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II Østifternes historisk-topografiske Selskab.

Da vi maatte anse det for ønskeligt, at Selskabets 
Medlemmer kunde træde i nærmere Forbindelse med For
retningsledelsen gennem et Repræsentantskab, og at dette 
sammensattes saaledes, at de enkelte Dele af Østifterne 
kunde være repræsenterede deri, udsendte vi i Slutningen 
af Aaret 1897 Indbydelse til 25 for deres Landsdels 
Historie og Topografi interesserede Mænd, om sammen 
med os at stifte det nye Selskab og som Repræsentantskab 
at lede dets Forretninger i de første Aar.

Denne Opfordring fandt almindelig Tilslutning. Sel
skabet stiftedes paa et den 21. Januar f. A. afholdt Møde, 
Lovene samt Formen for Indbydelsen til Indtrædelse i Sel
skabet vedtoges, og undertegnede valgtes til som Formand 
for Selskabet at lede dets Anliggender i Forening med de 
ovennævnte Herrer, der valgtes ind i Forretningsudvalget.

Samtidig bestemtes det, at saavel Forretningsudvalget 
som de enkelte Repræsentanter skulde samle en større 
Kreds af Mænd, der interesserede sig for dets Formaal og 
ved at anbefale Indbydelsen kunde skaffe Selskabet videre 
Tilgang fra deres Stand eller Egn.

Ogsaa disse Henvendelser mødte stor Imødekommen
hed, saaledes som det vil ses af de talrige Underskrifter 
paa Indbydelsen, hvilken sammen med Lovene nedenfor 
følger i Aftryk.

Selskabets Hovedvirksomhed vil blive Udgivelsen af 
et Tidsskrift, hvori der optages Beskrivelser og historiske 
Efterretninger om gamle Slotte og Herregaarde, Borgruiner, 
Kirker og lignende Minder fra den historiske Tid, topogra
fiske og historiske Beretninger om enkelte Byer, Herreder 
og Sogne, Oplysninger om Land- og Byboernes Livsvil- 
kaar og Levevis i ældre og nyere Tid samt i det Hele 
alle Efterretninger, der kunne have Betydning til Belys
ningen af Østifternes Topografi og specielle Historie, særlig 
de kulturhistoriske Forhold. Forretningsudvalgets Virk
somhed har derfor ogsaa i den forløbne Tid været rettet
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mod dette Formaal, hvis første Resultat nu foreligger i 
dette Hefte af «Arkiv og Museum», udgivet i Kommission 
hos Universitetsboghandler G. E. C. Gad.

Indbydelsen til Indtrædelse i Selskabet er for kort Tid 
siden udsendt. Idet Tidsskriftets første Hefte nu udgaar 
som en fornyet Indbydelse, nære vi det Haab, at Befolk
ningen i Østifterne ved en stærk Tilslutning vil give Sel
skabets Virksomhed den fornødne Understøttelse.

Ikke mindst haabe vi, at de mange, som rundt om i 
Landet sidde inde med Kendskab til de Forhold, der skulle 
belyses i Tidsskriftet, ville støtte vore Bestræbelser ved 
Indsendelsen af Bidrag. Det er hovedsagelig paa Tilstede
værelsen af en talrig og kyndig Medarbejderstab, at Tids
skriftets Levedygtighed vil bero.

April 1899.
Mollerup»



Indbydelse til Indtrædelse i

Østifternes historisk-topografiske Selskab.

I en lang Aarrække have saavel Videnskabsmænd som 
Lægfolk arbejdet paa at udbrede Kendskab til vort Lands 
Historie, Topografi og Fortidsminder, ligesom Staten ved 
Organisationen af Arkiver, Biblioteker og Museer har ladet 
et rigt Stof tilrettelægge for historisk Behandling. Som et 
at de seneste, men vigtigste Skridt i denne Retning maa 
nævnes Omordningen af Rigsarkivet og Oprettelsen af Pro
vinsarkiver, hvorved ej alene Bearbejdelsen af de fra tid
ligere Tid samlede Kilder er lettet, men ogsaa et meget 
betydeligt, hidtil utilgængeligt Materiale fra lokale Embeds
arkiver er fremdraget og ordnet.

For dem, der særlig beskæftige sig med Østifternes 
historiske og topografiske Forhold, foreligger der saaledes 
nu baade en Mangfoldighed af Emner til Behandling og 
rige Hjælpemidler til disses Udnyttelse, men man savner 
et Mellemled, der paa lignende Maade som det jydske 
historisk-topografiske Selskab kan bringe Studiernes Resul
tater frem.

Ikke mindre for Statsinsitutionerne selv, navnlig Na
tionalmuseets historiske Afdeling og Provinsarkiverne, vil 
det være af Vigtighed, at der findes et Selskab, som ved 
at udbrede Kendskab til deres rige Indhold og ved at be
lyse de fra Middelalderen og senere Tider bevarede nationale
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Mindesmærker kan nære Interessen hos Befolkningen for 
disse Institutioners Virksomhed og uddybe Forstaaelsen af 
deres Betydning.

Efter Indbydelse af Museumsdirektør, Dr. phil. V. 
Mollerup, Provinsarkivar G. Hornemann og Herredsfoged, 
Dr. jur. V. A. Secher have vi derfor stiftet

Østifternes historisk-topografiske Selskab
og haabe, at dette, for hvis Oprettelse der allerede i læn
gere Tid af forskellige har været virket, vil kunne danne 
det savnede Bindeled mellem de nævnte videnskabelige 
Institutioner, Bearbejderne af det der opsamlede Stof og 
Østifternes Befolkning, og at Selskabets Tidsskrift vil vise 
sig som et heldigt Supplement til de forskellige bestaaende 
historiske Tidsskrifter.

Idet vi med Hensyn til Selskabets Organisation og 
Virkeplan henvise til vedlagte Aftryk af Lovene, tillade vi 
os at opfordre alle, der have Interesse for Sagen, til at 
indtræde som Medlemmer og i deres Kreds at virke for 
videre Tilgang.

For Kjøbenhavn og de til sammes Postdistrikt hen
hørende Kommuner:

*)

J. B. Ldffler,
KuYistarkæolog, Professor.

F. H. G. Sehløtt, 
cand, polit.

H J. Holm, C. Lieht,
Professor i Arkitektur. Murmester.

Dr. phil. V. A. Mollerup,
Direktør for Nationalmuseets 2den Afdeling.

H. Weitemeyer, 
Redaktør, cand. mag.

For Bornholms Amt:
A. V. H. Groothoff,

Amtmand, Rønne.
J. A. Jørgensen,

Museumsbestyrer, Lærer, Ibsker.

*) Denne Plads indtoges af Kjøbenhavns Historieskriver, Forfatteren 
Carl Bruun, som afgik ved Døden d. 26. Marts 1899.
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For den øvrige Del af Sjællands Stift:
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Kammerherre, Borreby. Højskoleforstander, Vallekilde.
G. Hornemann, J. Kornerup, N. V. Nielsen,

Provinsarkivar, Kjøbenhavn. Professor, Roskilde. Sagfører, Kjøbenhavn.
C. A. G. 0. Oxholm,

Kammerherre, Hofjægermester, Rosenfeld.
H. Rosendal,

Højskoleforstander, Lyngby.

For Fyens Stift:
S. Jørgensen, H. D. Lind,
Lærer, Kistrup. Sognepræst, Rynkeby.

H. Rasmussen,
Skolebestyrer, Byraadsmedlem, Odense.

C. E. A. Sehøllør,
Jægermester, Margaard.

Lic. theoJ. A. S. Poulsen,
Domprovst, Roskilde.

S. G. Thomsen,
Prokurator, Næstved.

J. V. Petersen,
Bygningsinspektør, Odense. 

N. Rasmussen Søkilde, 
Gaardejer, Fleninge.

G. L. Wad,
Provinsarkivar, Odense.

For Lolland-Falsters Stift:
Viggo Holm, R. V. Neergaard, L. Schrøder sen.,

Kordegn, Nykjøbing F. Godsejer, Fuglsang. Købmand, Kaptajn, Maribo.
Dr. juris V A. Seeher, N. H. F. Wiehfeld,
Herredsfoged, Nakskov. Hofjægermester, Engestofte.

Til ovenstaaende Indbydelse kunne Undertegnede, der 
med Glæde have hilst Selskabets Tilblivelse og samstemme 
med dets Program, fuldt slutte os, og vi tillade os derfor 
i Fællesskab med Stifterne at rette en indtrængende Op
fordring til alle, der interessere sig for de Opgaver, det
har stillet sig, om at støtte 
melde sig som Medlemmer.

A. P. Andersen,
Sagfører, Rønne.
A. Asmussen,

Departementchef, Kjøbenhavn.

dets Virksomhed ved at ind-

F. Andersen,
Godsforvalter, Fuglsang.

C. P. M. Baehe,
Kammerherre, Stiftamtmand, Kbhvn.
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Sognepræst, Hvalsø.

J. N. Becher,
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0. Bang,
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Læge, Randers.
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Otto Blom,
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Folketingsmand, Rødkilde.

A. K. Billenstein,
Toldinspektør, Randers.

E. Bohn,
Sognepræst, Næstved.

A. Bredstrup,
Prokurator, Kancelliraad, Randers.

Dr. phil. P. Broek,
Inspekt. v. Rosenborgsaml., Kbhvn.

Daniel Bruun,
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F. Bøttger,
Arkitekt, Kjøbenhavn..

A Clemmensen,
Arkitekt, Kjøbenhavn.

Th. Deleomyn,
Bankdirektør, Kjerteminde.

Dr. med. J. G. Ditlevsen, 
Distriktslæge, Lyngby.
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Borgmester og Byfoged, Næstved.
W. Dreyer,
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Arthur Feddersen,

Fiskerikonsulent, Kjøbenhavn.

N. J. Frederiksen, 
Forpagter, Fuglsang. 
Dr. phil. E. Gigas, 

Assist, v. d. kgl. Bibliothek, Kbhvn.
Fr. Th. V. Grundtvig,

fhv. Apoth., Bankagent, Saxkjøbing.
H. Hansen,

G aard ej er, Amtsraadsmedlem, 
Gamlevælde pr. Nybro.
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Love for Østifternes historisk-topografiske Selskab.
Vedtagne i December 1897.

§ I-
Selskabets Formaal er dels at udbrede Kendskab til 

Østifternes topografiske, historiske og kulturhistoriske For
hold, dels i Samarbejde med Statens Institutioner at bi
drage til Fremdragelse og Undersøgelse af de historiske 
Minder.

§ 2.
Til Opfyldelse af sit Formaal virker Selskabet fortrins

vis ved Udgivelsen af et Tidsskrift samt ved Fremkaldelse 
eller Udgivelse af større historiske og topografiske Værker.

I Tidsskriftet kan som Regel kun optages Afhandlin
ger, Meddelelser og Aktstykker, som vedrøre Østifternes 
specielle Topografi, Historie og Kulturhistorie.

Tidsskriftet leveres Medlemmerne uden særlig Betaling.

§ 3.
Medlem af Selskabet er enhver, der anmelder sig for 

en af Repræsentanterne og betaler et aarligt Bidrag af 4 
Kroner.

§ 4.
Selskabets Virksomhed ledes af et for 5 Aar valgt 

Repræsentantskab paa 30 Medlemmer, hvilket af sin Midte
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vælger en Formand, en Næstformand og en Sekretær. 
Sekretæren skal have Bolig i eller ved København, hvilken 
By er Selskabets Hovedsæde.

Repræsentantskabet samles regelmæssigt een Gang aar- 
ligt samt iøvrigt, naar Formanden anser det fornødent. De 
Repræsentanter, som ikke møde personlig, kunne stemme 
skriftlig eller ved Fuldmagt, og de til Afgørelse forelig
gende Spørgsmaal skulle derfor i Forvejen være meddelte 
Rep ræsentant erne.

Naar der i Aarets Løb fremkommer Sager, der ikke 
bør udsættes til det næste almindelige Repræsentantmøde, 
og Formanden ikke anser det for nødvendigt til Afgørelsen 
at indkalde et ekstraordinært Møde, kan han lade Sagerne 
cirkulere blandt Repræsentanterne til skriftlig Afstemning.

§ 5-
Repræsentantskabet vedtager de almindelige Regler 

for Selskabets Virksomhed, afgør Spørgsmaal om Udgivel
sen af særlige Skrifter, fastsætter det aarlige Budget og 
approberer Regnskaberne, hvorimod Udgivelsen af Tids
skriftet, Bedømmelsen af de til Optagelse i samme ind
sendte Bidrag og den øvrige løbende Administration sker 
ved et Forretningsudvalg.

Forretningsudvalget bestaar af Formanden, Næstfor
manden, Sekretæren og to andre dertil valgte Repræsen
tanter.

Repræsentanterne skulle i deres Kreds virke for Sel
skabets Udbredelse og varetage dets Tarv, ligesom de saa- 
vidt muligt skulle bistaa Forretningsudvalget ved Indsam
ling af Oplysninger og Foretagelse af Undersøgelser i 
Kredsene.

§ 6.
Opkrævningen af Medlemsbidragene, Forsendelsen af 

de udgivne Skrifter samt Regnskabsaflæggelsen sker ved en 
af Forretningsudvalget antagen Kasserer, hvis Regnskaber
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revideres ved en af Repræsentanterne, forinden de forelæg
ges til Approbation.

§ 7-
Til Valg af Repræsentanter fordeles Medlemmerne efter 

deres Bopæl i følgende 5 Kredse:
1) Københavns Postdistrikt,
2) Bornholm,
3) den øvrige Del af Sjællands Stift,
4) Fyens Stift,
5) Lolland-Falsters Stift.

I hver Kreds vælges da ved almindelig Afstemning et 
Antal Repræsentanter i Forhold til Kredsens Medlemsantal, 
dog mindst een Repræsentant.

Fordelingen af Repræsentantpladserne mellem Kredsene 
fastsættes før hvert Valg af Repræsentantskabet efter Med
lemsfortegnelsen for det sidst afsluttede Regnskabsaar.

Udsendelsen af Stemmesedler samt disses Optælling 
sker ved et af Repræsentantskabet nedsat Udvalg.

De Medlemmer, som i hver Kreds næst efter de valgte 
have opnaaet højst Stemmetal, ere Suppleanter for Kredsen 
og indtræde i Repræsentantskabet, naar Vakance indtræffer 
i Løbet af Valgperioden.

§ 8.
I Tidsskriftet meddeles aarlige Oversigter over Selska

bets Virksomhed, Uddrag af Regnskaberne samt i Slutnin
gen af hvert Bind en Fortegnelse over Medlemmerne.

§ 9.
Forandringer i disse Love kunne ske efter Forslag af 

Repræsentantskabet eller af mindst 25 Medlemmer.
Aftryk af de fremsatte Forslag samt Stemmesedler til

stilles Medlemmerne ved et af Repræsentantskabet nedsat 
Udvalg, der ligeledes besørger Stemmesedlernes Aabning 
og Optælling.
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Et Forslag til Lovforandring er vedtaget, naar mindst 
een Trediedel af Medlemmerne have afgivet Stemme og to 
Trediedele af de afgivne Stemmer have bifaldet Forslaget.

§ IO-

Selskabets Stiftere fungere som Repræsentantskab ind
til den iste Januar 1901, saaledes at det første Valg af 
Repræsentanter finder Sted i Slutningen af Aaret 1900, og 
at Repræsentantskabet i Tilfælde af Vakance indenfor dette 
Tidsrum supplerer sig selv.



Frederikskirken paa Amalienborg.
Af

Fr. Schiøtt.

Da Bygningen af Frederikskirken paa Amalienborg 
indlededes, havde man et tredobbelt Øjemed. Først og 
fremmest skulde den tjene som Sognekirke saavel for den 
ældre Del af St. Annæ Kvarter som for den nye Bydel — 
Frederiksstaden, — men dernæst, — og det har man sjeld- 
nere lagt Mærke til —, skulde den være en Votivkirke, 
opføres til Minde om den oldenborgske Kongeslægt, som 
gjennem 300 Aar «i Mildhed og Retfærdighed havde hersket 
over disse Lande». Endelig skulde dette Pragtværk ved 
den Rigdom af Opgaver, det bød Bygmestre, Billedhug
gere og Malere, bidrage til Kunstens Udvikling herhjemme. 
Det blev saaledes et Led i Frederik V’s og hans Omgivel
sers Bestræbelser for de skønne Kunsters Udvikling, hvilke 
særlig gave sig Udslag i Kunstakademiets Organisation, dets 
Omdannelse fra en Tegne- og Modelskole til et virkeligt 
Akademi for de skønne Kunster. Det er maaske i Følel
sen af dette fælles Udspring, at Akademiet senere altid 
med Varme tog sig af den forladte Bygning og gentagende 
Gange reddede den fra Undergang.

Fra Arkiv og Museum. I
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Forholdene medførte jo, at Arbejdet standsedes, længe 
før endog Halvvejen var naaet, men paa anden Maade end 
paatænkt har den ufuldendte Kirke spillet en stor Rolle i 
vor Kunsthistorie.

Den laa hen som Minde om en Tid, da nye Tanker 
og nye Former kom op, vakte ved Udgravningerne i Her- 
kulanum og Pompeii, da Begejstringen for Oldtidens Kunst 
brød frem paany, da Neoromanismen fejede Baroken og 
Rokokoen overbord — en Periode, som i Danmark beteg
nes ved Navnene Saly, Jardin, Wiedewelt og Harsdorff, og 
som videre udvikles i Neohellenismen, hvortil Harsdorff i 
hans ældre Alder maa henregnes, men som jo herhjemme 
væsentligst bæres af Thorvaldsens Navn.

Kirken blev dog mere end et blot kunsthistorisk Minde 
om Nicolas Henry Jardin, hvem Harsdorff ærede «som en 
af de første Konstnere, der bidrog til den slette Smags 
Undertrykkelse og den ædle antike Simplicitets Introduc
tion»; ved sine Former og sin ufuldendte Stand virkede 
den stadig befrugtende og æggende paa vore Kunstnere. 
Det er vel hyperbolsk, naar Thorvaldsen skal have nævnet 
Kirken som det eneste, der var værd at se i Kjøbenhavn*), 
eller naar Bindesbøll omtaler den som det eneste større 
Monument af kunstnerisk Værdi, Kjøbenhavn ejer, «det 
største og bedste, vi eje», men alle Kunstnere have sikkert 
underskrevet Bindesbølls Udtalelse, at vi ikke «opgive 
Haabet om, at der jo engang vil komme en Tid, hvor 
Velstanden bliver saa stor, at man kunde ønske at fuld
ende dette for vort Land stolte Kunstværk paa en eller 
anden passende og værdig Maade».**) Og der er vel kun 
faa af vore afdøde eller nu ældre Arkitekter, lige fra Hars
dorff af, som ikke har beskæftiget sig med Ruinen, op- 
maalt Detailler og udkastet Planer til dens Fuldførelse eller

*) Rigsretstidende, 2. Sag, P. 171.
**) Eod., Bilag, P. 207—8.
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Anvendelse paa anden kunstnerisk Maade. Kirke, Musæum 
for Thorvaldsens Arbejder, Rotunde i en Udstillingsbygning, 
Monument for Frederik VII og Grundloven, Koncertsal er 
den bleven til paa Papiret, medens Teknikerne tænkte sig 
Stenene anvendte til Vandværkets Bassiner, Nyholms Dok, 
Stenkajer om Slotsholmen eller lignende samt Grunden ud
parcelleret og bebygget med fire Etages Huse.

Ved et Bygningsværk, som har haft den Betydning 
for vor Kunst, kan det vel nok interessere at blive be
kendt med dets Kunsthistorie; men til Forstaaelsen af denne 
vil det være nødvendigt, at der først meddeles nogle Op
lysninger om den Bydel, hvor Kirken rejstes, og om de 
Bygningsværker, som gave dette Kvarter sit Præg.

* #

Dronning Sophie Amalie havde før 1658 en Lysthave 
udenfor Vesterport, men den blev ødelagt i Belejringen, 
og en Del af Grunden er vel ogsaa gaaet med ved den 
paafølgende Udvidelse og Ombygning af Fæstningsværkerne. 
Hun købte saa en Række Ejendomme i den gamle Forstad 
Østerbro, — der jo nu laa indenfor Voldene —, og fik saa- 
ledes samlet en stor Grund, som dog ved Bredgade deltes 
i to Dele. Den ene, der nærmest blev Frugt- og Driveri
have, laa paa venstre Side af Bredgade, det er den Grund, 
som nu optages af Hassel og Teudts Sted samt Sadel
mager Rothmanns Ejendom og i store Kongensgade af Nr. 
68 (det gamle Lokale for Udsalget fra Fritsø Jernværk). 
Hovedgrunden laa paa højre Side af Bredgade, mod Nord 
begrænset af en Gade, Amalienborg Gade, som gik i Flugt 
med Hoppens Længe og den nu nedlagte Prinsessegade, 
mod Øst omtrent af Amaliegade, medens den mod Syd 
gik ind bag Husene i store Strandstræde og Bredgade. 
Her opførte Dronningen sig et Slot, Sophie Amalienborg, 
hvis Brand i 1689 er noksom bekendt, og her vilde Chri-
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stian V bygge det nye Residensslot, hvortil Tessin havde 
udarbejdet Planen. Det blev dog ikke til noget i hans 
Tid, og Frederik IV foretrak som bekendt at ombygge det 
gamle Kjøbenhavns Slot. Han lod da Levningerne af det 
nedbrændte Slot fjerne og opførte en lille Havepavillon i 
dets Sted; Haven var allerede under Kristian V bleven 
omlagt, og nord for det afbrændte Slot blev der indrettet 
en stor Exercerplads paa Grunde, der dels havde henligget 
uopfyldte, dels været Haver og Fæstningsværker.

Frederik V og hans Raadgivere ansaa det dog for 
urigtigt at lade saa store Arealer henligge ubebyggede, og 
det blev da i 1749 bestemt, at hele Partiet øst for Bred
gade skulde udlægges til Byggegrunde og danne et Kvar
ter, som ved sine brede lige Gader og smukke Bygninger 
med grundmurede Facader kunde blive en Pryd for Hoved
staden. Særlig holdt man paa, at Vinduerne i Bygninger
nes forskellige Etager laa i Flugt med hinanden, saaat man 
fik den ønskelige «Regularitet i Prospektet». Glanspunktet 
i det hele Anlæg skulde dog være den store ottekantede 
Plads, der lagdes i Skæringspunktet mellem Amaliegade 
og Frederiksgade, den skulde omgives af fire ensartede 
adelige Hoteller og prydedes senere med Kongens Statue.

Det var Eigtved, som havde givet Planen for hele 
Anlæget, og det blev ogsaa ham, der i de følgende Aar 
byggede de fire Hoteller. Disse ere saa bekendte, at 
en nærmere Beskrivelse ikke er nødvendig, men det vil 
være tilstrækkeligt at henlede Opmærksomheden paa nogle 
senere foretagne Ændringer i Facaderne, hvilke i betyde
lig Grad have forvansket det oprindelige Udseende. For
bindelsesfløjene mellem Hovedbygning og Pavilloner havde 
fra først af kun een Etage med Attika og fladt Tag; de bleve 
i Slutningen af forrige Aarhundrede forhøjede med endnu 
een Etage,* som er noget nøgtern, men som dog nok giver 
Bygningen mere Sammenhæng og Ro. Værre var den 
anden Ændring. Hovedindgangen var nemlig midt paa
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Facaden, hvor en udvendig lav Trappe førte op til tre 
store Tndgangsportaler, bag hvilke der laa en stor Vesti
bule. For at vinde Plads blev dette forandret saaledes, 
at Vestibulen blev til Værelser, Portalerne til Vinduer i 
Stue og Kjælder, Karakteren forandredes i væsentlig Grad, 
og saa lod man dog den udvendige Trappe blive staaende, 
skønt den nu var meningsløs.

Det var imidlertid ikke de eneste Pragtbygninger i 
Kvarteret. Paa Hjørnerne af Frederiksgade og Bredgade 
byggede Eigtved Bernstorffs og Dehns Palæer, længere 
nede i Gaden byggedes — vistnok af samme Haand — 
det smukke Berkentinske Hotel, nu Koncertpalæet, og ved 
Siden deraf rejstes den lindencroneske Gaard paa Hjørnet 
af St. Annæ Plads. I Amaliegade byggede Eigtved en 
Række Steder, saaledes navnlig de to smukke ensartede 
Gaarde overfor det gule Palæ, og længere ude i Gaden 
byggede Thura sig en meget statelig Bolig, hvis Facade 
beklædtes med Sandsten, medens Vindues- og Portindfat
ninger vare af poleret norsk Marmor, — det er den nuværende 
Fødselsstiftelse. Ligeledes opførtes her — noget senere — 
det store, nu forsvundne almindelige Hospital, og Frederiks 
Hospital anlagdes med Facader baade mod Amaliegade og 
mod Bredgade. Hovedbygningen, som Eigtved har opført, 
er vel noget lav og uanselig, men de fire Pavilloner, der 
tilføjedes af Thura, med de aabne Gaarde imellem give dog 
det hele et stateligt Præg. For saa endelig at fuldende 
Ensemblet laa der paa den anden Side af Bredgade to 
smukke Bygninger fra tidligere Tid, Danneskjold-Laurvigs 
Palæ, der var ombygget af J. C. Krieger og nu ejes af 
Moltke-Bregentved, samt Rigsdagsbygningen, oprindelig 
bygget til Operahus af W. Platen, men senere indrettet til 
Kadetakademi.

Det var i dette Milieu — Frederiksstaden —, at 
Frederikskirken fremstod.
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Ligeoverfor Frederiksgade laa der en stor ubebygget 
Grund med Facader mod Bredgade og store Kongensgade. 
Den var stykket sammen af flere Grunde, hvoraf en i sin 
Tid ejedes af Carl v. Mander, senere af Abraham Wuch- 
ter, en anden af Heinrich Ruse; under den store nordiske 
Krig havde den været benyttet som Hømagasin, men nu 
tilhørte den Kongens Tante, Prinsesse Charlotte Amalie, og 
benyttedes som Lysthave. Det var denne Grund, som 
blev udset til Kirkeplads, og Prinsessen skænkede den, som 
det hedder, ad pios usus.

Stor og prægtig skulde Kirken være, saaledes som en 
Konge bygger den til Ære for sine Forgængere, og der 
er saavel i Anledning af dette Byggeforetagende som med 
Hensyn til Christian VI’s Pragtbygninger fældet haarde 
Domme over Kongernes Byggesyge og Pragtlyst samt 
over den uforsvarlige Maade, hvorpaa Statens Midler bort- 
ødsledes til disse Bygningsværker. Det er Sætninger, som 
stadig gaa igen i vor Literatur, men som vistnok trænge 
til nærmere Belysning.

Den Tid, hvor man ret kan tale om en Byggesyge, 
der havde grebet baade kongelige og adelige, er Renæs
sancetiden. Der var dengang en almindelig Lyst til at 
slippe bort fra Middelalderens fængsellignende Borge, til 
at nyde Livet og Naturen under hyggeligere Omgivelser, 
og saa ombyggede man de gamle Borge eller byggede nye 
Slotte, der vel sjældent vare af stort Omfang, men anlagdes 
for Livsnydelse, ikke for Forsvar og udstyredes med al den 
Pragt og alle de dekorative Motiver, som Renæssancen 
bragte frem. Man byggede ret af Lyst og forbyggede 
sig ofte.

Senere blev Forholdet noget anderledes, Bygningerne 
bleve større, Dekorationerne pragtfuldere eller i hvert Fald 
mere pralende; men det var dog neppe Byggesygen, der 
her saameget gjorde sig gældende, som et andet Moment, 
Kongedømmet af Guds Naade. Til dets System hørte først
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og fremmest, at Fyrsten optraadte under Omgivelser, der 
skilte ham fra almindelige dødelige; Hofstat, Ceremoniel 
etc. blev vidtløftigere end før, og Slottene maatte følge 
med. Paa gamle Slotte som Frederiksborg kom man lige 
fra Gangen ind i Kongens Forgemak og derfra til hans 
Audiensgemak; men det forslog ikke mere. Nu skulde 
der være Gardesal, Lakajgemak, Drabantgemak og 2—3 
Forgemakker, indtil [man endelig naaede det allerhelligste, 
Audiensgemakket. De øvrige Lokaler udvidedes efter 
samme Maalestok, og man maatte derfor have Plads og 
mere Plads, lange Fløje, hvor Gemakkerne kunde ligge i 
Flugt, og imponerende Trappeanlæg. Det bød de gamle 
Slotte ikke, og de maatte derfor ombygges, eller der 
maatte bygges nye, som svarede til Kongedømmets Krav. 
Herhjemme blev da ogsaa Opførelsen af et nyt Residens
slot det sidste Led i Enevældens ydre Apparat: Konge
loven, de ny Regalier, den ny højere Adel, Ridderordnerne 
og Rangen. Christian V siger selv i et af sine Testamen
ter, at han fra sin Regerings Begyndelse havde besluttet 
at lade bygge et nyt Slot i Kjøbenhavn; det var paa 
Grund af Krigsuroligheder og andre besværlige Konjunk
turer bleven hindret, men han saa dog gerne, at samme 
Forehavende «til denne souveraine kongelig regeringz æerre 
og anseende kunde fuldbyrdes.»*)

Om Fyrsterne selv befandt sig vel i disse Haller og 
under hele det vidtløftige Ceremoniel, er et stort Spørgs- 
maal; snarere maa man antage, at de i Grunden vare lede 
og kede af det store Hofapparat, hvori de figurerede. 
Dette gælder sikkert særlig om nogle saa borgerlige Mo
narker som vore Oldenborgere, og det er ikke uden Inter
esse at høre Pontoppidan i sin Beskrivelse af Kristiansborg 
Slot anføre, at Christian VI ikke havde sparet paa, «hvad 
som til en kongelig Boligs Pragt og Herlighed efter denne

*) Kong Christian den Vtes Testamenter. P. 59.
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Verdens Mode og Forskrift udkræves; men at H. M. ikke 
heller i noget saadant søgte sit Sinds Roe, rettende sig 
mere efter den brugelige end den sande Fornødenhed, der
til haver jeg selv været et uværdigt Vidne.»*)

Et Bevis for, at Fyrsterne ikke befandt sig vel i de 
store Slotte, er det da ogsaa, at man rundt om i Evropa, 
naar et Pragtslot stod færdigt, byggede et lille Appendix 
i Nærheden, en Eremitage, Solitude, Favorite eller hvad 
de nu kaldtes, hvortil Fyrsten kunde trække sig tilbage 
og leve’ med sine nærmeste som Menneske og i Rum af 
menneskelige Dimensioner. Endogsaa Ophavet til hele 
Afgudsdyrkelsen, Solkongen selv, følte denne Trang og 
byggede ved Versailles sine Eremitager, Trianon og Marly- 
le-Roi. De kolossale Udgifter til Slottene medførte saa- 
ledes igen ny store Udgifter til Eremitagerne, og der blev 
ganske vist til alle disse Bygninger anvendt uforholdsmæs
sig meget af Landets Midler.

Nutildags kunne vi jo alle skelne mellem, om Midler 
benyttes i produktivt eller uproduktivt Øjemed, og, naar 
Talen bliver om Bygninger som Ludvig II af Bayerns 
Lystslotte, ere Ordene «uforsvarlig Ødslen» paa deres Plads; 
men for det 17de og 18de Aarhundredes Vedkommende 
stiller Sagen sig forskelligt; de Tiders økonomiske Læresæt
ninger vare anderledes end vore.

«Blandt alle en stor Herres Udgifter og Beskæftigelser 
«er Bygningskunsten en af de ædleste og en af de for 
«Samfundet nyttigste.-------

«Bygningskunsten er i Samfundet en fortrinlig Meka- 
«nisme til at sætte et stort Antal Mennesker i Virksomhed 
«og til at skaffe dem det daglige Brød. — —

«En af de største Fordele, som Bygningskunsten skaf- 
«fer Samfundet, er, at den i høj Grad fremmer Penge- 
«cirkulationen. For vel at forstaa denne Sætning og ikke

*) Danske Atlas. II, P. 100.
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«tabe nogen af dens Følgesætninger, maa man strax lægge 
«denne uomstødelige Statsregel til Grund, at en Fyrste 
«aldrig er rigere, end naar Undersaatterne have Penge 
«mellem Hænder. Det er en Grundsætning, som fremgaar 
«saavel af Naturen som af Erfaringen.

«Staten ligner et Legeme, hvori Fyrsten er Hovedet, 
«men Hovedet befinder sig kun vel, naar Blodcirkulationen 
«er i god Orden, og saaledes vil det ogsaa gaa en Fyrste 
«vel, naar han kun sørger for en livlig Pengecirkulation i 
«Landet. Han er ogsaa ligervis som Hjertet i Mennesket, 
«hvilket efter de natuFkyndiges Udsagn fordeler Blodet i 
«hele Legemet og helt kunstigt driver det gennem alle 
«Aarer; men ved en vidunderlig Mekanisme løber det 
«samme Blod tilbage til sit Udspring, Hjertet. Blodet i 
«en Stat, det er Pengene, Hjertet det er Fyrsten, som 
«ved sine Udgifter fordeler Pengene til Undersaatterne; 
«disse lade dem roulere ved Handel og Vandel, og gen- 
«nem Told, Accise og ordinære Skatter gaa Pengene til- 
«bage til Hjertet, Fyrsten, uden at det ene Lem har ska- 
«det det andet i dets Næring. — — —

«Vi se saaledes baade af Naturen og af Erfaringen, 
«til hvor stor Nytte Pengecirkulationen er i et Land. Men 
«at Bygningskunsten særlig bidrager dertil, det fremgaar 
«tilstrækkelig klart deraf, at der næsten ikke er noget 
«Haandværk, uden at det paa en eller anden Maade kom- 
«mer i Beskæftigelse derved, og der skaffes saaledes Føde 
«og Underhold til en utallig Mængde Mennesker. Thi alle 
«disse Folk udgør en stor Del af Undersaatterne i en Stat, 
«og de næres og klædes alle ved de Penge, som de for- 
«tjene ved deres Arbejde. Og da paa denne Maade Pen- 
«gene gaa fra Haand til Haand, saa bliver Pengecirkula
tionen højligen fremmet.*)

♦) Loen, ges. kleine Schrifften. Frankfurt 1751. II. P. 12— 
22. — Kendskabet til denne Fremstilling af Merkantilismens Byg-
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Her har man Tidens økonomiske Anskuelser klart 
udtrykte; det er en Fremstilling skrevet som Indledning 
til et Værk om Zwingeren i Dresden, vistnok en af de 
skønneste og sikkert en af de mest unyttige Pragtbygnin
ger fra det 18. Aarhundrede. Det vil deraf ses, at man i 
Almindelighed ikke kan tale om «Ødslen», der jo er be
vidst hensynsløs Udgivelse af Penge i uproduktive Øjemed. 
Man kan beklage og fordømme den Tid, hvis politiske og 
økonomiske Læresætninger medførte disse store Bygge
udgifter, men det er vanskeligt at dømme de enkelte Indi
vider for Overtrædelse af økonomiske Love, der dengang 
endnu ikke vare fundne.

Hvad der endnu mere bidrog til at forvirre Begre
berne, var, at Bygningsudgifterne her som andetsteds ikke 
afholdtes af Statskassen, men af Kongens personlige Kasse, 
Civillisten, hvortil særlige Indtægter vare henlagte, saa- 
ledes hos os Sund- og Strømtolden, de nordenfjeldske In
trader, Indtægterne af Staden Altona etc. Naar denne 
Kasse kunde faa sine Indtægter og Udgifter til at balan
cere og ikke krævede Tilskud af Statskassen eller endog 
ny Skatter, var der ingen, som opholdt sig over, hvortil 
dens Midler brugtes, eller tænkte paa, at den jo kun var 
en Filial af den almindelige Statskasse. Kongen brugte 
sine egne Penge til Bygningerne, ikke Undersaatternes,

ningspolitik skyldes et Citat i C. G ur litt, Andreas Schlüter. Berlin 1891. 
— Da Mønttaarnet ved Berlinerslottet 1706 maatte nedbrydes paa Grund 
af uforsvarlig Bygningsmaade, erklærede Bygmesteren, Schlüter, i en Memo
rial: «Es leiden Seine Königliche Majestät unter dem Miszlingen des 
«Werkes keinen so grossen Schaden, denn die Materialien sind alle zu 
«gebrauchen, und der Macherlohn ist meist in der Accise wieder eingekom- 
«men, und das Uebrige noch unter solchen Leuten, die es auch wieder 
«geben müssen». Ibid. P. 188—189. — At der ved Bedømmelsen af 
Fortidens Byggevirksomhed maa tages Hensyn til de raadende økonomiske 
Anskuelser, er alt fremhævet af E. Holm i Danmark—Norges Historie, 
II. P. 588.
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saaledes Frederik II, der a Øresundtoldens Indtægter op
førte Kronborg, uden at det skulde koste hans Under- 
saatter en Skilling, og saaledes Christian VI, der byggede 
Christiansborg for Partikulærkamrets Midler. Naar han paa 
en Medaille lod sætte, at Slottet var opført «Regio sumptu 
sed proprio, nec unico quidem obulo loculis civium ex- 
presso», var det efter Datidens Anskuelser fuldt berettiget.

Efter Tidens Tankegang og Aand kunde Frederiks
kirken derfor kun tænkes som en Pragtbygning, overstraa- 
lende alt, hvad «de Partikulære» havde bygget i den ny 
Bydel, og i Niels Eigtved havde man heldigvis en Byg
mester, som ikke alene kunde bygge i Tidens Smag, men 
som tilmed var uddannet i Sachsen, hvor Bygningskunsten 
dengang stod paa en stor, Bygningspragten paa en endnu 
større Højde. At han, som havde udkastet Planen til 
Frederiksstaden samt bygget de betydeligste Bygninger 
der, ogsaa blev Bygmester for den Kirke, der skulde danne 
hele Anlægets «clou», var da ganske naturligt.

Det antages vel i Almindelighed, at der har været af
holdt en Art Konkurrence, og dette støttes paa Jardins 
Udtalelse om, at der var indkommet «nombre de projets», 
men man kender ikke noget nærmere dertil, og rimeligvis 
er det, Jardin sigter til, de mange Projekter, der inden 
hans Ankomst efterhaanden vare udarbejdede af Eigtved 
og andre. Ordene «Nombre de projets avoient été pré- 
sentés pour la nouvelle eglise, parmi lesquels il y en avoit 
deja eu un d’agree», tyde ogsaa nærmest paa en saadan 
successiv Fremkomst af Projekterne.

Eigtveds Plan var indtil for faa Aar siden ukendt; 
man vidste ej engang, om det var en Centralkirke, en 
Kirke med Langhus eller en Salskirke. Det er egentlig 
ret forbavsende, at ingen af Kirkens Historieskrivere, ja 
end ikke den Mand, som fuldendte Bygningen, har vidst 
Besked og at ingen har lagt Mærke til Julius Langes Ord: 
«Planen til Rotunden med dens Hoveddimensioner havde
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Jardin modtaget som noget givet ved de Arbejder i Grun
den, som vare udførte fra 1749 af.»*) Langes Kilde er 
nemlig Jardins eget Værk «Plans, coupes et elevations de 
l’eglise royal de Frederic»; thi der findes en Plan af Kir
kens Fundamenter og Pilotering, hvilken saa tydeligt som 
muligt tillige viser Pilotering og Fundamenter for Eigtveds 
Kirke, en Rundbygning med to Sidetaarne.

Saa var det, at Forfatteren af denne Afhandling ved 
Ordningen af Postvæsenets mindre Arkiv paa Ministerial- 
bygningernes Lofter fandt en Række arkitektoniske Teg
ninger, hvorimellem en stor Del Blade af Eigtved og Jar
din, Projekter til Frederikskirken, ligesom der senere hos 
private er fundet flere Blade, hvilke dog er af underordnet 
Betydning. Det er paa Grundlag af disse Tegninger, paa 
Jardins Værk, paa Carl Bruuns og E. Holms Arkivunder
søgelser samt paa de positive Efterretninger, som kunne ud
drages af F. J. Meiers Bog om F'rederikskirken, at vor 
Kendskab til Kirkens Bygningshistorie nu hviler. Der er 
dog endnu adskilligt nyt Stof - at sanke i Biblioteker og 
Arkiver, og mere at bringe ud af det alt benyttede Stof, 
— mindre udstrakte Undersøgelser give Anledning til denne 
Antagelse —, og endelig kan den mere kunstneriske Side 
af Sagen, Kirkebygningens Forhold til tidligere Løsninger 
af lignende Opgaver og Forholdet mellem de forskellige 
Projekter trænge til nøjere Belysning. Det vil kræve om
fattende, aarelange Studier, men selv en mere skitseret 
Fremstilling, som den nu kan gives, vil formentlig ikke 
være uden Interesse.

Blandt de fremdragne Tegninger var der en lille Op- 
stalt til et Centralanlæg med Kuppel og to Sidetaarne samt 
en dertil hørende Grundplan,**) hvilken sidste paa Bag-

*) Arkitektoniske Værker af C. F. Har sd or ff. Model til Marmor
kirkens Fuldendelse, P. 1; jfr. P. 2. Anm. 4.

*♦) Opstalten findes i Rigsarkivet, Grundplanen ejes af Højesterets- 
jusfitiarius Koch.
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siden er forsynet med Eigtveds Navn. Disse to Blade gaa 
derfor under Navn af Eigtveds første Projekt, og da de 
ere forsynede med Maalestokke i sachsisk og romersk 
Maal, har man meget skarpsindigt sluttet, at Eigtved, da 
han fra Sachsen var kommet til Rom, har udarbejdet Pro- 
jektet i denne By, og at han altsaa allerede saa tidligt har 
beskæftiget sig med Planen til Frederikskirken.*) Det var 
i Aarene 1734—35, at Eigtved opholdt sig i Rom, og 
dengang tænktes der ikke paa Frederiksstaden, og neppe 
nok paa en Kirke for Ny-Kjøbenhavn, saa Slutningen er 
noget dristig, ligesom Projektet med de omgivende store 
Trappeanlæg heller ikke synes paa Frederikskirkens Grund 
at kunne faa fornøden Plads og Distance. Dertil kommer 
ogsaa, at Planerne hverken i Tegning eller Stil ligner Eigt
ved, og hans Navn paa Bagsiden af den ene Plan er ikke 
noget Bevis for Forfatterskabet, da Kunstnere signere deres 
Projekter paa Forsiden, ikke paa Bagsiden; Navnet viser 
kun, at Tegningen har tilhørt Eigtved. Der er da ogsaa 
positive Tegn, som angive, at der ikke her kan være Tale 
om et Projekt til Frederikskirken af Eigtved. Flere Steder 
paa Facaden er der anbragt Kristusmonogrammet\/, som 
vistnok dengang nærmest anvendtes paa katolske Kirker; 
men hvad man absolut ikke anvendte paa en protestantisk 
Kirke, er det Vaabenskjold, som Projektet viser over 
Hovedportalet og paa Taarnene, et Skjold kronet med den 
pavelige Tiara og flankeret af St. Peters Nøgler. Dette 
Motiv og den italienske Paaskrift tyder hen paa, at det 
er en Katolik, en italiensk Arkitekt, der har udarbejdet 
Planen for denne Kirkebygning, hvis det da i det hele er 
en Kirke. Grundplanen, der er udarbejdet med Superga 
ved Turin som Forbillede, viser et stort ottekantet Rum; 
de to Sider have Indgangsdøre svarende til Bygningens 
Hovedportaler, paa de diametralt modsatte Sider føre Døre

*) F. Meldahl, Frederikskirken, P. 60 samt PI. I—II.
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ind til de rektangulære Kapeller, hvorfra der igen er Ad
gang til Kapeller i Taarnene, Endelig optages Hovedrum
mets fire resterende Sider af kapelagtige Udbygninger. 
Der er saaledes Plads nok til den katolske Kirkes mange 
Sidealtre, men intetsteds er der Plads til Hovedalter, 
hvilket er ligesaa utænkeligt for en katolsk som for en 
protestantisk Kirke, medmindre man vil antage, at Knæfald 
og Alterbord have været cirkulære, anbragte midt i Hoved
hallens Centrum og Prædikestolen som Top derpaa. Man 
maa derfor sikkert opgive Tanken om en Kirke, og en 
nøjere Betragtning af Planen leder nærmest Tanken hen 
paa et Mausoleum. Hovedmonumentet i Centrum, Mar
morkister i de fire Smaakapeller, i de større Sidekapeller 
og i Taarnene, det passer ind i Anlæget. De katolske 
Prydelser, den italienske Paaskrift samt Anvendelsen af 
sachsisk og romersk Maal tyder paa, at vi her staa foran et 
af en italiensk Kunstner udført Projekt til et Mausoleum 
for den nylig til Katolicismen overtraadte sachsisk-polske 
Fyrsteslægt. Italienske Kunstnere virkede jo i Sachsen og 
Polen, f. Ex. Chiaveri, som byggede den katolske Hofkirke 
i Dresden, og det er da ganske naturligt, at Eigtved enten 
under sit Ophold i Sachsen eller senere, da han skulde til 
at bygge Frederikskirken, har faaet Tegningen ihænde, og 
at den har givet ham Ideen til den særlige Form, som 
Kirkebygningen fik, en Rotunde med to Portaler, Kuppel 
og to flankerende Taarne i Rotundens Tværakse.

Tidligere, da Eigtveds Planer ikke kendtes, har man 
antaget, at Jardin — muligvis gennem den ældre Blondel 
— har faaet denne Disposition fra et Udkast til en Dom
kirke i Berlin, som fo^øvrigt kun er bekendt gennem en 
lille Afbildning i et gammelt tysk numismatisk Værk.*)

*) F. Melda hl i Letterstedtske Tidsskrift. 1892, P. 50. — En 
Gengivelse af Afbildningen findes i dette Værk, i C. Gurlitts Værk om 
Andreas Schlüter samt i Zeitschrift für Bauwesen 1889.
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Nu skulde det altsaa have været Eigtved, som havde faaet 
Ideen derfra; men Sagen er meget tvivlsom, for man ved 
ikke engang, om Berlinerdomkirkens Taarne skulde staa i 
Rotundens Tværakse, om de vare skudte frem i Fronten 
som paa S. Agnese i Rom, eller om Kirken skulde have 
fire Taarne i Hjørnerne; man kender ikke engang Bygge
grundens Beliggenhed. Gaar man ud fra, at Byggegrunden 
har været den ældre Kirkes Plads, saa maa man vel an
tage, at Grundridset har været som paa S. Agnese i Rom 
med Taarnene i Fronten, hvilket Skatteringerne i Billedet 
ogsaa nærmere tyder paa.

