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Efterretninger
Om

min Herkomst og Slægt
paa Fredrene og drene Side.

Min Fader

Johan Christian Ryge er fød d 26 Martii 1688 slet tens
udi Aarsløff bye, som er enneret til Sønder Næraae i Aasum Herred i Fyen af
Anders Madsen Ryge og Cathrine Jensdatter, blev derpaa d 1 April som var

5te Søndag i Fasten Christnet af Velærværdige Hr. Hans Julii Rummel
og indlemmet i den Christen Kirkes Saand. Da denne Søn kom en

tilling til verden med sin Søster, som hørt efter fødselen døde, og var den
anden Søn, som forældrene i deres ægteskab bleve velsignede med, var deres
fælde over hans ankomst des de større, da hand blev i live. hands tilvox
ende der bar de al muelig tiid for hands opdragelse, og paatog hands
Moder sig selv den umage at lære ham at læse. Ao 176 gik hands graae
gaaende Fader seer med ham til Kiøbenhafn for at consulere sin ældste
Søn Jens Andersen Ryge, hvilken tienst eller profession ham kunde synes
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at være sin ligste broder gavnligst at lære, hvorved hand i fremtiiden
kunde forhverve sit brød, hvorpaa de besluttet at sette Johan Christian
paa prøve hos en svardered boende i færgestædet for at lære samme
profession. Men da denne hans læremester fornem at hand ikke hafde
sammelig lyst dertil, beholdt hand ham dog nogen tiid hos sig for at omgaaet
og passe paa hands börn, midlertiid saa sit som hand om eftermiddagen
skulde gaae og med et af børnene paa et kammer og faae det i søge, vor
hand selv det do meere arvingen i sin anfoldige bøn til Gud, og naar barnet
var faldet i ovn, aabnede hand sin Lemmelse lader dette som meest laae ham
paa hierte, at hand efter sit indkommelige forsyns vide vilde hielpe ham
til at komme i en offentlig latinsk skole og der blive oplæst i de borlige

Koster, som hand hafde en langt større lyst og besynderligere drift til
end til nogen anden konst eller profession, hvilket hand ikke torde lade
sig mærke med for sin broder, hvis opsigt og tilsyn hand efter sin Faders
bortreise var anbetroet. Denne hands Søn, som hand ickelig paa knæd forret,
lade, blev strax derpaa bønhørt, at hand efter ønske blev sat i den underste
Classe i Frue Latinske Skole, kaldet sinde ledien, derfra i første leitie, og
siden alle de andre Classen igiennem gik med saadan fliid og lærvillighed
at hands læreres kiærlighed for ham forskaffede ham, som et fattige
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barn mange andre Menniskers gunst og yndet, hos hvilke hand saaledes

hafde sit daglige ophold, mens hand gik i Skolen. Og da Naturens Herre
anbetroede ham en ædel naturlig have nemlig en tillig reen og stærk
stemme, som ved Cantor Proschlers fliid med ham blev temmelig forbe¬
det at hand under hands disciplin giorde en ønskelig fremgang i Musiquen

saa bragte denne videnskab ham saa store fortienestes til veye ved Huus be

luger og lig begiengelse, at hand foruden det hand behøvede til sit nødven
dige Livs ophold, anvendte endeel til gode bøger at kiøbe sig; Da endog ved
et artigt og arbeidt opførsel forhvervede sig hos store folk, som lærte at kien¬
de ham, deres Naade og bevaagenhed, og hos andre deres Venskab og

godhed. Da hand nu i Skolen hafde faaet en god grund i alle videnskaber
der udfordres af en Student og fornemmelig i Sprogen, blev hand af Sil¬
tore og Professor hr. ling. May. Prolund dimitteret til Maderic Ao 1713 med
saadant et testimerie, som kand beviise saavel hans anstændige opførsel
og levnet, som en velgrundet lærkom i hand, belegang, og lyde saaledes:

Regie Hansens Fader
Patres Conscript

Vi
Literarum Glona illestres

Julius ingende et recta indius urenem Johannem Christiania
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Ryge, grem de Falstritis, qvon Rabet Palles nostra Schion
actuum supperesse passa est passato ruper les, sisto Fribenali
restro Sper plenus, fore, at qui sine en templis, allene in privatis udi

bus, udi eebrata ustiarium ovenne, roce fremla, et capora

Musices facuncia Vestres Spiseme vendinatus est auribus sti
to responsig Vests Siultum deelis, tum auribus Satisfacat Ete
rum, nobis dum paret, vil decit Bonases operam, ut sub aliis at
clus ingenorum Dadalis inqvis panter at seentus operari hand neg
Resent, cum amplam et Musica amplioren vere at Marum ell
gantis cauder trahere rectum Juli fuerit. Troende inter Liver Litratum
Judie Judicam modulandi arten von aliter, at inter arme sides om
et Citharam Schilles interpost. Dottes antem til Melsomenes en

vare Sacra demit fores noctu ad Luceram vigilavet, Jensa Apolline Cabe
ris, qve præcipaa semper Judicavit absoluceres Unde factum et, at, imo
dilis lidet nummere indes intentus, har in Scholes exemplo, Stor for minis
naturuent, qvar uli inter kostros, qvi litens unde addich, Mulicam von
tracteren. Actum pracepte memon anime comperes, sidende Tractere

han utitur, ved tere, roende, ne repore et argustiis destinere Summa supper



astra Soefarum Capi caperet, tarmen ader ingenissum meditatur, at in

amorern sin Lactoren facile pelliciat Dacum bona side fincorrupta ve
ritate referam, manufestis Candidet Speciminibus evincende, huus an

Pige, qvin Livem dobs cum Asseratis, vir Excellencessimi,, qvi

Septimum Supra Pigesimum etatis annum ingressus, vide Vestram

infactur Academan Svippe, pilled togag Signum censcatis, qviis

recte Sufficit ommisus giæ in examine Polenne exiguntur Olle Vestram
at opinor, magis provorabit benevolention, qvi præter Materitater

Studiorum, peritium Musides kand velgarem Dobis adsert enprimis
qvoniam benæs Vestro inde eram aliqve accedere ornament po

test, qvis chim vel cum Magni ulius Alexandre farente Musicam

in vitio poneret, at cum ugatore Lacedemonio ugatores af

pelleret Musios? Valte, Palladie Republica Dictatores

manimi,, et voti compoter esse Nostrum ubete, qui Musicus
qvidemest, ved Musice Jungham vit

Seribebarn et Signebam
Haunia, til 13 July Hondt

Schole Harenses RectorAnni MDCCXII

L: S:
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Da hand nu under Rectore Magnifi M: Johanne Bircherodio samt der
andre høylærde fædre hafde været til examen actium et Style, reyste hand
hiem til Fyen for at besøge sin ald gamle Fader, og sine Søstere, ved hvilken
Leilighed hand af Kirkebogen hos nøjere erfare sin alder, siden hand efter
hr. Hans Rummals Attest var blevet 2 aar aldeere end hand var, hvorover hand
og i hands testimonis angives for at have trædet i sit 21 aar da hand blev udent,
eftersom Rector Frölund grundede sig paa Sognegelsens haand, som lade saaledes
Domine Lector Callet plurim. Efter begiæring gifver jeg underskrevne hermed tilkien
de at den læderlig herom ved nafn Johan Christian Andersen er barn fød her
i
udi byen, udi Marsløs, nnes Sogn og bye, at ærlige Christelige og Ægteforal,
der dette aar 1686, og d 1 April Christent af mig ærværdig. Dette ieg og med

egen haand testerer Synder næraa d 23 Jan: 1769. Hans Julii Rummel Lor Pastor

men da hand selv meener at præsten har taget feil af aars tallet, siden hand
har haft en broder at samme nafn født anno 1686 og kort derefter død, skal hans
førselbaar være rettere i aaret 1688. Da hand nu i en 6 ugers tiid hafde
opholdt sig i Fyen, reyste hand igien tilbage til Kiøbenhafn for at fortsette
sine underinger endnu videre, og bliver efter Prof Frölunds recomendation
foreslaaet til at være Informator hos Raadmand Ellinger, da nu den nøderste
recte i Frue Latinske kole blev imidlertiid ledig, beskikker R. Frölund ham
til den samme at forestaae, i hvilken hand og forblev indtil der forefaldt



en anden leilighed, hvorved hand som i Musquen hafde giort saa stor en
fremgang kunde nyde sit brød derved. Kort tiid derefter bliver Conforatet
til Roeskilde domkirke ledig ved Jacob Lunows død hvilket hand tillige

hand

med mange andre søgte, og efter udviiste prøve blev af biskop Worm udnævnt

til samme ombede i aaret 1713. hands bestaling som Mag. Søren Jonasen

efter beskopens begiæring har opsat, og af Biskop Worm confirmeret, lyder saaledes.

Copie Christen Worm biskop over Siællands Stift, Ste Theologie Profes
for Publicus og Tacultatis Scollegie Decanus ved det Kongel. KiøbenTil
hans Universitet, kiendes og hermed atterligt giør, at eftersom Jacob

Lunow forrige Cantor ved Roeskilde Latinske Skole her i Sielland ved døden er
afgangen, og nærværende Hæderlige unge mand Johan Christian Ryge
hidintil nederste Collegge udi Kiøbenhafns Skole og Suckenhor sammesteds,
er baade af sit skikkelige levnet mig vel bekiendt, saa og af dem, som be
meldte Cantoris ombede tillige med hannem have søgt, efter viiste prøve be
funden meest dygtig og beqvem til samme ombede at kunde forestaae
saa haver ieg som benevnte skoles af hands Kongl. Mayestet tilforordnede
forsvar, kaldet og beskikket, som ieg og hermed kalder og beskikker nærme
rende Hæderlige unge Mand bemeldte Johan Christian Ryge
til at være herefter Cantor ved fornævnte Roeskilde kole, med saadan

condition og vilkaar: At hand, hvad Kirketienisten angaar, skal flittelig
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anformere disseglerne i Ciral bangen, og hvergang Prædike tieneste i Kirken
forefalde, betienelig møde paa Skolen, og tillige med den college, som det til
falder efter omgang ledtage disciplerne til og fra Kirken, og i Kirken
ey allene Torgangen tilbørlig og i god Haronie med Orgel verket,
naar det røres, forestaae, men endog hand, saa velsom bemeldte Colleg,

hvor i sin stock og paa sin side i Roret, under Guds tieneste forblive, og
med disligerne have indseende, at og de endelig og sømmelig i Kirken
forblive, uden stiimen og ufik de sige, som sig derudi forsee som
de ere af dend overste Leitie, skal strax efter fuldiken for Rectere eller
i hands fraværelse for Confecton angives, som paa deres udeblivelse

eller uskikkelighed raader brød; De af de andre Recher haver hand
selv at straffe, saa og enhver Recties Collige hannem herudi trolig at rætte
haanden. Og maa hand, uden stood uomgiengelig aarsag, samt Secons
eller Confectors forevidende, ikke fra nogen Kirke tieneste, være sig heel
ligt eller sogn, absentere, men baade hand og ommeldte collega altiid
være til 2de, at alting, saa vidt dem vedkommen, i Guds Huus ordentlig

og skikkelig maa tilgaae. Naar til lære tiider eller koster Musse i Kirken
holdes skal, og hand ved Organisten og Instrumentisten derom forud
har confereret, haver hand Musam at dirigere og forestaae, og enhver dise
pel eller adjutant til sit at beskikke; og tilstedes, naar saadan Solan Mu
til indholde, at de besigter allene, som er hands adjutanter, som eller



ere dage tilforn, maa have Dimission fra deres andre docentius, at de til
forestaaende Musse kand præpareres og exerceres. Hvad kole tiensten an
gaar, da haver hand til de sædvanlige og beskikkede timer sig paa Kolen
at indfinde, og der offentlig at informere baade dem, som ukyndige ere
at de kunde lære ridimente Musica, saa og dem, som derudi kunde være
noget kyndige, at de kunde naar en bedre fuldkommenhed; Hvortil og
visse drikker, som dertil ere beqvemme, af Rectore skal udvælges og des
tineres, over hvilke hand og haver myndighed, af hvad Lecte de endog
ere, at bruge Riis og ferle til at rette de undvillige med fornuft
og maade. Og udi alt dette skal hand erkiende Prousten og Rectoren
Khold for sin næste Magistrat, og efterleve hvis Kirke-rtualet betaler
eller hvad ydermeere forandring, ordre eller Instrux af Spiscope kunde
foreskrives. Saa haver hand og at have flittig indseende med, at Instrumen
tisten, som nyder løn af skolen, møder uden forsømmelse til de beskikkede tiider

og informeres udi Instrumentel Marie de dertil beqvemme og at Rectore
udvente distilles, finder hand Instrumentesten i saa maade forsømmelig
indgiver hand det hver gang for Prousten og Rectore, som derpaa raade
brød, saa fremt de kunde, eller angive det for bekoppen. For saadan sin

tieneste nyder hand ald den løn og indkomst, som hans Intecessoribus tilleg
get haver, og til hands ombede med rette bør ligge, være sig i Korn eller
penge, visse saavelsom /: efter det kongel: Reglement viste indtægter
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og Accidente. Thi beder ieg Rectoren Schole, at hand be

meldte Johan Christian Ryge som Cantorm ved Roeskil
de skole annammer, hannem i samme ombede indsetter og hendt
haver, saavidt fornødent og rett er, saa og betaler samtlige Discen

tes i fornevnte Skole, at de hannem den lydighed og tienste, som
hannem kand tilkomme, beviise. Dette til bekræftelse under min
Haand og Signet

Kiøbenhafn
d 27de Februar. Christen W Worm

1713. L: S:

Efter at hand var kommet til Roeskilde, blev hand strax
at Rectore Mag: Jesper Schade indsat, og anviist et Kammer paa

Regentzen at Logere paa, saa længe, indtil hand vilde forandre sig.
d 25 FebrAo 1716 indlod hand sig i ægteskab med ædle og agtbare Seigr Niels

Christensen Anderlöwes nest yngste datter Jomfrue Mette SophieAnderlöwe, og har i et lykseligt levnet med hverandre haft en
velsignelse af 12 børn, hvoraf 3 Sönner og 2 döttre leves. Denne



kiærlige omgang varede ikkun i 26 aar, da hands hustrue efter en
3 ugers sygdom af en Hestik feber omskiftede tiiden med avigheden
d 10 Nov. 1742. hvilken Kiøbmisse vel kunde gaae en Mand til hierte,

dernestede en kiærlig Kone, en forstandig og huuslig ægtefolle, men
gik børnene endnu langt nærmere til hierte, der i hende savnede en om
hyggelig Moder for sine børns velstand i en Christelig, artig og anstændig
opdragelse. Herpaa og hand strax kongens brev paa at sidde i uskiftet boe
indtil hand i foraaret 1743 med samtlreedes /: som var hans svores
consens og nærværelse lod sin stervboe vurdere og deele imellem sig
og sine børn, da enhver af Sønnerne bekom til giv efter deres Moder
30 rd 1m 8s: og hver datter 45 Rd 12s: fra hands Kones død af forestoed
hands ældste datter Else Cathrine Ryge Huus væsenet i 5 aar, indtil hun
blev begiært af Velærværdige Hr Johan Christian Zahle, som fuldbyrdede
sin begiering d 28 Oct: 1745, strax efter at hand var kaldet som Passer ordinais
til Hollingsted i Gottorff amt i det Slesvigske. Dernest tog hand sin yngste datter Dot

the Magrethe Ryge til sit huus at forestaae, indtil hand efter ventes

forslag paa en Præstensdatter giorde nu reent alvor af at indgaae. Det
andet ægteskab, som da og efter foregaaende begiæring om denne brud
domer Pauline Carpine Hartman, /: hvis fader Mag: Polycarpus
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Hartman hafde været præst til Kallehauge ved Wordingborg, og hendes
de Hedewig

Moder som Enke hafde været Olderne paa Wallöe slot i St. og Anne
Sophies tiid, derfor hafde nu pension og fri huus i Ejbye, en Kone som i
har opnaaet sit 30 aar, og man ikke uden forundring kan see selv at forsyne
sin liden Huusholdning blev i mange venners og 4 af hands Børns
nærværelse holdet i Eibye Præstegaard d 10 May 1747. Da de nu paa
10de aar har i all kiærlighed omgaaet hverandre, har hand priset sig

lykkelig ved en ærbar, huuslig og flittig Kone, og hun ligeledes
Tilved at have fundet en føielig, sindig og i omgiængelse venlig og hoftig

mand. Og siden dem i dette ægteskab ingen børn er bleven anbetroet,

saa har hun heller ingen uroe nogen sinde haft af me stedbørn.
thi da hands tugte datter Dorthe Magrethe Ryge blev af ville
værdige Hr Hans Brügman begiært, og deres bryllig holdet i Seile
d 17 Octobr: 1752 i mange høyfornemme Venners nærværelse, løslod hun

strax derpaa sin Faders Huus, og reiste med sin Mand til Lolland hvor hand
var fornepræst til Torebye meenighed hands Sønder saa snart de ere
komne til Academiet, har da lært at anbefale sig i end forsyn og sørge
noget for dem selv. I foraaret 1755 fornem hand en besynderlig matted

hos sig, som efter haanden tog meere til, hvilken hand hos sig selv efteratsom vise forbud paa hans sidste levetiid, hvorover han ved en flittigere
samtale med sin Hud i en andagtig bøn og gudelige betragtninger forede sig



til ham og hans villie, begynte at beskikke sit huus, som hand ved døden snart
ventede at forlade, da hand hanne tiid skrev sin udj datter Else Cathrine Zahle
til, som hand forfralig ulykke som den første grøde i hans første ægteskab. at kiønt hand
befandt sig nu vel og frisk, men var vis paa tiiden hvor tillige hand holdt sin Sundhed,
ne dog vilde føye ham i denne paa sidste begiæring til hende, og betalte hans Hustrue efter
hans fød for hendes kiærlige og tienstagtige omgiengelse med ham i hans ægteskab.
hvilken begiering hun ogsaa strax efter hans død lydigt opfyldte Residen over hand
selv med fliid ogsaa vel personerne hand var noget skyldig til, som summen hvor meget
hand viide enhver sær, paa det af ingen efter hans død skulde lide nogen skade. Birketin
visten forsynede hand end da selv indtil Dom: 11: efter Junitatis, da Sygdommen
brød i til en hastig skiørling, hvortil der og slog jeg en Nattersadt, som ting ham at gaae
til Sengs, hvor hand i at taalmodighed oppebiede hans oplysnings tiime, ansaae derfor

alle medicamente for at være straffesløse. Hands endagt til Gud i Tønnet og nafn
ladelige sukke var end og under de heftigste smerter i legemet lige bestandig, thi da

hans ældste Søn kom om Søndag aften reisendes hen til ham, og spurte hvorledes
hand beondt sig med Guds ville tilfreds, svarede hand ham fremmelig; min Søn

Jeg har min sag med end forligt, og ventes allene paa en naadig oplæsning, naar
Guds tienne kommer, hvorover hans han holdt en kort bøn for ham til ind, hvilken
hand selv lydelig bad med ham. Begierede dernest at hans Søn, skulle besørge
en lugten over ham og skrive et grovskrift der paa; saa og være hans Enkebehielpelig hvori hand kunde. Om mandager kunde hand endnu tale og forlange

hielp for sit smertefulde levemme, men imod aftenen blev det lettere med ham, da saa

dommens heftighed betog Sandserne deres virkning, og laae saaledes indtil Tirsdag nokKl. 2 som var d 15 Aug: da hans efter Gud længselfulde sin gik ind i digheder
efter at hand her i verken havde opnaaet en lykkelig alder af 12 aar 4 maaneder 3 uger

vid: pag: 169
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Min Moder

Mette Sophie Anderlöve var fød paa Möllegaard
d 9 Martii 1690 Juli retteris hendes Fader var Niels Christensen An

derlöwe forvalter over Sonnerup og Bonderup gaard, Moderen Else Ja

cobs Datter Steenhoff hun blev fra sin ungdom af oplært i sin Christendom
og andre anstændige videnskaber, som hører til et arbeid og lydig væsen hos
et fruentimmer, Og som hun af naturen hafde et got nemme til at begri
be alle ting, blev hun under sin Moders nøyeste indsigt underviiste tillige

med hendes sidstende i alle fornødne ting, og ved fremvoxende ved
og alder øvet i de mig som angaae en fornuftig og vel indrettet Huus
holdning. disse Naturens giver og sendes byder giorde hendes person
anseeligere hos Hæderlige og Vellærde Hr Johan Christian Ryge, som
aabnede først sine taaber for hende selv, dernest begiærede hende af hendes
forældre til sin Hustrue. Hvilken begiæring hun efter nøye medførelse
med sine forældre og ødskende, samt hendes Søn og paakaldelse om Gud velse
nelse dertil, samtykte ved en offentlig ægteforeening d 23 Februarii
1776, hvilken af velærværdige og Høylærde Hr Mag Søren Jonasen
Proust til Dom kirken blev holdet og indvet i den saa kaldede



Blaae Gaard paa bondetinget, hvor hendes forældre boede. Efter at de i et
aars tiid hafde lejet sig værelse af Frue Geheime Raadinde 1. Meyercrone

paa forvet, kiøbte de sig et Huus i Oluf Gaden, hvor de stedse boede samme
deres ægteskab varede i 26 aar, i hvilken tiid hun hafde været en Moder

til 12 børn, 7 Sønnet og 5 dette, hvoraf 2 dotten og 3 Sønner har erfare i

hendes ømme og moderlig-kiærlige hierte for dem, da hun fra deres holde
ste alder og skiønsomhed af holdt dem til at lære at kiende Gud, og som de i alder
og forstand opvarte, da ved sin daglige omgiengelse med dem indsaalede dem
en god grand til alle dyder og videnskaber, som ikke uden en hand Gudsfrygt kunde for¬

hverves, hvilket hun og med sit og et exempel fremme. Han foreholdt sine børn ved
alle begiemme eenigheder at de skulde have afskye for Synd og laster, hvorved ind
ellers blev forføret og de lastværdige hels straffede sig selv hun gav sine børn
en god og fornuftig opdragelse, og hendes formaninger til dem var det beste arve

gods hun kunde efterlade dem, derfor begiærede og hendes søstre at hun
for deres børn, som de nogen tiid atte under hendes Tugt, vilde lære lige saadan
en omsorg i at opdrage dem, siden de ansaae hendes gavet til at optugte børn

at være overordentlige. I sit huus var hun en flittig og forsynlig Kone, en
kiærlig ægtefolke imod sin mand, medlidende imod sin trængende næste, forsig
tig i sin tale, oprigtig i sin omgiengelse, hun svarede ingen umage eller be

kostning hos at lade sine børn oplæres i sende, nyttige og anstændige
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Øvelses, hvorved hun paa dem altiid den Lærdom, at de skulde
bede og arbeide flittig, saa skulde deres daglige brød i fremtiiden
blive des de ligelige velsignet. Da hun nu om Sommeren i
aaret spurte hendes ældste Søsters Mod. Anne Kirstine Kleistes død
svarede hun strax ved den lidende hun fik see i Guds Nafn nu
ber ieg ikke heller ret længe. Da hun fra den tiid af ofte talte til
in Mand og børn med en besynderlig Ermodighed om sin død, som
hun ventede daglig paa naar det behagede Gud; herpaa begynte hun
at blive i efter høsten, svagere og gik til sengs d. 18 Octobr: da der foruden
en brystdyge tilslog sig en fabris Recher, som i det aar borttog mange
hvilken sygdom paa en 3 ugers tiid afværede hende, indtil hun
d 10 Novembr. 1743. om morgenen Kl. 5½ saa sagte hensor og gik ind
i øvrigheden da hun d 15 qu: blev begravet paa Roeskilde Kirkegaard
tæt hos sine forældre og henhørede børn. Paa Faden af hendes Kiiste stod dette.

Her legges ved
J Grasens sted

Alen, som har vandret trolig
Men Siælen er

Blant Engle Ras
I hemmens Sode bolig



Mette

Sophie Anderlöve
Föd

Aar 1696
Gift

Aar 1716

med

Cantor Johan Christian Ryge

og
Føde til verden

12. Børn

Döde
i

Aar 1742 d: 10 Nov

1



18

Johan Christian Ryges
og

Mette Sophie Anderlöwes
Børn.

1: Else Cathrine Ryge for udi Roeskilde d 20 April 1717 blev
fra hendes skiønsomme andet af holdet til fole, og i tiltagende aar underviist
i sin Christendom. Da hendes forældre erfarede det ovalte nemme, ind hafde
begaaet hende med anvendte de at fliid og umage for at opdrage hende i et er

lighed og indsigtighed og lade hende underviise i alt hvad et fruentimmer bør
at viide. Og da hun af naturen hafde et reent og got stemme, har hendes
Fader forbedret det meere ved at informere hende i Vocal musique, saa

og at saae en liden application paa Kiole di sambe, desuden lod hende er kort
tiid i Kiøbenhafn have anviisning paa at tracter en laringe. Dernest lod hende
og faae at begreb i Ridse Musten, hvortil hun hafde et færdigt gene, ia
hafde endog der kunde giort en stoos fremgang, fald hun og var blevet
giært i tagne konsten og i at skildre, men ved adskillige ovelse i at vidste

dogog udcopiere, har hun allagt en prøve Ao 1741, da Kiønne Friis i forskilde trøden

koster anmodede hende om at giøre paategning af en Messing klæde



6½ al høy og 2½ al bred som staar fæstet ved muuren i St. Laurent Capit i dom

Kirken, hvorpaa en papi stik viskop i fuld kiøbet med øvrige ornamentet staar udgra
vet og meget konstig forfærdiget, hvilken Pros. Cantzler Ulfeld i det Wienste holt

hafde begiært en Copie af, siden hand maaer at bemelte bitor Nicolaus som døde 15
skal have været af de ufeldes slagt, hvilken hun først med rød kride aftegnede
dernest med Louche giorde en anden som blev efter approbation forsendt til Wiin
hun hafde og nogle naturens haver til Presie, dersom de ved anviisning og tiid vare
bleven forbedrede. 1744 blev hun efter sin mesters afgang begiært af Slige Kleist

at forestaae hands Huusholdning i Kiøbenhafn, hvor hun knap et halft aars tiid

forte formedelst hendes egen moders død, da hendes lades behøvende hende selv til sin
egen Huusholdning, hvilken hun forsynede, indtil Guds forsyn forandrede hendes om,
stændigheder, at hun selv skulde være en Huusmoder, da velærværdige Hr Johan Chri
stian Zahle som med Hr Juel: Margelsens Regiment, hvorved hand var felt præst

fik ordre at marchere i Vinter quarteer i Roeskilde 1743, og kom til at logere hos hendes

Faders huus, hvor hand saae hendes omgiengelse og huusholdning i fremtiden at
være tient med, begiærede hende af hendes Fader d 19 April 1774, som gav sit samtykke
dertil ved hvilken tillige anmodning om hendes persohn hand forekom sin Collegii
som hafde aabnet ham i fortrolighed at havde hendes persohn Kiær, da hand nu
d 6 Aug. 1745 blev kaldet til at være Sogne Præst til Hollingstede meenigheder
Gottorff amt i Holstein, bekientgiorde hand sin begiæring ved en offentlig agtelse
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28 Oct: 1745, hvilken af Velærv og Høylærde Hr Mag: Hans Buch
Dom Proust til Roeskilde over 1 Sept. 5. 23. i mange venners overværelse
blev forrettet. Herpaa reyste de 10 Nov: til Holstein til deres hiem, og
ere bleven velsigende med disse Livs-arvinger

1. Marie Sophie Zahle for d 1 Octobr. 1746
Johan Martin Zahle f: 13 Jun: 1748 & 15 Jun
og Johan Samuel Zahle f 19 Jun: 1750
Christian Gottlieb Zahle d. 9 Aug. 1752

5. Gotthilf Abraham Zahle f: 20 Aug. 1755 d 3 May 1756



Dorthe Magrethe Ryge fød 30 Octobr: 1778 er liigesom sin
Søster fra ungdommen af bleven underviist i sin christendom og i allerede
ting som et fruentimer skal lære. Naturen har vel ogsaa forundt hende et
got stemme, men da lysten og øvelsen fattede, har hun ladet sig nøje
med det gode gehør hun hafde, ved hvis hielp hun har faaet en liden applica¬
tion paa viste de Tambe, saa og kunde synge, hvad hun engang hafde hørt kone
paa af smaa concerter og korte arrester; Efterat hun i sine forældres Huus
hafde lært at gaae med i Huusholdningen, foruden andre herligheder
saasom at sye, Kniske, broder ridse danske, og deslige, som hand være
at fruentimme gavnlig og anstændig, begiærede mester Mad. Bodil Lund
sen, som den tiid var Enke, hende i sit huus saa vel til Sælskab, som til at
anføre hendes miste datter Ellen Aagesen i at lære hende alt det
som hun i sine forældres Huus hafde faaet underviisning om, samt at
forbedre hendes som et ungt barns skib og Sædder, hvor hun og tog han 1738
og forblev der indtil 1743 da hun dog til Kiøbenhafn, og i det halvandet
aars tiid hun var der, hafde Scholerer nok af unge Pigebarn at informere

ved den Leilighed, hun var i sit Mesters Huus, blev Ms Brugmann den tiid

Collegii i Skolen, meer og meer bekiendt med hendes persohn, som hand saa
vel for anseelsen skyld, som andre sindets haver saa høyt udmirerede, at hand
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da ikke ret længe kunde nøges med at tage dem i daglig Giesen men af andre
uformærkt aabne hende selv sit hiertes meening, eftersom hands forslag ikke ret
vel kunde taale nogen opsettelse, hvilket hun da efter raadførelse med sit eget
hierte allene befaldt og beholdt Kolig hos sig selv. Ao 1745 tiltraadte hun sin
Faders Huusholdning i sin Søsters stæd indtil hendes Fader 2 aar derefter gifvede
sig med som Pauline Carpine Hartman som da paatog sig heele huuset under
sin opsigt og forvaltning. Men forblev da midlertiid hos sin Fader indtil
velærværdige Hr Hans Brugman Sognepræst til Thorebye meenighed i Lolland

afhentede hende sin længe forønske bruud, som d 17 Octobr: 1752 i nærve
arelse af deres talles venner og familie blev ham tilsagt og veet af

Velærværdige og Høylærde Hr Henric Meyer Dom Proust i Roeskilde i en

sort tale over Philip 4. d. 4. derpaa efter tagne afskeed reyste til Lolland
d 2 Nov: 1752. Af deres efterkommere har de seet

Karen Brügman 29 Aug. 1753 & 4 Sept.
Peter Brügman f: 20 Sept. 1756. Ao 1764

Ao 1757 blev hr. Hans Brügman i de maaned beskikket til at være Provst
Musse Herred, og n: Johan: 1758 derpaa indsat i Marie Kirke.



