka et sie ham«.
7•
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En Gang kom Jørgen Birkehæk hen til Provst W olf
i Hvejsel, hvortil Givskud Sogn den Gang var Anneks,
og vilde have et Barn døbt. Han henvendte sig først
i Kjøkkenet, som det der var Skik, og spurgte, om
han kunde faa Provsten i Tale. Det var ikke ganske
belejligt. »Kan A et forret'et«, sagde Pigen. Nej, han
skulde have et Barn i Kirke, »aa den var i æ annen
Oer« (Barnet var født lige før Jul, og det var kort efter
Nytaar, at Jørgen kom). » Herre Jøsses«, sagde Pigen,
»hvo tør Do da haae en Baaen liggen' udøwt saa længe«.
Mest bekjendt er Jørgen Birkebæk bleven for sine
Studehandler. Han drog jævnlig til Marked med sine
Stude . for at faa dem omsat. Der kom en Handelsmand hen til ham og spurgte: »Hva holder Do dem
Stud' i, Jørren«. (Hvad skal de koste?). »I Bew«,
svarede Jørgen. »Ja, men A mien, hwa ska di kost'«,
sagde den anden. »Pæeng«, svarede Jørgen. »Hwo
manne«, spurgte Kjøberen. »Saa manne som vi ka
blyw jens om«, svarede Jørgen. »Men A kan osse
tej Vaar'« (Varde, der paa Jydsk udtales Vaar'), føjede
Jørgen til. Kjøberen blev kjed af den Snak og gik
sin V ej. Jørgen Birkebæk fik ikke sine Stude solgt.
Imidlertid blev Jørgens Stude saa gamle, at han
absolut maatte se af faa dem afhændet. Tænderne
faldt dem af Munden, og de kunde ikke tygge. Jørgen
maatte altsaa til Marked igen. Da en Kjøber meldte
sig, sagde Jørgen: »A haar haaj em aa æ Semenar,
faa di sku lær' aa syng',. men di ku et lær et, faa di
haar inne Tænd' i æ Mund«. Handelsmanden lo og
troede, at det var en af Jørgens sædvanlige Pudsigheder. Han kjøbte Studene uden at se dem i Munden.
Men da han kom hjem, opdagede han, at de virkelig
ikke havde Tænder i Munden. Han drog da hen til
Jørgen og vilde have Handelen gjort om. Men Jørgen
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sagde nej. Han havde jo sagt Kjøberen, at Studene
ingen Tænder havde i Munden, og nu kunde den
Handel ikke gjøres om.
Hjemme gik Jørgen Birkebæk i Regelen og sagde
ingen Ting og var alt andet end morsom for sine Omgivelser. En Vinteraften var Jørgen Knudsen fra Smidstrup i Besøg derovre. Jørgen Birkebæk sagde ikke
et Ord den hele Aften. Snart gik han hen og lagde
sig i sin Alkoveseng et Øjeblik, derpaa tændte han
sin Pibe og gik hen og satte sig med Benene op paa
Kanten af Ildstedet, idet han af og til lod en lille
Vind slippe bagud. Det var al den Lyd, man hørte
fra ham den ganske Aften.
Naar Folk kom for at raadspørge ham eller vilde
have ham med i Praksis, kunde de ofte ikke faa at
vide, om han vilde med eller ej. Jørgen Udesen fra
Grønbjerg kom og sagde: »A vild' herøwer te Dej, Jørren, A haar en Sow, dæ haa faat Gris', men den vil
et gi Pat' te'ern, ku A et faa Dej rnej,« Jørgen Birkebæk svarede ikke, skjønt den fremmede gjentog sit
Spørgsmaal til ham tre Gange. Pludselig sprang han
op og gik ud. »Mon han no vil mej«, sagde Jørgen
Udesen til Konen. »Ja, no ska han nok gaa mej«,
svarede denne, der saa temmelig nøje kjendte sin Gemals Særheder.
En gammel Kone, som i Jørgens Tid tjente paa en
Gaard i Tofthøj, hvor der snart altid var noget, der
var forhekset, enten blandt Folk eller Fæ, har fortalt,
at hun en Gang blev sendt over for at hente Jørgen
Birkebæk. Han var hjemme, men der var intet Svar
at faa. Imidlertid forsvandt han, og hun stod taalmodig op og ned ved Døren og ventede paa, at de
. skulde følges ad, indtil hun opdagede, at Jørgen allerede var halvvejs i Tofthøj.
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En Gang kom der en Mand ind til Jørgen Birkebæk,
mens han endnu laa i Sengen. »A æ skaan, A haa
wann skaan læng' «, sagde Manden. »A ved nok, Do
æ en Skaan«, svarede Jørgen og vendte sig om i Sengen, og dermed var den Consultation forbi.
En anden Gang kom der ogsaa en Mand ind til
Jørgen Birkebæk for at faa et Raad for sin Sygdom.
Da var Jørgen melankolsk og syntes at nære Betænkeligheder ved sine Kunster. » De æ kun saa kort
Ti, vi har aa vær' her i«, sagde Jørgen. »Do ka faa
æ Bog, saa ka Do sjel løes «.
Jørgen Birkebæks aparte Udseende og underlige Adfærd gjorde, at mange havde en vis Sky for ham, vel
navnlig ogsaa fordi man mente, at » han kunde noget
mere end sit Fadervor«, som man siger. Men særlig
var han allevegne Børnenes Skræk. Mange ældre Folk
mindes endnu, at de som Børn har gjemt sig bag
Faderens Stol eller i Moderens Skjørter, naar Jørgen
Birkebæk traadte ind. Var Børn uartige, truede man
dem med Jørgen Birkebæk, og han havde ikke noget
imod at være Bussemand. Han fortalte, at han havde
en stor Sæk til at putte slemme Børn i, og saa skulde
de til Slaraffenland.
Jørgen Birkebæk var baade Menneskelæge og Dyrlæge, og han var - ligesom Manden hos Blicher,
der var Skolemester om Vinteren og M urmester om
Sommeren, lige dygtig til begge Dele. Saasnart der
var noget i Vejen enten med Folk eller Fæ, skulde
man have Bud til Jørgen Birkebæk, og Tusinder kunde,
som det saa ofte. hedder, takke ham for deres Helbredelse. Han undersøgte ikke Patienterne, men lod
dem selv fortælle, hvordan de havde det, og derefter
kurerede han, og han gik ikke af Vejen for nogensomhelst Slags Sygdom. Det var ikke blot de ganske
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almindelige menneskelige Skrøbeligheder, som ethvert
Fæ af en Læge kan faa Bugt med, han behandlede;
nej, hør nu:
»Jen Gaang haaj mi Bror Jens et da saa sær«, fortæller en gammel Kvinde, »det vaar lisom te dæ krøvlet en Flue ind emell hans Kjød aa hans Skind. Aa
snaar fornam han et aa æ Rygg, aa snaar aa æ Lyw.
Vi hint saa Jørren Birkebæk, aa han kureret ham
øjeblikkele«.
Ved hvilke Midler Jørgen Birkebæk fik Bugt med
denne højst aparte Sygdom, skal jeg lade være usagt.
Det er vist en Hemmelighed, som er gaaet med ham
i Graven. Derimod ved jeg, hvorledes han kurerede
for Blodgang (Dysenteri), og for den lidende Menneskeheds Skyld vil jeg aabenbare dette nemt overkommelige Helbredelsesmiddel: » Do ska taae tow Hønseegg, dem ska Do kog' i Eddik, te æ Skal goer aa
dem, aa saa ska Do spis'em udden Solt eller Brø
eller nowen Ting, saa ska Do nok kom Dej.«
Det skete ikke saa sjældent den Gang, at baade
Mennesker og Kreaturer kunde blive forheksede. »Naar
Folk i fordums Ti bløw syg'«, sagde en gammel Kone,
» waar di jo snaar aalti forhekset«. Og her var Jørgen Birkebæk ret paa sin Plads:
» Ud i Frugaard i Ringve Sogn waar æ Folk jen Gaang
bløwen saa sæer. Di waa syg' aa di waa endda et
syg'«. Med andre Ord, de var forheksede. Sognefoged
Christen Jensen kjørte Dr. Røse fra Grindsted hjem
efter et Sygebesøg i Lindeballe, og Doktoren blev kaldt
ind paa Frugaard. » Han grinnet aa saaj, te han vidst
nok, hwa di skaaj, men han kund' et kurer dem, di
sku hint Jørren Birkebæk«. Næste Morgen saa man
saa Jørgen med Hatten og Piben, Stokken og Urteposen paa Brystet vandre afsted til Frugaard, og det
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varede ikke længe, inden »di bløw rele igjen aa Frugaard «,
Paa en Gaard i Smidstrup havde de en gammel Aftægtskone, der kunde hekse. Hun var næsten blind
og saa elendig af Gigt, at hun knap kunde gaa, men
Luft maatte hun have for sin Ondskab i det mindste
et Par Gange om Aaret. Det rnaa Heksene nu have.
Folkene paa Gaarden vidste godt, hvordan hun havde
det, og de passede derfor paa, at hun ikke kom i
Nær heden af Kreaturerne. Men saa en Gang, Pigen
var ene hjemme, fik den gamle denne narret til at
hjælpe sig over i Stalden; hun vilde saa gjerne se »æ
Krammerle. De kom saa hen til Svinestien. »A ka
jo et se'em, lille Marie«, mimrede den gamle med
Munden, »men læ mæ føel aa jen aa'ern«. Hun strøg
da med Haanden op og nedad Grisens Ryg. Men i
det samme blev der en Staahøj i Svinestien, saa det
var ganske gyseligt. »Di hujet aa skreg aa fløw op
ad æ Dar' aa nedad æ Veg', te de waar et te aa vær'
i e Hus«. Saasnart Folkene kom hjem, maatte der Bud
efter Jørgen Birkebæk, og Svinene blev »Iaule« igjen.
Paa samme Gaard døde et Aar alle deres Gæslinger.
De vare tydeligt nok forheksede, og man havde jo
den gamle paa Aftægten mistænkt. Jørgen Birkebæk
blev hentet. » I ska taae jen a dem døe Gejslinger
aa hæng' op i æ Skorsten i æ Røg, saa ska æ · Heks
nok kom' for en Dauw«. Det gjorde de da; men aldrig
saasnart var Gæslingen hængt op, før Aftægtskonen
begyndte at »huje aa skrig' ind i æ Seng, aa kund'
et we te«. Nu vidste de altsaa, hvorfra Skaden stammede, og kunde tage deres Forholdsregler.
Det vilde imidlertid føre for vidt at omtale alle
Jørgen Birkebæks baade naturlige og overnaturlige
Helbredelser; deres Tal er Legio.
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Jørgen Birkebæk besørgede næsten altid sin Praksis
til Fods, og han var ikke bange for at spadsere milevidt, om det skulde være. Somme Tider blev han
ogsaa hentet pr. Vogn, naar han skulde til fjernere
Egne. Ude vestfra hentede man ham med Stude for,
og det var et kongeligt Syn, naar Dr. Jørgen med høj
Hat og Pibe drog i Praksis paa en Studevogn. Fra
den mere velhavende Østeregn kom m!m og hentede
Jørgen med Heste for, og med flot Vogn. Jørgen
sværmede imidlertid ikke for det fine, han var en jævn
Mand. En Gang kom der en Ekvipage med en Agerstol bagi til Jørgen alene. Men Jørgen vilde ikke sidde
i den fine Agestol. Han satte sig paa Bunden af
. Vognen bagved Agestolen med begge Ben og Kjæppen
ind under den, og saaledes drog han i Praksis. En
anden Gang i et lignende Tilfælde tog han et Knippe
Halm og satte sig paa bag i Vognen.
Han havde ikke faste Takster for sin Lægegjerning,
men overlod til enhver selv at bestemme Honoraret.
Somme Tider blev dette vel ikke stort ud over en
Snaps, men. den blev saa til Gjengjæld ogsaa lidt høj.
En Dag, da han kom fra Praksis med en Rus, faldt
han om udenfor sin Gaard og sov ind. Ved Aftenstid kom man og kaldte paa ham. ,, Da æ I kommen
svaar tile aa æ Bien i Dauw,« sagde Jørgen. Han
troede, det var Morgen.
Som ovenfor sagt, døde Jørgen Birkebæk i Foraaret
1863. Hans Hustru overlevede ham i flere Aar. To
af Sønnerne delte Fædrenegaarden. En Datter blev
gift og bosat i Nærheden. Den ene Søn er senere
draget til Amerika. Han skal have arvet Faderens
»Bøger« og drevet Praksis derovre.
Det rygtedes vidt og bredt, da gamle Jørgen Birkebæk havde lukket sine Øjne, og hans Død fremkaldte
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et stort Savn i Egnen. Ganske vist var der nu begyndt at optræde studerede Læger rundt omkring; men
Befolkningen havde vistnok endnu den Gang - og
har det til Dels endnu - mere Tiltro til Jørgen Birkebæks Kunst end til de mange nymodens Kunster, og
tillige var han billigere med sine Takster. Dette sidste
spiller ogsaa en Rolle. Men ligesaa meget som hans
Lægekunst, savnedes· Jørgen Birkebæks hele originale
og pudsige Personlighed. Fortællingerne om hans Liv
og Bedrifter lever endnu paa Folkets Tunge, og der
vil gaa flere Slægtled før hans Navn glemmes.
Lad mig slutte med følgende jydske Epos af Ungkarl Iver Lauritzen i Smidstrup, fremkaldt i Anledning
af Jørgen Birkebæks Død:
Gammel Jørren Birkebæk,
Ja no æ Do dø aa væk,
A sku ha saah dø aa henn,
Vi vaar oldti goe Venn.
A saah
Jørren,
Aa sed
Aa faa

gjaen, nær Do kam,
kom ind aa faa en Dram,
en lidt aa hold Snak,
Dæ en Piv Tobak.

Nær Do saa æ Piv fæk tæend,
Maagen haar a oller kjæend,
For som nær en Smaamand bagt,
K volmet Do ligh te de knagt.
Oldtier, hvor saa sien de var,
Ga Do saaen uvintet Svar.
Henn aa hjem, aa ued aa ind',
Te Folk ku et la væer aa grind'.
Men hva Folk miest ondret aa,
Aa hva ingen kund' forstaa,
Hverken Dein ikkejer Præst,
Var Do knappet et Di Væst.
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Ja, Do var en sære J ørren,
Aa æ Vestknap. hæend en Børren
Dogtersager i en Poes,
Dæ lignet møj en gammel Hoes.
Aa Di stuer hyw' Hat
Haaj' Do fuld a Dit aa Dat,
Rødder aa Bøger Do gik mej,
Jørren a glemmer olier Dej.
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N