Hele dette Spørgsmaal om Kombinationen af Taarne 
og Kupler paa et Centralanlæg har været Genstand for 
lærde Undersøgelser, der udledede følgende Udviklingsgang. 
Omkring et Centralanlæg, som krones af en Kuppel, be
gynder man at markere Hjørnerne af Grundplanens Kvadrat 
ved opadstræbende Bygningsdele, Spir eller smaa Kupler 
(Bramantes Plan til Peterskirken, 1506—14), eller man 
nøjes med paa denne Maade blot at markere de forreste 
to Hjørner (S. Maria di Carignano i Genua, 1552—88); 
dernæst rykkes Taarnene ud til Siderne og skydes frem 
(S. Agnese i Rom, c. 1650, og S. Karl Borromæus i 
Wien, 1716—37), og endelig trækkes de bagud, skudte 
ud til Siderne (Superga ved Turin, 1717—31), eller an
bragte tæt op til Koret (S. Maria della Salute i Vene
dig, 1631—56), for tilsidst at stille sig ud for Midten af 
begge Kirkens Sider (Frederikskirken, 1749), og naar saa 
Centralanlæget opgives og Planen udvikler sig til en egent
lig Langhusbygning, flyttes Taarnene frem tilligemed Fa
caden (Peterskirken i Rom i den af Maderna og Bernini 
projekterede Form, 1605—38).*)

Alt dette lyder jo meget kønt, men kan neppe staa

*) F. Meldahl, Jardins Udkast til Marmorkirken i København, 
Letterstedtske Tidsskrift, 1892, P. 33 ff.
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for en nærmere Prøvelse; de fremførte Eksempler følge jo 
ikke, som de skulde, i kronologisk Orden, og det som be
stemmer Kombinationen mellem Kuppel og Taarne, er 
noget andet, noget lokalt, — Bygningens Beliggenhed. 
En Kirke, der ligger frit, med Facader mod alle fire Sider, 
som. Frauenkirche i Dresden, eller som ved sin Beliggen
hed og Masse hæver sig op over hele Byen og Egnen, 
som Peterskirken i Rom, maa have fire Spir eller Hjørne- 
taarne om Kuplen; ved en Bygning derimod, som ligger 
i en Gadelinie sammenbygget med Husene paa Siderne, f. 
Eks. S. Agnese i Rom, er det unødvendigt og umuligt 
at anbringe fire Taarne; der er kun een Facade, og Taar- 
nene skydes da frem i den. En lignende Ordning kom
mer man til, naar Kirken, som S. Karl Borromæus i Wien, 
ligger ud imod en aaben Plads med smalle Gader paa 
Siderne. Endelig er en Kirke som Superga ved Turin 
halvvejs bygget ind i en rektangulær Klosterbygning, og 
Taarnene komme da naturligvis til at staa i dennes Linie. 
Af disse Eksempler ses det, at lokale Forhold have været 
afgørende, og det vare de ogsaa ved Frederikskirken.

Denne Bygning havde to Hovedfa^ader, den ene mod 
Bredgade, den anden imod Store Kongensgade og to under
ordnede Sidefa^ader mod Kirkepladsen, og man kunde da 
nøjes med to Taarne i Tværaksen, der paa en Gang flan
kerede begge Hovedfa^ader. Det var en økonomisk For
del, og det var vistnok ogsaa af kunstneriske Grunde nød
vendigt; thi en Facade med Taarnene i Fronten havde 
man neppe kunnet overse, hverken fra Bredgade eller fra 
Store Kongensgade. Det er jo ogsaa stadig en Mangel 
ved Anlæget, at Distancerne ere saa smaa, at Kirken ikke 
kan komme fri fra Omgivelserne paa de Afstande, hvor 
man kan overse Facaden i hele sin Højde.

Grundstenen til Kirken blev med stor Højtidelighed 
lagt den 30. Oktober 1749, der arbejdedes med stor Kraft 
paa Pilotering og Fundamenter under Eigtveds Ledelse og
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Overhofmarskal Moltkes Direktion*), men der* har neppe 
været noget approberet Projekt at gaa efter. Grundrids
dispositionen har aabenbart vundet Bifald, og man har 
ladet Arbejdet begynde efter denne Plan, men med Op- 
stalten har det haft Vanskeligheder; her har Eigtveds 
gamle Held svigtet, og han maa gennem Aar arbejde hen- 
imod en tilfredsstillende Løsning. Der findes saaledes et 
Projekt af 1752, to af 1754, og der maa jo ogsaa have 
været et af 1749. Dette sidste har hidtil været ukendt, 
men ved et nærmere Studium af de bevarede Tegninger 
kan man dog finde Oplysninger ogsaa om denne oprinde
lige Plan, idet der arbejdes tilbage fra Udkastet af 10. 
April 1754.

Dette Projekt bærer en Paaskrift om, at Kunstneren 
har «die unterste Etage verhöhet, wie auch das Eingangs
portal verändert und mit Seulen verziret, imgleichen die 
Coupol Etage in etwas verändert», og man føres derved 
hen til Projektet af 20. Marts 1752, som har en lavere 
Underetage med ordinær Indgangsdør. Forskellen mellem 
dette Projekt og Planen af 1749 angives saaledes, at «die 
Eingangsthüre und die Oeffnung darüber erweitert und 
grösser sind, wie auch in der 3. Etage die Oeffnungen 
vergrössert und in dem Hauptgesims derselben Etage der 
glorwürdigsten Oldenburgische Stam von Hochsei. König 
Christian I bis jetzt Regierende Köngl. Majt. F. 5US in 
Medaillons angebracht sind.»

Af dette oprindelige Udkast findes endnu to Blade, 
hvilke hidtil uden nærmere Prøvelse ere betragtede som 
Detailtegninger til et af de senere Projekter; de give Kup
lens Tømmerkonstruktion i Plan og Profil og vise tillige 
Tainburen.**) Denne har 12 Vinduer, og de mellem-

*) En særlig Tilsynskommission nedsattes først ved kgl. Resol. af
31. Marts 1753, bestaaende af Berkentin, Bernstorflf, Piessen og Moltke. 

♦*) F. Meldahl, Frederikskirken, PI. X—XI.
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liggende Piller er afvekslende prydede med enkelte eller 
dobbelte Pilastre, som forneden ere oprullede i Voluter. 
Over Hovedindgangen er der intet Vindue, men en Pila
ster, og Tamburens Attika har lignende Pilastre i Miniatur- 
udgave. Denne Overbygning maa man tænke sig sat paa 
en Underbygning, der svarer til Projektet af 1752, kun 
med en endnu uanseligere Indgangsdør og med et ordinært 
Vindue derover.

Disse tre Udkast og det sidste Projekt fra 1754 vise 
os Udviklingsgangen af Kirkebygningens Opstalt, man kan 
følge Arbejdet paa at frembringe en Løsning, som kunde 
finde Bifald, og man kan se, hvad der i Projekterne stødte 
Dommerne, hvad der tvang Kunstneren til nyt Arbejde 
for at naa Maalet. Man kan ogsaa se hans kunstneriske 
Evner og deres Begrænsning.

Eigtved var ikke nogen skabende Aand, ingen Kunst
ner, der brød nye Baner, men han var et betydeligt Talent, 
som med Flid havde studeret de Bygningsformer, der den
gang vare i Vælten, samt med Smag kunde benytte og om
forme dem. Hans Styrke ligger mest i det dekorative og 
han arbejder bedst med kendte F'orbilleder og smaa For
hold. Den kunstneriske Uddannelse havde Eigtved faaet i 
Sachsen, og det er ogsaa dette Lands Kunstretning, som 
er bleven bestemmende for hans Stil. Et af de Bygnings
monumenter, som særlig synes at have fængslet ham, er 
det saakaldte japanske Palæ i Dresden, et Værk af den 
hollandsk-franske Bygmester Jean de Bodt. To af Eigt- 
veds Bygninger, Dehns og Bernstorffs Palæer i Bred
gade, ere komponerede over Motiver fra det japanske Palæ, 
nemlig dets Hjørnepavilloner og tilbagetrukne Facjadedele, 
men ogsaa ved Amalienborgpalæerne mærkes Paavirknin- 
gen, saavel i Etageinddelingen som i Indgangspartiet med 
de tre Portaler og i Midterisalitens Overbygning med de 
koblede Søjler. Et andet af hans Værker, — maaske det 
bedste —, er Prinsens Palæ, som i Almindelighed, men
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med Urette, tilskrives Thura; det er heller ikke originalt, 
men ligesom Koncertpalæet en Studie efter de franske 
Adelshoteller med Hovedbygningen trukket tilbage, skilt 
fra Gaden ved en «cour d’honneur». Det er i Palæstilen, 
at Eigtved har sin Styrke.

Nu bliver Kunstneren stillet overfor en af de største 
og vanskeligste Opgaver, der kan bydes en Arkitekt, at 
bygge en stor og monumental protestantisk Kirke, tilmed 
paa en Grund, som hverken ved Dimensioner, Højdefor
hold eller Distancer var videre heldig. Grundridset lykke
des bedst. Her kunde han jo ogsaa holde sig til de gængse 
Regler for Indretningen af en protestantisk Kirke og efter 
Tidens Fordring samle Prædikestol, Orgel, Alterbord og 
Daab paa eet Sted, saaledes at de fleste af Menighedens 
Medlemmer fra deres Pladser kunde følge de kirkelige 
Handlinger; det var Prædikekirken i Modsætning til den 
katolske Processions- og Sidekapels-Kirke. Her havde han 
ogsaa den Dresdener Frauenkirche som Forbillede, og 
Grundridset gik aabenbart let igennem.*)

Anderledes forholder det sig med Opstalten, her slaar 
hans Evner ikke til, han kan ikke faa det nødvendige 
monumentale frem, han ser Kirken som et Led i hele An- 
læget af Frederiksstaden og komponerer dens Underbyg
ning i Palæstil med Stueetage i Rustik, derover Hoved
etage og Mezzanin samlede under een arkitektonisk Orden. 
Denne udvendige Arkitektur passer daarligt til det indven
dige store hvælvede Rum, og den passer endnu mindre til 
Overbygningen, hvoraf den helt knuses. Den store Tam-

*) Ved Planen af 1754 indtræder dog den Ændring, at de sex 
større og fire mindre Piller, som bære Tamburen og Emporerne, indskræn
kes til 6 svære Piller. — Tegningerne give ikke Oplysning om, hvorvidt 
Kirken har været orienteret efter gammel Regel med Alteret i Øst mod 
Frederiksgade, men et senere Udkast af Eigtveds Medhjælper, Anthon, 
viser en saadan Dispostion, der muligvis ogsaa har været Eigtveds. Jar- 
dins Kirke har som den nuværende Alteret i Vest.
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bur med Kuppel og Lanterne maa bæres af en massiv 
Underbygning, og den valgte Palæstil er kun beregnet paa 
at bære en Attika og et almindeligt Saddeltag. Man har 
nok forundret sig over, at Eigtveds Projekt ikke vandt Bi
fald, uagtet Motivet med de to Etager var taget fra Man
sarts berømte Invalidekirke i Paris*); men det staar ikke 
for en nærmere Prøvelse. Eigtveds Kirke har ikke to, men 
halvtredie Etage, og de øverste halvanden Etage, der er 
samlede under een Orden, trykke og knuse nederste 
Stokværk; Invalidekirken har derimod kun to Etager, hver 
af dem har sin Søjleorden, og Valeuren af disse to Ordner 
samt af Overbygningen er saaledes afpasset, at det hele 
bærer sig let og elegant, uden at noget Parti er prædomi
nerende. Inddelingen i Eigtveds Projekt med den lave 
Stueetage er særlig uheldig for Indgangsaabningen, den 
trykkes mest af alt, og ligesom van Campens Raadhus i 
Amsterdam — det nuværende «het Palais» — bliver Kir
ken «en Bolig for Kæmper med en Indgang for Dværge». 
Navnlig for en Kirke er dette ikke en passende Indgang; 
denne skal, som det er sagt af en Kunsthistoriker, virke 
indbydende og dragende, ved sine Dimensioner skal den 
udtrykke en af Kristendommens Hovedsætninger: «Kom
mer til mig alle I, som ere besværede, og I skulle finde 
Hvile». Det bød Eigtveds Projekt ikke, Indgangen er slet 
ikke fremhævet, det er mere en Indgang til en Bank end 
til en Kirke, og det skal jo ikke gøre det. bedre, at der 
ej engang i Tamburen er et Vindue, som korresponderer 
med Døren, men derimod en Pilaster.

Hele Grundridsdispositionen med Rotunden og de to 
Sidetaarne har, som sagt, aabenbart fundet Bifald; man 
har som senere den franske Arkitekt Gabriel «trouvé du 
beau dans l’ordonnance générale du båtiment», men Op- 
stalten har ikke tiltalt; man forlanger en stærkere Frem-

') F. Meldahl, Frederikskirken, P. 55.
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hævelse af Hovedindgangen. Denne gøres da større, oven
over anbringes et stort Vindue og desuden forandres Tam- 

Eigtveds Projekt af 1752. Opstalt.

buren, Vinduernes Antal indskrænkes, men de gøres større, 
adskilles ved Sæt af koblede Pilastre, og nu kommer der
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ogsaa et Vindue lige over Hovedindgangen. Samtidig 
fremhæves Kirkens Egenskab af Votivkirke derved, at de 
oldenborgske Kongers Portrætmedaillons anbringes i Tam- 
burens Gesims. Saaledes fremstaar Planen af 1752, men 
heller ikke denne tilfredsstiller; Hovedindgangen er stadig 
for lidt pompøs, Underdelen for trykket, og man har mu
ligvis heller ikke været tilfreds med hele Stilarten. Sma
gen var ved at vende sig bort fra Baroken og Rokokoen, 
de Stilarter Eigtved beherskede.

Det var jo Neo-Romanismen, Louis-seize Stilen, der 
var ved at bryde igennem, og det først i Frankrig, hvor 
Bygningsakademiet og Arkitekterne stedse havde holdt paa 
en strængere Stil i Kunsten og kæmpet imod Rokokoen. 
Det var da ogsaa fra Frankrig, at vi nu søgte Hjælp.

Tidligere Forfattere have givet Saly Skylden for, at 
Eigtveds Plan sattes til Side og at franske Arkitekter toges 
til Hjælp, ja F. J. Meier kan endog med «Overskousk 
Nøjagtighed» berette, hvad Saly i denne Anledning har 
foredraget Kongen*); men der er senere af Gehejmelega- 
tionsraad Vedel og Professor E. Holm fremdraget Akt
stykker**), der bevise Salys Alibi. Den 6. Oktober 1753 
kom han til Kjøbenhavn, men allerede den 26. Maj s. A. 
vare Eigtveds Planer sendte til Paris til Bedømmelse af en 
fransk Arkitekt. Man har antaget, at det er Bernstorff, 
der fra sit Ophold i Udlandet har hjembragt Smagen for 
den ny Kunstretning, og det er jo muligt, skønt man ikke 
ved, om han i nogen særlig Grad har givet sig af med 
Kunst; derimod var der en anden, som baade var kunst
forstandig og nøje kendt med fransk Kunst og franske 
Kunstnere; det var Wasserschlebe, en Mand, som aabenbart 
har spillet en meget betydelig Rolle ved Ordningen af vore 
Kunstforhold. Kongen og Kirkebygningskommissionen,

*) Marmorkirken, P. 27—28.
**) Trykte i F. Meldahl, Frederikskirken, P. 83—85.
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hvori ogsaa Bernstorff sad, have ikke været tilfredse med 
Eigtveds Værk; men de have neppe selv kunnet gøre Rede 
for, hvad der stødte deres Øje, og hvor Hjælpen skulde 
søges; Wasserschlebe har da mulig spillet en Rolle som 
Raadgiver og banet Vejen til Paris.

Man sendte saa Eigtveds Tegninger til den danske 
Gesandt i Paris, Ditlev Reventlow, og overdrog ham at 
skaffe en kunstnerisk Bedømmelse og et nyt Projekt. Pro
grammet lød paa, at Hoveddispositionen og Hovedlinierne 
skulde bevares af Hensyn til de allerede lagte Fundamen
ter, men at Kunstneren iøvrigt kunde «tourner, élever et 
orner le facade, comme il le jugera convenable.» Revent
low havde Valget af Arkitekten, men han havde efter eget 
Udsagn ingen Forstand paa Kunst. Derimod maa han 
have haft noget, som saamange af vore Diplomater have 
savnet, en fin Næse; thi han henvendte sig til Arkitekten 
Gabriel, som netop byggede Militærskolen paa Marsmarken, 
«le seul monument que je connaisse ici propre å faire con- 
naitre le gout des architectes aujourd’ hui employés.»*) 
Det var den opgaaende Stjerne i den franske Bygnings
kunst, og hans Ry var af saa nyt Datum, at man i Kjø- 
benhavn ikke forstod Valget; man havde vist nærmest 
tænkt paa den yngre Blondel og forbavsedes over, at Re-

*) Jacques-Ange Gabriel hørte til en Kunstnerfamilie, — baade 
Faderen og Bedstefaderen havde været kongelige Arkitekter, — og selv 
steg han i de Aar op til Stillingerne som den første kongelige Arkitekt, 
Direktør for Bygningsakademiet og Generalbygningsinspektør med en Gage 
af over 20,000 Livres aarlig. Hans første store Værk var Militærskolen, 
men omtrent samtidigt ledede han betydelige Restaurations- og Ombyg
ningsarbejder paa Louvre. Senere virkede han i Versailles, indrettede en 
Teatersal, byggede de to Pavilloner for Enderne af Hovedbygningens Side
fløje, — havde Pengene været til Stede, skulde nok hele Slottet være 
undergaaet en Ombygning i denne Stil —, og han opførte Petit-Trianon. 
Et af hans mest kendte Værker er dog vistnok de to ensartede Bygninger 
paa Place de la Concorde i Paris. Alle disse Værker er i den nyromerske 
Stil, i nært Slægtskab med Jardins Arbejder.
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ventlow havde foretrukket Gabriel «pour le consulter sur 
une édifice de cette conséquence.»

Gabriels Virksomhed bliver ikke alene en Kritik af 
Eigtveds Udkast, hvor «indépendamment du défaut du por- 
tail et de la porte principale il a remarqué des change
ments å faire dans plusieurs décorations extérieurs, mais il a 
trouvé du beau dans l’ordonnance générale du båtiment»; 
han virker ogsaa positivt og viser sine Tanker i to Pro
jekter, udarbejdede paa Basis af det alt udførte, dog med 
nogen Udvidelse af Fundamenterne. Til Brug ved dette 
Arbejde maatte han have forskellige Detailtegninger og 
Oplysninger fra Kjøbenhavn, hvilket tog Tid, navnlig paa 
Grund af Eigtveds Svagelighed, og det er først i Somme
ren 1754, at Planerne kom hertil.

Da det nu af tyske Kancellis Arkiv var fundet, at 
Gabriel havde udarbejdet Projekter til Frederikskirken, saa 
laa det jo nær, at i hvert Fald eet af disse maatte findes 
imellem de for Lyset bragte Tegninger, og det blev nogle 
Blade, som ved Afleveringen til Rigsarkivet vare betegnede 
som Jardins tredie Projekt, der udnævntes til Gabriels Plan. 
«Overalt mærker man Gabriels Aand. Baade den franske 
Paaskrift og selve Formerne viser hen til Gabriels Bygnin
ger paa Place de la Concorde.»*) Dette med Paaskriften 
er dog vist en for udstrakt Anvendelse af Grafologien, og 
hvad Formerne angaar, da ere Tegningerne ganske vist et 
Værk af en fransk Arkitekt og et Arbejde i den ny Skoles 
Aand, men det er en Atelierstudie, som ikke er af Gabriel. 
Et af Bladene bærer vel den nævnte saameget sigende 
Paaskrift «Coupe au travers des deux portiques de l’eglise,» 
men Resten er uden Paaskrift, uden Signatur og uden de 
dengang altid brugte Indramninger; det ene Blad har ikke 
kunnet optage Kirken i hele sin Højde og Lanternens Spir 
er derfor tegnet paa en tilklistret Lap; i Snittegningen,

‘) F. Meldahl, Frederikskirken, P. 62 og PI. XVII —XXI.
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der viser Kirkens Indre, ere kun enkelte af Balustradernes 
Dokker indtegnede, og paa den ene Grundplan ere de fire 
Hjørner benyttede til ufuldendte Opkonstruktioner af for
skellige Detailler. Alt dette viser tydeligt nok, at der her 
ikke kan være Tale om Planer, som Kongen af Frankrigs 
første Arkitekt har indsendt til en fremmed Monark; men 
ogsaa ad anden Vej kan man paavise, at disse Tegninger 
ikke ere Gabriels Værk. I Partikulærkamrets Arkivregistra
tur af 1774 nævnes nemlig under No. 21—22 to Sæt Teg
ninger «de 1’eglise et les 2 campanilles å Construire å 
Copenhague; par Gabriel, premier Architecte du Roi de 
France» samt et Hefte «Reflexions». Disse to Projekter 
omfatte henholdsvis 13 og 15 Blade, der enkeltvis noteres 
i Registraturen, og de stemme ikke med de Planer, som 
udgives for Gabriels Arbejde, og som paa eet Blad viser 
to halve Etageplaner, paa et andet en halv Profil og en 
halv Opstalt; alle Gabriels Etageplaner, Profiler og Opstal- 
ter ere tegnede fuldt ud paa særlige Blade, og disse have 
været forsynede med Paaskrifter og Signatur. Dette frem- 
gaar deraf, at Arkivregistraturen, der ellers er ført paa 
Tysk eller Dansk og ret summarisk, udførligt paa Fransk 
angiver hvert enkelt Blads Indhold; Registratoren har af
skrevet, hvad der stod paa Planerne og har maaske gjort 
det saa udførligt, fordi han ikke forstod og derfor ej kunde 
forkorte de franske Paaskrifter. At det skulde være Ga
briels Koncepttegninger, vi her have for os, er en saa 
fjern Mulighed, at man rolig kan gaa ud fra, at Arbejdet 
ikke er af Gabriel, men at dennes Tegninger ere gaaede 
tabte, rimeligvis ved Slotsbranden 1794.

Eigtved har vel neppe med synderlig Glæde set paa, 
at hans Tegninger saaledes sendtes til en anden Bygmesters 
Bedømmelse; men det var dog ikke en usædvanlig Frem- 
gangsmaade, en blodig Fornærmelse mod ham; det samme 
hændtes senere ogsaa Jardin og Harsdorff, og hændes stadig 
Arkitekter. Ved et betydeligt Byggeforetagende er der
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saa meget af ren teknisk Natur, Konstruktioner, Overslag 
etc., som kræver en kritisk Prøvelse, der ikke kan fore
tages af den Statsmyndighed, under hvilken Afgørelsen 
hører, fordi den ikke er en teknisk, men en administrativ 
Autoritet, og denne kan i Almindelighed heller ikke be
dømme Projektet fra den kunstneriske Side ud af Planer 
og Opstalter, det er vanskeligt nok for Fagmanden, thi — 
som Harsdorff siger — «en Tegning af en saadan Bygning 
er Intet, og den bedst udførte Model forholder sig kun til 
Naturen som Skyggen til Legemet.» Det er først ved den 
færdige Bygning, at man som ved et Maleri eller plastisk 
Arbejde fuldtud kan faa et Indtryk, og derfor maa Læg
manden paa de tidligere Stadier søge Bistand hos Kunst
nere, hvem Erfaring har lært at skønne over, hvorledes et 
Projekt vil komme til at virke i udført Stand.

Vor Kunstner følte sig heller ikke som en slagen 
Mand, han arbejdede stadig med Iver paa nye Løsninger 
af Kirkeprojektet uagtet «la faiblesse de sa santé», som 
Bernstorff omtaler i Oktober 1753, og som ogsaa stad
fæstes ved, at Moltke flere Aar efter udtaler, at Spørgs- 
maalet om den bornholmske Sandstens Anvendelse ikke fik 
nogen Fremgang i Vinteren 1753—54 paa Grund af Eigt- 
veds Svagelighed. Som Vidnesbyrd om denne Virksomhed 
foreligger der et stort nyt Udkast, der er bevaret i ren
tegnede og signerede Blade, daterede 10. April 1754. Det 
bygger paa den gamle Grundvold og den gamle Facade
inddeling, men Stuetagen er forhøjet, den er bleven rigere 
smykket og Indgangen er bleven fremhævet ved korintiske 
Søjler; dog er der blevet formeget tilbage af det gamle 
Projekt, Stuetagen trykkes endnu af de øvre Stokværk og 
hele Underbygningen igen af Tambur og Kuppel.

Endnu et Udkast findes fra Eigtveds Haand, en Plan og 
en Opstalt, der ganske vist ere uden Signatur og Paaskrift, 
men ligesom Eigtveds signerede Blade ere tegnede af hans 
Konduktør Anthon, og det viser en hel anden Opstalt.
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Palæstilen med Stuetage, Beletage og Mezzanin er bort
falden, Stuetagen er bleven Hovedetage med høje Vinduer 

p
4

Eigtveds Projekt af-10. April 1754. Opstalt.

og store Indgange og derover er anbragt en noget lavere 
første Sal. Hovedindgangen er yderligere fremhævet ved
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en stor Tempelportal, der med sine fire toskanske Søjler 
omfatter begge Etager. Det er formentlig Eigtveds sidste 
kunstneriske Ord i Kirkesagen.

Hvorledes Forholdet mellem disse to Projekter af 1754 
skal forklares og hvad Skæbne de fik, derom giver Parti
kulærkamrets førnævnte Registrant en hidtil ukendt Op
lysning, idet den under No. 25 opfører »Original Tegning 

Eigtveds sidste Projekt. Grundplan.

af sal. Oberste Eigtved paa Friderichs Kirke, Facade og 
Profil, begge paategnet og approberet af D. K. M. Fride- 
rico V. den 6. Maj 1754.» Der kan neppe være nogen 
Tvivl om, at dette approberede Projekt har svaret til de 
sidstnævnte Blade; denne Løsning tilfredsstiller jo netop 
de Ønsker, som ikke vare fyldestgjorte ved Projektet af 
1752 og heller ikke ved det af 10. April 1754. Var dette 
Projekt bleven approberet, vilde Eigtved neppe have an-
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vendt den sidste Maaned af sit Liv paa en ny Løsning af 
Opgaven, og det maa vistnok antages, at Projektet, da det

Eigtveds sidste Projekt. Opstalt.

var bleven færdigt, ikke har tilfredsstillet ham selv eller 
hans Velyndere, han har følt, at det ikke vilde gaa bedre 
med det end med Udkastet af 1752. Gabriels Tegninger
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vare ganske vist endnu ikke komne hertil, men andre af 
den nye Tids Værker kan Eigtved have set i Afbildninger, 
f. Eks. Militærskolen, og han har da resolut kasseret det 
rentegnede Projekt, han har opgivet alle Reminisencer fra 
Palæerne i Dresden, og i kort Tid har han uden at op
give sine Detailformer komponeret et Projekt i den store 
Stil, som Smagen nu krævede. Arbejdet belønnes da ogsaa 
ved den kongelige Approbation af 6. Maj 1754.

Eigtveds Løbebane ender saaledes med en Sejr i 
Kirkesagen, netop kort efter, at han — som Kunstakade
miets Historieskriver beretter —, var bleven skubbet bort 
fra Direktørposten der til Ære for Saly, og den kongelige 
Approbation paa Kirkeprojektet kunde da maaske betrag
tes som et Plaster for dette Saar. Det er dog neppe tro
ligt; thi hele dette Afsnit af Akademiets Historie hører i 
allerhøjeste Grad til de apokryfe Bøger, og er af Thiele 
og senere Forfattere skrevet med et Minimum af Arkiv
studium og et Overmaal af digterisk Fantasi, som kunde 
trænge til en stærk kritisk Belysning.

Kort efter sin Sejr dør imidlertid Eigtved, den 7. Juni 
1754, °g Spørgsmaalet om en ny Arkitekt for Kirkebyg
ningen kommer da frem. Det er naturligvis Saly, der igen 
her er paa Spil, han roede, som det er sagt*), sine egne 
og sine Landsmænds Aarer i dette alle Udlændinges for
jættede Land og fik sin Ven Nicolas Henry Jardin herind 
til Kirkebygningen med Forbigaaelse af danske Kunstnere. 
Af yngre Arkitekter havde vi den Gang nogle kunstneriske 
Ubetydeligheder som Fortling og Anthon**), af ældre den 
fortjente Thura, der imidlertid var Kunstner af den Ret
ning, som Smagen var ved at forlade, og det er da ganske 
naturligt, at man har søgt en ny kunstnerisk Kraft fra 
Udlandet saavel til Kirkebygningen som til eventuel Afløs-

*) F. J. Meier, Marmorkirken, P. 26.
**) Harsdorff var endnu Elev ved Akademiet.



Frederikskirken paa Amalienborg. 31

ning af Thura, der jo var en ældre Mand; denne Kraft 
søgte man ikke i Tydskland eller Italien, men fra det Sted, 
hvor den nye Kunstretning var kommet frem. Strømmen 
bar fra Frankrig, og Saly havde saaledes let ved at ro sin 
Ven Jardins Aarer med Strømmen. Om og paa hvad 
Maade han har gjort det, vides ikke; derimod ved man, 
at det er en anden, der synes at have kendt Jardin, som 
først har fremsat Tanken paa højere Steder. Det er 
Wasserschlebe i en til Moltke rettet Memorial, der i Kon
cept er bevaret i Kancelliarkivet, og som maa skrive sig 
fra Sommeren 1754. Han omtaler her Forholdene ved 
Akademiet, Nødvendigheden af at faa en Figurmaler og 
en Arkitekt indkaldte fra Frankrig, og, da han vel ser, at 
der ikke kan bydes saa store Honorarer, at man kan lokke 
nogen af Hovedrepræsentanterne for det franske Figurmaleri 
herind, foreslaar han Vien, med hvem der ogsaa indlede
des resultatløse Forhandlinger. Angaaende Arkitekten skri
ver Wasserschlebe: «Si on pouvoit avoir de Paris Mr. 
Jardin qui n’est de retour de Rome que depuis 4 ou 5 
ans, je le croirois une excellente acquisition. Mr. Saly 
pourroit donner sur l’un et sur l’autre des notions plus 
precis.» Dette Raad blev fulgt, og Jardin indkaldtes her
til, ikke, som det almindeligvis hedder, ansat med en aar- 
lig Gage af 4000 Rd. C., men engageret paa 7 Aar med 
4000 Rd. C. aarlig.

Jardin kom hertil i Begyndelsen af 1755, ledsaget af 
sin yngre Broder; men han fik dog ikke strax Ledelsen af 
Kirkebygningsarbejdet, hvilket efter Eigtveds Død var 
gaaet over til den tilbageblevne Hofbygmester, n.u titulær 
Generalbygmester, Laurids Thura. Denne har, som det 
synes, udkastet flere Planer til Kirkebygningen, og sam
tidig forfærdigede ogsaa Eigtveds Svigersøn, Anthon, andre 
Projekter i samme Retning. Disse have dog kun akade
misk Interesse, praktisk Betydning fik kun de Tegninger, 
som Jardin strax paabegyndte til det Værk, der skulde
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skabe hans Berømmelse. Frederikskirken blev dog ikke 
hans eneste kunstneriske Arbejde her i Landet. Han om
byggede saaledes Thotts Palæ paa Kongens Nytorv og 
byggede Volieren bag Christian VII’s Palæ paa Amalien
borg, Marienlyst ved Helsingør, Bernstorff Palæ, Ridder
salen og Hoftheatret paa Christiansborg, den kongelige Pa
villon paa Nyholm, Sølvgadens Kaserne samt 1764 det 
saakaldte gule Palæ i Amaliegade for Købmand Bargum*), 
han omlagde Slotshaverne ved Frydenlund og Fredensborg, 
ligesom han ved det sidste Slot sikkert har haft videre Pla
ner for til en Ændring af Facaderne, til Bygning af en 
Voliere samt til en ny Eremitagebygning, hvoraf kun en 
Del, de saakaldte «Thepavilloner», kom til Udførelse. 
Mindestøtten i Hørsholm skyldes ligeledes Jardin, og hans 
Virksomhed har sikkert omfattet endnu mere; almindelig 
Hospital i Kjøbenhavn ogAssistentshusets Portal stamme 
saaledes vistnok ogsaa fra hans Haand.

Hvad Frederikskirken angaar, da siger Jardin selv, at 
han udarbejdede fire Projekter, og hans Ord staa vel til 
Troende, uagtet F. J. Meier vil reducere dem til to Pro
jekter, hvert med to Sæt Tegninger. Vi have sikkert 
ogsaa alle fire Projekter endnu.

De to første ligne meget hinanden; det er et alter
nativt Projekt med omtrent samme Grundrids, men med 
noget forskellige Opstalter. Fælles for dem begge er den 
store Udvidelse, Jardin foretager med Hensyn til Funda
menterne, saaledes at Bygningen bliver et Kvadrat med 
ottesidet Hovedrum, fire mindre, cirkulære Kapeller i Hjør
nerne samt endelig udfor Midten af Siderne de to Taarne, 
forneden omgivne af Søjlehaller. Det er et rent akademisk 
Projekt, der er altfor stort baade som Kirke i og for sig

*) At det gule Palæ er bygget efter Jardins Tegning, fremgaar af en 
Skrivelse fra Bargum til Moltke (Frederikskirkens Regnskab 1766. Ind- 
tægtsresolutioner.).
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og i Forhold til Pladsen, ligesom det vilde blive over
ordentlig kostbart. Det var vel navnlig det sidste, som 
bestemte dets Skæbne.

Det tredie Projekt er sikkert de Blade, man har villet 
lade gaa under Gabriels Navn; det holder sig mere til de 
bestaaende Fundamenter ligesom det fjerde, der blev appro
beret og som er bekendt gennem Jardins store Kobberværk, 
danske Atlas og forskellige Afbildninger.

Man ved, som sagt, at Jardins første Planer bleve for
kastede paa Grund af deres Kostbarhed, og at hans Teg
ninger have været til Bedømmelse i Paris; men yderligere 
Oplysninger om Sagens Gang kunne findes i en Brevveks
ling mellem Wasserschlebe og Wiedewelt, hvilken sidste 
den Gang var i Rom som Akademiets Stipendiat.*)

2. August 1755 meddeler Wasserschlebe, at Jardin har 
udarbejdet to Projekter til Kirken, og 6. December giver 
han Wiedewelt Underretning om, at Jardins Planer ere 
sendte til Rom, hvor han skal modtage og bevare dem til 
den yngre Bernstorffs Ankomst. Man vilde nemlig fra 
udenlandske Kunstnere have et Skøn over Planerne, og 
herom skulde Bernstorfif forhandle i Rom, men iøvrigt vare 
Kopier ogsaa sendte til Paris. Bernstorff kom i Karne
valstiden, og først, da den var forbi, kunde han faa Kunst
nerne i Tale. Det var neppe de italienske Arkitekters 
Dom, man søgte; thi, — som Wiedewelt skriver, — «les 
premiers Architecte presentement a Rome ne sont pas du 
Meilleurs gou»; det var det franske Akademi, hvis Me
ning man ønskede at høre, særligt ønskedes en Udtalelse

*) Brevene fra Wasserschlebe ere i Professor Nicolai Bøghs Eje og 
af denne velvilligst overladte Forfatteren til Benyttelse; Wiedewelts Svar 
findes paa det store kgl. Bibliotek (Breve til Wasserschlebe). F. J. Meier 
har i sin Bog om Wiedewelt benyttet de Wasserschlebeske Samlinger, men 
har mærkeligt nok overset de deri indeholdte Bidrag til Frederikskirkens 
Historie.
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fra Direktøren, Nattoire, — og det var ogsaa i dette Aka
demi, at Tegningerne bleve udstillede.

Hvilke Tegninger det var, som saaledes sendtes til Be
dømmelse, er ikke klart. Det fjerde Projekt var det ikke, 
og de to første Projekter vare jo saa kostbare, at man ikke 
kunde tænke paa deres Udførelse, — en Oplysning som 
man neppe behøvede at søge ved Akademierne til Paris 
og Rom. Wasserschlebe skriver senere til Wiedewelt om 
Brødrene Jardin: «Ces Mrs. travaillent actuellement aux 
fondements de l’Eglise, seion une 3me Dessin qu ’ils ont 
présenté au Roi et que S. M. a agrée avant meme qu ’on 
sut le Sentiment de Rome et de Paris sur les 2 autres 
Dessins.» Det synes saaledes, som om Projekterne i—2, 
der jo ere Varianter af den samme Tanke, i Forening be
tragtes som eet, det første Nummer, det andet Nummer 
bliver da Jardins tredie Projekt, og det er over disse to 
Numre, at Bedømmelsen er ønsket.

Akademiernes Udtalelser ere ikke kendte, — de fik 
jo heller ingen praktisk Betydning —, og vi maa nøjes 
med Wiedewelts Referat fra Rom: «La plus grande partie 
les ont trouvé bien, d’autres ont dit qu’il y avoit trop 
de detail dans l’interieur et en Generale l’exterieur a eu 
plus d’approbation que l’intérieur.»

Det var den 26. Juni 1756 paa Fredensborg, at Jar
din fremviste sit sidste Projekt, og at Kongen approberede 
det; man var nu naaet til en smuk Løsning af Opgaven i 
den ønskede Stil; men samtidig blev der truffet en for 
Kirkebygningens Fremtid skæbnesvanger Bestemmelse, den 
nemlig, at Kirken skulde opføres af Marmorblokke.

Hos ældre Forfattere var det naturligvis Saly, som 
fik Skyld for at have paavist Kongen, at en Kirke af 
Mursten og Sandsten ikke blev prægtig nok, den burde 
bygges af, eller dog beklædes med Marmor. Senere er 
det dog oplyst, at Frederik V allerede 31. Marts 1753, 
altsaa et halvt Aar før Salys Ankomst hertil, havde resol-
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veret, at Kirken ud- og indvendig skulde beklædes med 
norsk Marmor. Saly faar da ogsaa af F. J. Meier den 
Æresoprejsning: «Man kan ogsaa gøre Saly Uret»*), og 
nu bliver det Kongens og hans Omgivelsers Pragtlyst samt

Jardins approberede Projekt. Opstalt.

Stenbrudejernes private Interesser, der førte til Marmorets 
Anvendelse; havde man holdt sig til Jorden og blevet ved 
Sandstenen, var det hele gaaet bedre.

*) Marmorkirken, Pag. 26.
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Det er dog et Spørgsmaal, om ikke andre og mere 
ædle Motiver have været de gældende.

Først og fremmest maa man se paa Forholdet i Pris 
mellem Sandsten og Marmor, og det viser sig da, at Sand
stenen ingenlunde var billig; den blev til Christiansborg 
Slot efter Pontoppidans Udsagn hidført med «usigelig Be
kostning», og paa Kirkens Byggetid kan Udgiften til Sand
sten vistnok beregnes til mindst 3 # pr. Kubikfod. Det 
norske Marmor kunde leveres til en Pris af 4 $ 12 /J pr. 
Kubikfod, og da der til Kirkens ind- og udvendige Beklæd
ning med hugne Sten vilde medgaa ca. 150,000 Kubikfod, 
blev Merudgiften ved Anvendelsen af Marmor c. 40'000 
Rd. C., en Udgiftsforøgelse, der i Forhold til hele Bygge
summen ikke var saa overvældende stor, og som opvejedes 
ved andre Fordele.

Paa den Tid kendtes den bornholmske Sandsten nem
lig endnu ikke, og man var saaledes henvist til at benytte 
udenlandsk Materiale, Bremersten, guliandske Sten eller — 
som til Christiansborg Slot — Pirnaer Sandsten. Men her
ved gik Pengene ud af Landet, hvilket efter Datidens øko
nomiske Anskuelser var i høj Grad uheldigt. Den raadende 
merkantilistiske Erhvervspolitik satte sig jo netop til Op
gave at opelske og fremme Produktionen i Indlandet, saa
ledes at dette selv kunde frembringe alle sine Fornøden
heder og tilvejebringe en Overskudsproduktion til Udfør
sel ; Pengene bleve saaledes i Landet og nye kom ind; man 
opnaaede Idealet, en gunstig Handelsballance. For denne 
Politiks Repræsentanter, hvortil de styrende Adelsmænd og 
vel navnlig Bernstorff hørte, var det af Betydning, at inden
landske Materialier kunde benyttes ved Kirkebygningen,. og 
i saa Henseende var der sket en gunstig Forandring. Alle
rede fra 1704 af var der drevet Marmorbrud ved Kloster
havn i Norge, men dettes Produkt, det lillienskjoldske 
Marmor, hvoraf en stor Del var leveret til indre Arbejder 
paa Christiansborg Slot, var baade for fint og for dyrt til
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Beklædningssten, hvorom der dog ogsaa skal have været 
Tale ved dette Slot. I det Søndenfjeldske havde imid
lertid nu Hofstenhugger Fortling 1744 paabegyndt Marmor
brydning ved Hjellebæk og 1747 havde Eigtved faaet Pri
vilegium paa Marmorbrydning i Christianssand Stift, medens 
der tillige var opstaaet et Sandstensbrud ved Nærud. 
Dette søndenfjeldske Marmor var mindre fint, men ogsaa 
billigere end det lillienskjoldske, og der kunde derfor 
blive Tale om dets Anvendelse til grovere Arbejder, f. 
Eks. til Bolværkerne ved Marmorbroen. Det er da ganske 
forklarligt, at man ved Frederikskirken søgte Anvendelse 
for disse indenlandske Produkter, det norske Marmor og 
den norske Sandsten, og dette Spørgsmaal, den national
økonomiske Side af Sagen, var sikkert snart afgjort. Der
imod gik det ikke saa hurtigt med det tekniske Spørgs
maal, Sandsten contra Marmor, thi Statens tekniske Auto
ritet i Bygningssager, den kgl. Bygningskommission, var 
selvfølgelig uenig efter den gamle Regel «zwei Techniker, 
zwei Ansichten», idet Eigtved holdt paa Sandstenen, Thura 
og de øvrige Medlemmer paa Marmoret. Man indhentede 
da Udtalelser fra Bygningsautoriteter i Sachsen, S verrig og 
Frankrig, Erklæringer fra danske Billedhuggere og Sten
huggere, og endelig beordredes 29. September 1752 
Berckentin, Bernstorff og Piessen*) til som Kommissærer 
at undersøge, om det norske Marmor «ziirligere, 
bedre, menagerligere i Arbeidslønnen, men for
nemmelig durablere i Kirkens udvendige Beklæd
ning eragtes end den norske Nærudske Sandsteen 
eller ej.» Selve Indstillingen er neppe bevaret, men det 
vides, at Kommissionen tilraadede Brugen af Marmor, 
hvilket ogsaa bifaldtes ved kgl. Resolution af 31. Marts 
1753. Var det saaledes national-økonomiske Grunde, som

*) Det var vistnok paa Grund af deres Stilling som Medlemmer af 
Kommercekollegiet, at Berckentin og Bernstorff fik Sæde i Kommissionen.
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førte til Anvendelsen af indenlandsk Materiale, blev det nær
mest tekniske Grunde, der skaffede det norske Marmor 
Sejren over den norske Sandsten; thi Prisforskellen var 
forsvindende, jS lybsk pr. Kubikfod.

Anvendelsen af norsk Marmor istedetfor udenlandsk 
Sandsten til Beklædningssten vilde saaledes kun medføre, 
at Byggearbejdet havde krævet endnu et Par Aars Tilskud 
fra Partikulærkassen, men helt anderledes blev Sagen der
imod, da man bestemte sig til at opføre Kirken af Marmor
blokke. Nu blev der ikke Tale om 150,000 Kubikfod 
Marmor, men om Millioner, og man kan nogenlunde gøre 
sig et Begreb om Udgiftsforøgelsen, naar man regner efter 
og ser, at en Kubikfavn Marmor kostede 171 Rdr. C., 
medens en Kubikfavn Murstens Pris kun var 23 Rdr. 21 /3 
C. Til den nævnte Pris fik man ikke engang alt Mar
moret; thi, da det nu ikke skulde udskæres i tynde Be
klædningsplader, men formures i Blokke, maatte man have 
•en stor Del af Stenen i Blokke af større Dimensioner, 
og saadanne «Maalblokke» betaltes med 1 Rdr. C. pr. 
Kubikfod. Den aarlige Byggefond skulde vel have været 
forhøjet fra 40,000 Rdr. til 50,000 Rdr. C., men det skete 
ikke, og Marmorleverancen samt Marmorets Forarbejd
ning krævede store Summer af dette Fond. Bygningen 
rejste sig derfor kun meget langsomt.

Det er et af de dunkle Punkter i Kirkebygningens 
Historie, hvem der egentlig har undfanget den ulykkelige 
Tanke at bygge Kirken af Marmorblokke, og hvem der 
bærer Ansvaret for dens Antagelse og Gennemførelse. Det 
første Spor til denne Ændring i Byggeplanen træffes i et 
'Brev fra Wasserschlebe til Wiedewelt af 2. August 1755, 
ih vor det hedder: «11 est décidé qu’elle sera tout entiere de 
Marbre de nos Carrieres de Norwege», og den officielle 
.Stadfæstelse faar Tanken paa Fredensborg den 26. Juni 
.1756, hvor Kongen med Forbigaaelse af Kirkebygnings- 
Lkommissionen approberer Jardins Plan. Kommissionen bærer
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ikke Ansvaret; den blev jo ikke hørt, og den har senere 
gentagende remonstreret mod Bestemmelsen; det synes 
heller ikke, som om det er Moltke, der har støttet Planen. 
Saa er der Saly, — som jo altid skal være Syndebuk —; 
men der foreligger vistnok intetsomhelst om, at han over
hovedet er spurgt til Raads, eller om, hvad han har sva
ret. Derimod bærer naturligvis Jardin sin store Del af An
svaret; thi det er sikkert ham, der fra først af er frem
kommet med Tanken, har faaet Kongen til foreløbig at 
gaa ind derpaa og endelig faaet den stadfæstet sammen 
med sit sidste Udkast. Som alle Kunstnerne har Jardin 
ønsket at se sit Værk udført i det bedst mulige Materiale, 
fra sit Fædreland var han vant til en udstrakt Benyttelse 
af naturlige Sten, — Frankrig har jo mange fortrinlige og 
let bearbejdelige Kalk- og Sandsten —, og han har neppe 
haft noget klart Blik for de Vanskeligheder og Omkostnin
ger, som Anvendelsen af det norske Marmor vilde medføre. 
Hvad han navnlig ikke har kendt eller kunnet kende, var 
den danske Stats ringe pekuniære Evner, dens Mangel paa 
Ressurser, store nok til at kunne bære et Byggeforetagende 
af saadant Omfang, selv paa det forholdsvis gunstigere 
Tidspunkt, da det paabegyndtes. Heri maa man ogsaa 
søge Jardins væsentligste Undskyldning. Det er vistnok 
Kongen selv, der altfor hurtigt har taget en Beslutning og 
givet et, — som det viste sig, meget kostbart Løfte, og 
det er sikkert ham, der ved en i sig selv prisværdig, men 
i dette Tilfælde noget malplaceret Ulyst til at gaa fra sit 
kongelige Ord, har paadraget sig Hovedskylden. Der er 
en vis Resignation i Resolutionen af 22. December 1756: 
«Vi skiønner noksom, at indbemeldte af Os allernaadigst 
approberte Kirke Bygning vil falde kostbar»*); men hans

*) Denne Resolution ligesom Kirkebygningskommissionens forud- 
gaaende Forestilling citeres i F. J. Meiers Marmorkirken, Pag. 34—35, 
paa Tydsk efter Oversættelsen i Regnskabsprotokollen. Saavel Forestilling
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Ord var givet, og mod alle Forestillinger satte han en Bom 
ved følgende Resolution af 18. Februar 1758:

«Ungeachtet Uns, wieder den Friederichs Kirchen 
Bau, mit Nordichem Marmor in Ansehung deren Kostbar- 
heit, in der besten Intention, verschiedene und noch zuletzt 
den 14. Decbr. 1756, auch allemal in Königl. Gnaden 
aufgenommene, Vorstellungen geschehen sind, so haben Wir 
doch, bey Festsetzung Unserer unveränderlichen Resolution, 
insbesondere auf die Ehre Gottes, und um ein Denkmal 
Unserer schuldigen Dankbarheit für die nun, mehr als 300 
jährige gesegnete Erhaltung des Oldenburgischen Stammes 
auf Unseren väterländischen Throne, zu stifften, Unser 
vorzügliches Augmerk überwiegend genommen, und sothane 
Unsere allergnädigste Resolution sowohl Unserem Conseil, 
Unserem Geheimten Raht, Hr. Grafen Moltke und ins
besondere auch Unsere niedergesetzten Bau Commission 
wiederholt declarirt und zu erkennen gegeben. Mithin 
approbiren und bestätigen Wir hierdurch nochmals gene
raliter Unsere dem Baumeister Jardin den 26. Juny 1756 
ebenfalss auch gethane mündliche Declaration, dass das 
gantze Friederichs Kirchen Gebäude, auf den veränderten 
Fundamenten von Nordischem Marmor aufgeführet, anbey 
auch, die nachher glücklich entdeckte Bornholmer Sand
stein so viel möglich und thunlich, folglich nebst dem 
Kalcke, lauter einländische Producten nach aller Möglich
keit angebracht und employiret werden sollen».*)

Idet Kongen saaledes fremdrog Kirkebygningens Be
tydning for det nationale Arbejde, har han sikkert ment, 
at de store Bekostninger vel kunde være besværlige at 
komme ud over, men at de dog kun vare et Udlæg, der 

som Resolution ere affattede paa Dansk og ligge som Bilag ved Proto
kollen.