3. Elisabeth Kirstine Ryge for d 15 Januar 1719 retter 1740
No 5. Andreas og Niels Ryge, tvillinger førte d 15 Dec. 1751 de

ældste levede ikkun ingen og døde 30 Januar 1722. Niels d 23 Januar 1782

6. En Søn, fød d 15 May 1723. døde paa timer efter sin fødsel
2 Andreas Nicolaus Ryge fød d 12 Juny til som morgenen
1724. blev d 26 t indlemmet i Kirkens Samfund ved Veller og Høylærde

Hr. Mag: Peder Paulin Domproust til en Kirke, ved hvilken hellige forretning hans
Moster Mad. Anne Kistine Kleist fremlaae ham, og mester Bodild Aagesen

stod hos hans Vidner ved daaben vare, eller Hr. Launds Nielsen Spangberg
Sogne Præst til Frue Kirke og Daconus til domkikken. 2. Seigr Niels Christensen An
delöwe hands morfader i Sags Caspar Schade forvalter over den brødre kloster.
4. Studiosus Lovmand Collegge i kolen. 5. Domfra Sophie Ring. 6: Jomfru Else Ma

grethe Anderlöwe hands Moster i Mad. Lange. 8. Mad. Stær. Da sit alders 4de og
at blev hed begynt med ham at lære at læse under hands Morbroders Ema

nuel Anderløwes anviisning paa et aars tiid, kom dernest 1½ aars tid under Stud

Hans Thamses, informator hos Provst Paulin, manuduction, som hafde efter Siverts
Framalia begyndt at forklære dem og med lade ham lære Posterne deraf og efter
Proust Paulin død blev hand hiemme informeret af Stad Peder Rönne. Efter ham

Hr Hans Thams blev ikke lage og Cantor i Helsingøer, derpaa Capellan til den tydske Kirke i 6
siden Sognepræst i Sorøe og derfra Sognepræst til Friderichstad i Norge, døde 27 Sept. 1766
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tog Emanuel Anderløwe sig paa at informere ham i latin og grædsk, men da den
læremaade var alt for haard og tyrannisk, tillod hans nemme af daglig frugt
for hug, ikke at viise saa god en fremgang under ham paa de 2 aar, som inde hands
fader paa et ½ aars tiid, der med fornuftigere lemfældighed, og en tilladelig
hvile imellem fra at slide i bogen, gik præcipt og sprogene mere orden til
og grundigere igiennem med ham ind tilforn, hvorpaa hand d 6 July 1753
efter Rector B: Schnabels Examer med ham, blev sat i Roeskilde Catnin, koles
4de lectil under May Antonii Fostrups Disciplin paa 5 aar, accenderede

dernest 25 July 1756 i 5te Lecte under Hr Willads Gamborg og Ao 1758 i mester

lectil 23 July, hvor hand i 3 aar blev manuduceret af Rectore Mag Berent
Schnabel, og af Con Rectore og Christian Ring, indtil hand blev demitt
teret til Academiet 1741 med følgende Testimonie

5 Magnifice Rector
Copie Konge nobilission et amplission

von Literarie Hansen til
Separeres

In Studio literarum Siqvidem ingenie ormas concedimus, in portremis von

et Andreas Ryge, qu ingenium, at ita dicam, in numerato
Rabet, og dalet deleritate ca capacitate arre, at qvævelit, velst in



as alligrad posit infunderes at sine et grod hun sium har acto

absolveret, at in tanum processerit, anno atatis Septimo datime, at in can

ficatis komen Juum profiten andet, og dubitet, jutrum, at sive en

præceptis sine in linqvis vovis hans facial Catrim Rabel Cantoren Schole

Suma Mossimum beneficia atter Scholeste accepet, at inter Scholestios
natus, at bond hengi discipalis, seet faculations modicus Stiede

Saa ham extra liimen proferre suppet, at majoren, paa apiid vos et

appetil Scholam, qvo Magisse exerat, virese ingen sin firmiores

ne Colitiones reddet, appropter voris traditur de Manu, qvodant
in Manu, et tanqvam bone Spei adlesentuus hvor vestre com

mendatter. Cabarn Roeschilie 15 al: Art. M 262

listrissene Vestri Consessees
Cactor deserissionens

H. Schnabel
Ret: Sch Koe

L: S:
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først i Septembr. 1741 tog hand til Kiøbenhafn for at freqventere Professerum
Sectiones og Ollegio, og hos at nyde des større rolighed søgte hand at faae et ald
gratis paa Regentzen hos en bekient god een, hvor hand og fandt sig best be
qvem til at læse til sin Garnen Tilskophium, hvilken hand og underkastede

sig d 3 May 1742. Dend L. S. Profes. I. P. Anchersen, og fik Caracteren hand
Mandabitern. Til hvilken Examen hands Privatus præceptor, Justitz Raad
og Profes. 5. Detharding hafde givet følgende attest. Sit ex enunciation
men, garn ficuratio ame portulat, at vel matime er deligentio in stu

dis adhibita Amplissions Paculatio Childsophia Denus propitius
Andrea Ryge, den experen jult, qiid humen valeant Anni es Paulita

porto afferre poteret, qve viiden porseet deficere, gav de til in dum inter
discentes eriscat Sander in Doctorer exasum. Aaben i Marie Hansen d. 1. May 1742
blev samme aar af deland erceret Philsophie Baccolausens intet

ønskede hand sig nu meere, end fra samme tiid af at kunde opholde sig stedse
ved Universiteret, helst da hand engang ved anledning at hand Ao 1741 d 26 Sept.
blev inviteret til at desendere in Auditorio Saltendortian Dissert: Laurentin Krag

de voto Pauling Kom 13. Hvor hand fik en besynderlig lyst til at anhøre de
Academisse exerche. Men da hands Fader ingen ævne eller fore hafde
til at holde ham ved Academiet, beluttede hand da at vilde forsøge sig nogen



tiid i at informere hos fremmede, dog derpaa hiem og læste for sig selv
Hessoria Elescastium et Patrie, indtil en leilighed kunde forefalde at
hand kunde faae en condition. Midlertiid faaer hans brev fra Hr. Peder
Debes Præst til onsøe Præstegield i Aggershuus Stift i Norge, dateret
1743, at hand ved hands fatter Rector Peder Debes til Korshafns Skole paa Færøe,

dai
var blevet ham recomenderet til at conditionere hos sig, hvilken og var sin

det til at have vildet antage, om ikke hans fader hafde persraderet ham derfra
og raadet ham heller til at oppebin en bedre condition som kunde være ham lige
saa fordeelagtig. Herpaa forblev hand vinteren over i Roeskilde, og giorde det
første forsøg paa at prædike over Tvang paa 5te Søndag i fosten, i vor frue Kirke
ved Kockede som indfaldt d 15 Marty 1744. Efter at der nu med samt freders
consens var blevet holdt skifte i hands Faders Stervboe, besluttede hand at tage
til Kiøbenhafn for at opholde sig ved Academiet, saa længe som hand mødrene
ar, nemlig 90 Rd 1m 8s. kunde tilstille, i haab at god vilde vel efter sit
forsens veye opvalte flere hielpe midler for ham til at lykselig giøre hans
sinderinger, kom da d. 8 April til byen, og erfarede strax, at der nogle
dage tilforn var blevet spurt om han paa Comuniteret af Professor Holm Præ¬

pro Collegii Regn, og da hand kommer til ham for at lade sig tegne paa hans Colle
gium Theslegium, gratuleret Professor Holm ham til Barnum Collegii Regii
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hvorpaa hand d 13 April 1744 flyttede ind paa Regentsen at logere paa det Kam
med lige ud for dørren paa kunde Garn. J samme aar d 12 Septembris
bliver hand efter hands Faders ansøgning til Fatronum Academie ligeledes
Heimus Comunitatis Regie. Ved denne ønskelige leilighed at ophold

passes at
ved Academit søgte hand flittig Theslopornem rectiones og Collegie privatis
for at giøre sig færdig til sin Examen, Nicolagium, og da hand hafde
hørt Profess Holmium over Kiolegium Dogination, og Prof: M. Woline
i sit Collegio examinators lod hand sig offentlig examinere af de Høylærde

Mænd til sin Attestatt d 24 Martii 1746 og fik aracteren Laudebitem

til denne Examen hafde hand Frivatis præcepter Justitz Raad og Professor Detharding
recommenderet ham med følgende attest. i ante qvinquentim
en hans Academian Regim, Snusarum amat Peder cum Laude

sit reciptis et qvatior ante annos rationen Studiorum Suorum ordens
Philoophie Proceribuscum applause reddidet, me ver volt diligen
til Jul tester et Lodegum

Andreas Nicolaus Ryge
Hele huus utra Lendent et gro Sacri at venerabeles Antistites de pro

gressu deligentio fue in sceritia devina Fibi Comparende ferent
Judicium, anbelant Rætur acco ut comter illem ad igien documas



ficum amorg anforum virorum commander, spe von Leve fratus, de
fore, alen probitatte exstat ingenuus, in pictate og, at gaa ad tiene

faciunt verbi devin præceptio versatissimum, achine actens Huus
Søren funder Doctoren optimum, qvi verbis et factis i conereditain

Greger sit eruditieres. Dabanehuses d. 23 Mart. 1746 Delharding

den fornøyelse hans Fader fandt over den sidende at hand hørte
sin Søn at have erholdet den høieste Carter, sees af dette vers som han

kort derpaa gratuleres med i brevet til sin Søn
Nuncia Rætitie Fasseeit Eistol voto

Bur doctrina Los Pandes konere blat
Pac sincera Libr Bielas plis ved det honoris

Hine Lachs Claus Carov og ved
A. Ryge

i samme aar reyste hand til Holstein for at besøge sin Søster og Svoger,
og gik da til skibs fra Kiøbenhafn d 18 Juny og d 29 s. kom til Flensborg, hvor
hand fik bekiendtskab med den Høylærde Hr Pastor all og Professor Ole Möller
efter 8 ugers tiid kom hand lykkelig tilbage igien til Kiøbenhafn.
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fra Septembris begyndelse af 1746 hørte hand flittig Profes. Jerem. Frid
Reusses rectiones publicus et privatus, og reqventerede de same nafladelig, indtil
hand 1749 blev kaldet til Superentendent i Holstein, hvilken forliis af saa
stor en lærere gik ham nær til hierte, at nægtet hand tillige med mange andre
sidenten giorde underdanigst ansøgning om at beholde ham ved Academiet
maatte hand dog tage afskeed med ham, som ikke kunde imodtage Guds

forsyn i sin allernaadigste Konges villie og ordre. Da hand hafde gierne
efter 3. Preusses favorable tilbud følget med ham til Holstein, om
hand hafve været det tydske sprog lige saa mægtig som det danske, saa og haft
indsigt i den Holsteine Birke Rett. Ao 1747 søgte hand Spenstum
Friscan som hand var indkreftet til, og begge og fra 1 Juny af at nyde
det, som varede i 3 aar, hvortil det samtlige Thestoves Tacultet com
menderede ham til, foruden Frivati accepteris attest, som og fortiener at læses.

Og at illo Tempore, proponen haum Juls Hagensens Dec
me pracceptoren huum privatum solt sine Papies me invisit, doctig
collegius item itern refect forophie Declarens et refuncta

Kesloge Candidatie Andreas Nicolaus Ryge Høie
ad rictum Commendatias Lare nalles moros Jon Sane Exicaribus

fact opas, at continueret Studia. cc Frens, ne factueres Specta



ratione fieret qvidere dochor, ved intimmel vigilis Lacubrations berg

Lanqvisior Sum qvog comitas ejus, ejus profites et adsabilites de
det reqventer annam at doctis over en aliort Doctores live

refereret probaveritz. Fareent ham, vores gior hos Stat, et uovenant

orden ham Laudabile, pro Studi rescant, Frucher vanden proferent
re Publica teraria profices ommisus bonis acceptissimod at paa

Hanne d. 1. Jun: Dec 1287 Delhandling et
Profes Publi

hun sommeren i aaret 1747 giorde hand efter en reise til Holstein
og efter Sagens forløb kom d 29 Aug. tilbage til Kiøbenhafn, da hand af

Provst Bang blev recommenderet til at informere Conister von Reventlaus Broer
Søn Hinrich Christian von Reventlau og at anviise ham en actibus human

ribus paa tydsk, hvilken hand d 1 Septembr. begyndte og i 2 aar forestoed
denne sunde Reventlau som hafde løfte om at blive tage, engagerede sig Kort
efter hand hafde været til confirmation, og comunion, til Philling Etaten, og
kom da efter General Major von Faarteinds Commandant i Citadellet Fridrichshafen,

forsag i Liv Regimentet hvor hand avancerede paa 1½ aars tiid til Lieutenant, og er at
for nogle aar siden blevet Lieutenant i Fødgaarden. Ao 1749 in Januario fik
hand nogle tiener condition daglig hos Brand de Ereveceur Kongl. Hoffinder

gik derpaa i hans tieneste og som Capitain døde hen 1760 i faldtaget udenlands
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og bragte hands 2 dotter til Confirmation i St. Petri Kirke i Kiøbenhafn
sin Martio derpaa informerede hand en mne daglig i Major Holger Winds
sidste Cronen datter er Margrethe Wind, in Junii samme aar paatog
sig at informere Obriste sted yngste Søn. Dionysius v. Kleist, som tillige
med Brands Søn er bleven Conditter. Da hand nu hafde haft værelse
i det tydske Skiæg at informere paa, blev hand af Obrister v. Reventlau begiert
at lade sig fore en tyde prædiken, hvilken hand og første gang i den tyd
ske sprog holdt det Søndag efter Punct i Citadellets Kirke. Da samme nu af
tilhørerne blev vel antaget, blev hand fremdeles ved at øve sig meere
i Sproget, /: og efterfulgte heri sin første læreres hr Hans Hamses exempel
som det tydske sprog, hand lagde sig efter, virkede allene til hands promption:

i
1sidst i samme aar blev hand og af den Kongl Horæse Hr Bartholomæus

Bluhme proponeret til at være formator hos Sagerne paa Slottet. Ao 1748
i foraaret blev hand 2de Inspector paa det Collegio igio, og resignerede i 12 April 1779
da hand føyede sig værelser hos Proust Bang for sin roligheds skyld til
sine stueringer. Ao 1750 d 29 May holdt hand sin Jernis Prædiken
i Trinitatis Kirke under Doct. og Profes olie og fik ligeledes Landebiten
for den samme, løste strax derpaa en saa kaldede Demis Seddeler
hvilke lydes ord fra ord saaledes:



Divino mandato et Regio edich obtemperatures Præstantissius

Andreas Rygge modeste examini Kolaged de Juljelit inqve

profactum in facrarum et dimarum berum Studio Caudalier
Nobis proberit, at til dignus Judicatus, i ad exerectia consione

lia Amistatur pro imptrande testificatione dimissona mode
Schil in posterum facto ordine indigium dessionaverit Con

cum in Consesson Haun d: 24 Martii Anno 1745

i

Testamus

M. Wöldike. P. Holmius

H Bang
R. R. Johans

Testum Psalm d 16. in tempo 5. Junit exponende præ

stantissions Andreas Ryge Specimen Comiticum Laudabile
didit. Hannia d: 29 Maj a. 1750

RockeHolmensM. Woldixe

Constreret i Citations Protocollen
testere

Bang
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første in Septembri i samme aar bevaanede hand og D. Wöldikes Collegio Nomie
fod

til, hvilket ved denne brave læreres alt for hastige ophørte d

Imidlertiid øvede hand sig i at prædike tydsk og dansk, fornemmelig

i Gender Majes Embedrønningens Cabinet. Ao 1751 d 3 Febr. efter at hand
i Sprogen og videnskaberne hafde publice toceret paa Calet Academiet blev
hand tillige med Studios Hannestad /: som erholdt samme Marge :/ foreslaget
til at være formator sammesteds. Nogen tiid derefter blev hand begiært
at Hr. Bliuhme at preparere hofverede fordes nest ældste Søn til commusion, som
hand og forrettede. d. 24 Aug. ontog hand Hr Major Weissenborns 2 ældste
Sönner at informere in citeres summunicriber, og dimitterede Christian Friderich Weis
senborn til Academiet Ao 1753. Kort derefter blev hand af hands Excellence
Hr. Kammerherre von Stöcken anmodet at tage Johan Conrad Pauli
Casserer Pauli Søn, og en datter bøn af den berømmelige Hof Reviis og Billighederis
Regio Hr Etats Raad von Holsten under sin Information. Ao 1752 d 25 Juny blev
hand og begiært af Banco-Comissar og sikker Reginadens Belt at informere hands
miste Søn Johan Peter Pelt 2 timer om dagen, hvilke 3 Secolarer hand under

viiste indtil hand blev kaldet til et roligere ombede. i samme aar blev

hand og af Hr. FristitzRaad og Profes past linger ovental h: Johan Christian



Jal inviteret til Magister-Graden, hvilken hand som en fattig har udbad i
at forskaanes før, men alle undskyldninget noget blev denne værdighed ham
dog gratis confereret af Seland. Mødte da til Magister Conferentzen i
tillige med disse Candidatio. B. Bentzon, man lud Hiort, der Monrad. Biørnsen. Derpaa

blev Disputatzen holdet som Condidati de encerede, og kort derefter bleve de
pagurerede. Ao 1753. blev hand ved Hr Bluhmes recomendation foreslaaet til

det racen i Cantorat paa Skiftet alle og efterat hand der hafde aflagt prøver paa
vel i det tydske og danske sprog, dernest prædiket for  M. Enkedronningen som
høye stifterinde i begge sprog, har hand efter Guds forsyn kaldet dertil
d 14 Julii 1753 og fik ned følgende bestalning.

Vi at Guds Raade Lovise Sophie Friderique

Arving til Norge, Hertugende til Schleswig, Holsten Hormarn og

Dytmarsken, Gevinde til Oldenborg og Delmenhorst, Arbedist

ved der Kongelige at Balle, giøre hermed vitterlig, at Vi
med deres Ringesteds fordonningens, som høye Heisterindes, aller

naadigste approbation og tilladelse have antaget og berækket
saasom Vi og hermed antage og beskikke Studiosum
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Kiolegie Magr: Andreas Ryge til herefter at
være Cantor ved det kongelige Stift Wallöe. Thi skal hand
udi dette sit ombede med dend daglige Tang og bøn, samt Præ
diken, eller Prædens Reperation hver Sond og hellig dag
her udi Stifts-Kirken, ligesom Vi hannem det maatte befale,
og hvad hannem ellers som Cantor overalt vedkommer at
i agt tage sig saaledes Enke og forholde, som det en Christelig
og retskaffen Cantor i alle maader vel egner og anstaar, hvorimod
hand da og for denne hans betiening maa nyde det samme udi aarlig
løn og indkomster, som hans nu andensteds han allede formand
Hr Knud Dalwitz for hannem bekommet og allernaadigst tillagt været.

haver. Gret Wallöe d. 14 July Ao 1753. Under vores høytyr, al
Haand og Signet

Lovise Sophie Friderique
Aberse de WallöeL: S



teret han en 8te aar havde forestaaet Careret
Embedet i skulle blev han 1746 d: at August kaldes
og ordineret til Sogn i fragt for Eidere og Bevorsnart
Ueenigheder i Bircession herved i Sælland d: 8 Oct.

p: Ja holdt hun Bryllup med Frue Anna Lorentzen
om hvis samlig at beskreven pag: 197 givede et

lykkelig synes med hende og bekom i sit Rassa
3 Børn, som Pag: 2st findes benævnede Veggen

iTønder mig og den med samme forbundne, kulle siden, Nat

bevogen havde saaledes væstet hans egen begge
ager sind og legems kræfter at han forede
paa kort, da han nogle aar for sin paa blev an

-greve af en læring i ingen, der endte hans hr
her ligge førte og ande løbe ban 1767 d: 22 Sept.
om af hans tid blev indsat i Lie¬
demarck kirke og findes hans Dom der han en
tale han havde bekostet over de Præsterne til
han i Kirke fra uformationen til hans Tiid.
skiendt hans mange udgivne Bøger fortiener

3
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især at ansees Peder Oxes Levnets Beskrive over,
sættelsen af Sr Isaack Stats tale og s 1 hans ind,
ste lever arbeydede han hos en Beskrivelse
over hans fødeli Roeskilde hans Kirke og øvrige

angribelig Skade at hans tillige død hindrede det
te skiønne Værks fuldførene. Hans Alder blev 43
3 Maaned og 10 Dage.



8. Immanuel Ryge fød 13 Januar 1747 d 15 Sept. 1747

9. Amalia Kirstine Ryge fød 23 Marty 1779. 4 d 27 Oct: 1749
13. Amalia Sophia Ryge fød 2 Octobr: 1781.  d 17 Mart: 1739

1. Emmanuel Christian Ryge fød d 4 Jan: 1734 begynte i sit alder
4de aar at lære at læse, og da hand af naturen hafde at hertigt fremme, bør han
i sit 5te aar sat i den Lars Poles 1 Casse under Jacob Paulins Information,
derfra eftersom hands begreb og flittighed tog til med lysten til de bogtige konster

afsenderede alle de andre Casse under Søllings, Swogerslews og Mag. Postrup information
5te lecte, indtil hand 1749 efter udviiste prøve paa sin læsning og flittighed
kom i Mester Lecktie under Rectore Mag: Bernhard Schnabel og Con-Rectore
Mag: Antonio Tostrup, under denne sidste læreres disciplin, som hand i 5 aars
tiid var vandt til giorde hand den beste fremgang i det Latinske og gode sprogom Vasker

saa og i Foed. 1750 blev hand i dom Kirken confirmeret af Heller. Hr. Rasmus
Øgler Archibiacono sammesteds. 1751 blev hand af skolen dimitteret
til Academiet med følgende Testimonie.

Magnufice Rector
Konge Milissi et amplistime

Jon Litetarie Hafnenset
Separeres

Siqvidem curanterant incitare Konge facilius est qvar commodere

i
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lanqventer, von Multum dificultatis attelit Smmande Chri
stianus Ryge, qvi at animo et alder, at in rebus agendes promp
tus, een qvægre in cumulle postro ersømt alacaten paa indus

tram, at stimelis at inctamentes von indiqueret, rd monstrate vi
qvase sponte hun cucureret, i facilem semper at obseqventer se præ
querit. Decem ere annos en Schole seet, aprima em atte novis
Craditus per omnes numeres omnes casses vit, at specia Scholes

fica kabet, er at bene se gereret, reque Pater, god Cantorest Schola
sumptibus Suppeteret, ei publice adjutas. Ex usque ham propressus
est anne attatis Dudercesime, at in Candicatis komen huum profitere
von dubitet, qvapropter bora cum gratia, som agrum est. dimistitur

udj livis fat, at sub ansticus vestris slutionen huorum cusum perre
qvatuur Alters, vores traditur, at de malion pota commendatur

Dabam Roeschild. 15 al: Juent Mech
i lastrissione vestre consesses

dator Resolitimus
B Schnabel

Ret. Schol RoeschildL: S.



Efter at hand hafde taget sin Examen Artium udvalgte hand det aars
De4hosPro Decan Hr. JustitzRaad og Profes. Da hans til sin privat præcaptor

requenterede da derefter professorum rectioner, og hørte all over de ovenali

sprog, Anchersen over Callerie anhvis kom og Christ. Horrebow over Physicam
og Astronomium, indtil hand de May tog sin Examen Tilophium,
og fik Caracteren hand illaudabilem, samme aar blev at Nico
phia Baccolaurens ved Decatum Jo. C: Hall. Efter som hand nu hafde
fattet læst til det Gundiske Studium, og ved hielp af det Stipendis fortion

Koeschid, som nyde af Rectore Sch Poul Jeg efter Ex til som beløber sig til 25
kunde opholde sig i Kiøbenhafn ved universiteret, begynte hand strax i samme
tiid at gaae paa Justits Raad H Kofod Anchers og Etatz Raad H. Stampes
collegio, men da hand blev begiert at tiltræde sin broders hafte condition til
Bance Commissar Pelter og Michels dag derpaa at tage i huuset at Logere, saa tillod
ham ingen tiid meere at fuldføre sit udi, men maatte da opholde det
i denne Information forblev ham 1½ aars tiid, indtil Paaske 1755, da hand quitterede

Eftersom hand af naturens gaver haver et got og lisligt samme, som hand ved övelse
og indsigt i Musiqven haver forbedret, foruden lært General-Bayen at slaae paa Ravi
grebet, blev ham af Biskop Hersleb tilbudt Cantoratet i Helsingør, men vilde ikke tage derimod

men nok affecterede det Vacante Cantorat i kiøb en frue Skole, som da var givet bort til
forrige Cantor i Helsingøer Mons Nissen. 1756 om paasken blev hand begiært af Ober An
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Auditeur Bruun at informere hands børn vise timer om dagen, hvilket

hand og paatog sig for at blive meere bekiendt med procedure i Rettergangsaasom Ober Auditeur Bruun tillige med er høyeste Retts Adsat. Om paaske
1757 tog hand ind at logere i Huuset for beqvemmere Øvelses skyld for sig
selv og sine Scholerer. d. 29 April tog hand Examen Judicum paration under
Huusets Raadene Anchersen og Möllman, og fik samme tiid et permen
giøre en Process over, hvilket var saaledes:

Anne Jensdatter beholder sin Søn efter sin første Mands død, saavelsom hands
gods under sit værgemaal til hun gifter sig paa nye, da hun gifter sig igien, blev
Sønnens Gods strax overleveret til hands forbroder som rette værge, men søn

nen beholdt hun hos sig til han var 2 aar. Moderen paastaar Fosterløn og

kostgived for de 2 aar hun beholdt Sønnen hos sig, efterat hun giftede sig anden
gang, og værgepenge for de 4 aar hun i sin Enkestand havde lands gods under

sit Særgemaal det første tilstaar værgen hende, men det sidste ikke
biter at hand nu over dette fremme havde op at manden i Rettergang samt efter

Lovens Decision herpaa fuldført det, blev det af Examinations svare vel appro
peret, som ave ham i deres ham udstædte estimon den beste actere saaledes.

Fe Udi allerunderdanigst følge af hands Kongel. Mayts allernaai digste forordning af 10de Februari 1736 om Examinibes Judicis
haver Studiosus Emanuel Ryge d 29 April 1757 sisteret sig til
parat Examen og viist sig saaledes over i Naturens Rett samt den



Danske og Norske Lov med tilhørende forordninger og Rettergangs
Maaden, ligesom og efter at hannem forelagt sine paa

Skikkelig forfattet et Specimen practicum af Stævning, indlæg
og dom: at han af Tacteret eragtes Reqvem til en Justice
betiening ved UnderRetterne i Danmark eller Norge, om
det allernaadigst maatte behage Deris Kongel. Mayts hannem
samme at betroe, og han herefter ikke aflader med vedbørlig
fliid at lægge sig efter grundig forkyndighed, og sig i Lov og Ret
at øve, ligesom hand og med haandretning har lovet og for
pligtet sig aldrig viidende at viige fra Ret og Retfærdighed
og ej heller med Raad eller i andre maader at befordre nogen
reviis sag og intention eller ufornødne Processen. Til vil

terlighed under vore Hænder og hostrykte sædvanlige Signeter.
Kiøbenhafn d 13de May 1751

P. S. Anchersen B. Møllmann
L: SC: L: S 3

P. S: Sisel
Pacell. Ped Nohans
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54 Ovenmeldte Eman: Christ Rÿge blev n af 7de Christians vegne ligge og
med almindelig de fortiente Mænd. Han kom i Sments Collegium
og blev for give fortieneste ordre til Biermed, Justits Etatsen

og mindelig til Conformere og porteret. Slaver betlerie og Jensen
bar Directionen. Begge en skeed, ryste udenleds og begaae
den i Sterborg Francat Mogensberg, Skove, dag, Kosten Berte etc. 3de følge

2 aar begget han Norge.

Conferencen I. C. Rÿge Børn ere:
Christiane Katrine Ryge, gift med bers Erich Evald Kiøbenh

Til18de d: 29 May 1744Johanne Dorothea Ryge, gift med det med og Stif og hysom Boe Boyese
Justitrand og Ridder af Tab i Odense

og Johan Christian Ryge, Doct. Moduch

Consen. K Ryge ar fød d: 22 Sept. 1771. Joh. Dor. Ryge d. 22 Mart
1773 og Joh. Christ: Ryge d. d. 8 Feb: 1780



12. Josias Ryge fød d 4 Sept. 1756. blev efter sin alder og skiøn

somhed først holdet i dansk Skole hos M: Forp: gik derpaa nogen tiid hiemme
hos sin Fader, som hafde i sinde at vilde sette ham til en værdslig videnskab
at lære, men da tiiden gik hen, blev hand paa at forsøg sat i Læsis sk
2de til 1746 sidst i aaret, og paa aars tiid gik alle Classerne igiennem
skolen, indtil han 1755 blev dimitteret med følgende Testimonie.

Magnifice RectorFeillustres at Amplistime
for Litterum Hamentes

Senators

Pertius sames fratribus, Testog inter Candidatis hujus anni loco di
mistitur Joseus Kyge, om prægresses i ion superaterit, at Salter
egravet. Carte a Marcerbus ud Callem hiem, qvam debit Catus est, unces von

transturet Arbitore lempe Jul deligenie, rechtenes at at discenden promtes

Annor natus undergent dimium vitaspatum in staar inhuset i Pater,

9de cantionius Møens tie præst, impenses von subliceret, sublice aastes og Confecte
ricul præmium a voris optat, i Menages. Sptatum ut ferat, da gaa pas es reveren

til gamus Gadan Roeschildie 15 al: Junct. Diced

E. Schnabel
L: Rect. Schel. Kok
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Efterat hand hafde taget Examen Artiem, udvalte hand til sin prii af
præceptor Justit Balt: von Buchwald og forblev et aars tiid ved Sa
demiet for at høre Kratzensteen over Physie Expenmentalen. Proc. Gunnem

over Copiam og Metaphia, Horrebow over Spiicam et Action man og

andre flere. d 20 May 1756 tog hand Examen Thelsophicum og fik den Taxa¬
terer hand laudabelen, maatte derpaa strax tage hiem til Roeskilde at mangel paa
fornøden understøtning af sin Fader til at blive ved andenet, indtil 1757 om Michels
dags tiider, da hand begav sig til Kiøbenhavn igien for nærmere at fortsette sine stiid,
paatog sig kort derefter at informere Cancelliet Hans Knudsens børn paa 12 aars tiid. 1755
d 9 Juni kom hand ind at ligge paa Regentzen og d 9 Mart: 1759 fik Lom sine
paa Klosteret. 31 Aug. samme aar begyndte förste gang at nyde Stependium

Efter en 14 aars ophold ved Henderet i KiöbenhavnFiscatum

blev hand kaldet at SognePræst for Mon Menighed Ao 1769. gaf
tede sig med Hr Henriette Magrethe Lorentzen, som blev ham en
affaderlig dette eller og Ao 1779 d 25 Nov: icept til Proust forFischeen Herrud i Wiborg Bye i Jylland regnerede Priiser 1793
Efter de blev vedvarende Svaghed döde d. 19 Novbr 1770 i Mon¬
begrædt at ungefæle Menighed og de Pleye og Broder-Som de blev
Hans Extrandt Embeder ieg igive Hr. Efter af hans Tyder ogskværdige Tracter og som har blunder den andende Berge for mod
Portelig hid havde kore?



Min Far-Fader
Anders Madsen fød paa Røge næst i Fyen No 1617 kom først
tieneste hos Hr Niels Pasberg til Eschildstrup en af Rigens Raad, og

fuldte med ham fra Odense til Kiøbenhafn, giftede sig No 1662 med Ca

thrine Jensdatter, og bleve de copulerede sammen i den af Co 1640 først
opbygte Kirke paa Christianshafn. Der blev hand recomenderet til at
tiene hendes Junghauch derneste Anna Sophia en datter af Frid: III:

som hendes Liv-Kudsk, og da hendes høytersel der fandt blev formeldet
Til1760til Hertugen af Saxen H: Johan Georg den tredie No 1666. fuldte hand

for aar 1768og i samme betiening med dem til Sachsen, hvor hand forblev i 6 aars
tiid hands mod og umanderlige stykke, helst i at bruge sin Kone, naar

hand dertil over udfordret var hands med betientere samesteds ikke ret
vel fornøyet med; Thi da hand engang af Hertugens Kone tiener var
med haanlige og foragtelige Ord blevet angrebet, gav hand ham et bre

ligen til betaling derfor i manges nærværelse, som ikke torde for Lands
mandskabet føye assistere medtienere. Og da hand for hertugen blev an

klaget derfor, beviiste hand formodig at det danske blod taalte ingen fort eller

he var med i det store faldslag ved Nyeborg d 10 Nov: 1759
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kilbord af andre nationer uagtet at Anders Madsen Rög beholdt end
sit Herskabs Naade, saa fornem hand dog at Sachserne atte meere efter

ham med ligt, end de forde være magter imod ham, hvilken listt brød aabenbar
ud, da en af hertugens heste Endelig døde, og de beskyldte Anders Madsen
for at have forkiørt og forstænget dend, over hvilken anklagelse han tem
melig dertil justificerede og, thi strax derpaa loed hand resten opskiære,
og befandt Tungen at være gandske patrofficeret, hvilken hand lagde paa et
den fab og gik ind i Gemarket til hertugen med og sagde: Da Konne
Chro hosfust derlangt selen, voren dog veed i ogstaben.
herpaa begierede hand sin afskeed, og indkiønt hertugenden vilde med

i Julialle de naadigste løfter om et got leve brød forhøre ham om hendes og

hendes herres Naade, om han alleene vilde blive i sin Charge hos dem, saa
formaatte alt dette endda ikke til at holde ham i Sachsen, men efter at
hand hafde faaet sin afskeed, reyste hand videre for i tydelland for at
sig sig noget omkring i vorden, og drog først til Wien, derfra igiennem Ungarn

Polen Preussen, Sarland og derfra igiennem Sverrig drog til Dannemark
efter hans ankomst fornom hand at Dannemarck, hafde krig med Sverrig
og da hand blev begiært at tiene høylovlig af ermelse lang og som Jurission
i



svarede hand io vel. har ieg forsvaret mine Landsmand udenlands
saa vil ieg nu giøre et for og paa at for, vare dem inden for fodrenelandet
Efterat hand da hafde været i mange Cataller, forblev ham i sin tieneste den
heele begierings tiid igiennem af denne Konge, og efter sluttede fred opholdt
han sig i Fyen hos sin Slægt og börn, som hand hafde omkring sig der. Da
nu alderen og svaghed tiltog hos ham, blev hand for sin bestandige troskab og

langvarige tieneste af høy af dynkommelse lang og fornaadet med Lieutenant
arreteer af Infanteriet og til aarlig pension at leve af indtil hand døde.
2 aar førend hans døde hafde hand endde de Kræfter at hand reyste fra
Fyhn til Kolkild og gik endda samme ved mest til foeds, for at besøge sin Tugt
og da i live værende viiste Søn Cantor Johan Christian Ryge, som i samme
i
aar var blevet gift med sin huliste, Jomfr. Mette Sophie Anderlöve, og

endskiønt de begge personderede ham til at blive hos dem indtil han døde, saa

vilde hand dog intet tage imod det tilbud, men vilde have sit hvilestæd, hvor
hands fødsels sted hafde været. I foraaret 1718 begyndte hand at blive
vogere og laae ved Sengen indtil hand d: 16 May imellem 1 og som

aftenen hensov, og den 22 G: blev hand begravet paa Odense.
Kirkegaard i en Høy alder af 10 aar og nogle maaneder
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Min Far-moder

Cathrine Jensdatter fød i Horsens i Aarhuus Stift i Jylland,
No 1642, hvor hendes Fader var borger og skoemager: Hun var fra
sin ungdom at opiært i at see, kunde vere og brodere foruden andre

i
videnskaber som er at fruentimmer anstændige, hvorover hun kom
i tieneste hos adskillige Herskaber i Kiøbenhafn, disse ting foruden en
yndig anseelse Naturen hafde betroet hende, giorde hende var og Kiæs
hos Anders Madsen som begiærte hende til sin hustrue. Hun vidste
og des bedre at anføre sig det til nytte hun hafde lære i de 6 aars tiid

hendes mand var i Sachsen, hvormed hun opholdt sig og hendes ældste
datter, som var ikkun siden af aldet den tiid. Hun döde  169

Deres Børn.

1. Kirstine Ryge fød paa Christianshafn 1664, efter, at hendes Moder
hafde lært hende selv alt hvad et fruentimmet var anstændigt og ernære dem
med, blev gift med Peter Diener er bagers Søn fra Holland, boede paa
Bulbroe i Fyhn.