OGLE Hundrede Alen Nord for Givskud Kirke paa

den modsatte Side af Vejle-Herning Landevejen
ligger og laa allerede i 1848 Givskud Skole. Men
medens Givskud Sogn nu til Dags har 4 Skoler, havde
det ved Midten af forrige Aarhundrede kun denne ene .
. Og den var endda kun en 15-16 Aar gammel. Thi
indtil Aar 1834 havde Givskud Sogn slet ingen Skole
eller rettere sagt Lærer, men Ungdommen her maatte
nøjes med den Undervisning, som en Lærer fra Hovedsognet Hvejsel kom og gav den et Par Dage om
Ugen. Man vil altsaa kunne forstaa, at Sognet er
gaaet godt frem i Folketal og Velstand i det sidste
halve Aarhundrede.
Den første selvstændige Lærer i Givskud Sogn, eller
i hvert Fald en af de første, hed Sivertsen. Han er
forlængst død og borte, men Mindet om ham og hans
kraftige Sangstemme lever endnu i Egnen. Naar Hr.
Sivertsen sang de gamle Givskudder til Graven, kunde
man - siges der - godt staa paa Gadbjerg Kirkegaard og følge med i Salmebogen, skønt der er en
lille Mil mellem de to Kirkegaarde.
Medens Lærer Sivertsen Onsdag Formiddag d. 29.
Marts 1848 sad . paa sit Katheder i Givskud Skole og
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holdt Læseøvelser med Sognets Ungdom uden at ane
noget ondt, lød pludselig Rædselsbudskabet, at 600
rendsborgske Tugthusslaver var i Anmarsch. De havde
afbrændt Gaarden Kjeldkjær Syd for Bredsten og drog
nu skændende og brændende mod Nord og kunde snart
ventes ogsaa til Givskud.
Det var Jens Holm fra den østre Gaard i Harresøholm, der bragte den ulykkelige Efterretning. Hvor
han havde den fra, skal jeg lade være usagt; han er
nu af gode Grunde selv forhindret fra at give Oplysning derom. Formodentlig er Efterretningen kommen
til ham fra det tilgrænsende Gadbjerg Sogn, hvor Krigsluen alt var tændt Og aldrig saa snart var Rygtet
kommen ham for Øre, før han satte sig til Hest og
paa sin raske Ganger foer afsted til Givskud Skole.
Ingen vilde hurtigere end Skolebørnene kunne bringe
Efterretningen omkring til Sognets forskellige Hjem.
Jens Holm gjorde Holdt udenfor Skoledøren, kaldte
Lærer Sivertsen ud og meddelte ham det frygtelige
Budskab. Skrækslagen styrtede Sivertsen ind i Skolen, der øjeblikkelig blev hævet, og sendte Børnene
hjem med en indtrængende Opfordring til Sognets
samtlige vaabenføre Mænd om at møde bevæbnede
ved Harresø Kro for derfra samlede at drage mod
Bredsten, fra hvilken Kant Fjenden ventedes.
Lærer Sivertsen selv kom dog ikke med i Krigen.
Han fik andet at tage Vare paa. Hans Kone ventede
sin Nedkomst, og denne Begivenhed, der ellers endnu
imødesaaes fra det fjerne, fik ved Dagens Rædsler et
mægtigt Stød fremad. Hr. Sivertsen maatte over Hals
og Hoved efter Jordemoderen, og under Vaabnenes
Gny saa en lille Verdensborger Dagens Lys i Givskud
Skole. Men dens Tilværelse blev paa Grund af dens
altfor pludselige Indrykning i denne Jammerdal kun
<,
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af stakket Varighed. Formedelst denne Begivenhed i
Hr. Sivertsens Familie var det sagtens ogsaa, at Givskud gamle Kirkeklokke ikke kom til at kalde til
Samling, saadan som det var Tilfældet med Kirkeklokkerne i de fleste andre Sogne, der blev implicerede i Slavekrigen. Der forlyder i al Fald ikke noget
derom.
Overalt i Sognet blev der den voldsomste Bevægelse.
Kvinder og Børn græd, medens Mændene rustede sig
med, hvad man kunde faa fat i: Gamle Bøsser, Forke,
Høtyve, Leer, Hakkelseknive o. s. v. o. s. v. Kromandens Søn i Harresø var bevæbnet med en stor Trækølle. Der havde en Maanedstid i Forvejen været
Fastelavnsbal i Kroen, hvor man havde slaaet Katten
af Tønden, og den Kølle, som havde været brugt dertil, vilde han nu slaa Slaverne for Panden med.
Saaledes udrustet drog Skaren nu med frejdigt Mod
fra Harresø Kro ad Bredsten til. Den disede Foraarsluft lod Deltagerne se Røg og Brand alle Vegne. Man
kunde tydeligt se baade Tofthøj og Gadbjerg brænde.
Husmand Anton Clausen i Givskud, en Søn af daværende Kromand Claus Madsen i Harresø, fortæller,
at han, der den Gang var 14 Aar, var i Skole den
Formiddag, da Efterretningen om Slaverne kom. I
vild Karriere styrtede han hjemad. Samme Dags
Morgen var der kommen en ridende Stafet fra Vejle
med Breve fra Herredsfogden, hvilke Breve skulde
bringes omkring til Sognefogderne i de nærmeste Sogne.
Hans tre ældre Brødre var alt redne afsted med Brevene,
da han kom hjem, den ene til Thyregod, den anden
til Nykirke og den tredie til Gadbjerg, og nu blev han
selv sat paa en Hest og sendt afsted med et Brev til
Sognefogden i Givskud Sogn, der boede i Lerager.
Anton Clausen mener, at disse Breve eller »Plaka-
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ter«, som han kalder dem, har indeholdt Meddelelse
om Slavernes Fremrykning og Opfordring til at drage
dem bevæbnede i Møde; men det beror vistnok paa
en Fejltagelse. Disse Breve har aabenbart været af
samme Beskaffenhed som det, der i cand. mag. S. Hansens Afhandling: »Den [ydske Slavekrigs Begyndelse«
(»Vejle.Amts Aarbøger«, 2. Halvbind 1905, Side 178)
omtales at være kommen til Gadbjerg, og hvori Herredsfogden i Henhold til det Løfte, som Egnens Beboere ved et Møde i Jelling Dagen i Forvejen (28de
Marts) havde givet, nu opfordrer disse til at begive
sig til Viuf Kro »endnu i Dag« og der melde sig til
den kommanderende Kaptajn Meyer, da Kolding trues
af Fjenden.
Man ser heraf, at Candidat Hansen har sluttet rigtigt, naar han i Anledning af det til Gadbjerg sendte
og endnu opbevarede Eksemplar af Herredsfogdens
Skrivelse udtaler: »Det er selvfølgeligt, at i det mindste
de nærmere ved Vejle liggende Sogne maa have faaet
tilsvarende Skrivelser, altsaa ogsaa Hover, Skibet og
Bredsten Sogne. Muligvis er ogsaa Skrivelse [udsendt]
til de nærmeste Sogne i Nørvang Herred; men herom
forlyder intet«.
Og man faar af Anton Clausens Meddelelse tillige
at vide, ad hvilken Vej og hvorledes det endnu opbevarede Brev er kommen til Gadbjerg.
Nej, Efterretningen om Slavernes Fremtrængen er
ikke kommen gennem disse Breve, men ad anden Vej.
Til Givskud Sogn altsaa gennem Jens Holm paa den
østre Gaard i Harresøholm.
De omtalte Breves Indhold blev ganske uden Betydning, da Efterretningen om Slaverne kom. Endnu
samme Dags Eftermiddag eller næste Morgen kom der
desuden, saa vidt jeg ved, Meddelelse fra Herredsfogden,
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at · man ikke skulde efterkomme den deri indeholdte
Opfordring om at møde i Viuf, da Efterretningen om,
at Kolding truedes, havde vist sig ikke at holde Stik.
Da Anton Clausen kom hjem fra Lerager, sagde
hans Moder til ham, at han skulde ride til Jelling og
se, hvordan hans Broder havde det. Denne var nemlig
Elev paa Jelling Seminarium i disse Aar. I det ~amme
kom Proprietær Godts Søn fra Refstrup ridende med
Gaardens to bedste Heste, som ikke maatte falde i
Fjendens Hænder. Han skulde til Højgaard med dem,
hvor Godt havde en Svoger. Her, har man formodentlig ment, maatte der være et Fristed. Thi i Sognene
her vesterude var alt i Oprør. Man anede ikke, at
det mindst saa lige saa galt ud længere østpaa.
Den unge Godt besluttede nu at ledsage Anton
Clausen til Jelling. De fandt her Broderen i bedste
Velgaaende. Han og de andre Seminarister var lige
komne hjem fra Vejle, hvor de var dragne hen for
at gaa imod Fjenden. Men i Vejle havde de saa faaet
at vide, at »det var Løgn det hele«, og var skuffede
dragne hjem igen.
Den tapre Krigerskare fra Harresø Kro naaede dog
kun halvvejs til Bredsten, før den fik at vide, at Rygtet
om Slavernes Fremtrængen var falsk. Den drog derefter tilbage til Harresø Kro igen. Her var imidlertid
kommen en lignende Skare Krigere fra Thyregod og
Nykirke Sogne, der ogsaa skulde ad Bredsten til, men
som nu blev standsede ved Givskuddernes Tilbagekomst.
Baade de nordfra ankomne og de sydfra tilbagevendte
blev nu enige om at fyre deres Bøsser af i Luften
som et Tegn paa, at al Fjendtlighed var ophørt. En
Skare Kvinder med deres Børn opholdt sig paa Højderne Nord for Harresø Kro. Da disse hørte den
Kanonade og saa Røgen, troede de, at det var rent
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galt fat og udbrød: »Jøsses, nu tørner de sammen
med Slaverne!« Men heldigvis var dette ikke Tilfældet.
Slavekrigen i Givskud endte saaledes uden Blodsudgydelse; men ikke uden Mandefald. Kromanden i
Harresø havde nemlig en Dagstid i Forvejen faaet en
hel Tønde Brændevin hjem, og han fandt det at være
en patriotisk Gerning at indbyde de Mænd, der saa
modigt havde frembudt sig til Fædrelandets Forsvar,
til at indtage en lille Hjærtestyrkning ovenpaa Anstrængelserne, og der var adskillige af dem, der lykkelig havde gennemgaaet den første Del af Krigen, som
segnede i den sidste Ende.
Hen paa Eftermiddagen var alt kommen til Ro.
Men i de følgende Dage og Nætter gik der Vagt i
Givskud Sogn ligesom i Gadbjerg og de andre Sogne
deromkring. Man følte sig foreløbig ikke sikker for,
at Slaverne maaske dog kunde komme.

Vejle Amts Aarb. 1908 I.
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FRA FREDERICIA LATINSKOLE.
Meddelt af C. BEHREND.

I.
I Midten af det 18de Aarhundrede.

I

MELLEM Prof. Laurids Engelstofts Optegnelser (paa

U niversitetsbiblioteket) findes under 20de Marts
1802:
Prof. Risbrigh*), som blev dimitteret fra Fredericia
Skole 1749, har optegnet noget om sin Skolegang,
som han har givet mig til Giennemlæsning. Indholdet
er følgende: Da jeg gik i Fredericia Skole i Aarene
17 4 7-49 sang de Fattige blandt Disciplene, som uden
for Borgernes Dørre eller i Porten om Helligdagene
ved Middagstider (og om jeg erindrer ret ogsaa Fredag
eller Onsdag eller maaske begge) modtoge Almisse,
først: panem propter Dominum [Brød for Herrens
Skyld] og siden, naar de havde faaet: Deo gratias.
De fik nogle faa Skillinger og gik 2-3 sammen.
Mortens Aften gik om Aftenen hele Kore omkring
i Gaderne af de bedste Sangere og sang musikalsk.
Følgende Sange erindrer jeg:
Clangat tua, Phoebe, cithara
resonetque dulcis tibia
sunt celebranda nobis læta Martinalia.
*) Børge Riisbrigh (1731-1809) var Professor i Filosofi fra 1767-1803.
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Heus pocillator!
Ohe cantator!
Opus est vestra opera.
Pocula plena
voxque serena
nubila tundunt
jubila fundunt
intima."

[Lad, Apollo, din Cithar klinge og den søde Fløjte
genlyde; den glade Mortensfest skal vi fejre. Kom hid,
Mundskænk, hej, Sanger, vi behøve eders Hjælp. De
fulde Bægre og den klare Stemme slaar mod Skyerne
og lader Jubelen strømme fra Hjærtet.]
Dens Melodi var meget behagelig; de mange A finales
[a'er i Versslutningerne] klingede fortreffeligen og Folk
stimlede gierne til paa Gaderne for at høre derpaa.
Om Sommeren begyndte Skolen Kl. 6 og med en
kort Psalme f. Ex. 0 Gud skee Lov til ævig Tid for
sin Godhed og Naade etc.*) Disciplene bleve da overhørede med deres Lectier fra forrige Dag. Kl. 7 til 8
gik de hiem for at spise Frokost, men havde altid
en Portion af primitiva græca [Begyndelsesgrundene i
Græsk) at lære uden ad imidlertid. Fra 8 til 11 varede Undervisningen, og siden fra 1-5. I Augusti
Maaned havde vi 14 Dages Ferie, men fik dog et
vist Pensum, for hvilket vi maatte giøre Rede, f. Ex.
jeg havde engang nogle af Horatz's Epistler at lære
uden ad. Vi lærte ellers de daglige Pensa af Poeterne
paa 50 til 60 Vers altid uden ad til Dagen efter; undertiden ogsaa Stykker af Curtii orationer [Talerne i
Curtius Rufus' Værk om Alexander den store]. Vi
giorde Variationer paa Stilene og latinske Vers i
Anledning af Stilens Indhold; dog vare de, som
*) Sangen er trykt i •Kjøbenhavnske lærde Efterretninger- for 1905, p. 60.
- ••) En Salme (oversat) af Hans Christensen Sthen.
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ingen Gave havde til slig Versifikation, derfra undtagne.
Ved og før Dimissionen til Academiet [Universitetet]
blev anstillet en offentlig Examen, ved hvis Begyndelse den øverste Kandidat holdt en liden Tale, som
Rector oftest leverede ham.
Saasnart dimittendi havde af Rector faaet deres
Stipendium*) til Academiet, anlagde de strax Kaarder;
det var Skik i Aaret 17 49, da jeg blev dimitteret fra
Skolen, at Studenterne aldrig gik ud uden Kaarder,
og endelig en hørte denne V rebning ganske op uden
Tvivl mellem Aaret 1761 og 1763.

II.
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede.

t

I Aaret 1806 blev Joh. Boye (f. 1756
1830) Rektor i Fredericia. Han havde tidligere været i samme
Stilling. Ved Latinskolen i Nakskov, men udmærkede
sig mere som Forfatter af pædagogiske og filosofiske
Skrifter end som praktisk Skolemand; blandt hans
Arbejder vakte særlig en filosofisk Afhandling » Statens Ven« betydelig Opsigt blandt Datidens literære
Publikum. Skolevirksomheden synes at have været
ham til Besvær, og det var uden Tvivl med Glæde,
at han i Aaret 1811 tog Afsked som Rektor for derefter udelukkende at hengive sig til litterære Sysler.
Blandt de Breve til og fra ham, der opbevares i det
kongelige Bibliotek (Ny kgl. Saml. 4to 2270) findes
der nogle, der angaa Latinskolen i Fredericia. I et
Brev til Prof. Rasmus Nyerup fra Aar 1807 skriver
Boye bl. a. : ~ Siden vi sidst corresponderte er mangfoldigt skeet, som ikke før tildrog sig under Solen:
*) Der menes vel: Testimonium.
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Napoleon den Store i Berlin og Johannes Boye den
lille i Frederits. Hiin skal nu ved Hertugen af Bourmont rangere Europas Anliggender, jeg Skolens. Kun
er her den Forskiel: at hiin har et Palais i Berlin
over sit Hoved; jeg har hverken Skolebygning eller
Rectorbopæl; men jeg med 4re adjuncter*) [maa] læse
paa 5 forskiellige vidt adspredte Steder i Byen. For
nogle Aar siden talde jeg med en Skoleholder fra
Finmarken. Han reisde
omkring, sagde han, fra
Gaard til Gaard og Iæsde
for Ungdommen, og finder jeg, at Skolevæsenet i Finmarken er paa
en bedre Fod end her
i Frederitz; thi der
gaaer Læreren, som er
kun een, til Disciplene,
som ere mange, her ...
Nu skal jeg spise til
Middag; Resten i Eftermiddag ... «
Hektor Johs. Boye.

Efter Boye blev Thomas Trojel**) Rektor i Fredericia
og skrev i den Anledning følgende Brev til Joh. Boye:
Odense, d. 6. Julil 1811.

Jeg opfylder hermed en kjær Pligt ved at aflægge
Deres Velbyrdighed min forbindtligste Tak for de
mange vigtige Meddelelser saavel Skolen som mig betreffende, som Deres sidste Brev indeholder, og hvoraf
*) J. N. Wilse (Beskrivelse af Fredericia, Kbh. 1767) omtaler, at der var 3
Hørere, der havde Bolig i Skolebygningen. Denne var nu under Reparation. - ••) Han var født 1774; Hører og Overlærer i Odense 1794-1811;
Rektor i Fredericia 1811-1815, og Rektor i Nykøbing F. 1815-1837. Han
døde 1839. (Rosendahl: Optegnelser fra Fredericia; Skoleprogram fra Nykøbing F. 1841)
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jeg allerede har draget megen Nytte iblandt andet den
oekonomiske at sikkre mig Brugen af den til Skolegaarden hørende Jord .... I Henseende til forestaaende
Ferie veed jeg ikke, om Hr. Professoren finder, at
Læsningens Begyndelse kunde udsættes til 12. August,
hvilket vel bliver en Uge længere, end Forordningen
bestemmer*), men mig synes, at denne Udsættelse var
meget undskyldelig, da jeg vist nok kunde behøve de
faa Dage til at orientere mig i mine nye Forretninger,
ordne mine Sager etc.
Jeg aflægger til Slutning min forbindtligste Tak for
Deres Velbyrdigheds gode Ønsker for mig i min nye
Virkekreds og giver mig igjen den Frihed at lykønske
Dem til det hæderlige Otium, De nu vil nyde og som
Forfatteren af Statens Ven vist nok vil gjøre ligesaa
frugtbringende for Fædrelandet som behageligt for
sig selv.
Paa samme Papir har Boye skrevet en Koncept til
Svar, hvori han bl. a. udtaler: Med Adj. Kragh har
jeg aftalt, at han flytter herind paa Skolen samme
Dag, jeg afreiser (formodentlig Juli 20) og lover at
paapasse Deres Gods troligt. Efter omtrent 3 Aars
Forløb har D. k. D(irection) nu endelig givet efter for
min Paastand at ville· beholde Skolens Jord i Fred
som i Nakskov [?] og har den ved samme Lejlighed
tilladt Boyes Successor Rektor Trojel ligeledes at
beholde samme Jord dog paa Vilkaar, at 1) Hr. Tr.
selv betaler Skatterne af Jorden (Skolen, troer jeg,
betalte for mig) og 2) selv benytter Jorden (jeg leyede
den ud). Angaaende om Plankeværk og Stakit, der er
absolut nødvendig at faae sat om Haugen, hvis De
vil have Nytte af den, er endnu intet talt. Sagen ang.
*) Forordningen af 7/u 1809 fastsatte Sommerferiens Længde til ialt 14
Dage, i Slutningen af Juli og Begyndelsen af August
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Rectorboligens Udviidelse er udsat til videre Correspondance. Skolens Ferie at forlænge til 12te Aug.
vil blive en Nødvendighed i Aar, da Skoleværelserne
ikke før blive brugbare; Directionen har givet Ordre
om disse Værelser at afrive det gamle Betræk og kalke
V æggene. Nu ere V æggene i de to Skoleværelser pa nelede fra Loft til Gulv og i det 3die betrukne med
grovt · Lærret. Efter Ordren skal nu dette Panel og
dette Lærret kasseres, og venteligt ere Væggene der-_
under saa ujævne, at en heel Deel Kalk vil paafyldes.
Ikke skulde Directionen faae mig til at læse i disse
Værelser, før de i det mindste i 8 Dage efter Reparationen vare udluftede; da enhver Medjicus] vil fraraade at flytte strax ind i nyekalkede Værelser .....
N eppe kan Værelserne med Sikkerhed for Helbred
afbenyttes før Aug. 19, hvormeget end Provst Hasse*)
Skolens Regnskabsfører, vil paatrænge.
Deres ny Adj. Buhl, en Søn af Cancelliraad og
Borgemester samt Skolens Medinsp[ectør] Buhl her i
Byen, ønsker meget, at Ferierne maatte forlænges til
Aug. 12 for behørigen at kunne præparere sig til de
flere Fag, han venter sig tildeelt . . . . For Adj. Buhl,
der ventelig faaer Græsk at læse, forestaaer et svært
Arbeid: Thucydides, Euripides, Plato! At læse Græsk
efter Accent er i mine Tanker deels moxen latterligt,
især da vi vide med Vished, at de gl. Grækere ei
læste saaledes, deels falder al Skiønhed i dette herligste Sprog for det meeste bort, naar dets Udtale paa
den model [?] barbariseres. Jeg foreslog derfor engang
Directionen at indføre i alle Skoler den Skik at læse
efter qvantitet. (Boye var den Gang af Spionen**)
*) Laur. Hasse (1737-1821) var Sognepræst ved Michaelis Kirke i Fredericia 1787-1818, ogsaa en Tid Lærer ved Skolen her; han har skrevet og
oversat en Del Bøger. - **) Af en Yttring i et følgende Brev synes det at
fremgaa, at med Spionen menes Stephan Te tens (1773-1855), der var Præst
ved Trinitatis Kirke i Fredericia 1804-11, hvorefter han blev Stiftsprovst
i Odense; siden blev han Biskop i Ribe og derpaa Biskop for Als og Ærø.