*) Kgl. Resolution til Frederikskirkens Bygningsregnskab No. 54 pr. 
1757. Kfr. ogsaa Moltkes Aarbog for Frederik V’s Regering i Hist. Tidsk. 
IV 2. Pag. 156—157.
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vilde blive forrentet og afbetalt gennem det Opsving, der 
gaves Landets Industri, og den Lejlighed, der ydedes flere 
hundrede af Landets Børn til at «finde deres Brød».

Saa begyndte Arbejderne efter den nye Plan med Ud
videlse af Fundamenterne og Opmuring med Bloksten; 
men det gik, som sagt, kun langsomt, og for at faa et 
Surrogat for den fremtidige Kunstnydelse lod man en Model 
af Kirken forfærdige, ligesom Jardins Tegninger bleve 
stukne i Kobber og udgivne.

Frederik V døde uden at have set sit store Byggefore
tagende blot delvis fuldført, og en af hans Efterfølgers 
første Handlinger var at nedsætte Byggefondet til Halv
delen, 20,000 Rd. C. aarlig, hvilket var en Nødvendig
hed paa Grund af Finansernes slette Tilstand, der ogsaa 
paavirkede Partikulærkamret. Stemninger og Gunst skif
tede hurtigt ved det unge Hof, Moltke fjernedes fra Ledel
sen af Kirkebygningen, og der synes endog at have været 
Spørgsmaal om ikke at forny Engagementet for Jardin, 
der vist ikke stod paa nogen god Fod med den nye Gene
raldirektør for Bygningsvæsenet, General Huth; snart efter 
kom dog Moltke igen i Naade, Huth fjernedes, og under 
Jardins fortsatte Ledelse skred Arbejdet frem endnu nogle 
Aar. Men saa kom Struensees Periode med dens Omkal
fatring paa alt bestaaende og stykvise Lovgivning paa alle 
Punkter, og heller ikke Frederikskirken gik Ram forbi. 
Pludselig kom der en Ordre af 9. November 1770 om, at 
Bygningsarbejderne skulde ophøre «bis auf anderweite aller
gnädigste Verfügung», og 2. December s. A. afskedigedes 
Jardin.

Det var en noget brutal Afslutning af Arbejdet paa 
dette Mindesmærke om Kongens Forgængere paa den 
danske Trone, og det er meget tvivlsomt, om Struensee for
tjener særlig Tak derfor; thi det havde dog været værd at 
undersøge, om ikke Bygningen kunde have været fortsat 
efter en reduceret Plan og paa en mere økonomisk Maade.
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Stilladserne nedbrødes, de store Oplag af Marmor og Sand
sten solgtes eller brugtes i andre Øjemed, og Kirken stod 
som en Ruin; men man maa dog have næret den Tanke, 
at Arbejdet engang senere skulde genoptages, thi Murene 
beklædtes med Bræder og dækkedes foroven. Efter Struen- 
sees Fald gik der da ogsaa Rygter om en ny Tid for Kir
ken, hvilke naaede helt ned til Paris, og den 8. Februar 
1773 skriver Jardin til Wasserschlebe: «11 paraissoit seion 
quelques nouvelles que 1’intention étoit de reprendre les 
travaux de l’Eglise R. de Frederich; mais les preparatifs 
de guerre annoncées dans le Nord ne paraissent pas y étre 
prospices. Si quelque chose dependoit de moy pour le 
succes de ce travaux vous connoissés ma faQon de penser 
å ce sujet.» Men det blev ikke til noget; Staten havde 
andet at bruge Pengene til, man lod Taget og Beklædnin
gen paa Murene raadne op og gjorde intet for deres For
nyelse.

Arbejdet paa Kirken hviler saaledes for lange Tider, 
og det er først efter Kjøbenhavns Ildebrand 1795, at der 
paany bliver Spørgsmaal om Kirkens Fuldendelse. Nikolai 
Kirke var brændt, men Menigheden ønskede dens Gen
opførelse og lod en Plan hertil udarbejde. Kunstakademiet 
skulde afgive Betænkning herover og fremsatte da Tanken, 
om det dog ikke var bedre at fuldende Frederikskirken. 
Andetsteds fra kan man se, at Holmens Menighed skulde 
have været overført til denne nye Kirke, medens Holmens 
Kirke var udset til Sognekirke for Nikolai Sogn. Akade
miets Udtalelse faldt i god Jord, Sagen toges op, og Hars- 
dorff anmodedes om at udarbejde Planer til Kirkens Fuld
endelse. Som Resultat af hans Arbejde foreligger da ogsaa 
en Model, som endnu findes paa Charlottenborg, skønt i 
en meget ødelagt Stand, og efter den er de Tegninger ud
førte, som findes i Høyens Bog om Harsdorff. Af dem 
kan det ses, baade hvor reduceret Projektet er i Sammen
ligning med Jardins storladne Planer, og hvor langt videre



Frederikskirken paa Amalienborg. 43

man var kommet i Retning af «den ædle antike Simpli
citet». Sidetaarnene falde bort ligesom Portalen mod Store 
Kongensgade, og med Benyttelse af Rotundens udførte 
Dele skabes en marmorklædt Rundbygning 2 Etager bøj 
med en Række runde Vinduer, «Oxeøjne», i Frisen, dæk
ket af en med Kobber belagt Kuppel uden Lanterne og 
mod Frederiksgade forsynet med en stor, af joniske Søjler 
baaret, stærkt fremspringende Portal, hvilken dog kun 
daarligt forbinder sig med Rotunden. Det er Roms Pantheon 
som er Mønster, saavel for det ydre som for det indre, 
hvor Indslutningen forneden udgøres af de alt opførte 12 
Piller forenede ved Buer og «zirede» med Nischer, indram
mede af joniske Portaler. I Nischerne anbringes Statuer 
fremstillende de forskellige Dyder og over denne Under
bygning kommer en stor Hovedgesims. Overdelen be- 
staar ligeledes af 12 med Nischer forsynede Piller, der 
flankeres af korinthiske Søjler og bære en anden Gesims, 
hvorpaa den kassetterede indvendige Kuppel hviler. Denne 
Kuppel tænkte Harsdorff sig opført af Murværk, men af 
økonomiske Grunde holdt Rentekamret paa en gibset Træ
konstruktion. Kor er der jo ikke Plads til i en Rund
kirke, men det erstattes ved en i Rummet halvrundt frem
springende Række korinthiske Søjler, der dække Alteret 
og bære en Tribune, som tildels skjuler Orgelet og 
giver Plads for Korsangerne ved Gudstjeneste og Kirke
koncerter. Prædikestolen er anbragt foran denne Søjlehal 
og ved Siderne af den er der to Døbefonter «under Figur 
af en Engel med et Fad i Haanden». Der er to, «paa 
det at, naar det er koldt og der er flere Børn at døbe 
end et, Ceræmonien des snarere kan være endt».*) Alter
bordet staar indenfor Søjlerne med et Maleri forestillende 
Nadveren og over dette ser man en transparent Glorie, 
der oplyses fra Vinduerne bagved. Harsdorff nærede

') R. Nyerup, Kjøbenhavns Beskrivelse, P. 370.



44 Frederikskirken paa Amalienborg.

selv høje Tanker om Virkningen af denne Alterbyg
ning, som nogle af hans Kritikere vilde have erstattet 
med en lav Balustrade, men det kan ikke nægtes, at 
det fra et kirkeligt Synspunkt maa anses for urigtigt at 
skjule Alterbordet og Altertavlen bag en saadan Forbyg
ning, ligesom ogsaa Orgelet er et organisk Led i Guds

Harsdorfts Projekt. Profil af den mindre Elevation.

tjenesten, og derfor skal indføjes i Kirkens indre Arkitek
tur, men ikke skjules bag en Balustrade, som Orkestret 
paa moderne Operascener. Hele denne Anordning, det 
noget teatralske Arrangement og den — mildest talt — 
mindre smagfulde Idé med de to Døbefonter bør dog ikke 
lægges Harsdorff til Last; det er Følger af Tidens rationa
listiske Anskuelse om Kirken som et Sted, hvor dannede
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Mennesker samledes til Nydelsen af en smuk Kirkemusik 
og et moralsk Causerie. Hvad det ydre angaar, da har 
man dels dengang og dels senere fremhævet, at Portalen 
daarligt forbandt sig med Rotunden, at Frontonen skjulte 
formeget af øverste Stokværk, og at Facaden mod Store 
Kongensgade blev lovlig tom. Alt i alt er det dog et 
Værk af en stor Kunster, men, hvor reduceret det end 
var i Forhold til Jardins Projekt, blev det endnu for kost
bart, og Harsdorff udarbejdede da ogsaa et yderligere redu
ceret Forslag. Det ydre er uforandret, hvad det dog 
neppe var blevet ved Udførelsen, da Harsdorff selv har 
Øje for, at Murene kunde gøres lavere; men det indre 
viser en betydelig Forandring, idet den øverste Række 
Buer erstattes med en lav Attik, hvorpaa Kuplen sænkes 
ned. I Tegning virker det smukt, maaske smukkere end 
det første Projekt, «den større Elevation», men det er et 
stort Spørgsmaal, hvordan Virkeligheden havde taget sig 
ud. I den større Elevation kom Lyset dels fra oven, 
dels fra andet Stokværks Vinduer; men disse faldt bort i 
den mindre Elevation, Lyset kom nu alene fra oven, og 
det var neppe gaaet herhjemme i mørke Dage eller ved 
Snelæg. Man havde ganske vist den Udvej, at anbringe en 
Lanterne over Ovenlysaabningen, saaledes som Arkitekterne 
Meyn og Magens tilraadede; men saa faldt man helt ud af 
Pantheonstilen; det var et Forslag, som Harsdorff «under- 
danigst haaber ikke behøver at besvares». Han valgte en 
anden Udvej, idet den nederste Række Kassetter indrette
des som Vinduer, med Luger til at sætte i, naar denne 
sekundære Belysning ikke behøvedes. Det havde dog 
neppe set godt ud, og skønt Harsdorff erklærer, at han 
for sin Part intet Smagløst fandt ved dem, det var en 
Nødvendighedssag, vil man neppe kunne give ham Med
hold deri. Det var en Nødhjælp, men man faar ogsaa ved 
Gennemlæsningen af Akterne det Indtryk, at denne «min
dre Elevation» er et Hastværksarbejde. Det er den
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«større Elevation», som er den oprindelige, den har han 
udført Tegninger til, men, da de detaillerede Overslag ud
arbejdes, vise de en Sum af 223,534 Rdr. 5 # 8 /S, medens 
han tidligere havde angivet Udgiften til 200,000 Rd; saa har 
han barberet Projektet ned for at naa den Sum, der tid
ligere var nævnet og som man maaske kunde haabe at 
faa bevilget. Under dette Synspunkt maa man sikkert se 
«den mindre Elevation», men man kan vel nok antage, at 
en Kunstner af Harsdorfifs Rang ved den endelige Udførelse 
i meget havde omarbejdet dette Hastværksprojekt; for det 
ydres Vedkommende havde han jo alt peget paa Ændrin
ger, og med Hensyn til det indre kunde han maaske have 
fundet en bedre Løsning af Belysningsspørgsmaalet med 
Bevarelse af de smukke arkitektoniske Forhold.

Det blev dog ikke givet Harsdorff at føre sine Tanker 
ud i Livet. Han døde, og vel blev der i Oktober 1800 
tillagt Hofbygmestrene Ordre til at gennemgaa Overslagene 
og udarbejde Detailplaner og Profiler; men de pekuniære 
Forhold vare nu alt meget slette og de bleve stadig værre, 
saaat man ikke kan undres over, at Kirkebygningen frem
deles kom til at hvile, mere maa man forbavses over, at 
der paa de Tider dog blev Raad til Genopførelsen af Chri
stiansborg og Frue Kirke samt Opførelsen af det nye 
Raad- og Domhus. Tanken om Genopførelse var dog ikke 
opgivet, tværtimod blev det 1812 bestemt, at Nikolai Kir
kes Fond skulde «aflægges til en Incrementscapital til 
Frederikskirkens Opførelse»; men under den almindelige 
Pengenød maatte Fonden 1819 benyttes til Reparationen 
af Frelserens Kirke.

Dermed var Haabet om en Fuldførelse skrinlagt for 
lange Tider, ja det bestemtes endog ved Resolution af 
14. Oktober 1820, at Kirkens Rudera for det første skulde 
anvendes til Christiansborg, til Slotskirken samt til andre 
offentlige Bygninger, og der toges ogsaa en Del Sten, dog 
kun af de Partier, som ikke vilde blive bevarede efter
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Harsdorffs Plan, en Begrænsning, som Rentekamret fore
slog, da det ønskede saameget som muligt bevaret af dette 
«skønne Minde om et stort og værdigt Foretagende, hvis 
Fuldførelse man beklager, at Tiden ikke har tilladt». Det var 
efter Overbygningsdirektør Hansens Forslag, at den nævnte 
Bestemmelse toges, men ogsaa han mente dog, at en Kirke 
efter Harsdorffs Model burde opføres paa de «ypperlige 
Fundamenter», og, naar han foreslog Marmormurene ned- 
tagne og erstattede af Teglstensmure, var det vel tildels for at 
faa Materiale til sine Bygninger, men ogsaa fordi han 
ansaa en Marmorkirke for utilraadelig i vort Klima, da 
Opholdet deri «om Sommeren som om Vinteren vilde være 
lige farligt for Sundheden».

Interessen for Kirkefragmentet vaagnede dog snart op 
paany; det var den gryende Tanke om et Museum for 
Thorvaldsens Arbejder, der fæstede Opmærksomheden paa 
Frederikskirken som et passende og værdigt Gemmested 
for hans Kunst, og Kunstforeningen udsatte da som Pris
opgave Anvendelsen af Kirkens Levninger enten efter den 
første Bestemmelse eller til en anden offentlig Bygning. 
Hetsch vandt Prisen med et Projekt, der benyttede det be- 
staaende som Centralpunkt for et Museum, der kunde 
rumme Thorvaldsens Værker*), og hele sit Liv igennem 
syslede han med Udkast til Bygningens Anvendelse, dels 
som Museum, dels som Kirke.**) Ogsaa mange andre Kunst
nere fristede denne Opgave, meget findes i Tegnemapperne, 
men kun lidt af det er bekendt for Offentligheden, thi den 
eneste, som dengang kunde tage Sagen op, Regeringen, 
lod Kirkesagen og Kirkepladsen henligge in status quo; 
man kunde ikke gøre noget positivt, men man undgik dog

*) Kunstforeningen i Kjøbenhavn, P. 16—19.
**) Hetsch’s Kirkeprojekter findes i Industriforeningens Quartals- 

beretninger B. 16.. P. 115—21, samt i Illustreret Tidende B. 3., P. 283. 
— Af Museumsprojekter findes Kalker baade i Nationalmuseet og i Kunst
industrimuseet (Vindingske Samling).
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alt, som kunde præjudicere Spørgsmaalet om Fuldendelsen, 
— muligvis paavirket af Thorvaldsens Bøn om, at Nedbrydel
sen dog ikke maatte ske, saalænge hans Øjne vare aabne, — 
og i Henhold hertil afslog man alle Andragender om Kirke
pladsens og Bygningens Benyttelse i andet Øjemed. Tan
ken om en Fuldendelse af Kirken var maaske heller ikke 
fremmed for Christian VIII; i hvert Fald er det beteg
nende at se en Rentekammerforestilling fra hans Tid, der 
omhandler Indretningen af «Frederikskirkens Ruin» til Kon
certlokale, hvorpaa er skrevet en kgl. Resolution, der med 
en fin, men neppe tilfældig Variation i Udtrykket nægter 
den ansøgte Brug af «den ikke fuldendte Frederikskirke».

Saaledes gik det før 1848, og saaledes gik det frem
deles under den ny Æra, hvor de kjøbenhavnske Rigsdags- 
mænd med en Iver, som var en bedre Sag værdig, kæm
pede for Kirkens Nedrivelse og Pladsens Bebyggelse, medens 
private Spekulanter og Ingeniører gik paa Lur efter den 
gode Plads og de gode Materialier.*) Staten lod vel 
flere Gange udarbejde Planer til Grundens Udparcellering, 
men det var dog med Bevarelse af Kirkebygningen, ja en 
Indenrigsminister, Orla Lehmann, der nærede stor Interesse 
for dette Bygningsværk, lod endog Bygningsinspektør Chr. 
Hansen udarbejde et Projekt til Fuldførelsen, som ansloges 
til en Bekostning af 263.450 Rd. Et Par Gange var der

*) Karakteristisk er det første Andragende fra en Byggespekulant 
efter 1848. Der var H. P. Lorentzen, Grosserer og Prm. Lieutn. af det 
borgerlige Artilleri, der i 12 Aar havde beskjæftiget sig med betydelige 
Bygningsforetagender og nu vilde skaffe Byen af med den uhyggelige Plads 
og den forfaldne Ruin. Paa Pladsen skulde opføres «elegante og fortrinlige 
Ejendomme x, rimeligvis i den bekendte Stil eller Ikke-Stil fra Aarhundre- 
dets Midte og centralt i Anlæget kom en Konstitutionssøjle med indvendig 
Opgang og Galleri foroven som Søjlen paa Vendomepladsen i Paris. For
tjenesten ved Bebyggelsen vilde Ansøgeren nok have, men Udgiften til 
Søjlen skulde dækkes ved frivillige Bidrag, og som en af Fordelene ved 
Planen anføres, at — een — Invalid kunde finde Empløyering som Op
synsmand ved Søjlen.
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vel Tale om ogsaa at afstaa Kirkens Rudera, men det var 
dog kun for at de kunde benyttes som Udstillingsbygning 
eller som Kirke for Trinitatis nordre Sogn.

Noget positivt naaedes dog ogsaa i Tidens Løb, idet 
en Del af Kirkepladsen ryddeliggjordes og der tilvejebrag
tes Passage over Grunden, Gange og Anlæg udenom 
Murene. Det var nogle faa hundrede Daler, som medgik 
hertil; men de bare god Rente, idet nu den store Almen
hed kunde faa Blik for Skønheden af den Bygning, som 
hidtil havde skjult sig bag Mure og aflaasede Porte. Det 
var maaske denne ringe Sum, som gav Stødet til Kirkens 
Fuldendelse.

Den Opgave, som Enevælden havde maattet opgive 
•og den konstitutionelle Stat havde ladet ligge urørt, blev 
optaget paany, Bindesbølls Haab om en Tid, da Velstan-. 
den blev saa stor, at man kunde ønske at fuldende dette 
for vort Land stolte Kunstværk, blev opfyldt, idet en 
Privatmand paatog sig dette store Værk og virkelig ogsaa 
naaede at faa den Kirkebygning fuldendt, som indviedes 
1894 og som med sine store Brøst baade som Kunstværk 
og som Kirke dog hører til de Bygninger, som give vor By 
sit Relief.



Et Bidrag til Hans Rostgaards og Krogerups 
Historie.

Af

G. Hornemann.

Det er bekendt nok, at Frederik III lønnede Hans 
Rostgaards tro Tjeneste under Svenskekrigen ved at skænke 
ham Jorderne til Krogerup, hvis Bygninger R. faa Aar i 
Forvejen havde erhvervet sig ved efter sin Svigerfaders 
Død 1657 at udkøbe sine Medarvinger. Mindre paaagtet, 
om end langtfra nyt, turde det være, at Kongen ogsaa 
paa anden Maade viste ham sin Paaskønnelse, idet der 
samme Dag, Skødet udfærdigedes, 28. Marts 1661, ved 
aabent Brev tillagdes ham og hans Hustru 300 Rdl. aarligt 
deres Livstid, at oppebære af Øresunds Told.*)

Kun to Aar nød han dog godt af denne kongelige 
Naadegave, saa magtede Toldkassen ikke længere Ud
betalingen, skønt det i Brevet var bestemt, at den skulde 
udredes fremfor alle andre Assignationer.

Hvad saa Grunden har været, synes R. ikke i Kong 
Frederiks Dage at have været nogen paatrængende Kreditor.

!) Orig. v. Konceptskøde 5/n 1672. R. A.
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Ikke engang det saa nærliggende, at søge Vederlag for sin 
Fordring i Jordegods, ses han at have prøvet, men derfor 
opgav han ikke Haabet om at faa sit Tilgodehavende. 
Som han selv flere Gange fremhæver, betalte han endog 
den betydelige Sum 240 Rdl. i Prinsessestyr af Benaadningen 
i sikker Tillid til, at det kongelige Tilsagn nok engang 
vilde blive opfyldt.

Med Christian V.s Tronbestigelse maa han have ment, 
at Øjeblikket til at gøre sin Fordring gældende var kommet. 
I alt Fald indgik han d. 22. September med en Ansøgning,*) 
der indledes med en udførlig Redegørelse for hans Del
tagelse i den sidste Krigs Begivenheder. Meget udover, 
hvad der kendes fra Thuras Fremstilling af hans Liv og 
Levnet og fra det Brudstykke af hans Tegnebog, som N. 
M. Petersen i sin Tid offentliggjorde i «Dansk Magasin» 
(3. R. 1. B. S. 259 ff.), indeholder den vel ikke, men den 
korrigerer dog disse Kilder paa et og andet Punkt, og 
den er tiltalende ved Skildringens Friskhed og Liv. Sam
men med de andre nedenfor aftrykte Ansøgninger fra ham 
giver den et godt Billede af den djærve, noget hidsige 
Mand, der vel i Ærbødighed bøjer sig for Monarken, men 
dog, i Følelsen af sine Fortjenester og sine berettigede 
Krav, ikke er bange for at tage Bladet fra Munden, 
stundom vel ogsaa pukker en Smule lovligt stærkt paa,

*) Se de medfølgende Aktstykker Nr. I. Maaske staar dette Skridt 
i Forbindelse med, at han, Kongehusets tro Mand, netop paa den Tid 
kom Hoffet endnu nærmere end tidligere. Hans første Hustru var død 
1668, og nu indgik han 1670 Ægteskab med Enken efter den tidligere 
Ridefoged paa Hørsholm, Katrine Asmusdatter Arendrup fra Flensborg, 
der efter sin første Mands Død i nogle Aar paa egen Haand havde 
bestyret Embedet. Dette har sikkert kun kunnet befæste ham i Sofie 
Amalies Gunst. Men ogsaa med det unge Hof stod han paa en saa venlig 
Fod, at Charlotte Amalie under sit Svangerskab besøgte hans højtfrugt- 
sommelige Hustru, sammenlignende, som Thura beretter, sig med Marie, 
hende med Elisabeth.



52 Hans Rostgaard og Krogerup.

hvad han har udrettet. Han ender med at hævde, at den 
Naade, Kongen beviser mod ham, «vil foraarsage alle 
ærlige Tjenere et frit Mod baade i slig og andre Tilfæld i 
Nødstider at vove sig». Dersom det ikke behager Kongen, 
at han maa nyde Ind visning paa Penge, beder han, at han 
maa nyde nogle faa «Boliger», liggende ved hans Gaard.

Men blot at faa en, om nok saa retmæssig, ældre 
Fordring eller Benaadning taget i Betragtning, det maatte 
paa dette Tidspunkt, da man af al Magt arbejdede paa at 
faa Ligevægt i Finanserne og af den Grund efter stor 
Maalestok reducerede Embedsmændenes Lønninger, nærmest 
betragtes som en særlig Velvilje. Det er derfor højst 
rimeligt, at naar Kongen midt i Juni 1671 reskriberede 
Kammerkollegiet om at erklære sig paa R.s Ansøgning, 
saa hænger det sammen med, at han om Sommeren, som 
ovenfor omtalt, var kommen i personlig Berøring med 
Hoffet. Kammerets Erklæring, der er dateret 10. Oktober 
s. A., var ham i høj Grad gunstig. Det eragtede, under 
Henvisning dels til hans lange og tro Tjeneste til Hove 
(om hvilken se: P. Brock; Rosenborg I. S. 83 ff.), dels til, 
at han under Belejringen havde sat Liv og Formue paa 
Spil, at Ansøgningen noksom meriterede at komme i Be
tragtning, men da samtlige Indtægter vare forordnede til 
visse Brug, saa afhang det af Kongens Naade, hvorledes 
han i sin «billigmæssige» Ansøgning kunde blive hjulpen. 
Christian V.s Resolution var ogsaa imødekommende; den 
gav dogHaab: «1 kan paa de tvende forordnede Betalings
terminer erindre om ham fremfor andre Benaadninger, saa 
kan han vel blive hjulpen.»

Efter dette henvendte Rostgaard sig til Viceskatmester 
Holger Vind med Ansøgning om at faa Indvisning et eller 
andet Sted, hvor han aarlig kunde hæve de 300 Rdl. 
Men Vind forklarede ham, at der var knap Tid paa rede 
Penge og befalede ham i Stedet at gøre andet Forslag til 
Betaling. Han vendte da tilbage til den Tanke, han
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allerede i sin første Ansøgning havde fremsat, at tage 
Jordegods i Nærheden af sin Gaard til Vederlag for Pengene, 
og i en ny Ansøgning af 29. November udpegede han 
forskellige Smaagaarde og Huse i Byer i Krogerups Omegn, 
som han ønskede at faa istedetfor Halvdelen af Pengene. 
Han vilde have dette Gods til Hjælp ved Gaarden, der, 
som han oplyser, var noget besværlig at holde «med 
Gærder at lukke og andet». Kongen vilde der intet afgaa 
derved, da disse «Boliger» gjorde liden eller ingen Tynge. 
Det hele beløb sig efter hans Opgivelse til omtrent 50 Td. 
Hartk., der aarlig ikke svarede mer end hen ved 25—26 
Rdl. Han beder sluttelig om, at det maa blive efterset, 
hvad der skyldes ham paa samme Benaadning og hen
stiller til Kongen, hvad han vil give ham derfor.

Ansøgningen sendtes af Viceskatmesteren til Erklæring 
af Amtmanden over Kronborg Amt, Generalmajor, Fri
herre Ejler Holck, og denne, der intet havde mod Over
dragelsen at erindre, men tværtimod med Hensyn til Spørgs- 
maalet om Godsets Værdi for Kronen var ganske enig 
med Rostgaard, gjorde nu det Kunststykke, at han fik 
denne overtalt til, naar Sagen kunde gaa i Orden, da ikke 
alene at afstaa Benaadningen paa de 300 Rdl. aarlig, men 
ogsaa 4 velbesatte Gaarde ved Andvorskov, som han 
havde Skøde paa, og som tilsammen skyldte 40 Tdr. 
Hartk.

Holcks Erklæring*) er dateret d. 15. Decbr. 1671, og 
allerede fire Dage efter havde Kammerkollegiet sin Ind
stilling, der helt igennem støttede sig til Holcks Erklæring, 
færdig. Der lod sig jo intet indvende mod et saa fordel
agtigt Tilbud, især da det viste sig endnu heldigere for 
Kronen end oprindelig antaget, idet Godset, Rostgaard 
begærede, kun beløb sig til lidt over 47 Td. Hartk., og 
de 4 Gaarde ved Andvorskov til 39V2 Td., saa at alt,

*) Trykt som Aktstykke Nr. II.
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hvad Rostgaard fik for sin Benaadnings Afstaaelse, var 
mellem 7 og 8 Tdr. Hartk., og.Kongen resolverede da 
ogsaa, med en hos ham hyppig tilbagevendende Formel: 
«Hermed er jeg nok tilfreds». Saa opsattes Skødet, og 
man skulde tro, at nu var alt i Orden, men der var endda 
langt til Enden. Der kom nemlig en Mand med en Slæde 
i Vejen i Skikkelse af Overhofmarskalk Hugo von Winter- 
feldt, Amtmand over Frederiksborg Amt. Paa en eller 
anden Maade var han kommen under Vejr med, hvad der 
var i Gære; og han, der havde den Opfattelse, at Kronen 
af Hensyn til det store Hoveri ikke taalte at miste flere 
Bønder i Nordsjælland, fik foreløbig det hele forpurret. 
Han maa have talt med Kongen derom og fremstillet ham 
Sagen fra sit Synspunkt, hvorefter han d. 24. Marts 1672, 
aabenbart med Christian V.s Minde, tilstillede Kammer
kollegiet et Indlæg, i hvilket han gav en Oversigt over 
det Hoveri (Hoftynge og Rejser), der skulde gøres af 
Bønderne i Frederiksborg, Kronborg og Esrom Amter, af 
hvilke Bønder Kronen endnu havde 757 tilbage. Det er 
ikke for meget sagt, at Billedet er forfærdende. Man har 
vel forlængst vidst, at Hoveriet under Enevælden var den 
mest trykkende af alle Bøndernes Byrder, men alligevel 
stemmer det for Brystet her paa eet Brædt at se opregnet, 
hvad der Aaret rundt fordredes af disse, vel omtrent de 
mest betyngede Bønder i hele Landet. Alene den første 
Post, aarlig Lukning af nogle hundrede tusinde Favne 
Gærder, var jo et meget betydeligt Arbejde*) for de halv
ottende hundrede Bønder, men desuden er der 21 til, af 
hvilke nok enkelte ikke kan antages at have medført Ar
bejde af stort Omfang, medens andre til Gengæld maa

*) Man har næppe altid Blik nok for, hvor haardt dette stadig 
-tilbagevendende Arbejde, der var en Følge af Driftsmaaden, har hvilet 
.paa Bønderne. Af og til findes det i sidste Halvdel af det 17. Aarh. an- 
.givet som Grund til deres Ruin.
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have slugt grumme megen Tid. Med fuld Ret siger 
Winterfeldt, at dersom der var end een Gang saa mange 
til forskrevne Arbejder, Rejser og Tynger, da kunde det 
ikke være for mange, hvorfor han hævder, at ingen kan 
undværes. Da Aktstykket har stor Interesse, fordi der 
findes saa faa af den Art samlede Oversigter over en Egns 
Hoveri, meddeles det nedenfor.*)

At Rostgaard ikke syntes om denne ukaldede Ind
blanding, kan ingen fortænke ham i, og paa en eller 
anden Maade har han vel ogsaa lagt sin Misfornøjelse for 
Dagen. Men ved Hove har man næppe heller været 
ganske tilfreds med den Vending, Sagen havde taget. I 
Slutningen af sit Indlæg havde Winterfeldt gjort Kammer
kollegiet bekendt med, hvad Kongen Dagen før havde til
kendegivet ham, at der til kommende Høst skulde opstaldes 
30 Hingstfoler «til» Frederiksborg. Nu gik der d. 10. 
Maj 1672 Ordre til Erik Krag og Sten Hondorff, der som 
Kommissarier skulde overlevere Kronborg Amt til Winter
feldt, at de tillige skulde begive sig til det Gods, Rost
gaard havde begæret, for tilbørlig at granske og besigtige 
det saa og dets egentlige Omstændigheder grangivelig at 
forfare, om samme Gods foruden Stutteriets Ruin og Skade 
fra Amtet kan mistes, og d. 14. Maj fik Jørgen Bjelke og 
Hugo Liitzow endvidere Ordre til at tiltræde Kommissionen.**)

Allerede d. 17. Maj afgav de deres Erklæring. Lige
som i Ordren Spørgsmaalet om Godsets Uundværlighed for 
Hoveriet i Almindelighed var skudt til Side, saaledes ytrer 
de sig ogsaa kun om, hvorvidt det uden Stutteriets Ruin 
eller Skade kunde mistes fra Amtet, men de siger herom, 
at dette kan de ikke censurere, da der intet nærmere er 
dem bekendt om Kongens Hensigter. Dog maa Erklæringen

*) Se Aktstykke Nr. III.
**) Rentekammerets Expeditions-Protokol Nr. 14, S. 53—54 og 

58—59.
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nærmest opfattes som gunstig for Rostgaard, idet de op
lyser, at Bønderne aldrig enten har gjort eller kunnet gøre 
Hoveri til Esrom, eftersom de ligger to Mil derfra. For
modentlig har Rostgaard selv været tilstede ved Forret
ningen, thi i sin næste Ansøgning,*) der er dateret Dagen 
efter, d. 18. Maj, viser han sig at være bekendt med 
Erklæringens Indhold og støtter sig til den. Tonen i An
søgningen er helt igennem ikke uden en vis Bitterhed. 
Han gør opmærksom paa, at da han giver Vederlag for 
de 40 Td. Hartk., saa faar han i Virkeligheden kun 7V2 
Td. Hartk., der efter Landtaxten er 300 Rdl. værd, for 
at afstaa sin Benaadning paa aarlig 300 Rdl., der, om Gud 
lader ham leve 30 Aar til, vil andrage (med Renter) over 
16.500 Rdl. Han kan ikke indrømme, at Stutteriet skulde 
komme tilkort for det ringe Godses Skyld, eller at de 
andre Bønder derved skulde blive ruineret. Han har tid
ligere haft samme Gods til Pant for forstrakte Penge i 
Nødens Tid, og da besørgede de andre Bønder Arbejdet 
uden at besvære sig. Endelig hævder han, og det er det 
vigtigste ved Argumentationen, at disse Mennesker, der 
søger deres meste Næring ved Fiskeri i Stranden og ved 
Roskilde Fjord, og som kun har ringe Jordbrug, efter 
deres Stilling ikke kan gøre synderligt Hoveri. Det væsen
ligste, der hidtil har paahvilet dem, er at hugge Ved paa 
Kronborg og at holde rent paa Slottet, og det besørges 
nu af Soldater. I en skarp Efterskrift kommer Harmen 
for Alvor frem, og den vender sig da, som rimeligt kan 
være, med Winterfeldt. Havde denne været her, hedder 
det, da Rostgaard vovede Liv og Blod og alt det, han 
ejede, ja — det staar der virkelig — var af Fjenderne 
dømt til Stejle og Hjul for ærlig og tro Tjeneste mod 
Konge og Fædreland, da, formoder han, vilde Winterfeldt 
ikke misunde ham det, Kongen naadigst havde forundt

') Se Aktstykke Nr. IV.
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ham. Tilsidst bliver Tonen ligefrem truende og respekt
stridig: Det lod bedre, at Hs. Exe. talte for sligt end af
værgede det. i Henseende, det Gud forbyde, om noget 
maatte i sin Tid igen paakomme.

Sagen bragtes foreløbig ved alt dette ikke sin Af
gørelse nærmere. En ny Henvendelse til Viceskatmesteren 
om at faa anvist et Sted, hvor Benaadningspengene aarlig 
kunde hæves, førte kun til en Gentagelse af det gamle 
Svar, at Vind kendte intet saadant Sted. Saa indgik da 
Rostgaard et halvt Aar efter med en sidste Memorial*) 
om at faa det Gods, Kongen alt engang havde forundt 
ham, men for at Winterfeldt intet skulde have at besvære 
sig over, tilbød han at afstaa det bedste af Godset, det, 
der kunde regnes for Gaarde, kvittere al Benaadnings- 
restance, paa det Tidspunkt ialt c. 3000 Rdl., .og desuden 
afstaa selve Benaadningen, naar han saa maatte faa det 
tilbageblivende af Godset. løvrigt henviser han til sine 
tidligere Ansøgninger og ender med at fremhæve, at den 
Naade, Kongen viser mod ham, vil give alle ærlige Karle 
et frit Mod at vove Livet, om noget paakom, det Gud 
forbyde.

Ogsaa her er et lille P. S., dog ikke saa skarpt som 
det forrige. Han bringer kun i Erindring, at han har be
talt Prinsessestyr, 240 Rdl., af Benaadningen, i Haab om 
at nyde noget igen.

Faa Dage efter, d. 3. November, indgik Kammer
kollegiet med Indstilling til Kongen. Det mindede om, 
hvad der tidligere var passeret i Sagen, og navnlig om, 
at kun Overhofmarskalkens Mellemkomst havde hindret det 
allerede færdige Skøde i at faa kongelig Underskrift. Det 
gjorde Rede for det ny Tilbud, hvorefter det Gods, der 
nu fordredes, og som kun bestod af smaa Bol og Huse, 
vilde beløbe sig til henved 37 Td. Hartk., hvilket, naar

*) Se Aktstykke Nr. V.
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Tønden regnedes til 50 Rdl., beløb sig til 1828 Rdl. 12 /S. 
Paa Kammerets Henstilling, om dette kunde forundes 
Rostgaard, resolverede Kongen: Det er vel. D. 9. Novem
ber underskrev han Expeditionsordren, men Skødet er, 
hvad der ikke er uden Sidestykke i de Tider, dateret 
allerede d. 5. D. 8. November gik der Ordre til Winter- 
feldt om at lade Godset afskrive i Jordebogen.*) De fire 
Gaarde i Antvorskov Amt blev der ved denne Lejlighed 
ikke Spørgsmaal om. Den fik Rostgaard dog Lov at 
beholde.

De Aktstykker, ovenstaaende Fremstilling hviler paa, 
og af hvilke de vigtigste ere aftrykte nedenfor, findes nu 
i Rigsarkivets 2. Afd.s Samling af Rentekammerets kgl. 
Skøder som Bilag til Konceptskøde 5. Novbr. 1672. Intet 
af dem har, saa vidt vides, tidligere været offentliggjort 
med Undtagelse af Rostgaards første Ansøgning, der er 
trykt i Dsk. Sml. 1. R. 4. B. S. 357 efter en paa enkelte 
Punkter ikke ganske nøjagtig Afskrift i et Indlæg til sjæl
landske Tegneiser 1671. Naar den medtages her, er det 
dels, fordi den daarligt kan undværes i Sammenhængen, 
dels fordi den trods sit interessante Indhold og sin tiltalende 
Fremstilling kun synes lidet paaagtet.

Endnu maa tilføjes, at helt ubenyttede have disse 
Arkivalier ikke været. C. E. Secher, der til sine forskellige 
Arbejder saa rigeligt har udnyttet Rigsarkivets 1. Afd.s 
«Topografiske Samling paa Papir», af hvilken Rentekamme
rets gamle Skøder i sin Tid var den værdifuldeste Bestand
del, har øjensynligt .haft dem for sig, baade da han skrev 
«Danmark i ældre og nyere Tid» (II. S. 38 flg.), og da 
han skildrede Krogerups Historie i «Danske Herregaarde»; 
men den Side af Sagen, der her er dvælet ved, har han 
kun flygtigt berørt og næppe nok det.

*) Rentekammerets Expeditionsprotokol Nr. 14, S. 131—32.
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I.
* 22/g 1670. Ansøgning fra Hans Rostgaard.

Stormegtigste høibaarne første, allernaadigste 
arfvekoning och herre.

For eders kongl. mayt. hafver jeg underdanigst at an
drage, hvorledis jeg i sidste kriegstieder och beleiring 
giorde adskillige ser tienneste, hvor jeg efter min skyldig
hed yderlig vofvede mit lif, skaffet och dend første kundskab 
indtil dend sal. høiloflig herre och konge omb fiendernis 
tilstand, hvilket jeg ideligen continiuerede, som icke paa- 
tvilles eders kongl. mayt. med mere jo naadigst erinderer; 
disligeste i allerhaardeste beleiring alle tieder frembskaffet 
med min folk af vildt och andet adskilligt ferskt, hvad 
jeg underdanigst kunde tilveiebringe til dend sal. herris 
køcken, saa jeg och min hustrue hafver baaren mangen 
tung byrde til stranden. I lige maader loed jeg hans mayt. 
och viede, der dend hollandske flode var i søen ved Helle
land, saa och der floden komb paa hin side Cronborg at 
liege, gaf jeg och hans mayt. det strax om natten tilkiende 
ved min skrifvelse, och bekomb igien ved mine folk hans 
mayt. bref til Opdamb, saa och it bref fra riegens admiral 
Bielck; och strax jeg fik samme brefve, begaf jeg mig om 
natten firre mil fra min gaard ved Helene kielde, hvor jeg 
laae en dag ofver imellum tvende høie bierge, eftersom 
førsten von Homburgs regimente stoed langs ud med 
stranden fra Cronneborg och op til Gillelei, af frøcht for 
di Hollender, at di skulle kaste folk i land. Anden nat 
komb jeg med største lifsfare ud paa en liden baaed til 
Opdamb och hannem lefverede min allernaadigste herris 
bref, som giede sig, at hånd hørte och fornamb indnu, at 
hans mayt. var ved macht; och eftersom hånd hafde nu 
bekommet ordre, yndskede hånd, at vinden ville blifve 
goed, befoel saa capteinen at skulle lade mig henførre til
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statholder Gabel, som var med i floden, imidlertied hånd 
skref til hans mayt. Der jeg da igien roede fra floden 
med Opdambs och hr. statholders Gabels bref om natten 
och ald tilstanden hafde referede, hvor tilstoed i Kiøbenhafn, 
var vinden mig gandske imod, och var en stor storm af 
nørvest och hel mørk, saa jeg, saa sandt gud skal hielpe 
mig, aldrig hafvede troet at skulle kommet lefvende til 
lande; och formedelst modvind och storm kunde jeg icke 
naae dend sted, som jeg roede ud fra, mens begaf *mig 
med stor farre til land imellum tvende ryttervachter, efter
som jeg umueligt lenger med dend liden baaed kunde holde 
søen, och var guds underlig verk, at jeg icke blef paa- 
greben. Och strax efter at jeg var kommen i land i dag
ningen, fik Opdamb goed vind och gik til seils och giorde 
en sterk fechtning med di Svenske. Anden natten derefter 
begaf jeg mig med Opdambs och statholders Gabels bref 
til Kiøbenhafn och lefverede hans mayt. dennem, indog di 
var ankommen til hans mayt. førind jeg, och giorde jeg 
underdanigst saa relation omb alt, hvad mig vitterligt var 
omb di Svenske, begaf mig saa tilbage igien, hvor jeg 
siden som tilforn continiverede med goede kundskaber; 
och der de Svenske fik i sinde at ville storme, loed jeg 
hans mayt. viede ald dieris forrehafvende, skicked och 
dend sal. herre modellerne af adskilligt, som di ville bruge 
til stormen, och bad, at hans mayt. ville naadigst behage 
och lade verke grafvene viederre omb byen; och der det 
nu endelig skulle angaae, skref jeg dend salig herre och 
koning til, hvad nat di ville storme, och hvilke poester di 
ville gaa an paa, skref och, hvad tegen di ville førre; 
hvorom at blifve vel informerit jeg giorde mangen besver- 
lige reisse til leiren, ja blef udpløndret og afdragen. Mens 
da det verk omb Cronneborg blef dend salig herre forre- 
bragt, och udskickede cammerjunker Trolle, som gaf mig 
underdanigst hans mayts. villie omb sligt tilkiende och bad 
mig at giørre min flied at skaffe dend engelsk oberst til
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hannem, saa vel h. Hendrik i Birkerøed, hvor han blef 
accorderit med obersten ved min gaard i skoufven, hand 
at tienne hans mayt. och at skaffe 300 engelske folk, som 
laae i Helsingøer. Dagen derefter reiste cammerjunker 
Trolle med mig til Helsingøer och var forkled som min 
tienner (dend tied), och der talte med Sten Winkel omb det 
samme, och da tilsagede hand obersten at skulle med 
første bud bekomme 500 ducater, och Sten Winkel 100 
ducater. Samme tied fulde jeg Trolle op och omkring 
slotted och besaae al ting, toeg hannem saa hiemb med 
mig igien, hvor han blef paa nogle dage, indtil vinden 
och ledigheden føiede sig, at hand kunde komme op igien 
til Kiøbenhafn; skicket saa strax herneder til mig ved min 
folk forskrefne ducater. Siden nogle dage derefter komb 
fremb med mine folk capteinleutenant Sigiller*), en fendrik 
och 3 fyrverper, hvorunder David Hess**), støkcaptein, 
var, som er nu her i castellen; hvilke folk jeg i stor farre 
och dølsmaal hafde alle paa nogle dage paa min gaard, 
mens siden maatte se, hvor jeg kunde faae dennem hen i 
Helsingøer hos fortroede venner; lefverede saa ofversten 
saa vel och Sten Winkel alle forskrefne ducater udi captein- 
leutenants och fendrickens nerverelse i Mickel Hansens 
hus; saa begerede jeg af obersten, at hans søn maatte 
følge med mig til min gaard, saa ville jeg skaffe hannem 
til hans mayt, hvilke skulle være it pant och forsikring, at

*) Gregorius Ziegler, f. i Pommern, var 1663 Kaptltn. i Kongens 
I ivregiment og Kommandør for Livkomp.; afhentede 1663 Leonora 
Christina i Dover; 1665 Kapt., 1678 Major, % 1683 Oberstltn. og Kom
mandant i Krempe, °/u 1697 Vicekommandant i Gliickstadt, f 1700.

**) David Hess som Tjener hos Frederik III indsat i Fyrværkerkamret, 
6 5 1657 Stykjunker, fangen ved Fredericia, 24/s 58 Stykfændrik, saaret 
paa Kbhvns Vold, Ltn. fra 10/s 58, efter Krigen i Nyborg, 22/4 6 8 Kapt. 
i Kbhvn., senere i Kastellet, 1678 Major, 1683 el. 84 Oberstltn., 1691. 
(Disse Oplysninger skyldes velvillig Meddelelse af Hr. Jægermester C. E. 