2. Jens Andersen Ryge fød i Fyhn 1673. Efterat hand paa Justits Raad
Himmelstrups bekostning var holdt i Tolv og oplæst paa en 5 aars tiid i
den samme, fik hand lyst til at lære skrædder professionen, og da hand
nogen tiid hafde arbeidet i Kiøbenhafn, blev hand giort til Svend af
Mester Hans Rieder og derfor indskrefnet i Svennebogen, hvor ieg har
list dette: Anno 1699 om Jul ladt Hans Rieder en Persohn ind¬
skrifve med noge Jens Andersen Rickemæde som han kent dittig
alt herre given. Heraf hand maa see at en tydsk mand har været
den tiid Oldermand siden disse danske ord ere net bogstaveret og blandet med
tydske ord, saasom ickemage i steden for Rygemose et. Da hand den meste
tiid blev i arbeide hos den Kongel. Hofskrædder, og samt et sig ved sin

allefliid og sparsommelighed 500 rd med hvilke hand vilde sig i stand som
en borger i Kiøbenhafn, og derfor hafde udsøgt sig en Kiæreste, som sin
tilkomende med hielpende, men blev imidlertiid skrøbeligere og svarere
som forhindrede dette hands forsæt, indtil hand endelig af den tærende syge
eller qvindet blev ved døden henkaldet 1703 a 1704 og begrafvet paa
Nicolai Kirkes urtegaard i Kiøbenhafn. Hands levnet var fristelig, hands

vandeel arbei og indfrygtig, som hand og altiid formanede sin yngre broder
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i
Johan Christian til, da da laae paa sit yderste, og endeel, som fornam
at hand hafde testamenteret sin forlovede hamerne alt hvad hand efterlod, spurte
ham ad, hvor skal det nu efter dens død gaae uden ville broder Johan Christian
svarede hand ikkun dette med et stort ansen til ham. Vil du ikke frygte ind,
saa har du ingen nød, thi Gud skal nok forsørge dig hvilket er og bleven og fyldt

3. Maren Ryge fød i byen 1678 blev gift med Jørgen Møller
borger og skoemager i Odense, de har haft en Søn sammen nafnlig

Jens Christian Møller som har lært skræder professionen, og sat sig ned

gen.

4 Anne Dorthe Ryge fød i Odense 1682, efterat hun var kom
met til en mod alder, tog i tieneste hos herskaber, og var først
i Odense hos en Kaas, forsøgte sig dernest hos fremmede og andre
fornemme familier i Kiøbenhafn, hvor Johan Gottfried Kyhling
Cornet ved et Cassier-Regiment i dansk tieneste blev bekient med
hendes persohn og hafde begang i Kiøbenhafn 1704 da hand nu
Ao 1769 blev skudt ihiel i Cataillen i Skaane, forblev hun i sin
Enkestand, indtil Johan August Baron von Grabou Lieutenant af



Intenteret i dansk tieneste, begiærede hende til sin frue, og hafde de
AugustBrylling sammen i Odense i Septer Ao 1747. Deres ægteskab velsigende

Gud med en liden datter i efterfølgende aar, men kort efter hendes bar
helling blev hun syg og døde, og den lille ugefødte datter døde 14 dage
efter sin Moder, hvilke død falde gik hendes mand Lieutenant Grabou
meget nær, at hand derover ikke længere skiøttede om at være her i landet;

de breve som hand med sin Svoger Hr Johan Christian Ryge hos
veret, lyder saaledes:

Hossemester Hr. Svager
dessen chriben haben ive von sin d 25 Augusti Gurest erholten, med
derens erhen, da er med dessen fra Kiøbste noch ge hand sen, vel

tes med von herten kieb ist vasmus anbetrift, haven vis gott
Du danken var gesundheit; Ver haben haver den Hr. Schivager her

høit gabethen, ober sin maa ans sammen Chriiben sinet, o soll
man liesen, da der Hr. Svager holden mistes bekommen
haben; ch om hvor villens givesen, den Gl. Schivager ju besi
hen, aber nummere vill ich noch Hanse reisen, alt vil sig holdes
nicht sikken, var ichaber mit huls Gottes tieder Hende kome
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sa vorde af sin doch Husprehen, onsten vunchen har sin gun med

sengen hu en gangen løben, med megen bie en allen brenden
er hiesen, menne fra haft sin gang søn Jensen, midder 9
Schivager meste mit bel nogen da bie mit frem chreben
10 lange angestanden hat, vel er vel veis, da bie gang pt
schreben kan, som bitte sine fra Kiedste anbefantes veise von
mig en grussen, med verblive

Mennes hosten H. Schipage
tager Laugt

Odense d 28 Augusti 1717 Grabe

Högte Hr. Beerager.
et beviiste hen da der alte Dater den 16 May gestorben

set liveren med iche obends, med den 22 May ord at begra
ben med des recht get, alle vis hun fødten gehøret von græsten
bye hun Kleinsten haven var Konen mussen, med alles
tener, have god nemmen sin hiem midt, men de overgel

gaben sin nst en uagten her vores gehet hier fleest un, var
papieren gald hat, der med alles tiene Kansen alt det sin



gende hold sat. 2. Der Hr Schivager volte gerne di befinde
haben von den Væver, aller sin hind meest fort. 3. die 6rd.

den der Hr. Svager om den Hr. Regiments quarter Mester Balsersen
uberget hat, svaren for 5 angenommen. 4 den 12
sluttet den er guleret ubeskikke, da haben vis verdres med
hansen gehabt, der Postmester ind bedrunken, er volte von
mists Vissen er ies meene fra Give maal at, hulte Krigten

vi den briet hensidet, aber hen fald, da bieft menne tran ge
hun med skikke hen en alle hansen, med bringe indlig des goed;
hun vill at alles vorbey gehen, ve der gl. svage hans Kom

met, 10 collen over magt mit andet prochen, først bette sine

fran lindste vel al vor mis Hr Grussen, med befalle sig en got
ses Peitz, er over recommenderer mis hu der gunden med
ver bleven

Mennes Højgrettesten Hr. Klagens
med dessen Kiøbste

alleget bereedvilligeOdense d. 21 May 1778
Hr Grabovi

6
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Hölgende Hr Behager

Dessen brigst von 30 Augusti have af hu reist erholten,
med Drans erselen, da er mödte Jerne Sisen, og menne Kleine
datter nock gesend være, sa vil mennen hospecheten Hr. Schivager
beragten, da af des kind ber Nyberg gehøbt anske lande be
sin fraven, vil iche i Odensee bev kommen Menchen bringen

Kone, vistes 14 tage nock hver mester gestorben, gott tienst
ve af gies labe egen pros bekommernis menner seeligen
fraven med Kiøben Kind, hos mig j fald bestorben, med Gott
ge sin genommen har søgt men en bleven var mig nu
Lande, vel med godt da seer ieggenommen, dog mig vergen
get hat, med om jo gelebet at mig halente under vel haben
løben konnen. 2. habe at nock der het nu dennem Copinde
instandig angeholten, med ich have den om bekommen, at jo sin

.
at resolveret nog meener være hu reyen, med vorde fornuftig
gen indtagen, des med sage der 8 Septembr: von Odense



abgehen, med adien sagen, der iche o unglunlig givesen bin
end ere er mit grosen tranernist end een verlasten mus

til

sen. 3. Tanke ich meenen høygehen Gl. Svager var sin Chri
hen an mig, und volte Tanchen da iche der ere høste haben Kon
men hun mit persohn heldst syn presen, holte es mig mine giæste
frende sagn sollen 4 bille seer fra sidste med Tuugter trefter
tensen maal von med hr Gresen, med tanke om vielmaal, da

sin sørge gehabt var meene seelige forher med mig, at volte Sephen
da ieg noch mennem ver nogen sig denne Kone, sætte es med
min græsse trende sen, som be

Mennes hos helbrende Hr Schrager
end paa bevingerne

terlangter Lunct besin tii
Odense d. 5 Sept. 1778

Hr Grabov

Høygester Hr Schiver
2 jo meene hvilen den Hr. Schivager beganter gesendet treffen

verden, all es var eene grove fremde hu erfahre sige, som sten icke
en dem briste den Knuds tales herud, med bedende mig vor der høy
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liske, ch vorde medhold fra erveren føre nu var falden
viisen, bitte meenen Kufter end den giver a mit dem

Kammes med Rostock med tæftelse ver ieg alt mit der kost hu
kunstigen som tag er skikken, at vorde ald den nog høiste
gahen, nog den Hr. General von Mørner bitta vidt da mange en
soldes acto ectiosine mit der post uber hu inden, nu ikke men

beret mit uber, end freide mig vis ich var førte ald gabens
der Hr. Schisager kan accordere, bitte men compliment har manden
andre han kiedste menne Sachen tvende af en forttage opholen,
er kan er mit gen en Johnsees dag et verværet ved, onsen

befahle sin alle en Gottes igien med verblive
Mennes høigeren Hr. Svagers

beredvilligste bes en fort
Odense d. 1 Juny Johan Augustus Baron von

1722 Grabau Lieutenant

P. S. Jurgen Meller last atten, der hrbehager mødte Conrichine nu brigt
ob som sohn Jens Christian Linder ber hun gekommen Mare



I dette sidste brev givne hand med sin haand og nafn udtrykkelig

tilkiende at hand var fød Baron af Grabau, og som hand vel nogle

gange i deres mundtlig samtale hafde tilkiendegivet, saa og berettet
at da hand end en duell hafde lagt en Officeer ned i Brandenborg

aar sig da foraarsaget til at gaae i en fremmed tieneste for at
være sit liv sikker, hvortil da kommen syntes ham begivemmest
fra den tiid af hos hans Svoger eller andre ikke spurt eller fornum¬

met det ringeste til ham. Hans Vaaben som sees af hentet for
dette brev, er rigtig nok de Grabauers Vaaben

Til

2

3 i
Til

i

2
i6
i
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Min Mor-Fader

Niels Christensen Anderløve for d 5 July 1658
paa Swenstrup Hougaard i Weylöe Sogn i Hammer herred i Sielland.
hands Fader var Christen Nielsen Anderlöwe forpagter paa Swenstrup
hans Moder var Anna Hemmingsdatter Maar. Forstanderens Hustrue

paa Hertusholm Maren Luxdorf holdt ham over daaben da hand
blev christent i Weyløe Kirke. Over denne deres første fødte Søns ankomst
til verden glædede forældrene sig høilig, men forundrede sig storlig derhos
siden hand blev født med en dobbelt tommelfinger * paa den høire
Haand, hvilken tvillingfinger Knap en fore lang, sad ved seener og varer
gandske fast sammenfattet til den rette tomelfinger, og i alle ting lignede den
finger den sad hos og strakte sig ikkun til det uderste leed paa fingeren,
hvorover hands forældre saavelsom andre ved hands fødsel nærværende
eente at samme finger skulde hindre ham at hand aldrig kunde lære
at skrive, da den dog i fremtiiden aldrig blev ham til nogen hinder, siden

, at hand ikke har været den miste som aar født med en dobbelt finger, kand sees

af den berømmelige Vesterberge GeheimeRaad og Ober Consistorial Præsiden Bilsinger som

hafde 6 fingre paa hves haand. Herom kand tilses de Kiøbenh: lærde sidende for aar 1750. No 12



hand skeer en god, tydelig og læsselig haanden vel til bekostning, som
herefter skal meldes om da hands brød og betiening var ham inst be
skaaret ved at skrive og føre Regnskabet. Hans Moder mistede hand
alt for tilig fra sig, siden hun ved døden afgik da hand var lidet over
aar gammel, og fik derpaa Dorthe Lauridsen til sin stedmoder

under disse forældres opsyn blev hand opdraget i sin Christendom og

saa længe de boede paa Svenstrup blev holdet i Skole. Ao 1666 reyste hand
med sine forældre til Jylland, og forblev hos dem indtil d 28 Augusti
1670, da hand blev sendt over til Møen for at gaae i Skole der med

sin Faders Mor-broders børn, som var velædle Christen Baltzarsen
hands dommer og Forvalter over Møens Land. Udi hands huus
forblev hand i 4 aar under god anviisning og øvelse saavel i sin

Christendoms Sag, som andre videnskaber. Ao 1614 d 2 Augusti tog hands
morbroder Landsdommer Baltzarsen ham med sig til Kiøbenhafn,
gik derfra d 15 Aug til skibs over til Jylland, kom de 2de e til Aarhuus
124 til Kragelund og d 29 kom hiem til sine forældre som boede paa Sande
rup udi Swindbierg Sogn i Hammerum herred i Riber Stift, hvor hand
forblev i 8te aars tiid, og imidlertiid hafde beseet adskillige stæder i
Holland og der over sig i Handel og Kiøbmandskab
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1682 d 23 January reiste hand fra sine forældre for at forsøge sig i
blant fremmede, og begav sig efter sine forældres samtykke i tieneste

hos velbaarne Herr Abel Sandbierg d 31 Marty 1682, som for hands
skikkelige og troe opførsel i hendes tieneste paa 1 aars tiid meddeelede ham
følgende afbeed

Jeg Abel Sandbierg fal. Melchior Oldelands til Uggerolnev.

gaard at kiendes af hermed vitterligt giør, at nermerende Niels
Christensen Hattens kiendt mig for Laque paa et aars tid, og des
midler skicket og forholdet sig erlig, troelig og vill, og er nu
ildt fra mig med villie og udi minde, saa hand maa vere og

tiene hos hudhen erlig mand hand løster, og hands tieneste
behæfter; Er derfor til alle og enhver, som hannem forekommen
des vorder, men venlig begiering, at i hannem for min skyld

til det beste ville vere beforderlig, og ellers lade hamme
fri og ubehindret passere og repassere, sligt forpfylder
ieg gierne igien, om nogen mig med saa goed kundskab
forekommendes vorder til Vidnesbyrd haster jeg mitt

Melehos Oldeland var Rentemester i Ks tiid, døde 164, og prædikede 2. Lars Jacobsen

ham d 17 Martii 1648 i Holmens kiøbe i alle Rigskand nærværelse



givet herhos tryckt og med egen Haand underskrefnet.
Actum Hoffice d 20 April: Anno 1683

Abel 8 meler
handling aldelandL:S

Enke.

herfra kom hand strax i tieneste hos hands Excellence Hr. Otto
Povisch og forblev hos ham indtil hand döde, af hands Søn har
hand for det aars tieneste hos sin fader faaet følgende attest.

15
Til Jeg Christian Friderich Povisch til Galten, hands

Kongl. Mayts Høybetroede Kamme anker, kiendes og hermed
vitterligt giør, at nernerende Niels Christensen hafver tient

min Sal. Fader hans Excellence Hr Otto Povisch til Salten, Ridder
hands Kongel. Mayest til Danmark og Norge, Geheime og Krigs
Raad, saavel Assessor i Collegio Statur og Høyeste Ret, her udi
Kiøbenhafn paa 8te aars tiid for hands egen person at opvarte, og

dimidlertiid piihed og forholdet sig erlig troelig og vel, og nu
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efter for min Sal. Faders dødelige afgang er blefven afhendet
med villie og venskab, saa hand maa være og tiene hoes
hvilken erlig mand hand løster og hans tieneste behohner
hvorfore min venlig begiering falder til alle og enhver, som
hannem forekommendes vorder, till det beste for min fyld ville
vere beforderlig sligt forskylder ieg gierne igien, om nogen
mig med lige goed becheden forekommendis vorder, til
vidnesbyrd hafver ieg dette med egen haand underskreftet,
og mit bedvanlige signet har høstegt. Actum Kiøbenhafn
d 6 April Anno 1684

L: S: F. Povisch
-

Straf, herefter begav han sig i tieneste hos Assesst Peder Hiort, som siden blev
Etatz Raad, og var en Søn af Mag Severino Petræo Calundano Sector i Kiøbenhafns Skole,

og tiente ham indtil No 1687 da hand anbetroede ham Bonderup gaard
og gods i forvaltning som Ridefoged. No 1688, begav hand sig i ægteskabi

med jomfrue Else Jacobsdatter i Stenhoff som var hos Etatz Raad Hiortes
børn at aget at informere, hvis datter som hun hafde under anviisning, var



Ingeborg Kirstine Hiort som til Conferentz Raad Scavenius. Derpaa blev Niels
Inderlöve ogsaa antaget af EtatzRaad Hiortes Søster, frue Bodil Hiort han
med Raad Junges frue, hendes gaard Sonnerup som laae tæt derved med tilhø
rende gods at forvalte, fra No 1692 indtil 1698. Smedens nu Niels Ander

löve beboede Møllegaard i Sindstrup, som laae under Sonnerup gaars grund
og ejendom, bleve alle hands Sønner anseet som vordende, og følgelig kalde
fremtiiden enten blive paa godset, eller løse deres friheds brev med penge,
hvilke vordnede pligt ham og hos hands Sønner, der kunde blive fødte;
blev ved et aabent brev af frue Bodild Hiort gunstigst eftergivet, hvilket ly
des ord fra ord saaledes:

Copiei
No 1 Jeg Bodel Hiort af Kammer Raad Emanuel5
Junges til Sonnerup gaard kiendes og hermed for alle
vitterlig giør, at jeg haver frigivet, saasom ieg og hermed frigiver
for vaanede pligt og rettighed alle min Ridefoget Niels Chri
sten en Anderlöve hans forde og føde Sønner, som hand os hands

Hustrue udi deres ægteskab af Gud bliver begaaede med, medens de
beboer min Gaard i Stedstrup som kaldes Møllegaard, saa fornefnte

9



18

Niels Andeløws Sønner, som forbemeldt er, maa efter denne dag være

tiene, bygge og boe uden os inden Landet hvor dennem løster, og
deres lykke best falde ham fri os upaatalt af mig mine arvinger og
efterkommere, for Naarede i settigheders prætentioner i alle maader,
og maa bemelte Niels Anderløwe dette mit friegivelses bref, lade
læse og forkynde til hvilket ting hannem løster, uden nogen given
kald og spørsel til mig, eller min Lauværge des til bekræftelse
under min haand og signette, saa og venligen ombedet min

2. Lauværge Velædle og Velfærdige Hr. Justitz og Cancellie Raad Po
vel Winding sagt i nu kiide. Brocker vele og vell. Hr. Cancellie Raad og
Assessor i høyeste 5 1 og Cancellie collegie Peder Hiort til bønderup
gaar dette med mig til ydermeere forsikring at underskrive og
forseigle, Kiøbenhaun dend 3 Novembr. Ao 1693

6Efter bevilning til Bodel H. Junges
ivitterlighed L: SL:S: Winding

til vitterlighed
efter begiæringlæst paa Miærløse herrets ting

Torsdagen d: 30 Novembr 1793. Hiort
Hol

L: S:



Da nu Niels Christensen Anderlöwe ved dette friegivelses bref hafde
faaet sine føde og fødde sønner dispenseret fra vordende Rettighed, saa
maa hand aaret derefter imod at forhaabning til at svare for sit eget føde

sted, og efter foregaaende citation fra Gaunöe Birketing, samt den derpaa føl
gende doms løse sig selv fri fra vordende Rettighed hos hans Excellence Hr.
Knud Thott. Anledningen hertil var denne, da Niels Anderslöwe i
aaret 1694 om Sommeren var paa sit Herskabs vegne udi ved Nestved
og Wordingborg at forrette en Sag, og hand vilde reyste hiem, møder ham en
gammel Kiærling paa vejen, som hand kom videndes, og beder en liden
Almisse af ham, hvilken hand og ved at drage handsken af sin höyre Haand

retter hende, og da hun sees hands dobbelte tommelfinger, siger hun
et det Pas men gode Niels Christensen, som ieg ikke i saa mange aar har
seet. Jeg har været udens amme, da eders forældre boede paa Svenstrup
hvorpaa denne Kone fortæller alle bønderne og andre forekomende, at hun
hafde seet og talet med Christen Nielsens Søn paa Svenstrup, og kiendte ham
frem for alle andre paa hands dobbelte tommelfinger. Dette rygtedes snart
for ejeren af Svenstrup, som da for en 5 aars tiid af var blevet Geheime Raad
Knud Thott, som ikke tillod saa faldt et bytte at gaae fra sig, allerheldst
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da Svenstrup gaard med de andre dertil hørende böndergaarde var ham
med vordende Rettighed tilkiödet af Bolie Luxdorff og Willum Worrn
derpaa bleve uden ophold 2 bønder Morten Jacobsen og Henning Hansen
som Kaldsmænd affærdiget til at forkynde slige Niels Andersöwe sin

Kaldsiddel paa Möllegaard i Stedstrup saaledes lydende:

No 1991. Paa hands Excellence den Höyædle og Velbaarne Herre
Hr Knud Thott til Knudstrup og Gaunöe, Ridder, Kongel. Mayest
høitbetroede Geheime-Etats og Commerce Raad, min høygunstige
hvores vegne, gives eder Hr. Cancellie Raad Hiortes Ridefoged og
fuldmægtig paa Bonderup-gaard Sagr Niels Christensen barnfød
paa Svenstrup gaard udi Vejlöe Sogn /: høybemeldte hans Excellence
min gunstige Herre tilhørende. Hermed 14 dages kald og vidsel
til Gaution birketing at møde Torsdagen d. 9 Augusti førstkom
mende til vidnesbyrd at paahøre, spørsmaal at svare og domb at
lide angaaende Eders fødsel og vordnede pligt, med videre som for
Retten hand vorde proponeret, hvorpaa dom agter at forhverves. Gansnoe
d 26 July 1694 Jacob Axelsen Sandbye

Peder Hansen



Efter at denne Stevning var forbundet paa Niels Christensen Anderlöwes
boepæl i Stedstrup, og i hands fraværelse, blev den i hands Priises paahør

læst, samt hende efter originalen en Copie leveret, siden hand ej var tilstilde

da Retten nu ved sat d 9 Aug: 1694, af hiemlede Kaldsmændene til same

tiid og sted konglig med 8te dages kald og varsel at have hidkaldet
Eilert Pedersön med sin Hustrue Karen Peders datter og Anne Olufsdatter
alle boende i Svenstrup, saa vel og Sören Beck boende i Weylöe, deres Sand

hed herudi at vidne og i saa maader at vedstaae anlangende forbemelte

Seigr Niels Christensens fødeste. Efter det afhiemblade kald og varsel
var Niels Christensen Anderlöw begierende, at Dommeren lydeligen

af Lovbogen den trøckte Eed med formaning til vidnesbyrdene deres
Sandhed at vidne, og efter Lovens og Eedens viidere indhold, saa og at vid

nerne efter loven vorder separeret, da efter at Eeden for Vidnerne
af Lovbogen blev oplæst fremstoed at vidne Anne Olufsdatter
udi Svenstrup ongefehr en 40 aar der boende og vandt ved eed med

opragte fingre efter Loven, at hende i Guds Sandhed er vitterligt, at
Christen Nielsens Hustrue ansted og födde en Søn paa Svenstrup gaard, som
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blev kaldet Niels og blef christend i Wejløe Kirke, og Maren
Christen Bolles som boede paa Herlefsholmbs Kloster og hafde forstaa
deren der, bar ham til Daab og Christendom, og i samme Niels Christen
sens spæde aaringer hafde forbemelte Anne Olufs gifvet hannem
satte, og efter lang tiids forløb foregivet Anne Olufs at omviistede
Niels er föd med en meget tommelfinger paa den höyre Haand
Niels Christensen Anderløv tilspurte dette vidne. Om hun med en
god Samvittighed kand sige og vedstaae at den indförte Christen Nielsen

da boende paa Svenstrup gaard og Anne Hemmings datter Christen
Nielsens Hustrue er og var denne indførte Niels Christensen Anderlövs
rette Fader og moder, og Niels Christensen Anderlöv at være deres
Søn fød paa Svenstrup gaard, saasom Niels Anderlöv formeened at
være barnföd i Anehlöf i Skaane? Dernest tilspurte Niels Anders

löv Vidnet, hvoraf hun dette eller saaledes kand vidne og udsige? Hvor
til Vidnet svarede, at Christen Nielsen og hands hustrue ønskede og føde

en Søn paa Svenstrup gaard som blev kaldet i Wejloe Kirke Niels Christen
sen og hun gav ham fatte i hands spæde aaringer, til tage og kiende

hendes navn var Maren Olufsdatter Narskiorschi og født af en adelig familie, hun at

gift med Christen Bollessen Luxdorph, deraf børn blev 1679 og tage i udelstande. Bif og i denne hos

forfattet et linger over hende som findes da hands Porte dage p: 218



mække har endnu paa ham, at hand har en tunget tommelfinger
paa den høire haand. Mens det iche veed hun, som det er denne Niels
Christensen, kand hun ikke viide, for det er saa lang tiid siden, men
den tunget tommelfinger er det rette kiendetege hun har paa ham.
Niels Andersere tilspurte Vidnet, hvad aar og ved Christen Nielsen
kom til Svenstrup gaard, hvortil vidnet svarede: at samme ermelte
Christen Nielsen boede paa Svenstrup gaard, mens hvor længe det ohngefehr

de der hand kom til steden at boe, kan hun ugentlig ikke erindre
videre blev spurt om hun var inde, da hans Moder födte ham
til verden og saae Niels Christensen blev föd? Hvortil hun svarede:

da at hun var inde da hands moder føde ham til verden. Men
om det er denne veed hun ikke, andet hun meener det skal være
denne af aarsag hand hafver det kiendemærke, som hand er barn

föd til verden med, nemlig den tungede tommelfinger, og de for¬
andrede dennem, og qvinderne hafde i tale, og meente, hand ikke

kunde lære at skrifve: Jacob Oxelsen paa denne examinering,

vitløftig Spørsmaal om hans fødestæd til be Anne Olufsdatter
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tilspurte om der fleere paa Svenstrup gaard enten för eller siden hafde
boed med samme Nafn, og om hun ikke til at kiende paa bemelte
Niels Christensen da hun gaf ham hafte hafde, at hand var fød med en
tunget tommelfinger paa den höyre Haand, hvor til hun svarede ja.
og icke videndes nogen med samme nafn paa Svenstrup gaard der
hafver boed eller auflet ydermeere tilspurte Jacob Axelsen
Hr Niels Christensen hvor længe hand fra Svenstrup Gaard fra hands
forældre hafde iblant fremmede udi været. Saa og hand herfor
Retten vilde tilkiende gifve, hvor mange aar hand er formedelst
man deraf kunde fornemme, om de i lige kunde qvarere med
bemelte vidnes derpaa steden beboende aar, thi dersom Niels Chri¬
stensen synes at hafve en fri foed at staae paa, at hand ikke her
paa Svenstrup Gaard er barnfød, og at Christen Nielsen og Anne Hem
mings datter ikke være hands forældre saa begieres hand efter
indførte Vidnet des ind meere derom sin den omvunden tungede
tommelfinger, som hand hafver paa sin höyre Haand, vilde fremviise.

Endnu derom at vidne fremstood Eilert Pedersen og vandt



ved Eed med opragte fingre efter Loven, at hand i Guds Sandhed
er vitterligt at der Christen Nielsen og hands Hustrue kom fra Skaane

og til Svenstrup gaard at boe, da hafde de ingen børn; Men imidler
tiid de boede paa Svendrup gaard, födde hands Hustrue en Søn, og en
datter, og Sønnen blev Christent i Wejløe Kirke og blev kaldet Niels
Christensen og forstanderens Hustrue paa Gerlufsholm Maren Chri
sten Bølles bar ham til Kirken, og hands Hustrue Karen Pedersdatter

var inde i Stuen, da Niels Christensen blev barnfød til verden, og

samme Niels Christensen hafde 2 tommelfingre paa sin höyre Haand,
det hands Kone sagde for ham da hun kom ind Niels Christensen til

spurte Vidnet, om hand kand sige med en god samvittighed at hand er
Christen Nielsens Søn, som da boede paa Svenstrup gaard, og om hand

er föd paa Svenstrup gaard? Hvortil Vidnet svarede ja.
Endnu fremstoed at vidne Karen Pedersdatter, og vandt

ligeledes af indhold og ord som dette forrige
Søren Bech fremstoed og for Retten og vandt ved Eed efter

Loven, at Niels Christensen er barnfød paa Svenstrup gaard, og at
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hand af barns been haver omgaaets tilsammen, og hand her hafde
gaaet i Skolen, samme Kiendetegn er hannem og vitterlig som de
andre for indførte i Niels Christensen Anderlov tilspurte samtlig vid
nerne under hvad herskab, og hvo der var Eyere til Svenstrup Hougaard
da Christen Nielsen beboede Svenstrup gaard, og om det ej af Alders
tiid hafde været beboed af adelig folk, og være et frit adeligt sæde?
hvortil Vidnerne svarede, at der hafde boet en Jomfra, som hendte

Jomfrue Sophie og døde der paa stædet. Efter hendes død var en
forsendes paa herlufsholm nafnlig Mag. Poul, hand kiøbte Svenstrup
gaard og dets underliggende gods til Herlufsholms Skole. Hvortil de
og hafver ligget indtil nu paa en 6 aars tiid, da Hr Knud Thott
med all herligheden det til sig Kiøbte. For det andet tilspurte hand

Vidnerne, om de kunde huse da Christen Nielsen kom til Svenstrup

gaard, og naar hand det igien quiterede? Hvortil de svarede, at de kunde
vel hun det, men ugentlig ikke erindre samme tiid, men boede der

5 a 6 aar efter Svenskens tiid, og flyttede derfra over til Jylland
ellers var hand noget paa dybsen, førend hand reiste til Jylland
for det tredie spurte Niels Anderlöwe Vidnerne, om ikke Christen Nielsen



liber og fri dog fra Svenstrup forgaard og til Jylland, uden nogen
mands Kiere og paa onchelse? Hvortil de svarede, at de det ikke vidste

Jacob Axelsen hertil svared. Endskiønt Hr Niels Christensen
meener sig til befrielse med spørsmaal til samtlige Vidnerne, som
over melder, saa begieres at Slige Niels Christensen nu her udi
Retten vilde fremlegge, om hand af den da Svenstrup gaard til

hørende proprictaire hafde noget fri bref, hand det da vilde
fremviise, eller og i andre maader sig til befrielse hafver, det i li
gemaade at tilkiende gifve i Niels Anderlöv hertil svarede, at hvis
hand have kand, eller og for nødigt behøves baade at producere
og at besvare. Videre end forhen passere er, skal til hans rette

forum og efterretting blifve produceret, dersom Seigr. Axelsen

det for nødig eragter videre med denne sag at fortfare efter
hands Høye Herskabs ord. Jacob Axelsen tilspurte Niels Christen
sen hvor hands rette forum og verneting er og holdes, hand da det vilde
tilkiende gifve, i fald med Sagen skulde videre fortfares. Ellers i det
øvrige settes udi Rette og fornemmes, at eftersom forhen omtristede
gaard og gods, nu hans Excel: min høyenstige Herre tilhørig med her
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herlighed, frihed, vordende Rettighed, samt andet meere bemeldte
Niels Christensens omvunden fødestæd, hand derefter bør at svare
til hands vordende pligt i alle maader, med videre som af hands
Excellence hans rette hosbonde og fødestaaes byere kand have at
pretendere og var dom begierendes i Niels Anderlöv refereret sig
til sit forrige og rette forum efter Loven, som er kiærlise herreds
ting, hvor hand da agter viidere Sagen at besvare, saa og fremviise
vis hand sig til befrielse have kand, og nu alleeniste var Tings vidne
begierendes. Jacob Axelsen hertil svarede: Att eftersom St. Niels Chri¬
stensen paastaar mig herudi ej maa stedes dom, efter indførte kald og

varsel, men beraaber sig til sit rette Forum og væren ting, da
tersom hand tilforn vitløftig at demonstrere paa fornefnte gaard er
föd den tiid den laae under herlufsholms birk saa fornemmes, hand
des bør at svare, og efter forrige i rettesettelse dom at liide, eftersom
ej som her maa tilstedes, og er Tingsvidner begierendes beskrefven
Niels Anderlöv refereret sig til sit forrige efter Loven, hvor efter parterne

var Tingsvidne begierendes beskrefven, som og blef udstæd, efter
skrevne dannemænds nærværelse og paahør, som samme dag til støkke



skrevne vare nemlig Niels Rasmussen Krag hans Olufsen Knud
Willum Hemmingsen Laurids Simonsen, Hans Bruun, Jep Mad

sen og Niels Andersen Wiborg, alle udi Beløn, dette saaledes at

være her inden Tinge ganget og passeret, som forskrefvet staar, vide

vi med vores signeter her under moder treft. Actum ut supra 5 5
Efter de i Rette lagde Tingsvidnes klare ord udtrykkeligen siger

Niels Christensen Anderlöv skal være barnfød paa Svenstrup gaard i alle

Sogn hands Excellence Hr Geheime Raad Hr Knud Thott tilhørende settes
udi rette og fornemmer at bemeldte Seigr Niels Christensen der at være

fordned til vel hands Excellences gods, efter Lovens videre ommeldning,
og desforuden vil formode, Seigr Niels Anderlöv vorder tilfunden at erstatte
Sagens billig anvendte bekostning, hvorpaa dommerens retsindig kiendelse
eragtes. Seigr Niels Andersen var begiærendes at Sr Peder Hansen
vilde lade sig behage først at fremlegge sit høie herskabs skiøde og ad,

komst, ved hvad Ret og Rettighed hos Excel Svendstrup hos gaard kand
hafve bekommet, om det med vordende Rettighed skal være skiødet, saa

om af Tingsvidnet fornemmes at det skal have været en fri adelig gaard
og dertil beliggende Gods. Peder Hansen efter Niels Anderlövs begiering
herudi retten produceret et Kongl: Skiøde af velb Bolle Luxdorph
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samt vel Willum Worm paa egne og med interesserendes vegne
udgifvet til hans Excellence Knud Thott, som saavit denne Sag angaar

og for er signeret, her for retten blev læst og paaskrefvet og var saa
ledes lydendes. første Signem No 5 3 Rd

Jeg Bolle Luxdorph til Sörup og Sandbyegaard hands
Kongel. Mayest. Ober Secretair, Etatz og Cancellie Raad, efter
fuldmagt paa min broder Cancellie Raad Peder Luxdorphs og min
broder Søns Erich Luxdorphs vegne, og ieg Willum Worm
hands kongl. Mayest Etatz husets og Cancellie Raad paa egne
og min Pleye-Søns Christen Luxdorphs vegne, kiendes og giøre
vitterligt for alle og enhver at vi efter den derom oprettede Contracti
indhold af dato 10 April 1690 hafver soldt og hermed skiödes og
afhendes fra os og vores ansvinger til Høyædle og Velbaarne
Herre Hr Knud Thott til ganfor, Barselen og Knudstrup
Ridder, hands Kongel Mayst: Geheime Etatz og Commerce Raad
og hands arvinger til vindelig arv og Ejendom, efterskrevne for¬
gods, som et beliggende her udi Sielland under Wordingborg amt
udi Hammer herredt i Weylöe Sogn, som skylder aarlig efter dend



gamle fordebog beregnet og efter hans Mayest: allernaadigst derom
udgangen forordning bedrager efter det nye maal som følges.