120

C.BEHREND:

bleven denonceret). Jeg veed ikke, hvorfor Dir. ei
agtede mit Forslag Opmærksomhed værdt. Sagen
bliver nok engang offentlig omtalt. Arithmetiken indtil Logarithmer er jeg ifærd med at repetere, men
bliver ei med Repetitionen færdig. (Tacitus[?] 2den Bog
er lste Gang giennemlæst. lste Bog repeteret. Euclides
lste Bog bliver nok endt i næste Uge. Min Arithmetik*) ... bliver nu omarbeidet og, som jeg haaber,
indført i det kgl. Inst. i Kbhn. I sin Tid kommer
jeg med den Anmodning til Dem at formaa den mathematiske Adjunct (formodentlig Schiøtt) til ogsaa at
bruge den i Fred[ericia] Skole ....
Herpaa svarede Trojel d. 14. Juli 1811 bl. A.:
Jeg forudseer, at der vil møde mig en Deel Ubehageligheder strax ved min Ankomst til Fredericia,
blandt hvilke en usund Bolig ikke vil være en· af de
mindste. Alligevel befrygter jeg, at det maatte optages ilde, om man sørgede mere for eget Helbred
end for U nderviisningen i Skolen. Dersom altsaa
Haandværksfolkene ikke ganske bestemt erklære det
for en Umulighed i det ringeste nogle Dage før Læsetidens Begyndelse at kunne være færdige med det befalede Arbeide, turde jeg ikke vove at forlænge Ferien
over 12. Augusti. Men denne Udsættelse troer jeg og
at kunne forsvare uden engang derom at korrespondere med Direktionen. Deres Velbyrdigbeds anden
Grund for Feriens Forlængelse turde vel, hvor meget
der end kan tale for samme, neppe billiges af de høie
Bestyrere, især da den indirekte involverer i sig den
Beskyldning, at Lærere ansættes i Fag, de selv først
maae lære noget af. Dog dette vil nok, efter hvad
jeg kjender til vore Skolers Organisation og efter det
*) Boye havde 1809 udgivet eu Lærebog i Arlthmctik.
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jeg hører om det kjøbenhavnske Seminariums Skjæbne,
herefter som før blive vore Skolers Lod. Det værste
er endda, at naar en Lærer saa engang er kommen saa
vidt, at han er brugbar, flux taber Skolen ham og
Kirken kalder ham til dens tillokkende magelige Dage.
Der bliver da vel intet andet for end saasnart muligt
igjen at tage fat paa Arbeidet og maaskee bringe Horaz
og Virgil sit Helbred til Sone-Offer, for hvad i de
sidste Tider mod dem kan være syndet ....
Jeg vil dog ikke haabe, at Hasse tager Direktionens
Ordre saa lige efter Bogstaven og kasserer Paneler og
Betrækker, der kunne repareres og endnu være til
Nytte og Prydelse ....
[Resten af Brevet handler dels om Afsendelsen af
Trojels Møbler og dels om en Discipel, Palle Nielsen,
som Trojel beder Boye om at dimittere, da han selv
nødig vil paatage sig Ansvaret for at dimittere ham].
Paa dette Brevpapir har Boye atter skrevet en
Kladde til et Svar, der er noget vanskelig at læse.
Han giver først det Raad » at bede Direktionen, om
Skoleværelserne maae for det første forblive in statu
quo, da det er befundet, at disse V ægge ere betrukne med Lærret og panelede fra Loft til Gulv,
hvilket til stor Skade blev ødelagt, om V æggene skulde
hvittes. Og, er De saa lykkelig næste Aar (eller maaske i dette Efteraar) at faae disse Værelser lagte til
Deres Rector-Værelser, vil De ikke fortryde at have
fulgt mit Raad. « Palle Nielsen vil· han ikke dimittere,
men da han har en god, sund Forstand og er flittig,
vil han sikkert ikke gøre Trojel Skam næste Aar.
» Hvad De siger om Collaboratores [;->: Medlærere], der
naar de blive brugbare falde hen i Kirkens bløde
Skiød, det skeer af gode Aarsager sjeldent, og hvad

122

C.BEHREND:

De skriver om Seminarister*), der maae lokkes til at
gaae i Skolelæreraaget, det forundrer jeg mig slet ikke
over ....
Jeg har stedse omgaaet mine Collaboratores paa en
lige Fod for at giøre dem og mig selv Livet behageligt. Men alle taale det ikke. Kr. og M.**) maae
holdes 3 Skridt fra Livet. Den første er af et meget
ydmygt Udvortes; men en ram Jyde indvendigt. Den
anden farer nok herfra. Han er den eeneste jeg kunde
faae til at modtage Deres Gods, og det vil han troligt
besørge, derfor kan De være sikker ....
Den i det foregaaende omtalte Adj. Buh[***) sendte
den 1. Nov. 1811 Joh. Boye følgende Brev:
Forlængst burde jeg have tilskrevet Hr. Professoren
deels for at byde Dem velkommen i Havn paa Nivaas
Reed, deels for efter Løfte og Aftale at meddeele Dem
een og anden Efterretning, som mueligt endnu kunde
interessere Dem fra denne Stad, der i en Deel Aar
udgjorde Deres Virkekreds. Ikke heller skulde jeg
saa længe have udsadt denne Pligts Opfyldelse, dersom jeg ikke havde ønsket tillige at kunne tilmelde
Dem noget om Udviklingen af min egen Skiæbne,
som jeg smiggrer mig med at være een af de jydske
Gjenstande, der ikke er Dem ganske ligegyldig. Vel
er jeg endnu i denne Henseende ligesaa uvidende,
som da jeg sidste Gang, siddende paa Soolbergs Seng,
havde den Ære at tale med Hr. Professoren, men da
') Ved en Forordn. af OS/• 1799 var der oprettet et -Semiuarium for at
danne tilkommende Lærere i de lærde Skoler«. Det er maaske dette, som
Boye ovenfor kalder det kgl. Institut. - ••) Mathias Kragh (født 1777) var
Hører og Adjunkt i Fredericia 1803--17, derpaa Præst. Han døde 1860 og
kaldes -brav og saare elskellg- i Wibergs Præstehistorie. - Ulr. Chr. Mule
1775-1860) var Lærer ved Fredericia Latinskole 1806-1811, blev derpaa
Adj. i Nyborg og efter 1819 Præst. - •••) Hans Thomsen Buh! (1785-1836)
S. af Borgmester Hans Buh! i Fredericia blev 1818 Præst i N. Omme og
1827 i Aarby.
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Deres Brev til min Fader af 24. f. M. atter opfordrer
mig til at bryde min Taushed, saa greb jeg strax
Pennen for at communicere Dem, hvad andet Nyt der
siden Deres Afreise her er passeret, og opsætter alt,
hvad der angaaer mig selv, indtil min Skiæbne engang
bliver smedet færdig i den Høie Directions virksomme
Laboratorium.
Først da om den bevidste Stald*), som jeg formoder
meest at interessere Dem, da De selv har arheidet
deri. Den nye Staldmester lader til at være flink og
vil vist nok gjerne holde sine Sager i Orden, men
hvad skal den stakkels Mand gjøre? Eene kan han
ikke fore, passe og strigle 21 creaturer og Staldkarlene
mangle. Ved Deres Bortgang vare de dog endnu 2 i
Tallet; men af disse er siden den Tid [en]**) bleven
forflyttet og den, der er tilbage, veed De selv er just
ikke af de raskeste. Over-Stald-Directionen synes at
være falden i Dvale; thi den har endnu ikke ansadt
nogen i de afgangnes Sted. I Aalborg gaaer det endnu
værre; Rectoren spiller der næsten ganske Solo, og
der :Vilde aldeeles ingen Adjuncter være, hvis ikke
den afgangne Rector, Kisbye***) havde paataget sig at
forrette Adjuncts Partes. Dog, det er sandt, den [Direktionen] har nylig heviist, at den er vaagen ved at
bevilge en Hovedreparation paa Staldbygningen, der
vil koste omtrent 3000 Rd. - Nylig var Examen,
hvorved Teiens, Hasse og Jørgensen vexelviis og i bestemte Fag vare Censorer. Tetens troer jeg havde
Grædsk og Religion.
Palle Nielsen blev ikke dimitteret, hvilket dog var
*) Boye maa i sit Brev spøgende have kaldt Skolen en (Augias?) Stald
og Buhl fortsætter med at kalde Rektoren Staldmester, Disciplene creaturer
o.is. v. - **) Ad], Mule. - ***) Rasm. Sever. Kisbye var 1804-1811 Rektor i
Aalborg; underviste efter sin Afgang indtil 1820 i samme Skole i Latin og
Tysk. t 1826. (Aalborg Skolepr. 1869.) Hans Efterfølger var Em. Tauber.
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hans egen Skyld, thi Troiel tilbød ved sin Ankomst
her at ville anmelde ham; men han havde da forandret sin Beslutning og bestemt sig til at bie endnu
eet Aar.... Thomas hilser og takker for god Efterspørgsel; han avancerede ved sidste Examen op i
anden Classe dog paa den Betingelse, at jeg ved privat Underviisning skulde tage mig lidt af hans Latinitet, hvori Hr. Professoren nok erindrer, at han
ikke havde sin største Force.
Staals ældste Søn er endnu i Skolen, men har slaaet
sig fra Bogen og paa denne Grund sluntede da ogsaa
han op i anden Classe. - Begge Buhlerne, item Iversen rykkede op i Mester-Lectien. - Fem nye Poder
bleve optagne nemlig 2 Ingversen'er, 2 Nutzhorn'er og
den samme Hornemann, som fordum opvartede Schandorphs Næse med en Brænde-Nelde.*)
Mule, Deres gode Ven, seilede da af til Nyborg dog·
ikke førend Examens Ende. Han blev skammelig
skuffet i sine Forventninger; thi hverken blev han
Overlærer ikke heller fik han forhøiet Gage, men derimod kom han til et langt dyrere Levested. Apropos!
Maae jeg spørge, om De efter Deres Forsæt talte med
Munthe**) i Nyborg? Hvilken Mand Fredericia Skole
ellers tabte i Mule, vil De deraf indsee, at E. nylig
har skrevet til Br. »at uagtet man sad med Hænderne
fulde af Banco-Sedler, havde det dog endnu ikke været mueligt at erholde nogen, der kunde opfylde Mules
Plads.«
0
) Noget nærmere om de ovenfor nævnte Elever kan jeg ikke oplyse der mangler jo fra den Tid Skoleprogrammer. Kun kan det anføres, at
følgende dengang boede i Fredericia: Niels Staal, Told- og Konsump-·
!ionskasserer. Bendix Conr. Heinr. Nutzhorn, senere Major og Branddirektør i Roskilde (hans første Hustru Anna, f. Ingwersen," døde i Fredericia i 1816.) Foruden Borgm. Buh!: Hospitalsforstander Simon Buhl og
Hans Hofmann Buh], Herredsfoged i Elbo m.fl. Herreder. Om Hornemann
se nedenfor. - Forøvrigt havde Skolen den 1ste Okt. 1812 kun 15 Elever;
næste Aar 16. (Engellofts Skoleannaler. - ••) Eiler Chrf. Kaasbøll Munthe
blev 1809 Rektor i Nyborg. Han døde 1814. Han har bl. a. udgivet en
meget brugt Geografi.
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Et temmelig bestemt Rygte fortæller, at Overspionen
gaaer til Odense som Stiftsprovst. Hans Tilstand er
forresten endnu næsten ligesaa ynkelig, og den stumpe
Vinkel, som hans Legeme beskrev, er endnu uforandret. Vi plages endnu forskrækkelig af Oldenborrer*); de
stiæle vor Frugt og banke vore Borgere, men derfor
gaae ogsaa Officererne paa Bal med vore Damer og
de Gemeene blæse os 2 Gange ugentlig et Stykke.
Heele Familien er ved god Helbred; ogsaa dette
haaber jeg er en Efterretning, som interesserer Dem.
- Min Fader er Gudskeelov! rask. Undersaatterne
blive holdne til Lydighed ved et Pr. Fonteneller ....
- Min" Broder Søe-Officeeren **) har i 2 3 Maaneder
været her · hjemme og udhviler sig efter den for ham
haarde og trange Sommer ....
H. Th. Buhl.
å

(Nedenfor har Faderen, Borgmester Hans Buhl, til- ·
føjet nogle Linier om et Skattespørgsmaal).
Endelig findes samme Sted et Brev til Boye fra
Fredericia, dateret 21. Dec. 1815, Underskriften mangler, men det maa efter Indholdet at dømme være fra
Toldinspektør Claus Vilh. Hornemann (1761-1834).
Af dette anføres :
»Adjunct Krag, Overbringeren af dette, rejser i Morgen til Kiøbenhavn for ved sin Nærværelse at fremskynde sin længe forventede og længe fortiente Befordring, hvortil Himlen give ham Lykke og Velsignelse ....
Skolen har da atter undergaaet en Hovedforandring.
Rector Troiel er, som De veed, forflyttet til Nyekiø*)Antageliget spøgende Udtryk for ,det oldenborgske Infanteriregiment,
(den senere 16 Betaillon) - **) Den bekendte Søhelt Peter Buh!, der flere
Gange udmærkede sig i Aaret 1811 og faldt 1812, kun 23 Aar gammel. Bekendt er Blichers Digt om ham (Jyllandsrejsen, lste Døgn).
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bing, og vi have i hans Sted faaet Arnesen*) fra Slagelse. Det lader, som han vil tage sig alvorligen af
Tingene; men om han just har det rette Greb, veed
jeg endnu ikke tilvisse. Slendrianen har jo rigtig nok i
lang, lang Tid hørt til Dagens Orden, hvoraf fulgte, at
Disciplene vare temmelig til agters. Dette søger nu
Arnesen at raade Bod paa ved at lade dem arbeide
over Kræfterne. Han giver dem nemlig Pensa for,
som de, om de endog anvende hele Natten derpaa,
ikke kunne lære. Dette maae naturligviis give dem
Ulyst, idet det betager dem Modet, og Hensigten, den
være nok saa god, opnaaes da ikke. Arnesen er uden
Tvivl en god Latiner, og har ualmindelige gode Gaver
til at docere, men han er efter min Formening alt for
hidsig og veed ikke at modificere sig efter de Unges
Fatteevne. Alt skal gaae frem med en rygende Fart.
Denne Maade at gaae frem paa brugte De ikke, min
gode Hr. Professor! og Troiel ikke heller; derfor falder den Disciplene saa vanskelig og et stort Spørgsmaal er det, om den er hensigtsmæssig. Det være nu
som det vil, saa er jeg dog overbeviist om, at han
mener det vel med Skolen og vil giøre sit til at bringe
den i Anseelse. Jacob,**) hvorvel han sidder oppe
indtil Klokken 1-2 og staaer op igien Klokken 5-6
dagligen, klager dog ikke men mener, at det nok vil
gaae, naar han bliver lidt mere familiariseret med
Gramatiken og Rectorens Maneer ....
0) Poul Arnesen (1776-1851) blev efterat have været Overlærer ved Christiania Katedralskole i Aaret 1813 Overlærer i Slagelse og 1815 Rektor i
Fredericia. 1818 blev han entlediget, da Latinskolen i Fredericia blev nedlagt. Han udgav en bekendt græsk-dansk Ordbog (1830). - **) En Søn af
Hornemann: JensJacob Brochner Hornemann var Miniaturmaler(l 796-1853) .

FRA STARUP SOGN.
Ved POUL LINDHOLM,
Ågård.

II.

Overenskomst mellem Starup bymænd
angående deres kohave.

I

SIN BOG »Et levnetsløb« (2. del side 37) omtaler

professor Fr. Hammerich »et brevskab af 1739«,
som er underskrevet af samtlige lodsejere i Starup by.
Af dette »brevskab« er det lykkedes mig at opdrive et
exemplar, sikkert det eneste, der findes, hos gårdejer
Hans Jørgen Jakobsen i Starup, og da det forekommer
mig at have en vis kulturhistorisk værdi, skal jeg her
gengive det for »Årbøgernes« læsere.
Jeg gengiver det ord- og bogstavret, da det også
i sproglig henseende er ret interessant. Ikke blot
giver det et indblik i datidens stavemåde og dens
uregelmæssige brug af de store bogstaver, men det
bruger også en del ord, som er aldeles fremmede for
det 19. og 20. hundredårs Dansk og kun sjældent
træffes i det 18. hundredårs, men derimod hyppigere
i de to foregåendes; således: bortminde (=få bort med
det gode), fors/et (=jordstykke, på hvilket der slås
hø), ertappes (=gribes), ti/finde (=dømme til*). Værd
at lægge mærke til er det også, at man stadig bruger
det tyske »noch« i stedet for det danske » endnu«,
*) Kalckars Ordbog.
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samt at forstavelsen i »oktober« erstattes med tallet
8, og forstavelsen i »Christen« stundom med Kristusmonogrammet X.
Hvem der har opsat og skrevet dokumentet, ser jeg
mig ikke i stand til at meddele. Det exemplar, jeg
har, der er en kopi, men samtidig med originalen, er
skrevet med en fast og smuk hånd, og alle underskrifterne, med undtagelse af sognepræstens, er skrevet
med samme hånd som dokumentet.

Anno 1739 Torsdagen Dend 2. 8tobr. Haver vj
Underskrevne Samtl: Starup Byemænd og Lodseyere
ved tagen, Sluttet, og med hverandre indgaaet og samtykt vores Koedrift eller Koehauge Angaaende som
forhen allerede indgiærdet og jndhægnet er, Hvilke
paa følgende Maader herefter saaledes skal forblive
som følger.
1. Skal lndhægningen begynde fra Ammitsbøl Skov
og til Anders Pedersens Skifte, kaldet Mikkels
May Skifte i Vester Skov, som forhen til Koehauge
haver været udlagt,
2. Skal bemeldte Koehauge holdes i fred med forsvarlig Grifter og Giærder Aarlig 81e Dage førend
Philippi Jacobi dag, hvis Grifler eller Gierder som
da ey Døgtig befindes bøde til Byen 8 ~3. Maa ingen indsætte nogle Creature, førend Samtl:
Lods-Eyeres samtycke, hvo derimod forser sig
bøde til Byen 8 ~ til de Fattige 8 ~: hver gang
nogen betreffes at have indslaget Qvæg.
4. Saasom vi trende Mænd Navnlig Mogens Jacobsen
Jens Jversen og Christen Pedersen haver hver lod
til 9 Kiør og vi ingentiider selv kand have saa
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mange Kiør at vi kand opfylde vore loder, saa
bliver fra Enhver af os forhem= 3de Mænd Trende
Koeloder bortmindet Eendeel for Eng og Jord og
Eendeel for Penge til Efterskrevne Naboer. Og
bliver da enhver Lods-Eyeres Lod i bem= Koehauge som følger.
j
Sogne Præsten lod til .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kiør
Jacob Haar lod til .. , .. -i
.
3 Kiør
forbem= Mogens Jacobsen lod til
. 6 Kiør
Jens Nielsen Kiøbmand o~ Hans Pedersen Fisker begge lod til 6 Ki~r, nok bekomer de
lod til Een Koe af bemte Mogens Jacobsen
hvorfor betales Aarlig 1 Mk. 8j3 bliver saa begge
deres loder
. 7 Kiør
Peder Nielsen og Hans Nielsen begge lod til
4re Kiør nock bekomer Enhver af dem lod
til Een Koe af fornefnte Mogens Jacobsen
hvor for Een hver af dem Aarlig betaler 1 Mk.
8 ~' er 3 Mk. bliver saa begge deres loder .. 6 Kiør
Forbem= Jens Jversen lod til
. 6 Kiør
Anders Pedersen lod til 2 Kiør Nock bekomer lod til 2de Kiør af Jens Jversen hvor for
betales 3 Mk. Aarlig bliver saa Anderses lod i
bem= Koehauge
.,
. 4 Kiør
Jens Nielsen Brødsgaard lod til 4re Kiør Nock
bekomer lod til Een Koe af fornevnte Jens
Jversen hvorfor Jens Jversen nyder aarlig Et
stycke Eng kaldet Knifs-mad bliver saa Jens
Brødsgaard lod
. 5 Kiør
forbem= Christen Pedersen lod til
. 6 Kiør
Jørgen Jensen lod til 2de Kiør, Nock bekomer
lod til Een Koe af fornævnte Christen Pedersen hvor for Christen Pedersen nyder et Engskifte aarlig i Varmkiær og et forslæt Synder
Vejle Amts Aarb. 1908. I.

9
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enden for Toftdeels Agger bliver saa Jørgen
Jensens lod
.
Jens Jørgensen lod til 4 Kiør nock bekomer
[od til Een Koe af bem= Christen Pedersen,
hvorfor Xsten Pedersen nyder aarlig Een
forslet for Store toft-højs Agger noch en forslet for Tofdeels agger, den Synder ende
bliver saa Jens Jørgensens lod
.
Niels Sørensen Kyed lod til 5 Kiør nock bekommer lod til Een Koe af forbemw Christen
Peders. hvorfor aarlig betales Mk. 1 8 ~ bliver
saa Niels Kyeds lod . . . . . . . . . . . . . . .
.
Mads Christensen lod til
.
Jver Andersen lod til . . . . . . . .
.
Clemend Jensen lod til. . . . . . . . . . .
.