.A. Schøller.)
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obersten skulle mene det oprichtig. Siden derefter erindret 
jeg ideligen baade obersten, saa och Sten Winkel, at di 
ville giørre efter dieris plicht. Imidlertid blef det ved en 
studenter ved nafn Gregers Hansen obenbaret; saa maatte 
jeg i hast med stor perickel skaffe forskrefne hans mayts. 
folk tilbage igien, ti jeg vieste mig da ingen time sicker 
paa lifvet, och dersom di hafvede da faaet samme mine 
bedrifter med mangfoldig mere, jeg gjorde mod dennem, 
at viede, da hafvede jeg faaet strax dend forsmedeligste 
døed, di kunde hafve optenkt, anseende jeg gaf di for
nemmeste, som skulle haft dermed at bestille, 1200 rix- 
daler, hvorforre jeg tenkte, hvorledis jeg kunde rede lifvit; 
och da Sten Winkel och en del andre blef paagreben, tog 
jeg afsked med min hustrue och sagede hinde min anslag, 
satte mig saa paa min hest och red en mil veis fra min 
gaard, skød der hesten ihiel ved en stor morads, gik saa 
dend nat til stranden, och samme nat komb jeg med 
største farre forbi dend svenske flodde til Kiøbenhafn, gaf 
saa hans mayt. forskrefne tilkiende, blef saa i landsdommer 
Jens Lassens hus udi et cammers stille udi ellefve maane- 
der, og var faa, enten svenske eller danske, som vieste, 
at jeg var i lifve. Hvad jeg sampt min fattig hustrue ud- 
stoed for och efter dend tied, jeg saaledis maatte fly fra 
hender, det er dend allerhøieste gud bevist, och derforuden 
satte os i stor vitløftighed och gieids besvering; er mig 
och umueligt, at jeg underdanigst kand her optegne alt, 
hvad jeg hafver giort imod di svenske i dend onde tied, 
som er mange høi och nidrige vel bevist, det er alt min 
plicht och skyldighed, och ynsker al tid, at det maa gaa 
min siel, saasom jeg hafver ment och mener min aller- 
naadigste herre och konge och det kongl. arfvehus; och 
ombindskiønt hans mayt. mig for saadant intet var skyldig, 
efterdi jeg underdanigst erkiender saadant och mere, omb 
jeg viederre kunde giort, saa hafver dog den sal. høiloflig 
herre af kongelig mildhed och naade naadigst bevilget mig
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och min hustrue, at vi skulle aarlig niude i vorris lifstied, 
eftersom det var en ser tienneste, 300 rixdaler, och samme 
penge at annamme i Helsingørs told, hvilken dend sal. 
herris order och benaading i nogle aar er forholden. Falder 
nu derfor til eders kongl. mayt. min allerunderdanigste bøn 
och begiering, at eders kongl. mayt. baade for langsommelig 
tienneste fra min ungdomb op, saa och for ser beviste 
tieneste naadigst ville behage, at jeg maatte nyde, hvis 
eders mayts. her. fader, dend salig høiloflig herre och 
koning, af naade mig hafver forundt, nemblig di 300 rdlr., 
och jeg dennem maatte bekomme paa et vesse sted, an
seende jeg och hafver verrit saa forsikret efter dend sal. 
herris visse tilsagen paa samme benaadningspenge, saa jeg 
hafver betalt deraf princessindestyr 240 rixdr.; derimod ei 
nøt mere ind di 2 første aar, eftersom indkombsten paa 
det sted icke kunde tilstrecke. Dend naade, eders kongl. 
mayt. bevisser imod mig, foraarsager alle erlige tienner it 
frit moed, baade i slig och andre tilfald i nødstieder at 
vofve sig, och dersom det icke behager eders kongl. mayt., 
at jeg maa nyde indvisning paa penge, jeg da maatte nyde 
nogle faa bolliger ligende ved min gaard, som icke kand 
verre eders mayt. til nogen skade eller afbrek.

Gud lade eders kongl. mayt. fredsommelige och lenge 
lefve, det ønsker

eders kongl. mayts.
allerunderdanigste 

Actum Kiøbenhafn troeplichtskyldigste
d. 22. Sept. a° 1670. tienner

Hans Rostgaard.

15/i2 1671. Erklæring fra Amtmanden over Kronborg Amt, Ejler Holck.

Dette er min allerunderdanigste erklering.
Optegnede smaa gaarder och boliger er mig noksom 

bekient, och er di, som der paa boer, mesten nogle
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fattige strandfiskere, och formedelst den ringe jord och 
brug di hafver, da hafver di giort liden eller ingen tønge 
til Cronborig, hvorfore di noksom kand mestis, om det 
saa behager hans kongl. mayt., i synderlighed efterdi Hans 
Rostgaard foregifver, at formedelst dend besverlige gaards 
vedligeholdelse, hånd paa boer, da saafrembt hånd maae 
bekomme opteignede gods til eiendomb, hannem til it 
hielp ved samme gaard, da hafver jeg ofvertalt ham, at 
hånd vil afstaa fire vel besat eiendombs gaarder, liggendis 
ved Anderskuof, som skal skylde 40 tdr. hartkoren, som 
hånd hafver skiødde paa, och at hånd saa maae bekomme 
det andet goeds for benaadingens afstaaelse, ved hvilken 
hans underdanigst forslag hans kongl. mayt. vinder och 
icke taber, i ded hånd da bør at lefvere fra sig samme 
kongl. benaading paa de 300 rdl., hånd aarligen skulle 
hafve sin lifstid. Dette at verre min underdanigst sand- 
ferdig erklering bekiender jeg med min eggen haand.

Kiøbenhafen, d. 15. Decb. a° 1671.

Eiller, friherre af Holck.

III.
“4/s 1672. Erklæring Jra Amtmanden over Frederiksborg Amt, Overhof- 

inarskalk Hugo v. Winterfeldt.

Udi Frideriksborg, Cronneborg och Esserumb ambter 
•er endnu, som nogenledis kand giøre hoftønge och icke er 
udlagt til ryttergaarde, eiendomb eller pantsette, 757 bønder 
och gaarde; samme 757 bønder skal giøre efterskrefne hof
tønge og reiser.

1. Gierder omkring Storre Dyrhafve, Lille Dyrhafve, 
Faurholm, Ladegaardismarker, Rønnevang, Ebbelholtsvang, 
Toukiøbsvang, Blegdambsvang, Stenholtsvang, Holstervang, 
Nyefoellevang, Prestevang, Hestehaufven, Urtehafverne, 
Ebbekiøbsvange och Jegersborg Dyrhafve; och ved Esserum
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7 vanger, som kongl. mayts. hopper gaar udi, foruden 
Snefremark, Pandehafve, Rishaufve, Sodemark, Eskeshofs- 
vang, Mellumvang och Biørnskoufsvang, Teilstrupsvang, 
Eggebeksvang. Hvilke dyrhafver och vange nogle er 3 
miele, 2 mielle, 1 miel, och der omtrent, saa det er nogle 
hundrede tusinde faufne gierder, di der omkring aarligen 
skal lucke, formedelst høieste bemelte hans kongl. mayts. 
foler der udi skal gaae, och eng, som der udi skal siaes.

2. Derforuden 350 tdr. rug, biug och hafre at saae 
til Esserum.

3. Saa och naar gud allermechtigste gifver grøeden, 
da hafver di at høste ungefer 3000 les høe udi Stenholts- 
vang, Lille Dyrhafve, Holstervang, Hestehafven, Tranne- 
moesen, Rønnevang, Ebbelholtsvang, Bleghusvang, Strøe- 
damb, 3 Faurholm Ladegaardsmarker; och ved Cronneborg 
och Esserum, Pandehafve, Rishafve, Soedemark, Eskeskofs- 
vang, Mellumvang, Biørnskoufsvang, Teielstrupsvang och 
Eggebeksvang.

4. Fiskmesteren ved Fridriksborg hafver altid ved 
fiskeried paa Arresøe 2 sogners bønder at drage vaad och 
fisk at agge paa søen, och it sogen ved Nøedeboe søe, 
saa och til at fiske gieder it sogens bønder; och fisk
mesteren ved Cronneborg hafver stedse it sogens bønder 
ved fiskeried; hvilke bønder, som dertil skal arbeide och 
kiørre, som melt er, hafver stoer besverring och kand 
ingen anden reiser eller hoftønge giøre uden loedskifte.

5. Derforuden skal samme fiskmestere hafve en voegen 
hver dag aaret igienem, som skal førre fisk til kongl. 
mayts. hofstat.

6. Naar dammene skal forferdiges, som stedse be- 
høfves, da skal bønderne derved arbeide med hester och 
vogne, och tømmer dertil hugge og førre.

7. Reiser at kiøre med kongl. mayts. tienner imellum 
Fridriksborg och Kiøbenhafn, eller naar noget blifver be- 
fallet at forrette, eller skal førres derimellem.
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8. Materialier at hente och føere til Fridriksborg och 
Esserumb, naar noget skal bygges eller repareris, som 
aarligen behøfves.

9. Och naar noget skal arbeides, dae skal bønderne 
verre hoes handverksfolkene, saa mange, som di behøfver.

10. Heste och foeller at optage udi Storre Diurhafve 
och vangene och trecke fra Fridriksborg til Kiøbenhafn, 
Roeskylde och andre steder, hvor det blifver befallet.

11. Koren at førre fra Fridriksborg och Esserum til 
Kiøbenhafn och Helsingøer.

12. Jagttøi at førre fra it sted til it andet, hvor det 
blifver befallet, saa och vilt at førre til kongl. mayts. hof
stat; i lige maader ved jagten at opvarte, och saasom 
nogen bønder til jegergaard ligger, hvilke intet andet giør, 
end som oberjegermester dennem lader befale, som hånd 
ochsaa for dette reglement hafver haft.

13. Aarligen 2000 les ved til kongl. mayts. hof- 
holdings fornødenhed paa Fridriksborg di kongel. betienter 
och dend kongl. friskoelle samme steds, som hafver fri 
ildebrand, at hugge och indførre.

14. Til Cronneborg festning aarligen 2000 les ved 
at huge och indagge.

15. Eg og bøig at førre til Hiulgaarden.
16. Och saasom hans kongl. mayt. endeligen denne 

tilkommendis høst ville lade giøre en anfang om nogen 
foler til Fridriksborg at opstalde, saa behøfves nødvendig, 
at der blifver arbeidet paa nogen vintersed ochsaa til for- 
aaret, at man da alle hande ruefoeder for samme foler 
kand hafve.

17. Udi slottens smidde at arbeide, naar nogit arbeid 
i hast skal forferdiges.

18. Udi urtehafverne at arbeide.
19. Koel at brende og førre til slotted.
20. Konge- och landeveie och broer at holde vedlige.
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21. Och ellers hvis tied efter anden blifver befallet 
at giøre och forrettis, som bønderne behøfvis til.

22. Saa och naar hans kongl.' mayt. med hofstatten 
ankommer,z hvis reiser dae forrefalder.

Heraf er at se, at dersom der end engang saa mange 
bønder var til forskrefne arbeid, reiser og tønge, daj kunde 
det icke verre for mange, mens giordes fornøden, saafrembt 
di icke skulle ødelegges; altsaa er at se, at ingen derfra 
kunde mistes, hvilket jeg i tiede ville gifve tilkiende, hans 
kongl. mayts. skade och bøndernis ruin at afverge. Ofver 
dette hafver hans kongl. mayt. igaar mig allernaadigst be
falet det kongl. skatkammer at formelde, at endnu paa 
tilkommendis høest, som oben er omrørt, 30 hingstfoler 
til Fridriksborg skal opstalles, derfor umueligt at nogen 
bønderne af de for specificerte fra ambterne kand mistes, 
mens meget mere vere bemøet fremdellis nogen flere dertil 
at legge.

Winterfeldt. 
Kiøbenhafn d. 24. Marts 
anno 1672.

IV.
18/s 1672. Fornyet Ansøgning fra Hans Rostgaard,

Stormechtigste høiborne arfvekoning och herre.

For eders kongl. mayt. hafver jeg i ald underdanighed 
at forredrage, anlangende hvad eders kongl. mayt. vinder 
ved ded mig allernaadigstjbevilgende 7V2 tønder hartkorn, 
som liger ved min gaard, foruden de 40 tønder, som jeg 
gifver andet goeds for udi Anderskov ampt, hvilke 7V2 
tønder bedrager efter landtaxten 300 rdlr. Derimod afstaar 
jeg 300 rdlr. aarlig benaadnig, som er mig forondt for ser 
giorde tienniste i haareste nøedstid min lifstied, som kand 
beløbe, om vor herre beskierer mig helbred och lifvet udi 
30 aar, ofver sexten tusinde femb hundrede rixdaler; och 
er at achte, dersom jeg ickun nu lefvede it aar, da kunde
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forskrefne y1!* tønder hartkorn ei høire opløbe til. capital 
at regne, indsom it eniste aars benaading, och i saa maader 
ald dend tid, jeg kunde lefve, de øfrige benaadede 300 
rixdlr. gandske afstaar; saa det er nok øiensiunlig at se, 
hans kongl. mayt. herved icke alleniste ingen skade tilføies, 
mens mange tusinde dalers gaufn. Och at hans kongl. 
mayts. stuteri for ded ringe goeds skyld skulle komme 
tilkort, eller och at di andre bønder skulle blifve roinert, 
verre langt fra; ti jeg hafver haft samme goeds tilforn for 
forstrachte penge i nøedens tied, och da hafver di andre 
locht di ringe gierder och tønge og ingen besvering giort, 
hvilke iche heller er indnu sked, icke heller sker, och 
efter at di blef mig naadigst forondt, hafver di andre bønder 
alt skieft och delt gierderne och dennem forferdiget uden 
nogen besvering eller klage i nogen maader; och alt skønt 
eders mayt. hafver allernaadigst behaget och taget stuteriet 
fra Anderskov, saa er och for dis skyld ald Cronneborg 
birk lagt til stuteriet, och dersom alle sogners bønder, som 
er indnu beholden paa. Friedriksborg och Cronborg ampter, 
maa kon nu verre och blifve til samme brug, da kand det 
aldellis intet verre dennem til fortred, det jeg begierer, 
anseende det er nogen ringe boeliger och husse, och di 
mesten søger dieris nering af stranden, baade her hoes 
dennem sielf och ved Roeskild, det di forordnede kongl. 
commissarier er nok bevist och hafver det saaledis befunden; 
saa det maatte verre slig bønder, at di kunde nere dennem 
af landet och icke tage dieris nering saa vit och langt 
borte af stranden, och for dieris ringe brueg, da dend 
største tønge, di hafver giort tilforn, var at hoge ved paa 
Cronneborg och at holde rent paa slottit, hvilket alt giøris 
nu af soldaterne; och hafver di saa ringe aufling och 
biering, at di fleste icke kand holde 2 kiør och 2 hester, 
saa det ville falde dennem alt for tungt at førre fra øster- 
strand af, som di boer, och til Esserumb at giørre tønge 
herefter. Ja hans mayt. hafver indnu, gud ske lof, bønder
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Actum Kraagerup d 18. Mai
1672.

nok, som kand giørre dend tønge ved stuteriet och andet, 
som behøfvis i atskillige maader, i sønderlighed efterdi de 
forskaanis for mange poester ved festningen Cronborg, saa 
och for ladegaarden for Helsingør; och dersom jeg icke 
var forsikret paa, at eders kongl. mayt. kunde afstaa 
samme boeliger uden stuteriet och anden tøngis forhindringer 
och skade, da verre langt fra, jeg skulle understaa mig 
och begerit dennem. Beder derforre paa det allerunder
danigste, at efterdi eders kongl. mayt. hafver allernaadigst 
forondt mig det for benaadingens afstaaelse och det goeds, 
jeg hafver ved Anderskov, at jeg det indnu maatte niude 
och beholde. Herpa-a forventis it naadig svar.

Eders kongl. mayts. 
allerunderdanigste 
troe plichtskyldige 

tiennere
Hans Rostgaard.

P. S. Jeg er forsikret paa, at dersom hans exel. hr. 
obermarskalk hafde verrit her i haareste nødstid, da jeg 
yderlig vofvede mit lif och blod och alt det, jeg eide, ja 
var af tienderne dømbt til steil och hiul for troe och erlig 
tienneste, jeg beviste imod min allernaadigste herre och 
konge och federneland, da formodis hans exel. icke skulle 
misonde mig det, min allernaadigste arfvekonge och herre 
hafver foront mig; ja det loed bedre, at hans exel. talte 
for sligt ind afverget, i henseende, det gud forbyde, omb 
noget maatte i sin tid igien paakomme.

V.
37io 1672. Sidste Ansøgning fra Hans Rostgaard,

Allerunderdanigst memorial 
til min allernaadigste herre 
och arfvekoning.

Eftersom eders kongl. mayt. hafver allernaadigst for 
nogen tid siden confirmert min benaading, som den sallig
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høiloflig herre mig for ser giorde tienniste i haareste nøds
tid gifvet hafver, nemblig 300 rdlr. aarlig at nyde, och 
som jeg hafver begeret af hr. skatmester nu som før at 
ville gifve mig anvisning, hvor jeg samme benaadings 
penge kunde aarlig nyde, da svares mig, hand ved ingen 
steds at anvise mig, — da som jeg helst hafde penge —, 
som jeg dog maa forneme icke sker, och at jeg dog i nogen 
maader kunde nyde noget for samme benaading, och som 
jeg hafver en møget besverlig gaard at holde vedlige, da 
begieres endnu som før nogle af di smaa bolliger och 
husse, liggende icke vit fra mig, for samme benaading — 
det eders kongl. mayt. allernaadigst tilforn bevilget hafver 
— hvorpaa skøden blef opsat. Mens imod forhaabning 
maat forneme, at hans excel, hr. oberhofmarskalk * giorde 
herudi forhindering med forregifvende, det var hans mayts. 
studeri til hinder och di andre bønder til ruin, hvilket vere 
langtfra, om det saa vor, jeg dennem skulle begiere. Mens 
paa det hans excel, icke skal hafve herefter at besverge 
sig, da ombskønt eders kongl. mayt. mig det optegnede 
gods efter opsatte skøde hafver naadigst foront, da vil jeg 
frastaa det beste, der er iblant, som kand regnes for 
gaarder, nemblig Borop, Kidstrop, Glarborg, och derforuden 
vil jeg quitere aid benaadings restans, som kand vere 3000 
rdlr., och at jeg saa maa bekomme for benaadings afstaaelse 
di andre smaa bolliger och husse, som findis i skøden 
indført, som formedelst dieris ringe brug nerer dennom 
mere af stranden ind af landet; och den tønge, di hafver 
giort tilforn, hafver veret at hogge ved paa Cronborg och 
holde rent, hvilket nu giøris af soldaaterne, eftersom slottet 
er separert fra amptet; och at det saaledis findis i aid 
sandhed, da hafver di forordnede kongl. commissarier veret 
paa aastederne och det saaledes befunden, saa di bolliger, 
jeg nu begerer, er icke mueligt at kand giøre tønge til 
Esseromb, eftersom det er for vit fra liggende; meris mig 
kunde di vere til et hielp at locke di mangfoldige gierder;
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samme bolliger hafver jeg haft tilforn i pant for forstrakte 
penge i beleiringstider, och da giorde di ingen tønge, som 
blef dog giort dennom foruden. Ved denne benaadings 
afstaaelse och min underdanigste begiering vinder eders 
mayt. mange tusende dir., hvilket kand videre ses i mine 
forrige indgifvende memorialler; den naade, eders kongl. 
mayt. beviser imod mig herudi. gifver alle erlige karle it 
frit mod at voge lifvit, om nogit paakomb, det gud for
byder; forventende it naadige svar fra eders mayt. enten 
at motte bekomme penge eller och det begerede gods.

Eders kongl. mayts 
allerunderdanigste 

tro plichtskyldigste 
tiennere

Hans Rostgaard.
Kiøbenhafn d. 31. Octobr.

anno 1672.

P. S.
Jeg hafver gifvet princessindestyr af samme benaading 

— 240 rdlr, i den allerunderdanigste forhaabning at nyde 
noget igen efter hans mayts. høie benaading.
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i.

Udgravninger og Undersøgelser af middelalderlige 
Befæstninger.

Blandt de Spørgsmaal af mere end almindelig Inter
esse, som optage vor Tid, og som træde frem med stadig 
voxende Krav, indtager Undersøgelsen af vore historiske 
Mindesmærker rundt om i Landet en fremragende Plads. 
Blandt disse Fortidsminder omfattes Ruinerne af vore gamle 
Slotte og Fæstninger med særlig Forkærligked af Befolk
ningen, disse Steder, til hvilke vore historiske Begiven
heder ere knyttede i større og mindre Grad, og over hvis 
Navne der derfor hviler en ejendommelig Giands, som ikke 
er blegnet, men snarere tiltaget, efterhaanden som Aarhun- 
dreder ere gledne hen over dem, og Minderne om dem 
ere dragne frem af Glemsel.

Nationalmuseets 2den Afdeling har selvfølgelig stedse 
havt Opmærksomheden særlig rettet mod disse Steder, og 
et betydeligt Arbejde er i Tidens Løb nedlagt i Undersø
gelsen af dem, et Arbejde, som paa mange Maader har 
givet Resultater af den største Betydning, da derved er 
tilvejebragt sikker Oplysning om de tidligere Befæstnings- 
og Bygningsforhold, som hidtil savnedes. Det vil derfor 
være af Interesse at kaste et Blik paa de vigtigste af disse 
Arbejder og paa de derved vundne Resultater, gennem en
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Redegørelse af, hvad der i de senere Aar er udført fra 
Museets Side til Undersøgelse og Bevaring af vore særlig 
interessante Borglevninger og af de betydeligste Ruiner af 
vore i Historien fremtrædende Slotte og Fæstninger.

En af vore mærkeligste Levninger af et tidligt For
svarsværk er det i Uggeløse Sogn, Lynge-Frederiksborg 
Herred paa Sjælland liggende Badstrup Taarn, opført 
paa en Bakke, som hæver sig op over en lille Indsø. Taar- 
nets Form er cirkelrund, med en indvendig Diameter af 
27 Fod. De oprindelig c. 20 Fod tykke Mure, som paa 
den indvendige Side have en Højde paa omtrent 18 Fod, 
ere dækkede med en Fraadstensbeklædning saavel paa den 
indvendige som paa den udvendige Side, hvorimod Mur
kærnen bestaar af raa Kampesten, lagte i Kalkmørtel.

For en halv Snes Aar siden blev Taarnets indvendige 
Side restaureret, og senere lod Nationalmuseet det høje 
Lag Jordfyld, som dækkede de udvendige Sider, bortgrave, 
hvorved det stærkt medtagne Murværk blev blottet. En 
Istandsættelse var herefter paatrængende nødvendig, da be
tydelige Partier af den indre Stenfyld truede med Ned
styrtning, hvor den ydre Murbeklædning var borte. Na
tionalmuseet lod sig da denne Opgave være magtpaalig- 
gende. Paa alle de skrøbelige Steder afstivedes Murkærnen 
med Kampesten, lagte i Kalk, og frisk Mørtel blev indslaaet 
overalt, hvor den gamle var forsvundet. Endvidere blev 
Underpartiet af den udvendige Fraadstensside istandsat; 
enkelte skrøbelige Sten bleve fjernede og erstattede med 
andre, og i det Hele søgte man at bevare de Spor af Taar
nets oprindelige Udseende, som endnu var tilbage. Ar
bejdet blev med stor Samvittighedsfuldhed udført ved Mur
mester Licht fra København, hvem lignende Opgaver har 
været overdraget ogsaa paa andre Steder.

Noget gennemført Udgravningsarbejde har kun været 
foretaget lige omkring Taarnet. Der er imidlertid ingen 
Tvivl om, at en Undersøgelse af Pladsen vil give interes-
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sante Resultater og bringe Klarhed over det hele Anlægs 
oprindelige Plan. Et Fæstningsværk af den Styrke, som 
dette har haft, maa nødvendigvis have indeholdt kraftige 
Udenværker til dets Beskyttelse og forskellige Bygninger 
til Udenrum; større og mindre Levninger dækkes utvivl
somt under Jordfladen. Allerede den foretagne Udgravning 
bragte Minder fra Fortiden for Dagens Lys, nemlig nogle 
Sølvmønter fra Valdemar den Store, hvorved Taarnets høje 
Alder er blevet konstateret.

Vi ville derefter aflægge et Besøg i Vordingborg 
By, hvor de ud mod Søen smukt beliggende Levninger af 
Mure og Taarne endnu vidne om Valdemarernes stærke 
Fæstning, hvor vore Konger Valdemar den Store og Valde
mar Sejer lukkede deres Øjne, og hvor der i Slutningen af 
det 17de Aarhundrede, paa det gamle Slots Fundamenter, 
opførtes det, et Par Menneskealdre senere atter nedbrudte, 
saakaldte Prinds Jørgens Palæ.

Borgpladsen indtager et meget betydeligt Fladeind
hold, c. 17 Tdr. Land, og muligvis har den gamle By 
oprindelig ligget i Læ af Murværkerne og været indknebet 
paa denne Plads, indtil Grændserne bleve for snævre, og 
Byen efterhaanden flyttedes udenfor Murene. Endnu om
gives Borgpladsen tildels af den ydre Ringmur med større 
og mindre Rester af Taarne, de fleste halvrunde, og over 
det hele knejser «Gaasetaarnet» i sin oprindelige Højde 
oppe paa Banken over den gamle Slotsgrav, af hvilken 
nu kun en mindre Del er tilbage.

Tæt Nordvest for Gaasetaarnet traf man ved Under
søgelsen af Pladsen paa Levninger af Murværk, som viste 
sig at tilhøre Slottets gamle Kirke, en større Bygning fra 
den ældre Middelalder, bestaaende af Skib med Taarn i 
den vestlige Ende og med Kor og Korrunding, hvilken 
senere er blevet nedbrudt ved Korets Forlængelse. Kir
kens fulde Længde har været c. 123 Fod, hvoraf Skibet 
med Taarnet have indtaget de 78 Fod; Breden var 38 Fod.
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Af Bygningen var i Hovedsagen alene Fundamenterne be
varede. I den vestlige Ende af Skibet fandtes Funda
menter, formentlig til en Pille, som har baaret Taarnets 
østlige Mur. Kun ved Koret og den nedbrudte Korrunding 
fandtes endnu nogle enkelte Murstensskifter liggende oven- 
paa Grundstenene. Under Kirkens og Korets kun delvis 
bevarede Murstensgulv traf man paa flere stensatte Grave 
fra Middelalderen, og her gjordes interessante Fund af 
Genstande, deriblandt af Signeter, nedlagte hos de Døde, af 
Sværd og af adskillige Mønter, der viste, at Gravene til
hørte Tiden fra Valdemar Sejer til Erik af Pommern. De 
stærkt ødelagte Bygningsrester af Kirken, som ikke vilde 
kunne bevares afdækkede, bleve efter Undersøgelsen atter 
tildækkede med Jord og Pladsen planeret som tidligere.

Slottets Hovedparti er beliggende i Syd og danner en 
noget uregelmæssig Firkant. Dennes sydlige, c. 260 Fod 
lange, Side falder sammen med Slottets Ydermur ud mod 
Søen, og har i Forbindelse med Ringmuren paa de tre 
andre Sider, af hvilke den østlige og vestlige have en 
Længde af c. 170 Fod, dannet Forsvaret for det egentlige Slot. 
I hvert Hjørne af den indre Borggaard har staaet et firkantet 
Taarn og paa Midten af den nordlige Mur ved Porten 
et noget skævt, ligeledes firkantet Taarn, hvis Mursider 
udvendig vare c. 37 Fod lange. Udgravningsarbejderne 
vare allerede tidligere paabegyndte paa Hovedpartiets vest
lige og tildels paa den nordlige Side og fortsattes nu paa 
den østlige og nordvestlige Side, hvor betydelige Mur
værker, som omsluttede flere store og dybe Kælderrum 
fra den hos Resen saakaldte «Øster Sal», bleve fremgravede 
og udtømte for de store Mængder af Jord, Sten og Mur
fyld, som var nedkastet i dem. Murværket underkastedes 
efter Udgravningen en foreløbig Restauration; dog maatte 
Resterne af det firkantede Taarn atter tildækkes paa Grund 
af deres stærkt medtagne Tilstand.

Foruden disse Undersøgelser har Nationalmuseet ladet
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foretage betydelige Arbejder med Murværkernes Restaura
tion, saaledes er Ringmuren paa flere Steder omhyggelig 
blevet udbedret, hvor den var skrøbelig. Endvidere er 
der foretaget en gennemgribende Istandsættelse, af Ruiner
nes mest interessante Punkt, Gaasetaarnet, saavel ud
vendig som indvendig. Det til Murranden 115 Fod høje 
Murværk havde i Tidens Løb lidt betydelig Skade, og det 
var derfor nødvendigt at fjerne en stor Del forvitrede 
Munkesten og erstatte dem med nye. Inde i Taarnet blev 
paa flere Steder Dør- og Vinduesindfatninger, som i en 
sildigere Tid vare bievne underkastede uheldige Istandsæt
telser og Forandringer, bragte tilbage til deres oprindelige 
Skikkelse. En Undersøgelse af det øverste, krenelerede 
Taarnparti bragte det Resultat, at den for c. 25 Aar siden 
gennemførte Forandring af Spiret neppe svarer til dettes 
oprindelige Udseende, idet det ikke, som dengang antaget, 
kun har dækket Taarnet indenfor Vægtergangens Omkreds, 
men har strakt sig ud over Taarnmuren paa alle Sider. 
Skaarenes horizontale Bundflader og de øverste, ligeledes 
horizontale Murflader, der ere uden Fald for Regnvandet, 
vise, at Taarnet maa have været helt overdækket.

Ved de foretagne Restaurationsarbejder har man med 
største Omhu tilstræbt at give Murværket dets oprindelige 
Udseende tilbage. Stenene ere, saavidt mulig, gjorte i 
Overensstemmelse med de gamle, og den anvendte Mørtel 
med «slagen» Kalk er ganske som den tidligere. Ved disse 
Arbejder, der i Hovedsagen ere udførte af Hr. Murmester 
Licht, som saaledes har Æren af Arbejdet ved Gaasetaar- 
nets smukt gennemførte Restauration, vil den minderige 
Slotsruin kunne blive bevaret for lang Tid i sit nuværende 
Udseende.

Herfra vende vi tilbage til Nordsjælland, til den ved 
sin Forbindelse med Valdemar Atterdags Navn saa vel
kendte Slotsruin Gurre, beliggende paa en lille Banke 
tæt ved den skovkrandsede Gurresø, hvorfra Vandet tid-
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ligere fyldte Gravene, som paa alle Sider omgav Slottet. 
Dettes Ydermure danne en Firkant af noget skæv Form, 
hvis Sider have en Længde fra 117—135 Fod, med et fir
kantet Taarn i hvert Hjørne. Midt i Slotsgaarden har 
fordum rejst sig et kraftigt Midttaarn, c. 36 X 47 Fod i 
Firkant, hvis Underparti, opført af Granit, indvendig er 
delt i to Rum.

For længere Tid tilbage har der gentagne Gange været 
foretaget Udgravningsarbejder paa Ruinerne, navnlig ved den 
tidligere Skovrider Bjørnsen ; men disse Arbejder synes ikke 
at have været planmæssig gennemførte og kun lejlighedsvis 
foretagne. Da den med en Udgravning altid fornødne Re
stauration af de afdækkede Murværker ikke samtidig blev 
foretaget, bidrog disse Undersøgelser i ikke ringe Grad til 
Ruinens yderligere Forfald i Tidens Løb.

Arbejdet kom imidlertid i en anden Gænge, efterat 
Nationalmuseet havde optaget det. Aar efter Aar fortsættes 
nu disse Undersøgelser ved velvillig Assistance af Hr. Gods
ejer Tutein til Gurrehus og under stedligt Tilsyn af Hr. 
Forvalter Jensen. Efterhaanden er der saaledes foretaget 
Udgravning af den indre Borgplads mellem Hovedtaarnet 
og Ringmuren, ligesom ogsaa denne udvendig paa alle 
Sider tildels er blottet for Jordfylden, som tidligere laa 
højt op ad Murene. Disse Arbejder ere endnu ikke førte 
til Ende, men ville blive det inden ret lang Tid.

Særlig Interesse frembød Udgravningen af Partiet ved 
det nordøstlige Hjørnetaarn, hvor en Vandløbsaabning kom 
tilsyne, gennem hvilken Vandet fra Slotsgaarden er blevet 
ført ud i Graven. Lignende Aabninger synes ogsaa at have 
været anbragte i de sydøstlige og nordvestlige Hjørnetaarne. 
Endvidere fandtes der midt paa Ringmurens nordlige og 
sydlige Sider to ganske ens Adgangspartier til Slottet af 
en ejendommelig Konstruktion, paa begge Steder med to 
foroven mod hinanden sammenløbende, c. 2 Fod brede, 
Vindeltrapper, ad hvilke man har haft Adgang til Slottet,
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formentlig gennem en Døraabning i hver af de to Mur
sider.

Indtrængende Fugtighed, Kulde og den frodige Vegeta
tion, som dækker Ruinerne, har paa flere Steder øvet øde
læggende Virkninger og gjort Murværket skrøbeligt. For 
at imødegaa et for stærkt Forfald vil det derfor være en 
af Museets Opgaver at foretage en omfattende Restauration 
af Ruinerne saavel af de nu afdækkede Partier som af dem, 
der endnu dækkes af Fylden, men som inden ret lang Tid 
ville komme for Dagens Lys. Desuden vil en Oprensning 
eller Opgravning af de nu saa godt som ganske forsvundne 
Slotsgrave sikkert bringe Resultater af væsentlig Betydning. 
Gennem lange Tider, medens Slottet stod i sin Velmagt, 
har Graven tjent til Udkastningssted for Beboerne, og 
meget, som dengang har været bortkastet som værdiløst, 
vil det nu have sin store Betydning at finde. Her ligger 
utvivlsomt endnu en stor Del Sager, som vil kunne kaste 
Lys over forskellige Sider af det fordums Liv paa Gurre 
Slot i Valdemar Atterdags og Erik af Pommerns Dage.

En foreløbig Undersøgelse har Nationalmuseet anstillet 
paa Banken, hvor tidligere Holbæk Slot har ligget, paa 
hvis Tomt der nu staar en Avlsgaard med sine Stalde og 
Længer. Slotsbanken danner en Firkant, omgivet paa alle 
Sider af træbevoxede Grave, som endnu i Mands Minde 
have været vandfyldte. Adgangen har været paa den syd
lige Side. Af selve Slotsbygningen træffes endnu Spor i 
den ikke ret gamle Hovedbygnings Kældere, hvor det 
tykke Murværk, opført af svære Kampesten i de udven
dige Mursider og indvendig af Munkesten, ere de eneste 
Rester fra Fortiden. Ved Gravning paa Gaardspladsen 
stødte man paa Levninger af Slottets andre Bygninger; 
men en Undersøgelse blev ikke gennemført og vil iøvrigt 
være vanskelig at udføre paa Grund af de nu staaende 
Bygningers Beliggenhed.

Holbæk Slot har kun spillet en ringe Rolle. Det om-
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tales sent i Tiden, først Aar 1320, og der er ingen histo
riske Begivenheder knyttet til det. En vistnok upaalidelig 
Meddelelse gaar ud paa, at den fordrevne svenske Konge 
Birger, som fik Holbæk Len til sit Underhold, skal have 
boet paa Slottet og være død her. I Krigsaarene 1658— 
1660 blev Slottet ødelagt og rejste sig ikke mere.

Ude paa den sydlige Pynt ved Indsejlingen til Korsør 
hæver sig den Dag idag det høje, af brændte Sten opførte 
Taarn, som i gammel Tid var Hovedtaarnet paa Korsør 
Slot. Af det gamle Slot er der ellers intet tilbage i Nu
tiden, efterat Stedet senere har været benyttet som Fæst
ning, og de militære Krav ikke kunde forenes med det 
gamle Slotsanlæg. De Bygninger, som nu ses omkring 
Taarnet, ere derfor alle fra en senere Tid, ligesom Voldene 
og Gravene, der omgive Fæstningen, ere af nyere Oprin
delse. Nationalmuseet har derfor udelukkende kunnet kon
centrere sin Opmærksomhed paa Taarnbygningen og har 
ladet denne nøjagtig undersøge og opmaale ved Hr. Arki
tekt A. Mathiesen. Taarnet er bygget af store Mursten i 
Munkeforbandt, vistnok i Midten af det 14de Aarhundrede. 
Det har en Højde af c. 80 Fod, og Murene ere forneden 
8 Fod tykke, højere oppe 7 Fod. Nederst i det findes et 
Kælderrum og derover har oprindelig været 7 Stokværk; et 
8de tilbyggedes i dette Aarhundredes Begyndelse, og samtidig 
fik Taarnet et Skraatag. I Tidernes Løb har Murværket 
været underkastet adskillige Forandringer og Ombygninger. 
Vinduerne ere paa flere Steder enten tilmurede eller for
størrede, og den gamle murede Kaminkanal op gennem 
Taarnmuren har i nogle Stokværk været uden Kaminaab- 
ninger, idet disse i en senere Tid ere bievne tilmurede, 
indtil de nu genfandtes ved Undersøgelsen. Den nuvæ
rende Indgang til Taarnet er gennem en, i sildigere Tid 
udhugget, Døraabning i nederste Stokværk. I tidligere 
Dage har man gennem to over hinanden anbragte Døraab- 
ninger ad udvendige Træstiger eller Trætrapper haft Ad-
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gang til to af Taarnets Stokværk. Nu ses Døraabningerne 
siddende oppe i Muren uden nogensomhelst Forbindelse 
med Jorden. Indvendig fører Trætrapper op gennem alle 
Taarnets Stokværk. I det 7de ses en Række Huller til 
alle Sider gennem Murene i deres hele Tykkelse. I disse 
Huller har tidligere været anbragt Tømmer, som naaede 
frem paa de udvendige Sider af Muren, og som bare et 
Galleri øverst oppe omkring Taarnet.

Efterat have foretaget sin Undersøgelse har Arkitekt 
Mathiesen udarbejdet et Forslag til Taarnets Restauration, 
gaaende ud paa ved de fundne Spor og Vink saavidt mulig 
at bringe dets oprindelige Udseende tilbage. De udvendige 
Taarntrapper skulde atter anbringes og den nuværende 
Indgangsdør tilmures igen. Vinduerne skulde gengives 
deres gamle Maal og Forhold, det øverste nyere Stok
værk skulde fjernes og Overmuren forsynes med Tinder, 
saaledes som det viser sig, at Taarnet har haft i gamle 
Dage. Derimod er det ikke klart, hvorvidt Taarnet op
rindelig har haft Tag, eller om det har været aabent for
oven, forinden dets skraa Tag paalagdes. De klimatiske 
Forhold kunne tyde paa, at et Tag kan have været nød
vendigt, da Bygningen ellers vilde være for stærkt udsat 
for Nedtrængen af Fugtighed i Murværket; muligvis har 
det oprindelig baaret et Pyramidetag, som har strakt sig 
ud over det tidligere Galleri foroven.

Korsør Taarn er, foruden Gaasetaarnet, det eneste 
Bygningsværk herhjemme af denne Art, der er bevaret fra 
Middelalderen i saadan Stand, at de oprindelige Forhold 
endnu kunne paavises. En Restauration af Taarnet vil 
saaledes have sin store Betydning, og naar den er fuldført 
ville vi i denne Bygning eje et historisk Bygningsværk af 
stor arkæologisk Betydning til Belysning af Middelalderens 
F orsvars værker.

Vender man Blikket fra Korsør ud over Storebælt, da 
møder det lige i Vest Sprogøs Banke, som hæver sig
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ude midt i Beltet. Ligesom i fordums Dage bærer Øen 
et højt Taarn; men medens det nu er Fyret, som knejser 
derude, var det dengang Taarnet, som Valdemar den Store 
opførte som et kraftigt Fæstningsværk mod Vendernes An
greb. Øens Udseende var dengang vidt forskelligt fra dens 
nuværende; den laa paa den Tid som et skovklædt, venligt 
Punkt ude i den blaa Sø, medens den nu præsenterer sig 
som en nøgen Banke med temmelig stejle Affald.

Kong Valdemars Bygningsværk har neppe spillet nogen 
synderlig fremtrædende Rolle som Forsvarsværk; men det 
har sin store Interesse, fordi Valdemar til dets Opførelse 
anvendte brændte Sten, hvilket Bygningsmateriale højst 
sjelden blev benyttet paa hans Tid, saa sjelden, at Efter
tiden søgte at bevare Mindet herom ved at nævne dette 
Byggeforetagende blandt Kongens store Handlinger, som 
optegnedes paa den Blyplade, der nedlagdes i hans Grav.

Fæstningsværket har i sin Tid bestaaet af et Hoved- 
taarn, omgivet af en af Kampesten opført Ringmur. Desto- 
værre blev der ikke tænkt videre paa de arkæologiske 
Hensyn dengang, da Fyrtaarnet opførtes i Aarene 1867— 
68. Det anbragtes nemlig just paa det gamle Taarns Plads 
og dækker dets Fundamenter saaledes, at alle Undersøgel
ser af dette gamle Bygningsværk ere umuliggjorte. National
museet har derfor kun kunnet have sin Opmærksomhed 
henvendt paa en Undersøgelse af Fæstningsterrainet og paa 
Murlevningernes Restauration.

Ringmuren, der tidligere laa tildels dækket af Jord, 
danner ejn skæv Firkant omkring Taarnet, og har en samlet 
Længde af 360 Fod. Murene findes endnu bevarede i en 
Højde af indtil 8 Fod; deres Tykkelse er 5 Fod. Detailler 
i Murværket findes ikke bevarede. Til Opførelsen er an
vendt raa Granit, lagt i Kalkmørtel, og der blev ved Re
staurationen anvendt Materialier, der saavidt mulig svarede til 
det Gamle; man brugte saaledes «slaaet» Kalkmørtel med 
meget skarp Grus, nøjagtig som det, der ses at være brugt.
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Udgravningsarbejderne bragte iøvrigt ikke noget af 
særlig Vigtighed for Dagen, der kunde belyse Længden af 
det Tidsrum, hvori Borgen holdtes i Brug.

Lægge vi Vejen videre vesterpaa, da møder os strax 
paa Fyen Rester af en af vore historisk kendte Konge
borge, Nyborg Slot. Endnu staar den gamle Hovedbyg
ning tilbage, 198 Fod lang og 37 Fod bred, bestaaende 
af en ældre sydlig Del, opført i Middelalderen, og en 
yngre Del, formentlig fra Midten af det 16de Aarhundrede. 
Bygningen har i Tidens Løb lidt megen Overlast ved de 
af praktiske Hensyn foretagne Forandringer, saavel ind
vendige, som udvendige. De gamle Vinduesaabninger ere 
forstørrede eller tilmurede, og nye Vinduer ere bievne anbragte 
ved at gennembryde de 4—10 Fod tykke Mure. Ogsaa 
nye Døraabninger og Forandringer af de ældre have for
styrret de gamle Forhold. Taarne og Udbygninger ere 
nedbrudte, ligesom den tidligere Fordeling af Rummene 
er forstyrret paa mange Maader. Den mægtige Bygning 
er dog endnu i flere Henseender af væsentlig Interesse, 
navnlig paa Grund af dens gamle, rummelige Sal, c. 95 Fod 
lang og 24 Fod bred, med svære, udskaarne Bjælkehoveder 
langs med Murene under Loftet og med Støttetømmer af 
en ejendommelig Konstruktion midt gennem Salen i dens 
hele Længde.

Under Museets Ledelse har Ingeniørdirektionen med 
pekuniær Assistance fra Byraadets Side ladet foretage om
fattende Udgravningsarbejder i Slotsgaarden, hvorved først 
Fundamenterne bleve fremdragne af en for c. 25 Aar siden 
nedbrudt Udbygning fra Hovedfløjens nordøstlige Ende. I 
denne Bygning skal efter Sagnet Hertug Valdemar have siddet 
fangen, indtil han Aar 1286 fik sin Frihed. Ved Udgrav
ningen fandtes Spor til, at denne Udbygning har haft en 
Taarnbygning ved den østlige Gavlmur, og at der paa 
den nordlige Side ud mod Søen kan have strakt sig en lav 
Jordskanse, der muligvis har været forsynet med Palisader og
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saaledes dækket denne Side af Slottet. Da de fremdragne 
Murlevninger vare for svage til at kunne modstaa Tidens 
og Vejrligets Indflydelse, og de tillige vilde være til Hinder 
for Pladsens Benyttelse, bleve de atter tildækkede, og Ter- 
rainet planeret.

Udgravningsarbejdet har endvidere omfattet Slottets øst
lige Parti omkring det svære, firkantede Hovedtaarn, hvis Mur
værk viste sig oprindelig at tilhøre Middelalderen med en, 
muligvis i det 16de Aarhundrede foretagen F'orstærkning af 
Murene. Ved Taarnets østlige Side fandtes betydelige Lev
ninger .af Murværk, der tilhørte meget forskellige Tider, og 
som vidnede om store Forandringer i det Bygningsparti, som 
har ligget her. Utvivlsomt tilhøre de fremdragne Mure for 
en Del Slottets gamle Indgangsbygning, der muligvis ved 
fortsat Udgravning vil vise sig at have været af noget lig
nende Konstruktion som ved Gurre. At Passagen ind til 
Slottet har været her, fremgaar deraf, at der endnu i den 
udenfor liggende Grav findes Stenpiller, to og to, hvorpaa 
Broen har hvilet.

Ved fortsatte Undersøgelser af den vidtstrakte Slots- 
gaard vil det forhaabentlig lykkes at faa Klarhed over 
Slottets tre nedbrudte Fløjes Grundplan og Udstrækning 
og saaledes at kunne tilvejebringe et Materiale af stor 
Betydning til Kendskabet om dette i vor Middelalders Historie 
saa ofte omtalte gamle Slot.

Efter denne Udflugt vesterpaa drage vi mod Øst, saa 
langt vi kunne, til Landets yderste Grænseland i Østersøen, 
Bornholm. Omtrent midt paa Øen, i den smukke, klippe
rige Skovstrækning, Almindingen, ligge her Ruinerne af 
den i Midten af det 13de Aarhundrede indtagne og øde
lagte kongelige Fæstning Lilleborg. Gennem en længere 
Aarrække har Nationalmuseet paa dette Sted ladet foretage 
Undersøgelsesarbejder, som væsentlig have været rettede 
mod Borggaarden samt mod Borgens udvendige nordøstlige 
Side, hvor en Masse Affald har været udkastet ned ad den
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stejle Klippeskraaning. Disse Undersøgelser have ikke blot 
givet Klarhed over Borgens oprindelige Plan, men have 
tillige skaffet en stor Mængde Sager for Dagens Lys, som 
ere af største Betydning for Forstaaelsen af Kulturlivet i 
vor Middelalder, fra Valdemar den Stores indtil Christopher 
den istes Tid. En Mængde Vaaben, forskellige Brugs
genstande, Husgeraadssager og Sølvmynter have i saa Hen
seende givet højst værdifulde Oplysninger. Af særlig Inter
esse har det ogsaa været at finde tildannede Sten, der 
vise, at Borgen i sin Tid har haft dobbelte, rundtbuede 
Vinduer, og at der til Dele af den har været anvendt 
brændte Sten. Disse træffes dog kun yderst sjelden i 
Fylden; sandsynligvis har man borttaget dette, dengang 
kostbare Bygningsmateriale og anvendt det andetsteds.