Wejlöe Sogn, Svendstrup gaard Morten Jacobsen 6 Rd. 6 stkr Rug
12 Rdr 3 skipping. Har fore gammel Marial 18 Rd 4 stk. nye

det andet Signum var saaledes lydende.Matrica 12 Rdr 1 all: et
hvilke forskrevne bøndergaarde, Huuse og Gods, med al dessen
endom brug og herlighed, værende Sønnen og des Rettighed af
føde og føde efter loven et. Det 3die Signum som er slutningen
finder saaledes des til bekræftelse have vi dette med egne Hænder
underskrevet og trykt vores sædvanlig signete hos nøden under, saa og

venligen ombedet Hr. Cancellie Raad Rasmus Borneman og
Hr Admiralitets Raad Peter Worm med os til vitterlighed at nu

derskrifve og forsegle. Kiøbenhafn 1691 d 12 Febr: som og af veller
herrer fantes forseglet og underskrefven, og læst paa Siellands
fahrs Landsting d: 26 Febr. Ao 1691. som samme indsignerede
poster indeholdt og i sig selv omformeldt.

Hvorefter Seigr Niels Anderlöv foraarsagede at begiere Sagen
optagen til 4de ting, paa det at hand tingsvidnet og den giorte
rettesettelse kunde besvare, saasom hand ingen copie af Kald

til
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Seddelen haver bekommet, at hand kunde viide hvad kaldes indhold
var, St. Peder Hansen begierte dommerens kiendelse uden længer
ophold; Sagen optages til 4de ting.

Torsdagen d 20 Dec. nest efter var mödt igien Niels Chri¬
stensen Anderlöv Ridefoged paa Bonderup gaard og efter anlof
ning herved Retten d 29 Nov: nest afvigte i dag at besvare det
da udi Retten producerede TingsVidne af den Höyædle og Velbr
herre hands Excell: til Knudstrup og Gautroe gaarde Hr Knud

Thott Ridder at hands fuldmægtig Sr: Peder Hansen, samme
Tingsvidne udsted at for gange Birketing d: dato 9 Aug: 1644
med videre St. Peder Hansens giorde irettesettelse efter samme Tings
vidne med formening at Niels Anderlöv skulde være hos Excell: vord

nede til Svenstrup hougaard, hvilket Niels Anderlöv ikke
møde, helst efterdi at tvende overens kommende Vidner nemlig
Anne Olufsdatter udi Svenstrup af Karen Peders d. ibid. Vidner og
tilstaae udtrækkelig, og at viide med en god samvittighed denne

Niels Anderløb at være den omtristede Persohn ydermeere
gifver raison, at det barn som da skulde været født paa Svenstrup gaard



ved nafn Niels Christensen af mange samme tiid skulde været sagt, no
gensinde ej at kunde lære at skrive, hvoraf lettelig kand sluttes
at ej at være denne Niels Christensen Anderlöv som nu en rum tiid har

betient Ridefogets tieneste og kand skrive. Belangende det 3die Vidne
nafnlig Ellen Pedersen af Svenstrup, som vidner efter sin Hustrues sigelse
og beretning, efter Tingsvidnets indhold, hvilket Niels Anderlöv vil
formode efter Lovens pag: 112. Art: 22. ej at kand komme ham til
præjudice og hendes i nogen maade. Det 4 og sidste Vidne Søren Bechs
af Wejlöe anl: som vidnet at Niels Christensen er föd paa Svenstrup Gaard,
og at hand skal have ganget udi Skole med ham, hvilket ej formodes
at være noget fundament i denne Sag, saasom ej omvidnes, at det
skal være denne Niels Christensen Anderlöv, som nu omvistes, og udi
det øvrige denne Søren Bechs vidne angaaende, da lader det sig vel

ansee at hand skal være af yngere aar og alder med Niels Anderlöv
som og muelig er, hvilket forsen indført. Niels Anderlöv førte domme
en til gangt endelig eftertænkende, og approbation efter Lovens
pag: 103 Cap: 13. Art: 1: at vidner bør være 2 ofverensstemmende
som herudi mangler. Hvorfore Niels Anderlöv vil formode, at
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dette producerede Tingsvidne og St: Peder Hansens giorde Irettesæt
telse paa sit høie herskabs vegne, og skal kunde være eller blifve Niels
Anderlöv til hindes og præjudice udi slige tilfælde i nogen maade, men
ydermere vil formode at nyde passfaction for paaførte Process og
anvendte bekostning, hvorpaa udi alt en retmæssig dom begiæres.
Hr Peder Hansen da paa hos Excell. Hr. Raad Thotts vegne herimod sva

rede paa Hr Niels Christensens paastaaende, først som fornemmes, hand
sig til befrielse vilde have at paastaae de tvende forbemlt. Vidners
Discour, da Niels Christensen paa Svenstrup gaard var föd i anlangende
den tungede tommelfinger, de skal have sagt indbyrdes, de ikke kunde

viide, om hand nogen tiid kunde skrive holder det Peder Hansen

og selsom for, Hr. Niels Christensen sligt vil lade protocollere, efter
som det strider og er imod ham selv, saasom nok er beviist, at
hand hand baade læse og skrifve; de øvrige Vidner formodes
vel at staa, saavelsom dette sin fulde kraft, og ej at komme
denne Sag til nogen hielp for Hr. Niels Christensen; Men i det øvrige
formoder den forrige giorte rettesettelse vorder observeret, saa
velsom dette og udi alt ved sin Kraft at stande til dommerens



retmæssige kiendelse som forsvarlig. Hr. Niels Anderlöv her til
svarede at saasom fornemmes Hr. Peder Hansen holdes Vidnernes

opvarlige ord udi Tingsvidnet indført ikkun for en Discour, hvilket
Niels Anderlov læder blive i sin saleur, og at det falder hannem sel
som for at høre noget han ikke behage, kand haver en nafnlig ting

Men Niels Anderlöv ikkun alleneste forbliver ved sit forrige efter

TingsVidnets hoved fundament, hvorefter hand vil formode, efter
Kongl. Mayest allernaadigst udgifne love, som begieres udi alt efter

skyldigste pligt at maa blive observere og i agt taget, hvorved hand
vil formode udi denne sag at blive fri funden for hos Exell: Gl.
Knud Thottes og fuldmægtiges tiltale og giorte rettesettelse udi
alle maader, og endnu som tilforn er rettisig dom begiæres
Peder Hansen paa Niels Christensens indførte syntes unødigt noget
herimod at lade indføre. Men vil forresten formode dommeren
efter Høystøy hos Mayest allernaadigst udgangen love og forrige
giorte Irettesettelse handlet og dommer som forsvarligt et, og hand
paa andre stæder det kand ansvare, og i det øvrige endnu som tilforn

se dom begierende Jens Pedersen af Söndersted som betiente
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Retten, dag i Herredsfogdens sted, saasom hand var udviist i sine
forretninger og imellem i gaar og i dag et vanskelig vinter
veyrlig er indfalden optog Sagen til neste bogne ting hvor da
enhver vel vederfahres til samme tiid, hvis lov og Ret medföre.

Mandagen d 7de Januar. Ao 1695 som var næste
Sogneting efter Juule helligt, da blev herpaa for Retten saaledes
dömt og afsagt Dom

Udi dend imellem hands Excell. Hr. GeheimeRaad Knud
Thott contra Niels Christensen Anderlöv Ridefoget ved Bonderup
og Sonnerup gaarder førte sag, som høybemt: udi Excell: ved sin fuld
mægtig lader søge og tiltale for vordnede pligt og Rettighed til

-Danne gaard, og til sligt at beviise først udi Retten produceret
ge Tingsvidne udstæd af Gantion birketing d 9 Aug: 1694. dernest
efter paaskning af Niels Anderlöv blev i rette lagt et skiøde af
velbaarne Bolle Luxdorph paa sine egne og med interesserende,
vegne, samt Velb Willum Worm iligemaade paa sine egne og



interesserendes vegne, hvor udi blant andet dend gaard Svenstrup udi
ere Sogn til hos Excell: kand kost som en med fleere bonde gaarde

og gunse er bortskiødet og der med ald sin herlighed og vordenderet
tighed, som er den grund og Skoven bemelte Niels Christensen Anderlöv
siges for, at være barnfød paa efter beml. Tingsvidner formeldning.
da i hvorvel Niels Christensen Anderlöv paastaae og formeenet, at
de udi bemlte Tingsvidne indførte Vidnesbyrd ej skulde have vundet saa

udførlig om hans fødestæd, at høybemlt: hans Excell. skulde kunde tillegge
sig ham om ordre til Gauhnöe gaard, saa og at bemlte Svenstrup gaard
tilforn skulde have været et ideligt silde, med videre Niels Christensen An

derlöv indførte; Saa sees dog af Vidnernes tydelse, Niels Christensen Anderlöw

at være dend persohn, som paa beml. Svenstrup gaard er barnfød, og nu søges
om fordned til Gauhnöe gaard, helst og fordi hand ej med noget friedres

eller andet beviis sig for denne sag og tiltale, da dend hidintil har været opte
gen, haver befried, til med og fornemmes af det i rette lagde skiøde bemlte Sven
strup gaard ej anderledes eller i særdeleshed hr Excell. Knud Thott er skiødet,
end de andre bondes gaarde og Huuse, efter skiødets formildning vidste derfore

de Niels Christensen Anderlöv udi dette at kunde befrie. Men eragtes billig

9
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hand efter den giorte irettesettelse bør at svare og være hos Excellence
ud kost som vordend følgagtig, derhos at erstatte Sagens billig an
vendte bekostning inden 15de dage, eller over alt at lide efter Loven
dog at hand først retter for sig til sine Velbr. Herskaber, som hand nu
er i tieneste hos, og dessen grund og staae nu besidder, at saaledes
passeret er bekræfte vi med vores umertrøfte signet. Actum ut supra

Christian Fridrichsen Drejer Herman Holst

L: S: C: L: S:

Med denne Dom for kiære Herreds ting befandt sig Niels An
derlöv saae misfornøyet, hvorover hand for Landsdommerne udi Sielland
og Møen lod andrage sit Klagemaal saavel over Vidnerne, som ikke syntes
ham kraftige nok til at tilkiende ham at være hans Excellences Knud Thotts
fordende, efterdi hverken beviises med forældre, Jordemoder, Ridder, Kirkebog
eller i ringeste maader nogen lydende ros og vidnesbyrd, at hand skulde

være barnfød paa Svenstrup gaard, men formeente sig at være født, skaaer

i Landsbyen Andelustt i Landscroun herredt, og blevet der nogen tiid

hos sin slægt, dernest beklagede Niels Anderlöv sig over den derpaa fuldte



dom, der holdt ham til at pleye ordende Rettighed til hands Exelland Coll.

uden nogen loven, sig beviis. Herpaa bleve Geheimeraad Kolt med
sin fuldmægtig samt Herredsfoged drenes indstevnede til Ringsted Landsting
og lade Stevningen saaledes:
sit

Tage Thott Kongl. Mayest Etatz Raad og Amtmand9Til
ofver holtens Amt, og Hans Em begge Landsdommere
over Sielland og Møen, saa og Barcholmans Hansen Vice-Lands-

kommer sammesteds, giøre vitterligt at hos os haver ladet andrage
Niels Christensen Anderlöv, Ridefoged paa Bonderup gaard hvorledes
hand høiligen skal være foraarsaget at lade indctere Eder Christian
Friderich Drejer Herredsfoget i Miærløse herret for en Dom
mandagen d 7 January nest afvigte skal have dømt og afsagt imellem

hans Excell. Hr. Geheimeraad Knud Thott til Knudstrup og Gauhnöe gaarde

tiider og paa den ene og hannem paa den anden side, og derved tilfunden

fol: Niels Anderlöv at penge og svare vordende Rettighed til Hovermeldte

hands Excell: uden nogen lønne sig beviis, som skal fornemmes af

Eders u-fundamentele dom paa Sagens rette beskaffenheder,

919
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hvorfore forl. Niels Anderlöv formanet sig høiligen ved denne
ders afsagde Dom at være præjudiceret, saa hand vil formode at
samme Eders Dom af Os er alleeste skal blifve underkiendt

og hand at blive frifunden for høibemeldte yds Excell. tiltale i
alle maadet fornede Rettighed angaaende, men endog 3 forør

herredsfoged at blifve tilkiendt billig kost og tilling, saasom
for, Niels Anderlöv Sagen for os saaledes agter at demonere
af det i rette lagde Tingsvinde ej skal være saa nagtig, at det

kand tilbinde hannem at være hos Excell. vordende. Thi stefter
vi Eder Höyædle og Velbaarne Hr Geheime Raad Knud Thott
til Knudstrup og Gastion gaarder, Ridderes med Eders fuld
mægtig Hr. Peder Hansen at møde for os i Retten paa ol

Lands fahrs Landsting Onsdagen d 20 Februar førstkommende
at svare og i rette legge hvis i en Sagen tienlig nægter, samt
at beviise hvad höie i kand have til at söge bemeldte Niels
Anderlöv for vordende Rettighed. Til samme tiid og sted



stiftes og 3 for Herredsfoget udi Miærlöse herret eders
udstædte Dom Niels Anderlöv uafvidende paa en uordentlig ting

dog at forsvare saa og samtlige medtage hvis 8 kand hans

Sagen vedkommende. ladendes det ingenlunde under Eders

Faldsmaal. Datum Ringsted d 4 February 1695enL: S:

Efter lovlig forkyndelse for vedkommende passeres denne Stefning
gyldig til næstholdende Landsting dend 3 April Ao 1695. Datum Ringsted d 20 Febr. 1698

Barm

Anno 1695 den 4 April er denne Sag imellem parterne saale¬
des formeede, at hands Excell. Hr. Knut Thott hafver afstaaet sin præsention
for vordende fattighed til Niels Anderlöv Christensen imod han hun

drede Rixdalers betaling til amt hands goedes anvendelse, saa
og for processens bekostning Sex Rixdl: hvor imod betalningen
Niels Anderlöv skifver meddeelt hands friebret for bemeldte ordnede
Rettighed, og derimod Sagen ophested. Datum Ringsted ut supra

Thott
De
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No 21

Copie

Niels Anderlövs friheds brev for vordende Rettighed byde saaledes

L
sen Knud Thott til Knudstrup og Gauhnöe, sidder

Kongel. Mayest Geheime, Etatz og Commerce Raad, kiendes
og hermed vitterlig giør, at ieg med dette mit bref hafver løs

og frigivet, saa og hermed frigifver en min aarende nafnlig
Niels Christensen Anderlöv, barnfød her i Sielland paa mit gods
udi Wordingborg Amt i Weilöe Sogn, paa i Svenstrup, hvorfore

hand herefter denne dag maa være tiene, bygge og boe
her i hands Kongel. Mayest. Riges og Lande, hvor hannem
lyster, er og upaatalt for Vaarede Pligt og Rettighed,
af mig mine besvinger og efterkommere. Og maae hand
dette mit brigivelse bref uden nogen til mig givne Kald
og førsel, til hvilket Ting hannem lyster, lade læse og



paaskrifve; Til stadfæstelse hafde ieg dette med egen haand
underskrefvet og mit vanlige signet hostrøkt Gaunöe d. 9 April

No 1695 R. Thott
læst paa Mierløse hervidsting L: STorsdagen den 18 April Ao 1695

testerer ei udi Ting kosterens svaghed og absentz
Ole OlsenChristian Peder Dreyer
Rosengaard

Da om Niels Anderlöve ved alle disse af Tingsvidnerne anførte klare

og kiendelige Vidnesbyrd maatte lade sig overbeviise til at troe det som
de andre troede om ham, at hand var født paa Svenstrup hengaard her i Sielland,

hvilket hand og selv var overbeviist om, at det var hans rette fødsels stæd,
men nægtede det hidtil, for at blive fri for at udbetale penge som
vordend derfra; Saa maa maa dog undre sig derover, at hand som ey
var født at vordende forældre, skulde dog selv blive anseet som vordet
alleeniste for hand var födt paa en Grund, som tilhörte en fremmed, uagtet
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hands forældre hafde forpagtet stæden saa længe de legtede at vilde
bor der, og kunde igien drage for og ubehindret bort derfra, naar de vilde
som og sees af de efterfølgende om Christen Nielsen paa Dernest om

Niels Anderlöve skulde fra sin fødsels tienne af været anseet som vordend
hvorfor skulde da ikke hands Fader ved sin bortreise derfra have ladet ham
forsyne med et friebret; Eller og maa maa slutte af Herlufsholms
Kloster, som Svenstrup den tiid laae under hafde ingen magt til at kræve1
Wordende pligt og Rettighed ind af de Sønner som bleve fødte paa dets un¬
derliggende Gods, men saa snart det kom under en ædelsmand eller en

Proprietaio, da skulde hand allene have sig den rettighed forbeholden. Og
nægtet at Svenstrup gaard siden efter blev skiödet bort til en ædelsmand

tillige med alle Rettigheder af vordende pligt paa føde og uføddøde børn,

saa burde den termines og ikke heller gaae høiere op i tiiden paa
de førte børn, end just fra Aars af de skiødet blev sluttet og under
skrevet.

heraf kand sees hvad fordeele ædelstanden eller en proprietarius
har haft i forrige tiider samt hvad en Wordnet har været tilbunden og

pligtig til, eftersom en vordend kan ikke skilles fra den Jord som



hand er föd paa, thi naar nogen Kiøber Jorden, kiøber hand tillige med
de bønder, som bør derpaa og haver jordrætten magt til at reclamer, dem

som begive sig derfra, hvilket kand sees af Lovens 3de bog 14 Cap: 1 Art:
dog ere alle Studentere og de som legge sig efter borlige konster fri, skiønt
de ere føde af vordende forældre efter den 12 Art:

dette med vordend p: vema, har været brugelig ikke allene udi Skaane

Halland, Blegind, Bornholm, men endogsaa udi Jylland og Fyn, hvor
dog saadanne fældoms bønder ikke have været som udi Sielland, Lolland

og Møen, det er halve tælle og livegne, kand man deraf slutte, at
det ord vordned i gamle dage hos haft meer vitløftig betydelse, og
at ved fordnede undertiiden forstaaes ogsaa fæste bønder, der med fri
villie forbinde sig til at være og blive paa et stæd eller at dykke en
vis Herremands Gaard. Derimod er vordende i Sielland, Lolland og

Møen gandske ufrie og som halve tælle og slaver at regne, over hvilke
Jord prætten eller proprictarius haver en synderlig og særdeles ret, at
saadanne vordnet skal være tiene og boe, hvor deres hosbone vil have

dem og ikke uden hands villie og vidende maa flytte af hands gods, ja de
kand tvinges til at bygge og besidde hvilken øde plads hosbonden
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dem forelegget, ia hosbonden har ogsaa magt at frigive og lytte dem
bort, eller at følge dem deres frihed. Hvorfore denne Trældens Stand
har hændet meere Siællandsfahrene, lollikerne og Möenboerne allene

kand man ikke viide. Ostison sluttes rimeligt at visse proprictarie

have først misbrugt deres myndighed de hafde over deres tienere, og det
som i begyndelsen har været en brug, et omsider ved hand bleven til en ret

de høilovlige Konger af den Oldenborgske skamme har stedse seet
depaa sit Riges velstand og flade, iblant hvilke Kong Christian dend 2

arbeidede sin heele Begierings tiid paa at sette bønderne i frihed igien
for at klippe vingerne paa adelen som sees hos hviil pag: 1206. Men
ved denne Konges fald faldt og saa bøndernes frihed igien dend
store Kong Christian 10. hafde en christelig henseende med at ophæve
denne trældom, og udi aaret 1634 gav fuldmagt til Jørgen Urne
Rigets Marck og Raad at handle med ædelen om alle Siellands¬

i Lollandsfahrers frihed, hvori endeel af Odelen samtykte, andre
sætte sig af yderste magt derimod, at det ingen fremgang fik förend
Fridericus IV kom at sidde paa Kronen, thi denne Høyselige maae



oververede, hvor skadelig den trældom var for landet, at bönderne

under saadant et aar tabte at lyst til arbeide, og hierte til at fæste for
falden landet, iligemaade den haanhed derved fuldte, at bønderne i en
province skulde meere fødes slave end andre, blev den fældem op¬

hævet ved den yderlige forordning af 21 Febr: 1762. hvori udtrækkelig
mældes: at alle udi bemeldte provincer være sig gifte eller ugifte
boeholde eller ej de deres Sønner og mandlig opkom skal til drig tiid

hos vordende rettighed og deres føde stæds tiltale efter Loven være fri og
forskaanede dernest maa ingen proppetarius eller Eyere af noget forde gods
sælge nogen vorden imod Loven, men den fordnede som søger sit
friheds brev, maa propretenen frigive mod en billig kiendelse, eftersom
enhvers formue det kand taale, dog ej at overgaae 30 til 50 Rd.
i det høieste ved Holl. Pag. Saa

Efterat Niels Anderlöve paa en tiid af 11 aar hafde efter rigtig
aflagt Regnskab forvalter Sonnerup og Bonderup, blev hand af den
Høyædle og Velviise Magistrat i Kiøbenhafn antaget til at være
deres tiidefoged. Hands beviis for Sonnerupgaard Regnskab lyder saaledes.

10
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No 21
Copie

R sig Hieronimus Klothacken til Sonnerup gaard
Hr Kongl. Mayest. Cammer Raad, kiendes og hermed vitterligt
giør, at nerværende, min forrige Ridefoget Niels Christensen
Anderlöv hafver tiendt mig paa Sonnerup gaaer for fuldmæg

tig og Ridefoget udi Toe aars tiid, nemblig fra Waldborrig
1696 til No 1698. Saa og tilforne tiendt min Kiæreste vel

frue Sæddel hiort, imedens hun var enchefrie desligeste
for fuldmægtig og beidefoged, ved bemelte Sonnerup gaard
og gods, paa fiire aars tiid, nemlig fra Waldborrig
dag Ao 169 og til Ao 1696. for hvilke Sex aars for
valtning ved Sonnerup gaard hand hafver giort hendes vel.
og mig rigtig reede og Regnskab, for dets indtegter og udgifter
Kongel. Schatter, og beholdnings Inventarium, samt bønder

gods indkomster af visse og uvise, skifter, breve og Docu



menter, indtid undertagen i nogen maader, ved hvad nafn, det og
næfnes kand udi hvilke forskrefne ex aars tieneste og forvalt
ning, forbemelte Niels Anderlöv sig hafver skikket og forholdet,
saa erlig troelig og vel, at ieg og min Kiæriste udi alle maader

er med hannem vel tilfreds, og fornøyet, hvorfore ieg for mig
og mine befinger vil hafve forbemelte Niels Christensen
Anderlöv og hands afvinger fuldkommelig og krafvis løs
qvitteret i alle maader, for forhefne hans Administration

4og tieneste. Og ydermeere hafve hannem til dets beste
Recommenderet, hos alle og enhver forrekommende. Dets til

bekræftelse hafver ieg dette med Eegen haand og signette
bekrefted, Datum Kiøbenhafn d 1 May Ao 1698

Herus C: S. Kohannen
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efter meddeelte beviis for sine Regnskaber forblev Niels An
deslöve med sin familie boende paa Möllegaard indtil d 18 Marty

1699 da hand fløttede til Bistrup gaard ved Roeskilde at boe
hvor hand skulde administrere Magistratens i Kiøbenhafn deres gods
fra dem fik hand saadan en bestaltning, som nægtet det sidste deraf
fattes, fortiener dog at indføres.

Til
udi

Til Præsident Borgemester og Raadmænd udi den
F5 Kongel. Residence og fri Rigs Stad Kiøbenhafn, giøre vitter

ligt, at vi have antaget og beskicket, som vi og hermed antages
og forordner erlig og velagte Niels Christensen Anderlöv til
at være vores og Stadens Ridefoget, over vores og Stadens
Jorde gods udi Sophilde, Holbeck, og hosliggende Amster, lige
maade over det Beenløse godt udi Ringsted Amt beliggende
som børnehuuset her udi Kiøbenhafn er tilhørende, og skal hand
være os som sine rette hosbonder hørrig lydig og troe, saavel



og udi alle maader oprigtelige søge samme, forfremme og be

fordre Stadens og vores ham og beste, om skade og forder af
yderste magt og formue hindre og afværge, særdeles skal hand med
ommelte fordegodt, samt dessen visse og uvisse intræder,

indkomster og oppebørseler, troligen og oprigtige hænde, og u
der ald brig omgaa, fornemmeligen have i agt, at alle Kongel:

Platter og Contributioner som nu allerede ere, eller herefter

allernaadigst paabindendes vorder betimeligen indfordre
efter de besatte ligninger som hand derover med vores Deputere.
des Videnskab forfattes og lade actorisere, saa at den sambt ald

anden baade Stadens og vores egen Rettigheder til bestemte

tiider og stildes ufeilbarlig kand blive leveret, og at han ved hun
aars slutning, rigtig Regnskab og forklaring saa vel for skatter

ne som for hand siden aflegges, efter hands instrax og reveris
tilhold, udi lige maade skadens og være samtlige forbemelte bønder

og tienere flitteligen handthæve ved Lands løn og Rett, dennem
ingen maade forette, eller lade forurette, men sig dennem af
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yderste fliid lade være angelegen og forsnare, udi det øfrige og
alle andre maader rette og forholde sig efter den af os forfattede
og til hannem her hos overleverede christlig instrux, som det een
ærker troe Tienere Sömmer og bör, som hand dertil agter at
vare og være bekiendt, for hvilken Niels Christensen Anderlöws
troe tieneste vi hannem paa vores egne og Stadens vegne
til aarlig løn og Kostpenge hermed vil have tillagt, et Hundrede

Rig 8s: foruden hvis hannem viidere efter hans instrux, 9, 17 og
26 punctet til sig og sine tienere belønning er tillagt, saa og
forundes hannem til sine Hæste, hvis Præs og hør paa Riisen

anlig kand, naar hand de Kongel. Schalter af for til herfore
som bemelte De er sat for, side betaler, dog skal hand dis
anling paa sin egen kostning lade forrette, saa at Stadens
og Vores bønder og Huusmænd ikke dermed i nogen maade be¬
morges, og skal hans tieneste begynde og angaaer fra den 1 May
Anno 1699 og continuere saa lenge hand sig erligen, trolig



og flittig forholder eller een af parterne anderledes til bindes

kunde vorde da hinanden et half ges tilforn derom lade advare
og opsige. Sterfboernes skifter som forefalder paa forommelte

vorris og Stadens vorde gods, skal hand saaledis forrette, som hand
efter Loven agter at forsvare, hvilke udi den dertil anordnede
Stifttebog, foruden forsømmelse skal straxen omstændelig ind-
føres, og af de samtlige vedkommende underskrives, hvad ellers
udi den eller anden maade til erindring forrefalder godset til have
og beste, derom skal hand stedse conferere med vores tilforordnede
Deputerede, og
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Ao 1700, da den brende Klæde Krydhed over alt i bundet og
efter nogle foregaaende tresninger med den danske føde, være alle
indbyggerne i Sielland formodendes at de svenske vilde giøre land
gang, som de og ved den Engelske og Hollandske Plades hielp foretog
ved Hambleben, blev Niels Andersløv beordret tillige med et
stort antal af Magistratens bønder, at have opsigt og forhindre
de Svenskes Landgang paa Sielland, hvortil hand og hafde forsignet
sig med Gevæhr og anden Krigsarmatur, for at anføre sit Mandskab,
som efter deres formue vare bevidnede til at giøre Modstand
imod fienden, hvortil bönderne ikke lidet bleve opmuntrede, da de

d 15 Aug: hörte Kong Frider d 4de brev publicerer om frihed fra Vaar
nedskab, i fald de sig mandelig udviiste imod fienden, hvor fornöden
giordes. Da nu Niels Anderlöve i denne Post sørgede meer for
sit gandske fædreneland, end for sit eget Huus, saasom hand ikke
vilde med sit Mandskab bönder tage tilbage förend freden blev

sluttet og ingen före var meer at befrygte, og hands Kone med
börn i al den tiid ingen sikkre efterretninger hafde hört fra ham

S. Witte Guds Vognborg om den danske flaade Lib. 1770. pag: 41 & 49



hvorover de befrygtede sig at hand maatte være komet til skade, hvil
kan frygt ved en overgiven folkes fortaling, om Catallen ved Stiaa
imellem de svenske og nogle af Amtets bönder og Ryttere, som vilde forhen¬

dre de svenske landgangen, blev meere bekræftet, allerhelst da Niels
Anderløves Kone Else Steenhoff spurte ham, om hand hafde hørt noget
til hendes Mand, svarer hand og Mand till: Niels Anderlöve var

den første der blev slaget af Svensken. Over dette rygte blev hun
temmelig forfærdet, og beslutter da strax at vilde drage til Kiøbenhafn
med sine børn; At hun nu hafde ladet alle ting indsalle paa vogne
og selv med sine smaa børn var kommet noget ud paa Veyen,
moder Niels Anderlöve hende og spørger hvor hun agtede sig hen
Fortæller ham da aarsagen til sin Reise, som var det rygte om hans død

hun hafde spurt, hvilket nu var hende des lideligere at fornemme
da det var ugrundet og usandfærdigt, hvorover de vendte tilbage

igien til Bistrup gaard, og giældede sig over den til Travendall

sluttede fred, at de herefter kunde leve i beder sikkerhed og erlighed.
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Ao 1714 d 1 May overlod hand efter Magistratens samtykke
denne hidmel hafte betienning som Ridefoget og forvalter paa
Bistrup gaard til sin Piges Søn Seigl. Lorentz Kleist, og flyttede
derpaa til Roeskilde at beboe den saa kaldede blaae Gaard paa
bondetinget, som hand kort tilforn hafde kiøbt sig, hvori hand
med sin hamme forblev i en 9 aars tiid. for hands aflagde
Regnskaber har hand fra Magistraten i Kiöbenhafn fölgende qvittere

No 2
-NB
i Præsident, Borgemestere og Raadmænd udi

Copie dend kongelig Residentz Stad Kiøbenhafn giøre hermed vil
terligt, at Stadens og vores forrige Ridefoged Hr Niels
Anderlöv haver efter de sidste decider udi hands
aflagde Regenskaber falden er betalt til Staden og os

Fire Hundrede Firesinds Syge og dem Risdaler
ben Marck. Eleve Schilling hafdeelen i Klingende



Mendt, og hafdeelen i autoriserede Penge Sædler; Thi bliver

bemelte Anderlöv for samme betalte 45 Rd: 1m 4s: og sine
for hands betiening ved Stadens og Magistratens Gods af
lagde Regenskaber, hermed for sig og sine Arfvinger quit
tered, og kræftesløs holden, til forsikring under vores Hænder

S2d
Datum Kiøbenhavns Raadstue dend 7de Decembris Ao 1776.

Johannes Meller
HJacobsen Til

Laars Andersen Christian Simonsen Jens Huusog

Steege Jens Olsen

Ao 1715 fra den 1 May af loed Niels Andersøge sig overtale
af det høyndelige forlen kloster udi Roeskilde, det Fatroner
til at antage sig deres goeds at administrere og forvalte

17
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Til

efter 2 aars forlöb blev hand hiemand, og tog strax der
Kongebret paa at sidde i uskift boe, hvilket lyder saaledes

i
i Underskrevne hans Kongel. Mayst Geheime Raad

udi det har værende Conseil tilkiendegiver hermed, at høyst
bemeldte hans Mayestæt efter Niels Anderlöv af Roeskilde
hands allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, aller
naadigst haver bevilget og tilladt, at hand, foruden Rettens
Middeles forsegling, Registering og vurdering, med hans
og hans afgangen Hustrue Else Jacobs Datter Steenhos
helles børn, i usluttet boe maa blive besiddende, saa længe
hand i eenlig stand forbliver, og de myndige børn dermed
ere tilfreds. Forbydendes alle og enhved herimod, eftersom for
skrefvet staar at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under
hans May holdet og Naade Raadstuen for Kiøbenhafns Slot d. 17 July 1747

Efter hid Kongel. Mayst allernaadigste befalning, udi
Høystbemelte Hr May fraværelse, under det Konge. Jeg

L: S E. Beret



ved det adelige Kiøkkenkloster i forskilde forblev hand dets forvalter
indtil Michels dag 1723, da hand quitterede det og fik efter aflagde
Regnskab derfor følgende attest.