3 Kiør

5 Kiør

6
2
6
2
Tilsammen 71

Kiør
Kiør
Kiør
Kiør
Kiør

5. Hvilke forskrevne Kiør skal indsættes naar vedtagen bliver og maa ingen indsætte Bæster, Stude
eller andre Creaturer, hvo der imod giør bøde
2 Mk. til Byen og 1 Mk. til de fattige.
6. Mens dersom nogen icke haver sin fulde lod af
Kiør, maa han i steden for hver Koe indsætte
2de Ungnøds Qvier.
7. Belangende Koevagten da skal af hver 2de Kiør
i omgang forskaffes Et Døgtig hielp hvilken med
Hyrden skal ved Kiørene have opsiun hvo de
forsømer bøde til Byen 1 Mk.
8. Befindes nogen at indsætte noget Creatur over
sin lod, da bøde de Een Mk. til Byen første gang
Anden Gang Dobelt.
9. Det antal af Kiør, som Koehaugen er Anslagen
for efter hver Lods-Eyeres lod og Andeel, maa
ingensinde for . . . . * Hverken for skienck eller
•) Ulæseligt.
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Gave, med mindre samtlige Lods-Eyere, udj Een
høy fornøden sag, saadant skulle bevilge.
10. Skulde og nogen tilfordriste sig sine Egne eller
andres Giærder at opbryde og Hjemføre, og det
dennern overbevises, eller ertappes, bøde til Byen
3 Mk., til de fattige 2 Mk. og der foruden betale
Giærdet efter Danne- Mænds sigelse.
11. N aar Kiørene, efter at høet er indavlet, indslaaes
i Afgrøden da skal af hver 2cte Kiør skaffes Een
Hielp til Hyrden udj omgang, fra den Dag at
regne, som Kiørene i Afgrøden indslaaes, og til at
forekomme ald tvist da skal eftersees og telles
hvor meget Eenhver indslaar hvor med Hyrden
skål have god indseende, og tilkiende give hver
mands qvæg. skulde nogen udeblive og icke sit
visse bud fremsende da bøde han til Byen 1 Mk.
12. Disse ovenbemw Strafbøder, som nogen maatte
tilfinde skal ingen sinde forødes til Drick eller
nogen Ufornødenhed, men enten Deeles efter Hartkorn eller og anvendes til Byens· fælleds Støtte.
og ville vi at alle disse foreskrevne Poster i alle
Maader skal holdes og efterkomes, til Hvilken
ende vi dette med Egne Hænder og Navne Mærker underskriver, og ville vi underdanigst og alleydmygst have vores Gunstige Høye Øvrighed ombedet de dette med os til Vitterlighed ville behave
(sic r) at underskrive.
Datum Staarup ut Supra.
Johan Ottho Solthou
Jacob Haar nu Holger Haar
Niels Kyed
Mogens Jacobsen
Clemend Jensen
Jørgen J eusen
Ludvig Michelsen
!I*
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Jens Nielsen
Hans Pedersen
Jens Jversen
Ude Jørgensen
Anders Pedersen
Mads Xstensen
Jens Brødsgaard - Niels Michelsen
Peder Nielsen - - Jørgen Jensen
Hans Nielsen - - Anders Pedersen
J ver Andersen
Christen Pedersen
Jens Jørgensen nu Hans Jørgensen og Hans Jørgensen.
Forevist og tilstaaet i Sessionen
den 12. 8tobr. 1746
N: N:

N: N:

LIDT FRA VRIGSTED SOGN.
I.
Hjemmelsmand: Aftægtsmand i Over Vrigsted
R a s m us Andersen, omtrent 93 Aar gammel.

I

ældre Tid var V rigsted., som ligger i den sydøstlige
Del af Bjerreherred, langt mere sammenbygget end
nu om Dage. Ikke faa af Gaardene var » Tvillinggaarde«, det vil sige: de havde et Hus i Fællig. De
var alle Fæstegaarde under forskellige Godser: Barritskov, Bygholm, Palsgaard og Ørumgaard. Der ydedes
dog ikke Hovarbejde - vel paa Grund af Afstanden
-, men kun Herskabskørsel. Omkring ved Aar 1800
overgik de alle til Selveje.
Min Hjemmelsmand er født i en af de mindre Gaarde
i Over Vrigsted, hvor han lever endnu. Gaarden ligger lige over for Kirken, og den snart 93aarige Mand
varetager endnu sit Hverv som. Kirkeværge. Hans
Fader, Anders Hansen, ogsaa kaldet Anders Smed skønt ban aldrig havde udøvet dette Haandværk var født 1773 og døde 1832. Han var indkaldt som
Soldat som gift Mand og gjorde Felttoget med i Holsten 1813. Han var Artillerist og omtalte, som naturligt var, ofte dette Afsnit af sit Liv; han nævnede da
altid med Ros den franske General Lallemand, som
blev hos de danske Tropper, efter at Forbindelsen
med Napoleons Hære var afbrudt. Rasm. Andersen
husker, at hans Faders Højtidsdragt bestod af lang
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Frakke, gule Knæbenklæder af Skind med Sølvspænder, samt blaa Hoser.
Som Dreng passede R. A. Køerne om Sommeren,
men det hændte ogsaa, at han blev betroet at være
Plovkøring. Han husker, hvor stolt han var ved denne
Bestilling, især naar han udøvede den paa Anneksgaardens Mark lige over for hans Hjem. Man brugte
Hjulplov og havde 4 Heste for. Pløjemarken var Stubjord, og den var i høj Grad sej og senet, saa Trækdyrene havde et haardt Arbejde. - Grønjorden blev
pløjet om Efteraaret, atter oppløjet om Foraaret og
tilsaaet med Byg. Efter Byg tog man Rug, saa Byg
og derefter to Kærver Havre. Om Udlæg til Græs var
der ikke Tale, men der gødedes til Rug. Man brugte
kun Danskharven. Paa hans Fødegaard (10 Tdr. Ld.)
holdtes 1 Hest, 4-5 Køer og lige saa mange Faar.
1826 var et meget tørt Aar. Hele Maj Maaned faldt
der ingen Regn, og Avlen var meget lille. Det kneb
derfor med Foder til den kommende Vinter, og Folk
solgte Kreaturerne for Fode. 1 Pd. Kød kostede kun
1 Skilling. Mange rev Tag af Husene, naar det var
nogenlunde frisk, for at bruge det til Foder, og flere
Steder kom Kvæget ud allerede i Marts. Man drev det
over Snedriverne ned i Skovlodderne, hvor det kunde
finde lidt Læ og en Smule Føde. - Han fortæller
endvidere efter sin Fader, at i den strænge Vinter
1813-14 havde alle Beboerne i Over og Neder Vrigsted fælles V and sted for Kvæg et ved et V æld i N eder
Vrigsted, som findes der den Dag i Dag og bærer Navnet »Singelsig«. Hver Gaard havde sit bestemte Klokkeslæt, paa hvilket man mødte med Kreaturerne.
Levemaaden var i R. A.s Barndom og Ungdom højst
tarvelig undtagen ved Gilder. Da levede man højt og
nød mange solide Retter til Erstatning for den daglige
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Nøjsomhed. - Den sædvanlige Morgenmad var Mælk
og Grød med Ost og Brød til. Kaffe og Te var sjældne
Varer og maatte hentes fra Horsens (2 Mil). Mælkemad og Flæsk var jo ogsaa Hovedbestanddelen af
Middagsmaden; men det var ikke sjældent, at man
kogte Maden i nymalket Mælk, og »det var jo noget
andet end Centrifugemælken«.
Med Nutidens Lønforhold for Øje lyder det jo lidt
underligt at høre, at en Karls Løn i R. A.s Ungdom
var højst 10 Daler, 6 Alen Vadmel, 12 Alen Lærred
og 1 Pund Uld, og »saa var der endda mange, som
lagde Penge op«. -- Man faar: Respekt for Datidens
Folk i Henseende til Nøjsomlied. Uden denne havde
den danske Landbostand ikke klaret sig saa godt, som
Tilfældet blev, i de trange Tider efter Pengekrisen 1813.
- Som Levemaaden, saa Klædedragten: Vadmel for
Karlenes Vedkommende og Hvergarn for Pigernes. De
sidste pyntede sig med pæne, røde Huer, naar de skulde
til Bal, og da R. A. havde lært sig at spille Violin,
tjente han sig undertiden en Drikkeskilling ved at
spille til Dans. R. A. var en velbegavet Dreng. Hans Bedstefader,
som var Gaardmand i Byen (nuværende Ejer: Mads
Vinter), lærte ham at læse. Skolen var tarvelig. Læreren, Morten Madsen, havde saa godt som ingen Uddannelse. I Skolen stod to lange Borde, det ene til
Drengene, det andet til Pigerne. Den indbyrdes Undervisning blev ikke synderlig brugt, da Læreren ikke
magtede den. Balles Lærebog og Birchs Bibelhistorie
var Undervisningens Piller. - R. A. blev konfirmeret
af Dr. Muller, Sognepræst til Barrit og Vrigsted. Under
Konfirmationsforberedeisen hændte det, at Præsten
gentagne Gange lod R. A. sætte sig ved et Bord midt
i Stuen, medens de andre Børn sad paa Bænke langs
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Væggen. R. A. blev da forsynet med Skrivematerialer,
og Præsten dikterede ham Stykker af Kirkehistorien,
som han da maatte nedskrive, mens de øvrige Konfirmander var andægtige Tilhørere - en ret ejendommelig Form for Konfirmationsforberedelse. - R. A.
husker endnu enkelte af de dikterede Sætninger
(vPtolomæus Filadelfus førte 100,000 Jøder bort fra
Ægypten«). - Til Afveksling og Oplivelse fortalte
Præsten dem en »grumme Hoben« om Stjernerne og
Maanen. R. A. tænkte i sin Ungdom stærkt paa at læse til
Lærer, men Faderen kunde ikke skaffe Pengene. Da
denne døde i 1832, overtog Sønnen Styrelsen af Gaarden. Han blev selv gift 1842.
En Begivenhed fra 1824 har fæstet sig skarpt i hans
Erindring: en frygtelig Storm, som begyndte 4 Dage
før Jul Kl. 10 om Aftenen. Han har aldrig oplevet
et saadant Uvejr senere og »ønsker ikke for noget
Menneske, at det skulde komme til at opleve noget
lignende«. Husene rystede. Tagstenene røg af Kirken, og Vaabenhuset blev derefter tækket med Straa.
Paa Barrit Kirke knækkede Spiret, og Mønningen paa
Vrigsted Kirke, som var af Bly, blev revet op og
krummet »som Halen paa en Andrik «. 4 Fag af nuværende Mads Vinters Gaard blæste om, og Folk blæste
om paa Gaden. Det var, som alle onde Aander var
slupne løs, og Folk sad rædselsslagne i deres Stuer
og lyttede til Stormens Rasen. Da R. A. selv blev Mand, begyndte de gode Tider
saa smaat at vende tilbage. Han indførte en bedre
Dyrkningsmaade og anskaffede sig en Svenskharve.
Peder Terkelsen i Neder Vrigsted og et Par andre
Mænd havde erhvervet sig et saadant Redskab, men
de havde sat for mange Tænder i Harven, saa Hestene
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havde ondt ved at trække den; saa skruede de nogle
af Tænderne· af, forærede R. A. dem, og saa dannede
denne selv sin første Svenskharve (med Træbul). Nu behøvede man ikke mere at sælge Korn til 9 M.
for 1 Td. Havre og 2 Specier for 1 Td. Byg. Han
nævner med Stolthed, men husker ikke Aarstallet, at
han et Aar solgte Korn for 600 Rigsdaler.
I 1847 kostede 1 Td. Rug 16 Daler. To Skippere
kom regelmæssig 2 Gange om Ugen til Aahusene ved
Rosenvold, hvor Bønderne saa mødte med deres Korn.
Men i 1848 sank Prisen til 1 Specie pr. Td. - Man
kunde under Krigen ikke komme af med Kornet, især
i Begyndelsen. Men Bønderne fandt paa Raad. De
kørte til Juelsminde med Kornet om Natten, og der
laa saa et Skib og tog det. R. A. har selv været med
paa en saadan natlig Tur.
I 1837 el. 38 gæstede Frederik den 6. Horsens, og
R. A. spadserede paa sin Fod derud for at se Landsfaderen. Der var stor Stads. Langs Vejen; Kongen
skulde komme ad, stod smaa Kanoner, som slog en
Kolbøtte, da de blev affyrede til Ære for Kongen;
man havde ladet dem med bravt meget Krudt. Siden var Kongen nede at se Drengenes Svømning,
hvilket morede ham meget. Senere stod han paa
Trappen uden for Jørgensens Hotel og modtog Folks
Hyldest. Han »var en mager, klejn Mand med Stjerne
paa Brystet og Militærkasket paa Hovedet«.
l 1844 holdt Kristjan den 8. Mønstring paa Hedensted Hede. R. A. havde en Dragon i Indkvartering
og var selvfølgelig henne at . se det sjældne militære
Skuespil. - Han saa Kongen og omtaler ham som
en »pæn, men meget svær Mand«. Af andre Indtryk
fra Mønstringen mindes han tydelig det pragtfulde Syn
af Rytteriets »Marsch-Marsch«. - Denne Mønstring

138

ANDERS JØRGENSEN:

har været en Hovedbegivenhed for Egnen, og langvejs
fra kom Folk dragende for at overvære den og se
Kongen, endogsaa helt inde fra det østlige Badsherred.
Min Bedstefader, Gaardejer Chr. Leth fra Halkjær i
Falling Sogn, var ogsaa blandt de sknelystne og omtalte ofte denne Tur med Begejstring. Han glemte da
heller aldrig at tilføje, at Kristjan den 8. efter hans
Mening var en af de klogeste og bedste Konger, vi
havde haft, et smukt Vidnesbyrd om, at jævne Folk
virkelig kunde være i Besiddelse af et sundt Omdømme
om denne Konge, der jo maatte friste den Skæbne at
blive mistroet og misforstaaet af saa mange. - Den
samme Opfattelse har jeg hørt flere ældre Folk udtale.
En Gang i Fyrrerne var R. A. og Frederik Kristjan
Hansen af Neder Vrigsted tilsagte til at møde i Vejle
og køre for Kronprins Frederik til Konstantia Kro.
Det var jo ogsaa en Begivenhed, som bragte Afveksling i det daglige Livs Ensformighed, og som derfor
har fæstnet sig tydeligt i Erindringen. De skulde kun
møde med Forspand, 4 Heste. Prinsen lagde selv Vogn
til. De mødte da i Vejle med velstriglede Heste og
velpudset Seletøj, og Vognen, der skulde bruges, holdt
paa Torvet. - Da alt var i Orden, mødte Prinsen
med en Ledsager og steg til Vogns. Som Kuskene
satte Hestene i Gang, sagde Prinsen til dem: »Opad
maa I køre saa hurtigt, I vil, men nedad skal det
gaa langsomt«. Hvordan det skulde gaa paa jævn
Vej var overladt til deres eget Valg. - Vejen til Horsens gik den Gang mere kroget end nu, og selv Bønder saa langt fra den, som Vrigsted er, havde deres» Vejstykke« at holde vedlige. De hentede Gruset i Engom.
R. A. er endnu, trods sin høje Alder, fuldstændig
aandsfrisk. Kun Syn og Hørelse er lidt svækket, men han
indtager dog som Regel sin Plads i Kirken hver Søndag.
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Il.
ET TESTAMONIUM.
Ved Aar 1800 blev Vrigsted Sogns største Gaard,
Skulsballegaard, (nuværende Ejer: S. Østergaard Hansen) solgt ved Auktion. Som Køber mødte en Mand
fra »den søndre Side« (syd for Vejle Fjord), Gaardejer
Jens Henriksen af Tjuvkær, Smidstrup Sogn. Han
blev højestbydende og fik Gaarden tilslaaet, skønt han
som Konkurrent havde en formaaende Mand her paa
Egnen. Efter Hammerslaget blev der spurgt, om Jens
Henriksen kunde stille Kaution, hvortil denne svarede,
at han kunde betale Købesummen med det samme.
Han førte den med sig, væsentlig i Sølv, i et Skrin
under Agestolen. Det var Ord nok. Købesummen
var 2200 Rdl.
Samme Jens Henriksen købte Gaarden til sin Datter
Johanne og hendes Mand Laue Hansen (Bedstefader
til nuværende Kammerraad, Sognefoged og Dannebrogsmand Laue Hansen, Vrigstedgaard). Laue Hansen tjente hos Jens Henriksen og havde
»selv ikke noget«. Han var bleven »gode Venner«
med Datteren Johanne, og Svigerfaderen købte da
Skulsballegaard til det unge Par, en smuk Handlemaade af en Storbonde i de Tider.
Efterfølgende »Mindebrev« er forfattet af Lærer i
Vrigsted Morten Madsen og blev, som det her paa
Egnen var Skik, læst op fra Prædikestolen. Det giver,
trods sine snoede Vendinger og sit kunstlede Ordvalg,
et smukt Billede af ovennævnte Johanne Jensdatter.
»Den Salig Afdøde Johanne Jens Datters Hæderlige Fødsel, Christelige Fremgang og Salige Udgang
af denne Verden, har været følgende. -
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Aar 1768, ved Michelsdagstider, er hun Barnefød
i Tiufkjer By, i Smedsterup Sogn af Christelige ægte
Forældre, Faderen den i live Velagtede Mand Jens
Hendriksen, og Moderen den Velagtede Kone Karen
Jens Datter Rod, som begge forlængst have omskiftet
Tiden, med Evigheden. Disse Christelige Ægte Forældre sørgede omhyggelig for denne deres kiere
Datters Christelige Opdragelse, dog blev hun i sin
Barndom Moderløs, hvilket Tab blev hende erstattet,
ved at hendes Fader atter indlod sig i Ægteskab med
hans afdøde Kones Søster Mette Jens Datter Rod,
hvilken som Stedmoder og Moster. tog Del med
Faderen i at sørge for denne deres Datters V el;
Hos hvem hun som en tro og lydig Datter bestandig var Hjemme til hun var 30 Aar, og med den
allerstørste Fornøjelse, Velvillighed, Troskab og
Lydighed udrettede alt hvad hun kunde til sine
Forældres Gavn og Nytte; til Gjengield derfor, Kjøbte
hendes Fader den Gaard Skuulsballegaard, hvor hun
i 37 Aar boede, og nu døde; og gav hende, og hendes daværende Mand Laue Hansen samme frit med
Avl og Besætning, da disse alt i Aaret 1798, havde
indladt sig i et Kierligt Ægteskabs Forbindelse;
hvilket Ægteskab varede i 20 Aar, og blev af Gud
Velsignet med 7 Børn, nemlig 5 Sønner, og 2 Døtre,
hvoraf den ene Søn, og 2de Døtre kort efter Fødselen overgik til Evigheden, de 4 Sønner lever endnu,
og ere saa at sige Bosatte, som Naboer her i Egnen;
og den afdøde havde den Fornøjelse, at se dem alle
4re forsørgede, og leve i Velstand og Glæde, saa de
med Billighed, haver Aarsag til at takke hende, og
signe hendes Minde, for hendes store Omsorg for
dem. - Hvad hendes sidste Svaghed angaar, da
har hun i en tid af 16 Uger, af og til været belagt
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med en stor Hierte Klemelse og Smærte, saa at hun
næsten ingen Spisendes Midler kunde taale; og for
det meste maatte holde Sengen og Sygelejet, hvorved hendes Yngste Søn og Kone, som nu er i Besiddelse af Gaarden, saa vel som hendes øvrige
Søner, alle viste, en næsten mageløs Omsorg og
Omhyggelighed for at lette hende Byrden saa vidt
muligt. - Under Livets tunge Byrder sukkede hun
inderlig til Gud, og i Jesu Navn, og for Jesu Skyld
tilbad sig Herrens Bistand, at hun maatte finde Kraft
af det Høje til at gjennemgaa alle mødende Byrder
vel, til Guds Ære, og hendes Sjæls sande Lyksalighed, at Gud ei vilde lade Prøvelsen vare forlenge,
og i Naade tænke paa hendes svage Kræfter, og at
Gud af Naade ville skienke hende Livsens Krone.
- Ja, hun ikke alene selv bad, men endog Begjerede af alle som kom til hende, at de ville bede
med, og for hende, at Gud i Naade ville forbarme
sig over hende og Annamme hendes Arme Sjæl. Den forønskede Livsens Krone skienkede Gud hende,
sidst afvigte Mandag 8' Dage om Morgenen Kl. 4.
Da hun ved en rolig og stille og salig Død, i sine
Børns Nærværelse, overleverede sin Sjel i sin Frelsers hænder, efter at den her havde boet i Legemet
næsten i 70 Aar. Gud give os alle Himlens ævige roe, og Glæde,
efter dette livs Uroe, for Jesu vor Forsonings Skyld.
Amen!-«
En smuk Vending i Mindebrevet er denne, at »Sønnerne har Grund til at signe hendes Minde«. Ligeledes er det et smukt Træk om den afdøde, at hun
heder de besøgende »bede med hende«, da hun ligger
paa Sygelejet. -
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Den af Sønnerne, som fik Gaarden, hed Peder
Lauesen, og hans yngste Datter er gift med fornævnte
Kammerraad Laue Hansens Søn, Søren Østergaard
Hansen, saa Gaarden er endnu i Slægtens Besiddelse.
Vrigsted Skole, i Marts 1908.
Anders Jørgensen.