Ved Udgravningen fremdroges Fundamenterne af den 
gamle Portbygning, og den oprindelige Vej, som førte til 
den opover Klipperne, blev afdækket i en betydelig Længde, 
Fremdeles fandt man paa den nordøstlige Side Rester af 
Murværk, som strakte sig oppe fra Borgen ned ad Klippe
siden; en tilsvarende Murlevning har man truffet paa den 
modsatte Side af Borgen. Sandsynligvis har man her Re
ster af to Trappenedgange, som have ført ned til Søen, 
der tidligere omgav Borgen, paa hvilken der ikke fandtes 
Brønd eller naturlig Vandforsyning.

Udgravningerne paa Lilleborg nærme sig stærkt deres 
Afslutning. Naar Resultaterne komme til at foreligge fær
dige, og man har et samlet Overblik over, hvad der er 
fremdraget, skulle vi atter vende tilbage til Omtalen af 
dette Sted, der i en saa ualmindelig høj Grad har ydet 
Oplysning om Kulturlivet i et bestemt Tidsrum af vor 
tidlige Middelalder.

Sandsynligvis har Indtagelsen og Ødelæggelsen af Chri
stopher den istes kongelige Fæstning, Lilleborg, ført til, 
at Erkebiskop Jakob Erlandsens Broder, Andreas, efter 
denne sin Sejr har opført Hammershus Slot. De to
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Fæstningsværker danne saaledes ligesom en Fortsættelse, 
det ene af det andet. Ogsaa paa Hammershus har National
museet foretaget betydelige Arbejder i de senere Aar, og 
navnlig have de omfattende Udgravningsarbejder spredt et 
nyt og rigt Lys over Slottets tidligere Bygningsforhold.

Et omfattende Arbejde har saaledes Udgravningen været 
af det indre Bygningskomplex, den gamle, saakaldte «Man- 
telgaard» med Hovedtaarnet, Kirke- og Kasernefløjen. Kirken, 
der har en Længde af 44 Fod og en Brede af 21 Fod, 
har oprindelig været opført af Granit og med Bjælkeloft; 
senere er der blevet indsat tre Krydshvælvinger af brændte 
Sten i Rummet. Vinduerne ind til Slotsgaarden ere sam
tidig bievne forstørrede, medens de paa Nordsiden have 
beholdt deres oprindelige Udseende. I Fylden omkring det 
gamle Stenalter fandtes forskellige Mønter, af hvilke de 
ældste vare fra Begyndelsen af det 14de Aarhundrede. Ved 
Udgravningen af Mantelgaardens sydlige Fløj, Kasernefløjen, 
fandtes sex større og mindre Rum samt Underpartiet af 
et halvrundt Trappetaarn, med Opgang fra Gaarden til det 
nu ganske forsvundne 2det Stokværk og med Indgang til 
det underliggende Rum. Gaardspladsen fandtes belagt med 
større og mindre Kampesten, mellem hvilke der var lagt 
flere Rækker store, flade Sten som Kørebane og tillige en 
Rendesten, der førte Vandet ud gennem Portaabningen i 
den vestlige Side.

Fremdeles ere de tidligere neppe synlige Rester af 
den Bygning tæt indenfor Slottets yderste Port ved Broen 
bievne udgravede, i hvilken fordum Hammershus Brothing 
holdtes. Bygningen fandtes at have en Længde af 51 Fod 
og en Brede af 27 Fod med et bredt Underrum i Bygnin
gens hele Længde, til hvilket der førte en Trappenedgang 
i den nordlige Ende. Langs med den østlige Side strakte 
sig et langt, smalt Rum eller Gang, der efter de svage 
Spor at dømme har været overhvælvet.

Det gamle Thinghus hører til Slottets tidligste Byg-
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ninger. Ved den foretagne foreløbige Restauration af det 
fremgravede Murværk fandtes der mellem de i Tidens Løb 
løsnede Granitsten en Mønt fra Erik Glipping, altsaa fra 
den Tid, da Slottet blev grundlagt. Ogsaa ved Udtøm
ningen af det dybe Underrum traf man paa Kendetegn om 
en høj Ælde. Her laa nemlig nedkastet en Del forskellige 
Sager, deriblandt enkelte Mønter, som tilhørte den første 
Halvdel af det 14de Aarhundrede. Desuden laa her to 
store runde Kalkkager, der havde siddet hver i sin Kalk- 
ballie, af hvilke der endnu fandtes mørnede Træstumper 
tilbage.

Det sidste større Udgravningsarbejde paa Hammershus 
har omfattet Bropartiet over Dalen paa Slottets østlige 
Side og den tilstødende Portbygning paa Slotsbanken. 
Kørevejen over Slotsbroen var efterhaanden bleven ganske 
ufarbar for Vogne, idet den paa Grund af Murværkets 
Forfald var blevet stærkt indsnevret og usikker ved Siderne. 
En Istandsættelse nødvendiggjorde Bortgravningen af den 
løse Fyld, et Arbejde, der lovede at give højst interessante 
Resultater.

Bropartiet ved Hammershus har mangfoldige Gange 
været gengivet paa Malerier. Man saa en spidsbuet Aab- 
ning, over hvilken Vejen førte forbi et prægtigt Træ, som 
højst malerisk havde anbragt sig paa dette Sted. Det 
smukke Almetræ maatte falde, og det viste sig da, at dets 
Rødder strakte sig ned i en anden, ligeledes spidsbuet 
Aabning under Broen. Det fremgik af Overensstemmelsen 
i de to Buers Form og i den fælles Ordning i Murskifterne, 
at Opførelsen af dem begge var samtidig. Efter Bortgrav
ningen af de betydelige Masser af Fyld blev Murværket 
underkastet en grundig Istandsættelse, hvilket medførte et 
betydeligt Arbejde, da det øverste Parti var saa ødelagt, 
at kun den halve Brede af Kørebanen var tilbage. Ved 
Oprensningen af Buerne viste det sig, at de begge i en 
sildig Tid havde været indrettede til Beboelsesrum. De i
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Ler lagte Murrester heraf maatte imidlertid fjernes, efterat 
de vare bievne opmaalte og aftegnede.

Broen, der endte i et bredt Brohoved, og den overfor 
liggende Portbygning vare adskilte fra hinanden ved et 
dybt Mellemrum, hvorover Vindebroen kunde sænkes fra 
Porthuset. Denne Konstruktion havde i Tidens Løb været 
underkastet flere Forandringer af Hensyn til en Udvidelse 
af Kørevejen; omsider var den ganske blevet opgivet, og 
man havde pakket det Hele til med Sten og Jord og 
saaledes tilvejebragt en fast Vej til Slottet. Ved Under
søgelsen af Portbygningen kom disse Forandringer tydeligt 
tilsyne, idet man fandt tre Brolægninger i Vejen, den ene 
3/<t Alen over den anden, alle belagte med runde eller 
flade Granitsten. De to ældste vare forsynede med en 
Rendesten i Midten, medens den øverste og yngste havde 
Rendesten ved hver Side.

I Porthuset fandtes endnu Murværket bevaret af det 
gamle Underrum, hvori Broklappens Kontravægt havde 
sænket sig under dets oprindelig af Planker lagte Gulv, 
naar Vindebroen hejstes op til Dækning for Porten. Paa 
den sydlige Side i Huset var der indrettet to Rum, det 
ene formentlig til Portvægteren; i det andet var Portsmedien. 
Her laa endnu Slagger paa Ildstedet. Undersøgelsen af 
dette vigtige Parti af Slottet er iøvrigt ikke fuldført; her 
vil sikkert være adskillige Enkeltheder at finde, som nu 
dækkes af Jordfyld.

Hammershus frembryder i det Hele særlig Interesse, 
fordi her findes saa meget bevaret af Forsvarsværker fra 
de forskellige Perioder, at Udviklingen kommer mere til
syne her end andetsteds. Store Partier af Ruinerne ligge 
endnu dækkede under Jord og Murfyld; naar de ere ren
sede herfor, vil Slottets Plan i sine Enkeltheder komme til
syne. Dette betydelige Arbejde tør nu forventes afsluttet i 
en ikke fjern Fremtid, efterat der er bevilliget Nationalmuseet 
de til dets Udførelse fornødne Pengemidler af Statskassen.
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Foruden de her omtalte større Undersøgelser -har Na
tionalmuseet ladet foretage flere andre Arbejder paa for
skellige Steder. De have imidlertid været enten af mindre 
Betydning eller ere endnu ikke afsluttede, saaledes Under
søgelsen af de gamle Fæstningsværker paa Øen Hjelm, 
hvor Marsk Stig efter Erik Glippings Drab opførte en 
Borg, vistnok med to Taarne, da Folkevisen siger: «haver 
nu Hjelm faaet Horn». En gennemført Undersøgelse af 
denne historisk bekendte 0 vil utvivlsomt bringe interes
sante Resultater. Det samme vil iøvrigt gælde et Punkt, 
hvor der allerede har været udført et betydeligt Arbejde, 
som stadig fortsættes, men som ligger udenfor Øernes Om- 
raade og derfor ikke kan medtages her, nemlig Ruinerne 
af Hald Slot. Museet har her fundet en værdifuld Støtte 
i. den tidligere Ejer af Hald Hovedgaard, Hr. Herredsfoged 
Krabbe, og dennes Søn, Hr. Jægermester Krabbe, der nu 
er Besidder af dette minderige Sted.



Udstyrelsen af en Eremitage i Frederik 
den Tredies Tid*

Af

P. Brock.

I et Haandskrift i Rigsarkivet, betitlet: «Tres humble 
Project Comme Sa Majesté peut Meublir Sa Maison dans 
le Jardin», paa hvilket Hr. Rigsarkivar, Dr. phil. Bricka 
velvillig har henledet min Opmærksomhed, findes der nogle 
ganske interessante Oplysninger om Møbleringen og Ud
styrelsen af en kongelig Bolig i Slutningen af Frederik den 
Tredies Tid. Det paagjældende Manuskript, en lille i Pap 
hæftet Bog i Kvart, af hvilken iøvrigt nogle, som det synes 
ubeskrevne Blade ere udrevne, er helt igennem affattet paa 
Fransk med nogle tyske Ord indblandede i Texten. For
fatterens Navn anføres ikke, Bogen er ikke dateret, og den 
nævner heller ikke vedkommende Konges eller Dronnings 
Navn, men af Indholdet kan det ses, at den ikke kan være 
yngre end 1672, da Carl van Mander omtales som endnu 
levende, og ikke ældre end 1667, idet der nævnes Værelser 
til Brug for Hans kgl. Højhed og Hendes kgl. Højhed Prin
sessen , med hvilke maa betegnes Kronprins Christian, 
senere Kong Christian den Femte, og hans Gemalinde 
Charlotte Amalie, der bleve formælede 1667. Endvidere
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nævnes Værelser bestemte til Prins Georg og i hans Fra
værelse til Prinsesserne Vilhelmine og Ulrica (Vilhelmine 
Ernestine og Ulrica Eleonora), hvilke alle tre først forlode 
Danmark i Christian den Femtes Tid, medens Prinsesserne 
Anna Sophie og Frederike Amalie, der bleve formælede 
henholdsvis 1666 og 1667, ikke nævnes. Paa Titelbladet 
er tilføjet med en senere Haandskrift: «Rosenborg», samt 
Oplysning om, at Manuskriptet er foræret Arkivet 1750 
af Justitsraad Hersleb.

Den i Haandskriftet omtalte Bygning, af hvis tre 
Etager Bogen indeholder Grundrids, kan, forsaavidt over
hovedet den senere Tilføjelse «Rosenborg» er rigtig, efter 
Grundridsene i ethvert Tilfælde ikke være selve Rosenborg 
Slot, men muligvis den Bygning, der forlængst er omdannet 
til den nuværende, saakaldte Herkulespavillon. Ifølge Inge
niør Otho Heidens Kort over Kongens Have af 5. Maj 
1649 (gengivet i F. R. Friis’ Samlinger til Dansk Bygnings- 
og Kunsthistorie) kaldtes Bygningen dengang det blaa Hus; 
her indrettede Kort Adeler senere et hollandsk Kjøkken 
ligesom et tilsvarende i Badstuen ved Frederiksborg, hvor
for han 1673 som Betaling efter Ansøgning fik Patronats- 
ret til en Kirke i Bratsberg Amt. I Begyndelsen af Chri
stian den Femtes Regering var der her en hollandsk 
(formentlig Amager-) Pige Regine Bendtsdatter, som fik 
12 Rdlr. Kvartalet for at renholde det hollandske Stentøj 
i Rosenborg Have. I Slutningen af Christian den Femtes 
Tid blev der ofte afholdt Tafler i den hollandske Kjøkken- 
bygning, saaledes den 11. Oktober 1695 i Anledning af 
Kronprinsens Fødselsdag, da der hørtes Vokal- og Instru
mentalmusik og Stykkers Løsning, den 6. og 8. November 
samme Aar, den 27. April 1696 i Anledning af Dronnin
gens Fødselsdag, den 12. August samme Aar, den 24. 
Marts og 4. Maj 1698 og flere Gange i Juni, Juli og 
August 1699 (Brock, Historiske Efterretninger om Rosen
borg I. S. 139 ff). I Bygningen, der i Rosenborgs Inven-
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tarier af 1718 S. 591—596 og 1731 S. 547—552 kaldes 
det røde Lysthus eller Ermitatz, under hvilken det hol
landske Kjøkken nævnes, fandtes to Elevatorer, som ere 
antydede paa Grundridsene i Manuskriptet. Den ene af 
disse var bestemt til at hejse Personer op, saaledes som 
det fremgaar af Inv. 1718 S. 596 Nr. 9 og 1731 S. 552 
Nr. 9, hvor det hedder: «Een opgang Stoel, eller Maschine 
Med sine hiul, Liiner og Laad». Ifølge en tilskreven Be
mærkning i Inv. af 1731 blev Stolen og Linerne kasserede 
paa Grund af Ælde, Loddet givet Blytækker Peder Jensen 
som Betaling og Hjulet solgt ved Auktion 1734; i Af- og 
Tilgangslisten for 1731—1744 anføres det ogsaa, at «Et 
Jern Hiul med sin Rulle, som tilforn har været til en op- 
gangs-Stoel ved Eremitagen her i Haugen», er solgt ved 
Auktion 1734. Den anden Elevator var bestemt til at 
hejse Maden og ifølge Thurahs Hafnia hodierna S. 79 til
lige «de drikkende Vare» op og beskrives i Inv. 1718 
S. 595 Nr. 1 og 1731 S. 551 Nr. 1 saaledes: «Udi Een 
Maschine, findis een Sølf Plade, der om een Krands, med 
trej palm greene. Altsammen af Sølf, hvor udj Maden, 
som Postillionen opfører, sættis; Maschinen med sine fem 
Jern Laad og Liiner». Naar Stouenberg (Rosenborg Slot 
1840 S. 6, jvfr. Friis’ Samlinger S. 7) siger, at Christian 
den Sjette har ladet dette Lysthus nedrive 1734, da er 
dette af flere Grunde urigtigt; for det første indeholder 
Inventariet af 1731, i hvilket der stadig er indført Be
mærkninger om, hvad der er afgaaet lige til Komman
danten, Oberstlieutenant Langhorns Død 1759, Intet herom, 
ligesom der heller ikke i den af Langhorn den 31. December 
1744 underskrevne Af- og Tilgangsliste for 1731—1744 
nævnes Noget herom, hvorimod det af de nævnte tvende 
Aktstykker fremgaar, at et andet Lysthus, nemlig «det 
grønne», der omtales i Inventarierne kort efter Eremitagen, 
er blevet nedbrudt 1735, saaledes som Stouenberg ogsaa 
selv rigtigt anfører. Dernæst hedder det 1748 i Thurahs
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Hafnia hodierna S. 79, at Bygningen «endnu» er fra Chri
stian den Fjerdes Tid, og naar det sammesteds bemærkes, 
at «man finder her, især i de næst ved Spise-Salen værende 
Cabinetter, endeel skiønne Malerier, meest en mignature, 
hvis Forestillinger kand i Besynderlighed forlyste deres 
Øyen, som dyrke Cupido», da bekræftes dette af Inven
tarierne af 1718 og 1731, hvor der bl. A. efter Kongens 
Spisegemak i Kabinettet ved Kongens Stol nævnes: Gud
indernes Bad, Mars og Venus, et Stykke om Lefleri og 
fire smaa Gudinder. Afbildningen i Hafnia hodierna Tab. 
XVI kan meget godt passe med Grundridsene i Manu
skriptet. Det er beklageligt, at Inventariet af 1759 endnu 
ikke er kommet tilveje, da det muligvis indeholder Oplys
ning om Bygningens senere Skjæbne. Det synes dog rime
ligt, at den, i det mindste i det væsentlige, er forbleven 
uforandret indtil Ombygningen 1773, da den af Harsdorff 
blev forandret til den nuværende Herkulespavillon; i Inven
tariet af 1781 og de følgende Regnskaber hedder det, at 
«Taget oven paa er, saavidt den gamle Muur er bleven 
staaende, belagt med Kobber Plader; det nye til Facaden, 
hvorpaa en Træe Altan er anbragt, er med Blik belagt.»

Da den paagjældende Bygning, som bemærket, ikke 
længere existerer i den oprindelige Skikkelse, har Manu
skriptet vel ikke den Interesse, som det vilde have, hvis 
de forskjellige Værelser endnu forefandtes, men, som oven
for nævnt, har det dog en ikke ringe Betydning ved det 
Billede, det giver af Udstyrelsen af Værelser i en kongelig 
Bygning paa Ludvig den Fjortendes Tid, og som viser, 
hvorledes fransk Mode dengang begyndte at gjøre sig gjæl- 
dende herhjemme.

Det ses saaledes, at man allerede havde faaet Øjet 
opladt for Hensigtsmæssigheden af Trægulve i vort 
nordiske Klima; det hedder nemlig et Sled: «Le flour de 
la chambre sera fait par un menusier, car les pierres seront 
trop humides». Flour er aabenbart en Germanisme, af
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vrot. Cstiyf'-
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Flur. Der nævnes Gulve af Brædder, bedækkede med Fod
tæppe, og Parketgulve (bois de rapport) ved Siden af Gulve 
af graa eller sorte og hvide Kvadre, af hollandsk Sten, af 
«flisen d’hollande» og af Alabast. Fodtæpperne skulde 
være tyrkiske eller af mocquette (et Slags Plüsch). Som 
Væggebetræk nævnes Guldlæder, Tapeter med grønne 
Træer og Figurer (tapisserie de verdure), af forskjellig- 
farvet Damask: grønt, rødt, gult, citrongult, søgrønt (cela- 
don) og lyseblaat (bleufmourant, dødningeblaat). Der om
tales smaa Sølvblomster i det søgrønne og gule Blomster i 
det røde Damask; det lyseblaa angives at hidrøre fra 
Lucca, det citrongule fra Rouen eller Flandern. Et Værelse 
foreslaaes forsynet med Tapeter af grønt Fløjl og Guld- og 
Sølvbrokade, et andet med Brokade med carmoisinrøde 
Blomster paa Guld- og Sølvgrund og med Striber (bandes) 
af carmoisinrødt Fløjl, et tredie med grønt og hvidt Fløjl 
med Striber af rødt og hvidt Broderi; istedetfor Tapeter 
kan der et Sted anbringes Portræter. Lofts- og Fod
paneler (lambris en haut et en bas) nævnes i de fleste 
Værelser. Selve Lofterne kunde enten være malede paa 
Lærred eller være udførte i Stuk af en «stuquateur ou 
Kalckschneider» og smykkede en Smule af en Maler. I 
et Værelse i Stueetagen nævnes Loftsbjælker med 
Stukkaturarbejde, altsaa formentlig som i Rosenborgs 
Glaskammer ved Siden af Riddersalen, i hvilket der ved 
Istandsættelsen i 1886 bagved det i Frederik den Fjerdes Tid 
anbragte, nu borttagne Loftsmaleri fandtes Bjælker med 
Stukkaturarbejde, som, da Frederik den Tredies Buste er 
anbragt over Kaminen, utvivlsomt hidrører fra den sidst
nævnte Konges Tid. Frederik den Tredie synes nemlig at 
have fortsat Udsmykningen af de Værelser paa Rosenborg, 
som ikke vare bievne færdige i Christian den Fjerdes Tid; 
det oplyses saaledes i Inventariet af 1718 S. 277, at det 
chinesiske Værelse under Glaskammeret har faaet sin Ud
smykning i Frederik den Tredies Tid. — I Vinduerne nævnes
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stadig Gardiner af Taft: hvidt, rødt, grønt, citrongult, 
blaat, lyseblaat, aurorafarvet samt stribet, fra Avignon. 
Over alle Døre omtales Portræter og over alle Ka
miner (af gullandsk Sten og efter italiensk Mode) Malerier. 
Il dt øj et til Kaminerne skulde være af Jern med Messing 
eller Sølv; to Steder nævnes Ildpander (braisiers)* prydede 
med Sølv, og i fire Værelser omtales Jernovne (four- 
neaux de fer). Lysekronerne skulde være af Sølv, for
gyldt Sølv, Krystal eller forgyldt Træ, Væggelampet
terne (placquers) af Sølv, Krystal, forgyldt Træ eller Pap. 
Til selve Møblementet hørte, foruden Borde, Stole, Læne
stole og Spejle, uundgaaelig Gueridoner, Skabe paa Fødder 
og Kister eller Kasser (coffres) paa Fødder. Til Borde, 
Stole, Gueridoner, Spejlrammer, Skabe og Kister 
anvendtes Træ fra Grenoble, sort Træ, med eller uden 
forgyldt Kobber eller Sølv, indlagt Træ, forgyldt Træ 
samt sort Nøddetræ. Naar Borde, Gueridoner, Skabe og 
Tabletter (nærmest svarende til Etagerer, enten hæn
gende paa Væggene, saaledes som de ses i Folkemuseet, 
og som nu atter i den seneste Tid ere komne i Mode, 
eller staaende paa Gulvet eller et andet Møbel) angives at 
skulle være «de la chine», antager Hr. Direktør Bernhard 
Olsen, hvem jeg skylder megen Tak for velvillig Meddelelse 
af forskjellige Oplysninger vedrørende Møblementet, at der 
herved menes, at de skulde være lakerede i chinesisk Stil, en 
Antagelse, der bestyrkes dels ved Rosenborgs Inventarium af 
1696, udgivet af H. Holck, 2. Oplag S. 120, hvor der i 
Kongens Sovekammer under Nr. 4 omtales: «Tvende ost
indisk lakkerede sorte og forgyldte Tabletter», dels ved 
Inventariet af 1718 S. 364, hvor der i Dronningens lakerede 
Gemak i Stueetagen, nu almindelig kaldet Christian den 
Fjerdes Arbejdsværelse, under Nr. 8 nævnes: «Tvende 
Sorte Lacherede og forgyldte Tabuletter, der i staae tvende 
Smaa Ostindiske Lacherede Cantorer, med deris beslag». 
Spejlrammerne vare undertiden af Krystal og forsynede
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med Lysepiber. Betrækkene paa Stolene svarede i Reglen 
til Væggebetrækket; der nævnes Guldlæder, Damask: 
grønt, søgrønt med smaa Sølvblomster, gult, citrongult, 
lyseblaat fra Lucca, rødt, med eller uden gule Blomster, 
samt carmoisinrødt, Guld- og Sølvbrokade med eller uden 
carmoisinrøde Blomster og med carmoisinrøde Fløjls Stri
ber, grønt og hvidt Taft. Stolene maatte være tilstede i 
et stort Antal, i Reglen i eller 1^2 Dusin, selv i de 
mindre Værelser, i den største Sal i anden Etage endog 
2V2 Dusin. I flere Værelser nævnes Hynder og Hynde
bænke (carreaux og portes-carreaux). Enkelte Steder om
tales Hvilebænke (lits de repos, Løjbænke),med lignende 
Betræk som paa Stolene; af saadanne Hvilebænke fandtes 
endnu langt ind i forrige Aarhundrede nogle paa Rosen
borg; ifølge Inventariet af 1718 S. 258 var der saaledes 
i Spejlværelset en Hvilebænk med grøn Damaskes Madras 
og en liden rund Hovedpult (Pøl), i Haveværelset neden
under i Stueetagen (a. St. S. 370) en anden med hvidt 
ostindisk Atlask med ostindisk Syning. Disse Hvilebænke 
bleve først fjernede fra Slottet 1783 (Inv. 1797 S. 123 
og 163). Der omtales forskjellige Senge med grønt Da
mask, rødt med gule Blomster, lyseblaat fra Lucca, Frynd- 
ser og Taft, endvidere Alkover malede paa Lærred, af 
Brædder og af forgyldt Træ. Det maa erindres, at man ved 
Alkove forstod den bageste Del af Soveværelset, hvor Sengen 
var anbragt paa en Forhøjning, ofte skilt fra det øvrige Væ
relse ved en Balustrade. I Rosenborgs Inventarium af 1718 
S. 367—368 nævnes Deres Majestæters Seng i det mørke 
Værelse i Slottets Stueetage, staaende paa en «brøge» 
(Brücke, Forhøjning), overklædt med blaat Klæde, og foran 
den et forgyldt Galleri*). Som bekjendt modtog man den-

*) Ifølge velvillig Meddelelse fandtes der paa Frederiksborg (Inv. 
Regnskab 1705—28 S. 319—20) «Een forgylt alcove, som hør til 
Chr. IV. Seng». Den blev 1706 afgiven til Rosenborg, hvis Slotsforvalter
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gang, især Damerne, Besøg, medens man laa i Sengen, 
hvad der nu vel vilde forekomme os temmelig upassende.

Særlig interessant er Beskrivelsen af Audiens værelset 
i anden Etage, idet der skulde anvendes større Omhu paa 
dets Udsmykning end paa de øvrige Værelser; det skulde 
forsynes med Tapeter af rig Brokade med Guld- og Sølv
grund, hvorpaa carmoisinrøde Blomster, og med Striber af 
carmoisinrødt Fløjl; Stolene, hvis Antal ikke er angivet, 
skulde betrækkes paa samme Maade. Gulvet skulde være 
smukt Parketgulv, godt udført, Loftet af Stuk, smykket 
med Malerier, Møblementet: Bord, Spejl, Skab og to store 
Gueridoner, af sort Træ med Sølvprydelser; endvidere 
skulde der være 6 Hynder og 2 Hyndebænke, formentlig 
til Afbenyttelse for de Audienssøgende, der ikke vare saa 
fornemme, at det kunde tillades dem at sidde paa Stolene. 
Over Døren skulde der, som sædvanlig, anbringes et Por
træt og over Kaminen et Maleri. Det interessanteste ved 
dette Værelse er imidlertid en Balustrade af forgyldt Træ; 
en saadan Balustrade er nemlig fremstillet paa et Kobber
stik netop fra samme Tid, 1667, Paa hvilket ses Ludvig 
den Fjortende givende sine Undersaatter Audiens; det 
findes gjengivet i Emile Bourgeois’ nylig, 1896, i Paris 
udkomne Pragtværk: Le grand Siécle Louis XIV. S. 198; 
en lignende Balustrade ses øvrigt ogsaa paa Afbildningen 
S. 313 sammesteds af Ludvig den Fjortendes Værelse i 
Versailles.

Manuskriptet indeholder til Slutning en Oversigt over 
de Møbler og Møbelstoffer, som Forfatteren har set som 
tilhørende Dronningen, og som vilde kunne anvendes ved 
Udstyrelsen af Bygningen.

Jørgen Nahmensen under 6. Marts bemeldte Aar attesterer Modtagelsen af 
«Ett gamelt Træ forgylt gallerie som her er forbedret og bruges i Sove- 
cammeret ved Sengen, bestaaende af 6 Støcker».



Fra ..Gaasens“ Fortid.
Af

Fr. Schiøtt.

Arresthuse og Fængselsbygninger høre Nutiden til; i 
gamle Dage, da Talions- og Afskrækkelsesprinciperne vare 
gældende i Retsplejen, tog man intet Hensyn til Fangernes 
legemlige og aandelige Velvære, men kun til Sikkerheden, 
ja et rigtig uhyggeligt, med Spøgelser befolket Fængsel 
var særlig fortrinligt for Fanger, der «sad paa Beken
delse»*). Det kom kun an paa at forhindre den fængslede 
i at undfly og i at komme i Forbindelse med Omverdenen, 
og i saa Henseende frembød de gamle Borge med dybe 
Kældere og svære Mure fortrinlige Lokaliteter, navnlig i 
Taarnene, der jo laa paa Angrebspunkterne og derfor 
havde de tykkeste Mure, ligesom den underste Etages 
Mure ofte vare uden nogensomhelst Lysaabning udefter for

*) Endnu under den omfattende Dronninglundske Justitssag 1841—42 
— et mærkeligt Exempel paa Befolkningens Selvtægt mod en Røverbande, 
som den lovlige Øvrighed ej kunde magte — benyttedes et særlig berygtet 
Kælderrum paa Voergaard «Rosodonten» som Varetægtsarrest med fortrin
ligt Resultat, idet selv den mest forstokkede Forbryder efter et Døgns Op
hold der aflagde Tilstaaelse. («Danske Herregaarde». V. Voergaard.)
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bedre at kunne modstaa Virkningen af Angrebsmidlerne 
(Stormvæddere eller Kanoner).

Troen paa, at enhver Kælder er bleven benyttet som 
Fængsel, er saa udbredt, at paa gamle Borge selv de 
uskyldigste Vin- og Proviantskældere udpeges som Fange
huller, og med Hensyn til Taarnene, der jo fortrinsvis og 
endnu i sene Tider ere benyttede som Arrester, glemmer 
man rent de militære Hensyn, som have fremkaldt dem, 
og troer, at de ere byggede til Fangetaarne*).

Saaledes er det ogsaa gaaet med «Gaasen» ved Vor
dingborg Slot, hvilken tilmed angives at være opført i et 
specielt Øjemed — som Fængsel for de hanseatiske Køb
mænd Valdemar Atterdag haabede at faa i sin Vold, men 
det er sikkert, at helt andre Hensyn, Fæstningens For
stærkning i Anledning af den truende Krig med Hanse- 
stæderne, have bevirket Bygningen.

Vordingborg Slot ligger paa Endepunktet af det smalle 
Plateau, der bærer den langstrakte By, og som mod Syd 
begrænses og dækkes af side Engdrag — i sin Tid en Vig 
af Havet —, paa Nordsiden af en Lavning, der før har 
været Sø eller Mose og som har sit Afløb langs Slots
bankens Østside til Havet, nu under Jordfladen, men i 
gamle Dage som Vandløb «Møllebækken», og Slotsbanken 
er da ved en Gennemgravning af Plateauet bleven skilt fra 
den Del, hvorpaa Byen ligger. Her mod Nord var An
grebssiden, og den styrkedes ved to mægtige Taarne, 
«Gaasen» og det forsvundne «Møllebækstaarn» ved Raadhus- 
torvet, Taarne, som ved deres Højde skaffede godt Udblik

*) Taarne ere de slettest mulige Fængsler, da de kræve et til Fan
gernes Antal uforholdsmæssig stort Bevogtningspersonale; men endnu i 
Begyndelsen af dette Aarhundrede var Troen paa deres Fortrinlighed saa 
udbredt, at man for Alvor tænkte paa at indrette Ruinerne af Nikolai 
Kirke i Kjøbenhavn til Raad- og Domhus, da Kirketaarnet kunde afgive 
«de skønneste Arrester».
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over Angrebsterrænet og fra hvis Tinder en indborende Be
skydning kunde sendes mod Fjendens Angrebsarbejder.

«Gaasen» er saaledes først og fremmest Fæstningsværk, 
men det er rimeligt nok, at den ligesom Slottets andre 
Taarne — vel ikke mindst Bygningen med det ildevars
lende Navn «Ormetaarnet» har gjort Tjeneste som Fæng
sel, og paa de Tider, da Oplysningerne om Vordingborg 
Slot flyde rigeligere gennem Lensregnskaber og Synsforret
ninger — fra Christian IV.’s Tid —, har Fæstningen tabt 
sin Betydning, og Taarnet gør nu alene Tjeneste som 
Fængsel. Statsfanger saa det vel ikke mere, — de be
varedes i virkelige Fæstninger, hvor der var Besætning af 
Soldater —, og svære Forbrydere arbejdede i Bremerholms 
Jern; det bliver saaledes mindre Forseelser, der afsones i 
«Gaasen», ligesom denne huser de Forbrydere, hvis Sager 
ere under Undersøgelse og Paadømmelse.

Er det saaledes ikke Fanger af Betydning, der nu 
finde Plads bag de tykke Mure, er der til Gengæld flere, 
idet efter Amtmand Reitzensteins Udsagn fra 1758 «hverken 
udi min eller min Antecessor Hr. Grev Wedels Betjenings
tid dette Taarn haver været en Dag ledig for Arrestantere, 
men undertiden 4 å 5 Stykker paa eengang derudi kundet 
hensidde». Hvor lidet der toges Hensyn til disses legem
lige Velfærd, sees deraf, at der slet ikke var sørget for 
deres Nødtørft i Ordets snævreste Forstand, og naar der i 
Lensregnskabet for 1628—29 anføres følgende Udgiftspost:

«Giffuidt M. Hans sielff anden wdi Schoffhuse Natt 
mester for fangethornidth her paa slottet ofiuen och 
neden att Rense, och Reengiøre som wdj langsommelig tid 
ey haflde werridt giordt, og storligen fornøden war epter 
Nøyeste fortingning — 10: Daller», 
kan man danne sig et Begreb om den Tilstand af Svinsk
hed, som tidligere maa have hersket.

Ganske vist synes Natmanden senere hvert Aar at 
have foretaget en Hovedrengøring, men at Forholdene dog
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stadig vare primitive baade i denne og andre Henseender, 
viser en Korrespondance fra Aaret 1738, da Taarnet rum
mede en usædvanlig talrig Flok Arrestanter.

Det var dengang en Del af Bækkeskovs Bønder havde 
rottet sig sammen og under Hovarbejdet havde dræbt deres 
Herremand, Landsdommer Knud Ahasverus Becker*). De 
sad nu som Arrestanter i Gaasétaarnet under Bevogtning 
dels af en Bondevagt, dels af det i Vordingborg garni
sonerende Dragon regiment; men Forholdene i Taarnet vare 
saadanne, at Regimentschefen, Kammerherre, Oberst, Greve 
Ahlefeldt fandt det nødvendigt d. 8. Nov. 1738 at sende 
Amtmanden, Konferensraad Schøller, følgende Brev:

«Ved Hr. Majoren har ieg tilforn ladt forestille 
Hr. Conferentz Raad Beskaffenheden med de i Taarnet arre
sterte Mordere fra Beckeskow, og ieg har ladt propo- 
nere hvis til at forsikre sig dem des vissere ville være 
nødig, men som Hr. Conferentz Raad icke har behaged der
efter at føye nogen Anstalt til Forandring, maa ieg herved 
endnu samme skriftlig gientage og forestille: at det icke vel 
gaar an, at ved allerførste Indgang i Taarnet de fleste 
Delinqventer ved aaben Dør Dagen igiennem sidder péle 
mele med Bønder Vagten, dend eene er dend anden en 
Haab liig, og Rytter Vagten kunde snart duperes at lade 
een u-sluttet Delinqvent passere i steden for en vagt
havende Bonde.

Det er og som ieg finder saa meged meere u-nødig, 
som der disuden er Rom nock, thi om end det underste 
Huli Pulten kaldet blev leedig, siden det skal hedde Fan
gerne icke der kand holde ud, saa kand de dog fordeles, 
saasom de groveste i Svenkammered, Trollkone Hullet og paa

*) Om Drabet og den deraf følgende Retssag findes nærmere Oplys
ning i A. Petersen: «Vallø og Omegn», Pag. 134—141, samt S. Kjær: 
«Fra Stavnbaandets Dage», Pag. 260—273.
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Blokhuuset, og Resten paa Rummet over Blokhuuset naar 
det sidste med liiden Bekostning bliver ved Breder giort 
tæt, saa at første Rom ved Indgang til Taarnet blev alene 
for de Vagthavende*): thi det er saa een egen Sag at 4re 
Bønderfolk til Vagt indelukkes om Natten hos een halv Snees 
løse Delinqventer der sidder paa Livet, der hvilket Øyeblick 
de vil kand bemestre sig disse 4re, og om de end kom til 
Anskrig, at Rytter Vagten neden for Taarnet hørte det, kunde 
de dog der inde have bestilt hvad de ville førend Taarnet 
om Natten blev oplukt: og det er saa meged meere farlig 
som ieg finder at i dette Rum hvor saa vel Bønder Vagten 
som Delinqventerne er arrestered, Natten igiennem bren- 
der Lampe, ved hvilken Delinqventerne naar de først be
mestrede sig disse 4 Bønderfolk i een Hast kunde sette Ild 
i Taarnet; og hvad ugudelig Gierning er der og vel, mand 
icke maa befrøcte af saa coupable som disse? Det er 
icke heller Lampen alleniste, som hertil kand give Ledig
hed, men ieg finder som gandske u-forsvarlig, at Delin
qventerne baade af Portneren og Bønder Vagten gives Lov 
at røge Tobak, hvorved dem endnu forundes een fri Gang 
paa Rummet over øverste Blokhuus, og der er Halm nock 
(ieg dog vil vente bliver borttaged) som alt kand give Lei- 
lighed til at bedrive een U-løke, inden mand saa sig om: 
Fangerne tillades hør ieg at sige did op naar de s. v. 
vil for sig selv, og der forraadne Loftet heslig, som dog 
rettere burde have Balger hos sig, dem de iblant selv 
kunde bære ud, og Vagten saalenge følge med dem. Be
hager nu Hr. Conferentz Raad som har over Taarnet, Taarn-

*) Om disse gamle Navne paa Rum i Taarnet er ingen Tradition be
varet paa Stedet, men deres indbyrdes Beliggenhed fremgaar af de med
delte Breve. Pulten er den mørke Taarnkælder og Blokhuset det ved en 
ældgammel Bulvæg imod Trappen afdelte Rum (see Aarb. f. nord. Old- 
kyndighed, 1894 P. 377—78 og 1899 P. 146 — 54); Troldkonehullet, der 
kun kunde rumme 2 Arrestanter, er rimeligvis den mod Slotspladsen 
vendende store Nische i Taarnets 2den Etage.
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giemmeren og Bønder Vagten at disponere at remedere disse 
Ting, skal ieg vente samme uden ringeste Tiidsspilde 
exeqvered og herpaa at erholde til min Præcaution saa 
positiv Giensvar, at ieg icke skulle have nødig at referere 
ind til behørig Sted denne Omstendighed, hvor ved Regi
mentet som og ved Fangerne er paalagt at holde Vagt, 
kunde i saa vidt være befried for saa stor et Ansvar som 
der ville følge om enten Escapade eller anden U-løke ved 
Ild og deslige paakom.»

Herpaa kunde Amtmanden ikke godt undlade at svare 
og han afsendte da d. 11. Nov. dette Svar:

«Det har aldrig været mig viidende, langt mindre min 
Villie, at de fleeste af de morderiske Bønder skulle være 
usluttet i Taarnetz underste Etage, men vel de som blev ind
sluttet udi Blokhuuset, Svend Cammeret og Trold Konehullet, 
dog saa mange som haves lern til, skulle sluttes i hvor de 
og blev indelugt; men det har været Portnerens egen Self- 
raadighed, hvor fore hand og tilstrekelig er vorden repri
manderit. Endelig for at lade see aid Føielighed, saa vit 
mueligt skee kand, saa har med Delinqventernes Forvaring 
og Slutning føjet saadan Anstalt, saa de ey lettelig skal 
escapere, uden vedkommende Beobagtnings største Uagt
somhed.

Først er der indlagt udi Blokhuuset 12 Stk., for hvilken 
Dør en Vagt vel vil hensettes for at observere deres Fore
tagende, at de ikke om Dagen skulle maaeskee finde paa 
nogen Slags Invention til Escapade. Om Natten kand for 
dennem tilsluttes, fremdeeles som til Datto skeed er; der nest 
er der 2de udi Trold Konehullet, som om Dagen bliver 
aaben for at have nogen Luft, men om Natten tilsluttes. 
De sidste 6 skal sluttes og have deres Blivested i den 
underste Etage under Opgangs Trappen, saa der er nu 
Platz nok i bemeldte underste Etage, saa ifald Deres Wel-
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baarenhed befaler, de vagthavende Ryttere der til Ly for 
Storm og Uveir at forblive; hvad dend ßdie Etage over 
Blokhuuset anbelanger, da hasarderer ieg ei der nogen 
Arrestant (uden Deres Welbaarenhedz Assistence, med en 
Vagt hos dennem henstille), førend det kand vorde fuld
kommen reparerit og istandbragt; hvilken Reparation hver
ken kand begyndes, eller til Betaling anviises, førend saa- 
dandt det højloflig Cammer Collegio er forrestillet og over 
saadanne extra Udgifter, ved allerunderdanigst Forestilling 
erholdet Hans Kongl. Mayt. allernaadigste Approbation.

Betreffende Halmen Tobaksrøgen og Lampen i Taar- 
net; dend i. Post finder ieg, at enhver for sig bør have 
lidet Straae at ligge paa; thi de arrigste Skarn og Skiel- 
mer, som gaar i Bremmerholms Jern er ei formeent en 
Sæk med Halm at ligge paa, ei heller en Pibe Tobak for 
Qvalm og ond Stank at fordrive og vederqvæge sig paa 
til Legeinetz Helbred er dennem forbudet i saa Maader; 
for det 2det er det ligesaa uforsvarligt at lade dennem 
miste en Piibe Tobak, hvor ved deres Helbred kunde conser- 
veris og beholde Livet samt oppebie deres fortiente Strafs 
Undgieldelse, andre til Exempel des større for Værden at 
lide; — til den Ende kand dennem ei forværres en Pibe Tobak 
om Dagen, men om Aftenen, naar der, som sædvanligt, 
bliver tilsluttet, skal enhver levere sin Pibe fra sig til 
Portneren.

For det ßdie kand Lampen blive utendt, om Deres 
Welbaarenhed finder forsvarlig at ingen Vagt til Arre- 
stanternis Opsiun i dend underste Etage giøres nødig (dog 
vel nødig uden for Døren) allerhelst Taarnet ikke vel om 
Dagen formedelst Qvalm og ond Stank at kand tillukes, 
men vel om Natten som hidendtill continuerlig har været 
Brug. Angaaende de Baller, som af mig er ordinerit 
til Arrestanternis Fornødenhed, har aldrig tilforn i Taar
net saadant været brugt, men de har ligget ved og 
hos saadan Uhumskhed i forrige Tiider, og at de ei ere
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bleven brugt, hvor til de ere ordinerede er Portnerens 
Naklessighed, som ei har haft Indseende dermed, efter min 
hannem givne Ordre; for denne Gang hånd da og der for 
er saa tilstrekelig tilrettesat, at hånd her efterdags vel 
samme med meere iagttager. Finder nu Deres Welbaarenhed 
sig viidere beføiet, om disse Arrestanter paa sine Steder at 
andrage, haaber ieg at det til min Erklæring bliver remit
terit, da der paa ikke skal mangle en behørig Demon
stration.»

Hvor megen Villighed og Føjelighed Amtmanden saa- 
ledes mente at have udvist, fandt Oberst Ahlefeldt sig dog 
ikke beroliget og d. 13. Nov. skrev han derfor til Over
krigssekretæren, General Løvenørn:

«Hvad Frøet ieg staar i med de Delinqventer, 
som formedelst begangne Mord paa Lands Dommer Becker 
sidder arrestered her i Taarnet, og hvorved Regimentet er 
paalagt at holde Vagt, baade i Henseende til Eschapade, 
og til U-løcke ved Ild, formedelst dend Disposition og An
stalt som Amtmanden Hr. Conferentz Raad Schøller der
ved har føyed, det kand ieg icke andet end Deris Excell. 
herved gandske ydmygst forstendige, ved det ieg indslutter 
Copie af min til bemeldte Hr. Conferentz Raad desfor
medelst ergangne Skrivelse. Men som Hr. Conferentz 
Raaden efter sin Svar Skrivelse til Mig som in Originali 
følger, hverken har efter min proposition føyed med, at 
fordeele Fangerne saaledes som ieg har foreslaaed, hvor
ved dend underste Etages Rom i Taarned blev allene for 
Vagten ieg der med een Underofficeer ville indlegge, saa 
til Fangernes Mouvements disbedre at observere Taarnet 
icke skulle lukkes om Natten, men alleniste de differente 
Holler, hvor Delinqventerne blev indsadt tilsluttes. Icke 
heller vil stille i Wærk at det øverste Rom bliver repa- 
erret, som kand skee med megen liiden Bekostning, mindre
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hindre dend Fare det tegner til ved Lampe og Tobak med 
Viidere, og ellers skyder een og anden U-orden fra sig paa 
Portneren: saa maa ieg saa nødig som ieg ville U-leilige 
Deres Excell. og Ydmygt bede, at her maatte føyes nogen 
nærmere Anstalt, at om Ansvar skal hefte paa Mig og 
Regimentet Taarnet da og maa gives under min Disposi
tion, thi ieg ellers u-mulig kand ved denne U-ordentlige 
Anstalt respondere hværken for Fangerne eller Uløke ved 
Ild, og at Hr. Conferentz Raaden, Amtsforvalteren eller 
Regiments Skriveren maatte blive beordret at lade dend 
øverste Etage reparere og istandsette, om ellers een Del 
andre Arrestanter fra Amtet som foruden disse Mordere 
er i Taarnet, og tillige deri skal finde Platz.»

General Løvenørn henvendte sig nu til Rentekamret, 
hvorunder Slottet og Gaasetaarnet som kgl. Domaine sor
terede, og der udarbejdedes da Overslag dels til de nød
vendige Reparationer,’ dels efter Amtmandens Forslag til 
Indretning af et Aftridt, «for i Tiden at spare de Udgifter 
til Natmanden for Renovation, siden jeg finder det var 
baade til Deres kgl. Majts. Casses Menage, og mere be- 
quemmere efterdags end det nu er». Arbejderne sattes i 
Gang, der lagdes nyt Loft saavel over den tredie Etage, 
«Blokhuset», som over den fjerde, og det foreslaaede Af
tridt indrettedes «oven ved Blokhuset». Dette sidste til
vejebragtes ved en Udhugning i den tykke Taarnmur og 
existerer endnu ligesom Levningerne af den 4 Alen lange 
Rende, ad hvilken Fækalierne faldt ned i Statsgraven. 
Hele Arbejdet, som Amtmanden i nøje Overensstemmelse 
med sin Instrux og Praxis ikke turde paatage sig at lade ud
føre paa egen Haand, kostede 90 Rd. 5 Mk. 3 Sk., hvilken 
Sum efterbevilgedes ved kgl. Resol. af 5. Febr. 1739*).

*) De benyttede Aktstykker findes mærkeligt nok ved det sjællandske
Renteskriverkontors kgl. Resolutioner (Nr. 6 pro 1739), ikke ved Rytter-
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De bækkeskovske Bønder led deres retfærdige Straf, 
og Taarnet blev fremdeles under noget gunstigere sanitære 
Forhold benyttet som Amtsarresthus, ja det var endog 
denne Egenskab, som bevirkede, at det ikke kom til at 
dele Skæbne med Slottets øvrige Taarne og gamle Byg
ninger.