CopieEfter at høyagtbare Seigr Niels Andersen har været an¬
Copie

i taget til at være forvalter ved det adelige som fra Kloster
udi adskilde fra Aar 1775 den 1 May til Michels dag 1723, og
hand hos sine aflagde Regnskaber til 11 Juny 1721 er bleven
qviteret, saa tilstaaes hermed at hand for dend øvrige tiid, nem
lig fra 11 Juny 1721 og til hans trotrædelse fra betienningen ved
Michels dag 1723, haver ogsaa aflagt, og indleveret sine Regnskaber
med hosføyede beviiser, og som hand for dessen beholdninger, samt de
udstedde Mangelsposter har giort fornøyelse, saa at hand nu aldeles
intet til velbemelte Jomfru Kloster er skyldig, saa vorde hand hermed
for alt, fuldkommen qvitteret af

T. Hr. Krabbis Wibech Juell
Egholm d 18 Aug.

1728 el

119



120

Da nu Niels Anderlöve formedelst sin alderdom ikke kiøttede

om at paatage sig noget ombede som udfordres Regnskab, besluttede
hand sin øvrige levetiid at frembringe for sig selv i al stilhed

ralighed, hvorover hand tog i Huuset til sin Sviger Søn Johanog

Christian Ryge d 30 Sept: 1723, hvor hand med at kiærlig og Fader
sig omgang iblant sine børn og børnebarn forblev indtil d 19 Sey

1736, da det behagede Gud, efter en 8te dages tiid, som underdommens
Svaghed opholdt ham ved Sengen udi, at kalde ham til sig ved en
rolig og salig død, og samle ham iblant hands tildre, efter at hand
hafde levet 78 aar og 14 dage.

hvad hans liv og levnet angik, maa enhver tilstaae som kiendte
ham, at det var Christeligt og egengaar, hand fandt sin største behag
i endelige skriftens læsning hiemme for sig selv, forsømte aldrig den
os tienstlige Guds tieneste endog i sin høie alderdom, da hand blev
svog til fods; Saa kiær og angiven som lærde folkes omgiængelse
var ham, saa behagelig at hands discours igien dem, siden hand

med en alvorlig sagtmodighed og forviislig eftertænksomhed frem



førte sine ord, hand var og temmelig erfaren saa vel i Kirkehisto
gien som fædrenelandets Husterier og derfor at hand des bedre kunde
beholde en og andre menkværdige tildragelse, hafde hand opskrevet dem
sine talendere. J overnaadige ting anførte hand sin meening, som han
ved kiønsomhed og erfarenhed ansaae for at være tienlig, og var desuden
i samtaler aldrig paastaaende for veed slig bragt, tilles og ære hafde
hand en stor opsye, hands levemaade var anstændig og forvelig, i den
var saa ordentlig indrettet at han time om dagen var af ham bestemt
til sine vise forretninger, saa at hand viiste i sit gandske væsen og vandt
af alle ting hos sin tiid; Og var der noget at udsette paa ham, saa kunde
det snart blive dette, at denne ordentlighed blev aldrig oversadt, thi visse
Hösteds og fostdage hafde hand visse Klæder til, alle hans Meublet hafde
foruden sit gifte sted de stod paa, og saa en vis tiid at de skulde bruges i
Den meste tiid af Sagen anvendte hand paa at læse skrifter af alle slags

materie. Og da hand saavel hun ligte som Enkestand hafde altiid
været for at holde en god Siæl, saa hos den ogsaa forvoldt ham en god
Sundhed og førighed i sin alderdom. Hands fornuftige sparsomhed kand

1

og sees af de har imidler hand efterlod sig, som ohngefehr beløb sig til
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1000 Rd: da hand paa sine børns opdragelse og anviisning til smulle
videnskabet aldrig svarede det ringeste til deres nytte hans let

troenhed til adskillige Menniskers ærlighed opholdt ham saa længe i et
got hans indtil heele verden kunde skiønne paa deres bedrageriet;
hun trængende næste hialp hand efter sin formue, saa at hand ud
viiste sig altiid at være en god og nyttig borger i en republique.
hands omgang med sine börnebarn, som hand daglig saae omkring
sig, var kiærlig venlig og sagtmodig, baade i ord og formaninger

sted paa ord kan man sige at Niels Anderløve sin gandske livs
tiid igiennem levede Christelig, forholdt sig som en ærlig Mand
imod alle, som er ordentlig huusholder imod sig selv, og
en retsindig Huusfader imod sine børn og familie, hvilket
samt i er værd og værdig til at efterfølge af alle hands
6börne börn, hvorpaa hand selv hafde seet er antal af 24 som

hands trende datter vare bleven ansignede med
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sin Mormoder

Else Jacobsdatter Steenhoff, blev fød til Sverden d 10 Junii
Innitatis Søndag aar 1655 og kort derefter døbt i Sedder Kiø

le i Biesverskou herved i Sielland hendes Fader var Jacob
Rasmusen Steenhoff hendes Moder var Mette Anders
datter, hvilke boede i Sedder bye. disse hendes forældre opfø
stede hende til alt got og en sand Gudsfrygt, indtil de ved døden
bleve bortkaldede hendes Fader døde Ao 1667, efter at hand hafde
opnaaet alder af 89 aar. hendes Moder döde kort derefter
efter hendes forældres død antog en af vennerne nafnlig Søren

Stisön boende udi Kiøge hende til sig, og efter hands død holdt hand
Enke hende som sit eget Barn, lod hende underviise i læsning og
skrivning, saa og i alt det som hendes stand og Kiøn af Christelige
deder og sæder vel sømmede og anstand, indtil aar 1671, da jen
blev begiært af Sl. Jens Michelsens Enke i Kiøbenhafn at
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være hos hende som hendes eget Barn, hvor hun i 6 aars tiid
forblev. Da hun imidlertiid hafde lært at føie og skikke sig iblant
fremmede, og hafde anvendt tiid og fliid paa de hendes kiøn anstæn
dige og nyttige videnskaber, recomenderede dette opførsel hendes person,
hvorover Caspar Valerius forpagter paa Trolholm begiærede hende
No 1577 til at informere sin datter, hvor hun i 3 aars tiid forblev
indtil Ao 1680, da hun kom i tieneste hos Etatz Raad Peder

Hiort paa Bonderup efter hands begiæring, hvor hun i at flittighed
og troskab udj en 8te aars tiid omgilledes sit Herskab, og derfor blev

stedse af dem holdet ligesom deres egen datter. Hendes flittighed og
aarvaagenhed i at Herrskabs tieneste, samt hendes øvrige anstændige

opførsel bevilgede Hr. Niels Anderlöve den tiid velbetroede Ridefoged
og forvalter over Sonnerup og Bonderup gaarde og Gods, til at elske
hende, hvilket hand med god forstand og skiønsomhed overveiede,
og derfor breede for hende selv samt hendes herskab sit hiertes begiæ
ring, hvilken og i høyfornemme Venners nærværelse blev samt i
Kiøbenhafn, og derpaa deres begling holde i EtatzRaad Hiortes Gaard



i Kiøbenhafn d 13 Octobr: 1688. Deres ægteskab, som i 29 aars tiid

kiærlighed til hverandre stedse var blevet stadfæstet, velsignede
Gud med 2 Sönner og 4 dotter, som bleve fødte paa Möllegaard i
Stedstrup hvor de i 5 aars tiid var sammen, dernest boede de paa
Bistrup Gaard ved Roeskilde i 15 aar og tilsidst i den Blaae Gaard
paa bondetinget i Roeskilde, som de hafde kiøbt i 3 aars tiid, indtil
hun d 28 May 1747 af Legems svaghed blev saa stærk angreben,
at hun maatte gaae til Sengs, og da hun i denne sygdom fornam
sin tiid snart at skulde afvexles med øvrigheden, beskikkede hun sik
Huus i tiide og tog afskeed med sin Mand, bön og Svigersönner dagen
hos sin død, og laae saa i stille længsel og bek til Gud indtil d: 13 Juny
da hun om morgenen Kl: ved en salig død hense. I hendes huus
var hun en duelig og flittig Kone, foregik hendes datter med at got
mangel, og hafde fra deres spæde ungdom af sørget for at opdrage
dem i alle gode og et fruentimmer anstændige ovelse. Over
hendes grov som findes paa den synde side af dem ikken paa
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Kirkegaarden, hvor hun blev begraven, og hendes hosbonde lige
ledes hafde udsagt sig til sit hvilken tid efter döden, lod hand legge
en steen, hvorpaa denne overskrift er at læse.

Her under hviler erlige, Jydige og udygtige Matrone
Else Jacobs Datter Steenhoff

som boede og döde d. 13 Junii 1717 udi deres gaard
for enden af bondetinget her i Roeskilde, udi hendes
Aders 62 aar, hendes Mand Niels Christensen Anders

löve Ridefoged paa det adelige Jomfrue Closter her ved Staden
og deres sammen havende børn, som og 4 Döttre, saa og een
som forhen død Niels Christensen Anderlöve dels fod

1658 og dode 1736 d: 19 July Gud forleene dem samt
ligen glædelig opstandelse, himmerig og det evige liv.



Niels Christensen Anderlöves
Else Jacobs d. Steenhoff

Børn.

Christen Nielsen Anderlöve fod paa Møllegaard i Stedstrup d 9 July
1690. døde kort derefter og ligges begrafven i Eschildstrup Kirke.

2. Anne Kirstine Anderlöve fød d 9 Sept. 1691. sammesteds, blev
fra sin ungdom af anviist til alle christelige dyder, og da hun i sit alders
9 aar kom med sine Forældre til Bistrup gaar, fik hun nærmere under
visning af studerende person, i sin Christendom, samt andre videnskaber.

som hun i aar og alder tiltog, lod hendes Moder hende i tiide væres til
alle de övelser et fruentimmer bör at viide, samt anviiste hende daglig

i economiske ting. Og for at øve hende noget iblant fremmede, var

hun et aars tiid i EtatzRaad og Politiemester Ernsts Huus i Kiøbenhafn
hos at forfremmes meere i det som hun hiemme hos sine forældre hafde
lagt grunden til hvilket mennerlige opførsel, som ved andre dyder var lediget
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bevægede Seigr. Lorentz Petersen Kleist til kiærlighed for hen
des Person, hvilket og ved hendes forældres samtykke blev stadfæstet

og efterat Niels Anderlöve med den Velædle og Velviise Magistrats
i Kiøbenhafn consens og approbation hafde afstaaet Slige Reist sin hafte
betiening paa Gistrup gaard som Magistratens Ridefoged og forvalter

blev deres ægteforeening fuldbyrdet i Roeskilde d: 25 Nov: Ao 1715
deres kiærlige ægteskab blev velsigne med 9 börn, 6 sönner og 3

döttre hos deres børn bar de fælles omsorg i at lade dem underviise i

deres Christendom og andre maanetlighed, saa at de har ingen umage eller
bekostning svaret paa deres Børns velfært at forfremme. hendes omgang

med sin agtefalle var kiællig og venlig, iblant fremmede behagelig og
anholden, imod sin slegt og familie var hun tienstagtig og redebon
i hendes eget Huus var hun er flittig, duelig og overvingen Huusmoder
derfor blev det og velsignet med megen velstand. Fra hendes alders
43 aar af begynte hun at blive tungsindet, og Kied af det mødsommelige
liid og uroeligheder som Landvæsenet bragte med sig, hvorover hendes



hosbonde Kiöbte en liden Lystgaard ved Roeskilde liggende udi ved disse
fiorden kaldet Weddelöw-Gaard, som i forrige tiider har været et adeligt
Tæde, hvor til der ligget 2 a 3 gaardmænd samt 16 Huusmænd, i forhaab
ning at hun ved samme gaards smulle sitation samt herlighed at ension

frugt have og selt derved en liden kund med en fiske har udi kunde finde en
tidsfordring og fornøyelse ved at seele derover, eller Kiøre derover, deels og
at benytte sig deraf til sit Enkesæde, i fald hun skulde blive Enke. Men

det Kiedsommelige Levnet af at boe paa Landet formeerede end hestigere
hendes Tungsindighed, hvilken hun indholdte sig at blive qvit, i fald
hun kom til at boe i Kiöbenhafn, hvor hun deels hafde venner at
kunde omgaaes med, deels og et ærligt sælskab maatte at finde med anden
bekientere sammesteds; hvorover hendes mand resignerede sin betiening
som Ridefoged og forvalter paa Magistratens gods Ao 1739. og drog derpaa
med deres børn til Kiøbenhafn d 24 Maj samme aar, og agtede at leve
at deres midler der, i fald ingen anden Marge skulde være for ham at be

komme der i byen. Men dette bytte fra Landet til Hovedstaden blev

dem siden til stor fortræd, som de vel hafde aarsag til at fortryde, thi
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nogle af deres midler vare udsatte hos saadanne folk, som hilledeBanqueret, og de aldrig til det ringeste igien tilbage. Efter en 4 aars
tiid, som de levede sammen i Kiöbenhafn af deres egen formue

aog hun imidlertiid begyndte at blive syg af en brystige samt en
2nactur, som og alt meer og meer over hand, uagtet erfare Doctore
Medicine blev idelig consuleret og brugte de tienligste medicamenter til
hende, indtil hun omsiddes Kiid af vorden tilkiendte sit Levnets
ilöb ved döden d: 20 May som var Trinitatis Sondag Ao 1743
og d 24 Jun: blev begravet i Hellig Giestes Kirke i Kiöbenhafn.
efterat hun hafde levet i 5 aar. Ved hendes lig begiængelse bleve
uddeelede tvende liggers som vare trykke. og blev conaperet at hendes
ældste Søn May. Peter Nicolaj Kleist i sin yngste broders Nafn. 6, er
forfattet af hendes tilkommende Svigersens broder Morten Trane Kothenborg
for Johannes Möller Kleist. Efter hendes død forblev hendes Mand
sted i Enkestand, og efter aars tiid Ryttede fra Kiøbenhafn
til Weddelöw-Gaard, hvor hand boede indtil 1755 da hand solgte
denne sin gaard, og kiöbte sig en liden gaard paa Sr Jørgens bierg
hvor han føde d. 3 Januar 1762 i mældet af aar



Deres Børn

Peter Nicolaj Kleist fød i 1717 paa Bistrup gaard døde Palme
Søndag i same aar og ligges begrafven i St Jørgens Kirke.

2. Peter Nicolaj Kleist fød d 11 Jan: 1718. blev efter foregaaende under

viisning i de boglige Konster af sin morbroder Emanuel Anderlöve samt under

stadentere som hans forældre holdt i Huuset til ham, sat i Roeskilde Latin

ske Skole 1729, og giorde det en ønskelig fremgang i sine underinger, hvorfra
hand at Rectore Mag: Bernh Schnabel blev dimitteret til Academiet 1735
tog Examen Philosophicum i Caractere Landabili 1736 og blev hort derpaa Ble
Baccaleurens og Examen Kiolegium i Caractere Laudabili 1755 og kom
samme aar ind som Alumnes paa Walchendorffs Collegio, og fik strax derpaa
Kloster-Kosten paa det kongl. Communitet, og omsidde Decans paa Klosteret,

Ao 1742 tog hand Magister Graden, og Ao 1743 blev hand efter ansøgning

kaldet til at være adjunctis og for hos Velær Hr. Krake Sognepræst til

Biert i Hadersleb herred og efter indgaaede contract indlod sig i ægteskab meden
som fra Anna Maria Krake d. Febr. 174, som hun den ufrugtbart.
foruden de 3 Studenter Disputalter som hand paa Collegio Medices begaaede som
Defendens Ao 1736. hos hand og publice desenderet 3 Professorum Disputatzer
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nemlig 1. Pet Anchersence Observationen de Solders Particul d. 1737.

Pet Holm Dissestaf de Vitta Simothe Particul at Ao 1741

Mar Woldike Holge Contionator Svangel. Partie i Ao 1743
og har Mag: 3. N. Nielst som Author selv udgivet som i Huus Coll: Wal
5 Disputatter af de positia Tei naturali Kiøbis inuata et acqvisita 1738 40s.

øvrige 4 handler de Necessitatte resolations disine per Scriptram facto
i erteris ejus gens Tart. 1740. d. 1. det. Test: d. d. 10 Oct. 1741 e Sept. 1742
Part. 114 alt: d: 1 Oct: 1745

3. Anne Elsebeth Kleist for d 19 Jun: 1719. blev med al muelig fliid
anviist fra sin ungdom at til ske videnskaber, men var muelig og forgiæves
anvendt, siden hun hafde et plegmati temperament i høieste Grad, og en svage
Natus blev dig skikket til at tage imod nogen bedring enten i et eller
andet, blev dog omsider ved sine forældres samtykke gift med Juphet

Rothenborg hörkræmmer og Borger i Kiøbenhafn d 6 Junii Ao 1742
kom i det dreng med en liden datter d 17 May 1743. Paa dage derefter
giorde hendes Mand Callet, uagtet hand i sin Handel var mægtig blevet

udi støttet af sin Svigerfader med rede penge. Efterat Creditorerne hafde



taget hvad der fandtes i hands Stervboe, kom hand tilbage igien under
paaskud af kiærlighed til hands Kone og datter, og bevilgede sin Svigerfader
til at sette dem lidet i stand igien, hvilket hand og giorde, men da hand ikke

længe derefter rövede sit ukiærlige hierte til sin Kone, hvis omgang og
ælskab hand ikke meget skiøttede om, maatte hendes fader tage hende med
barnet til sig igien, og lade ham sørge for sig selv, siden hand afslag alle de
forslag, som ham blev giort til at kunde ernære sig skikkelig med, hand blev
da kort derpaa Sergeant ved Landfolket, og midlertiid stærk angreben af
gict, indtil hands broder Præsten til Arresthuuset i Kiøbenhafn tog ham nu
til sig sig, hvor hand døde 1 Dec. 1750. hun med sin datter forblev hos

hendes fader, indtil hand udvirkede ved ansøgning en plais til hende med
sin datter i Abel Cathrines bøder, hvor hun kom ind 1755 og hos sin forplegning.

Anne Kistine Rothenborg fød d 17 May 1743 behøves alleeniste en god
opdragelse, hvilken hendes moder ikke kan give hende.

1: Johannes Meller Kleist fød d 23 May 1721 hafde meget ringe
Naturens gaver og endnu mindre lyst til at studere, blev dog sat i Roes

kilde skole og derfra af K. Schnabel dimitteret 1741. forlod derpaa samme
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aar de boglige koster, og øvede sig bedre i Regning og skrivning,

gik en kort tiid som voconter paa Rentekammeret og tog derpaa ud paa
landet for at have opsyn med sin Faders gaard, Weddelöw gaard, indtil hand

selv drog ud for at bør sammesteds. Ao 1745 forpagtede hand sig Consump
tionen af Roeskilde bye, hvilken hand under Birkedommen d. Broegaards
inspection hafde i 3 aar. Ao 1745. Kiöbte ham Wærebroe Möller for at

blive ved Landvæsenet, som hand fra sin ungdom af hafde størst lyst til
indlod sig i ægteskab og 5 Dec. 1743 med Jomfrue Bodild Lange
en borgers og Kræmmers Datter i Roeskilde, som til Huuslighed og maaned¬
lighed var i sine forældres huus vel opdraget. Med hende hafde hand
en Søn

Lorentz Peter Kleist lod d 5 Nov: 1749
følgende aar derefter blev hun frugtsommelig igien og da det lakkede at fødsels

tiiden blev hun syg og efterdages smester døde tillige med fosteret d 12 July 1751

Efter at hand et paa over tiid nægtede hafde været Enkemand, opfør hand Wærebroe Møller
.

en en Liebhaber, hvorved ham profiterede ord, dog derpaa over til Byen og Kiøbte

sig nogen baade paa Landet, og hos der forandret sig og gift sig med en Vognmands
og 8 dage98Gud; En hellig sygdom forkortede hans families Liv, thi først en Majo 1759 la

barnet sig først til at dør, dernest hans Kone og til sidst hand selv, i en alder
af 35 aar.



5. Søren Kleist fød 18 July 1723. døde af Smaakopper 1725
6. Mette Magrethe Kleist fod 25 Nov: 1725. blev ved døden bortkaldet

d: 28 Jan: 1758

7. Bodil Sophie Kleist fod 24 Marty 1728 giorde fra sin ungdom
af en ønskelig fremgang saa vel i sin Christendom som andre øvelses, bar
altiid en kiærlig lydighed for sine forældre og lærere; det gode nemme
and hafde anbetroet hende, erkiendte hun og med taknemmelighed, hvorover
hun i sit alders 14 aar blev af Hr Maj: Kaasbøll antaget til at forrige sin daabes
sagt, som offentlig skeede d. April 1742 i hellig hiestes Kirke. Efter nøye
andførelse med hendes Fader, som hun ellers ikke vilde forlade i sin Enkestand

indlod hun sig i Ægteskab d 28 Aug. 1743 med ædle og fornemme sligt
Johannes Harder, som nylig var beskikket til Sørenskriver over Loofooden

en Øe udi Norge 20 miil fra Trundhiem, i Nordlandere, hvilken ægteformaning
blev holdet i Kiøbenhafn, reiste saa strax efter deres begang fra byen, og gik
til skibs til Bergen, og derfra til Loofooden forladende sig allene paa Guds melde og naa
dige forsyn. De haver kiærligen og vel sammen, og er bleven velsigende med

mange børn, hvoraf ieg har faaet underretning om disse d. Handes døde. 1761
7. Caroline Soph: Amalia f 27 April 1750Lorette Kirstine Harder d: 14 July 1744
8. Johan Severin d: 25 July 17813. Hans Peter f: 23 May 1745

Rachel Maria d: 14 May 1746. 11 May 1779
i Rachel Maria d. 9 April 1747
H. Anna Kirstine d: 30 Martii 1745

Lorentz Peter f: 13 April 1749 d 6 Nov: 1781
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S. Søren Peter Kleist for d. 3 July 1732, blev fra sit alders 6te aar
af sit under sin ældste broders Peter N: Klein, information, og giorde en
lykke i fremgang hos ham paa 4 aars tiid, kom derpaa i Frue Latinske
skole i Kiöbenhafn, hvor hand ved sin besynderlige flittighed forhen
vede sig sine Læreres yndet. Efterat hand hafde lagt en god grund
saavel i Broene som præceptio, forlod hand skolen 1748 og med at got
Sestimonio af Profes. S. Munthe overleveret til den første prøve i en høiem

skoe, hvor hand offentlig fremviiste hvad ham i Skolen hafde lagt sig efter
udvalte derpaa Profes. ling. 2.  Munthe til sin Frivat Præceptol. aar

1749 bekom ham ved Examen Thorophium caracteren Landebilem,

og erholdt samme exracter til sin Cramen Kiolegium d 7 Dec. 1751
8under 3de Fetre Holms og D: P: Rosenstand Soisce hans anstændige opførsen

og flittighed recomenderede ham til at blive Informator for d. Wöldikes Enke-

fries børn, saa og til Alumium paa Walchendorffs Collegio No 1752
Aar 1756. dimitterede hand sin ellæste dispel der. Wolde til demmet, og fik der
sin fortiente Roes for sin flittighed med ham samme at fik Provst Wöldike
Sønner i Huuset sammesteds under sin information. Paa Walckendorph Collige

har hand udgivet 5 Disputatter. 1. Dissert: Skildestica in Orid. Memorph: Lib. 1. 1562
563. Reg Peder Wöldine. 1783. 2 qu: de Scla Sumine Tome Rep: p: Frii Ao 1754
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31 Dec. Kiol de Thomans igien poncolentions Resp: Peter Polie 1755. continuationen den
1756. 5 Dec. de Anna Marina Solte Rep. Peter Woldine 1757 Tomme aar og tiid

angefor sidst in Sept: blev hand 4 hentins Collegge i frue Skole i Kiøbenhavn: 1758, blev
og en May 1760 afvendereham Magister Sagen confereret af Gaard

hand som collegge udi 5te Dect. Ao 1765 d 6 Julii blev han kaldet til Rectorved Frundhiems Latinske kole i Mag: Herr: Schiønnings sted som var kaldet til

at være Professor ved Sorøe, og skal gives ham 250 Rd. af May. Kleist
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9. Christen Anderlöve Kleist for d 7 July 1734 døde i sit alders 6te

aar i Kiøbenhafn d 26 Sept. 1740

3. Emanuel Anderlöve fød paa Möllegaard i Stedstrup d 27 May

1693. hafde i sine forældres Huus faaet underviisning i de boglige

Koster, indtil hand 1704 blev sat i Roeskilde Latinske Skole, hvor hand

giorde en temmelig fremgang indtil hand d 1 July 1769 blev optagen i
den overste Lecte, da hand tilforn under May Stepone Lindis i 5te Casse
hafde aflagt smulle prøver paa sin flittighed, og endnu i mesterlitie
under den Høylærde May. Peder Schade som Rectore og M. Henrich Plato

i

Contatore øvede sig endnu bedre indtil hand Ao 1771 af M. v. Schade
blev sendt til Academiet. Hands testimonium har ingen af ham sligt
været saa lykkelig og seet, og derfor ikke her kand indføres. Foruden
det kongelige Collegium eller Regenten hand laae paa, hafde hand
og Stipendium Bartholinanum fra 8 April 1712 til 8 Aug: 1778
som udgiør aarlig 11 Rdr 2m 4s. desuden hafde hand og kosten paa
det Kongelige Communitet i 6de aar 1776. 1779 og 1738 til 10 Oct.
da hand som ofverst ved Proustens Mag: Hunnerups bör forloed



Til

det, efterat hand hafde nydt sin kost der in natura 1723 paatog hand
sig at være forvalter hos hands Excellence Hr. General von Eynden over hand
Gods og gaar Frydendahl, hvilket hand paa 3 aars tiid administrerede og
bekom derfra følgende dimission.

Copie
Hans Kongelige Mayestæts til Danmarck og Norge d. General

Lieutenant ved Infanteriet ieg Albrecht Philip von Eynden
Ridder kiendes og hermed tilstaar, at nærværende mangel

Anderlöve haver tient mig for foged over mit gods Frydendahl
paa 4de aars tiid, nemlig fra 1te May 1723 til 31 Septembr.
1736 og for samme tiid rigtig aflagt sine Regnskaber, hvorfor
hand og, som ieg hans tieneste ej længer behøvede, hermed
er af mig dimittered, og for hands Regnskaber i alle maader
qvitered og Kravesløs holdet. Datum Frydendahl
d 23 Septembr. Ao 1727

M Eynden
L: S:
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derfra tog hand til sin Svoger Johan Christian Ryge i Roeskilde og

medens underviiste sine sösterbørn i deres dristendom, saa og den ældste
Søn Andres Ryge i de første dementer til at lære at tilse; blev derpaa

begiært af sin Svoger Kleist til medhielp i at administrere godset, hvor
hand blev et par aars tiid, tog saa 1731 til sin Svoger Ryge igien og an¬
viiste Andres Ryge i Latin og grædsk, blev da igien anmodet af sin Svoger

Kleist som hafde tage familiestatter i forpagtning til at være ham assistering
om hand og giorde, men da hand imidlertiid begynte at blive angreben
at Steenegter, og fornam at det ikke allene var Arresteen, men og
blev den der gik fra ham med uldelig smerte, tog hand 1736 til sin
Svoger Cantor Ryge igien, meenende ved forandring af en bedre at
sammesteds at finde nogen lindring, men imod alle de Præservation
saa var med slige som Medicamentet hand brugte, som sygdommen alt
meer og meed overhaand, og afmestede ham stærk at hand ved
en maanede tiid maatte holde sig ved Sengen, og döde derpaa d 18 Octobr:

Kl: 12 om middagen 1739. i sit alders 46 aar 4 maaneder og 21 dage.
blev d. 2de huj. begrafvet nest ved sin Fader paa Roeskilde Kirkegaard
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ved hands Ting begiængelse blev uddelet liggenes forfattet af Marc Lunge
hand efterlod sig at Biblickene, dem paa 150 böger, som bleve deelte
iblant hans trende Søsterbørn som hafde stueret, hans Stervboe og

R. som hand 386efterladenskab kand ohngefehr beregnes til
ste deelede imellem sig som arvinger. Hans temperament var co

lerisk i største Grad, hands stemme heroe, saa at Naturen hafde
laant ham langt bedre quarteerer til at bruge i Krigs-end i freds tiider
thi hand var aldrig stræbsom eller frygtagtig for noget ont at lide, og
hafde foruden en sende og anseelig høyde et gravitere ansigt, stærkke legems
Kræfter, hvilke hand og øvede i fagt kossen, mens hand laae ved
Universiteret, da denne konst forstaae hand saa got at hand, saa vel til sin
egen sittighed, som til Hielp og bistand for Studenterne, mens den indbyrdes
beide værede imellem officeerere og Studenterne, aldrig selv blev blesseret,
hvor mange skillingseler hand end hafde været udi, for ledige og
magelige dage hafde hand en store afbye, derfor refererede hand Klætter
tienesten ved Nicolaj Kirke i Kiöbenhafn, da den blev ham tilbudt.

hands læremaade og underviisning for andre i borlige Konster var alt
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for kommers, thi hands Scholarer maatte være brav haar føer
om de ellers ikke skulde blive kied deraf og ansee skoler for Tugthuuset

forresten førte hand et Christeligt og upaaklageligt Levnet, var efter
sin formue tienstagtig og behielpelig imod hvem hand ansaae nødlidende.
Om hand har holdet nogle academisse exeretier paa et fatteder, er ikke be

-

kiendt; Til sin Søsters Mette Sophie Anderlöves Bryllup har hand giort
et Vars hvoraf man seet hand indhold saa vel i den Catrap som
danske Poesie. En liden tale fandtes efter ham paa Latin, som enten
af ham er holdet paa Klosteret eller Regensen, som giemmes af hans

Postes Søn, og er in Mts

4. Bodil Anderlöve fød d 22 Sept: 1694 paa Møllegaard i
Stedstrup, for hendes opdragelse haver hendes forældre baaret samme
Omsorg som for hendes sødseende i at blive underviise i sin Christendom
og andre muelige videnskaber som et fruentimmet bør at æres i

hun forblev i sine forældres Huus og des ansaae alle velse i en
S

huusholdning, hvilken hun fra sin moders død af forestoed tillige



med sin yngste Søster hos sin Fader, indtil hun efter sin Faders og
venners samtykke indlod sig i ægtestanden med Seigr. Johan
Aagesen d. 22 Sept: 1723 de boede sammen i en Gaard i Roeskilde
liggende paa Hestemarket, hvor de dres borgerlig næring, og levede
gandske god derved. Efter 7 aars kiærlige ægteskab med hverandre var
hun den første og sidste af sine sødskende som erfarede Enkestanden
ved denne sin mands död d 20 Dec. 1730. efter at de hafde aflat 2 dottre

Else Magrethe Aagesen fød d 30 Sept. 1724 udi Roeskilde
blev saavel i sin Christendom som i andre anstændige ovelsen oplært;

var i sin omgiengelse meget stille, indtil hun efter en kort sygdom
i hendes boestrende Eders 14 aar gik ind i frigheden i

1738 hun blev begravet paa Roeskilde Kiøbegaard.
2.Ellen Aagesen for d 13 Augusty 1727 havde fra sin ungdom

af et paake nemme til at fatte alt det som hun efter aars og
alders tiltagelse blev underviist udi hendes første stedfader som
hun i sit alders 4de aar bekom, Seigr. Christen Knudsen, bør en hun es
omsorg saa vel for hendes som sine egne børns opdragelse til alt got
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Efter nogle aars forløb blev hun igien faderløs, og som hun
nu daglig opragte i aar og alder, saa behøvede hun og en anviisning
i de mig som et fruentimmer bør at viide, hvorover hun efter sin

Moders begiæring til sit sødskende barn Dorthe Magrethe Ryge
huuset hos sig af hende blev underviist i alle anstændige vider
skaber og smukke ovelses Ao 1740. fik hun en stedfader har nye
som ligeledes sørgede hos hendes beste, saa at hun 1742 blev confer
meret udi St. Ibs Kirke af Hr: Ole Unger strax herefter antog hendes
stedfaders Halvbroder Seigr Knud Lyne i Kiøbenhafn hende som sit egen

barn hos sig i Huuset for at hun kunde lære at skikke sig noget
iblant fremmede, og see en forandring paa reconomien i Kiøbenhafn

Nogle aar derefter bliver hun af sine forældre som disse hendes
Venner begiært af Segl. Peder Andersen Bruun, Ridefoged og forvalter
over professorerne i Kiøbenhafn deres gods, hvilke og samtykte hans
begiæring og blev da deres brylling holdt i Roeskilde hos hendes forældre

5
d 30 Sept. 1745 fra hvilken tiid af hun selv som huus moder vidste
at føre sig alt det til nytte, som hun hos sine forældre og venner hafde i



Efter at de nogen tiid hafde boet sammen paa Sr Jørgens Ting ved Roeskild
slegtede de g til Roeskilde i den samme gaard som hun var født udi i
hvilken gaard hendes arve Capital som var 1000 slette daler bestoed der
fra efter et par aars tiid tog ned paa bierget igien at boe. Deres ægte
skab er blevet velsignet med 4 børn

Anders Bruun fød paa St Jørgensberg d 23 July 1749 er for
medelst sin vedførhed paa benene lagt ind i Wartov Hospital

2. Johan Ludvig Bruun fød i Roeskilde d: 20 Marti 1751 d 23 huu

3. Et dødfødt Barn 1755

4 Johan Wilhelm Bruun fød i 1756 Dec. 1756

Efter denne Barsel bang befandt hun sig immer svagere, og da dertil desuden

mødte bindes forg og bekymring over Peder Bruuns afsettelse fra sin forvalt
ning formedelst hands Regnskab som hand ikke kunde aflegge, blev deres
gods beskreven til at betale gielden med, hvilken borg formeende legemet
Svaghed, indtil hun d 15 Febr. 1751 ved døden afgik.
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Da nu Bodil Anderlöve var blevet Enke, blev hun kort derefter

anmodet ved den yde mand Mag: Albret Schytte

Bognernest til Hwedstrup og Flyng anmodet at forandre sig med ham, men

da denne brave Mand hafde allerede opnaaet en høi alder, befrygtede hun

sig alt for tillig igien at skulde komme i Enkestanden, hvorover hun efter
sit hiertes samtykke og raadförelse med sin Fader og södskende indlod sig
i ægteskab med ædle og Velfornemme Seigr. Christen Knudsön Ridefoged og
forvalter over Professorernes bonder og gods, boende i Roeskilde paa Hiörnet af
formagergaden, hvilken ægteforeening blev høitideligen holdet d. 21 Sept. 1731
da denne brave ærlige Mand derved begyndte sit 3die ægteskab, og blev
stedfader til 2 döttre, hun sit andet ægteskab og blev stedmoder til 5 børn,

Christen Knudsön var først gift med Bodil Steendorph, hvis fader ved Darnienus Steendorph Sognen
i Steenmagle, hendes nok ved Paula Schade en datter af M. Hans Callundborg Rett og haaning i som
med hende haft Born

1741. Wiweque Knudson gift med N. Sørensen proponeres Ridefoged og forvalter i
2. Domianus Knudson, som til Felding og Twiis i Riber Stift, eftede sig med
3. Hans Knudsen Caris paa at i Kiøb efter sig med
4. Sören Knudsön forsøge sin lykke paa de lange Reises.anden gang gifved Christen Knudsön sig d 9 Augti 1749 med den. Helvig Cathrine Paullin

som døde amt derefter i bøsselbing med en Søn

Peder Paullin Knudsön liver en Profession



og de begge bleve tilles forældre for 2 börn i dette ægteskab som vare

Johannes Knudsön fod d 23 Juny 1752. blev fra sin ungdom
af holdet i Kole, indtil hand hafde lært got at regne og skrive
under hands stedfaders omsorg kom hand til confirmation i Roeskilde om
paaar 1746, dernest gik sin Svoger P. Bruun noget til haande for at faae

er indsigt i at administrere et gods, drog deraa 1749 til forvalter Bredal
paa Fusingøe for at øve sig meere hos ham.