III.
For 44 Aar siden, da jeg kom her til Vrigsted, var
her adskillige ret ejendommelige Mennesker. Efter
Anmodning af Redaktionen af » Vejle Amts Aarbøger«
skal jeg her meddele lidt om en af disse. Han hed Henrik Mikkelsen, men gik i Almindelighed under Navnet Henrik Murer. Han var Husmand
og Murer; desuden lavede han ogsaa Pumper, foruden
at han øvede en Del Jagt og Fiskeri. - Han boede
i Vrigsted Løgballe. - Hans Begavelse og Viden laa
noget over det almindelige; hans Sindsligevægt var
aldeles ualmindelig, hvilket ved mange Lejligheder gav
ham et forunderligt Overtag; hans Kone var i den
Henseende meget forskellig fra ham; men det maa
siges, at de levede godt sammen. - »Naar man har
en god Kone, som jeg har - sagde han -, naar man
forstaar hende, og naar man tager de rette Hensyn
til hende, saa gaar det aldrig galt, selv om det i Øjeblikket undertiden kan se lidt broget ud«. - En Gang
fortalte han følgende: »Jeg kom hjem en Dag og mærkede, at Karen var i det daarlige, urolige Hjørne, uden
at jeg kunde faa at vide, hvad der egentlig var i Vejen.
'-- Ja, der var saa mange Ting, og hun maatte helst
rejse hjem til sin Mor i Tyrsted. - Saa begyndte hun
at gøre baade sig selv og Børnene i Stand til Rejsen.
- Det kan godt være, det er det bedste, sagde jeg;
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men saa maa vi da have fat paa en til at køre; der
er da ingen Mening i, at I kommer ud at gaa over
to Mil. - Saa gik jeg hen og fik fat paa Rasmus
Damgaard. _:_ Karen og Børnene og jeg selv med satte
os op paa Vognen, og nu agede vi saa til Tyrsted. Det havde jo ikke været Karens Mening, at jeg skulde
have været med. - Svigermor var glad ved vort Besøg; hun fik slet ikke at vide, hvad der egentlig havde
givet Anledning til det. - Henimod Aften sagde jeg
til Rasmus Damgaard, at nu maatte vi to nok helst
se efter at komme hjemad. Saa gjorde Karen baade
sig selv og Børnene i Stand til Hjemturen; der var
nu slet ikke Tale om, at hun havde haft andet i Sinde,
og Turen forløb saaledes for os alle paa en anstændig og fornøjelig Maade. «
En Gang havde Karen været syg og sengeliggende
en Tid, og Henrik havde ladet hente Læge til hende
flere Gange. - Saa var hun imidlertid igen kommen
til Kræfter; men da saa Lægen en Dag kom i Nærheden, aflagde han et Besøg. Og da han siden sendte
Regning, havde han opført » Lejlighedsbesøg 2 Rdlr. «
Karen syntes, det var en gal Historie med disse 2 Rdlr.,
da Lægen kun havde spurgt, hvorledes hun havde
det, hvortil hun havde svaret, at hun var rask. Det kan slet ikke gøre mig noget at betale dem, sagde
Henrik, og det vil vi ingen Vrøvl have om.
Nu havde han imidlertid leveret en Pumpe til Lægens Brønd, og da han en Dag kom igennem Hornsyld, Byen, hvor Lægen boede, gik han ind og slog
et Par Slag med Pumpen, og da han betalte Lægeregningen, fremlagde han ogsaa sin Regning: » Lejlighedsbesøg ved Pumpen 2 Rdlr.« Det ene ophævede
det andet, og saaledes var den Sag klaret. Lægen
forstod godt Meningen. -
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En Gang havde Henrik lavet en Pumpe til en Smed
i Barrit. - Præsten trængte ogsaa til en Pumpe. Hans og Smedens Brønd var lige dybe, og af Smeden
havde han faaet at vide, hvor meget Pumpen havde
kostet. Saa sendte Præsten Bud til Henrik, om han
vilde lave ham en Pumpe ligesom Smedens. - Det
vilde han jo nok, og en saadan blev nu boret, beslaaet
og sat ned; - men nu forlangte Henrik her noget
mere, end hvad Smeden havde betalt for sin. » Det forstaar jeg ikke, sagde Præsten, hvorledes kan
De komme i Tanker om, at jeg skal betale mere end
Smeden, da vore Brønde jo er lige dybe, og de lo
Pumper vel ogsaa er lige gode?« »Det synes jeg, De let kan forstaa«, sagde Henrik.
»Sæt, at De skal holde Ligtale over den rige P. Nielsen i N. Vrigsted og mig. - De to Taler kan maaske
blive lige meget værd; men det følger da alligevel af
sig selv, at De skal have mest for den, De holder
over P. Nielsen. Betalingen retter sig ogsaa undertiden
efter Omstændighederne.« - Saa betalte Præsten.
Sine sidste Aar herhjemme levede Henrik Mikkelsen
i Klakring, hvorfra han udvandrede til Amerika. Der
døde han under Gudstjenesten i en af de danske Kirker.
L. Maltesen.

SALMEBOGSKAMPEN I SINDBJERG
KIRKE,
HVORVED KINGOS SALMEBOG BLEV INDFØRT.
Af JENS LAURITSEN,
forhen Gaardejer i Vester Ørum.

I

1845. e.ller maaske i 1846 førtes der af Menigheden
i Sindbjerg Sogn en Kamp i selve Kirken om,
hvilken Salmebog der skulde bruges ved Kirkesangen.
I en Aarrække var den evangelisk-kristelige Salmebog
bleven brugt, men der var en Del, særlig af de »stærke
Jyder« (soJ,TI er meget stærkt pietistiske), der ansaa
Kingos Salmebog for den rette og derfor altid havde
medtaget denne i Kirken og siddet og sunget sagte i
den, medens den officielle Sang havde været efter den
evangeliske.
I Kingos Salmebog havde Salmerne den Gang ingen
Numre, men der var til hver Søndag anført Salmer
til Evangeliet baade før og efter Prædikenen, og disse
Salmer var det, der blev, om jeg saa maa sige, smaanynnede. Den evangelisk-kristelige Salmebogs Salmer
havde derimod Numre, der før Kirketjenesten blev
opskrevne paa de ophængte Tavler. Disse NummerOpskrivninger yndedes ikke af Kingos Tilhængere, og
det skete endog, at en en Gang sagde til sin Sidemand: »Naa, er Du nu med, for nu er »Beterne«
skrevne.« I ovennævnte Aar vilde Kingos Tilhængere
endelig forsøge, om det ikke kunde lykkes at faa
Kingos Salmebog officielt indført til Kirkebrug, og de
gik derfor rundt i Sindbjerg Sogn og samlede Underskrifter for den; men saa snart dette blev bekendt,
Vejle Amts Aarb. 1908. I.
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blev der lige saa ivrigt fra modsat Side samlet Underskrifter for at beholde den evangelisk-kristelige Salme. bog. Derefter aftalte Kingos Tilhængere indbyrdes en
nærmere bestemt Søndag, da de fuldtallig skulde
møde i Kirken og ved kraftig Sang skaffe Kingos
Salmebog Sejren. Denne Aftale fik det andet Parti
ogsaa at vide, saa Følgen blev, at der den paagældende Søndag var mødt særlig mange til Kirke. Kirkesangeren i Sindbjerg (Lærer Baggesgaard) havde endog
faaet sin Kollega i Grejs (Lærer Lebech), der havde
en særlig kraftig Stemme, til at møde og hjælpe sig
med Sangen efter den evangelisk-kristelige Salmebog.
(Lærer Baggesgaard, der var en ældre Mand, følte, at
det vilde blive vanskeligt at faa god Kirkesang med
Kingos Salmer til Melodierne, og var derfor nærmest
af denne Grund imod Indførelsen af Kingos Salmebog). Da Indgangsbønnen var bedt, begyndte begge
Partier Sangkampen, idet Kingos Tilhængere ikke som
sædvanligt sad og smaanynnede, men istemte deres
Salmer med fuld Kraft. Denne Sangduel, og det, at
der saaledes ligefrem blev gjort Revolution mod den
lovlig bestaaende Salmebog, vakte dog saa megen
Harme, at de fleste af evangelisk-kristelig Salmebogs
Tilhængere forlod Kirken før Prædikenen. Da denne
var endt, faldt det derfor saa at sige af sig selv, at
kun Kingos Salmer blev sungne.
Da Præsten, uden dog direkte at have taget Del i
Striden, sympatiserede med Kingos Tilhængere, saa
har siden denne Søndag Kingos Salmebog været brugt
uden Modstand som den officielle Salmebog i Sindbjerg Kirke indtil de allersidste Aar, da der har rørt sig
Stemning for, og delvis er indført en anden Salmebog.
Meddeleren af nærværende lille Beretning var selv
i Kirken den paagældende Søndag, da Sangkampen
fandt Sted.

FRA BRANDE
I PRÆSTEN NIELS CHRISTIAN CLAUSENS TID.
Af KLEMEN PEDERSEN.

N

IELS CHRISTIAN CLAUSEN var Præst i Brande fra

1763 til 1786. Der fortælles, at han kom hertil
fra Norge, hvor han i alt Fald en Tid har virket, men
sikre Oplysninger har jeg ikke derom. Ikke heller
ved jeg noget om, hvorhen han blev forflyttet, da
han rejste herfra. Det er kun fra den Tid, han var
her, jeg har enkelte sikre Oplysninger.
Han levede jo i Rationalismens Tidsalder og har
· rimeligvis været paavirket deraf. Der er sagt meget
nedsættende om de rationalistiske Præster. Praktiske
Folk har de dog tit været, hvis Virksomhed har sat
ret tydelige Spor.
Clausen har været en praktisk og alsidig uddannet
Mand, derom vidner flere Ting. Han har saaledes
været en Slags Sagfører og juridisk Vejleder for Folk
her i Sognet. Der findes endnu Skiftebreve, Skøder
og lignende Dokumenter, der er affattet af ham og
skrevet med hans faste og smukke Haandskrift.
Brande var ikke nogen betydelig By paa Clausens
Tid, men nogle Huse og Gaarde var der dog, og efter
Tidens Skik byggede tæt op til hverandre.
Dette sidste fik en uheldsvanger Betydning, da der
engang opstod Ildebrand.
I Løbet af et Aars Tid nedbrændte Præstegaarden
to Gange og den sidste Gang brændte desuden hele
10•
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Byen. Gamle Folk ved endnu at fortælle om, hvorledes begge Ildebrandene opstod.
Ved den første Ildebrand brændte altsaa kun Præstegaarden. Det var om Vinteren, og Præstefruen skulde
ud at køre. En varm Sten var lagt i Vognen til
hende at varme Fødderne paa. Den var imidlertid
bleven alt for varm, hvorfor man atter tog den af
Vognen og kastede den ind i et Rum, hvor der laa
noget Halm; heri stak den Ild, og hele Gaarden
brændte. Historien lyder ikke saa overmaade sandsynlig, men noget kan der jo gerne være om den.
Ret mærkelig er Beretningen om, hvorledes den
anden Ildebrand opstod, og den skal dertil være paalidelig.
En Mand havde drømt, at Byen vilde brænde. Da
man hos ham Dagen derefter netop skulde bage,
vilde han selv passe Ovnen, for at være sikker paa,
at alt gik ordentlig og forsigtig til. Han havde faaet
Ovnen gjort tilstrækkelig varm og de glødende Emmer
raget ud af den og ned i det uden for Ovnsmundingen
værende Kulhul. For nu at faa disse Gløder slukket
i en Fart, saa de ingen Ulykker skulde forvolde, tog
han en Spand Vand og slog ned over dem. Virkningen var kraftig om end ikke ganske efter Hensigten. Den voldsomme Dampudvikling fra Vandet,
der trængte ned mellem de glødende Kul, fremkaldte
en Eksplosion, der kastede en Del af Gløderne oven
ud af Skorstenen, hvor de straks antændte det tørre
Straatag. En stiv Sydøstvind førte hurtig Ilden videre
til de øvrige mod nordvest liggende Bygninger, der
alle nedbrændte. Kun Kirken blev skaanet, skønt
Vinden ogsaa her bar paa ; men Varmen, den var
udsat for, havde været saa stærk, fortælles der, at Blytaget paa sine Steder havde været lige ved (!) at smelte.
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Præstegaarden var lige genopbygget efter den første
Ildebrand, og der fortælles, at man kun manglede at
faa tækket det sidste » Baand « (Taget, der sys til den
øverste Lægte) paa Stuehuset; saa nær var alt det
udvendige færdig, da den nu atter nedbrændte.
Et af de sørgeligste Tab ved disse Ildebrande var,
at alle de gamle Kirkebøger og Libridatici (Dagbogsoptegnelser) brændte.
Der fortælles almindelig, at det var ved den første
Ildebrand, at hele Byen brændte, mens ved den sidste
kun Præstegaarden gik op i Luer ..
Nedenstaaende Anbefaling, som jeg har funden i
en Liber daticus, som nu er indsendt til Landsarkivet
i Viborg, viser, at dette er forkert.
Recommandatio n.
»Sogne-Præsten i Brande Hr. Niels Christian Clausen er d. 16. September sidst afvigte atter hleven
hiemsøgt med Ildsvaade, der foruden hele Brande Bye
fortærede hans efter sidste Ildebrand nye opbygte Præstegaard tilligemed indehavende Boehave. Biskoppen
forsikrede sig om Stiftets Geistligheds igientagne Kærligheds Hielp imod benævnte anden gang hiemsøgte
Broder, og forventer Brandhielpen til næste RiibeLandemode af D. Præpositis indsamlet. · Ligeledes
er Sogne-Degnen i Brande d. 16 Sept=- bleven hiemsøgt ved ovenbenævnte Ildebrand, saa at hans hele
Degne-Bolig tilligemed hans Indbo er bleven lagt i
Aske. Stiftets Degne ville af dets Aarsag til forestaaende Riibe Landemode udrede den sædvanlige
Brandhielp til bem= afbrændte Sogne-Degn Høyer
og betimelig tilstille samme hver sin Herreds Provst,
som medbringer samme tilligemed de øvrige Expenser. «
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Denne Rekommandation er vel fra Biskoppen, men
ved Indførelsen i Liber daticus er hverken tilføjet
Aarstal eller Underskrift. Den staar indført efter »et
Cirkulære, ankommen d. 19 Dece'" mod Aften« (heller
intet Aarstal), men_ foran det næste Cirkulære, »ankommen d. 7. Januar 1781«. Det synes heraf tydelig
at fremgaa, at Ildebranden, hvorved hele Brande By
blev lagt i Aske, maa være opstaaet d. 16. Septbr. 1780.
I samme Liber daticus er indført den Kvittering,
som Sognedegnen har givet for den modtagne Brandhjælp. Den lyder saadan:
»Den 5te oc= er mig af velærværdige Hr. Clausen
rigtig betaldt de fra Varde Landemode til mig indkomne 19rct siger Nitten Rigsdaler, hvorfore hermed
vedbørlig quitteres af
C. Høyer.
Brande d.

5te Octbr

1781.«

Der fortælles, at Clausen lod Tømmeret samt alt
Træværket indføre fra Norge i forarbejdet Tilstand
til det ny Stuehus. Det var en efter Tidens Forhold
ret anselig Bygning med mange og rummelige V ærelser. Ejendommelige var de svære og smukt formede »Dørgerikter«. Der var Tale om, da det nuværende Stuehus skulde bygges, at have bevaret nogle
af dem; men Vanskeligheden ved at faa dem til at
passe ind i det ny voldte vel, at det ikke blev til
noget
I ca. 120 Aar stod det Stuehus, som Clausen byggede.
Det blev i 1900 nedbrudt og erstattet af det nuværende.
Som til saa mange gamle Bygninger knyttede der
sig ogsaa noget hemmelighedsfuldt til det gamle Stuehus. Det betragtedes saaledes af nogle som sikkert,
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at det en Gang imellem ikke var fri for at spøge lidt
derinde. Sagnet om Spøgeriet gaar langt tilbage i
Tiden længe før dette Hus blev bygget, og skal stamme
fra et Spøgelse, som var nedmanet i et Morads i
Haven, men som godt en Gang imellem kunde finde
paa at muntre sig lidt inde i Stuerne.
Gik man om Aftenen op ad Trappen til Loftet,
syntes det tit, som om nogen gik bagefter. Vendte
man sig om og saa efter, var der intet at se. Laa
man vaagen om Natten, kunde man undertiden høre
nogen gaa gennem Stuerne, lukke Dørene op og i,
flytte om med Møbler og lignende, men aldrig saa
man noget. Spøgeriet var kun i Stand til at opfattes
gennen Høresansen.
Moderne og mistroiske Folk paastod, at det hele
var Indbildning og blot kom af, at man kendte Sagnet
om Spøgeriet, men andre, der havde hørt det, paastod ligesaa bestemt, at det var virkeligt nok.
Det kunde vel ikke undgaas, at Clausen ved de
gentagne Uheld · blev nødt til at stifte Gæld. Han
har derfor søgt om at blive forflyttet til et bedre
Embede. Da han muligvis har søgt flere Gange uden
Resultat, har han henvendt sig til Biskoppen om en
Anbefalingsskrivelse og faaet den. Den staar indført
i Liber daticus og lyder saaledes:
»Allerunderdanigst Attest.
Hr. Niels Christian Clausen, Sognepræsten i Brande
Kald, hvortil har Deres Majestæt jus vocandi*), Proust
i Nørvang Herred, har forlangt min allerunderdanigste
Attest til sine allerunderdanigst gjørende Ansøgninger
om allernaadigst Forflyttelse.
Sandelig kunde jeg tale Ordet for Fromhed, Mild*) Kaldsret.
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hed, Retskaffenhed for Gud og Mennesker, Flid og
Troskab i Embedet, tale Ordet for lang og møjsommelig Tjeneste i Norge, i Feldten og nu i 23 Aar her
i Stiftet, saa var det for denne værdige Mand, ikke
at tale om, deels, at Manden i det oeconomiske og
politiske Fag har gjort sig bekendt for Publicum og
erholdt Præmie i de udsatte Priis-Materier, dels, at
han har været haardelig hiemsøgt i dette lidet Kald
under 2de Ildebrande, som har begge gange kort efter
hinanden fortæret hans Præstegaard, som han ved
sin Ankomst til Embedet istandsatte, da den var i
høj grad forfalden, hvorover denne brave Mand, som
jeg har en besynderlig Kundskab til, har ei alene
tilsat, hvad han og hans Hustru førde ind i fælleds ;
men- har endog været nødsaget at sætte sig Giæld,
sidder med Børn, som alle· ere uforsørgede. Allernaadigste Konge! jeg anraaber i allerdybeste Underdanighed deres Kongelige Maiestets Landsfaderlige
Mildhed og allernaadigste Opmærksomhed paa denne
velfortjente Mands allerunderdanigste Ansøgninger
som kunde i de faa Lives Aar, Manden endnu har
tilbage, aabne for ham og hans dybt nedtrykte en
liden Udsigt i Fremtiden.
Allerunderdanigst af
Riibe d.