Som alle ærværdige Bygningsværker, paa hvis Mures 
Vedligeholdelse man aldrig anvendte videre Bekostning, 
led «Gaasen» ogsaa af Alderdommens Brøst, idet den ydre 
Stenbeklædning «forfulede» og faldt ned dels i Brokker, 
dels i hele Flager, og 1757 blev der da udarbejdet et 
Reparationsovérslag, hvorefter en Del møre, «forfulede» 
Sten skulde udhugges og igjen af ny indmures, et Arbejde 
som tænktes fortsat i de følgende tre Aar; men allerede 
Udgiften for det første Aar, 222 Rdl. 88 Sk., forekom 
Regimentskriveren at opløbe saa højt, at han ikke under
stod sig «i Overslaget denne Bekostning at udføre», og 
Generalbygmesteren, den af vort Lands Topografi og Byg
ningshistorie saa højt fortjente Lauritz de Thurah, havde 
saa liden Sans for dette Middelaldersminde, at han eragtede, 
«at den paa Fangetaarnet ansatte Bekostning meget vel 
kan menageres, thi 1. finder jeg ikke efter indhentede Be
retninger, at Brøstfældigheden er saa stor, at den uom- 
gjængelig i dette Aar til Reparation bør foretage, men at 
den meget vel til videre kan udsættes; 2. fatter jeg ikke 
Nytten af dette Taarn at være saa considerable, at den 
lønner Bekostningen at holde det vedlige, hvorfore jeg 
snarere allerunderdanigst skulde foreslaa, at dette Taarn 
lige saadant som med de øvrige gamle forrige Taarne ved 
Steden er skeet, aldeles blev afbrudt, og intet deraf blev 
conserveret, uden forsaavidt som til Arrestanters Forvaring

distrikternes Kontor, hvorigjennem ellers alle Sager om Bygningerne paa 
Vordingborg Slot expederedes.
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var fornøden, og maaske til Gaardens Indlukke paa det 
Sted, hvor det staaer behøvedes.»

Denne Dødsdom for Taarnet underskreves vel ved 
kgl. Resolution af u. April 1758; men «Gaasen» var dog 
Bygmesteren for stærk. Det viste sig nemlig, at der kun 
kunde tages de øverste 15 Alen af Taarnet, «saafremt det 
skal kunde tjene til et suffisant Arresthus, som her agtes 
at være højst fornøden», og Arbejdet herved vilde koste 
576 Rd. 88 Sk., en Udgift, der var saa betydelig, at 
Thurah den 29. Maj 1758 foreslog Bygningskommissionen, 
«at Taarnet indtil videre maatte forblive bestaaende ligesom 
det er, dog uden derpaa i Fremtiden at anvende nogen 
Slags Reparation, uden forsaavidt Tagets Vedligeholdelse 
og Arrestkammernes indvendige Conservation betræffer*).

Taarnet fik da ogsaa Lov til at blive staaende; det 
overlevede ligeledes Slotsgrundens Bortsalg 1774 som en 
Del af den nye Hovedgaard «Vordingborg Slot» (nu Ise- 
lingen) og fik endelig en fredlyst Tilværelse, da Amtsfor
valter Rejersens Enke den 24. Dec. 1808 overdrog Taarnet 
til Kongen.

*) Rytterdistriktskontorets kgl. Resolutioner (Nr. 35 A pro 1758) og 
Akter i Bygningskommissionens Arkiv.



Hvorledes en Hekseproces kommer i Gang.
En Fortælling fra Agernæs Birk

ved

Chr. Villads Christensen.

et Tilfælde faldt en Dag en gammel Bog, i Kvart
og indbunden i Svineskind, mig i Hænde. Ved første Øje
kast var det klart, at det var en Tingbog fra det 17de 
Aarhundrede — de ligner jo alle hverandre — og ved en 
nærmere Undersøgelse fremgik det, at den var fra Ager
næs Birk i Fyen og omfattede Tiden fra iste Marts 1622 
til 15de Juli 1625. Jeg gav mig til at læse i den med 
den Interesse, hvormed man altid griber efter et hidtil 
ukendt Dokument, som et lykkeligt Fund bringer for Dagen. 
Men jeg havde desuden en speciel Grund til at læse den 
igennem: jeg vilde se, om den indeholdt noget om Hekse
processer.

Det var ingenlunde fordi jeg ventede at finde noget 
saadant. Agernæs Birk var kun et ganske lille Omraade, 
indbefattende et Kirkesogn med de to Landsbyer Agernæs 
paa 14 Gaarde og Tørresø paa 13 Gaarde, som tilsammen 
udgjorde den nordligste Spids af Fyen, vest for Odense
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Fjord. Og Bogen omfattede kun lidt over 3 Aar. Det 
var da ikke godt andet, end at der fandtes saa mange 
Landsbyer, der 3 Aar i Træk havde haft Fred for Hekse!

Det var mig tilmed ganske behageligt ingen af dem 
at træffe. Jeg havde netop i lang Tid siddet og læst 
Hekseprocesser i vore gamle Dombøger, med Oversprin
gelse af det øvrige Indhold, saa at disse Bøger næsten 
stod i min Erindring som Vidnesbyrd om en uafbrudt 
Række af pinlige Forhør og afsindige Vildfarelser, under 
hvilke Befolkningen vaandede sig som under en Mare. Det 
var derfor helt velgørende at læse en Tingbog igennem 
Blad for Blad, at se en Landsbybefolknings daglige Smaa- 
bekymringer og blive indviet i de enkelte Begivenheder af 
Rang, som forefaldt i Sognet, alt sammen uden at man 
mærkede noget til Heksefrygtens og Forfølgelsesraseriets 
sorte Skygger.

Det var dog ogsaa kun, naar man gik til Læsningen 
af Bogen med saadanne Forudsætninger, at den kunde 
siges at give et forholdsvis lyst Indtryk af Bondebefolk
ningens Liv. Thi den, der betragtede disse Bønders Kaar 
med vore Dages Tilstande til Sammenligning, vilde sikkert 
finde Billedet mørkt nok endda. Bønderne var naturligvis 
alle Fæstere. Omtrent Halvdelen af Birket tilhørte Henrik 
Podebusk til Kørupgaard, den anden Halvdel var Krongods 
og laa under Odensegaards Len, og Fru Anna. Lykke til 
Qvitzovsholm (nu Hofmansgave) ejede et Par Gaarde i 
Agernæs. Det er som altid Fæsternes Forpligtelse overfor 
Herskabet, der væsentlig fylder Tingbogens Blade. Snart 
stævnes de for resterende Landgilde, snart for deres Gaar- 
des Brøstfældighed, snart for deres Gæld til Husbonden for 
udvist Gærdsel i Skoven. En Dag tilsiges samtlige Fæstere 
til at pløje paa Hovmarken, en anden Dag forbydes det 
dem strængelig at sælge noget af deres Kvæg, enten Kør, 
Kvier eller Øksne, som er dygtigt til at staldes, uden først 
at have tilbudt det til Husbonden. Saa fremkommer Ride-
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fogden og indstævner alle kgl. Mts. Tjenere i Agernæs og 
Tørresø imod Dom og Høringsdele, fordi de ikke have 
åget Vand, Jord og Ved til Krudthuset, og Kørupgaards 
Foged paalægger alle, som har en brøstfældig Skorsten 
eller Ovn, med det første at lade den forfærdige og 
siden staa til Ansvar, om nogen Ulykke deraf skulde op
komme. Ind imellem dette træffer vi smaa Billeder af 
Bøndernes eget indbyrdes Samliv. Her hører vi om to 
Mænd, der har haft hinanden i Haaret, den Gang Tørresø 
Bymænd var samlede for at drikke en Tønde 01, som 
de havde bekommet til Arveøl efter sal. Appelone Peders- 
datter. Eller der fremkommer en gammel Mand inden 
Tinge og er et Brev begærende anlangende den store 
Skade, som ham fattige Mand var paakommen, idet at 
hans Ben var bleven sønderslaget, hvorfor han nu begærer 
deres Vidnesbyrd derom, at han maatte besøge Godtfolk 
om nogen Hjælp i Jesu Navn til Badskærs Løn. En Bonde 
forlanger Tingsvidne om, at den Dag hans Fader blev be
gravet, var han fremkommet paa sine egne og paa sin 
Moders og sine tvende Brødres Vegne og havde lagt 
Nøgle paa hans Grav og forsvoret Arv og Gæld. Og Birke
fogden Oluf Pedersen i Tørresø fremtræder i lent Lyd af 
den, der sad i Dommers Sted, og tilkendegiver, at hans 
Signet var ham frakommet, og han havde ladet lyse efter 
det baade af Prædikestolen og paa deres Bystævne og her 
paa Tinget, men ikke havde bekommet det igen,, hvorfor 
han nu i Dag udi menige Tingmænds Nærværelse og 
Paahør gjorde samme Signet dødt og magtesløst i alle 
Maader.

Saaledes gaar Læsningen frem gennem Tingbogens 
Blade. Hver Fredag, naar Tinget holdes, faar man et nyt 
lille Billede af Landsbylivet at se, eller man hører om en 
eller anden lille Hændelse, der er indtruffen siden sidst, 
indtil man omsider kender næsten alle Sognemændene per
sonlig og kommer til at se paa deres Kaar med deres egne
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Øjne; og saa siger man: «Ja, ja, de havde det dog vist 
egentlig ganske godt! Sandt nok, de plages noget meget 
af Skatter og Afgifter, og det er ikke sjældent, at en eller 
anden dømmes fra sit Fæste, fordi han ikke kan betale; 
men i Regelen bliver han jo siddende ved Gaarden allige
vel ; thi Herremanden kan ikke faa den fæstet bort til nogen 
anden, og saa er begge Parter dog bedst tjent med, at alt 
bliver som før. Og paa Tinge gaar al Ting saa pænt og 
ordentlig til. Herskabet kan ikke gøre Bønderne noget 
ondt uden efter lovlig Rettergang; Ridefogden maa først 
lade dem stævne for at erhverve Dom over dem, og paa 
Tinget sidder saa Oluf Pedersen i Tørresø, selv en Bonde, 
og dømmer efter Loven og Recessen. Bønderne er sunde 
og forstandige; ingen overtroiske Ængstelser plager deres 
Sind, og der er intet Tegn til, at de gaar utrygge omkring 
og skælver for hemmelige Ulykker.»

Javist! vi har endnu kun gennemlæst to Aar i Ting
bogen. I de to Aar er der ingenting sket, og derfor har 
det sagtens kunnet gaa pænt og ordentlig til paa Tinge.

Hvis nogen vil læse i Agernæs Tingbog for at finde 
Stof til en Lovprisning af de gamle Dage, eller for at give 
en tiltrækkende Skildring af Bøndernes Stilling under Herre
mandsvælden, da skal han kun læse de to første Aar. Thi 
i det tredie bliver Billedet ganske forandret: Idyllen er 
brudt, og de sorte Skygger, som vi næsten ganske havde 
glemt, rejser sig fra alle Kroge og forvandler det lille hav- 
omflydte Bondebirk i Fyn til en tragisk Skueplads, fuld af 
Uhygge og Forbrydelse.

Det var Første Pinsedag 1624, at den Begivenhed ind
traf, som skulde sætte saa stærke Spor i Tingbogen og 
som formodentlig er den største Begivenhed i den lille By 
Agernæs’ Historie. De Agernæs Mænd og Kvinder var 
samlede i Kørup Kirke i den tidlige Højtidsmorgen til 
Gudstjeneste; thi deres egen Kirke i Agernæs var, ligesom 
Kirken i Tørresø, nogle Aar tilforn bleven nedlagt, og
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begge Byernes Befolkning maatte søge til den Kirke, som 
Klaus Podebusk havde opført i umiddelbar Forbindelse med 
Kørupgaard. Deres Sognepræst, Herredsprovsten Hr. Lau
rids Jørgensen i Agernæs, var paa Prædikestolen, da et 
Rygte udefra trænger ind mellem Menigheden og forstyrrer 
Gudstjenestens Andagt. Mændene løb ud paa Kirkegulvet 
og begyndte at forlade Kirken, og Nysgærrigheden og Æng
stelsen forplantede Bevægelsen ogsaa til Kvindernes Stole. 
I en af disse stod unge Hans Jørgensens Kone i Agernæs 
ved Siden af Niels Findsens Kone Maren. Sidstnævnte 
søgte at berolige sin Naboerske og sagde til hende: «Staar 
ikkun al stille, thi det er i Kørup som det brænder,» og 
hun selv vilde ind i Stolen igen, som om intet var paa- 
færde. Men Hans Jørgensens Kone gik ud af Kirken, og 
da saa hun, at Agernæs By stod i Flammer.

Inden Folkene kom hjem fra Kirken, der laa en halv 
Mil fra Agernæs, var flere Gaarde totalt nedbrændte. I et 
Tingsvidne herom, som nogle af de Brandlidte havde be
gæret af Agernæs Birketing, hedder det, «at fem Mænd nu 
nyligen er paakommen en meget svar, drabelig Skade for
medelst skadelig Ildebrand, som angik paa næste forgangen 
Pinsedag, der de og deres Hustruer og Folk var i Kirken, 
og der var ingen hjemme i deres Hus paa den Tid, der 
Ilden paakom, uden aleneste nogen smaa Børn, hvilke der 
næppeligen selv kunde komme derfra med Livet. Saa er 
der sammesteds al deres Gaarde med Bo og Bohave, Korn, 
Klæder, Kister, in summa alt hvis de havde, slet med 
alle opbrændt og fordærvet, saa der blev slet intet reddet 
enten af Gaarde eller af deres Gods.»1)

Det var Størstedelen af Byen, som blev ødelagt. Af 
Kronens Gaarde brændte fire, men Kørupgaards Fæstere 
var bleven endnu haardere hjemsøgte, idet ikke mindre 
end seks af dem fik Tingsvidne om «at det var brændt

9 Odensegaards Lensregnskab 1624—25, Bil. 64.
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for dem, Gaard og Gods og alt, hvis de havde at skulle 
hjælpe sig med.» Foruden disse nævnes mindst een Mand 
til i Tingbogen som brandlidt, og der har saaledes kun 
været et Par Gaarde tilbage af den hele By. Foruden 
Tingsvidnerne, der skulde godtgøre, at de intet kunde be
tale i Skat, fik flere af de brandlidte tillige «Brandbreve» 
eller «Tiggerbreve», og var saaledes bogstavelig bragte 
til Bettelstaven. I disse Breve kundgør de andre Birke- 
mænd, at de brandlidte «have været vores Vidnesbyrd be
gærendes om Hjælp at søge hos gode Kristne og Guds 
Børn, hvilke vi dennem ikke vide at kunne benægte eller 
forholde. Derfor er til Eder alle og enhver, I gode Kristne, 
vores kærlige Bøn og Begæring, at I for Guds Skyld og 
af Eders Fromheds Hjerter ville anse disse fattige og be
drøvede Mænds Armod og Ulykke, og forhjælpe dem noget 
af hvis Gaver, Gud alsommægtigste haver undt Eder. Gud 
i Himmelen er den, baade vil og kan altingest Eder alle 
rigelig og vel belønne.»1)

Henrik Podebusk, der kun sjælden opholdt sig paa sin 
Gaard, viste sin Deltagelse for de ulykkelige ved at tilstille 
sin Ridefoged følgende Skrivelse:

«Vide maa I, Richardt Lauridsen, at jeg haver efter
ladt, til Gud vil jeg kommer i Landet igen, alle mine 
Tjenere i Agernæs, saa mange der blev brændt fra, en 
Ørte Rug og en Ørte Byg, som de tilforn haver laant af 
Richardt Lauridsen, som de intet skal besværes med denne 
Gang. Actum Bogense, d. 28de August 1624.»

Det var jo ikke nogen stor Hjælp, at faa Henstand 
med at tilbagebetale sit Laanekorn. Men Husbonden viser 
sig dog mere human end Ridefogden, der overfor en af de 
brandlidte Fæstere kræver Sikkerhed for, at han vil op
bygge sin Husbonds Gaard igen, og derfor beslaglægger 
hvad Korn han kunde have paa sin Husbonds Stue og

Smstds.
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Gaard. 14 Dage efter lod Richardt Lauridsen samme Mand 
tiltale, fordi han, trods Forbud og Beslag, havde udført 4 
Faar af Birket til Odense, og den stakkels Mand havde 
intet andet at svare dertil, end at han vilde rette for sig 
med Kvæg og Ko og hvis han havde.

* **

Samme Pinsedag, som Byen brændte, blev Niels Fin- 
sens Pige, Kirsten Jensdatter, ført i Fængsel paa Kørupgaard. 
Thi nu skal Loven have sin Gænge og Rettens Sværd skal 
svinges over Agernæs Birk. Men den Arm, som fører 
Sværdet, er ikke Birkefogden Oluf Pedersens. Han sidder 
paa sit Dommersæde som en ren Statist, lige saa passiv 
og lige saa magtesløs som de 8 Stokkemænd omkring 
ham. Bag ved ham og over ham ses Ridefogden Richardt 
Lauridsen, holdende alle Traadene i sin Haand og styrende 
Tingene derhen, hvor han vil. Det er Richardt Lauridsen, 
der paa sin gunstige Husbonds Vegne beskikker hvem han 
vil af Gaardens Fæstebønder til Dommer. Det er Richardt 
Lauridsen, der i sin gunstige Husbonds Fraværelse har 
avtoriseret Tingbogen. Det er Richardt Lauridsen, der nu 
som Aktor i Sagen lader Kirsten Jensdatter arrestere. Og 
Richardt Lauridsen afhører Vidner og opkræver Nævninger 
og stiller Spørgsmaal til Tingmændene, saa vi tilsidst under 
Læsningen i Tingbogen ganske glemmer, at der ogsaa er 
en Dommer tilstede paa Tinget. Men det, der foregik 
offentlig paa Tingstedet, var jo ogsaa kun Formaliteterne, 
og ingen var i Tvivl om, at den egentlige Handlings Skue
plads var Fængselskælderen eller Borgestuen paa Kørup
gaard.

I denne Borgestue stod Kirsten Jensdatter et Par Dage 
efter den store Brand, og i Nærværelse af Ridefogden Ri
chardt Lauridsen og 4 Bønder fra Birket aflagde hun, 
unødt og utvungen, følgende Bekendelse:
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«1. Siden St. Valborgs Dag, da Niels Findsens Gaard 
brændte, havde Maren Niels Findsens altid truet og sagt, 
at det skulde svie for de andre saavel som for hende. 
Og naar hendes Mand Niels Findsen hørte, at hun vilde 
have saadant Mundheld, sagde han: «Hold Munden til paa 
dig, jeg tænker du est galen i Panden.»

2. Maren Niels Findsens og Jørgen Jensens Kvinde i 
Agernæs havde altid i 2 Aar haft Tvist og Uenighed paa 
Grund af, at medens Gæssene var smaa, skulde en Gaas 
af Jørgen Jensens være indkommen imellem Maren Niels 
Findsens Gæs; og siden gik Jørgen Jensens Kvinde til 
Maren Niels Findsens og spurgte, om hun maatte faa sin 
Gaas igen, hvortil Maren Niels Findsens svarede, at der 
var ingen af Jørgen Jensens Gæs blandt hendes. Og kort 
Tid derefter mistede Maren Niels Findsens 4 af sine Kør, 
som bortdøde.

3. Pinsedag om Morgenen tidlig, som Køerne skulde 
malkes, tog Maren Niels Findsens en Messingkedel og lagde 
noget Aske udi; og siden lagde hun Ild paa Asken, der
næst lagde hun Aske paa Ilden igen. I det samme kom 
Kirsten Jensdatter ind til hende og vilde drage hendes 
Strømper paa, thi hun skulde altid med hende om Morge
nen og holde for, mens Maren malkede. Da var hun 
ganske hastig og skyndte sig ud med Ilden i Kedelen, og 
gik bort til unge Hans Jørgensens. Straks derefter gik 
Kirsten Jensdatter bag efter og vilde se, hvad hun bestilte 
med Ilden.

4. Da Kirsten Jensdatter kom i unge Hans Jørgensens 
Gaard, da var Maren Niels Findsens udi hans Lo, og midt 
paa Logulvet laa noget Byg, som tilforn var brændt og 
hørte Niels Findsen til. Thi det første, det brændte for 
dem, da havde de deres Værelse hos unge Hans Jørgensen. 
Der stod Maren Niels Findsens hos Bygget og rørte derudi 
og havde lagt Ilden udi Bygget; og straks derhos laa noget 
Halm paa Gulvet. Da sagde Kirsten Jensdatter: «Moder,
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hvad gør I nu?» Da svarede Maren: «Dersom Du ikke 
tier stille, skal jeg slaa Dine Halsben itu, at Du skal vælte 
om. Altid est Du saa næsvis!»

5. Kirsten Jensdatter saa, at Maren Niels Findsens 
blæste op i Taget og sagde: «Mig tykkes, at der luer 
nogen Lue,1) som der var Ild i Taget,» og rev noget af 
Taget og kastede paa Jorden. Siden tog Maren Niels 
Findsens Kedelen og tørrede Asken af med det Forklæde, 
som hun havde for sig, og samme Forklæde tilhørte Kir
sten Jensdatter. Og da fik hun forskrevne Kirsten Kedelen, 
at hun skulde malke.

6. Da den Tid siden var, at Folk skulde søge Kirken, 
da sagde Maren Niels Findsens til Kirsten Jensdatter: «Du 
skal blive hjemme.» Niels Findsen sagde: «Lad hende 
gaa med udi Kirken,» men Maren svarede nej.

7. Bekendte Kirsten Jensdatter, at kort Tid førend 
det brændte i Agernæs, var Maren Niels Findsens og Peder 
Nordenbergs Kvinde tilsammen udi Niels Findsens Stegers, 
og der havde med hverandre at bestille, og Kirsten Jens
datter maatte afvide, undtagen to Høns, som Maren Niels 
Findsens tog og skar Hovedet levende af, og siden fik for
skrevne Kirsten dem at hun skulde plukke Fjerene af dem; 
men hvad de gjorde med samme Hønsehoveder, vidste 
Kirsten Jensdatter ikke af. Og forskrevne Peder Norden
bergs Kvinde sagde, at hun endelig skulde have dem, ellers 
kunde hun intet bestille, og derfor gav Maren hende 1 Rdlr. 
og et smaat Hørgarns Lagen.»

Saaledes lyder det første Resultat, som Richardt Lau
ridsen fik ud af sit Forhør i denne Ildebrandssag. Og det 
er et Resultat, som vel er skikket til at vække vor For
undring i mange Maader.

Der aflægger Pigen først en klar og tydelig Beretning

«lukkier noget luge».
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om, hvorledes Ilden er paasat. Hun har efter eget sigende 
været Øjenvidne til alt, hvad hun fortæller, og hendes Be
retning lyder da ogsaa troværdig og sandsynlig helt igen
nem, ligesom den er isprængt med en Række Samtale
stumper og Smaatræk, som man vanskelig vilde tro, hun 
kunde hitte paa, hvis Beretningen var opdigtet. Men ind 
imellem dette kommer noget helt andet frem, hvis Forbin
delse med Ildebranden slet ikke ses, og som gør den før 
saa simple Beretning uklar og selvmodsigende. Der er 
Historien om, at Maren Niels Findsens, kort før det brændte 
i Agernæs, havde nogen hemmelig Handel for med Peder 
Nordenbergs Kvinde. Skal det være en Antydning af, at 
hun slet ikke har paasat Ilden ved Hjælp af de omhygge
lig tildækkede Gløder i Messingkedelen, men har fremkaldt 
den ved Trolddomskunster? Og hendes gamle Tvist med 
Jørgen Jensens Kvinde! Hvad har den hermed at gøre, da 
det slet ikke var Jørgen Jensens Gaard hun satte Ild paa, 
men unge Hans Jørgensens? Og naar det i Slutningen af 
denne Beretning ogsaa antydes, at der har været Trolddom 
med i Spillet, siden 4 af Maren Niels Findsens Kør saa 
pludselig bortdøde, bliver det jo ikke Maren Niels Find
sens, der er nogen Troldkone, men derimod Jørgen Jensens 
Kvinde.

Der er to Bestanddele i denne Kirsten Jensdatters Be
kendelse. Den ene er det, som hun vidste Besked om og 
kunde fortælle. Den anden er det, om hvilket hun intet 
vidste, og som hun dog skulde sige noget om. Man 
mærker, at en anden Vilje end hendes har været medbe
stemmende over Bekendelsens Indhold, en Vilje, som øn
skede Sagen drejet i en anden Retning og givet et større 
Omfang end det, som Kirstens ligefremme Tilstaaelse gav 
Anledning til, en Vilje, som den forskræmte Bondepige 
har lystret saa godt hun kunde, da hun unødt og utvungen 
skulde afgive sin Bekendelse i Kørupgaards Borgestue. Vi
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gisne foreløbig paa, at denne Vilje har været Richardt 
Lauridsens.

Efter at Kirsten Jensdatters Bekendelse var afgivet, 
blev ogsaa Maren Niels Findsens arresteret, og paa den 
første Tingdag efter Branden, Fredagen den 28de Maj, 
fremstillede Richardt Lauridsen begge sine Fanger paa Tin
get. Han opfordrede først Kirsten Jensdatter til at gentage 
og vedstaa sin tidligere Bekendelse, hvilket hun ogsaa 
gjorde, medens Maren Niels Findsens var til Vedermaals- 
ting. Men Maren benægtede ved sin allerhøjeste Ed, at 
hun var uskyldig deri. Men paa den Tid Folkene var i 
Kirken, sagde hun, at Kirsten Jensdatter skulde have hen- 
baaret noget Ild i et Krus, og dermed skulde hun have 
sat Ild paa unge Hans Jørgensens Gaard.

Kirsten Jensdatter benægtede herimod: Hun havde 
under Gudstjenesten opholdt sig i Christen Jespersens Gaard, 
og havde ikke været ude af den, saalænge Prædikenen 
varede. Men saa fremkom den ene efter den anden af de 
tilstedeværende og vidnede imod denne hendes Paastand: 
Nogle havde set hende komme ud af unge Hans Jørgensens 
Gaard en halv Time før Ilden angik. Andre havde set 
hende komme ind ad Sønder Vangeled med en Lerkande 
i sin Haand. Kristen Jespersens Pige vidnede, at en halv 
Stund efter at Folk var dragen til Kirke, da gik Kirsten 
Jensdatter af Gaarden med en sort Lerkande i sin Haand. 
Den Tid hun kom tilbage, da spurgte Pigen hende, hvor 
hun havde været; da svarede hun, at hun var henne at 
tale med Birgitte. Siden gik hun hen og skurede en Gryde 
eller to, og saa kom der Bud og sagde dem, at der var 
Ildløs i Byen.

Disse forskellige Oplysninger synes imidlertid ikke at 
have haft nogen Interesse for Richardt Lauridsen. Han 
forfølger ikke det antydede Spor — der forlyder saaledes 
intet om, at den nævnte Birgitte er bleven afhørt — og 
gjorde intet Forsøg paa at udfinde, hvilken af de to Paa-
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stande om Ildens Anstiftelse der maatte være den sande. 
Derimod tilspurgte han Maren Niels Findsens, om hun ikke 
kunde maale for [Modsot. Maren benægtede ikke dette, 
men tilføjede, at der var saa mange, der kunde maale for 
Modsot, og dermed mente hun intet at have forbrudt sig.

Endvidere fremførte Richardt Lauridsen nogle af Ager
næs Bymænd, som . vidste at fortælle om, hvorledes der 
havde været Rygte og Tidende, at paa den Tid, da Anders 
Jyde levede og vogtede deres Fæ og Kvæg, blev hans 
Mælkende taget fra ham, saa han hverken kunde faa Ost 
eller Smør af dem. Af den Aarsag gik han til Maren Niels 
Findsens i hendes Gaard og sagde til hende: «Dersom jeg 
ikke bekommer mit Mælkende igen, skal jeg gøre det 
aabenbart iblandt alle Mænd.» Og siden bekom han sit 
Mælkende igen.

Resultatet af Forhørene var altsaa bleven dette, at der 
forelaa:

1. Kirsten Jensdatters klare og sammenhængende Be
retning, ifølge hvilken Maren Niels Findsens havde paasat 
Ilden.

2. Maren Niels Findsens Paastand, at Kirsten Jens
datter selv havde gjort det, hvilket syntes bestyrket ved 
adskillige Vidneudsagn.

3. Nogle uklare og forvrøvlede Antydninger af, at 
der havde været Trolddom med i Spillet, hvilket formodent
lig maatte overflødiggøre begge de forannævnte Forkla
ringer.

Skulde man nu synes, at en Sag af en saadan Be
skaffenhed kunde betragtes som tilstrækkelig oplyst og moden 
til at optages til Paakendelse? Ja, det har Richardt Lau
ridsen formodentlig fundet; thi nu begærer han 12 Kirke
nævninger udmeldt af Tinget til at sværge i denne Sag
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& efter Sandheds Vidnesbyrd og efter Klage og Bekendelse, 
som tilforn er hørt.»

Ja, Kirkenævninger! Naar vi før gisnede paa, at Ri
chardt Lauridsen søgte at faa denne Ildebrands Sag gjort 
om til en Hekseproces, saa ved vi nu, at det var rigtigt. 
Thi Kirkenævninger har intet med Brandstiftelse at gøre; 
de sværger kun i Trolddomssager , og i enkelte andre Sager 
af halv kirkelig Art. Richardt Lauridsen maa altsaa være 
overbevist om, at de to Kvinder har gjort sig skyldig i 
Trolddom, og naar det er derfor, de skal dømmes, bliver 
det jo mindre væsentligt at faa opklaret, hvilken af de to 
Beretninger om Ildens Opkomst, der er den rigtige. Der
imod kommer han frem med den intetsigende Beskyldning 
for at maale for Modsot, noget som enhver habil Bonde
kone i de Dage var i Stand til at udføre, og han tager til 
Takke med en saa banal Historie som den om Hyrdens 
Mælk, der er saa almindelig, at den lige saa godt kunde 
være foregaaet i vore Dage. Det ser meget misligt ud 
saaledes at forandre den oprindelige Anklage til en hel 
anden og at opkræve Kirkenævninger i en Sag, der er 
rejst for Brandstiftelse. Men Ridefogden var jo selv Herre 
over sin Proces, og de 12 Kirkenævninger blev udmeldte 
af Tinget samme Dag.

To Ugers Dagen efter fremæskede Richardt Lauridsen 
de 12 Kirkenævninger, at de skulde gøre deres Tov. Saa 
fremkom først Nævningernes Formand og svor med op
rakte Fingre, at efter Rygte og Tidende, efter Vidnesbyrd 
og Kirsten Jensdatters egen Bekendelse og Maren Niels 
Findsens Paateelse, vidste han ikke anderledes her for Retten 
at afsige, end at forskrevne tvende Personer jo er skyldig i 
samme Ildebrand, og derfor bør at lide og straffes som 
vedbør. Derefter fremkom de elleve andre Nævninger og 
svore ligesaa.

Nævningerne har altsaa trods alle Forplumringer holdt
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fast ved den oprindelige Sag. De erklærer de to Kvinder 
for skyldige i Brandstiftelse, og nævner intet om Trolddom.

Men der er ganske vist paa dette Punkt en Uklarhed, 
som det havde været ønskeligt at faa fuldt belyst. Thi 
man skulde synes, at enten havde Irettesættelsen lydt paa 
Brandstiftelse, og i saa Fald burde Richardt Lauridsen have 
tabt sin Sag for urigtig Procedure, da han opkrævede Kirke
nævninger; eller den havde lydt paa Trolddom, og i saa 
Fald burde Kirkenævningerne have afgjort, om de anklagede 
var skyldige eller uskyldige i denne Forbrydelse, og ikke 
udtalt sig om Brandstiftelsen, som ikke henhørte under dem,

Fra Birketinget gik Sagen til Fyns Landsting. Dom
bøgerne derfra er ikke bevarede, saa vi kan ikke følge 
Landsdommerens Stilling til denne mærkelige Sag. Men 
vi kender Resultatet, og efter andre Sagers Forløb kan 
vi slutte os til dennes. Richardt Lauridsen har fremsat 
sin Anklage, og det vilde ganske vist have været interes
sant at vide, hvad den er gaaet ud paa. Saa er de for
skellige Vidner mødt og har været deres Vidnesbyrd be- 
stændig; de to Fanger er fremstillede og har vedstaaet 
deres tidligere Bekendelser, og Kirkenævningerne har er
klæret, at de vidste ikke anderledes i den Sag at sige eller 
dømme, end som de afsagt haver. Og saa har Landstings
dommen sluttet saaledes: «Da eftersom Nævninger, som 
bor i Sognet hos dennem og bedst deres Lejlighed vide, 
haver været opkrævet, dennem enten at skære eller skylde, 
og de ved deres Ed efter de Vinder og Kundskab, som 
nu er ved Magt funden, haver dem Kirkenævn oversvoret, 
da vide vi ikke efter saadan Aarsag eller Tilfælde dennem 
for samme deres Ed og Tov at kunne fælde.»

Thi det var det, Landstinget lagde saa stor Vægt paa: 
at vedkommende blev oversvoret af sine egne Naboer og 
Bysbørn; og Grunden til, at Trolddomssager netop skulde 
paakendes ved et Nævn af Kirkesognet og ikke af Herreds
nævninger, var vel netop den, at i slige Sager afhang saa
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meget af, hvorledes den mistænkte i en længere Aarrække 
havde skikket sig, og hvorledes hendes Handel og Vandel 
var i det daglige Liv. Der laa noget rigtigt til Grund for 
denne Tankegang; men den rummede ogsaa den store Fare, 
at Folk, der var ilde lidte, havde vanskeligt ved at finde 
en uhildet Domstol, naar Nævningerne skulde udtages 
inden for Sognet. I nærværende Tilfælde boede Nævnin
gerne ikke blot i samme Sogn som de Anklagede; de 
boede ogsaa i Sogn med Richardt Lauridsen, og denne 
Omstændighed har næppe styrket deres Uafhængighed.

Ved Landstinget stod Sagen paa en 6 Ugers Tid, og 
denne Frist benyttede Richardt Lauridsen flittigt til at faa 
nye Bekendelser ud af de to Kvinder. Maren Niels Find- 
sens tilstod, — dog først efter at hun var oversvoret — 
at hun Pinsemorgen havde baaret Ild til Hans Jørgensens 
Gaard i en Kedel, og at Kirsten Jensdatter blæste Ilden 
op. Om Trolddommen havde hun derimod intet af Betyd
ning at fortælle; det eneste hun kom frem med, var, at 
hun var til Jørgen Jensens i Agernæs og drak af en Kande 
med de andre, som der var forsamlet St. Valborgs Dag 
forgangen et Aar. Hvad det var hun drak, vidste hun 
ikke.

Des mere Udbytte havde Richardt Lauridsen af Kirsten 
Jensdatter, som jo allerede tidligere havde vist sig at være 
meget meddelsom. Det var den 11te Juni, at hun var 
bleven oversvoret paa Tinget af Kirkenævningerne, og endnu 
samme Dag havde Ridefogden hende i Forhør, saasnart 
hun var kommen tilbage til Kørupgaard. Resultatet heraf 
findes indført i Tingbogen saaledes:

«Tegnelse paa hvis Kirsten Jensdatter, som nu er an- 
holden paa Kørupgaard, Fredagen nu sidst forleden, siden 
hun er kommen fra Agernæs Birketing, udi gode Herre - 
mænds Nærværelse og Paahør, saavel som nu idag den 
13de Juni ledig og løs, unødt og utvunget, udi Dannemænds
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og Godtfolks Nærværelse, haver berettet og tilkendegivet, 
som her efter følger:

For det første: Forgangen St. Valborgs Dag et Aar, 
om [Aftenen, er Rasmus Clausens Datter, som nu haver 
Hans Agge i Agernæs, henkommet til Niels Findsens ibidem. 
og sagt til forskrevne Kirsten Jensdatter: Kom, vi ville 
gaa hjem til Jørgen Jensens og drikke en Potte 01 med de 
andre. Da var forskrevne Kirsten Jensdatter hende følg
agtig og gik med, og som de kom udi Jørgen Jensens Lo, 
da var Rasmus Clausens Kvinde Maren, Hans Agges Kvinde, 
som hentede forskrevne Kirsten Jensdatter, og Anders Mad
sens Datter Karen der forsamlet og havde en sort Lerkande 
med en rød Silketraad tre Gange omkring bunden, og bad 
forskrevne Kirsten, at hun skulde drikke, og maatte intet 
se udi Kanden, førend hun havde drukket, og forskrevne 
Kirsten fuldkorn deres Begæring og drak, og det var lige
som Tjære og havde en besynderlig Smag. Og som hun 
nu havde drukket, sagde de samtlige til hende: «Nu haver 
du drukket, vilt du nu gaa 4 Gange omkring Kirken, og 
hver Gang blæse ind ad Nøglehullet og sige: Fanden, jeg 
vil være din 1 da skalt du bekomme din Levetid det Gode, 
dit Hjerte begærer!» hvortil forskrevne Kirsten svarede 
nej, at hun det ikke vilde gøre. Da sagde de: «Vilt du 
da intet røbe os, skal vi imorgen give dig nogle Penge»; 
hvortil forskrevne Kirsten svarede, at hun det ikke vilde 
love dem. Anden Dagen derefter kom atter forskrevne 
Hans Agges Kvinde til forskrevne Kirsten: «Kom nu med, 
du skalt bekomme nogle Penge.» Og som hun da kom 
did, var de atter tilsammen udi forskrevne Jørgen Jensens 
Lo; da tog Jørgen Jensens Kvinde en halv Krone og gav 
forskrevne Kirsten, og Rasmus Clausens Datter betalte for 
sig 4 Rigsmark, og for sin Moder forskrevne Rasmus Clau
sens Hustru 1 Slettedaler, og Maren Niels Findsens betalte 
selv 1 Slettedaler og forskrevne Rasmus Bødkers Datter 
Karen betalte for Anders Madsens Datter Karen 4 Rigs-
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mark. Og samme Tid havde forskrevne Personer 4 Nøgler, 
som Jørgen Jensens Kvinde tog og stoppede ind udi Pu
derne paa Kirstens Snøreliv, og sagde: Saalænge som du 
haver dem hos dig, skalt du intet røbes. Og samme 
Nøgler samt hvis Penge, de hende gav, er funden hos for
skrevne Kirsten anden Pinsedag udi hendes Puder, udi Kø- 
rupgaards Borgestue. Og beretted forskrevne Kirsten, at 
samme Nøgle var for Aalen udi Stranden, og sagde Anders 
Madsens Datter: «Jeg haver i mine Puder for Ruggrøden, 
og det er Nøglen for Aalen udi Stranden, saa de hverken 
kunde bekomme Aal eller andet.»

For det andet beretted forskrevne Kirsten, at altid for 
nogen Aar siden, som Kirsten rejste sig tidlig om Morge
nen, at gaa ud at malke, saa hun nogle Gange, hvorledes 
Rasmus Clausens Kvinde, forskrevne Maren, rejste sig op 
i et Stykke Korn, som gammel Christen Andersen i Ager
næs haver bag Gærdet, og naar hun oprejste sig var hun 
lig et Menneske. Som hun da blev Kirsten var, blev hun 
til en graa Kat og sprang over Gærdet, og som forskrevne 
Kirsten kom hjem, sagde hun, at hun saa Rasmus Clausens 
Kvinde springe over Gærdet lige som en Kat. Da sagde 
Niels Findsen: Ti stille, du skalt ikke tale om Skarns 
Folk.

For det tredie, at for nogen Aar siden beretted for
skrevne Kirsten, at alt hvis Maren Niels Findsens havde, 
det være sig Korn og andet, da var det aldeles ganske 
udrøjt for dem, saa de vidste aldrig, hvor det blev, og 
aldrig de kunde bekomme en god Drik 01, og altid som 
Niels Findsen først om Aaret drev ud med sin Plov, laa 
Rasmus Clausens Kvinde altid under Gærdet, da saa for
skrevne Kirsten hende som et Menneske der laa, og vilde 
taget en Sten og slaget hende paa Hovedet, da sprang 
hun op og blev som en Kat og løb ud mod Gærdet.

For det fjerde, at for nogen Aar siden, som Maren 
Niels Findsens bryggede, da saa forskrevne Kirsten, at der
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sad en graa Kat under Bryggekedlen. Da tog Kirsten en 
Skaal med hed «Logh» og slog paa samme Kat, og straks 
derefter laa forskrevne Rasmus Clausens Kvinde o£ var 
ganske ilde skoldet og sagde, at en Gryde fuld af Hvede 
Vælling havde skoldet hende.

For det femte beretted Kirsten, at for nogen Aar 
siden saa forskrevne Kirsten, at Rasmus Clausens Søn Ras
mus stod udenfor Niels Findsens Lodør med en Fork og 
stak op i Taget. Da sagde Kirsten: hvad gør I nu? han 
svarede og sagde, at han ledte efter et Høvlejern. Noget 
derefter, som det var et ganske stort Vejr og Blæst, gik 
forskrevne Kirsten ufor varendes der fram, og Taget blæste 
af Husene. Da fandt hun en Gaasepind med allehaande 
udi samt et sort uldent Klæde med adskilligt udi, og da 
havde de al Bjeringen fra Niels Findsens, og efter den Tid 
overtalte de forskrevne Maren Niels Findsens, at hun og 
lærte af deres Kunster, og da bekom de allehaande godt 
igen.

For det sjette beretted forskrevne Kirsten, at forgangen 
Aar, som Richardt Lauridsen, Foged paa Kørupgaard, laa 
ganske syg, da nogen Tid tilforn kom Jørgen Jensens Kvinde 
nogle Gange til Maren Niels Findsens og sagde: Vi skal 
gøre ham saaledes til, at de skal vende ham udi tvende 
Håndklæder omkring.»

Hver Tingdag fremstillede Richardt Lauridsen sine Fan
ger paa Tinget og lod dem gentage og vedstaa, hvad de 
i den sidst forløbne Uge havde bekendt. Med Maren Niels 
Findsens gik det stadig kun smaat. Hun henholdt sig til, 
hvad hun engang havde sagt, at hun drak af Kanden med 
de andre, men forsikrede for øvrigt, at hun selv ingen Trold
dom kunde, og ikke vidste noget med de andre. En Dag 
var hun dog kommen saa vidt, at hun kunde bekende, at 
hun gik en Gang omkring Agernæs Kirke om Aftenen; 
men da saa Dommeren tog Ordet — maaske af Forbav-
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selse over, at det var saa længe siden, thi Agernæs Kirke 
blev allerede nedbrudt 1601 — og spurgte hende om, hvad 
Tid det var, gik hun straks istaa, og vendte sig til Kirsten 
Jensdatter og sagde: «Var det ikke den samme Aften, vi 
drak af Kanden?» Man faar Indtryk af, at hendes Opfind
somhed ikke har været synderlig stor, og at hun ikke saa- 
ledes som Kirsten Jensdatter har kunnet tjene Richardt Lau
ridsen med fantasifulde Historier. Da Oluf Pedersen senere 
spurgte hende, hvad der var i den saa ofte omtalte Kande, 
svarede hun: «Jeg ved ikke hvad det var, jeg har drukket 
af saa mange Kander.» Man føler, at hun lige saa godt 
kunde have sagt: «Jeg ved slet ikke, hvad det er for en 
Kande, der tales om.»

Man spørger naturligvis efter, hvilke Midler Richardt 
Lauridsen har anvendt for at faa de to Kvinder til at frem
komme med alle disse Historier, saa godt de nu var i 
Stand til at lave dem. Og Richardt Lauridsen har selv 
følt det berettigede i dette Spørgsmaal og søgt i Tide at 
rense sig for enhver Mistanke. En Dag da han havde sine 
Fanger paa Tinget, tilspurgte han dem nemlig, «om nogen 
for Gunst eller Tillokkelse havde nødt dem til at lyve nogen 
paa.» Hertil svarede Maren Niels Findsens, «at hvad hun 
havde sagt, havde ingen lokket hende til.» Kirsten Jens
datter gik endnu forsigtigere uden om Spørgsmaalet, idet 
hun indskrænkede sig til at forsikre, at «alt hvis hun til
forn havde bekendt, det var altsammen udi Guds Sandhed, 
som tilforn er omrørt.»

For øvrigt kunde Kirsten Jensdatter vistnok godt have 
svaret rentud, at ingen ved Gunst eller Tillokkelse havde 
paavirket hendes Vidnesbyrd. Thi det er jo ikke i den 
Retning, vor Mistanke gaar, og det havde interesseret os 
mere, om de to Kvinder var bleven udspurgte om deres 
Forhold til Pinebænken. Maaske ogsaa Birkemændene i 
Agernæs har anstillet denne Betragtning, thi kort efter føler 
Richardt Lauridsen sig foranlediget til paany at rette det
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samme Spørgsmaal til Fangerne. Det blev denile Gang 
anlagt lidt bredere end første Gang, men rammer dog heller 
ikke nu det, som var Spørgsmaalets Kærne. Richardt Lau
ridsen spurgte, «om nogen for Gunst eller Gave haver 
lokket eller tilskyndet dem noget, de skulde sige, end om 
de selv frivilligen, unødt og utvunget bekendt haver, eller 
og om de af Had eller Avind haver løjet nogen paa, hvor
til forskrevne tvende Personer svarede, at de hverken for 
Gunst eller Gave, eller af Had eller Avind eller for nogen 
deres Tilskyndelse haver løjet nogen paa. Men hvis de 
haver sagt, haver de af deres fri Vilje sagt og været be
kendt, og det med deres oprakte Fingre og med Sjæls Ed 
bekræftiget.»

Enhver faar nu afgøre, om han føler sig overbevist af 
disse Spørgsmaal og Svar. Men det maa dog erindres, at 
det skulde staa i Sagens Akter, at Bekendelsen var aflagt 
unødt og utvungen, og Richardt Lauridsen havde formodent
lig nok de to Kvinder saaledes i sin Magt, at han kunde 
faa dem til at svare, som de skulde. Men dernæst er- det 
vel tvivlsomt, om Datiden ved Udtrykket Tvang forstod 
netop det samme som vi. Noget saadant som Indespær
ring i usle, mørke Kælderhuller, og en Føde som stod i 
Forhold dertil, regnedes afgjort ikke for Tvang; det var 
noget, som enhver anklaget maatte være forberedt paa. 
Og naar en Bekendelse aflægges i Torturkammeret, efter 
at Pinebænken er stillet frem foran den Anklagede, og hun 
er bleven oplyst om, hvorledes Instrumenterne i paakom
mende Tilfælde skal bruges, vilde vi nok kalde det for 
Anvendelse af Tvang. Men vilde mon ikke enhver god 
Mand i 1624 med frelst Samvittighed sværge paa, at en 
saadan Tilstaaelse var aflagt «unødt og utvunget?» Der 
findes ogsaa Antydninger af, at man har hjulpet sig med 
en juridisk Spidsfindighed. Efter at der først er foregaaet 
noget nede i Torturkammeret, fremstilles Fangen i Borge
stuen og gentager der sine Ord fra før. Saa kan de til-
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stedeværende rolig attestere, at Fangen blev fremført ledig 
og løs. Man mindes her om det Forhold ved Kirsten Jens
datters anden Bekendelse, at den først blev aflagt paa Kø- 
rupgaard den 11te Juni, og derpaa gentaget af hende den 
13de Juni «ledig og løs, unødt og utvunget, udi Danne- 
mænds og Godtfolks Nærværelse,» og først derefter ind
ført i Tingbogen.