2. Bodil Cathrine Knudsön fød i 1733 1734

Efter at de i en tiid af 4 a 5 aar levede i en olig velstand sammen, skulde
Christen Knudson til at giøre Regnskab for sine indfulgte af godset, som ham i nogle

at være bleven anbetroede, forefandt hand en labriet i sine Regnskaber, hvoraf
hand hverken vidste raad eller rende til at kunde ville sig udaf, hvorover hand
maatte gaae til coneur, lade alting beskrive og auctionere hos sig, indtil gielden
var betalt, og blev der da ikkun lidet tilbage for dennem samtlig at leve

af med disse mange börn, som gud unde i fremtiiden forsørgede saaledes,

at dem ikke fattedes. Et var aars tiid derefter begyndte Christen Knudsön
at blive angrebet af en brystsyge, hvoraf hand omsidder døde de 1738 & 59

og blev begrafven i domkirken i sin egen begrafvelse hos sine tvende Kones
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Da Bodil Anderlöve en anden gang erfarede Enkestanden, og ikkun paa

en 7 aars tiid hafde lefnet med hver af sine mænd, forblev hun som Enke
i en 3 aars tiid, indtil hun tog i betragtning, at det var bedre at være 2

end een, hvorover hun samtykte Seigr. Lorentz Broegaards Pro
curator ved under Retterne, samt Birkedommer ofver Swenstrup birk
hans begiæring til hendes person, og bleve saa til hverandre agte for
vende d 20 Dec. 1740 i hendes venners nærværelse udi Roeskilde

i hvilket ægteskab end gav hende en føielig og omgiengelig Mand, en
Christelig og retsindig, Fader i at sørge for hendes børns velfært, og en
forsynlig hosbonde i sit Huus. Da de nu i 9 aars tiid hafde lefvet
sammen, behagede det Gud at hindre dette ægteskab efter en kort sygdom
ved en stille og sagte død, hvori hun henov d 22 Dec. 1749 i sit alder
35 aar og 3 maaneder, og blev begrafvet paa Roeskilde Kirkegaard

efter 4½ aars forløb indlod Seigr. L. Broegaard sig anden gang i ægtestand
med Jomfrue Friis, en datter af Vaard P. M. Knud Friis Sognege
til Sæbye og Giershøy samt Provst i Woldborg herred, som selv espulerede dend
d 31 Julii 1754. Ao 1755 er Broegaard blevet birkeskriver til Ramsøe
Ctune herredting.
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ved hendes lig begiengelse bleve tegners uddeelede, som Frid. Andre

as Ryge i sine yngere brødres nafn i en hast hafde conciperet og ladet tege

hvad hendes bindes qualitier angaaer, da førte hun at Christeligt levnet, var til

lig og godgiørende saavel imod sine Stedbørn som Søsterbørn, gameld imod
fattige, farvelig og manderlig i sin klædedragt, redelig og oprigtig i sin
omgang, tienstagtig mod alle som behøvede hendes raad og hielp var der
forresten noget at laste saa var det dette at hun var ikke omhyggelig nok for
sig selv og sin Sundhed.
Mette Sophie Anderlöve, see om hende pag: 14
6. Else Magrethe Anderlöve fød d 11 May 1697 paa Møl
legaard i Stedstrup, har ved sine forældres arvaagenhed og omsorg bekom
met lige saa god opdragelse som hendes søstere, og fra sin ungdom af vant til

alle ting at øve sig udi i Naturen skal have anbetroet hende mange smalle
fordeele, hvilke hun ikkun i en kort tiid hafde til laans Efter sin Faders
raad og sine Venners samtykke gav hun sig ind i agtestanden med sligt.

Hendrich von Achen Guldsmed og Subilleere i Roeskilde i aar 1723
men efter 40 ugers liv i denne stand sendes døden dette baand ved

en blodsetning som paakom hende
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Min Morfaders Fader

Christen Nielsen Anderlöve fød d 3 Febr: 1624 boede
nogle aar i Skaane, hvor hand indlod sig i ægteskab No 1634 med

Anna Hemmings datter Maar, efter at hands Forældre og slagtige
være døde, vilde hand formedelst den melige Krig imellem danmark
og Sverrig ikke længer blive i sit fædeneland, men dog over til
Siælland i aaret 1656, og forpagtede Swenstrup hovgaard i Weylöe
Sogn i Hammer herred ved Wordingborg af Forstanderen paa Hellufsholm
Mag: Povel Jensen Colding som Kiøbte Svenstrup gaard med dets underliggende
gods til Herlufsholms Skole efter frøken Sophies død, som boede og døde

samesteds, da gaarden fra alders tiid af hos været beboed af adelige
holt og været et frit adeligt læde. Efter hands Hustrues død, med

hvilken hand ikkun hafde en bøn nemlig Niels Christensen Anderlöwe
indlod hand sig anden gang. Ægtefob No 1660 med Dorthe Laurids datter
No 1663 tog de fra Swenstrup hen paa Dybsøe, hvor de opholdt sig et par



aars tiid indtil om foraaret 1666, da de reiste fra Sielland over
til Jylland og boede der et aars tiid paa Linöe; 1667 d 1 May tog hand
Tanderup gaard i Riber Stifft i forpagtning, hvor hand i 14 aars tiid

2s 8sboede indtil sin døds dag d 23 Juny 164, da hand hafde levet 60 aar
maaneder og 20 dage.

Min Morfaders Moder

Anna Hemmings Datter Maar, døde d 13 Septembr 1659

ligges begraven i Weyløe Kirke. Om hende er intet videre bekiendt.
hendes broders Søn Ole Pedersen Maar var Cancellie Raad og Amts

forvalter over Roeskilde Amt og Horns herridt, som var tvende gange gift
hands Søn Otte Olsen Maar var collegge i Roeskilde Cattedral skole og dernest
blev Sognepræst til St. 10s og H: Jørgens Meenigheder ved Roeskilde.
hands datter blev gift med Hr. Sweno Liungh Sognepræst til
Ørsted og Daastrup i Ramsöe herredt i Sielland, som hafde 4 dotte og 2 Sönner
tilsammen
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Min Morfaders Sted=Moder

Dorthe Laurids datter fød d 23 May 1657 hafde i sit ægteskab mig
Christen Nielsen Anderlöwe 8 børn.

1. Anna fød paa Swenstrup d 20 Oct: 1661 & 1668
2. Laurids föd paa Dybsöe d: 10 May 1664
3. Magrethe fød paa Dybsoe d 23 July 1665
4. Kirstine fød paa Tanderup paaske dag 166 s, er vandfør og døde ugift i Kiøbenhafn 1720
5. Anna föd paa Tanderup d 14 Febr: 1671. blev gift med en Frank adelsmand

nafnlig Joachim de Neffes som stood i dan tieneste og var Coner ved Guarden til
Hest, med ham hafde hun en datter Maria Elisabeth de Neffes, som siden

kom i ægteskab med sin egen Moders bødsende barn Christian Solberg, hvorom
videre pag. efter 9 aars kiærlige omgang mistede Anna Christens
datter sin Mand i Bataillen i Skaane Ao 1709. indlod sig strax derpaa i
det andet ægteskab med en Gartner nafnlig Jörgen Bönning som var

fornsetter ved Voldene omkring Kiøbenhafn. Efter hands egen beretning

gav hand sig ud for at være en indföd Saxer, da man snarere maa troe¬
at hand hos været den Johan Christopher Bönning født i Staden Oldenburg



og har lært Gartner professionen af den høytrydelige Sellerwig-Holstein
Hoffgartner til Gottorff Slots hauge mester Peter Wulff i Schleswig i 3 aar
fra 4 Oct: 1705 indtil 4 Oct: 1708, som lærebrevet udviiser, hvilket ieg har seet
hands øvrige og hastige kand forvalte ham at hand mistede sit brød, thi da hand
engang efter mange forhen begangene feyles attagende en Lieutenant, som hafde
opsigt over fortificationen, med sit store bred som hand altiid har ved siden, blev
hand afset i kort derpaa forlod hans Kone og börn og var nogle aar Gartner paa

Gissenfeldt, dog derfra til Holstein og opholdt sig som hand best kunde 1730 besøgte hand
sin Kone og børn i Kiøbenhafn, og strax derpaa efter sit udlige hoved reiste bort
da siden den tiid ingen har spurt til ham hands Kone maatte i midlertiid ernære

sig og sine børn paa det farveligste, dog manglede det hende ikke paa Velvidere
og Patroner som hialp hende med hvad de kunde i Efter at hun hafde seet sine

Datter i skikkelig kand forsynede, blev hun efter en kort sygdom ved døden hen

kaldet d. 9 Octobr. 1734. hendes børn opdrag hun christelig og vel, fremmede
nødlidende hialp hun saa vit hendes formue tillod det den godhed og kiærlighed
hun udviiste Niels Eigtwed som var en bonde Søn fra Sielland og lærte Accitationen

blev siden af ham paaskiønnet imod hendes datters Mand som hand først anbog som
fuldmægtig hos sig, dernest ved sin recomendation forhielp ham til en Gerherrers
ombede i Høyer havde i Tandern, og saaledes udkiendte stedse den sig beviiste godhed
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saa længe hand var kongelig hos bygmester og Oberst Lieutenant af saadan
hvor hand forblev indtil hans døde 1755. I hendes sidste ægteskab med
Bönning hafde hun 4 børn.

1. Martha Bönning fød i Kiøbenhafn 1770. efter at hun hafde faaet en
se opdragelse, blev hun begiært af Viintapper og borger i Kiøbenhafn

Jens Holst, som med hendes opførsel efter nogle aars forhos maatte have

stor taalmodighed; hendes de og kundhed omgik hun ikke med ham han
burde, hvorover døden fik rettighed til hende 9 Febr. 1748 efter at frugter
Ægteskab. Jens Holst døde 13 Jan: 1745 og efter hans begiæring fuldte ieg ham til graven.

Hans Christian Bönning fød i Kiøben 1711 var noget opbrallig og

svag, derfor tog hands Excellence Statholder Wibe i Norge sig at ham, og viide

fremdeles forsørget ham, om ikke døden i hands ungdom hafde forkortet hans i
3. Dorthe Bönning fød og fød 1712
4. Dorthe Magrethe Bönning fød 1713. de samme imentet Naturen
hafde laant hende giorde hendes opdragelse anseelig, derfor behagede hendes
Passen Johan Michael Matlerne er indfød Bandenborger, som nogen tiid
hafde staaet under militair etaten, blev derpaa fuldmægtig hos Ole Lieutenant
Eigtved, derfra blev 1742 Garnst Friber i Hoyer havde i Tundern amt, hvilket
Ombede hand med Kongelig tilladelse af stoed imod visse andre igien
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dog dernest tilbage til Kiøben og med at skrive Suppliqve samt andre forretninger
forhvervede sit bröd, indtil hun d 18 July 1744 ved døden afgik, hvilken en
indvortes borg og gremmelse over deres slette og urolige Omstændigheder for
aarsagede. I deres ægteskab hafde de 4 børn sammen, hvoraf den de der have

1. Peter Christian fød i Kiøben d 7 Aug: 1735 d 24 Julii 1751
2. Anna Margrete fød d 8 Octobr 1737. lignes meget sin Moder føde af hand for d 25 Juli 1759

3. Sophia Christiana fod d 5 Sept. 1739. d. 26 April 1740
4. Sophia Renata fød d 11 Dec. 1741  i Hoyer d. 9 Oct: 1742

6. Else Christensdatter fød d 29 Julii 1773. 4 d 10 Octobr: 1678
7. Michel Christensen fød paa Tanderup d 21 Dec. 1675 død paa Priisen til

8s: Juden 1699
3. Else Christensdatter fød paa Tanderup 22 Oct: 1678, blev gift i Kiøbenhafn

4 1723med
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Min Morfaders Farfader

Niels Christensen fød No 1590. af aar 1622 med Magrethe
Baltzersdatter.

deres Børn
1: Christen Nielsen Anderlöwe, om ham er skrevet pag: 150
2. Karen Nielsdatter fød i Anderlöv i Skaane d 10 Aug: 1629. død 1651

3. Balthazar Nielsen fød d 7 Febr: 1632. +1778 d 29 Octobr om aftenen Kl: 10

4. Povel Nielsen fød d 4 Augusti 1639
5. Maren Nielsdatter for d. 22 Martii 1641
6. Else Nielsdatter fød d 27 Julii 1643
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Min Morfaders Farmoders Fader

Balthazar Ottesen, som formodentlig har været 2 gange gift, eftersom der

er en 19 aars tiid forløbet imellem hans 2 første og 3 sidste børn, hans Hustruet
navne var ikke af min Morfader Niels Christensen Anderlöwe og tegnet, men ikkun

deres Barn
Otto Balthzarsen fød d 9 Febr: 1597 1581
2. Magrethe Baltzarsdatter fød 1598. til med Niels Christensen ved. P: 156

3. Christen Baltzarsen fød d 8 Sept. 1617 blev forvalter og Landsdommer
døde 1682, ogover Møens Land, gift med Maren

blev d 19 April begrevet i Steege Kirke om hans børn vid: pag: 161

4. Oluf Baltzarsen fød d 24 Augusti 1620
5. Baltzar Balzarsen fød d 27 Januar 1623

Om disse sødskende haver ieg ingen synderlige efterretninger, undtagen om

Landsdommer Chirsten Baltzarsen som i sin tiid var en duelig og brav
Mand og blev brugt i adskillige vigtige forretninger her i Landet,

blant hvilke ieg findes, at hand efter Kongl. ordre blev tillige med Etatz Raad
Holger Thott og Borgemester Hans Ebbesen i Slagelse udnet at forfatte den
almindelig Jord taxt i Antvorskov, Korsør, Soröe og Wordingborg Amter i Sielland
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i aaret 1681. som sees af Hr. Christian 5te aaben brev til Magistraten i

Skielskiør, hvilket iblant andre Kongll. publige breve er indført i M Seer

Edsvanden Friises underretning om Skielschiör Kiøbstæds gamle og nu værende
tilstand. Soröe 1759. 41te pag: 472. hvilket brev lade saaledes.

Lit: B.

1631 Christian dend bemte af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de
28 aar

repo Venders og Gotters hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmerchen,

Profin udi Oldenborg og Delmenhorst. Side maa i af den allernaadigst
hafner for got befunden, at lade en rigtig ford Retning i Taxt forfatte
ofver Vores Provintz Sædland, og udi efterskrefne vores Ambte, nen
lig Andtvorskouf, Korsör, Soröe og Wordingborg, samt vores derudi ieg
gende kiøbstæder, hafves allernaadigst anbefalet samme forrettning
til visse af os elskelige Velædle og Velbyrdig Holger Tott til befunde

Marhuusholm og bortebrødre Vores Etatz Raad, os elskelige Ædle og
Velbyrdige Landsdommer Christen Baldtzersen paa Møen, og

Borgemester Hans Ebbesen i vor Kiøbsted Slagelse. Thi hafver i ved
deres omkomst til Vores Kiøbstæd Schielskör, strax efter deres begiering
at indstille Eder hos dennem, og udi al samme deris forretning vedkommende

efter deris allernaadigste gifne Hustrue baade selv og som andre af

byens Middel dennem at assistere, og giøre dem at vækræftende underretning



saavit samme vores Kiøbstedt og deris District angaar tagendes derudi
ingen forsömmelse under straf som vedbör. Hvorefter heder saavel som
alle vedkommende sig allerunderdanigst hafver at rette. Givet paa vor

Kongl: Residentz udi Kiöbenhavn den 16 Aprilis 1631
Under vort signet von Stocken

Christian
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Landsdommer Christen Baltzarsens Børn med sin Hustrue Maren

Cathrine Baltzarsen, som efter de tiider brugelige maade at nævnes efter
Faderens fornavn, bliver i nogle aften og documenter kaldet Cathrine Christens
datter, hun blev gift med Niels Michelsen Traast forpagter paa gunder

De11
ligegaard som efterlod hende i Enkestand en 1690, da hun drog til Böstrup i
Löde herred og bode der indtil hun døde 16s. Deres børn de havde hannem en

a

1. Christen Nielsen Traast, som blev kand fortiener i Callundborg gift 1 Oct: 1779
med Mette Ulrichs d. og havde med hende 2 sønner Ulrich Christensen, og Andres Nicolaj

Traast som halv føde 1746.
2. Michael Nielsen Traast blev vagtmester ved Gaarden til hest

da Skiftet efter Cathrine Sal. Niels Michelsens ved Ridefogeden eller herredsfogeden

Christian Hansen Paludan var blevet forrettet, og de af ham anbefalede

være og Formyndere Hr Jacob Hansen Kyng og Niels Anderlöve for hendes
tvende umyndige Sønner Christen og Michel Traast hafde en tiid efter anden

forlanget muelighed med auctionen, skifte brevet og pengenes erleggelse, og var
meer bleven opholdt nødtes de da til at beskikke der gode Paludan ved 2 Dannemand

om at giøre reede for Skiftet og udbetale pengene, hvilken beskikkelse er dateret
havrebing d 9 Aug: 1698 til Niels Anderlöve Pengene i Comission at udsette
for om de ikke fant ham sikker nok, men efter 1 aars Rentes erleggelse af Paludan fuldte
i Kost paa, som nødte ham til at udbetale den heele summa
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og saasom Landsdommer Baltzarsens Enkerne har qvitteret Niels Ander
löve for Rentens erleggelse til hende, slutter ieg at hun som da boede

paa Möllegaard har haft hendes datters Sönner under sin optugtelse
saa længe hun levede, hvilken Qvittering hun selv for det aar 1699 har

hendes moders vegne

underskrevet, og hendes datter paa samme har qvitteret for aaret 1700, og
lader den saaledes:

Anno 1699 d 26 April hafver min K. Søn Niels Christensen Anderlöv
betalt til mig underskrevne Maren H. Landsdommer Christen Baldzar
sens paa Møen dend forfalden Rente fra d 11 Juny 1697 og til d 11 Juny
No 1690 vende 231s af min Sl. Datter Catharina Niels Michelsens

hendes kunde Sønnes Christen og Michael Nielsönner hos mig værende
deres tilfalden Mödrene Arfer, som fornte Niels Anderlöv tillige
med min K. svoger dend Hæderlige og vellærde mand Hr Jacob
Hansön Kynge Sognepræst till Harfrebierg og endom meening
heder er formyndere for, neml: Capital 400 s: som endnu hoes
Mons Christian Hansön Paludan uden Rentens erleggelse er inde
bestaaende. Men som føret 2de børn til nødtørftig underhold og optug
telse deris forfalden vendte behæfnet, haver forbemelte Niels Anderlöv

det hente 5 procento fuld betalt som er Penge 23s 1 hvorfore ieg
og mine Arninger vill hermed hafde forbemelte Niels Anderlöv og hans

Arningen fuldkommen qvitteret. Datum Møllegaard ut supra
Maren Sl. Christen

Baldzars
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Endnu hafner ieg under annammet paa min K. Morders vegne
dend forfalden kendte fra 1 Juny 1699 og till d 11 Juny 1760 penge 10 Rd.
for den 2de p: Niels Michelsens sönner deris Moederne Arbie, naar nu
er fraregnet skatt efter det allernaadigste paabud, penge 5 Rd, samt hvis

som er afgaaet for Processens omkostning till hiem og laugting for
Capitalen at inddrene, mens nu hermed til videre qviteris for bemeldte

Penge 10 Rdr. annammet af Niels Anderlöv Bidstrup gaard d 20 Junii
1780 Magrete Christens

datter

hvor eller naar Landsdommer Baltzarsens Enkefrue døde, derom findes
og ikke det ringeste optegnet, men sletter at hun er død først i dette Coule
siden Niels Anderlöve tog sin myndling Christen fraast til jeg da hand
blev af høyviise Magistraten i Kiøbenhavn beskikket til deres forvalter
over Bistrup Gods, hvor hand laad ham over sig i at skrive paa sit contoir
indtil hand videre kunde forhöre sin lykke i verden. Efter at Christen

og Michael Traast havde opnaaet deres myndige aar og alder, gav Michael
sin broder Christen sin fuldmægt med haand og Segl under paa stemplet have
dateret Slagelse 29 Aug. 1715 at annamme sin arvepart og paa hans egen

18qvittere sin morbroder og formyndere derfor, hvilken Christen fraast tillige
med deres fælles afkald dat. Roeskilde 13 Juny 1776 hand gav Niels Anderlöve

imod det at hand for sin og broders Moderen arve Capital som var 460 Rdr
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2. Else Baltzarsen som ligeledes i de tiider lod sig kalde Else Christensdatter

blev gift med Christian Jensen Solberg herredsfoged til Aars og slet
herredes i Wiborg stift i Jylland, de haver 2 børn sammen

vil
Christian Solberg Borgemester i Aalborg d 14 Mart. 1779 og virkelig Borgemester

21 Junii 1750 var 2 gange hr. og med Birgitte Larsens datter. med Kirstine Skytt

han døde d: 24 Dec. 1759
2. Christian Solberg fød 12 Jan: 1699 overskiøves paa Holmen, gift 24 Nov: 1723

med Maria Elisabeth de Neffes, han døde i 1745 og efterlod 10 børn.

3. Sidel Cathrine Baltzarsen blev gift med Hr Jacob Hansön Kynge
Sognepræst til Haxerbierg og endom i have herred i Sielland, hun føde
sig og med sin Mand efteraad 5 börn

Anna Elisabeth Kynge gift med Skipper Johan Engelbrecht i Kiøb

2. Thale Marie Kynge blev et medlem Mariboe Hospital

3. Cathrine Kynge gift med Thom den til Hofrebing og Gudsom

4. Maren Kynge

5. Hans Kynge



4.Margaretha Baltzarsen
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er komme ikke tilled viidere at melde om en fader Johan Christian Ryge;
følge hos forsættelse.

hans ligste som han kort tilforn løs giøre færdig, blev han samme dag ned
lagt i, og begravet d: 18 Augusti i forskilde Domkirke, hvor han som en Kirkens be
fremmere havde fri fort, og blev han paa same stæd nedsat som hans formand i am,
bedet hans Lun var begraaet i den Søndre gang i Kirken lige ud for sine egne
Capell det ved M: Hans Kallundborgs Moder Polla Christens 1: Hvor han af hans Somer
samt Magistraten og hristligheden blev ledsaget til sit hvilested. Det bedrøvede og een
hindtige Gangt over en Siæls Peders kibsmisse, som saa længe han levede, har det
ommeste hierte for sine børns velært at opføre den idelig til Gud i sine daglige Sønnen
og kulle tilland ikke bundet gave hos hans ellæste Søn den enkerhed har ellers
havde ønsket sig i at bedre hans faders hemmelse hos de efterles inde, saa at han i hast
forfatte at kort liges over ham, som indeholdt en Faders kiærlige afsend med sin
Hustrue og Børn.

hand der nu er at tale om hans Person, liv og omgang i verken, da har hans
børn aarsag at takke god for saadan en Fader, som i hans gandske levetiid har hand naade
baade hos Gud og Menniskere. Hvad hans legems sikkelse angaar, var den höy og an¬

seelig formedelst de samme hiementer Gud af Naturen havde laant ham, han havde
derhos en temmelig stykke og en ret helbred indtil sin død, siden han i sin Livs tiid

havde knap 3 gange været sig og sengeliggende, hvilket han ved en farvelig det
og omstændig Legems bevarelse forskaffede jeg, saa at hans Alderdom faldt mange
forunderlig, som saae en tid og fald mand at være saa let til fods og saa maadet i sit
Sind hans skamme havde ikke talt det mindste af sin angaaende lyd og fore, han
sang er behagelig tence, og en een Discret /: naar der udfordredes :/ uden at sistolere.
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hvorom de som er kiønnere af Musqven og har hørt ham, bedre kand vidne

hvad andens haver angaar, havde han i sin flegang lært at skrive et golation
vers og en herlig tatin, han fandt en besynderlig lyst til at legge sig efter frem

med brog, saa at han bragte et ditiotteege med sig til Roeskilde af en 40 bøyeat latinske, franske, Spanske, Italienske og Engelske bøger, foruden en stoor samling

Musicalia af skrevne han til at opføre Musiqven i Kirken paa Orgelverket
med discipline som dertil være tienligge og dygtige, samt af Organisten og Justi
mentisten at accompagnere til han brugte paa høyteds og dagen, havde
han og ved sin ankomst til Cantoratet faaet nogle gamle trykke Musicia

S. Hans Laurentsen
af Hr. Jesper Schade, hvilke en gammel Canonius havde skiænket som et paa de
tiider grebet Regatum, men i hans tiid alt for ubrugelig, hvorover han selv

sørgede for at have saadanne Compositionen som de i hans tiid berømmeste Maches

havde forfattet. Ingen nægter ham da den Roes, at han io var en frem og
habil Mand i sit ombede, som han icke mindre flittig og trolig forestoed, end vel
forstod hvad dertil henhørte, i Kiøbenhavn havde han og faaet en liden
anviisning paa Kiol de Gamme, som han ofte, naar han enten for det Kongl.
Herskab, eller for Grev i Holstein paa Ledeborg opførte en i mangel, betiende sig af
at accompagnere som en pass. Som et behageligt tids fordriv ansaae han og
en Huusholderes pligt i at forfærdige med sin egen haand adskillige i et Huus

brugelige Redskaber, saasom jernende, hasper, bætter, foruden at forbedre forholde
mende. Han giorde og et for og paa at giøre vide de heller, hvoraf hver at
hans dotter, som havde lært applicationen paa Kiol de Samta, giemmer saadant
at instrument til erindring om ham, iligemaade har hans ældste datter en Tittum
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af hans arbeide, som han i Kiøbenhavn loed hende lære fundamenterne paa efter Tallet

Gartnehuussen havde han og en liden indsigt, som at vel lykkedes ved hans haand
baade med at kulle og gode i træer, hvorover han efterlod sig 75 træer i hans hænge

med egen haand gankede. Hans lyst til daglig arbeide giorde ham aldrig kiæd

sommelig af tiiden, hvorover han foretog sig i de sidste 20 aars tiid at giöre.
smaa skienne af Hyllet, Routre, blomme, som efter Snedkeres vidnesbye
eer meget ned og beqvemt falede og giorte, hvortil han giorde laasen og hæng
skeene samt andre Grater derpaa af been, hvilke ere med en fik saa lænstig
giort, som de vare dreyede, hvoraf enhver af hans børn foruden mange andre
som han vidste at hans giøre i den kunst fandt behag hos, har faaet saadant
et sin foræret af ham. I hans Omgiengelse fandt alle behag, de, hvis Bang
og stand havde distinqveret dem i værdighed, gav ham ofte værdige gives tilkiende
paa deres Naade og godhed for ham, hans milde og blevne Væsen hos sine ligemand
var ingen til nogen last eller fortied, meget mindre loed nogen sig overtale til
at holde det hos hellere eller falskhed. Hvo som første gang hørte ham i Sælskab,
forlod ham som en den de skiøttede ture om at tale med. J hans Samtale hörte
men ikke foragtelig skient med nogen, ej heller saae han det gierne at maatte ve
derfores andre, men søgte med anstændighed at skiule sin Næstes feiler. Saa at han
ofte formanede sine børn til det samme at udøve, og sagde: Ingen skal have Eder for
min sid. Hans Omgang var da imod høye og fornemme ærbødig, mod denne

Kierlig og oprigtig, med fremmede hellig, saa at ingen har nogensinde kunde haft aarsag

til at være hans kiende. Med begge hans Hustruet omgikkedes han saaledes, at hans
bamvittighed aldrig skal kunde bebrende ham for at eeniste haarde ord til dem. Med hans
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at hans hierte var med munden at i at glæde sig over det hemmelse forsyn der

havde baaret større omsorg for hans børn, end hand og de io vare langt ringere til

end de kunde vente sig. Hans ældste Søn besögte han 2 gange paa Wallie,ihavde
døden ikke hindret hans forsæt, havde han endnu 3die gang taget deel i den fornøyelse
og besøgt ham. Gud, som er alle hierters kiendere, og alle gode og fuldkomne
haver givere har kiendt ham bedre, end den indstefnede fornuft hos de ædelige
Mennisker formaae at dömme, Hans Christendom kiendes med allerbest, som har
været maae kiult indvortes, end udvortes pralende i ord hos ham. Hvem der da

saae og kiendte ham det, maa tilstaae. Hand eftede Gud og hans næste



197Efterretning
om min Kones familie paa Fædrene

og Mødrene.

Friderich Christian Lorentzen er fød paa Draxholms Slot 14 April
1763, hvor hans Fader Lorenz Simonsen var forpagter, og Moderen AnnaPedersdatter. Efter at hand paa nogle aars tiid hafde giort en god fremgang i Cal
lundborg laanske Skole, blev han i sit alders 13de aar sendt til Kiøbenhavn
for at øve sig paa hr. C. Rentekamer udi Renteskriver, Nellde jac Pakes
Contois, hvad han i 11 aars tiid forblev, indtil han efter udviiste prøver paa sin
duelighed og fliid blev antaget som fuldmægtig paa den Kongl. anstue i

Wordingborg, og efter 2 aars Øvelse samesteds blev af 9 og 3. Etatz Raad 1. Poss
beskikket til forvalter over hans gaard og god Juellund, hvilken tieneste han

aar, indtil han fattede i sinde at begive sigtil sit herskabs behag forestoed i
i ægtestand med hanne Maria Larsen, hvis moder som Enke hafde Juellund

i forpagtning, da de efter fuldbyrdet Copulation samested d 9 Julii 1731, vente

tilsamen til Billesborg, hvilken gaars forpagtning de beholdt i en 15 aars tiid,
og midlertiid paatog han sig forpagtningen af den Kongl: folke og familie sat

ved Wallöe Skift. Ved Borgemester S. Jacobsens død blev han af Dronning
Sophia Magdalene d 31 May 1743 allernaadigst beskikket at være Birkedommer

ved Wallöe Birk. a. 1749 flyttede ham til Walle og efter Carl Rasmusen tog

tale i forpagtning, hvilken han beholdt i leie, saa længe hand levede.
hans formelige ægteskab med en brav og flittig Kone velsigende Gud med
13 børn, af hvilke 4 Sønner og 3 dotter haver, som brev deres kiære forældres

minde og velsiger deres himmelse; Enskiønt han paa sine sidste leveret
mærkede nogle anstæd af den smertelige Podagra indfandt sig tillige adskillige

ende legemlige svagheder, i sær en hastig forkiølelse for brystet og i hovedet

som i begyndelsen ikke syntes saa farlig, men da hans trofaste og omhyggelige hustru



198 ved en tiid efter anden værende Sygdom forlod ham i døden paa slaaes
dags aften a. 1760, og selv vilde dæmpe den over dette skilsmisse hestig
Sinds bekymring for at være oven Senge og trøste sine sørgende og
bekymrede 7 børn, tvang sygdomen ham selv tilbage igien til Sengen
at en stærk hævelse i Halsen, som efter 3 dages Enkestand, tilføiede ham

døden d 4 Jan: kl 18 om aftenen, i en alder af 56 aar og 9 Maaneder.
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Maria Larsen er fød paa d 23 May 1770, hvor hendes Fader Hr Niels

Larsen var forpagter, og Moderen var Anna Margareta
forblev i sine forældres Huus, og gik sin moder i hendes bestand trolig til
haande, indtil forsynet beskikkede hende selv til hans moder og en Kierlig
ægtefalle for Friderich Christ. Lorentzen, da de paa Juellund d 9 Julii 1731, bleve
copulerede af Hr. Laurids Christensen, Sognepræst til Wollerslöv og Giörslöv i Bieverschou h.

foruden de var opdragelse hun gav sine børn, foregik hun dem med et dydigt
exempel og holdt enhver af dem til at lære fra ungdomed af, hvad sam

sin tiid kunde giøre dem til tienlige Skatter for deres eget huusvæsen
bøn de i et Kierlig og fornøielig ægteskab vare samlede i livet i 28 aar

Maanede at 3 uger, saa samlede forsynet dem efter sit umagelig
Raad igien tilsammen i døden, da hun 3 dage for hendes mand indgik et urigt

liv, og bleve de begge paa en dog samlede i groven og nedhæftede Januar
i Wallöbye Kirke.
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af Friderich Lorentzens Optegnelse om han selv og hans og
1703 d 4 April og formiddagen Kl: 10 slet er ing Friderich Christian Lorentzen fød paa paa
som slot, min Sl. Fader Lorentz Simonsen var forpagter samested, døde in Febr: 1728 til

d. Moder Anna Pedersdatter døde in Martio 1708

Ao 1731 d 9 Julii hafde ieg beglig med min Kone Maria Larsen og blev holdt paa Sielland
1732 d 21 Febr: om morgenen Kl. 4 til 4 blev min Kone lykkelig og vel forløst med

nu Søn som dagen efter blev hiemedelt af Hr. Lyder Roed i herfølge og kaldet

Lorentz d 26 febr. nest efter døde dette lille Barn og d 1 Mart: blev han i

herfølge Kirke nedsat og begraven.
1733d 27 Aug: blev min Kone om aftenen Kl: til 7 tyckelig forløst med en Datter

som Onsdagen derefter d 2 Sept: blev døbt i herfølge Kirke af veller Lyder
 og Kalder Anna Magrete. Min Søster Christence Guldbeck bad hende
Roed og Mad. Willartz Junior i Kiøge stod hos Fadderne. Hr. Niels Lund i Wallöebye
forvalter S. Rosted paa Lellinge gaard. Slotsforvalter Andreasen paa Wallöe
Byefoged Jacobsen i Kiøge forstander Michel Lange i herfølge. David Jensen paa
Selsöe gaard. M. Wuls Gartner ved Wallöe
d 8 Sept: blev min Kone om morgenen Kl. 5 lykkelig forløst med en Søn som1734

10 Sept: af Hr. Lyder Roed i herfølge blev hiemedöbt og kaldet Lorentz i det
blev hans daab confirmeret i herfølge Kirke. Mad. Rosted har hannem og Mad:
Andreasen paa Wallöe gik hos Faddere. Provsten Hr. Lars Cristensen i et Allerslöv

hr. Lars Lind i Endisløv og forpagteren Peder Rauberg paa Wallöe
745 d 26 Mart: bortkaldede Gud min nu sal: Søn Lorentz Fridrichsen, blevede jeg

vorden med at svagt legeme 15 aar 6 maaneder og 18 dage, og 30 hun begreven
i Herfölge Kirke.
14 Oct: blev min Kone om morgenen Kl. 5. tribelig forløst med en Søn om51735

d 17 u af hr. Lydes Roed i herfølge blev hiemedöbt og kaldet Niels d 28
Nov blev hans daab confirmeret i herfølge Kirke. Min Svigermoder Anna
Magrete Sal. Niels Larsens har ham og min Kones Søster Anne Kirstine Davii,
Jensens gik hos Fadderne, som fr. Friderica Sophia Roed i herfølge Hr. Jens Hoffgaard



fuldmægtig hos Etatz Raad Brandt, Cabinet Secretair hos Dronningen. Hr. Peder Rauberg
forpagter paa Wallöe og min Svoger Erich Gulbeck i Kiøbenhavn.