5te

Maji 1786.

Middelboe.
Efterskrift:
I Følge Wibergs Præstehistorie I, 385 (jfr. I, 203)
var Niels Christian Claussen født i Kristiania 28/s 1724
som Søn af Købmand Claus Claussen sammesteds.
I 17 43 blev han Student fra Kristiania Skole og i
1751 theologisk Kandidat. Efter at have været personel Kapellan i Øster Moland og Tromø i Kristians-
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sand Stift og derefter Feltpræst blev han 29/1 1763
kaldet til Præst i Brande og 4/s 1786 forflyttet til
Fredericia Trinitatis Kirke. I 1771 fik han baade
en Guldmedaille og en Sølvmedaille af General-Landvæsenskollegiet og 1790 kreeredes han til Doctor
theologiæ. Paa sine gamle Dage foretog han en Rejse
til sin Fødeby Kristiania, og her døde han 23/6 1794,
altsaa 70 Aar. gl. En Søn af ham, Claus Claussen,
døde 6/o 1842 som Præst i Smidstrup, 82 Aar gl.

S. H.

NYGAARD.
NOGLE BLADE AF EN GAMMEL GAARDS
HISTORIE.
Af P. ELIASSEN, Kolding.

1· ÆNGE havde man vidst, at der paa en Banke
L for Gaarden » Terpsminde« i 0. Starup

nord
Sogn
fandtes M urlevninger, I Efteraaret 1904 lod Ejeren
af Grunden, Proprietær Povl Terp, foretage nogle Udgravninger, og under dette Arbejde afdækkedes meget
betydelige Fundamenter. Et Sted fandt man Grundsten (s Syld«] sammenføjede med Kalk, to-tre Alen
bred. De fundne Mursten var »Munkesten«, og enkelte
af dem bar Spor af at have været benyttet to Gange.
En enkelt Mur, der har været ca. 1 Alen bred, synes
at have haft en Udstrækning af ca. 70 Alen.
Paa Opfordring sendte Nationalmusæet Arkitekt
C. M. Smidt til Stedet. Der foretoges en Del Opmaalinger og toges en Række gode Fotografier (nu i Nationalmusæets 2. Afdeling), men en nærmere Undersøgelse af Voldstedet, der vilde koste ret betydelige
Summer, var der ikke Raad til. Nationalmusæet disponerer ikke over store Pengemidler.
I Middelalderen laa der i Starup Sogn en adelig
Gaard, der afvekslende kaldtes Møgtved, Myltved eller
Møltued (af » Møgeltved « ?). I Slutningen af det 13. Aar-
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hundrede ejedes Gaarden af Stamfaderen for Adelsslægten Skeel, Albert Rytter. Samtidig med ham levede
paa Nibbeslot i Nærheden af det nuværende Nebbegaard Ætlingen af en i Middelalderen saare mægtig
Slægt, Lernbek, Hartvig Lembek, hvis Jordegods strakte
sig helt ind i Jerlev Herred. Formodentlig i Anledning af en Trætte om Jordegods mødtes han en Tingdag henved Aar 1400 med Albert -Rytter paa Jerlev
Herredsting*), der i gammel Tid skal være holdt paa
en Høj paa Tud ved Mark. De to Adelsmænd kom i
Ordstrid, og denne endte med, at Hartvig Lembek
dræbte Albert Rytter.
Et Drab paa Tinget var en meget alvorlig Sag. Et
almindeligt Drab kunde sones ved trende 18 Mark
Pendinge eller 54 Mark i Mandebod, men et Drab
paa Tinge, det grovest tænkelige Brud. paa Tingfreden,
var yderligere sat til 40 Mark Pendinge. Her var den
Dræbte tilmed Dronningens Ombudsmand, og. Drabet
kunde let komme til at koste den Nebbe Herremand
Livet.
Han slap dog langt lettere. I et Dokument fra 1401 **)
vedgaar Hartvig Lembek sin Brøde og den Straf, han
er falden i til Kronen, hvorfor han skøder og oplader til Kronen sin faste Gaard Nebbe Kronen til
evindeligt Eje og binder sig og sine Arvinger til, at
naar Dronning Margrete tilsiger, skal denne Gaards
Fasthed nedbrydes og ikke bygges igen uden hendes
Villie. Ikke engang saa slemt gik det i Virkeligheden.
Sandsynligt er det, at Gaardens Befæstning blev ødelagt, men Gaarden beholdt han og den gik i Arv til
hans Børn og Børnebørn.
Sagnet fortæller om denne Hartvig Lembek, at han
*) Starup hørte under Jerslev Herred, nu som bekendt Brusk Herred.
- **) Ældste Arkivregistr. I. 92. Reckers -Orion«. 1839. S. 383.
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var saa ond og grum i levende Live, at da han var
død, kunde man ikke faa hans Kiste i Jorden. Naar
Graven var kastet og man vilde til at sætte Kisten
ned, skød den sammen. Tilsidst tog man Liget ud
af Kisten, og det fik man lagt i Graven. Saa beholdt
Jorden ham. Den sidste Lembek paa Nebbe blev
vanvittig (Klaus Lembek, død 1562).
Albert Rytter*), der havde fundet sin Bane paa Jerlev Herredsting, havde flere Børn, deriblandt en Søn
ved Navn Anders Albretsen Skeel. I Regelen blev
han kaldet »lange Skeel«**). Med ham øgedes Slægtens
Magt, idet han giftede sig til en stor Gaard, » Hegnet«,
oppe i Salling. Desuden ejede han til en Tid ogsaa
Skovgaard i Starup Sogn. Han havde hele 9 Børn.
Han var ogsaa 3 Gange gift. En af de yngste af hans
Sønner, Iver Skeel, fik Møltved efter Faderens Død,
der maa være indtruffet omkring 1459. Med Iver
Skeel synes det gamle Drab paa Jerlev Herredsting
ganske at være glemt. Der er ingen Fjendskab og
intet Nag mellem Slægterne Skeel og Lembek. I alt
Fald blev Iver Skeel gift med Else Lembek, en Datter af Henneke Lembek til Nebbe.
I Iver Skeels Tid forsvinder Navnet Møltved, og
Navnet Nygaard begynder. Antagelig har Iver Skeel
da sløjfet det gamle fædrene Slot og bygget det op
igen, maaske paa samme Sted, vistnok før Aaret 1500.
Iver Skeel og Else Lembek havde to Børn, Hans
og Ane. Ane døde som Nonne i Dalum Kloster og
Hans fik Nygaard. Hans Søn igen hed Niels Hansen
Skeel og var gift med Karen Krabbe.
*) I Rothes »Brave Mænds Eftermæle, findes et Stik af Albert Rytter
(o: Ridder), en Gengivelse efter el Maleri, der nu er tabt. Paa Billedet ses
i Baggrunden en Borg med 4 Fløje, og 4 rundeTaarne indbygget paa de udvendige Hjørner. Da det intetsteds nævnes. at Alb. R. har ejet andre adelige
Gaarde end Møltved, er det ikke usandsynligt, at man her har et Billede
af Møltved. - **) Her ill. V. S. Skeel : Optegnelser om Familien Skeel. S. 31.
Ill. Adelsaarbogen 1901 (XVIII) var det Albert Skeel, der kaldtes saaledes.
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Vi er nu naaet et godt Stykke ind i det 16 ... Aarhundrede. Niels Hansen Skeel og Karen Krabbe havde
tre Børn, nemlig Hans, Ingeborg og Dorte. Hans
skulde selvfølgelig have Gaarden og de to Døttre giftes bort eller i Kloster.
1559 havde Kristian III lukket sine Øjne paa Koldinghus. Kronprins Frederik naaede ikke at komme
til hans Dødsleje, men indtraf først nogle Dage efter,
den 9. Jan. Han var dog ikke længe om at tage
Tøjlerne i sin Haand og optræde med Myndighed og
Kraft. Faa Maaneder efter besluttede han Krigen mod
Ditmarskerne, og, takket være Johan Rantzau, undertvang han dette Folk, der siden Slaget ved Bornhøved
havde været uafhængigt, og som i de sidste Aartier,
navnlig siden det uheldige Tog mod dem 1500 havde
vist sig noget overmodige. Det blev en kort Krig og
sejrrig for Fr. II og hans Forbundsfæller, thi Felttoget
var lagt saaledes, at Ditmarskerne ikke dennegang
kunde tage deres mægtige Forbundsfælle, Havet, til
Hjælp. Kort efter Hjemkomsten blev Kongen kronet.
I Avgust 1560 gæstede Kongen Nygaard. Der var
stor Stads og mange Fremmede, thi Niels Skeel fejrede. sin Datter. Ingeborgs Bryllup med Otto Banner.
Kongen gjorde sin V ært den Ære ikke blot at møde
selv, men han indbød sine Stalbrødre fra Ditmarskerkrigen til at komme med. Saaledes skrev han til
Hertug Adolf af Slesvig og bad ham paa sit Tysk
komme til Nygaard for at pleje Glæden (»um Freuden
zu pflegen«). Og der var Glans over de store Sale
paa Nygaard. Kongens egne Trompetblæsere og Pavkeslagere leverede Musiken, og Pasglas og Stob blev
flittig tømte til Ære for det nygifte Par. Og Kongen,
der var glad ved Hertug Adolf, gav ham Lov til toldfrit at føre 200 jyske Stude ud over Kolding Bro. At
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Hertugen var bleven modtaget med stor Stads i Kolding og at det havde kostet Kongen en brav Sum
Penge, det kan man endnu den Dag i Dag se af Tolderens Regnskab for det Aar, thi Udgifterne ved Modtagelsen gik ud af Kolding Toldkasse, der i de Dage
var Kongernes Guldgrube. Ogsaa Bertram Sehested
paa Brøndlund Slot ved Aabenraa fik Lov til at udføre Stude toldfrit, dog kun 100 Stk. Alt det er noget,
der er aftalt herude under Glassenes Klang.
Det fejler ikke, at der ogsaa allerede dengang er
hleven gjort Hentydninger til, at Otto Banner med
Ingeborg Skeel fik Kam til sit Haar, som man siger.
Hun var en Dame, der i høj Grad vidste, hvad hun
vilde og havde Karakter til at føre igennem, hvad
hun begyndte paa. Otto Banner skildres som noget
blødagtig.
Sagtens er der ogsaa falden Ord om Arvingen til
Nygaard, Hans Skeel. Han opholdt sig oftest i Vi~
borg, thi han var Landsdommer i Jylland, det vil
sige han førte Forsædet i Landsretten. Om ham fortaltes der en Kærlighedshistorie. Han havde nemlig
været forlovet med Jomfru Karen Skram, en Datter
af den berømte Søhelt Peder Skram, men Forlovelsen
var bleven hævet, og Hans Skeel forblev ugift alle
sine Dage. Jomfru Karen tog i Stedet den stærke
Herremand paa Egeskov, Laurids Brockenhuus. Hvad
der havde været i Vejen mellem dem, vides ikke.
Familien Skeels Historieskriver, Kammerherre Skeel,
har imidlertid fundet et Dokument fra den Tid, der
fortæller, at en vis Hans Skeel i 20 Aar levede sammen med en Kvinde og med hende - uden for Ægteskab - fik 11 Børn. Det vides nu ikke aldeles bestemt, om det er denne Hans Skeel, men Kammerherren mener aabenbart Jo. Maaske Karen Skram
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har kendt Hans Skeels Levnet allerede medens de var
forlovede, og saa af den Grund har hævet Forlovelsen.
Ingeborg Skeel drog med sin Husbond til hans Gaard
Asdal oppe i Vendsyssel.
Aaret efter hendes Bryllup ryddede Døden op paa
Nygaard, idet hendes Fader, Niels Hansen Skeel, døde.
Hans har nu overtaget Gaarden, men snart fulgte han
sin Fader. Den nordiske Syvaarskrig var lige begyndt, og Hans Skeel drog med alle sine Standsfæller
i Kampen. Han faldt med Sværd i Haand i Kampen
ved Svarteraa 20. Okt. 1565. Hans Lig blev ført
tilbage til Jylland. Længe vidste man ikke, hvor hans
Grav var, men nu har man fundet den, forresten paa
en underlig Maade. Hans Moder, Karen Krabbe, skrev
kort efter Sønnens Død til Domkapitlet i Ribe og bad
om Lov til at faa udleveret et gammelt Gravmæle,
der henlaa i Kirken, idet det var flyttet bort fra den
oprindelige Plads, Gravmælet var af Metal og 13-50
lagt over to af Slægtens Medlemmer, to Lembekkere,
der var døde under Pesten. Karen Krabbe fik Tilladelsen. I sin Skrivelse opgiver hun, at hun vilde
lægge Gravmælet paa sin Søn Hans' Grav. Man har
nu fundet det gamle Gravmæle i Viborg Domkirke,
og Hans Skeel maa derfor være stedt til Hvile her.
Nu var der kun de to Døttre tilbage, der kunde
arve Nygaard. Dorte blev gift 1576 med en Krabbe.
Ogsaa dette Bryllup var Frederik II med til, og han
fandt da saa stort Behag i Nygaard, at han straks
efter Brylluppet sendte fire Adelsmænd herned for at
taksere Gaarden, da han ønskede at købe den. Det
lader til at have været nogle vanskelige Taksatorer.
Der foreligger en hel Række Breve om Nygaards
Taksering. Først 1578 kom Handelen i Stand. Dorte
var det Aar død, og da Handelen skete, var Ingeborg
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oppe paa Asdal eneste Arving til Nygaard. Det blev
en Byttehandel. I Stedet for Nygaard udlagde Fr. II
Godset Vorgaard i Vendsyssel. Karen Krabbe er den,
der sælger til Kongen, men Otto Banner er paa sin
Hustru Ingeborgs Vegne Medudsteder af Skødet.*) Der-

Ingeborg Skeel,
efter Gravmælet i Voer Kirke.