Det være nu som det vil med disse Bekendelsers Til
blivelse. Richardt Lauridsen havde i hvert Fald faaet til
strækkeligt Stof paa Haanden til at der kunde gøres noget 
ud deraf, og nu gaar det løs med Anklager Slag i Slag 
over hele Agernæs. Den fattige Landsby, der endnu hen- 
laa som en forkullet Ruindynge, fik nu en Hekseforfølgelses 
Ulykker føjet til sine andre Hjemsøgeiser.

Otte Dage efter at Kirkenævningerne havde gjort deres 
Tov, tilspurgte Richardt Lauridsen paa Tinge Jørgen Jensen,, 
om han vilde gaa i Rette og svare for sin Hustru, for hvad 
hun var sigtet og beskyldt for, og om han vilde love og 
borge for hende, at hun skulde blive tilstede, til Loven 
havde haft sin Gænge. Dertil svarede Jørgen Jensen, at 
de tvende Personer, som havde sigtet og beskyldt hans 
Hustru, ikke vare angrebne for nogen Trolddoms 
Sag, men vare anholdte for Ildebrand. Men denne 
forstandige Bemærkning nedlod Richardt Lauridsen sig al
deles ikke til at svare paa, og han bemærkede kun med 
den mægtige Mands Overlegenhed, at hvis Jørgen Jensen 
ikke vilde gaa i Rette og borge for sin Hustru, vilde han 
selv forvare hende. Saa forpligtede Jørgen Jensen sig 
til at svare for sin Hustrus Tilstedeværelse indtil næste 
Tingdag.

Paa samme Maade fremkom Delefogden paa kgl. Mayts. 
Vegne og Fru Anne Lykkes Fuldmægtig paa hendes Vegne 
og tilspurgte Rasmus Clausen og Hans Agge, om de vilde 
gaa i Rette og borge for deres Hustruer, der var sigtet og
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beskyldt for Trolddoms Sag. Uden nogen Indvending lo
vede Mændene alt.

Ugesdagen derefter tilspurgte Richardt Lauridsen Jørgen 
Jensens Kvinde, om hun efter Loven (o: Jydske Lov) 3die 
Bog Kap. 69, og Recessen (o: Koldingske Reces af 1558) 
Kap. 45 vilde rense sig med Kirkenævninger af Sognet, 
eller og sætte Borgen. Samtidig forlangte han en Borgen 
paa 500 Rdlr. for vedblivende at lade hende paa fri Fod.

Jørgen Jensen traadte da frem og gentog sin Paastand 
om, at hvad Maren Niels Findsens og Kirsten Jensdatter 
vare anholdte for paa Kørupgaard, var ikke nogen Trold
domssag, men det var fordi de havde brændt Byen af, 
«og i Rette lagde et skriftligt Forsæt lydendes som efter
følger. »

Saalangt var Tingskriveren kommen i sin Beretning 
om, hvad der den Dag forefaldt paa Tinget, da han pludse
lig er stanset, formodentlig efter højere Ordre. Thi Beret
ningen om dette skriftlige Forsæt afsluttes saaledes: «dog 
hverken er givet Varsel eller Kald for, og straks annammet 
han (o: Jørgen Jensen) samme Forsæt til sig igen.»

Jørgen Jensens Forsøg paa at værge sin Hustru med 
juridiske Vaaben var mislykket, og i Forening med en 
Svoger stiller han den forlangte Borgen paa 500 Rdlr.

Kavtionen for de to andre anklagede Kvinder blev 
ogsaa forlænget, men uden at der nævnes nogen bestemt 
Sum.

Da Richardt Lauridsen for tredie Gang fremæskede 
Jørgen Jensens Kvinde, forlangte han Kavtionen forhøjet 
til 1000 Rdlr. Der blev ikke længer gjort Forsøg paa 
Modstand, og Jørgen Jensen, hans Svoger og hans to Sønner 
lovede at «borge for hende og skaffe hende tilstede idag 8 
Dage, eller og selv med Liv og Blod (om hun bortkom) 
at være udi Steden og stande til Rette for hende.»

Richardt Lauridsen er bleven nervøs. Spøgelsefrygten 
har grebet ham, og hans voksende Angst afspejler sig i
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den stedse stærkere Sikkerhed, som han forlanger stillet. 
Og da han endelig fjerde Gang fremæsker Jørgen Jensens 
Hustru, lyder det selv gennem Tingbogens Referat som et 
Raab fra en overophidset Sjæl. «Richardt Lauridsen be
gærede her idag forskrevne Jørgen Jensens Hustru tilstede, 
efterdi deres Løfte idag var ude. Og dersom hun ikke 
kom tilstede, vilde han intet længere have hende udi Borg. 
Og berettede Richardt Lauridsen, at han ikke haver kunnet 
sove udi fem Lørdag Nætter, som han skyldte Jørgen Jen
sens Hustru for.»

Det er en lærerig Bekendelse, Richardt Lauridsen af
lægger i disse Ord, og fra dem falder der Lys tilbage over 
den hele Sag. Efter det lille Indblik, vi her har faaet i 
hans Sindstilstand, forstaar vi bedre, hvorfor denne Brand
stiftelsessag maatte blive til en Trolddomssag. Naar han 
ikke ad naturlig Vej har kunnet forklare, hvorfor han laa 
vaagen de fem Lørdagnætter, har han sikkert ogsaa over
for andre Fænomener foretrukket at søge efter en over
naturlig Forklaring fremfor en naturlig. Men at det her 
lykkedes ham at finde en saadan og at faa en Udryddelses
krig sat i Gang imod den, det er ikke alene hans Fejl, 
men Tidens. De skæbnesvangre Fejlslutninger, som han 
gjorde sig skyldig i, deltes af alle, og Retsvæsenets mangel
fulde Ordning gjorde det muligt, at disse Fejlslutninger om
sattes i Praksis. Jørgen Jensens Protest imod, at Ildebrands- 
sagen behandledes som en Hekseproces, var kun en Røst 
Ørkenen.

Imidlertid var den første Sag omsider kommen tilbage 
fra Landstinget, og den 30te Juli oplæstes paa Birketinget 
Landsdommerens Stadfæstelse paa de 12 Mænds Tov over 
Maren Niels Findsens og Kirsten Jensdatter. Samme Dag 
satte Richardt Lauridsen i Rette, om ikke Birkefogden 
«burde at dømme og sentere og for Ret afsige, hvis de 
for deres begangne Misgerninger burde at lide, og deres 
Bane og Død straks at fremsige.»
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I Følge heraf fremkom Birkefogden Oluf Pedersen i 
Tørresø og hans 8 Medfølgere inden Tinge og afsagde deres 
Dom: «Efter at have beraadet sig først med Gud og siden 
ned sig selv, og efter de Bekendelser, Sigtelser og Tings
vidner, som var gaaet her inden Tinge og stadfæstede af 
velb. Landsdommer, vidste de ikke anderledes at afsige, 
?nd at finde dem efter deres begangne Gerninger til Ild 
Dg Brand, medmindre Husbonden vilde benaade den unge 
'o: Kirsten Jensdatter) paa Sværdet.»

Saa er de altsaa dog dømte for Trolddom 1 Døden 
paa Baalet anvendes jo kun i Trolddomssager og i de be
slægtede «Kætterisager».1) Dommen blev fuldbyrdet uden 
videre Forhaling. Allerede 14 Dage efter dens Afsigelse 
tales om «de tvende Kvindfolk, som blev rettet», og Bir
kets Bønder indstævnedes for at udlægge deres Part af 
Retterpengene.

Men hvad blev der af de tre andre Kvinder, der var 
anklagede for Trolddom? Ja derom tier Agernæs Tingbog 
aldeles. Sidste Gang vi hører om dem, er den 20de Au
gust, da Richardt Lauridsen lod en Bekendelse af Maren 
Niels Findsens oplæse paa Tinget, og efter hvilken der blev 
begæret Tingsvidne udstedt. Imod denne Bekendelse prote
sterede Jørgen Jensen i Agernæs og sagde, at det var ikke 
saa tilgaaet og ikke saaledes vundet, og benægtede, at 
hans Hustru var aldeles uskyldig i den Sag, og var derudi 
ikke mere skyldig end som han selv.

Det er det sidste Ord om denne Sag i Agernæs Ting
bog. Og Bogen fortsættes dog endnu næsten et helt Aar 
med smaa Skænderier og Restancer til Herskabet og den

l) Dansk Ret kender ikke Døden paa Baalet som Straf for Brand
stiftelse Der findes vel enkelte Tilløb til en saadan Straffemaade og i 
det mindste et Tilfælde, hvor den — efter Analogier i fremmed Ret — 
er bragt til Udførelse (se herom Saml, til jysk Hist, og Top. 3. R. 1. Bd. 
507—11). I nærværende Sag ligger det dog langt nærmere i den idømte 
Straf at se en Tilkendegivelse af, at de to Kvinder er dømte for Trolddom.
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øvrige daglige Ensformighed. Det maa da antages, at den 
saa vel begyndte Hekseforfølgelse pludselig er bleven stanset 
ved højere Magters Indgriben. Om den er fortsat ved Lands
tinget, kan ikke oplyses, og i Kongens Rettertings Dom
bøger findes den ikke omtalt.1)

Men der findes fra den følgende Tid et Par Notitser i 
Tingbogen, som maaske kunne staa i nogen Forbindelse 
med denne mærkelige Sag og dens Eftervirkninger. Den 
8de Oktober sagde Oluf Pedersen sig fra sit Birkefogderi, 
«og ikke vilde sidde Dommer længere,» hvorpaa Richardt 
Lauridsen beskikkede en anden ærlig og trofast Dannemand 
til dette Hverv. Og den 12te November begærede Richardt 
Lauridsen af Birkemændene, «at de vilde give ham hans 
Skudsmaal, hvorledes han haver skikket og skaaet sig imod 
dem fra det første, han blev sat til Foged paa Kørupgaard, 
til denne Dag. Hvortil alle Agernæs Mænd samt Tørresø 
Mænd og Skovmændene svarede, at de vilde give ham et 
Kald, det godt skal være, uden videre Delsmaal.»

Den dømmende og straffende Myndighed, som Adelen 
i mange Tilfælde udøvede over sine Bønder igennem Birke
rettigheden i Forbindelse med Hals- og Haandsretten samt 
Sigt- og Sagefaldsretten var sikkert en meget mislig Ting; 
og naar man har fulgt en Sag som denne, vurderer man 
Arendt Berntsens lidt ondskabsfulde Betragtning over denne 
Indretning: «Det kan saaledes holdes for, at Adelen med 
saadan Birkerettighed og Frihed nyder lige den samme Høj
hed, som Kongerne over Herrederne, hvilket ikke er for 
en af de ringeste af deres Herligheder at agte: ikke alene 
formedelst den Gavn og Fordel, det indbringer dem med 
Bøders Opbærelse, men mere formedelst den Rettens Gænge,

l) Dombog for 1625 mangler.
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Fortsætning og Adnydelse, som de ere formuelige til deres 
Vederparters billige Straf og deres Velynderes Lindring, 
Befordring og Beskærmelse. »x)

Det Bind af Agernæs Tingbøger, som her er benyttet, 
og som nu har fundet en blivende Plads i Provinsarkivet i 
Odense, er det eneste, som vides at være bevaret. Selve 
Birket maa være forsvundet temmelig tidligt. Thi i Arendt 
Berntsens Bog fra 1656, i hvilken alle Birker opregnes, 
findes det ikke nævnt.

l) Danmarks og Norges frugtbare Herlighed 2, S. 145 (ovenfor lidt 
forkortet).



En Gaard i Odense.
Af

Holger Hansen.

Udense Bys Skøde- og Panteprotokoller begynde 1683, 
men der er et Hul i Rækken mellem 1716 og 1724; det 
vil derfor ikke altid være muligt at følge en Ejendoms 
Skæbne igennem de 200 Aar; kun hvor andre Kilder end 
Panteprotokollerne hjælpe en, kan man være sikker i sin 
Sag. Den Gaard, som denne Artikel handler om, kan 
følges fra Ejer til Ejer fra 1683 til Nutiden, idet en hel 
Del af de originale Skøder endnu ere bevarede?) Det er 
Gaarden Nr. 59 paa den nordre Side af Vestergade. Ejen
dommen strakte sig for 200 Aar siden som nu fra Gaden 
og til Byens Bæk, der nu løber under Nr. 27 i Kongens
gade. Til Gaden har Ejendommen bevaret den samme 
Bredde, men længere inde er den bleven smallere, end den 
har været, idet Stykker ere solgte fra baade mod Øst og 
mod Vest. Mange bekendte Navne knytte sig til denne 
Gaard.

Den ældste Ejer, som træffes, er Hans Wichmand.

x) Odense Amts Arkiv. Feltkommissariatets Breve 1809.
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Han var Raadmand og Købmand og hørte til en af Byens 
ansete Familier; hans Broder Jørgen var ligeledes Købmand 
og Raadmand. De vare Sønner af Bertel Wichmand, Stam
faderen til de to nulevende Familier Wichmand og Wich- 
feld. Hans Wichmand var gift med Elisabeth Jørgensdatter 
og havde fem Børn: Maren, der var gift først med Borg
mester Hans Jørgensen, senere med Jacobus Pahl, Organist 
ved Vor Frue Kirke; Bertel Wichmand, der blev Købmand 
i Nykøbing paa Falster og Ejer af Engestofte; Valentin 
Wichmand, Kirstine Marie og Elisabeth. Hans Wichmand 
havde engang været en velhavende Mand, men i de daar- 
lige Tider, som fulgte efter Krigene med Sverig i det 17de 
Aarhundrede, var hans Forretning gaaet tilbage, og ved 
hans Død den 17de December 1685 viste hans Bo Under
skud: 849 Rdl. Aktiver mod 1736 Rdl. Passiver. Skønt 
han havde hørt til Byens ledende Mænd, — ved Magistra
tens Reduktion 1682 havde han dog mistet sin Raadmands- 
plads — og formodentlig for sin Tid var en dannet Mand, 
bestod hans Bibliothek, som det fremgaar af Skiftet, kun 
af 3 Bøger: en Huspostil, Danmarks Riges Ret og Dele og 
en tysk Bog om, hvorledes man skal berede sig til Døden, 
tilsammen vurderede til 4 Mk. Ved Odense Bys Taksering 
1683x) vurderedes Hans Wichmands Gaard og Have til 
130 Rdl. (504 Kr.)2) for Grunden og 570 Rdl. (2212 Kr.)2) 
for Bygningerne, tilsammen 700 Rdl. (2716 Kr.)2) Ved 
Skifteregistreringen efter Hans Wichmands Død vurderedes 
Ejendommen kun til 640 Rdl. (2483 Kr.)2), men blev dog 
ved Auktionen den 5te September 1687 solgt for 750 Rdl. 
(2812 Kr.)2) til Hiere Jespersen Juel, som havde Penge til 
Gode i Boet. Hans Wichmand havde selv beboet Gaarden 
og døde her; en Del af den var lejet ud til to Officerer.

x) Odense Raadstue-Arkiv Nr. 78, Kgl. Rescr., Privilegier m. m. 2. Bd.
2) Det er Speciedalere, der for at omsættes til Kroner omtrent skal 

multipliceres med 4, uden Hensyn til Pengenes Værdiforandring.
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Hiere Jespersen Juel var ligeledes Købmand, og det 
en stor og rig Købmand; han var tillige Overformynder. 
Han døde den 22de April 1692 og hans Hustru, Mette 
Jørgensdatter, den 1 ode December 1693. Deres Børn vare: 
Jesper Hieresen Juel, der blev Sognepræst i Marslev; Bodil, 
gift med Regimentskriver Søren Serup; Ide Margrethe, 
gift med Henning Andersen Broholm, som var Sognepræst 
i Ringe; Cathrine, gift med Claus Jacobsen, Sognepræst til 
Tommerup og Brylle; Anne Marie og endelig Margrethe, 
gift med Raadmand Laurits Mikkelsen Leermand i Kerte
minde. Hiere Jespersen, som ejede flere andre Gaarde i 
Byen, boede ikke her og beholdt kun Gaarden i et halvt 
Aar, idet han den 3die April 1688 solgte den til Amts
skriver Rasmus Andersen. Denne, en Søn af Bonden Anders 
Rasmussen i Balslev, var født 1656 og døde som Amts
skriver i Odense den 5te November 1718. Han er Stam
faderen til den bekendte Slægt Balslev. Hans Hustru, 
Maria Elisabeth Bang, var en Datter af Præsten Hans Bang 
i Særslev og en Sønnedatter af Biskop Niels Bang. De 
havde fire Børn: Anna (født 1701, død 1740), gift med 
Faderens Efterfølger Lauge Lund; Hans Balslev (født og 
død 1699); Jens Balslev, Sognepræst til Tommerup og 
Brylle; Maria Catharina (født 1703, død 1740), gift med 
Steen Jørgensen, Forvalter paa Frederiksgave, senere Kom- 
merceraad og Ejer af Herregaarden Aunsbjerg (død 1754). 
Rasmus Andersen boede i denne sin Ejendom, og Sønnen 
Jens mindes i sine Optegnelser1) en Dam2) i Haven, hvor 
han en Vinter som Dreng faldt igennem Isen og nær var 
druknet. Rasmus Andersens Efterfølger som Amtsskriver, 
Lauge Christensen Lund, arvede Gaarden ved Svigerfaderens 
Død. I hans Tid blev Gaarden forsynet med Drikkevand, 
idet han ved Brev fra Borgmester og Raad af 7de Juli 1727

x) Et gammelt Haandskrift. Trykt som Manuser. Odense 1882. S. 15. 
*) Denne Dam findes nu ikke længere.
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fik Lov til at lægge en Rende fra Byens Hovedrende med 
fersk Vand ind i sin Gaard og have een Pumpe og een 
maadelig Kumme mod at betale derfor ioo Rdl. (325 Kr.) 
kurant. Lauge Lund, som døde den 24de Januar 1740, 
havde ingen Børn. Hans Arvinger skødede Gaarden den 
9de Januar 1741 til Landsdommer Henrik Bille for en Købe
sum af 1420 Rdl. (4615 Kr.). Henrik Bille til Egeskov 
døde som Gehejmeraad og Stiftamtmand i Fyn den 8de 
Januar 1789; 1788 antog han ved Tiltrædelsen af Hvedholm 
Navnet Bille-Brahe. Hans første Hustru hed Christiana Juel 
og døde ung den 25de Juli 1745. Ved Brev af nte De
cember 1745 stiftede Henrik Bille i eget og afdøde Hustrus 
Navn et Legat paa 200 Rdl. (650 Kr.) til Fordel for de 
fattige i Odense. Kapitalen indestaar som første Prioritet 
i Gaarden og som Tegn paa Pantet blev indsat over Porten 
en Marmorsten, om hvilken det hedder i Gavebrevet: «Over 
Porten paa bemeldte Gaard er indmuret en Marmorsten med 
min kære salig Hustrus og mit Vaaben udhugget og malet, 
hvorved Pantet altid kan kendes i Fremtiden, og samme 
Sten, saaledes som den nu er, urørt fremdeles bør blive 
siddende, og om den skulde komme til Skade uden nogens 
Forsømmelse, da igen, saaledes som meldt er, paa ny af 
Renterne indrettes og opsættes.» Denne Sten sidder nu i 
en Mur ud til den forreste Gaardsplads.1)

Fra Henrik Billes Tid haves den første Brandtaksation 
af Gaardens Bygninger, nemlig fra Aaret 1761; den ser 
saaledes ud:

1. En Bygning til Gaden af 17 Fag, 2 Etager, gammel 
Egebygning med Kælder under.

2. Et Tilbygning af 6 Fag, 1 Etage, gammel Egebyg
ning.

l) Den blev flyttet 1883. Nu er den helt overmalet med brun 
Farve; det maa antages, at Vaabnene oprindelig have haft de rette Farver.
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3. Til østre Side i Gaarden 20 Fag, 2 Etager, gammel 
Egebygning.

4. En Tværbygning af 10 Fag, 1 Etage, gammel Ege
bygning.

5. Til vestre Side 12 Fag, Halvtag, gammel Fyrrebyg
ning.

6. I Baggaarden til vestre Side 10 Fag, Halvtag, 1 Etage, 
Egebygning.

7. En Tværbygning af 13 Fag, 1 Etage, gammel Ege
bygning.

8. Ved samme Side 11 Fag, Halvtag, Fyrrebygning.
9. Et Lysthus i Sekskant af 6 Fag, 1 Etage, Fyrrebyg

ning.
Alt dette takseredes til 2500 Rdl. (7400 Kr.). De 

samme Bygninger blev staaende langt ned i Tiden. Ved 
Brandtaksationen 1771 vurderedes de til 3000 Rdl. (9240 Kr.), 
1781 og 1791 til 3500 Rdl. (10220 Kr.).

Henrik Billes tredie Hustru1) Caroline Agnese Råben, 
overlevede ham længe (død 1810) og solgte 21de Oktober 
1809 Gaarden til Kongen, d. v. s. Staten, for 5300 Rdl. 
(7049 Kr.) efter Fradrag af Legatet paa 200 Rdl., som blev 
staaende i Gaarden. Dette gik saaledes til:

Da de franske og spanske Tropper kom hertil i 1808, 
rekvirerede de en Gaard til at indrette dem et Bageri og 
Magasin i, og Indkvarteringskommissionen overlod dem da 
Gehejmeraadinde Bille-Brahes Gaard, uden at hun havde 
givet sit Minde til det. Gehejmeraadinden blev vred, og 
hendes Tillidsmand, Landstingsskriver Rasmussen, skrev 
bl. a. følgende Brev2) til Stiftamtmanden:

Underdanig Pro Memoria.
Fru Gehejmekonferensraadinde Bille-Brahe er meget 

utaalmodig over, at hun og hendes Gaard Nr. 284 her

x) Hans anden Hustru, Mette Johanne Arenfeld, døde 1762.
2) Odense Amts Arkiv. Breve Landmilicevæsenet vedk. 1808, II.
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i Byen er bleven saa mishandlet; hun er nemlig imod 
sin Vilje sat ud af Gaardens Brug og tvunget til at 
gøre den ryddelig; i Gaarden er Skorstene, Skille
rumme, Porte, Spiltover i Stalden osv. nedbrudte, Hus
rummene forandrede og spolerede, og alt dette er sket, 
uden at hun har den mindste Tøddel skriftlig derom 
enten fra Deres Høj- og Velbaarenhed, fra Komman
dantskabet, Byens Magistrat eller anden Autoritet. Vist
nok efter mine Tanker en overordentlig Fremgangs- 
maade, som ethvert Menneske kunde blive fortrydelig 
over. Fru Gehejmeraadinden deklarerer, at da man 
haver uden hendes Vilje bemægtiget sig Gaarden og 
jaget hende ud deraf, saa betaler hun hverken Skatter 
eller andet fra Majdag, og er man saa ubillig ikke at 
købe den, lader hun den sætte paa Auktion det Øje
blik, den bliver ledig. Hun agter aldrig at bebo denne 
saaledes skamferede Gaard.

Jeg beder paa det underdanigste, at Hr. Kammer
herren dog vil forunde mig en Resolution paa min 
underdanige Skrivelse til Dem af iode April sidstleden, 
ovenmeldte Salg og Køb angaaende, at jeg kan sende 
og oplyse højbemeldte Frue om, i hvad Stilling hun 
staar om denne sin Ejendom.

Odense, den 25de April 1808.
R. Rasmussen.

Til
S. T. Hr. Kammerherre og Stiftamtmand Gersdorff, 

Ridder.

Brevet hjalp intet, det blev ikke besvaret, og de frem
mede vedblev at husere i Gaarden, saa længe de bleve her 
i Byen, det vil sige i Maanederne April til August. Da 
de var dragne bort, tog man Syn over Gaarden, og det 
skønnedes at ville koste 2710 Rdl. (6558 Kr.) at sætte den 
i den forrige Stand igen, som man dog mente, at Fru Bille-
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Brahe havde billigt Krav paa. Da dette imidlertid mentes 
at være for dyrt, gik Staten efter lange Forhandlinger ind 
paa at købe Gaarden for den Pris, hun forlangte. Des
uden fik hun 200 Rdl. i Leje af den for de 5 Maaneder, 
de fremmede havde benyttet den, og noget tilsvarende for 
Resten af Aaret 1808 og Begyndelsen af 1809, da det 
offentlige havde benyttet den til forskellige Øjemed, som 
stod i Forbindelse med Krigen.

1809, da Gehejmeraadinde Bille-Brahe underhandlede 
om Salget af Gaarden og ikke selv vilde benytte den, 
lejede hun Haven ud til en Værtshusholder for 20 Rdl. 
aarlig. Det ses at have været en god Have, i Følge Leje
kontrakten indeholdt den dengang: 25 Æble-og Pæretræer, 
49 Kirsebær- og Blommetræer, 2 Valnøddetræer, 2 Kastanie
træer, 2 Elmetræer, 16 Pile og en Del Ribs- og Stikkels
bærbuske.

Da Staten havde overtaget Gaarden, blev den indrettet 
til militært Sygehus og Munderingskammer; noget lejedes 
ud til private. Efter Fredslutningen stilledes Gaarden til 
Auktion, og ved 2den og sidste Auktion den 15de Novem
ber 1815 blev Told- og Konsumptionskontrollør Fencker 
højstbydende pr. Kommission med 2,075 Rdl- (12446 Kr.) 
Navneværdi, hvorefter Gaarden blev ham tilslagen. Den 
virkelige Køber var Major Ferdinand Greve Moltke, som 
fik Skødet udstedt den 29de Maj 1817, efter at de betin
gede Udbetalinger vare gjorte. Moltke beboede selv Gaar
den, efter at han med nogen Vanskelighed havde faaet de 
offentlige og private Beboere til at flytte i Foraaret 1816. 
Han døde 26de April 1825, og Enkegrevinde Moltke født 
Levetzau solgte Gaarden 1832 (26de Maj, Skøde 26de Dec.) 
til Kaptajn P. v. d. Recke for 6000 Rdl. (11400 Kr.). 
Kaptajn v. d. Recke var Vejmester i Fyen og Fader til 
Digteren Adolf Recke.

Efter Reckes Død, den 4de Juli 1847, holdtes der Auk
tion over hans Ejendom, og ved fjerde Auktion den 25de
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September 1847 blev Købmand Niels Rammeskou højst- 
bydende med 13,400 Rdl. Han fik Skøde paa Gaarden 
24de Juni 1848. Den 21de Juli 1848 solgte han til Kam- 
merraad Hillerup et Stykke af Haven 3 Alen fra Baghuset, 
16 Alen bredt for oven og 10 Alen bredt ved Bækken, for 
200 Rdl. Det skulde udlægges til Gade, den nuværende 
Kongensgade. I Aaret 1882 solgte Rammeskou Ejendom
men til Købmand Ignatz Breum for 85,000 Kroner (Købe
kontrakt 18de August 1882, Skøde 11te December 1883); 
denne solgte samme Aar til Købmand Marius Madsen et 
Areal paa 793 □ Alen af Baggaarden for 12,500 Rdl. 
Det samme, som Rammeskou altsaa i 1848 havde givet 
13,400 Rdl. eller 26,800 Kroner for, havde han i 1882 
faaet 85,400 Kroner for, og den Ejendom, som i 1687 
solgtes for 750 Rdl. (2812 Kr.), kunde 200 Aar senere 
ikke købes for 100,000 Kr. Disse voksende Tal betyder 
nu ikke udelukkende Ejendommens Værdiforøgelse, men 
tillige Pengenes synkende Værdi. I Tidernes Løb er nem
lig de ædle Metallers Købeævne bleven mindre og mindre 
paa Grund af deres voksende Mængde og den stadig lettere 
Produktion. Men selv om Hensyn tages dertil, antyder 
Tallene dog en ikke ringe Stigning i Købstadejendommenes 
Værdi.

I gamle Dage, da Grundejendom var billig, behøvede 
man ikke at spare paa Pladsen; Hans Wichmand havde 
derfor kun udlejet til to Officersfamilier, men benyttede 
ellers hele den store Plads selv; det samme har rimeligvis 
været Tilfældet med de nærmest følgende Ejere; Bille-Brahe 
benyttede sikkert Gaarden ganske alene. I vore Dage er 
Forholdet anderledes; nu maa en saa stor Grund give Plads 
til mange Familier og mange Virksomheder. I Forhuset 
til Gaden med tilhørende Sidehuse findes nu en Kolonial
handel, en Manufakturhandel og en Isenkramhandel, paa 
første og anden Sal bo fire Familier nogenlunde herskabe-
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ligt; i første og anden Mellembygning, der begge have tre 
Etager, findes bl. a. et Bogtrykkeri og en Papirposefabrik.

De Bygninger, som nu staa paa Grunden, ere for 
største Delen nye og frembyde intet ejendommeligt i 
deres Ydre. Henrik Bille formodes1) i sin Tid at have 
ombygget Gaarden, og nederste Etage af Bygningen til 
Gaden, som er gammelt Bindingsværk, er formodentlig 
en Rest af hans Værk. Den nuværende Ejer byggede en 
Del om paa Bygningen i 1883, og 1898 sattes der en ny 
Etage paa, saaledes at der nu er tre Etager til Gaden. 
Flere af Bygningerne længere inde ere ogsaa rejste af den 
nuværende Ejer. Haven er af en Købstadhave endnu stor 
og smuk; der findes blandt andet i den to store Valnødde
træer og to gamle Elmetræer, som vel nok ere de samme, 
som nævnes i Lejekontrakten 1819. Byens Bæk er nu 
lukket og løber under Jorden, og der, hvor man for ikke 
mange Aar siden fra en lille Høj kunde se ud til Aaløkke- 
gaarden, har man nu Udsigt til et Plankeværk paa Bækkens 
Plads og over det til Baghuse i Kongensgade.

x) Fyens Stiftstidende 12te Maj 1883.



Vejenes Tilstand mellem København og 
Nakskov 1797.

Meddelt af

Jul. Bidstrup.

Naar man undtager de nyanlagte Hovedveje paa Sjæl
land1), befandtes de fleste Veje i Danmark mod Slutningen 
af forrige Aarhundrede endnu i en saa slet Tilstand, at 
man paa visse Aarstider ikke kunde befare dem uden at 
være udsat for at miste baade Liv og Lemmer. Vejforord
ningen af 13de December 1793 gav Stødet til, at Vejene 
i Begyndelsen af dette Aarhundrede kom i en nogenlunde 
farbar Stand, og i vor Tid, da de gennemgaaende ere saa 
godt vedligeholdte, har man maaske Vanskelighed ved at 
kunne danne sig et Begreb om, hvor slette Vejene vare i 
Slutningen af forrige Aarhundrede. Det kan derfor have 
sin Interesse at fremdrage en Beretning fra hin Tid om 
Vejenes Tilstand mellem København og Nakskov, affattet 
af F. Jürgensen2), der under 23de Juni 1797 fik Ordre af

!) Paa dette Tidspunkt vare Vejene fra København til Fredensborg, 
Helsingør, Korsør og Kallundborg fuldførte, hvorimod man paa Strækningen 
fra København til Vordingborg kun var naaet til Køge.

2) Falle Jürgensen, dengang Fuldmægtig i Generalpostamtet, blev
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Generalpostamtet til at foretage en Rejse fra København 
til og igennem Lolland for at søge Oplysning om alt, hvad 
der kunde have Hensyn til en forbedret Indretning af Post
gangen paa denne Rute. Af de i denne Ordre — eller 
Instruks — indeholdte 12 Poster, som han skulde beflitte 
sig paa hver især at besvare særskilt, lyder den første Post 
saaledes: «Om Vejenes Tilstand i det hele og de sletteste 
Steder i Særdeleshed,» og det er denne Del af hans den 
2den August s. A. afgivne Beretning til Generalpostamtet, 
der her meddeles, dels ordret og dels i sammentrængt Form.

«Naar undtages Vejen imellem København og Køge, 
som er af de nye anlagte sjællandske Veje, og nogle af 
og til forekommende korte Stykker, som kan anses for 
gode, ere de øvrige Vejstykker imellem Køge og Nakskov 
dels maadelige, dels slette og dels næsten ufremkommelige. 
Imellem sidstnævnte Steder er omtrent Halvdelen af Vejen 
Stenbro, og den øvrige halve Del Jord- eller Lervej. Hin 
halve Del af Vejen, nemlig Stenbroen, er overalt meget 
maadelig og paa sine Steder saa ujævn og opkørt, at den 
snarere ligner en opbrudt end en befarende, brolagt Lande
vej. Stenene, hvormed Broen er lagt, ere for største Delen 
for store og upassende til Brolægning, saa de synes bedre 
at kunne have tjent Landmanden til Grundstene for op
førende Bygninger end til at brolægge Landevejen med, 
hvilket nu tydeligen ses, da Jorden eller Leret, hvor Ste
nene have været brolagte, er bortskyllet, og Stenene op
kørte, som foraarsager, at de ligge løse og blottede, hvor
ved Vejen nu er over al Maade vanskelig at passere, og 
det maa til alle Tider have foraarsaget en besværlig Kør
sel, at de brolagte Stene ere saa uforholdsmæssig store, 
endog da de hæftede i Grunden. Den anden halve Del af

Postmester i Aabenraa 4de August 1797, dansk Postmester i Hamborg 
29de November 1805, Kancelliraad 20de December s. A. og døde 24de 
August 1807.
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Vejen, der, som meldt, bestaar af Jord- eller Lervej, er 
paa de fleste Steder ikke meget bedre, som lettelig lader 
sig forklare, naar det højgunstigst tages i Betragtning, at 
Vejen for største Delen, især igennem Lolland, gaar igen
nem et fladt og sidt Land, hvor Vandet ikkun har lidet 
Aftræk, og hvortil endnu kommer, at der paa de fleste 
Steder haves Mangel paa Grus og Sand samt andre til Op
fyldning tjenlige Materialier. Opfyldningen sker desaarsag 
med Ler eller Jord, som snarere forværrer end forbedrer 
Vejene. En Uskik, som paa sine Steder har Sted, især 
igennem Falster, at de tilgrændsende Agerdyrkere oppløje 
Landevejen med deres Jordsmon, kan jeg ej heller forbi- 
gaa at anmærke som Aarsag til Jordvejens slette Tilstand.»

Efter denne almindelige Udsigt over Vejenes Tilstand1) 
gennemgaar han dem stykkevis og anmærker de gode og 
de slette Stykker, for saa vidt dette er muligt om Somme
ren, eller han derom af andre har erholdt Efterretning.

Fra København til Køge er Vejen «af de i Sjæl
land nye anlagte og altsaa fuldkommen god paa det nær, 
at der af og til gives nogle Steder med smaa Huller og 
Slag, som, om disse ikke i Tide blive istandsatte, kunne 
blive slemme til Vinteren.» Dog trøster han sig med, at 
der overalt vil blive sørget for Istandsættelsen af disse

1) Med denne Skildring kan sammenlignes de Iagttagelser, som Kam
merherre Aug. Hennings gjorde paa en indenlandsk Rejse 1786, og hvorom 
han bl. a. skriver følgende: <Den halve Vej fra Ringsted til Roskilde 
ligger endnu i sin gamle Forfatning, og den, som farer ad den, har ret 
Lejlighed til at skatte den Lykke at faa bedre Veje. Det er ubegribeligt, 
at en stor Postvej saa rent har kunnet forfalde. Haves der for Fremtiden 
ikke mere Omhu med Chausseeme, saa kan heller intet redde dem fra 
Undergang. Paa nogle Steder havde Bønderne gravet Grøfter af for Agrene 
for at hindre Kørsel over deres Jord. Hvor nu hele Vejen stod under 
Vand, kunde man ikke se Grøfterne. Forhjulene faldt i og truede at 
støde Akselen over. For at undgaa denne Fare maatte Postillonen fare 
lige frem ad den sumpige Vej uden at vige til Siden for Huller.» (Minerva 
1786. S. 561—62).
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smaa Huller og Slag, siden man et Par Steder allerede har 
begyndt dermed.

Fra Køge til Haarløv Kro er der for det meste en 
nogenledes god Jordvej, naar undtages en halv Mil fra Køge 
ved Søen, hvor Vejen er «overmaade tung med dyb Sand, 
som især om Sommeren falder meget besværlig at komme 
igennem.»

Fra Haarløv til Karise Kro «er Vejen for største 
Delen Stenbro, men overmaade slet, især udmærkes som 
slettest et Stykke, Tryggevældestræde kaldet, omtrent en 
halv Mil lang, hvilket nu, men især om Vinteren, med 
megen Møje og Ubehagelighed lader sig passere.»

Vejen imellem Karise og Faxø og derfra til Vindby- 
holt var ved Jiirgensens Hjemrejse bleven nogenledes sat 
istand ved Hjælp af smaa Stykker Kalksten fra Gruberne ved 
Faxø. Denne Istandsættelse forekom ham at være ret for
træffelig, naar det blot ikke var gaaet for sparsommeligt 
til med Opfyldningen, hvorved Laget af Kalksten var blevet 
saa tyndt, at Vejen næppe vilde holde sig i nogenledes 
Stand til Vinteren.

Henimod Faxø Kro gives der dog «Steder ved Siderne af 
Landevejen, hvor der ved at udgraves Kalksten af Jorden 
er bleven store og dybe Gruber, som især i mørke Nætter 
ved falden Sne, eller naar Hestene blive bange, ere meget 
farlige; thi paa en saadan Maade at komme Kanten af disse 
Steder for nær ville Mennesker og alt, hvad medfulgte, 
efter al rimelig Formodning deri finde sin Grav. Disse 
Steder, som de Rejsende i Almindelighed virkeligen anse for 
gyselige, kunne meget let hjælpes ved enten et Rækværk 
eller der forbi at nedsætte nogle Pæle; thi til Grøfter og 
Jordvolde er nu næppe paa nogle Steder den fornødne 
Plads.»

Imellem Vindbyholt og Tappernøje er Vejen af 
og til meget slet. Omtrent en Fjerdingvej fra førstnævnte 
Sted er der «et farligt Stykke», der gaar over nogle Bakker,
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kaldet Bekkerskovs Klint. «Til disse Bakker støder Søen, 
og denne har og endnu tærer dagligen paa den ene Side, 
saa at der nu paa nogle Steder næppe er saa megen Plads 
tilbage til Landevej, at 2 Vogne kunne komme hinanden 
forbi. Fra Bakken ned til Søen er paa adskillige Steder 5 
å 6, ja vel flere Alen Fald, hvor man altsaa ved at komme 
Kanten for nær er udsat for at tilsætte Livet. Paa dette 
Stykke Vej er det uomgængelig fornøden, at der enten op
føres et Rækværk, eller og, at Vejen lægges længere op 
fra denne saa højstfarlige Situation.»

P"ra Tappernøje til lige for Præstø eller Nygaards- 
hus er Vejen slet, især over Evebro, «som er meget slet 
og jammerlig at passere.» Endvidere er der «etSted over 
et Bjærg forbi en Skov paa venstre Side, hvor Vejen, for
uden at Bjærget er stejlt og vanskeligt at befare, er over- 
maade slet, hvilket altsaa gør Passagen derover dobbelt 
farlig. Paa sidste Sted skal den afdøde Postfører Willumsen 
en Gang have været i Livsfare.» Et Stykke Vej, Præstø 
Overdrev, er især meget slet.

Vejen fra Nygaardshus til Olidie (o: Ugledie) er i 
Almindelighed slet; vel var et Stykke af den under Repara
tion paa hans Hjemrejse; men han formodede, at denne 
Istandsættelse umulig kunde holde sig længe; thi Opfyld
ningen bestod ikke af Grus, men af løs Jord og Sand, der 
«ved nogen Kørsel og indfaldende Regnvejr letteligen bort
køres og bortskylles, saa Vejen snart vil geraade i sin for
rige slette Tilstand.»

Vejen er nogenledes fra Olidie til Ornebjærg Over
drev; men derfra og til Vordingborg er den af og til 
meget slet. Det Stykke Vej fra sidstnævnte By til Færge- 
gaarden er Stenbro og «meget ussel og slet. Paa samme 
var det, at Postfører Willumsen en Gang væltede og bræk
kede sit Kraveben, og jeg tror næppe, at ved samme siden 
den Tid er sket nogen Istandsættelse.»

«Færgeanstalterne» over Vandet til Gaabense
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syntes at være i temmelig god Stand, «dog beklagede 
Færgemanden i Gaabense sig, at det ved denne Side 
ved lavt Vand undertiden er vanskeligt at komme fra Broen, 
og foreslog til Fordel for Postens Hurtighed, at der maatte 
blive foranstaltet en Sø Pæl,x) omtrent en 30 Alen fra 
Broen».2) Ved Overfarten plejede der at finde Misbrug 
Sted, idet de Rejsende, endskøndt de overførtes i een Baad, 
dog alligevel hver for sig affordredes en fuld Baadsfragt.

Vejen fra Gaabense forbi Nørre Alslev til Ludevigs- 
lund er afvekslende god, dog meget slet igennem Nørre 
Kirkeby.

Fra Ludevigslund til Nykøbing er den første halve 
Mil Lervej, der er «meget jammerlig, naar Landmanden, 
som især er Tilfældet om Vinteren, overpløjer den for at

T) Denne Sø Pæl (Fortøjningspæl) synes ikke at være bleven an
skaffet. Det er ikke klart, om Fartøjet ved Hjælp af Tove skulde hales 
fra Færgebroen ud til denne Pæl, eller om det skulde fortøjes derved, 
medens Ilandsætning af Post og Passagerer skete ved en Jolle. Ved Vor
dingborg Færgegaard var der en saakaldet Træl, der dreves af Heste, og 
hvorved Fartøjerne bleve trukne ud eller ind, naar enten Vind og Strøm 
var imod, eller der indtraf Vindstille, saa at Fartøjerne «ved deres egne 
Redskabers Brug» hverken kunde komme til eller fra Færgebroen. For 
den Nytte, denne Træl medførte for Færgemandens Fartøjer i Gaabense, 
erlagde han — og senere den kgl. Kasse som Ejer af Gaabense Færge
gaard — til Færgemanden ved Vordingborg 20 Rdl. aarlig som Følge af 
en mellem de nævnte Færgemænd under 6te December 1706 indgaaet For
ening. I Aaret 1812 ansøgte Færgemanden ved Vordingborg om, at disse 
Trællepenge maatte erholde en efter Tiderne passende Forøgelse, og i Hen
hold til denne af Amtmanden over Præstø Amt anbefalede Ansøgning fore 
slog Generalpostdirektionen, at Godtgørelsen maatte forhøjes fra 20 Rdl. 
til 80 Rdl. aarlig, men under 25de Januar 1813 resolverede Kongen, at 
Færgemanden ved Vordingborg bevilgedes en Godtgørelse for eengang ialt 
120 Rdl. C. istedenfor de ham hidtil tilstaaede 20 Rdl. aarlig for at trælle 
Gaabense Færgefartøjer til og fra Vordingborg Færgebro. (Generalpost- 
direktionens Resolutionsprotokol for 1813 Nr. 55).

2) Den Gang blev der foreslaaet at anskaffe «en Sø Pæl» for at 
fremme Postens Hurtighed, og nu tænker man paa i samme Øjemed at 
bygge en Jernbanebro over dette Vand Hvilken Forskel!
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nedlægge Vintersæden.» Forbi Keslet Skov og videre forbi 
Stubberup By til Kroghave er for største Delen Stenbro, 
men «meget slet, hulrig og ujævn«. Det sidste Stykke Vej 
til Nykøbing er nogenledes.

Over Vandet fra Nykøbing til Sundby kan alminde
lig roes paa nogle Minutter. Transporten fra begge Sider 
besørges af Færgemanden i Sundby. Vejen er nogenledes 
forbi Thorby over nogle Marker til Grænge, hvor der er 
«et meget jammerligt Stykke Vej.» Saa er Vejen igen 
«nogenledes» en Strækning for derpaa at blive meget slet 
ved Indkørselen paa Krænkerup (nuværende Hardenberg) 
Marker.

Over disse Marker til henimod Saxkøbing er «en 
temmelig god og afgrøftet Jordvej.» Et Par Træbroer paa 
denne Strækning ere temmelig slette. Ved og ind i selve 
Saxkøbing er Vejen meget slet.

Fra Gaabense førte ogsaa en Vej over Guldborg 
til Saxkøbing. Om denne Vejs Beskaffenhed paa Fal
ster hedder det, at den «er maadelig om Sommeren, men 
for største Delen slet om Vinteren, da denne ved de nye 
Forandringer med Landvæsenet paa de fleste Steder er 
bleven anlagt af ny, saaledes som Naturen har kunnet frem
bringe den, uden at med samme er foregaaet nogen ordent
lig Istandsættelse.» Transporten over Guldborgsund be
sørger Færgemanden paa den falsterske Side, og man bliver 
roet over i Løbet af nogle Minutter. Vejen fra Guldborg
sund til Saxkøbing er paa V* Mil nær anlagt af Kam
merherre, Baron Lehn og befindes i «en meget fortræffelig 
Stand.»

Fra Saxkøbing fører Vejen over denne Bys Marker 
til dens fælles Skov og derfra igennem Vognsted (□: Vaa- 
bensted) og Buderup Byer samt over Nielstrup, Grev Knuths 
og Engestofte Godser. Hele denne Strækning — afveks
lende Stenbro og Jord- eller rettere Lervej — er meget 
slet. Henimod Maribo fører Vejen igen over Nielstrup
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Gods, hvor der findes et Stykke Stenbro, kaldet Konge
broen, der «er over al Beskrivelse slet, da Stenene, som 
skulle udgøre Stenbroen, ere saa store og undertiden ligge 
1 Alen og længere fra hinanden, og hvorimellem er Pøle 
og dybe Huller, at man ikke, endogsaa om Sommeren, 
uden Gysen kan passere samme.» Derfra over et lille 
Stykke Mark til Maribo er Vejen nogenledes.

Vejen fra København til Maribo har efter foregaaende 
Beskrivelse for det meste været slet, ja somme Steder endog 
meget jammerlig, og dog synes den at være endnu værre 
imellem Maribo og Nakskov. I Jiirgensens Beretning 
hedder det: «Fra Maribo til Bondebyen Porup er Vejen 
nogenledes, undtagen et Stykke Stenbro over en Træbro 
(sic) straks ved Maribo By, hvorover er et meget jammer
ligt °g næsten ufremkommeligt Sted, saa er ogsaa et Sted 
noget længere fremad paa Stiftamtmand, Grev Knuths Gods, 
hvor der nær paa Siden af Landevejen graves et dybt Hul 
til Stenstrygeri, som, da derimellem og Vejen intet Ræk
værk eller noget saadant til Sikkerhed er bleven opført, 
synes meget farlig især i mørk Nat, og naar Vandet, som 
staar i Hullet om Vinteren, er belagt med Sne og ikke til
frosset, saaledes at det kan bære.»

Fra Porup igennem Byerne Nørballe og Sørup til 
Stokkemarke er Vejen først temmelig slet, siden nogen
ledes, derefter overordentlig slet, saa igen temmelig slet og 
tilsidst meget slet. En Strækning imellem Sørup og Stokke
marke, kaldet Langstræde, «er over al Beskrivelse slet. 
Dette Stykke Vej skal kaldes Stenbro, men Stenene deri 
ere overordentlig store og ligge saa langt fra hinanden, 
hvorimellem er Pøle og Morads, at man næppe med hele 
Lemmer er istand til at komme igennem.»