1736. d 31 Oct: om aftenen imod 8 slet blev min hustrue lakkelig forløst med en Søn

om 2 Nov: blev hiemedøbt af Hr. Niels Lund i Wallöebye, siden provst Lyder Roed
var syg, og blev kaldet Simon: d: 21 Dec. blev hans daab confirmeret i herfølge

Kirke. Men Søster Christentze Guldbeck bar ham fadderne, Jomfr. Hedevig
Eleonora Siersted paa Wallöe Sr Hans Christian Lund paa Wallöe Slotsforvalter
1. Peder Rauberg forpagtet i Sr Michel Lange forsender i Wallöe hospital

1737 20. Mai døde dette barn og 23 begravet i herfølge Kirke efter at han
hafde levet 28 uger og 4 dage.

94 14 Jul: blev min Kone om morgenen forløst med en datter som d 18
1738

disse at Provst Lyder Roed blev hiemedat og kaldet Anna 12 Sept.
blev hendes daas confirmeret i herfølge Kirke. Min Søster Henriette
Poulsens bar hende. Faderne. sin Søster Mette Christine Clausens
og min Søsterdatter Anna Guldbeck. Min Svoger Gottlieb apotheker

i Callundborg Wulf Gartnet paa Wallöe og 1te Niels Siersted paa Billesborg

16 Febr: blev min Kone om aftenen Kl. 8 lykkelig forløst med en datter som1740

d 19 ditto af Provsten Lyder Roed blev hiemedøbt og kaldet Ulrica Antonette

d 6 April blev hendes daas confirmeret i herfølge Kirke Mad. Marta Sophie
d. Nissens bør hende Fadderne, Jomfr Friderica Conradina Mar i herfølge.
Gartner Wulf forpagter Møllmann paa Ganderup og forstanden Christen Lange herfølge

1740 8 Junii døde dette barn mellem Slag og 11 begravet i herfølge kirke
12 Nov om aftenen Kl. 7 ½ slet blev min Kone lykkelig forløst med en datter1741
som d 16 Ejus. af Provst Lyder Roed blev hiemedöbt og kaldet Friderica Christiana
d 19 Dec. blev hendes daab confirmeret i herfølge Kirke Mad Rosted bar hende Fader
Jomfr. Helene Weybel i Kiøge M. Karsten Chirurgus d. M Mölmann paa Gunderup har taget
set paa Wallöe og Kr. Schumacker, fuldmægtig hos Amtsforvalter Rosted

1757 natten imellem d 13 og 14 Oct: Kl: 1 slet bortkalden der god Gud fra denne verden
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minde 4 uger 1778 blev hun nedsat og begraven i Wallöebye Kirke
1745 15 May om morgenen kl. til 1 blev min Kone lykkelig forløst med en Søn

som Tirsdagen d 20 Maj blev døbt i herfølge Kirke at Provst sad og kaldet
Lorentz Min Svigermodet Anna Magrete Hr. Niels Larsens bad ham
og falder Min Søsterdatter Christentze Guldbeck, virkeskriver i Hegelund
forpagtet Möllmarck og forstande Lange.
d 21 Julii om mog Kl. 4 til 1. blev min Kone beroelig forlast paa Wallöe med1746
en datter som Onsdagen d. 27 dito blev det af Hr: Hegelund i Wallöebye og

kaldet Henriette Magrete Mad Rosted paa Billesborg bad hende Fadder
Dom. Schiole paa Wallöe. Mad Möllmank paa Gunderup, Secretair og Stiftskriv
Andreas From paa Wallöe. Carl Rasmusen forpagter paa Wallöe.

1747 d 27 Dec: om efter Kl. 2 blev min Kone lykkelig forlæst med en Søn som naar
dag 1748 blev døbt af Capellanen Hr. St. Meyer i Wallöebye kirke og blev kaldet Simon

ad. Schiöler paa Wallöe holdt ham over daaben, og var foruden fader. Jomfr
Maria Rasmussens paa Wallöe Amtsforvalter Rosted paa Billesborg, for sagde

Christen Lange i herfølge og forpagter Carl Rasmusen paa Wallöe.
1750 d 17 Jan: blev min Kone lykkelig forløst om aftenen Kl. 9 slet med en Søn

som fredagen d 23 Jan: blev døbt i Wallöebye Kirke af Hr. Hegelund og kaldes
Friderich Christian Madame Rosted paa Billeborg har ham til daaben og var

foruden Fader Min datter Anna Magrete, Hr Jørgen Bögh i haarløs
Gartner Wulf paa Wallöe og stiftscantor ns Balvitz paa Wallöe.

1751 14 Nov: om aftenen Kl. 9 slet blev min Kone lykkelig forløst med en datter
som fredagen d 19 Ejusd: blev døbt af Hr. Hegelund i Wallöebye kirke erholdet
Lovise Sophie Friderica Mad Rosted bar hende til daaben og var ladderne
Jomfr Conradina Roed i herfølge Secretair og Stifteskriver From gartners Wulf

og forpagter Boas Larsen paa Gunderup
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nu 4. Lovise Sophie Friderica i sit alders 4 aar og 2 maanede, begraver d 19 Ejued
i Wallöebye Kirke.



21Efterretninger om Hr Magister And: M: Ryges
i Børn.

et Lovise Sophie Frederiche Ryge blev født d: 25

Julii 1764 i Lidemarck var lidt over 3 aar da hendes

Fader døde og kom paa siden til Norge 1769 med hendes
Moder der ofvede ieg med Fegden Jesper her for

1779blev hun til hendes stedfaders tinge fød drage og
hendes Moder til den beslutning at reyse til

bage til Danmark. 1 tid hendes Moder, besørge hun
som Farbroder hr proust Ryge i Mou Præstegrd Jyl
Land i Wiborg Stift-Efter et aars Ophold her flyt

S:vide hendes Broder til Wiborg og boede en føye an
her agtede fatteren Velær og Høye Hr Christopher
Derste begierende Cappellen til Confirken samestæds
d: 4 Febr: 1785. Han blev derfor for flykket nog
le bør drefter til Rold og Wibbestrup Meenigheder
Hinsted herred samme stift og 1803 herfra forflyttet til

Sæby Sogne kald. Winhsjshil hvor hun ved siden afgik d. 2 Novbr
1808
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døde2 Marie Sophie født

Andreas Nicolaus Ryge for d. 28 Jan: 1768 2
saa en 4re Maaneder efter Faderens hød der indtrik¬

d. 22 Sept. 1767 I Lidemarch Præstegaard forblev han til hun
der efter der paakaldte Naadens aar flygtede til Næstved

i foret 6s blev hans Moder forlangt til ægte af Hr
Fegden Jesper, foged over Buldalen og Nøre og Fogderne
Tronheim Stift, hun reygte same bør til sin berelse
benævnte Eed og tog datterne Lovise Sophie Frederiche med
fra, men da Døren Andreas Nic Ryge inden var for
mig til at fore følge denne lange Reyse med blev
han af sin Moster Jomfr Henriette Lorentzen, som i ham
tiid rette til Jylland for at beste Hr Johan Ryge
Sogne Præst for Mou Meenighed i Wiborg Stift
samestæds hun faaet med bör at bye og der
op tilsynderlig at hans Tiider paa sit
yderste havde andraget ovenmeldte sin



Broder Johan Ryge at sørge for det faster hans
Kone da bør hvilket han vidste vist ville blive
en Dom Josias Ryge som den tiid endnu kun var

1

Staden eller Trolons Condidet forekom denne und¬
modning meget som Bekymre sig kun nyder
om vor d. Magister Ryges død til ham. Da vil haartig
holde leve brød, og tillige vil du da kom til at ægte
Jfru Henriette. Der efter denne forsikring gik
anførte virkelig og saaledes for sig, og erindrede da
Hr Johan Ryge sin Broders sidste boende indbefaling

iom sin 5 for Søn og tog ham til sig benævn
1te Sted. Har nød Andreas Nicolaus Ryge ikke allene

ste i de børlige bør all den forsorg, om hun og
leye som muelig kan tænkes, men fandt i hans En
det en anden lader og i hans Vester en anden og
hand moder, bekiendtlighed aldrig vil lade uddøm

af hans Brygge, saalænge hun er til, men be-
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standig erindre at hvis der gives forsyn til maae ham
imiddel bør har have haft hun alting betydende Villie
med. Han nød som først ikke alleneste den omfue
de men nye bør imod da han vorde til lod ham

i4og underviise i Jnderinger af de til holdte Informatte
, indtil han den 19 Septembr 1783 blev indstillet til

Exame Actum og erholdt Caractiven Larsdatte leve. Han

blev 2 aar for i Veyen sendt til Kiøbenhaun dels
for at giøre videre fremgang hvad han tiene havde
under sin Informator Lauritz Lyngbye bort, deels for
som privatigt af deres af Hr Janus Block
der den Tiid laae paa Regentzen. Hans Bestimonning
som han da fik lyder ord til andet.

Magistict Civisitats Ractorer
Pevilligst dette amplissive Proforfore

Som proficte fraligged med Spiants Horat at be
mende, som at at udgaae en mod mentet anma tii



specta videre hos min udi førens, inclum at vidne
muur at ophi falde isse at alios fallere oplege, fore og cum
fare forbrine Comper Sehes Com Testram gratum, gra, at samme

gandre, at at tilkom indens, ordre Laborg, som at stum udi
Ri falendnu ikke ordre, at grav optie Actum Conictum at

Spectatum Raberne, gion løber til accuratis sine deligentis sing
Commende Adelsentatum mode Mistine tilstram citatim nogen

Andresam Nicolaum Ryge
Natus Griden eftter des ommes undviget, satte Mari
men referende at deristine Magist. Andrea Nicolau Ryge, om
fiordte Lindemarck et Bircessionen in Discati Sademie Matte
Anna Laurentii tirection der ham og sine Exation Fabri Fabruus von

ge datistinus Josius Ryge, proposides tage Resoumentet Saccordes

Mosses en Disciel i Nebergange, ad herved ham Konge Barcan
-dem, gav en attebes os institum dag inter privato ut afund,

Parter, kunde paakom ham opstimes naar dobbus ornatum Crimus
Frideise Muses indtil det passen for, men de grige hr Grevistions
os supatus optimus Doctorius formanden freddet, give Doms dattisti
Datter at Jul eris potegimene Inspecie, som Destrine Friderind
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Agviis vins Sophies fortiis instructis hiemme at præcaris estime
miis omatistine Satus Jens atter iagtigheus E. C. Ryge
Sacrie reque Maj stadi a Consilis Justitia, men den ladet, god mig

beris hujus Academie Compas som preparere at dimit
forn. Interca Sempores grunde maden besattes til kand satis

Depotte, dame docitaten over ige gam, omgang Tinquarom
meene grave fattiges Mons Adamare, adio at disse sin paa
hans hun tion optimum under hos, ende pros Lars ige

2TilFarum Ha igien, om Kackens sig gifveret nætter, des

Libide, gien har vistatte passen præskab og Dom som ud os abe
stine, Patros, de moliore Vota Commende lig Civitation de stram

recipere flittig ingenstienne hans udi mod sig hannem holessor
falde pengives forord precibus christion efter Consen,

i CactorSignation udi
Hania die Sept: Ao 1783 Austissions cobsen, om Justis

a

Janus Bloch

Archis Begie Communitatis



eller erholdt legenen forblive han i Kiøbenhavn for under

Da Hr Professorer Grus Risbrigi, Bugge, Datter som salig Deres Ext
lignes at forberede sig til Camme Klopplicum paa han under

tagende forg d. 21 Julii 1786 og erholdt Correction hans Manuab
hans Lukke da trængt Ryge gaae jeg ikke i stand til at

have ham længere i Byen for at fuldføre sit som min
tog ham hiem til mig hende ham her hos sig til i tu
den at blive en uden tillod ham første gang opsen
lig Prædike i Mou Kirke Comma d 21de post Trinitation han

skildte sig saa got herved at det fordabede hans Estværdig
ge forbroders erlighed for ham, der omtrende han da han
kom en i Skaftenen meddige ord. forsyn. Jeg takker sig

inderlig at ieg har haft den Klæde at ovnene en anden dag
tiere Arns forhen ikke at offe hun er kiendtlige at til
me, blev den Inderingen troe, da vil blive da mitig for jeg de
og lere. bort Tiid derefter hvidede han og for Bette

Thuus fra Wiborg i Mou Kirke, og var lykkelig nok til offentlig
i kirken at blive roest og opmuntret for hun gode Klager
Barger. Han forblive de hiemme i en tiid af 3 aar i hvilke

S
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han giort ovede sig i Prædikengaaet læste de nyttigste ingst
ske værker over Testamentet i snart og lagde sig efter
Landvæsenet indtil hans ikke besluttede at sende ham til
Kiøbenhavn for at tage sin Amstes og obsolvere sig fra
Academiet dette skeede i December 1789

han beførte da men i flittig De Herr Proferfore Mellehaun
Horneman, Mante saavelsom en Biskop Baltes foregninger, men

i15Byen til det herlige end min synes at meere at meere
at tage mig han veed, kun en andledning hvorved han paa
en fordeelagtig maade kunne rendere samme med noget landet,

er havde han meget mod at viidere de skine Videnskaber
Begge, for ved disse at faae Rigtighed at reyse udenlands

nær havde han nedlagt sit tienligste udne, hvis han ikke
var bleven forlovet med en Jfrue Saabye, en bygter til Hr Saabye
der var gift med hans yngste Sygter i Kiøbenhavn denne for
nu lenge og fødelige Piges Begang bragte med eet hans Per
til en fangere Syns Sundt og han besluttede at dyre til
holdninske Cassen som han nær havde hus, at en roelig Raad
og nu allerede og var gaaet til sengs eller havde i det mindste



fanet løfter fra Dom søgt han befundede at fuldføre
same og til en lide sagde han om Closteret det han og
til d: 13 Junii 179. Thi den Understørelse han fik fra sin

Bekke var til farvelighed og kome tider var dreng afholden
hed forbunden hermed ikke dog han andgaae med den
største betimelighed, da hans ikke deels havde selv
den tiid mange udgifter, deels var han hans Brodersen
slet intet det mindste forbunden Ingen ringe Under
stalt ieg nød hun af sin anden Farbroder Etatzand Ryge, der
giert i Tients Corge, der lod ham spiise dagligen ved sit eget
Bord, foruden fleere beviiser han aflagde for ham paa sin en
derlig eles værdige Lars efter, der giorde ham sig underlig forbun
det og meer end almindelig antet. Efter at have med en
om frihed hørt de fierte Kiøbeniske forelæsninger, og ved
egen tiid læst selv, underkastede han sin Exam Protochum
d: 12 April 1792 og erholdt Caract Hand Illandebilem
Samme aars 6 August hvad skade han for Tiver i nogen resten og er
N: 13, 14 under Moldenhaun, Borger og opholdt Karen Hand Illandab

1779 d 12 Junii opholdt han under den bage tilse over Land
- -

ved forlod hen Kiøbenhavn og reyste hiem at besøge saa
holde Pleye-Drældre, hos hvilke han forblev til Aug. 1794

219
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da han atter kom til Kiøbenhavn men forblev ikke her langer
ind til 28 Aug 1795 da han erholdt efter den ligeledes Kiørste
Ryges tegning allernaadi Conformation efter at være Capitain
pro Loco har benævnte hans kien forbeidet d: 18 Sept: v. d. 28
han orderet af Hr Biskop Johans i Wiborg, prædikede over 12s
og næste Søndag af Hr Pris Peten 1d. 11. pr: Art:/ har til med
tiener for Mou Salighed. Ke 14 Maaneder med han der

tryd den enkelige han føle maae her er paa bikkelig

at kunne aftiele lidet paa den gield Saderens frihed her der
bede. Sagde betals net og meer tillagde Bryst
Betteret, lodtaget med en Sags førelse i haabe høyre side mod
haver dend kulde for d: 19 Nov: 1792. Som megen grundet be
ledning som Enke og Pleyefogen hende til et gange er paa ærlig
Beregning, der foruden andre, skulle hun ved forbruger i den

mindelig lade forsynet de begge igen da det ugende
Ædle Greve og Velforn C. H. v. Schmann kaldte Baron

N: Ryge d. 1 Jan: 1779 indkongel Confirmation af 3 Martii 181. til
aSogne Præst igien i den fords sted, bemældte Aar 1792 d: 2 pr.

var en hand Klæde den for 3 R. R. da han blev af Herrers
Brygten Hr Hr. Jens indsat til Sogn præst for Mou Men
det var Søndagen d. Anna Marial da den i Kirken og med
anbringe begaaende Menighed, moder nærværdig har indtil
og hiertelig deting i derom indling. Lykke, der som Jeg fik



2og de ved at den unge Sognet have han blev ægtemmed
han endelige elskede Dorothea Chis Saabye, at begge handlen
give skade han er han var hans denne Plegendes Væst



226

Efterretninger om min familie til videre oplysning

1779 d 5te April født min I: A. B. R. Stiffader Foger Feiser paa
Gaarden Øien i Tronheim Stif, Mathuus tiltaged. Men til føye
denne at beroe Anna Ottesen skriver a 3 aar og 13 sage

1793 d: 2 Sept. døde min Moder Anna Enke af meldte Feiser, fød Lorentzen

i Kiøbenhavn har vid Pag: 267
1707 R 5 Julii blev min Søster Bernhardina L: S: gift med skee
skille Saabye i Kiøbenhaun, forløst med en Søn Bernhard Peter Andiens
150 den ovennævnte min søgt Bernhardine Ane Otzen Saabye 

id 110 d. 3. 4 Martii for min Svenne Lille Peter Saabye
1816 23 April dede i Søster som bemelt Bernhard Peter Andreas Saabye
i Odense
1816 d: 13 April dede min ing uforlige forde og Søn er
sit og finde Henriette Magrethe Ryge fød Lorentzen her hos mig i Mouvide 2s: og: 202 212



Sogne Præsten Andreas Nicolay Ryges og Hustrue Doretha Et 227
Selst Saabyes Børn.

Kathrine Henriette John fød d. 9 December 1798
1. Josias Immanuel Andreas Eed d: 23 Julii 1800

1. Elise Andrea d 8 May 1763
W. Peter Er d 28 Sept. 1773
Andreas Christian  d 30 Julii 1707 d 5 Nov: a.

iAnne Lovise Bernhardine paa d: 20 Febr: 1780



Brudevielsestale
over texten i Ma. 24 27

holdet
for

Velærværdige og Høylærde
-i Mag Andreas Nicolaus Ryge
Sogne Præst til Lidemarck og Biefverschou

ogJomfrue Anna Lorentzen
paa Wallöe

d 9 Octobr
1761

af

Velærværdige og Høylærde
Hr. Hans Steenbuck

Sogne Præst til Meelhuus Præstegield
i Trundhiems Stift
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al. 3. 23

a 2s 10

Lit: B.

i et regnet i verden for en sendelig lykke at komme i en god vej

og finde en sikker indsagere. Vor gandske liv er en vandring der ere veye
nok at betræde der er maal nog at komme til, men alle veye ere ikke

gode, og alle maal er ikke ønskelige. Vil en Reisende uden god Ladsagning og
uden at kiende sin Vey føre kort frem, kan han lige saa gierne Konen

paa Arregange, som til det rette sted, naar gaaet farer ud fra frygten
er der ligesaa vel Erens Vey at have omkring til det røde har, som den
lige Vey til det foriettede Land, vort lives løb ligner en Reise om
vor Jord, den har sine vilde skove og øde Fader fulde af fald og fordervelse.

den har sine vilde har og dybe vande, hvor det er lettere at støck en og
lide skiøbend en bevares. Den har og sine gode og trygge veye, hvor den
regsende med en David kan vandre paa en trag vey, hvor føden ikke skal

stock de halske veye ere af begyndelsen mest synligge og letteste at gaae.
daarlighed vellæst og egen villie baner har det første stykke og planter
komster og behag i de første gange, men der vandrende gaar ikke
langt, førend han kommen ud af dette Eden, og vil siden finde sin Vey, som
den Procheten taler om, at den føret til de skibelige var i mærket den
læst der har blonstret at begyndelsen, birer siden frøe af sidste og brædder
af terne. De herreste Veje have derimod en anden anseelse begyndelsen
at en smal sin forstand, arbeidsomhed og egenlystes fornægtelse skal
redde den derved opfyldes det som findes i 3. Rigerne vere skal blive



let den som vandre har bestandig frem, vil finde den vey, der bliver alt
meere og meere bandt den vey der heder til den rette ære og havde lykkelig
hed, den vej der leden til at anseeligt maal den vey der lader til det blodig
der kan naar ved samvittigheds Vidnesbyr og bevares i Kielighed over

det. 6. 6.
indgangen til denne Vey har proporten sat denne Regning. Spørger hvor den
gode De meene være, og vandret paa den saa spørge vi da, hvor er den
gode Vey, den allerbeste er den der vandres i og til naaden, men da her hand
les ikke om Christendoms vej, men var vey i varden; Saa er vel den den beste

som begyndes med forstand, vandre paa i uskyldighed og redelighed og fuld
Prov: 10kommes i hellighed og ded, thi den som vandre i denne fuldkommenhed skal

vender tryggelig
Men til at sættes paa saadan en vej behøves en god Veledes, og en Ledsiger

sikker hielpere. Saasnart vi fødes trænge vi til hielpende Hænder. Hvilke vi
den, ville vi nok var første Landedrag blive et af de sidste. 2 vor barndom
er og i forældres og fosterfælders Huus, som har fanger i deres
rede, hvor, skrøbeligge og viide ingen vey, faldt vi ud derfra uden anden
ledtagelse, maatte og kaldet være uden opriisning kommer Vi end læn
gere frem, vi behøve dog en sikker Eedsagere, thi vi have hængende hænder
og formægtede sul, og vi forman ikke at giøre visse frie med fadderne for 1.

vist nok er det. Paa var var i vorden frembyder sig reslagere, men ere
de alle svare de første og beste ere være forældre det feiler icke, at de
io ville lade os paa en god Vej. I det ringeste er det kunde vare og ung



Cal: 12

lige Exempler, der stride hermed; Men det er spørsmaal er og deres lygte

alte lys nok maae de selv kiende altiid en god vej, og maa deres haand
er sine nok at holde ved ofte er de uformuende, de for her til en god vej
men maa tande ved indgangen og spørge som Qvinderne. Hvor han ville den

første stand bort der ligges for dørren. Efte ere de ubetænksom de see en
Vej men ikke passelig for den der skal gaae derpaa, det er daarligt at sette en

skind ind imellem Graver og en holt paa en kundret og ugen vej efte hin

dres deres Kierlighed og kenskab os, end og naar vi ere paa en god vej
det er ikke altiid en sublue fører sin Jacob paa den vey, hvor han kom hen

den henmelte skipe og kome hiem igien med lykselighed og velsignelse.
paa var jeg staae og andre indsigere. Det er ike part at en faare vil
lede den anden og være daarens formand, og de der gaae paa de stædeligste
Bye, slæbe det største følge med dem. 9 hos vil et Menniske helst følge sig selv
og egne laster. disse ere i almindelighed den Urim hvor de vil tage baar
og den Livtiortel hvorved de vil tilspørge, hvad ved de skulle gaae, da dog

den menskelige lyst og tilbøyelighed er saa ustadig som Luften ungdoms
lyst er ofte Alderdoms fremmelse ungdoms ønske, alderdoms fenhed ungdoms
jeg alderdoms Boeg og det er ikke fielden det heder, naar alderdom ankommer,

om ungdoms lystes som Salme sige om de gamle aar selv. Jeg han ikke let dem.

Vor ungdoms lyst bestaar og drives i ustadighed. Der har hun ikke og flod, det er
den flygtige vind, det er de blomster der ere behagelige om foraaret, og førre
stille om høsten. Paa han viste veje iblant saa usikre ledtagne med



det io være et stort ansee at faae friene vel befæsten og haanden styret ved
den haand der kan lade tryggeligt. Dette formaae allene vor ind, den skabere der

har dennet os og den fader der holde Bie med sine børn paa Jorden. Erhver der
følger den vej ved anviiser og tager hvis Raad med sig paa sin vej, hans vej er
trig, og han ledes paa den rette Stie, han han fra Gud selv imodtage det som en
med forsikring, hvad Engelen svarede Tobias. Jeg vil gaae med sig og ieg kiendes
Segen Guds Bye hver saa langt hen, at intet af var vej er mørk for ham hans
hand er saa formaaende at ingen anstad kan hindre hans hielp og behagning
et ligesaa sikker og vil om dette er hans Ord. Jeg vil fremføre dem med megen
Naade, ieg vil lad dem paa en eet sig, thi ieg er seels fader. Saadanne Raad bør
med agtsomhed følges. Saadan en haand bør med skiønsomhed imodtages. See
dette behørige Bonderes, er i har deres forretning paa denne dag har ind i
nogen tilfælde, dog det er skeet i alle stykker, viist dem og velsignet deres Vey, har

hans Bye været over dem, har hans haand ladet dem, har hans Raad været
med dem, til de, som er der erkiende hans haands Kraft og Velsignelse visselig
ære ham med tilbørlig priis. Den dette et af dem en varlig Brynes forretning.

Og da de i dag have aarsag, og bør bekiende at herrer have været med dem
paa deres vej, vil ieg legge den begge i Munden Clesens ord som findes anført
Mo 6. 24 Cap: d. 17 forledes over vore Herren Abenhans Gud som ikke haver forladt

sin frisundhed og Landsed Jeg maa sige Herrer haver hos mig paa denne vey

Vi ende ville hamle være tanker til deres og dermed betragte det vi svar fortiene

er sendt Bonderes velfock paa en god dag,
deri saa agtes i stykker.

1. den gode haand, der har ladet dem paa en god Vey
11. Den rigtige Priis de sette paa han god en lodsager.

Fob. 5.

et 319



Anledningen til disse ord er denne: Abraham ønskede at faae sin Søn og søgt
en god hustrue. Denne Fade vidste hvormeget ægteforeening formaae enten at

hindre eller forfremme var lesselighed. Han loed derfor sin Svend gaae her til
Abrahams folk og sligt for at udtage gaae en Hustrue. Paa denne de tilbad
teret sig Guds henledning, og herrer førde ham og saa ovensynlig, at det evin

delig kan staae til at beviis, at den tiid der har stiftet ægteskaber, forfremmed
dem. Thi hierterne er som vandsætte i hans haand, til alt det han har lyst
fal han inde dem. Dette er det Eieres baade bekiender og priser Gud for taxtenProv: 21

naar han hiem. Lovel vere Jensen Abrahans Gud som ikke haver d. Jeg nu sige

Elieres lærer os her at legge mærke til 3 ting. 1 en sikker Vey. 2 En paalidel
lader. 3. Et ønskeligt maal der staae i taxten. Jeg med sige at Herren haver
fort mig paa denne ver

22. Det ord ver bruges i skriften i adskillige meninger en bruges det
lige frem for det sted vi reise paa Vi for var tilstand nu for var

livs løs og andet meere, men har bruges det som paa flere steder og vort

foretagende eller det maal og middel, hvorved vi fragte efter og komme til
var hensigt. I same Mening findes det p: 16 naar er i staar at vandetAprl. 1614

skulde udføres og veyen blive bereed for de kongen den finde komme
fra Byen det vil sige deres foretagende skulle lykkes dem. Vore veye

af Ungdoms og foretagende i Verden ere adskillige har første er vor ungdoms veg
dersom vi i ungdomen havde forstand, herre Gud, hvor maatte viBe

skielpe, naar vi først satte forden paa denne Nej. Vi settes da, som der fortilles om
Fiscalen paa en Nørre. Der er vej til ære, der er var til skam her er vej til lykke



der er ej til fald og ulyksalighed dersom foral, da de skulde gaae ud at borgen
havde fore eet deres vandel, nu i møde ært ud i hunger, nu i Tørst og til ladelse
bitter vand, nu slager, der bortres paa engang mange tilsende, nu gioende Slanger
nu krig og underlag, saa at det af saa mange 1090, der udgik, ikkun kom at var mænd

til det foresatte sted, hvor skieldende og restende maatte ikke deres føder have væ
et, da de først satte dem paa Veyen. kunde vi saaledes forud han siden, oversee
være Ungdoms Krin, da ville det vist nok gaaet os han Clipas ved hans bye at

haarene maatte styrke paa være hoveder. Vi settes menterne imellem blinkende
berd. Hvor ofte gaae ikke erind ved var side, forfølgelse bog os, dermed kommer
os i møde, maae ligger for være fødder, og i at ette styrer ikke allene ungdoms

vittighed var vej, men vi løbe selv om med mange feil og vildfarelse. At er
1al: 1799derfor ikke forgieres baade spørger, hvormed skal den unge bevære sin Veynstraffelig

det er ikke let for den unge at hørde sin Vey, og at have sig ustraffelig derpaa
dog er ungdoms Vey den første paa og grunden til om foretagende. Naar famul
var udseet til tieneste ved helligdommen, skulle han strax mens han endnu var en

1 Sep: 215
mig dreng settes dertil. Dette vel have Skoler og læremester iblant dem, maat

te Proffeternes børn være deri, unge Mennisker skulle settes deri, vises paa veren
og oplæres til Provheder eller læremestere. Der gode for at det 1te aar var iblant

høierne een alder, da de skulle sættes til den forretning, som de siden i fremtiden skulle
Litr: 2.blive ved, og at Christus sigter til denne Skib, naar han siger mist i den alder. Det bør ham

at være i de forretninger som er en lader saa meget er vist at den alder passer

rest med de anlæg der skal tiene til de unges foretagende, men kiere, hvad er det for en

des ungdoms alder, en ustadige at den foranderlige og uviste tiid det han vil gaae

om Salom siger: at landen kastes i skiødet forningen villet ud, men hvor viist er Prov: 15



ikke udkaldet den unge sættes vel paa Veyen, men hvor liden er ikke den Knippe

da Lie, der bøger ham fra igien. Sandelig den unge behøver her det lige
som den boende Jacob gav Josephs Sønne. Den Engel den, som mig haver igien
løst fra alt ondt, veligen drengene. Endelig er den unge kommen over detteFeb: 436.