med er vi færdige med Skeelerne. Jeg skal dog med et
Par Ord berøre Rygterne om Ingeborg Skeel. Der kan
vanskeligt tænkes noget ondt, som hun ikke er. beskyldt for. Man beskylder hende i Sagnene for stor
Gerrighed; det hed sig, at hun var saa gerrig over
sin Tid, at hun spandt i sin Vogn, naar hun kørte
til Kirke, for intet at forsømme, og da hun Aaret efter
*) Trykt i »Kronens Skøder«, I. 174.
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sin Mands Død byggede Voergaard, 1586, sagde man,
at hun dræbte Bygmesteren for at slippe for at betale hans Regning. Alt dette er - derpaa tyder adskillige historiske Oplysninger - Sagn, der ikke har
nogen Virkelighed til Grund. Hun kom herfra til en
forsømt og slet drevet Gaard, og som en energisk
Kvinde fik hun den i fortrinlig Drift, deraf er Historierne vel opstaaede. I Voer Kirke har hun sat en
Mindesten over sig og sin Mand. Begge er afbildede
paa Stenen, hun med meget energiske Ansigtstræk, han
med et noget kvindeligt Ydre. Ægteparret havde ingen
Børn, derfor satte Ingeborg Skeel Gravmælet, thi som
der staar paa dette:
» ...• naar Udarvinge de tage Gods og Peng',
Hukommelse om de Døde varer da icke læng'.«
Nygaard var nu et kongeligt Slot, men samtidig med
Nygaard gik en stor Del af hele Egnens adelige Jordegods over i Kong Fr. 11.'s Eje, ikke blot i Starup,
hvor der foruden Nygaard var 5 andre Herresæder,
men saa at sige alt Adelsgods i de 5 » lndherreder«
(Brusk, Jerlev, Anst, Holmans og Elbo Herreder)
ligesom i Haderslev Amt.
Alle Herregaarde i denne Egn nord for Kolding blev
nedlagte undtagen Nygaard. Nygaards Tjenere, som
Godsets Fæstere kaldes, svarede deres Skatter og Landgilde til Lensmændene i Kolding.
Det var 1578, at Kongen overtog Nygaard. Ved
Synsforretningen beskrives Borggaarden som bestaaende
af »4 Stenhuse med Kviste, Husene to Lofter høje og
tækkede med Tagsten, Stuerne en Part panelet og
formalet og med Vinduer, Loft og Bænke vel ved Magt
holden og en temmelig skøn Grav deromkring.«
Denne Beskrivelse er ikke meget malende. Efter at
Vejle Amts Aarb. 1908. I.
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Frederik Il overtog Nygaard, lod han foretage forskellige Byggearbejder, i hvert Fald paa Staldgaarden,
men sikkert ogsa~ paa Slottet.
De ældste Oplysninger, der kan findes om Borggaarden, siger kun om Bygningerne i det hele taget,
at »de var vel ved Magt holden at være«. Men fra
Lensmand Casper Marckdanners Overtagelse af Lenet
1585 er der en fuldstændig Beskrivelse over hvert
enkelt Værelse paa Nygaard. Af Beskrivelsen gengives
her i Nutids Retskrivning Kongens og Dronningens
Værelser:
» Udi kgl. Majestæts Kammer:
En udragt Skive (:>: et Bord til at trække ud}, to
andre Skiver, 13 Stole, som er komne fra Kolding, 4
Bænke. Stuen er omdraget med rødt Engelsk. En
rød engelsk Skive-Dug (Borddug). En liden Krone
(Lysekrone) med 6 Piber, af Messing. 11 Lysepiber
slaget paa V æggene.
Udi kgl. Majestæts Læsekammer:
En liden Skive. En rød engelsk Skivedug. Stuen
omdraget med rødt Engelsk*).
Udi kgl. Maj. Sovekammer:
En Skive. Stuen omdraget med rødt Engelsk.
Udi Dronningens Kammer:
Omdraget med rødt Engelsk. To Skiver, syv Stole.
To Skærmbrædter. En Bænk. Fire Lysepiber slagne
paa V æggene.«
Derefter nævnes »den unge Frøkens Kammer« (en
af Prinsessernes Værelser), »Frøkenens Sengekammer«,
»Jomfru- og Fruentimmers Kammer«, »det store Sengekammer derhos«, og »et andet lidet Kammer«.
Endvidere er der Fadebur-Stue, Lensmandens Kam*) I Læsekammeret var der Hvælvinger. Egedøren beslaaet med Kobber.
Syn over Nygaard. 1643.
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mer, Lensmandens Svendekammer, Borgstuen (»en
Skive, et langt Bord, en Bænk«], Fogdens, Skriverens
og Urtegaardsmandens Kamre og Køkkenet.
Aabenbart kommer vi nu over i en anden Fløj, thi
Listen fortsætter med Kongens Kammerjunkers Kammer, en liden Stue derved, »den unge Herres Kammer« (Chr. IV's Værelse) og »den store Stue«.
Her findes bl. a. »en Seng, som Fru Karen Skeel
(;): Krabbe) haver givet kongelig Majestæt, som er en
stor Bolster- Dyne og en stor Bolster-Hoveddyne, et
Dundækken, to Puder, et Læderlagen, et tyndt Sengeklæde, to Stykker rødt Skellert til et Omhæng og en
Kappe dertil.«
Endelig er der i Borggaarden et » Bruhus « ;) : et
Bryghus.
Endnu interessantere vilde det være at faa et Bil.ede af Bygningerne selv. Men først da Marckdanners
Enke, Sofie Oldeland, afleverer Lenet ~617, findes der
Oplysninger om Bygningerne paa Nygaard.
Ligesom i 1578 er der 4 Huse i Borggaarden, opmuret af Grund og tækkede med Tegl. Endvidere
nævnes »to smaa Vindeltrapper ]a: Taarne med Vindeltrapper), som er tækkede med Skifersten og et rundt
Karnap belagt med Bly, altsammen vel ved Magt.«
» Tre Stalde udi Staldgaarden, de to hver 30 Fag,
den tredie 17 Fag, muret mellem Stænger, tækket med
Tegl og ingen Loft derudi uden 15 Fag udi det
vestre Hus, som er noget bygfældig. Et lidet Porthus,
4 Fag, østen i Staldgaarden, som er gammel og staar
paa Fald.
Et Hus i Urtehaven, som Urtegaardsmanden haver
sin Værelse udi, 14 Fag langt, som er muret mellem
Stænger og tækket med Tegl, vel ved Magt saa vel
som Plankerne rundt om Urtehaven.«
11*
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Dette lille Billede kan yderligere vinde i Klarhed
gennem en Mængde smaa Notitser, der findes i Koldinghus Lehnsregnskaber og Bilagene dertil. Af Regnskabet for 1610-11 fremgaar det saaledes, at der har
været en »Løngang« paa Nygaard. Den gik »fra kgl.
Majestæts Kammer og under Jorden ind udi Urtehaven sammesteds«. Løngangen var en overbygget
Gang, der langtfra i hele sin Længde gik skjult under
Jorden. I Regnskabet 1617-18 hedder det, at den
gik over Voldgraven og ind i Urtehaven, der laa uden
for Gravene. Endelig var der »ved Nygaard« indrettet
et Salpeterværk. Salpeterværket (se »Kolding Folkeblad« 1908 Nr. 117) har dog i Virkeligheden været i
Borlev, hvor Stedet endnu kaldes »æ Pitteragre« (af
» Salpitter« eller Salpeter).
Straks da Frederik II overtog Nygaard, søgte han
at bedre Gaardens Drift, medens dens Tilliggende samtidig øgedes. En af Starup Sogns Byer, Skovbølling,
blev nedbrudt og lagt ind under Nygaard. Kongen
selv kom hyppigt til Nygaard. I 1579 var han der
to Gange, i 1580 fire Gange osv. Undertiden fejrede
han større Fester derude. I en af de tyske Skrivkalendere, · hvori Fr. II*) - ligesom senere Sønnen
Chr. IV - noterede Aarets Begivenheder, skriver Kongen under 30. April 1584: » Y dach fyck dye mechelbor
derris beschet (:>: nogle meklenborgske Sendemænd
fik deres Afsked). Samme dach gorde ieg Gulbar
Jun**) hans brullupt her pae Nuegar«. - Den føl•) Fr. Il's Skrivkalendere fra 1583, 84 og 87 findes gengivne i Hist. Tidsskrift, 4. R. 3 B. Der er dog, baade i selve Gengivelsen og i Noterne,
meget ofte Fejl. Optegnelserne fra 18. og 19. April 1583 om Kolding er aldeles forvrængede. S. 560 nævnes •Amthe,. Dette er -Am h e d e- og ikke
Anst. - Originalen er i Rigsarkivet: Danske Kongers Hist. 59 b. - **) Gilbert Jung, Skibsbøvedsmand. Han nævnes 6. Juli 1584 som udsendt for at
fange Mogens Heinesen. Kancell. Brevb.
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gende Dag rejste Kongen til Nim. Det var paa denne
Tur, at han aad (»aed«) med sin S~ffye og to af sine
Døttre i Kollerup Skov. Den 4. Maj drog han fra
Skanderborg sydpaa igen, nemlig til Vinding, for at
skyde Urkokke.
Selvfølgelig haabede Bønderne under Nygaard paa
bedre Kaar, eftersom de nu havde faaet en større
Herre. Men da de kom med et Andragende om Skattelempelser og Nedsættelser i Landgilden, svarede Kongen meget afvisende og antydede, at ved andre Slotte
og Gaarde blev Bønderne maaske mere besværede
end de*). Et Sted fik Bønderne dog Lettelser, ja fuldstændig Skattefrihed i tre Aar, nemlig i Aagaard, men
det skete paa den Betingelse, at de i tre Aar skulde
sørge for » at istandsætte deres Gaarde saaledes, at der
i hver kan være Staldrum til 5-6 Heste og gode
Kamre til Kongens Hofsinder«, saa disse kunde faa
Ophold hos dem, naar Kongen kom til Nygaard.
Denne Forordning udstedtes 1583 **), og Kongens
Besøg paa Nygaard blev derefter hyppigere og længere.
Christian IV var ligeledes en hyppig Gæst paa Nygaard, der ofte nævnes i hans Breve. Ogsaa af ham
fejredes der mange Fester paa Nygaard.
I Christian IV's Tid var der en særlig Kongevej fra
Nygaard til Kolding, paa hvilken Vej Kongen alene
maatte køre. Lensregnskabet 1616-17 nævner***) en
» Bro over Kjærbølling Aa paa Kongens egen Vej, naar
han rejser mellem Koldinghus og Skanderborg«. Kongevejen var forsynet med Slagbomme. Mellem Kongens
Bro (ved Kærbølling) og Nygaard var der en Slagbom,
paa Ammidsbøl Mark en, ved Hesselballe By en Slagbom osv. En Bro ved Nygaard kaldes****) »Aagebro«.
*) Kancell. Brevbøger. 1582. '/,. - **) Kancell. Brevbøger. 1583.
•••) Udgiftsbilag 165. - ••••) Lensregnskabet. 1625-26.
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Dette skal vel være »Aagaard Bro«. En Kusk, der
havde kørt paa Kongens Vej uden Tilladelse, sad 1616
lang Tid i Taarnet paa Koldinghus til Straf for sin
Forbrydelse.
Under Christian IV afløstes Avlingshoveriet til Nygaard mod en fast aarlig Afgift. I Lensregnskabet
hedder det, at »Kongen ved Brev af 3. Juni 1604, dateret Koldinghus, har tilladt, at de Gaardmænd, der
hidtil har pløjet og gjort Høstarbejde til Nygaard,
maa blive forskaanede derfor mod en Afgift af 11/2
Daler aarlig af hver Fuldgaard«. Indtægten deraf bliver for Aaret 1612-13 400 Daler 1 Ort.
Samme Aar meddeles det i Regnskabet, at Nygaards
underliggende Jorder bruges og udlejes til Høbjerring
og Græsbed. Herved indkom 300 Daler.
Ind i 1620erne blev Nygaard bortforpagtet til den
højstbydende.
Saa kom Kejserkrigen. Nygaard blev meget ilde
medhandlet ligesom alle Egnens Gaarde. Egnen fik
gennemgaaende stor Skattelindring »for at komme sig«,
og der betaltes ingen »Avlingspenge« af »Nygaards
Tjenere«.
I 1634 findes Nygaard at være bortforpagtet til Eg
uens Skovrider.
Vi ejer et Syn over Nygaard fra 1643, dateret 20.
April. Der nævnes her et »lidet og et stort Kancelli»,
hvilket tillige med de talrige Skrivelser, der er indførte
i Brevbøgerne, vidner om, at Regeringsforretningerne
ogsaa er varetagne fra Nygaard. I Spiret over den
ene Vindeltrappe hang en Klokke. I det vestre Hus
i Borggaarden var Loftet saa gammelt, at ingen uden
Fare kunde gaa derpaa; i Værelserne fandtes der nogle
Rammer, men »Kontrafejerne« var borte.
»Paa den nørre Side, østen ved Trappen, som gaar
0
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ned til Løngangen, var Muren revnet ovenfra ved tre
Alen nede. Selve Løngangen under Broen fra Borggaarden ud til Haven var slet borte. Broen fra Porten
og til Vindelbroen var med ny Fjelle lagt. Vindebroen var gammel. Den havde to Jærnlænker og var
oven til beslagen med J ærn.
Der fandtes ingen Planker om Urtehaven uden et
gammelt Gærde undtagen paa et Sted et Stykke EgePlankeværk. «
Men Thorstensons Krigsmænd, der - efter et Forræderi, begaaet af en Koldinggenser*) - uventet pludselig og let faldt ind i Nørrejylland 1644 og hærgede
• slemt, gjorde det næsten af med den gamle Gaard.
Efter Krigen hedder det:
»De 4 grundmurede Huse i Borggaarden var ganske
paa Lofter, Vinduer og Døre ruinerede og meget nederfalden, Murankre udbrudt og borttagne. Mange
Steder paa Tagene store Huller opbrudt og Tagstenene
i Stykker slagne. Fjellene af Broen op til Borggaarden
er ganske nederbrudt og borttagne, Gravene udskaarne
og Vandet udløbet, saa Gravene findes ganske tørre,
saavel som Dammen**) i Marken udskaaren og udløben«.
»Den lange Sal (altsaa Riddersalen), som er 30 Fag
og tækket med Tegl, er næsten falden, V æggene en
hel Hob ( !) udfalden og borte. En liden Stald er
nederbrudt og findes nogle faa Sten og Stolper paa
Stedet. Huset i Haven, som er 10 Fag og tækket med
Tegl, er ganske øde og forfalden. Haven findes ganske
øde og Lukkelset borte deromkring. Og findes paa
Nygaard ganske intet Inventarium.
*) Se Kolding Tingbog fra 1656. Fol. 71. - **) Der nævnes tidligere talrige Fiskedamme. Jeg har fundet Navnene »Smerfings Dam, i Damsgaards
Mark og Hededammen paa Aagaard Mark. -Smerling- er som bekendt
en Fisk (Grundling), Coliitis barbatulata, en Slags Karper.
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Faa Aar efter skrev Frederik III til Lensmand paa
Kcldinghus, Ebbe Gyldenstjæme, *) at han agtede at
lade det gamle brøstfældige Nygaard nedbryde og blot
reparere et eller to Huse i Ladegaarden. Til Reparation af disse Huse kunde der tages Materialier fra de
øvrige Bygninger, og hvad der blev tilovers, kunde
bruges til Reparation paa Staldgaarden ved Koldinghus,
Nygaard stod -nu saaledes i en Menneskealder, sandsynligvis kun beboet af Egnens Skovrider. Men snart
fik Nygaard en anden Bestemmelse.
Da hele Krongodset under Koldinghus kort efter
Christian V's Tronbestigelse blev udlagt til et Rytterdistrikt, og Rytterne indkvarteredes rundt omkring i
Sognene, blev deres Øvelsesplads ved Nygaard, hvor
Regimentscheferne boede. Der rejstes ved Nygaard
ligesom forskellige andre Steder i Landet (f. Ex. ved
Skanderborg og flere St.) »Rytterbarakker.«
Denne Ordning varede i ca. 40 Aar og ophørte 1717.
Rytterne blev nu forlagte til Købstæderne Fredericia
og Kolding, og Nygaard traadte tilbage fra sin »militære« Betydning. Atter blev der nedbrudt nogle Huse.
Tilsidst faldt ogsaa de, og kun Murlevningerne under
Jorden var tilbage, dem der i 1904 delvis afdækkedes
paa Terpemindes Mark.
I de forladte Rytterbarakker havde nogle fattige
Husmænd taget Bopæl. Til dem overlodes der 48 Td.
Hartkorn af Hovedgaardstaxten mod en aarlig Afgift
af 2921/2 Læs Hø og Forpligtelsen til selv at bygge
derpaa. Sandsynligvis er denne Overdragelse sket
udelukkende i Regimentskassens egen Interesse, idet
en saadan Høleverance var særdeles kærkommen. De
Gaarde, der opstod paa de 48 Td. Hartkorn, kaldes
stadig »de saakaldte Selvejere«, og de har haft store
*) Jyske Registr. 1649. "/o. (Rigsarkivet).
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Friheder. Som boende paa Jord af Hovedgaardstaxt
havde efter Sigende de Brakker Mænds Sønner Frihed
for Militærtjeneste; i hvert Fald var Gaardene tiendefri
og slap for ordinære og ekstraordinære Skatter.
»Saaledes blev der«, skriver Sognepræst Jens Høyer
i Starup 1766, »af en Herregaard 10 Bøndergaarde«.
» Hs. Majestæt tillagde da Sognepræsten i Refusion
af Nygaard i Stedet for Tiende og Offer 12 Rdl. og
for den By Skovbølling kaldet (12 Gaarde og Bol),
dens Ødelæggelse i fordums Tid, ligeledes 10 Rdl., for
Afgang i Offer ligeledes 2 Rdl. 64 Sk., og som nærværende Sognepræst lod sig forlyde med at ville søge
om Refusionens Forbedring eller at maatte nyde sin
Tiende, saa, for at forebygge, vedtog de Nyborg Mænd,
at' de til hver af de tre Højtider vilde svare Præsten
en Mark af Td. Hartkorn i Offer, hvorved det forblev
og er saaledes af dem rigtig svaret indtil denne Dag.
Forhen er bemeldte 24 Rdl. 4 Mark aarligen til Mortensdag udbetalt af Regimentsskriveren, men ved Konditionerne til den kgl. Avktion 30. Maj 1765 er denne
Refusion nu hæftet paa Nygaards Kobbel.«*)
Byen, der opstod, kaldtes altsaa Nyborg. Men Folk
er altid ondskabsfulde. De sagde ikke Nyborg, men
oftest »Barakkerne«. Efterhaanden har Navnet »Brakker« sejret. Der er ingen længer, der siger Nyborg.
Saa vidt jeg ved, er det i Familier i Brakker blevet
brugt som Stamnavn.
Indenfor Starup Sogn indtog de Brakker Mænd
langt ind i Mands Minde en Særstilling, og det kom
ikke sjældent til Smaaoptrin mellem den øvrige Del
af Sognet og dem.
Da det kongelige Gods i Koldingegnen skulde sælges 1765, nævnes atter »de saakaldte Selvejere« i Brak•) Præsteberetninger i »de Grønlundske Papirer«. (Stiftsbibl. i Ribe.)
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ker. Det synes ogsaa, som om de Brakker Gaarde er
solgt paa Auktionerne og først derefter er overgaaede
til virkeligt Selveje.
Foruden de 48 Tdr. Hartkorn, som de Brakker
Mænd havde faaet, var der -endnu et Stykke af Hovedgaardstaxten tilbage, nemlig den ovenfor omtalte »Nygaards Kobbel«. Ved Avktionerne over det kgl. Gods
blev den solgt til Monsieur Rasmus Dreyer paa Dons
Mølle.
Ved Kontrakt af 6/a 1786 solgte Rasmus Dreyer Nygaards Kobbel (fri Hovedgaardstakst) 19 Tdr. 1 Skp.
3 Fdk. 2 Alb. Ager og Eng, Skovskyld 4 Skp. 2 Alb.
og Almind Kirke til Hr. Rasmus Anthon Poulsen (sagtens fra Pedersholm ved Vejle, som han fik tilskødet
26
13/6 1787 gav Rasmus
/6 1784 og ejede 16/5 1785).
Dreyers Arvinger ham »nu boende paa Nygaards Kobbel« Skøde derpaa. 4/5 1790 skøder Rasmus Anthon
Poulsen Nygaards Kobbel, nu Phoenixborq kaldet, m.m.
til Hr. Henrich Bus, Forpagter paa Harritslevgaard
i Fyn.

SMAASTYKKER.
TO PRÆSTEBERETNINGER FRA 1687.
Ved P. ELIASSEN.

I

Slutningen af det 17. Aarhundrede lod den lærde
Professor P. Resen gennem Biskopperne udgaa Fore spørgsier til alle Landets Sognepræster om Antikviteter
og mærkelige Forhold i Sognene. Det indkomne Materiale benyttede han til deraf at danne en stor Danmarks-Beskrivelse »Atlas Danicus« paa ikke mindre
end nogle og tredive store Folianter. Dette herlige
Værk brændte desværre i Københavns Ildebrand 1728.
Forinden havde Resen dog ladet lave et Uddrag af
Værket paa Latin, og af dette Uddrag har vi endnu
en Afskrift (Det kgl. Bibi. Uldall Fol. 186). Uddraget
er i 7 Bind. Dette Værk tilligemed nogle Kobberstik
og Tegninger, der var udførte til Resens Atlas, hører
til Bibliotekets største Kostbarheder.
Imidlertid er ganske enkelte af de Præsteberetninger,
der indsendtes til Professor Resen, i Behold. I det
kgl. Bibi. findes saaledes følgende Beretning (Langeheks Excerpter 59) fra Almind Sogn, forfattet 1687 af
Kapellanen i Kolding, Rasmus Clausen Sagger, der
tillige var Sognepræst for Almind Sogn:
» Om Almind Sogn liggendes under Koldinghus Amt
udi Brusk Herred 1 Mil fra Kolding findes intet Nota-
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bile, som kunde være Excell. Dno. Doctori til efter
Begæring uden :
Anno 1644 siges der at være holdt en Skærmydsel
imellem de danske og de svenske, hvor de svenske
fik en stor Nederlag (og) flyede skammelig, da de havde
ladet mange døde Kroppe paa Valstedet.
Anno 1674 slog vor allernaadigste Herre og Konge,
Kong Christian V sin Feltlager med den ganske Armade
paa Almind Mark, hvor Grøfterne og Transimentet
endnu findes saavel som en liden Skanse, som Majestæten samme Tid havde stor Lyst med at berende
og indtage. - Der siges (i Almind Sogn) at have været stor Skov i forrige Tider, men nu ganske forhuggen og øde, saa der brændes nu i al Almind By altid
Tørv, som graves i en Mose lidet fra Byen. Deres
Sæd er mesten Rug, lidet, men rent og godt, har en
skarp Græsgang, hvorfor hverken gode Heste eller
Stude, uden de køber dem andet Steds fra. Udi Almind By er der i mange Aar ikke lagt Følle til formedelst den skadelige Ulv. Videre veed jeg ikke herom.
Rasmus Claussen Sagger.
Skanserne mellem Almind og Dons nord for Landevejen er tidligere omtalte her i Aarbøgerne (1905 S. 158).
Her skal kun oplyses, at der i det saakaldte » Frederik V Atlas« i det kgl. Bibliotek fra 1674 findes et
stort og tydeligt Kort over disse Skanser saavel som
over Lejren ved Almind. Lejren var nordfor Aaen og
og har i Retningen Sydøst-Nordvest haft en Udstrækning af ca. 300 Alen og i Retningen Nordøst-Sydvest
godt 100 Alen. Kortet, der er udført i Farver og angiver Bakke og Dalstrøg, er tegnet med Omhu. En
fotografisk Kopi er i min Besiddelse.
Med Hensyn til Slaget 1644, da har der vist staaet
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hele to Kampe her med Svensken. Den ene Kamp
er, som Hr. Rasmus Sagger anfører, udkæmpet 1644
og er beskrevet i Aarbøgerne for 1905. Men ogsaa i
1645 stod der en alvorlig Kamp ved Almind. Det
hedder derom i Tingsvidner efter Krigen 1644 (Rigsarkivet):
Viuf Sogn og By blev deres Korn nedreden 7. A vgust 1645, der det Slag skete ved Almind,
baade af Fjenderne som flyede og af Kongens Folk,
som fulgte efter .... «
Endelig hvad angaar Skovene i Almind, da blev der
i Begyndelsen af 17. Aarhundrede næsten hvert Aar
indbrændt et ikke helt ubetydeligt Antal Svin paa
Olden i Almind Skov. Dette fremgaar af Lensregnskabet.
))I

Den anden Præsteberetning er fra samme Aar og
findes i samme Pakke. Den er fra Eltang og Vilstrup,
)) For Eltang Sogn findes det Fiskeri, som dagligen
tilgaar (;): finder Sted) udi Kolding Fjord, hvor Strandhuse Fiskere kan tage en god Torsk, Ørred, Sild,
Makrel og undertiden vel ogsaa en Stør, og har sig
vel ogsaa tildraget, at de en liden Springhval har bestridt, som i Fjorden er indløben og ej saa hastig
igen kunde finde Udgang. Af Gevækst findes intet
rart (;): sjældent), uden man derfor vil regne Jordbær
og Hindbær, som her vokser i temmelig Mængde,
hvoraf Liebhavere kan berede en velsmagende Vin.
Udi Vilstrup Sogn findes en Gaard, navnlig Lande·
rupgaard, hvis tilhørig Mark ligger omgrøftet saa godt
som midt paa Vilstrup Mark, hos hvilken Gaard findes en jordbunden Sten med hemmelig Skrift og Bogstaver paa, men nu saa forslidt, at hele Linier er
ukendelige. Det første jeg kom her til Stedet, arhej-
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dede jeg vel paa at finde nogen Forstand derudi, men
forgæves. Hos samme Sted findes en Vældekilde, som
endnu kaldes Kongskilde og er for nogen Tid siden
brugt til en Fiskedam, men findes ikkun i slet Stand.
Hvad de Gemene herom fabulere, er ikke værd at antegne saasom en Ting, der har ingen vis Grund.
Med Kornsæd og Kvægdræt er ikkun gemen Handel
som paa de fleste Steder.
At jeg ej videre end ovenbemeldt er endnu har ohserveret vidner jeg
Peder Clausen Emmerleff.
Stenen med den hemmelige Skrift, som Præsten ikke
kunde finde Forstand i, er den af Ole Worm afbildede Runesten, der her gengives efter W orms Rune-

værk. I 1799 oprejste Ejeren Stenen, der var sunken
i Jorden, men senere er den sporløst forsvunden.
N. F. S. Grundtvig skrev i 1816 et Digt om den forsvundne Runesten, og i en Note til dette Digt, der
fremkom i »Heimdal, dansk Nytaarsgave for. 1816«,
meddeler han et Forlydende om, at Stenen er kløvet
til Trappesten. Et andet Forlydende vil vide, at Stenen er brugt i Sylden under en af Gaardene i Vilstrup. Endnu ifjor Sommer har to Mænd i Kolding-
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egnen søgt efter Stenen i en Stenkiste paa Vejen mellem Møsvraa og Landerupgaard. Stenen fandtes ikke.
Men dermed er Haabet om, at Stenen maa komme
for en Dag, ikke opgivet, og intet maa spares, der
kan føre til dette Maal.
Ole Worm læste paa Stenen (i anden Linie) Navnet
»Harald« og har derfor sat Stenen i Forbindelse med
Harald Blaatand. Landerupgaard er som bekendt en
gammel kongelig Gaard, Det, som »de Gemene fabulere om«, og som Præsten ikke vil antegne, er Sagnet
om, at Kongerne i gammel Tid badede i Kilden, fordi
Vandet havde stor Lægedomskraft. Man har ogsaa
villet se noget overnaturligt deri, at Vandet i Kilden
ikke fryser til, men det gør en stærkt løbende Kilde
jo ikke saa let.

»EN SKOVAUKTION I DE OTTE SOGNE«.

E

T Par Rettelser i Aarbøgernes sidste Hefte har
ved en Misforstaaelse faaet en Form, som, mod
Redaktionsudvalgets Villie, maaske var stødende for
Indsenderen af det interessante lille Stykke »En Skovauktion i »de 8te Sogne« i 1849.« En Trykfejl som
»Schrøder« for »Schrader« kan let undgaa Opmærksomheden, og det er naturligvis et særligt Uheld, naar
Tilfældet bliver til en Tanke, ved at der paa samme
Sted ogsaa har været Skovfunktionærer af Navnet
Schrøder.
Slægten Johannsens Kongetroskab kan · ikke drages
i Tvivl og er heller ikke bleven det af den ærede
Indsender, men Kongetroskab kunde i hine Tider godt
enes med Mangel paa Forstaaelse af den nationale
Kamps Betydning og med Sympathi for den slesvigholstenske Personalunion, som var alle vakte, dansksindede Mænd en Forargelse.

Vedtægter
for "Vejle Amts historiske Samfund".
(vedtagne i 1907 ved 2 Afstemninger
i Overensstemmelse med den i de ældre
Vedtægter af 6. Januar 1905 § 7 foreskrevne Fremgangsmaade).
§ 1.
Samfundets Formaal er at vække og nære den historiske Sans
Amtet:
a) ved Udgivelse af en Aarbog, indeholdende historiske Afhandlinger og Efterretninger;
b) ved Afholdelse af Foredrag over historiske, fortrinsvis lokalhistoriske Emner;
c) ved Indsamling af Optegnelser til Brug for kommende Tiders
Granskning, særlig vedrørende Amtets Historie;
d) ved Medvirkning til at frede Amtets historiske Mindesmærker,
derunder gamle Bygninger.
For saa vidt Samfundets Midler tillader det, kan der gives
Understøttelse til Udgivelse af særlige Fremstillinger af historisk
Interesse for Amtet, naar Anskaffelsen derved lettes for Samfundets
Medlemmer.
§ 2.
Indmeldelse i Samfundet kan ske ved Henvendelse til et af
Bestyrelsens Medlemmer. Medlemsbidraget er 2 Kr. aarlig eller
mindst 25 Kr. en Gang for alle. Aarsbidraget opkræves en Gang
aarlig, i Almindelighed i Juli Maaned samtidig med Udsendelsen
af Aarbogen. Denne skal indeholde Medlemsliste med Tilføjelse i
senere Aargange af Tilgang og Afgang af Medlemmer.
§ 3.
Samfundet forestaas af en Bestyrelse paa 9 Medlemmer, som
Regel bosiddende i .Amtet. De vælges for 3 Aar ad Gangen, saa-
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ledes at der hvert Aar afgaar 3 Medlemmer. Afgangsordenen er
bestemt ved Lodtrækning. Valgene foretages paa det ordinære
Aarsmøde. Genvalg kan finde Sted.
Bestyrelsen vælger selv sin Formand og fordeler Arbejdet over·
ensstemmende med sin Forretningsorden.
§

4.

Aarbogen udsendes enten med to Halvbind eller et Helbind aarlig, mindst paa 12 Ark.
Ethvert Medlem modtager Aarbogen gratis. Bestyrelsen kan
afslutte Overenskomst med andre lokalhistoriske Samfund om
gensidig Adgang for det ene Samfunds Medlemmer til imod nedsat Bogladepris at subskribere paa Skrifter, udgivne af det andet
Samfund, ligesom Bestyrelsen træffer Bestemmelse om, i hvilket
Omfang Aarbogen tilstilles offentlige Myndigheder og andre uden
Betaling.
§ 5.
De historiske Foredrag afholdes saa vidt muligt afvekslende
rundt i Amtet, dels i Byerne, dels paa Landet.
I Aarbogen optages en Fortegnelse over de i Løbet af sidste Aar
afholdte Foredrag.
§ 6.
En Liste over de i Aarets Løb af Samfundet erhvervede Skrifter
og Optegnelser optages i Aarbogen. Udlaan fra Samfundets Arkiv
kan ske efter skriftlig Henvendelse til Bestyrelsen.
§ 7.
Kalenderaaret er Samfundets Regnskabsaar. Det aarlige Regn. skab revideres af to for 3 Aar ad Gangen valgte Revisorer og
fremlægges i revideret Stand til Godkendelse paa det ordinære
Aarsmøde. Et Uddrag af Regnskabet meddeles i Aarbogen.
Bestyrelsen drager Omsorg for, at Samfundets Midler frugtbargøres paa behørig Maade ved Anbringelse i en Sparekasse.
§ 8 ..

Hvert Aar, saa vidt muligt i April Maaned, afholdes et ordinært
Aarsmøde for Medlemmerne skiftevis i Amtets 3 Købstæder. Indkaldelse til Mødet sker ved Bekendtgørelse i Amtets Dagblade eller
ved direkte Underretning til Medlemmerne mindst 14 Dage forud.
Paa Mødet gives Beretning om Samfundets Virksomhed i det
forløbne Aar, hvorhos Regnskabet fremlægges til Godkendelse og
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nye Valg af Bestyrelsesmedlemmer, eventuelt af Revisorer, foretages. Endvidere behandles mulig fremkommende Forslag fra Bestyrelsen eller fra enkelte Medlemmer efter Anmeldelse til Bestyrelsens Formand mindst 8 Dage forud for Mødet.
Ekstraordinære Aarsmøder indkaldes, naar Bestyrelsen finder Anledning dertil, eller naar mindst 10 Medlemmer stiller skriftligt
Forlangende derom.
Sagerne afgøres paa Aarsmøderne ved simpel Stemmeflerhed.
Dog skal til Vedtagelse af Ændringer i Vedtægterne kræves enten
8/4 af det afgivne Antal Stemmer, eller at Ændringerne vedtages
med simpel Stemmeflerhed paa to efter hinanden følgende Aarsmøder, jfr. endvidere § 9 nedenfor.
§ 9.

Beslutning om Samfundets Opløsning kan kun tages paa et i
Henhold til § 8 sammenkaldt ordinært eller ekstraordinært Aarsmøde, paa hvilket mindst Halvdelen af Samfundets Medlemmer
er repræsenteret, og hvor Forslaget om Opløsning vedtages med
mindst 2/a af de afgivne Stemmer. Om denne Sag kan Stemme
afgives enten personlig eller ved skriftlig Fuldmagt til et mødende
Medlem. Ved Opløsningen skal Arkivet deponeres i offentligt Arkiv
eller Samling, saa vidt muligt indenfor Amtets Grænser og med
Adgang til Udlaan.
§ 10.
Disse Vedtægter træder i Kraft den 1. Januar 1908, fra hvilken
Dag Vedtægterne af 6. Januar 1905 ophæves. Regnskabsperioden
1. Oktober 1906 -·· 30. September 1907 forlænges med 3 Maaneder
indtil 31. December 1907 uden Opkrævning af særligt Bidrag fra
Medlemmerne for dette Fjerdingaar.

Forretningsorden
for

Vejle Amts historiske Samfunds Bestyrelse,
vedtagen i Bestyrelsens Møde den 24. April 1908.
§ 1.

Bestyrelsen vælger en Formand, en Næstformand, en Kasserer
og en Sekretær, Valgene gælder for et Aar ad Gangen.
Formanden indkalder til og leder Bestyrelsens Møder. Disse
afholdes mindst en Gang om Aaret, nemlig i Løbet af sidste Halvdel af Februar Maaned, til Godkendelse af det sidste Aars Regnskab, jfr. Vedtægternes § 7. I øvrigt sammenkaldes Bestyrelsen saa
ofte, som Formanden anser det for nødvendigt, eller naar mindst
3 Bestyrelsesmedlemmer· fremsætter skriftlig Begæring derom. Alle
Møder indkaldes ved Brev til hvert enkelt Bestyrelsesmedlem, saa
vidt mulig med 8 Dages Varsel og med Angivelse af de Spørgsmaal, der vil komme til Forhandling. Over Beslutningerne paa
Bestyrelsens Møder føres en Protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende Medlemmer.
Næstformanden overtager i Formandens Forfald de denne
paahvilende Forretninger.
Kassereren er Samfundets Regnskabsfører. Han fører Fortegnelse over Samfundets Medlemmer og foranstalter Medlemsbidragene
opkrævede, efter Omstændighederne ved Bud eller ved Postopkrævning. Kassereren foretager alle Samfundet vedkommende Udbetalinger. Er han i Tvivl om en Fordrings Rigtighed, forelægger han
Spørgsmaalet for Formanden. Regnskab· aflægges af Kassereren
efter Udløbet af hvert Regnskabsaar, saaledes at det inden Udgangen af den følgende Januar Maaned kan være tilstillet Revisorerne, som derefter inden 15. Februar indsender det til Formanden
til Forelæggelse for Bestyrelsen.
Sekretæren fører Protokollen i Bestyrelsens Møder og besørger
Brevvekslingen efter Forhandling med Formanden. Han drager
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endvidere Omsorg for Opbevaring af Samfundets Arkiv og forestaar det i Vedtægtens § 6 ommeldte Udlaan fra Arkivet, for saa
vidt disse Forretninger ikke overdrages et andet Bestyrelsesmedlem
som Arkivar.
§ 2.
Formanden i Forening med Næstformanden, Kassereren og Sekretæren danner et ·Forretningsudvalg til Afgørelse af Bestyrelsens
løbende Sager i Tiden mellem dennes Møder. Sager af større
Vigtighed kan efter Formandens Bestemmelse omsendes til skriftlig
Votering mellem Bestyrelsens Medlemmer.
§ 3.
Bestyrelsen vælger et Udvalg af 3 Medlemmer, hvoraf den ene
som Formand, til paa Bestyrelsens Vegne som Redaktionsudvalg
at forestaa Udgivelsen af Samfundets Aarbog.
Endvidere vælges et Udvalg, ligeledes paa 3 Medlemmer, hvoraf
den ene som Formand, til paa Bestyrelsens Vegne at ordne Foredragsmøder rundt i Amtet.
§ 4.
Valgene til de i§ 3 ommeldte Udvalg gælder for 3 Aar ad Gangen.
Udtræder et Udvalgsmedlem af Bestyrelsen, skal der paa Bestyrelsens første Møde eller om fornødent ved skriftlig Votering mellem
Bestyrelsens Medlemmer foretages Valg paa et nyt Medlem til Udvalget.
§ 5.
For at der i et Bestyrelsesmøde kan tages en gyldig Beslutning,
udkræves, at mindst 5 Medlemmer, deriblandt enten Formanden eller
Næstformanden, er til Stede. Alle Afgørelser træffes ved Stemmeflerhed. Staar Stemmerne lige, er Forslaget forkastet.
Naar ved Foretagelsen af Valg flere faar lige mange Stemmer,
gør Lodtrækning Udslaget.

Vejle Amts historiske Samfund.
Regnskab for Tidsrummet 1. Oktb. 1906 - 31. Decb. 1907.
I

INDTÆGT:

Kr.

ø.

Kassebeholdning den 1. Oktb. 1906 .......... 1208 51
Medlemsbidrag 1907 ....................... 1650 00
Medlemsbidrag en Gang for alle ............ 23 00
Subskribenter .............................
Salg af ældre Aargange ............ ., ....... I 296 00
Salg af Samfundets Skrifter til Ikke-Medlemmer I 44 35
Aarsbidrag fra Stat, Amt og Kommuner ..... 550 00
Entre ved Foredrag ....................... 103 79
59 02
Renter af Kassebeholdning .................
4 00
Andre og uforudsete Indtægter .............

li

UDGIFT:

Kr.

ø.

Udgivelse af Aarbogen:
28 00
a. 1. Halvbind 1906. Restbeløb ...........
b. 2.
- ................... 857 68
c, 1.
1907 .................... 1100 80
d. 2.
- ................... 511 75
Foredrag ................................. 496 19
8 40
Anskaffelse af Inventar ....................
Bestyrelsens Rejser, Portoudlæg m. m. . .... 115 81
Udsendelse af Aarbogen ................... 168 41
Kontorudgifter ............................ 106 90
13 45
Andre og uforudsete Udgifter ..............
Kassebeholdning ................. ·......... 531 28

-- -

Kr ...... 3938 67

Kr ...... 3938 67

Kolding, 4. Februar 1908.

J. Q. BPandorff.
Ovenstaaende Regnskab er efterset og godkendt af Revisorerne, Kammerraad J: Schnltz, Dalby, og Købmand Anton
Simonsen, Kolding, og derefter godkendt paa det ordinære Aarsmøde den 24. April 1908.

I

t

VEJLE AMTS AARBØGER
udkommer. i Halvbind med mindst 12 Ark (192 Sider) aarlig og
behandler historiske, topografiske og dermed beslægtede Emner
fra ældre og nyere Tid, hentede fra Vejle Amt.
Aarbøgerne, hvis Hefter enkeltvis kan købes i Boghandelen,
uddeles frit til Medlemmerne af Vejle Amts historiske Samfund.
Medlemsbidraget er 2 Kr. om Aaret. Indmeldelse i Samfundet
modtages af enhveraf Styrelsens Medlemmer. Disse er:
Stiftamtmand V. Bardenfleih, Vejle, (Formand); Kæmner I. 0.
Brandorf], Kolding, (Næstformand, Kasserer); Filialbestyrer P. Eliassen, Kolding; Cand. mag. S. Hansen, Vejle, (Sekretær); Seminarieforstander R. J. Holm, Vejle; Pastor H. Kau, Gadbjerg; Oberst Axel
Liljefalk, Fredericia; Lærer S. N. Mouritsen, Mørup, Gødding pr:
Vejle, og Propr. Chr. Ravn, Sjølundgaard pr. Vejstrup.
I Redaktionsudvalget: Oberst A. Liljefalk, (Formand); Filialbestyrer P. Eliassen og Cand. mag. S. Hansen.
I Foredragsudvalget: Pastor H. Kau, (Formand); Seminarieforstander R. J. Holm, Vejle, og Propr, Chr. Ravn, Sjølundgaard,

INDHOLD AF FØHSTE HALVBIND 1908:
Enkedronning Dorothea paa Koldinghus. Af mag. art. Hnao MA'fTHIESSEN. (Med et Billede og en Gengivelse af Dronning
Dorotheas Haandskrift.)
Jørgen Birkebæk. Et Bidrag til de kloge Mænds Saga. Af HANS KAu.
Slavekrigen i Givskud Sogn. Af HANS KAu.
Fra Fredericia Latinskole. Af C. BEHREND. (Med et Billede.)
Fra Starup Sogn. Il. Af Pour. LINDHOLM.
Lidt fra Vrigsted Sogn. Af ANDERS JØRGENSEN og L. MALTESEN.
Salmebogskampen i Sindbjerg Kirke. Af JENS LAURITZEN.
Fra Brande. Af KLEMEN PEDERSE:'.\1.
Nygaard. Nogle Blade af en gammel Gaards Historie. Af P.
ELIASSEN. (Med 2 Billeder.)
Smaastykker. - Vedtægter for Vejle Amts historiske Samfund. Forretningsorden for Vejle Amts historiske Samfunds Bestyrelse. -,- Regnskab for Vejle Amts historiske Samfund
1906-· 07.

TIL MEDLEMMERNE!
Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa indlagte Subskribtionsindbydelse paa »Kolding Bys Historie ved P. Eliassene og den
nedsatte Pris for Samfundets Medlemmer og Subskribenter.

KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI - KOLDING