Sand. Det er gaaet som Salme siger klage anslag har bevaret og forstandProv: 2. 11.
Fossen, har bevogtet og friet fra en Ond vej, strax moder en anden vegne
rede beg. Hos Fossemmelses der. Vi kan ikke vente, at det skal falde man

af Hiemmelen til vort brød, at bækkene skal flyde med hønning og

mest, at vand mod først skal springe ud af Klipperne ligen blade er ikke
skiul nok for være legemer, og være klæder er ikke som graaes, der ikke
bleve slidte i orden den lovligger for os, at brødet skal des med hver

Men have vi og altiid kræfter nok til arbeidet, og ere vi visse paa at finde den

Ney der opfyldes vort ønske det er ikke alle der har den lykke som kalde holte
at de i en hast kan komme til fald vext. Hvor mange maa der icke med er

Jacob tiene 7 bitere og plægefulde aar, i endnu som der staar om ham,
holde ugen ud, det er legge bye til de første sov, og atter 3 aar dertil for af
høste frugt af et foretagende. Er der nogen vey i vort liv, hvor de her
rens ord er opfyldte: Jeg vil sette giorde for den vey med forne, da er detNo 2. 6.

den vanskelige Nej til forfremmelse. Lykkelig er den, der ikke har fortæret

sin Kraft forgieves paa denne vej lykkelig er den, som der ikke har lidt

Skiberud paa Samvittighed og et got navn. Disse veye er mange og der er
de 2. 2. mange trapper, hvorover det passer sig hvad Brocheten siger, hold de for derfra



der er og 3 tiides vor navn løber nest i folkes maade, den første er ved

ves forfremmelse den anden ved var ægteskab, da taler ind, ieg for ere
vi da ingen gode nok, den tredie er ved var død, da taler medgesomhed
da giøres ei for gode, thi vi gaar ingen meer i vejen fra denne i Teste

vej komme vi til vor agteskabs be, da var salme Kiælder Larsdag
Prov: 30en Mands veg til en gammen. Dette er egentlig den vej, der tales

om i taxten Abraham boede i et Land, hvis der var hustruer nok at faae

hos hans Søn, men alle vare ikke gode. Da saa tog af de hustruer aar det
en hands bittighed for paa Agteskab er af de foretagende, der ikke han der har
giøres om igien, den der her hos annammet vel, begynder at faae Egedom thi
Thi hun haver faaet en Madhielper og en statte ere, Rigdom og fornøyelse sag: 36
nede 3 store vordens drømmes enhver af dem har har tilbedere nok.

i et lykkeligt ægteskab kun de samles. Et velsignet ægteskab giør ere, det

er en Kone paa Hovedet, thi en duelig erinde er hendes mands kone. Et vel Prov: 14synet ægteskab og en Rigdom, derfor siges Secome, at det er en arv der kom Prov: 914
men fra Herrens haand. Det er en Rigdom der overgaae alle andre fordiske
endeele. At velsignet ægteskab er prisen paa at fornøyelse frochetens hustruL: S

kalder derfor hveren hans tienligt. Det heder ellers om oget de har sig
ikke melt, her har og oget daglig det, der med glæde og fornøielse han sees og
ikke gives kuldsommelighed. Et velsignet ægteskab er dydens rette Skole

No 269her er den læmpe, der lyses i en hellig Enkeslage. Prome ægtefolk
en dyd hos hverandre, og lyse og lygte hverandre frem paa Jydens vej



men saadanne er ikke alle Regnskaber, der ere og de, der ere bittrere end døden
selv har hierterne er som foregaae, og hænderne som fangebaand som detal: 1 26.
heder Salone syges ellers i denne sag. Men nogen kan tage ild i sin baren

Prov. 6. 7. 8sat hans Klæder ikke skulle brændes men nogen saa gaae paa føder, at hans
sidder ikke skulle hendes. Her er det glædes, hvor der har faaet dem i Barmen, maa
bære dem med taalmodighed, om de end brænde indtil Siellan, og her er besid¬
som ingen kan stige forbi med fødderne, som de end skulde fortæres. Saa udisse
og vanskelige ere megen i sig selv. Et menniske behøver derfor herrens hielp at
baade veyen, at giøre ungdoms ven til sikkre frin, at bane veyen for os til
forfremmelse, og aabne den hvorpaa hans Velsignelse ligger, at sende sig ingen

med os naar vi gaar paa vor ægteskabs vey, at vi da kan ved hielp af Guds Raad
sige med Simon: taget mig denne denne er den rette for mine og for nu at gaaeJud. 143

en kee sin Vey med sikkerhed er det ønskeligt at naar en paalidelig Redere det
vere at en stor Krøst at see skeen gaae forud naar nogen er uvist og udsætter
at lade, naar nat og lange mærkes omene, Men hvor er den ledsager, der vil
og kan underviise os paa Veyen i kand giør baade dette Spørsmaal og giver
hvor derpaa har til lodtage mig siger han, skal de ey min Gud og deels sigerNo 4
tagen. Jeg maa sige herrer haver ført mig paa veyen. Det er mærkeligt, men

legges her er grund og aarsag, hvorfor herrer haver ført ham. Det erindre sig
paa Guds egen Sandhed og minde, de store egenskaber som ind ikke kan
namme han siger Herren haver icke ger sin Mundhed og Landhed har vil
sige. Saa viist som end er Gud, maa han handle efter sit velsens beraffenhed.
end handlede imod sig selv, om han ikke holdt Bye og haand over den gierning



han selv har giort Gud glemte sin godhed, om vi gik væreløse hans viisdom
tabte sin Priis, om vi alleene skulde lades af vor egen daarlighed ellers nærmer
derfor Guds Sandhed, for at viide. Vi have en ledere. Han nævnes Guds Mi

kundhed, for at give os tillid til vor leddere. Hans Missundhed er mist den
egenskab, der nedlader fra hans godhed, som fra et Faderligt hierte. Her fore
stilles Eder Gud som er fader, alle mennisker som börn hver paa sin Vey og
gade sin hos enhves, derved giver herrer Raad over sine børn med sit BFol: 32.

et Menniske er paa sin Vey i Barden, som graae i sin uldfarelse i Døren
de trænge til Herrens Bye med dem, og at sige som og Kiere forlad da hun 10
efter de veed hvorledes vi skal leire os i Ørken, saa skal da fremdeles at og
være frie. End seer og for sin Missundheds skyld nöye efter den menniskelige

tilstand, har har at stort huus mange børn. Nogle ere umyndige, dem holde han

ved haanden, sigende. Jeg, ieg liver Schram at gaae nogle ere vittige, for den No 13
Fil 43indsendes han sit lys og sandhed, at de maa ledtage dem paa nogen nogle ere
Pal 18. 5.tilraadige, dem lader han tryggeligen at de ikke frygte nogle ere kiøbelige
Est 44

og vanføre, dem bare og opholden han, thi indtil alderdomen kommer skal

jeg være den samme, og bære Eder indtil graa hans nogle ere vildførende her

tager han med procheten: denne er megen gaaet paa den og dette altsammen som a 3 s.
Cuur siger for hans Misheds skyld, for det faderlige hiertes skyld, der
enkes over ude børn, der holet deres smerte, og maa saa vis som han er
lades, lade dem ved sit Raad. Denne ladhagelse lader var herre skee, men hvorle
des jo saaledes som der staar i hesten. Herrer ladet paa Laxen, det er at sige

igiennem den rette vag og orden. Vor herre har sin viise ene med Menniskes
1 pag: 8 38derhos beder Salom i en bøn Herre, du vilde vise dem den gode vey paa hvilken

de skulde vandre. Paa denne var lader han denne vey hos Gud banet og



Septr. aabnet deels i sit ord, der lades til viis dom, og retter de viise Herrer har og viist
der for var forstand. Det er Mackler, naar folket gaar med tørre føder paa

have bund og han ledes dem om dagen ved en Sye og om natten ved Uldens lykF. 3.

Vor herre har nedlagt dette i vor forstand, at vi han see og hve farlige gange det er mod
ligelige bogstaver indskrevet i forstanden ind bør elskes Gudsfrygtighed skal
over ærbødighed mod ham maa viises, Ræsten skal handles oprigtig, vi bør vilde
maadelige imod os selv, heraf flyder Guds behage, i herrer har behagelighedProv: 2. 10
til den fremme. Heraf kommer gunst og ende hos Mennisker. Ugen maa

formildes. Venner maa opsættes. Heraf beholdes fred og Rolighed i oget hierte
og ind, det er derfor merkeligt er nævne n Abraham som er rettig Mand,
des havde gaaet denne vey, der og saa saa vel i andre tilfælde som nu paa denne

sin vey høstede frugt af sin Eedelighed og Retfærdighed, og staar til et egen

vel paa det Pakome siger: At de oprigtiges fuldkommenhed skal indtage dem serProv: N 3

viises den gode orden og lev i Guds ord der lærer den tydeligere, helliger den
J: 374 og hielper med Kraft at staae fast derpaa, saa at hvor heds lov en igieret, skal

Eene ikke flik. Leder nu Gud Mennisker, saa føres han 3 til at erstige
Eet Skaal maal jeg maa sige siger ellers Lercke haver fort mig paa person

herrer hafde fort ham og ført ham frem til Abrahans Broder
huus over her, hvorledes dette maal forestilles som et herrens maal
det var paa sligt med Guds villie, derfor havde vor herre forfremmet anlægget
og ført til maalet Menniskers maal i verden er mange nogle ere onde
de er langt fra Guds villie. Nogle ere saadelige, de ere imod Guds villie. Nogle



er unyttige, at er ikke efter Guds villie, men menniskers foretagende stil
være herrers vey, de skal være saa skikkede, som gud efter sit Raad vil have
dem, anlagte paa saadan grund, at god han træde i Samfund med Mennisker, og beg
ge gaae paa en vey. Da føyes en redelig Abrahams Ønske herrer for hvis anGen: 24 40

sigt ieg haver vandret, skal hende sin Engel med dig og give dig er lykkelig tiis
en saa har herrer ført ellerer til det rette maal eller som der staar næst ved
taxten, til det rette huus. Og være anstændige ønsker i vorden er det vel

det høieste at kunde begge vort eget huus ved var huuses bygning forstaaes
deres at naar et eget Huus og hiem, blive er huuslades og deels brød med
andre. Men pige Gud. Ved hvad besværlighed reises ikke denne Bygning.
ofte er grundvolder svag, ofte udlider vort arbeide, ofte ere være grundstøtter
som en speder traad, og vi sette dem paa den løse band. Hvor meget arbeide
forman og der vi ikke at paatage os paa hvor meget maa vi ike tage. Vi
have arbeidet forgieves den gandse tiid, og var Kraft er spildt til ungste
det gaae med os, naar vi skal oprope i vort huus som Viralen, skal den
bære sin frugt trænger den til en begge skingel og støtte. Men hvor megen
skiøbelighed, og hvor mange forandringes og der ikke ved de beste støtter1

under vort Huus, og hvor til holde vi os ikke paa de følge Korstaae, om hvilke en 366
Rabake taler, at de brækkes og bører haanden igiennem. Det hendes os ikke
sielde, hvad Johan siger i sin lignelse intet vilde i forlade sin magt,
Olietrænt sin Eed, og Egen træet sin Søde for at hvilke over træerne, men
fornebusken var færdig, og tilbød sin tieneste kommer og finder der under min ud. 9

slegge. Det er ikke saa let en sag at faae huuset saa bygget, at fornem ikke skal
sprede deri derfor læres llierer i Retten, hvorledes denne bygning skal foretages.



Fol: 127
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herrer skal føre paa veyen, ja begge ikke herrer Huuset, da baade da

formenes ham begge derpaa. Ved at begge sit Huus forstaaes ogsaa at tage
at Hestere og blive en lades. Paa denne Vey er det des taxten lærer ve herre

skal føre: At begiere en Hesten er vel af de almindelige ungdoms ønsker, men
det er ikke altiid at derved staas tegnet Secomons ord. Denne begiering er viselig

god det er ikke hielden, at at ureent gierte giør det ureent som gud vil have reent
og at ægteskab der skal være at uskyldigt og helligt beske, bliver smitter i et urer

Pas. Men efter taxten bør det om sees som er herrens Vey, er hellig vej, der
ikke bør betaldes med ureene fødder. Hvor tre skal føyes efter beviis Raad
velt dis vej paa Geeren, han skal giør det. Saaledes blev Isaachs Huus bygges

som hans i det gandske Capital, hvoraf taxten er tagen. Abraham anster Guds bye

og velsignelse over de første Raad, som sees i det 4de vars. Elleses tillader sig Guds
bestyrelse og velviisning ved hans ledende haand, naar han vil naar at velsig
net ønske derpaa legges bygningen an paa Guds Raad, det bliver en herrens
gierning, var hvor velsigens de gode anslag, thi handelen er af herren En

lechelig ugteforning er vel en af vendens største lykkeligheder. Rigdom syens

at giøre den begierlige lykkelig, og den rige bonde findes stor trøst i sine fulde
lader, men derved er dog altiid megen fremmelse, megen vished og megen
fattelse midt i overflødighed er han opløste hiertet hos en arest samen
men foruden anden fore, vil der saa gierne hefter vietter end og ved pasparet selv
vellyster som glæde den Krasen, dog er denne høre frugt aldrig uden sin giftige ære,

men et lilangt ugteskab er en fuldkomen glæde i medgang og den store Præst i



modgang. Er dette enke naaet, kan der ikkert siges med Barn. Herrer finde dem 1al: 107
i have efter deres hiertes begiering. Iblant verdens god ting regnes et oprigtig

Prov: 27venskab for noget af det høieste, Thi bliv og røgelse Klæder hiertet, men er vens tid
hed meere. Men intet venskab er ham ægteskabs venskab, hvor alle Peter
de fra og til den samme fulde. Hered en og den samme villie, at og det
same viste, en og det hans behag. Det baand der kniftes hierterne saa
fast, at de ere udskikkelige. Det faaer derfor staae Post ham strachs sön
siger, at en Mand og en medbroder kan vel modes i tiide, men over begge Sr 1702
er en hustrue med en Mand. lykseligt, ia om der var noget or høiere end

lydeligt, da meer end lykkeligt er det agte par, der kan finde hos den halv

og see at fornøyet ægteskab, de finde og erfare, at et ungt agteskab er som
samestemende Mans Eed, hvor horerne sen icke, lyksaligt er det agte
skab, hvor Kierlige Hierter bleve ikkelig ligesom den stedeværende ild
paa det hellige aller, uden at ligges af egen mangel eller udjustes af
fremmed vind Lysholigt være det Arbevar, hvor dyd og Gudsfrygt styre
hierterne. Handelig det skal gaae dem som da den hellige ark var i dog
huus det gandske huus skal velsignet. Et saadant har han begynde paa
beglings dagen, og siden sige hver dog med Eeds lovet være herrer, priiset
være hans Mundhed og sandhed, ei maa sige. Herrer haver ført paa denne vej

22. Den paa at samt deres seer paa den haand, der har ligget dem paa
saa god en ver. 9 tephen staar lovet vorde Herren, ieg maa sig. Hansen han fort

Elles betragtes Guds naar med god kiønsomhed Et agter al er af Jerdens han
deler en sag, der med beste overlæg bør handles. Et menniskes forstand kom



giøre meget saa og feile meget forstand hand noget af det nærve
rende, men lidt og intet af det tilkommende mange Raad er i dag for

stændige, men der ikke i morgen. vor og andre erfarenhed er god, men mange

hændelse giør den tilstilkelig har derimod var herre faae tilladelse at styre
var vey, har han føyet sit Raad til være Raad, har han lært ovet at her paa dyd

mere end derlighed, lære forstanden at skiønne paa forstand meere end forlænge

lighed, har han indgivet sindet lyst til det gode der væver og ikke aftager. Vel an, saa

maa den bedragelige godighed indtage andre, der forfængelige leylighed løfte

andre, den foreenlige Rigdom trikke andre, den ubestandig are fore andre. Vi skal
piise Herrer for en bedre deel og sige. Lovel være Been, som har ført paa denne var

da lovet være den liderlige mig kunde, der har beredet en bedre ver. Denne Priis leg
af de ger har et skiønsom ligge par paa Gud, deels ved at icke nemme hans Raad og
merede bestyrelse. Der ere veye nok i vorden at gaae paa der ere Mennisker ikke

For at træde i Samfund med Sag en indfrygtig tab kan faae en Hustrue der for
agter hans Gudsfrygt, der spotter ham naar han behøver præst, og raabe alene
sine Gud og dør. Er forstandig begaal kan bindes til en maal en af de navnligeNo 29
faar i gaael, thi som hans navn var, saa var han maal var hans have og aarlig han

sam var hos ham. Der disse komme af de rette altiid halsen høyest op, iblant den gode sæd
de falde snarest i omen, de skulle sig ikke selv, men alene deres udyd disse Lidsen

rape af sig selv ved alle veye, og der bør ikke giemme sit levet virke Been,

der ikke har dem inden sit huuses forre. Det er derfor har en særdeles Gods vel
signelse, at være herre bøyer et Mennisker vey forbi Ungdens Raad, fordi den
ligheds Raad, forbi forførelsers og vellester Raad, og at en mand ikke allene med brud

komen i Høyhangen iblant ubillige hamne han finde een, men at han alle lives dage



en legge de her til denne med den rette og fuldkomme. Har nu vor Herre Capt: 689
ladet paa denne vej, givet viis dem i hiertet, og ikke ført paa ungdom, men forstand

vej, saa at det af de store velgierninger, der fortiener til et dagligt tabeskrift
disse Mons ord. Var dig at de de forglemmer herrer den Gud og al denne godDet 1

hed men ære ham med at lovet være herren. At saarsamt paa giemmer ey alle
og ikke Guds hviis maa det former ind og hun med berømmelse taxten 6 de formme
staar Jesman sige, hvorden følget ofte menni for de valgierninger i aprise
de oppebære af hverandre, enten af fragt at kilden skal kommes ud
og stoppes eller andre aarsages. Er dette i vorden ubilligt, hvor meget meere
for Gud, hvis velgierninger end og de døde og ufornuftige ting, sammel og Jord
høye og bienge maa forkynde. Er er vel neppe nogen iblant os, der har betræd
denne stand at der i møder os meget, der er være at erindre, undertiden har var

Herre flyttet var fod, undertiden standset den, undertiden har han fat lys paa

den ey vi ikke faae til, og mødt og tage der, hvor vi selv ville gaae, og naar
Vi endelig igiennem mange tanker har standhed, har vi god har fortient 1. over
ve hersen, og en maa sige og tilstaae med alieres see og ingen anden har ført paa

veyer. Her fortiener var herre ligesaa vel af os som bragt dette: Jeg vil henkomme Fol: 771
herrers gierninger, sandelig ieg vil ihekomme dem fra fordens tiid. Herrer

skal og have priis af den rigtige Conform og eftertanke om hans føde paa
relse paa veyen. De skal baade med ellers tilstaae. Jeg med sige, og Kiøre
hvad skal de sige at Herrer har fört paa denne Vey og ingen
anden. Den var de ere førte paa, det er herrers vej den hustrue, des er
taget, er den Qvinde, ge har fremstillet. Den mand der er imodtaget, er den

mand, der er sendt af herren, og ført ved hans Raad det er Guds gierning
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at der samles en saa og en Reten, en Abraham og en fare, en kand og en
lige, saadanne paa, der ledes ved Guds bye, der samles ved hans haand,

er velsigens ved hans vide. I saadanne agteskaber handles alting med skiø
somhed, viis dom og forstand bygges Huuset, Kierlighed og Enghed samles
det, hellighed og ded ham er det arbeide og fliid opholdes det, ands forsyn
velsignes det, og hans varetegt beskiemmer det, naar det ikke her være

lige har stor fornøielse som pligt at sige. vel væve hersen, ieg maa sup

Berren paa fort, da hvad han der siges om et vel samlet ægteskab jo det er
Guds forhens pras. En Krone paa alle gode Velsignelse, er gave af herrer
og der er ikke medderlig derimod. Falons Kalder det en ungdoms indtagelse og
en ind sagt var ungdom kan agtes ungdoms maade lade sig selv ilde, var
pagt kunde blive en barnagtig ubetænksom og mod sammelig sagt, men herrers
haand ved vor haand, hans vey for var fød, hans lys for vort bye fører til

er god og viis formaning, til en hellig og nyttig pagt og til en velsignet samling
da bliver agteskabet en Reet hvor en Mand giester at seer, hvilken sadt
lignelse denne skiønsom mand bruges. I at var vey i vorden gaae det os som
den reisende. Vi har uroe vi lade at Gud veed, at naar var hans hed bygges

vis forfremmelse skal saa, arbeide vi med megen nøge, naar vi ere trætte, matte

og forhengede, traffe vi ikke altiid det huuslye, hvor vi formedelst om
og Kierlig omgang har glemme og udelukke nogen af den medførte betin
ring. Men dette findes med sikkerhed i et lyksaligt ægteskab, der er ved

forstaaelse at roligt hiem, der er ved Kierlighed og indbyrdes omsorg at bye og
lær, naar det store uden for; hvor født er det ikke har at sige at lover



vere Hersen. Vi bye ugierne paa begiengen den lades haand, der ville
lægge en frem og lydig datters Haand i var haand og tilønske sin velsignelse.
giør nu var lemmelse fader alle lives dage til Bryllings dage formedelst at
velsignet ægteral Er indbyrdes kiærlighed var glæde, er samlet hellighed
og ved var forlystelse, er nu bestandig troend var daglige deel, saa nytte vi
og daglig paa Guds haand, det er efter skriftens tallemaade vi tilbede og vel
signe ham for hans forsyn og sige med ellerer lovet være hersen for hans
sundhed og banded og mig sige. Herren haver fort mig paa veyen

Velerværdige Hr. Broder. Ellers ord er i dag deres ord det at paa deres

mand vi lisse det er af deres hierte, og af hiertets overflødighed munden løber

over og vi høre denne Guds forsyns priis. Lovet vere Herren Abraham Gud som

icke haver den sin Sundhed og Sandhed. Jeg maa sige Herrer haver for mig paa
denne den Guds forsyn har fra den tiid han dennede os, underlig i skiulet holdt

varetægt og Bye over dem mig, og os alle, han har amlet os som en hende ham aar 40

sin arm og baaret op i sit skiød. At hans førelse at hans forsyn, at hans be
styrelse er hos ham lige herlig. Men vi vi tille ikke erhver stykke med lige priis
end har efter var vurdering store og smal gueeles at kaste i vor skiøde daglige
sig være vi at gaae, enskiønt det er der vi nest trænge til Guds orde, hav

at ledes ved, men naar vor herre hører og opfylder et særdeles begge, da tale

og bekiende vi af Salomons Mund, naar det kommer, som vi halv begiere see det et
Prov: 131

Livet. De har hr Broder i en tiid, da ikke i en kort tiid af alderen
løbet paa banen. End veed, de veed ogsaa at paa saadan en ban løbes ikke
altiid i listige gange og paa prægtige Marmorfliser, har gaaet og paa kundrede
og spidse Steene, og paa den Vey, som ligner den grachs Søn tale om, der og som en gl: 22
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sandfuld ven over for en gamel mands hen. Men herrer har har jevnet
veyen, at de bør gode han i dog deres Lover vare hersen, og vi ville alle med

unge mand sige med dem. Herren haves fort dem paa veyen, han har ladet

dem ved sit Raad og ført dem til are. Herrer har i denne tiid holdt til dem som

til Moses. Da har længe nok vandret om dette bierg Herrer har flyttet deres

leye, han har sat dem i sit Huus og ved sit atter. Han har at der i den orden
hvor de som nu herrens fris skal bære herrens hellighed hannem hand

han har giort dem til nu forstandere i sit Huus, og en formand i sin Menighed.
dette er en herrens Vey, en Vey hvortil han har ført, og den vey, hvorpaa vi

ønske alle, at han fremdeles vil lade og udreste dem med Krast og stykke det
vil vel ikke fale, at der endnu vil blive mands seer paa dem. De har endnu

et Pers bierg at vandre om, men de har op en dobbelt deel i dette forbud Re
rer ikke ved min Salvede, og giøre ikke min soget om de har indgaaet en

pagt med vor herre De er en herrens Mand herrer haver behagelighed til deres
Penge, derfor skal end og kiendes holde fred. Lovet være den Herre des person

dem paa velsen. De slutte i dag den Vandel paa end en Vey deres leligheds
ver, en vey der har sine fald, og naar denne vey er sluttet, uden at væloms har

fornøden at raabe Vee derover, bør Guds haand og varetegt have sin priis
af et Lovel von Herren. Endelig begynde de i dag en anden vey, deres ægteskabs
er sandelig de har aarsag baade at sige. Lovel vore hersen, og tilstaae.
Herren pas fort dem paa veyen. Er der forskiel paa anseelse i vorden. Vi findes

ikke til en La skal ærbarhed og en bevaret ungdom prises. de føyes ikke
til en diria. Bør forstand og vittighed paaskiønnet, de har viselig aarsag



at sige med dem. Kovet være Herrer eels Gud, som sendte dig til mig same en
paa denne dog velsignet være den forstændighed og velsigne være de

faaet icke alleene en Hustrue, men en ungdoms Hustrue, der vil klæde den i
de fra ungdoms dage de have tilbage, men der og med sin ungdom han være

til længere og bestandiger glæde. Tillad mig da et lidet Siellie at staae

som hendes Fader, og med en Faders ømme hierte og rørte sind i udlevere

hende her vil ieg tiltale dem og bruge en Faders rørende ord, nemlig
Edre ord til Tobias hiemlens herre hielpe dig. Der ieg givet dog minNov: 10 16

datter til troen hænder, bedre hende ikke. Jeg ere frem igien optaler
som broder Pauli ord skal her blive mine Ord. Jeg betaler uden var TesterKom 16

at i antage hende i Herrer og giøre hende bestand i hvad for sag har
haver i behør.

Sverdige Poster Vind. Jeg vende min tale til Hende kunde ieg ikke

med overtalt hierte og fuld forsikring allerførst sige hende, at denne dog er
en glad budskabs dag, ville ieg lagt min haand paa min Mund og intet talt, men

da denne er er at de gode dage herrer haver giort. Vel an, saa lader os frydes

og glædes paa den. Jeg vende da mit bye til Hende, og ieg seer i Hende det
alle see, i Lind, og at ieg skal bruge skriftens talemaade. En bris for det med Apr: 2.

sin mand jeg seer sine havdede med anseelse, ikke over ungdoms vil, men
ædle frugter af at arbart hierte. Jeg svar hende i dag giøre nu pagt med sine

Bie, aldrig at see til en mand for at søge hans feil, men for at agte hans
fra Jeg seer et hierte, der forbinder sig til troskab og kiærlighed, og for

skal livets baand med Troskabs baand brydes. Jeg seer en Mund, der aldrig
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vil tale min tienlige og forstandige ord, og dog netale et ord, uden det der

meenes. Jeg har hendes færdige at samles med hendes brud som og villige

at tage har paa den mage, og bære med paa den byrde, der kom gives en mand
i hans forfængeligheds dage paa jorden. Saa dette er det rette brunde smukke

om hendes Hals og de sameste brede armbaand paa hende hender jeg vil
ikke minde om at paatage dem. Jeg er forsikret om de ere allerede iførte. Jeg
har da den ære i dag at sige med Pauls Jeg føyer hende til en mand ligesom en
som fra fremstilles Christe. Jeg veed hun svarer mig af Taxten lovet vare her
ven. ieg man sige, herrer haver for mig paa velsen. Hun har min Poster med hin
og naar ieg lægges mit Huus dertil, kan ieg sige. Vi har paa et par aar seet
adskillige af Herrens Vegn. Det er ikke 2 aar siden begge forældre levede.
det var visselig en mørk dag, der fortienede Sørger, da begge paa en dag

adbleve begravede. Herren giorde paa den dog store Riv paa vore Huuse Profte
ten hans herren, at han sagde: Slaar Knappen, at de forklarer maa blive

og have dem alle i faar den paa hovedet. Visselig slog herrer være hoveder
og det er ingen under, at være fortære skiæle, naar Gud banker paa vore

huuses Skatter og vægge, disse slag give saarede hierter. Men vige Guds
forsyn. Hvor stilles da ikke underlig i sine gierninger herrer er med det
gamle huuset stættes, han tog bort og samlede til Roe dem, der med megen
mod havde bygget, og under Guds forsens Øye til den tiid holdt det paa
deres arme, men seer her, hvorledes herrer har efterladt sæd, og begynder
ligesom af hver planke at bygge at nyt Huus. Deres sidste broders Huus

staae i fuld bygning herrens Øye Herrers Raad, herrers haandlede



ham fremdeles paa den brev, hvor han kun imodtage en god deel, og om
namme af hver en Nabehagelighed hendes næste Postes Huus er alt
bygget derved atte og herrer nu nye stifte under mig holdende Huus ville
de Fader høre at arbare ikke, da god hun snart maatte see det Huus
hvortil siden til er meget med fingeren. Nu bygges i dag hendes eget har
har gandske vist derpaa at skrive ligesom over fordørere derpaa Herrer har
giort det vel altsammen. Da den erige Guds forsyn, der har ladet hidindtil lade
fremdeles sine velsignelses være over dette foretagende. Deres yngre og mindre
sødsende kom alle være langt henkomne paa en god vej den henelse Fader
udsende sine Engle at følge dem paa Veyen, han bevare deres ungdom, at de
ikke maa støde føden paa nogen steen. Der alt dette er værdige erindringer

paa en Bryllingsdag, det er fæste beviis paa Guds faderlige hierte og fuld
forsikring paa at der god, der hidindtil har været saa stor i Raad, til frem
deeles blive ved at viise sig mægtig og naadig i gierninger. Saa ønske vi

dem forende Venderes bestandig lykke og Guds Velsignelse Herrer velige
der af tion. Han lade dem grønnes og blomstre i herrens Meenighed, at der

maa siges om dem, som om et andet velsignet var i et skrifteligt ægteskab. de
vare begge Retfærdige for Gud og vandrede ustraffeligen i alle Herrens
bud og dette. Herrer velsigen deres liv og fandel at de maa være som sin
nende lys, at deres hellighed og dyd maa lyse aabenbare til Faderens fris i timellen

herrer velsigne deres ægteskab han legge fornøyelse i dens hierter, velsigelse i den og
hænder, ber paa Deres Personer, og fred og salighed paa deres Høy Herrer veligen dem og i deres

huus og bolig, at de maa være et penges derpaa at end og de velsignes paa Jorden, der tiene Gud i
hellighed og antændighed deres Lives dage. i8

Lit A. B.



H: Johan Christian Ryges Svigermoder i det andet og sidste ægteskab var Ide Hedewig
Møller hendes Fader var Caspar Ernst Møller Slotsforvalter paa Nykiøbing Slott, og

hun blev født paa NykiøbingForvalter over Falster Land hendes moder var
Slot 1675 d 20 Martii gif 1698 med Mag: Solycarpus Hartman de værende medtiener i det i Nykiøbing
som nogen tiid derefter blev kaldet til Sognepræst for fallegange meenighed i Sielland, og døde 1775. loed 10

børn efter sig foruden det som hans fuld gik frugtsommelig med som var Polycarpine der sit Cantor Ryge

med hvilke børn hun sig mig sommelig har slaget igiennem vorden blant Sönnerne, hvoraf nogle føde
en moden alder, lerede hun tog fald af Caspar Ernst Hartman Sognepræst til Randlev i Stege
i Aarhuus Stift. P. Hartmans Enke dide i Egbye Kirkelade Onsdag aften mellem og 1 paa den 6te 1758
i en alder af 53 aar, og blev nedsat i Egbye Kirke d 12 Dec. Over hende parenterede Hr Niels Sletting

over de ord fact. 2. 3. 3. til indgang, og havde til taxt Dend og Fal. 92. d. 115 hvilken for July og
samt forklaret.



At der har været endeel bekiendte af det navn, Røg, Rÿe, Ruge han
vel i Danmark, Norge, som i Holstein og Tydskland, men hvor vidt de
kand være Rigerne paaførende, har man ingen vished om, om nogen
af dem maa skee kunde undstige fra vore forfædre, efter som var forte
ders forlade havde 2 Sønne, som var hieme indtil de blev imellem
20 og 30 aar, og derpaa for at undgaae Øvrighedens tiltale til dem for
en slags opfør de hafde opragt i fye, forbad de deres fædreneland, men
ingen spurte siden hvor disse 2 brødre sorte sig ned for koste skyld

vil ieg har anføre om 2, som Profes. Jo. Møllerup i sin simbl: sittes melder om
Jacobus Ruge, paahuus i Daatte orundes Schificere, mente, udi Schebi jus inficatio

redione aa til molerti, under Cramer Papiis manqventions collige, forsiter Mons

ron visiones som dirings pastavit, og i Frupes, Ellerups konnings origium at paa Sagning

referentes et debachatus, ved in citers Etamad Jac. Fabricum ad 2. Saa udi, i ham

bie Christian domium, predemonerede Demonum Dichorer, Aporuma pubschristian og
Ophorum, Facture flegie, hans at actium at sublicitatur over Sundium appellerit

tid gaad Reger i Danne af Politie fin pottelse, et litererium men pacuus orbis Konentin
perere comerium, skolde et ginatid. Seqventin en Scept vernene Aresele.

bing paa den anpresten antiche stigen igiennen, ved fremme Christen ingen
aa hun allen. 4 p: infal. 2. Paa granlig manlim udi sin Holstein passeret. 7 sin for
3. Hans Briefter en M: 1al: Fabric forst. Holsten gafgredigen a 164 gangreben 3 p: hansNicolaus Ruge Sken fordence Exclastes ere anno 1613. Septembris 16

Rostock

d. 1607 Respondenten gik in D. Christ. Mederic Disp: Juelig.

blant de liggeldene D. Borttsac har holdt til Bruasvig imodens hd der var
Superentendens, har en Studiosus ved navn Johannes Ryge forfattet nogen taling
var anden under dem; over en Rector italen har hi maa saa som Collige, skrevet.

Funcite man tegnes, om maa pange mus Comparet par dator Hr Mons Junghans
Sectoren næsten, at fra paa capit For quemante des morstruckente flit

6 Dotor.  Luctus Mortit qvar dira poteres. A vil marte at moede at vi et

Pævet in humanum qvam vilente gien. at laane tagne attes at fore Peters
regnet med Sepen. ne Religione MoresHans vit fruitus port viten, etvivere gick

vidrapit et dochos, at ragt ille reedes. Intes ulas actusin arie De

Johannes Rygius