Ved hver Ende af Stokkemarke, som er omtrent en 
halv Fjerding Mil lang, er der et overordentligt slet Stykke 
Vej med Stenbro. Over nogle Kornmarker samt over Sølle
steds Marker og videre til Ørsholte er Vejen i Begyndelsen
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nogenledes, dernæst overmaade slet og saa igen nogenledes, 
dog med et Par «hulrige Steder.»

Fra Ørsholte til et ej anlagt Stykke Vej over en 
Træbro er Stenbrovej, men i meget slet Tilstand. «Træ
broen ligger saa lavt i en Dal, hvorigennem gaar et stærkt 
Vand, at ikke alene den, men et Stykke af Vejen ved hver 
Side i vaadt Vejr gaar langt under Vand og er meget far
lig at passere. Ved den stærke Regn, som faldt for nogen 
Tid siden, var en Provst, hvis Navn jeg ikke erindrer, ved 
sin Tilbagerejse fra Landemodet næsten omkommet paa 
bemeldte Sted. Foruden at Broen og et Stykke af Vejen 
ved hver af Siderne saaledes staar under Vand ved mindste 
Regn eller Tøvejr tilkommer endnu, at Broen ikke er for
synet med Gelænder eller Rækværk, men alene overlagt 
med Bræder, saa man ved at komme formeget til en af 
Enderne sandsynligen maatte sætte Livet til. Paa den 
anden Side af dette Sted begynder et nyt anlagt Stykke 
Vej en god halv Mil, som skyder lige paa Byen Halsted 
eller lige til Stiftamtmand, Baron Juel Winds Gaard. Dette 
Stykke Vej er overalt indgrøftet, men er alene opfyldt med 
det fra Siderne opkastede Ler. Ved mindste Vaade (□: Væde) 
er dette Stykke Vej næsten ufremkommelig endog med 
ledig Vogn; thi Hestene gaa i Ler til Knæerne og Vognene 
til Hjulnavene, ja paa adskillige Steder skal endog ingen 
Bund kunne naas, og saaledes er Posten og de Rejsende 
endog udsat for at blive siddende fast, indtil Hjælp kan 
erholdes.»

«Fra Halsted til Nakskov, omtrent 1 Mil, er over
alt Stenbro og derhos ved Siderne til Dels en Jordvej. 
Stenbrovejen er temmelig slet, men Jordvejen er paa ad
skillige Steder ufremkommelig, især er et Stykke ved 
Grændseskellet af Juellinge og Sæbyholms Marker, som er 
overmaade slet. Paa dette Sted har været en Træbro, 
hvoraf intet videre er tilbage end et Stykke Træ, som 
ligger løst i Midten. Videre hen er et Sted lige for Sæby-
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holms Gaard over en Træbro, som næsten er ufremkomme
lig. Foruden Stedets Siethed i sig selv er det endda der 
meget farligt især i Mørke at passere, da der ved hver af 
Siderne af Broen og noget henimod Vejen gaar et betyde
ligt Vand, hvorfor intet Rækværk er, og hvor man ved 
paa en af Siderne at komme udenfor Vejen sandsynligen 
vil sætte Livet til. Paa dette Stykke kunde bekvemme- 
ligen plantes Piletræer, som meget villigen voxe i Nær
heden deraf.»

Efter saaledes at have gennemgaaet Vejenes Beskaffen
hed paa Hovedturen fra København til Nakskov tilføjer 
Jiirgensen i sin Beretning nogle af de Indvendinger, som 
Embedsmændene, hvem han talte med om Vejenes Istand
sættelse, havde gjort. Saaledes ytrede Kammerherre, Stift
amtmand Juel Wind angaaende Vejene paa Lolland, at han, 
uagtet alle sine Bestræbelser for at virke til deres Istand
sættelse, ikke i dette Punkt havde kunnet se sit Ønske op
fyldt, formedelst at Vejarbejdet er inddelt efter en meget 
gammel Repartition i Henseende til de Vejpligtige, hvilke 
«Vejpligtige nu efter saa mange Aars Forløb befindes saa 
adsplittede og fra deres Vejparter saa langt fraliggende, 
saa, og da Vejinddelingen nu er saa uforholdsmæssig efter 
den nærværende Situation og Beskaffenhed af Vejene mod 
forrige, at dermed, forinden en ny Inddeling af Vejene 
sognevis af Generalvejkommissionen bliver foranstaltet, ingen 
Fremgang til sammes Istandsættelse kan bevirkes.» Lig
nende Indvendinger gjorde nogle Herredsfogder og Birke
dommere «med det Tillæg, at en Hovedreparation til Dels 
blev efterladt paa Grund af, at den nye Landevej allerede 
befandtes afstukken, og altsaa den gamle Vejs Reparation 
formedelst dennes Anlæggelse syntes overflødig, ligesom de 
anvendende store Udgifter da og for største Delen vilde 
være spildte.»
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De øvrige Poster i Jürgensens Beretning angik bl. a. 
Brev- og Pakkepostens Befordring, Side- og Biposter, Afleve
ringssteder, Postkontorers Indretning o. s. v. Flere af disse 
Punkter kunde vel have Interesse, men medtages ikke her, 
hvor det kun har været Hensigten at give et lille Bidrag 
til Vejvæsenets Historie.
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holms Gaard over en Træbro, som næsten er ufremkomme
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amtmand Juel Wind angaaende Vejene paa Lolland, at han, 
uagtet alle sine Bestræbelser for at virke til deres Istand
sættelse, ikke i dette Punkt havde kunnet se sit Ønske op
fyldt, formedelst at Vejarbejdet er inddelt efter en meget 
gammel Repartition i Henseende til de Vejpligtige, hvilke 
«Vejpligtige nu efter saa mange Aars Forløb befindes saa 
adsplittede og fra deres Vejparter saa langt fraliggende, 
saa, og da Vejinddelingen nu er saa uforholdsmæssig efter 
den nærværende Situation og Beskaffenhed af Vejene mod 
forrige, at dermed, forinden en ny Inddeling af Vejene 
sognevis af Generalvejkommissionen bliver foranstaltet, ingen 
Fremgang til sammes Istandsættelse kan bevirkes.» Lig
nende Indvendinger gjorde nogle Herredsfogder og Birke
dommere «med det Tillæg, at en Hovedreparation til Dels 
blev efterladt paa Grund af, at den nye Landevej allerede 
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anvendende store Udgifter da og for største Delen vilde 
være spildte.»

Fra Arkiv og Museum. IO
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Skildringer af Dr. jur. Aug. Hennings.

Ved

J. Bloch.

Det her paa Dansk gengivne Haandskrift: «Ueber- 
setzung eines Manuscripts vom Ackerbau und den Gewohn
heiten und Gebräuchen der Bauern in Seeland», blev for 
nogle Aar siden opdaget af Hr. Louis Bobé under hans 
Arkivforskninger paa det holstenske Herresæde Haseldorff 
og af den daværende Besidder, nu afdøde Kammerherre 
Oppen-Schilden — takket være Hr. Bobés Venskab — 
velvillig udlaant til Meddeleren.

Haandskriftet, der fandtes i en af tvende Kister, som 
gemme den tidligere Besidders, Geheimeraad Hans Hein
rich v. Schilden-Huitfeldts (i. 1745 f 1816) endnu 
uordnede Papirer, er udateret og nævner hverken Forfatte
rens eller Oversætterens Navn. Der kan dog ikke være 
Tvivl om, at Originalen er forfattet af Hennings under 
dennes Ophold i Vedbysønder, imellem Sorø og Slagelse. 
Ifølge Oversætterens Forbemærkning taler Forf. særlig og 
næsten alene om denne Landsby og Omegn, og af Afhand
lingen ses det, at den er skrevet, da et Aar var forløbet 

10*
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efter Hoveriforordningens Udstedelse 6. Maj 1769. Schilden 
stod dengang i nøje Forbund med Hennings,*) som natur
lig maatte foretrække at meddele denne Frugt af sit Otium 
til den mere nøgterne Schilden, der som praktisk Land
mand og Kammeralist særlig interesserede sig for den Art 
Arbejder, fremfor til Schimmelmann, der vel paa Afstand 
fandt, «at der maatte være noget interessant i at sætte sig 
ind i Landboernes Sæder og Forestillinger og i at ud
studere de bedste Midler til at gøre dem lykkelige,»**) men 
— naar det kom til Stykket — næppe nok vilde være 
kommen igennem Vennens Skildring af Miseren med alle 
dens kedsommelige Detailler.

Det er et Spørgsmaal, om den 24aarige holstenske 
Forfatters franske Original har været leveret i ét Stykke. 
Af flere Indicier synes det rimeligere, at Skildringen er 
givet i Breve, Side om Side med andre Meddelelser.***) 
Den Omstændighed, at de til Texten hørende Grundplaner 
og Redskabstegninger ere bevarede, medens denne selv 
synes tabt, kunde lade formode, at Schilden, i Lighed 
med Ernst Schimmelmann, f) har tilintetgjort Hennings’ 
Breve af Hensyn til deres «farlige Indhold», idet han dog 
reddede, hvad han deraf fandt værd at bevare. Schildens 
Oversættelse, der har stærke Provincialismer og en meget 
mangelfuld Orthografi, ser nærmest ud til at være frem- 
gaaet af Diktering og kan næppe betragtes som en fuldt 
tilfredsstillende Gengivelse af den franske Text. At Hen
nings’ Arbejde ikke blot har lidt ved at gaa igennem tvende 
Oversætteres Hænder, men tillige for Fagmanden vil røbe

•) Jfr. «Museum» 1891, I. S. 275.
•*) Brev til Hennings 3. Aug. 1770, «Museum» 1891, I. S. 280.

***) Her skal kun Læserens Opmærksomhed henledes paa det sidste 
Stykke af Haandskriftet, der nærmest vilde have haft Plads i Begyndelsen 
af samme.

f) «Museum» 1891, I. S. 280, Anm. 2.



Landbrug og Bondeliv i Midtsjælland 1770. 157

Mangler og Fejl, som dels maa tilskrives Forfatterens tyske 
Opdragelse og ringe Erfaring i Landvæsenssager, dels mulig 
kunne skyldes urigtige Angivelser af hans Hjemmelsmænd, 
maa paa Forhaand indrømmes.

Da Hennings, der i Forsommeren havde tiltraadt sin 
Stilling som kongelig Landmaaler i Overskattedirektionens 
Tjeneste, efter et længere Ophold paa Antvorskov kom til 
den forarmede Landsby Vedbynørre, hvis Jorder han skulde 
opmaale og inddele i Kobler, søgte han forgæves Logis 
for sig og sin Assistent (Tjener?). Ingen af Bønderne vilde 
huse Landmaaleren, der maatte være dem en Torn i Øjet, 
eftersom de i den forestaaende Indretning kun saa en Kilde 
til ny Elendigheder gennem det deraf flydende Hoveriarbejde. 
Endelig fandt han et godt Kvarter hos Sognefogden i den 
mere velhavende Naboby Vedbysønder, hvor han paa Grund 
af Ubekendtskab med Faget maatte tilbringe en »god Tid 
i Uvirksomhed, indtil Overlandmaaleren kom og fik hjulpet 
ham til rette ved at sætte ham ind i Arbejdets Methode 
og lære ham Brugen af Instrumenterne! Saaledes naaede 
han da at faa opmaalt og inddelt 84 Kobler*) til midt i 
September, da han deserterede til København for at kaste 
sig ind i politiske Intriger.**)

Af Vedbysønders 10 Fæstegaarde (hver paa c. 7 Tdr. 
Hartkorn) vare kun 4 i god Tilstand, og blandt disse havde 
Hennings’ Husværts, Sognefoged og Lægdsmand Lars Veste
sens, Fortrinet allerede ved sin gode Jord og anseelige Be
sætning, der endnu i 1768 talte 18 Heste, 15 Kvæg, 16 
Faar og 16 Svin. I det følgende Aar begyndte imidlertid 
Kvægpesten at rase; da Hennings i 1770 var der til Huse, 
havde den gjort lyst i Staldene, og 3 Aar senere var Be
sætningen gaaet ned til 8 Heste, 6 Kvæg, 16 Faar og 6

♦) De ovenstaaende Oplysninger ere hentede fra en Erklæring til 
Overskattedirektionen af Landinspektør J. J. Barner, dat. 28/i I77I- 

**) Jfr. «Museum» 1891, I. S. 283 f.
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Svin. Dog kunde Lars Vestesen ved sin Død 31/i 1772*) 
efterlade hvert af sine 4 Børn 125 Rdl. Gaarden var 
endnu i god Stand, saa Enken strax fik en Frier og Gaar
den en ny Husbond i en velhavende Gaardmandssøn fra 
Davidsrød.

Med disse fra Jordebøger og Regnskaber i Rigsarkivet 
hentede Opgivelser stemme følgende af Hennings i «Mi- 
nerva»**) fortalte Erindringer: «For mange Aar siden har 
jeg kendt en meget vindskibelig Sognefoged i Vedbysønder, 
en Mil fra Sorø. Jeg har kendt ham, ikke som man ken
der Bønder der kommer til Byen, jeg har boet en hel 
Maaned (2 Maaneder?) i hans Hus, og ingen menneskelig 
Omgang haft uden ham. Han var en kgl. Bonde, for det 
meste fri, saa vidt jeg ved, indtil de nye Indretninger paa 
Antvorskov (Distrikt) toge deres Begyndelse.***) Han var 
derfor stræbsom og velhavende, havde megen sund For
stand og megen Frihedsfølelse. Ham har jeg ved plagende 
Tjeneste set opløfte Hænder og Øjne til Himmelen, og 
hørt ham udraabe: «Der er en Hævner, en Gud!» Jeg 
har hørt ham sukke og klage, at Bonden var som en Hund 
bunden ved Kæden. Denne Mand døde tidligere end Na
turen ellers kalder (if. Kirkebogen 43 Aar gammel), for
modentlig udmattet af det sure Arbejd. Han efterlod en 
Enke og 4 Børn. Enken, en aldrende Kone, ægtede et 
ungt Menneske fra Davidsrød, som var næppe 20 Aar

*) At Dødsdagen har kunnet angives, skyldes velvillig Meddelelse 
fra Hr. Provinsarkivar G. Hornemann, der af Ottestrup Kirkebøger tillige 
har fremdraget nogle andre Data, der ere benyttede i det følgende.

**) «Til Forfatteren af Breve ang. den danske Proprietær og Bonde 
(Esaias Fleischer)» Minerva 1787, I. S. 185 fif.

***) Alt i 1768 var det, paa Forslag af Distrikternes Inspektør J. M. 
Volkers, bestemt at der skulde begyndes med Vedbynørre og Gerlev. 
Samme Aar var Ottestrup Sogn (o: Ottestrup, Davidsrød og Vedbysønder) 
paa Rentekammerets Foranstaltning blevet rebet og inddelt i Henhold til 
Kancelliskrivelse af ’% 1768.
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gammel og altsaa begik et uforholdsmæssigt Ægteskab, 
blot fordi den Afdøde havde efterladt sin Jord og sine 
Huse i god Stand. Søren, den ældste Søn, kunde være 
en 17 Aar gammel,*) da han fik 100 Rdl. af sin fædrene 
Arv for sin Del. Denne Summa gav han, som han for
talte mig, til den ny Godsejer, som Vedbysønder — tillige
med de andre Domæner — var solgt til,**) og derfor fik 
han et Frihedsbrev. Det Brug, han gjorde af sin Frihed, 
var at blive Postillon i Slagelse. Da Faderen endnu levede, 
anholdt han hos mig at antage hans Søn til Betjent.***) 
Jeg raadede at lade ham blive ved Bondestanden, og ikke 
give ham til Pris for Lediggang og Hovedstadens For
dærvelse. «Nej, sagde Faderen, han skal ikke blive Bonde, 
det er den elendigste af alle Næringsveje.» Denne Tænke- 
maade havde Sønnen arvet efter Faderen. Jeg saa ham 
siden som Postillon.f) Er du ikke en Daare, sagde jeg til

♦) I Reserverullen 1772 opføres Søren Larsen, 17 Aar gammel (døbt 
13/io 1754) som tjenende hos (Stefaderen) Hans Christensen. Sidstnævnte 
døde 1804 i en Alder af 52 Aar. Hans Hustru, Karen Jensdatter af 
Egesgaard, indgik 14/i 1753 sit første Ægteskab og havde i det andet en 
Søn, der døbtes 17 p. Trin. 1773.

**) Ved Auktionen 27. Maj 1774 blev Byfoged og Birkedommer 
Svejstrup Køber af Hovedgaarden Devitzrød, hvortil Vedbysønders Gaarde 
vare lagte.

***) Dette Ønske var ikke saa underligt. H. havde taget sin tro Tjener 
Hans med sig fra Hovedstaden. Denne lavede ikke blot Middagsmaden 
og skænkede Kaffen, men sad til Bords med sin Herre og kunde ugenert 
nyde Aftentheen, henstrakt i Græsset paa Bondens Tofte ved Herrens Side 
(if. Hennings’ Hdskr. Rem i nis een ces). Af et Brev til H. fra Vennen 
Kestner i Eftersommeren VJ7Q ses det, at ogsaa denne havde forsøgt at 
virke forædlende paa sin Tjener ved at behandle ham som Menneske og 
Kammerat, men at Erfaringen havde overbevist ham om Forsøgets Uhold
barhed (jfr. A. Kestner, Goethe und Werther, 1854, S. 298—99).

j*) Paa Tilbagevejen fra Dresden 1776 og siden i 1786 besøgte 
Hennings Vedbysønder: «Die Träume meiner Jugend gingen hier meinen 
Augen vorüber. Sie, auf die ich so sicher rechnete, wie auf den Wald,
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ham, at du vælger et saa plaget Liv, i hvilket du hverken 
Dag eller Nat har Ro, isteden for at være en god Bonde 
og at kunne leve huslig? — «Saa er jeg dog, svarede han, 
min egen Herre.»»

Et saadant Exempel paa Frihedskærlighed hos sjæl
landske Bønder hørte vel dengang til de sjældne. Men 
trods Billedet, som Hennings andensteds i «Minerva» har 
givet af denne Race: som «en liden, søvnig Figur, af Skik
kelse ligere en Indbygger paa Ildlandet end en Borger, 
skikket til Jordens Dyrkning og Statens Værn,» udtaler 
han dog sammesteds følgende Overbevisning: «Havde disse 
Bønder, der dengang ved unyttige Indretninger paa Antvor
skov bleve holdte til at bygge og gøre anden Hovgerning, 
faaet Frihed og Ejendom, vilde de unægtelig uden videre 
Hjælp være bievne velholdne Mennesker ligesom Bønderne 
i Koldinghus.»*) Men i sin bitre Skuffelse nærede han dog 
endnu — Aaret før Stavnsbaandets Løsning — ingen For
ventninger om den lysere Fremtid, som da skulde oprinde 
for Bondestanden.

Bønderne (paa Antvorskov Distrikt) ere ikke Ejere af 
deres Huse eller Gaarde. Disse tilhøre Kongen, og han 
bortfæster dem til Bønderne. Dem, der ikke ere gode 
Husholdere eller ikke betale Skatterne, kan han jage bort.

Efter Mandens Død forbliver Enken i Besiddelse af 
Huset eller Gaarden, og naar hun gifter sig igen, faar

in dem ich ging, waren verschwunden wie dieser.»------- (Kleine Ökonom,
u. cameralist. Schriften von Aug. Hennings, I, S. 87, i den tyske Red
aktion af Rejseiagttagelserne i «Minerva» 1786—87).

*) Iagttagelser fra en indenlandsk Rejse 1786 (Minerva 1786—87, 
VII, S. 42 og 64.
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hendes anden Mand den førstes Ret til Huset eller Gaärden. 
Han kan da igen overføre sin Ret paa sin anden Hustru 
o. s. v. Kun lidet Hensyn tages saaledes til Børnene af 
første Ægteskab, der i Almindelighed kun arve en Ube
tydelighed efter deres Forældre. Møbler, Redskaber og 
Kvæg ere nemlig for største Delen uadskillelige fra Huset 
eller Gaarden. I de fleste Tilfælde bliver der hverken be
skikket Børnene Formyndere eller foretaget noget formeligt 
Skifte. Amtmanden vaager over Børnenes Interesse. De 
mest velhavende Bønder overlade dem ikke gerne over 20 
Rdl. i Arvelod, og det er endda kun sjældne Tilfælde. 
Disse Penge blive deponerede hos Amtmanden, der giver 
dem til Børnene, naar de kræve dem.

Naar Mand og Hustru blive gamle, lade de for en 
meget moderat Pengesum deres Hus ved en skriftlig Akt 
overføre paa et af Børnenes Navn. Paa denne Maade 
afstaa de gamle Folk deres Gaarde, naar de finde for godt, 
og forbeholde sig kun Bolig, Brændsel og Kosten. Der
imod opdrage de Børnebørnene og opføde Kvæget, lige
som de overtage det lette Arbejde, der forefalder i Huset.

Her møder et Tilfælde, der er sørgeligt, det nemlig, 
at saadanne gamle Folk, naar de ikke have Børn eller 
Paarørende, hvem de kunne overlade deres Gaarde, under
tiden maa gribe til Tiggerstaven.

Naar Gaarden er i slet Tilstand, skal män have Møje 
med at finde nogen, der vil overtage den. Den nye Be
boer af Gaarden maa betale Formandens Skatterestancer. 
Amtmanden skal derimod overlevere ham Gaarden med 
fuld Besætning af Heste og Køer, hvilken efter Sigende 
undertiden er af daarlig Beskaffenhed.

Naar et Hus brænder af eller er saa forfaldent, at det 
truer med at falde sammen, bliver det genopført paa Kon
gens Bekostning, og Beboeren er pligtig at vedligeholde 
det, saa længe han kan. Herom bliver der ofte Strid, naar 
Bonden siger, at Huset er saa forfaldent, at Amtmanden
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maa lade det opbygge af nyt, og Amtmanden da nægter 
det og forlanger, at Bonden skal reparere det.

Hvor Bønderne staa sig vel, pleje Husene at være i 
god Stand. Gaardene ere byggede i Firkant og tage der
ved megen Plads bort fra Jorden. I den ene Længe boer 
Bonden, de andre Længer bestaa af Lader og Stalde. 
Trods de mange Bygninger, hvoraf en Gaard bestaar, kan 
dog næppe Halvdelen af Kornet rummes i dem. Det kom
mer deraf, at Bygningerne ere for lave, og at megen Plads 
i Huset anvendes til Unytte. Hertil kan regnes den Sæd
vane, at hver Sædart ikke blot har sit eget Opbevarings
sted, men ogsaa sin særegne Tærskelo, og om man nu vel 
ogsaa oplægger Korn der, maa der dog altid blive noget 
ledigt Rum tilovers. Heraf følger da, at man efter Høsten 
i alle Haver ser store Kornhæsse (Stackens Korn), der ere 
overdækkede med Rør og Grene.

Proprietærerne have en anden Slags Lader, der ere 
meget lange og ligne vore (□: Holstenernes) Kvægstalde. 
Paa den ene Side ligger Kornet, og lige overfor strækker 
Tærskeloen sig hele Laden igennem.

I den indre Gaard findes Gæssene, Hønsene og Faarene. 
Møddingen er udenfor Huset, almindeligvis ved Indkørslen.

Haverne ere temmelig store. En Del af Haven er 
beplantet med Frugttræer, en anden med Humle. Af 
Grøntsager finder man intet andet end Kaal. Forøvrigt 
plejer man vel ogsaa at have Merian og en Art Tidsel i 
Haven. Den sidstnævnte bruge Bønderne mod Sting i 
Siden.*)

Humlen passe de slet. Det halve ligger i Almindelig
hed paa Jorden, og Ukrudtet bliver ingensteds luget, heller

*) Marietidslen (Silybum marianum). Den er (if. Hornemanns Plante
lære 1806, S. 337) ikke funden vildtvoxende i Sjælland, men vel i Fyn og 
paa Møn samt i Jylland, hvor man ogsaa brugte dens tørrede og stødte 
Frø, indtagne i 01, som et Husraad imod Sting.
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ikke i Humlehaven. Desuagtet dyrker Bonden saa meget 
som han omtrent behøver; de høste Humlen hen i Sep
tember. — Ogsaa Kummen pleje de at dyrke i deres 
Haver.

Bønderne brænde Brændevin, brygge, mælte og male 
endog Malten paa Haandkværn, enhver i sit Hus. Hvert 
Hus har ogsaa sin Bagerovn.

Bønderne bygge for største Delen selv deres Huse og 
bruge kun Hjælp ved Tømmerarbejdet. Sædvanlig anvende 
de Tiden efter Saaningen til deres Husreparationer og have 
tilendebragt dem henimod Høbjærgningstid. Stundom er 
Husenes Grund lagt af Kampesten, men dette er sjældent.

I Landsbyerne ligge Husene temmelig langt fra hin
anden. Derved gaar meget Jordsmon tabt, da det imellem 
Husene liggende Land ikke bliver brugt til andet end til 
at grave Ler i, til at kline Husvæggene med. Denne Sæd
vane kan ogsaa tjene til Bevis for, at Jorden allevegne er 
leret. — Hver Landsby har forskellige Vandingssteder.

I hver By skelner man imellem Gaardmænd (fermiérs) 
og Husmænd (locataires). Hine have en hel eller en halv 
Gaard, disse et Fæstehus. Desuden gives der endnu en 
anden Slags Husmænd (Indsiddere), der bo i smaa, Gaard- 
manden tilhørende Huse. De gøre intet Hoveri og maa 
derfor ikke forveksles med de førstnævnte.

Omstaaende ses Planen af en Helgaard.*) Og som

*) Forklaring af den omstaaende Grundplan: a. Fremmers eller Ind
gang til Huset, bb. To Stuer. (I hver at dem findes 2 Senge, et stort 
Bord, Bænke og andet Træbohave.) cc. Stue til Øllet, der kunde tjene 
til Køkken. (Man finder der Rokkehjul, Hasper og alt, hvad der hører 
til Husholdningen.) dd. (Bagers og Bagerovn), ee. Bryggers med Kedel 
m. m. til Brygningen henhørende, f. Pigekammer, g. Brændehus, h. Ind
hegnet Plads (enclos) til Bigaard eller Have. i. Havrelade. kk. Bolig for 
en Indsidder. Z. Hølade. m. Stald til Kalve og Foler, nnn. Kostalde. 
o. Lo. p. Byglade. q. (Faarehus?). r. Ruglade. j. Lo. t. Heste- og 
Kostald, u. Vognskur, v. Karlekammer, w. — — —. x. Svine- og 
Gaasesti i to Etager, y. Nabohus, zz. Indkørselsporte.
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Grundplan af en Bondegaard.

den er, ere de alle, kun med den Forskel, at de Gaarde, 
der udgøre en sluttet Firkant, ikke har det lille Hus i
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Midten. Man finder heller ikke sjældent, at to Gaarde 
af den beskrevne Art ere byggede ind i hinanden, hvilket 
er meget farligt i Tilfælde af Ildsvaade.*)

Jorden inddeles i Tønder Hartkorn. En hel Gaard 
bestaar af 7—9 Tønder. En Tønde Hartkorn har ikke 
noget egentlig bestemt Maal; man holder imidlertid for, at 
den bestaar af 3 Tdr.,**) 
Tønden regnet til 8 Skæp
per ; men Maalestokken er 
saa lidet bestemt, at en Gaard 
paa 7 Tdr. Hrtk. tit er større 
end en anden paa 10 Tdr. 
Maaske denne Ulighed op
rindelig er begrundet i For
skel paa Jordens Bonitet, 
dengang Landmaalingen skete 
under Christian V, men nu 
er det derimod slet ikke Til
fældet. Deraf opstaar mange 
Ulejligheder, da næsten alle 
Afgifter ere paalignede efter 
Hartkornet.

En Bondes Udsæd er 
omtrent 6 Tdr. Rug, 7—12 
Tdr. Byg, 10 Tdr. Havre, 
og desuden en Smule Ærter, 
Vikker (vesses), Hør, Hamp 
og Boghvede. Jorden er meget givtig, fed og i Alminde
lighed bestaaende af en gulagtig, fugtig Lerjord (une argille

*) Husets og Havens Beliggenhed: 1. Frugthaven. 2. Kaaljord. 
3. Blegeplads. 4. Humlehave. 5. Smaa Bede med forskellige Slags Urter. 
6. Mødding.

**) If. G. Begtrup, Agerdyrkningens Tilstand i Sjælland og Møen, 
1803, I, S. 23, regnedes Middeltallet før Udskiftningens Tid af sjællandske 
Landmænd til 7 Tdr.
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jaunatre et humide). Om Sommeren er Jorden gerne saa 
udtørret og haard, at man har Umage med (at bearbejde den).

Det er kun meget kort Tid siden, man paa nogle 
Steder i Sjælland har hegyndt at saa Hvede, som da har 
givet indtil 16 Fold. Byggen giver 4—5 Fold. Meget 
veldyrket Jord giver mere. Rugen lykkes daarligst. Bog
hvede finder man sjælden.*)

Hver Landsby har sin Jord afdelt i 3 Marker. Disse 
Afdelinger indhegnes med Gærdselhegn. Bønderne nævne 
hver Mark efter deres Anvendelse: Fælgevang (Brakmark), 
Bygvang og Rugvang. Den Jord, som er mindst tjenlig 
til Rug og Byg, bruger man til andre Sædarter. Brak
marken tjener Køerne, Faarene, Svinene og Gæssene til 
Græsgang. Bønderne har den Fordom, at det er nyttigt 
for Fælgevangen at omrodes af Svinene.

Naar Brakmarken atter besaas, begynder man med 
Byg. Til den Ende ager man strax efter Høhøsten Gød
ning ud; først næste Foraar spreder man Gødningen, og 
Jorden piøjes to Gange. Naar Markerne ere tilsaaede, 
blive de tromlede. Byggen bliver aldrig saaet om Efter- 
aaret. Sommerpløjning holde Bønderne for en latterlig 
Ting, da de derved miste Græsningen til Kvæget. Efter 
Bygget saaer man Rug, altid om Efteraaret, ikke om For- 
aaret. Undertiden bliver Jorden paa ny gødet til Rugen. 
I saa Tilfælde ompløjes den kun én Gang, nemlig om 
Efteraaret, kort før den tilsaaes. Tredje Aar henligger den 
til Græsgang eller, hvad der kommer ud paa ét, i Brak.

Paa den Vis vexler Jordens Drift regelmæssig om. 
Dog finder dette ikke altid Sted; som Undtagelse fra den 
sædvanlige Drift kan man regne følgende. Det pløjede 
Land bliver ikke altid gødet. Jeg har — siger Forfatteren 
— set Marker, der i 30 samfulde Aar have baaret Byg

*) Jordebøgerne for 1768 og 73 angive dog i eller 2 Skæpper Bog
hvedes Udsæd ved 8 af de 10 Gaarde i V. S.
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uden at faa synderlig Gødning og uden i al den Tid at 
have ligget brak. Paa den anden Side finder man hist og 
her Jordskifter (des arpens}, der have ligget brak i 5, ja 
vel endog i 9 Aar.*)

Fællesskabet, hvorved saa mange Agre indesluttes 
af en fælles Indhegning, har mange Ulejligheder, da den 
enkelte Bonde ikke er Herre over sin Jord, men nødvendig 
maa pløje, saa og høste sammen med den hele By.

En Bonde, der havde saaet Hvede i en Bygmark, 
blev nødt til at meje den umoden og saaledes sætte den 
hen i sin Have til Eftermodning, for at de andre Bønders 
Kvæg ikke skulde æde den op for ham, eftersom de, der 
ere færdige med deres Høst, strax uden det ringeste Hen
syn til Naboerne jage deres Kvæg, endog Svinene, ud paa 
Stubbene.

Saasnart en Vang er opgiven til Græsgang, river man 
Hegnet ned, og brænder det om Vinteren.**) Det følgende 
Aar laver man saa en ny Indhegning af Gærdsel og Stav
rer (kleine Pfehlen). Hele Bylaget arbejder samtidig med 
derpaa og bliver paa den Maade færdig i Løbet af faa 
Dage.

Da Brakmarkerne saaledes ere aabne paa alle Kanter, 
ager enhver over dem, og der opstaar i kort Tid en 
Mængde Veje, der ere meget skadelige for Jorden, da der 
for det første gror lidet eller intet Græs mellem Vejsporene, 
og for det andet Jorden bliver saa haard og tilstampet, 
at der det følgende Aar voxer lidet Korn, hvor der har 
gaaet Vej.

Høsten begynder med Bygget og ender med Rugen. 
Overalt varer den 4—5 Uger.

Straaet er kort og tyndt, sjælden over 3 Fod langt. 
Over Leen anbringer man 3 tynde Pilevaande, for at faa

*) Derefter staar Plads aaben i Haandskriftet til en halv Side.
♦*) Jfr. Jonge, Den nordsjællandske Almues Character etc. 1798, S. 76.
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Kornet til at falde mere ligeligt paa Skaar. Kornet bliver 
ikke bundet strax efter Mejningen (Mejeren har Kornet paa 
højre Haand.*) Man lader det ligge som det falder. Naar 
det saa har ligget nogle Dage til Tørring, kommer Bon
den, i Reglen med alle sine Folk, for at binde. Da Straaet 
er for kort til at binde Negene, laver man Baandene af 
Hø. Negene ere store. Saasnart de ere færdige, kører 
man ind.

Den velhavende Bonde har baade endt sin Høst og 
næsten faaet tilsaaet, naar hans fattige Nabo lige har be
gyndt; hvilket kommer af, at de fattige dyrke deres Jord 
langsomt og slet, da de savne Gødning og mangen Gang 
ogsaa Heste, og da de Heste, de have, ere slet fodrede, 
altsaa kraftløse, og blive udasede (extenués) ved det ringeste 
Arbejde. En saadan Bondes Ruin fremlyser af hvert Læs, 
han kører ind: Køretøjet slet og næppe sammenhængende, 
Hestene næppe istand til at trække den halvlæssede Vogn, 
og Kusken nedslagen. — Armoden er et Onde, som stil
færdig fortærer alt og ikke ophører dermed, saalænge der 
endnu er noget tilbage.

Sjællænderen begynder sin Pløjning efter Mikkelsdag 
og fortsætter dermed hele Oktober og November, indtil 
Frosten kommer. Om Foraaret begynder han igen, naar 
Jorden optøer, og holder ved til sent i Maj. Han pløjer 
med Heste.

Man har tre Slags Byg; den mest brugelige i Dan
mark er den, der har firkantede Ax og 6 Rader Korn i 
hvert Ax. Det er den mindst givtige Art, og man fore
trækker i Holsten den toradede. En tredje Art Byg, der 
dog er mindre bekendt, er den, hvis Korn ere ganske fri 
for Slo (Schlaue), ligesom Rugkornene. Det er den bedste

*) Det modsatte var Tilfældet i Jylland. Jfr. G. Begtrup. . c. 
IL 138.
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af alle Sorter.*) Mellem Hveden er der meget Ukrudt 
(ivraie). Man finder sjælden Agre, der bære ren, ublandet 
Sæd. I Almindelighed er Rug og Havre, Byg og Havre, 
Ærter og Vikker blandet sammen.

Jeg — siger Autor — har ikke set megen Rughejre 
(Roggen Nille). Derved maa man dog tage i Betragtning, 
at den Sommer, jeg opholdt mig paa Landet, var meget 
tør og smuk. I Holsten havde der været megen Regn, og 
adskillige Landsbyer vare befængte med den hæslige Syg
dom, der foraarsages af Brød, der laves af Rughejre (seigle 
d' angoté)**)

Flinke Husmødre dyrke selv saa megen Hør og Hamp, 
som de behøve til deres Husholdning. Man gør ingen For
skel paa, hvad der af Hørren og Hampen tages til Udsæd, 
og hvad der anvendes til Husets Forbrug. Hør- og Hampe- 
frøet modnes sent, nemlig først efter Kornhøsten. Man 
lader den tørre paa Markerne, hvilket er Kvindfolkenes 
Sag. Hørren trækker man gennem en Art Rive (raleau) 
for at skille Frøkopperne fra Stænglerne. Derefter gnider 
man dem og slaar lempelig paa dem, for at Frøet ikke 
skal knuses, og sigter det saa.

Hampen bliver ikke tærsket. Kvindfolkene luge hver
ken Hampen eller Hørren. Alt hvad de foretage sig der
med, er at bryde Spidserne af Hampen, naar de ikke ville 
have mere til at løbe i Frø. Hørren bliver efter Høhøsten 
rusket op, bunden i Neg og ved Hjælp af en Vægt af 
Stene sænket i Aaen. Der bliver den liggende i 14

*) Den sidstnævnte Bygart maa være Hordeum vulgare coeleste, det 
saakaldte «Himmelkorn», ægyptisk Byg, hvorpaa «Frøet sidder løst i Skal
len, og Axene tabe Stakkene ved Modenheden» (J. W. Hornemann, 1. c. 
ill, jfr. Begtrup, II, 118).

•) Om Brødet af alm. Hejre (Bromus secalinus), der er sort og bittert, 
siger Hornemann (S. 90): Skønt dets Skadelighed ikke fuldkomment er 
oplyst, er det dog mistænkeligt.
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Dage, saa tørres den i Solen, hvorefter den igen bringes i 
Hus. Saasnart det er sket, forsamle alle dets Kvinder sig 
i Køkkenet for at bryde Hørren, hvortil de gerne tage 
nogle Nabokoner til Hjælp. Det samme finder ligeledes 
Sted med Hampen. Hver af Kvinderne har sit Banketræ 
(battoir) og tager en vis Mængde ad Gangen ud af Bager
ovnen, som man har hedet hele Dagen, og hvori baade 
Hør og Hamp maa tørres i 12 Timer. — Ved Hampens 
Behandling er der den Forskel, at den bliver mejet.

Ligesom hele Agerjorden til en Landsby ligger i Fælles
skab, blive heller ikke de enkelte Englodder indhegnede, 
de ligge spredte om paa Markerne. Landet bestaar af 
Høje og Dale, hvilke sidste indeholde meget frugtbare Enge. 
Kløveren voxer dér uden al Kultur. Man finder Enge, 
der ere ganske bedækkede med Kløver, saa tæt, at ikke 
nogen Græsspire kommer igennem. Man har da her det 
skønneste Grønsvær, man kan se for sine Øjne.

Rundt om paa hver Mark finder man ofte Moradser, 
som kun i den stærkeste Sommerhede udtørres, og som 
man med ringe Ulejlighed kunde tørlægge ved Hjælp af 
Smaakanaler. Vandet, der hindrer saa vel Kløveren som 
Græsset fra at gro, nærer kun Siv og Vandplanter. For
skellige af disse Sumpe ligge paa Højdedrag, og nogle 
indeholde skjulte Kildevæld. Andre skyldes Vandet fra 
Aaer, der ere traadte over Bredden; her vilde det ikke 
koste meget at regulere Aaløbet noget eller at forekomme 
Vandets Oversvømmelse. Til denne Slags hører det store 
Morads ved Kongsdal og Frydendal, som vilde kunne bære 
Tusende Læs Hø, naar Aaen blev holdt indenfor sine Grændser.

Hvis Bøndernes Jord var udskiftet, vilde de vist snart 
arbejde paa Forbedringen af deres Enge.*)

*) General-Landvæsenskollegiet fremsatte 28. Jan. 1769 en Prisopgave 
om Vandets Afledning fra Agre m. v. De indkomne Besvarelser findes i 
-Kollegiets Arkiv (Rigsarkivets 2den Afdeling).
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Saasnart Høet er indkørt — Efterslæt bruger man 
ingensteds — bliver Græsbunden afgræsset, da Kvæget faar 
sit Foder dér, men det varer kun til Kornhøsten er forbi, 
thi saa græsser Kvæget ganske frit overalt.

Foruden Brakjorden har man ogsaa andre store fælles 
Græsgange. Da Egnen er meget skovrig, træffer man 
meget gode Enge der. Skovene indeslutte mange Sletter 
og andre udyrkede Pladser, der kun frembringe Buske eller 
Krat (arbustes). Trærødderne lægge Hindring i Vejen for 
deres Dyrkning. Disse Græsgange (Overdrev) ere betyde
lige og kunne have et Omfang af flere Mile. De omringe 
hele Landsbyer, der i dem have en vigtig Hjælpekilde. 
Kongen er Ejer af disse Overdrev, men de omliggende 
Landsbyer nyde Fordelen af dem imod en ringe Afgift, 
der giver Bonden Ret til at lade et vist Antal Kreaturer 
græsse derpaa.

I disse sig vidt omkring udbredende Skove have de 
velhavende Bønder en Slags Stutteri af vilde Heste. Disse 
Dyr blive nu ganske overladte til Naturen, og de ty ikke 
til Landsbyen uden i den stærkeste Frost, naar Jorden er 
dækket af Sne, og intet kan tjene dem til Føde.*) Med 
megen Møje faa Bønderne disse Heste indfangede, og endnu 
mere Møje koster det at vænne dem til at gaa i Selen. 
De bruge dem til Pløjningen, thi de pløje i Almindelighed 
med 6, 8, ja med 10 Heste. Denne Slags Heste ere 
smaa af Væxt, men gode efter Størrelsen; man finder 
ogsaa imellem dem en og anden, der betales med forholds
vis ret gode Priser, og de koste intet at opdrætte. Der 
findes Bønder saa fattige, at de ikke engang have Foder til 
deres Heste. Ved Vintertid friste saare mange Heste Livet, 
slæbende sig frem paa Markerne ligesom i Landsbyerne, hvor 
de endog, for ikke at sulte ihjel, æde Straaet af Møddingerne.**)

*) Derved forklares Hestestaldens Lidenhed (jfr. Grundplanen). 
**) Jfr. Jonge, Den nordsjællandske Almue etc. 1797, S. 75.
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Græsfedningen af Stude er meget indbringende og 
giver Bønderne den bedste Indtægt. Kvægdøden gør vist
nok undertiden Studehandelen meget Afbræk, og de færreste 
Bønder ere istand til at skaffe det Forskud tilveje, som 
denne lille Handel udkræver. Velstaaende Bønder fede fra 
5 til 10 Oxer om Aaret, købe dem om Foraaret og sælge 
dem igen om Efteraaret.

Svinene ere meget almindeligere end Oxerne og koste 
langt mindre at fodre. Bonden udreder næsten alle sine 
Afgifter af de Penge, han faar ud af Flæsket. Der gives 
Bønder, som slagte 30 til 50 Svin om Aaret. Svinene 
færdes overalt i Skov og Mark og gøre ofte Kornet megen 
Skade. Henad Høsten sætter man 4 eller 5 Svin sammen 
paa Sti til Fedning og giver dem en Smule Havre, en 
Tønde Ærter eller saa, og slagter dem efter 3 Ugers For
løb. Efter det første Hold følger et andet, og man ved
bliver paa samme Maade hele Vinteren igennem. Flæsket 
bliver saltet og røget for at sælges i Søstæderne. De Svin, 
der skulle overvintres, blive paa Markerne eller i Skoven 
hele Vinteren. Bønderne lave en Slags Fold til dem der
ude, hvor de give dem en meget smal Forplejning. Jeg 
har set flere Kæmpehøje, Gravminder fra Oldtiden {tombes)*} 
anvendte til dette Brug. Svinene ere meget smaa. Flæsket 
af et Svin vejer 80 Pd. Men da disse Dyr koste saa lidet 
at underholde, saa er dog Profiten derved en sikker og ren 
Indtægt. Skønt den Skade, Svinene volde, er stor, vilde 
det dog være en Uretfærdighed at forbyde Bønderne at 
holde saa mange; i det mindste maatte man kunne anvise 
dem en anden lige saa sikker og reel Udvej til at rejse de

*) 1 Haandskriftet «Reminiscences» omtaler Hennings fra Egnen 
imellem Sorø og Slagelse tre Jættestuer, beliggende i en lige Linie paa 
større, af kredssatte Stene omgivne Nabohøje. Den ene af disse var ud
gravet og fremviste en med Flintesten brolagt firkantet Bundflade.
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Penge, som kræves til Skatternes Betaling, førend man be
tog dem den, de have.

Faarene gaa daglig ud og ind uden Hyrde. De 
malkes to Gange om Dagen og klippes to Gange om 
Aaret. De fleste Bønder holde Faar, dog i forskelligt An
tal, da de fattige kun have 2 eller 3, medens en velhavende 
Bonde ofte har 20 eller flere. Der findes Faar med 2, 3 
ja 4 Horn.

Kvægpesten er en stor Plage for Landmanden. Men 
det er ikke ved Midler imod Sygen, at man letter denne 
Ulykke for Bønderne: man bør derimod kun lade Naturen 
raade, den opretter altid igen, hvad Skade den gør, naar 
man blot giver den Tid dertil. De fri Bønder staa sig 
ikke saa slet, at en eneste Kvægdød kan ruinere dem 
aldeles. 3 Aar efter, at en Kvægpest har lagt Græsgangene 
øde, have de igen deres fulde Besætning. Jeg er vis paa, 
at man kan bringe det dertil, at det Tab, Kvægsygen 
afstedkommer, bliver lideligt for Bonden. For Tiden bruge 
Bønderne ingen Midler imod den, da Medicinen kun volder 
dem ny Bekostning. Men paa den anden Side drive de 
deres Sorgløshed for vidt, da de ikke omhyggelig nok ud
skille de syge Køer fra Hjorden. Jeg har kendt en Mand, 
der gjorde det, saasnart Sygen begyndte, og som derved 
reddede og beholdt alle sine 5 Køer. Laa Kornvange og 
Enge ikke i Fællesskab, vilde Sygdommen ikke være saa 
almindelig. Bønderne have næppe nok et Sted, hvor de 
kunne anbringe deres syge Kvæg, om de ogsaa vilde holde 
dem afsondrede.

Mine Venner i *** havde i en lang Aarrække haft 
en stor Eng til Leje fra Slottet (Antvorskov?); de mejede 
Enghøet og havde egentlig kun Eftergræsningen. Denne 
Eng havde hidtil været deres Tilflugt imod Kvægsygen, 
indtil en paa Egnen boende Forpagters Gerrighed frarev 
dem den.

Ikke blot Græsgangene have Smitten, ogsaa Staldene
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ere inficerede. Bønderne lade ikke alene Kvæget krepere 
i Staldene, men deres Urenlighed gaar saa vidt, at de efter 
at have trukket Huden af Høvedet udtage Fedtet og ad
skilligt af Kødet, for at bruge det i Husholdningen. Naar 
de saa have sikret sig, hvad de ville have for deres egen 
Mund, jage de Svinene ind i Stalden, hvor Aadslet (das 
dete stiick Vie) ligger, lade dem æde Resten og tænke 
næppe nok paa at nedgrave de levnede Knokler.

Denne afskyelige Sædvane foraarsager en pestagtig 
Stank, saa man kan lugte en smittet Landsby i over 1000 
Skridts Afstand. Da dette hændte mig midt om Somme
ren, kunde jeg ikke holde det ud. Desuagtet kostede det 
mig megen Umage at faa Folk til at bringe Aadslerne 
bort. Endelig gjorde de det da, smed dem i Lergraven, 
midt i Byen, og bedækkede dem saa slet, at Skaderne (die 
Heisters) og Svinene i Løbet af kort Tid fik dem skrabet 
op igen.

Der hører et stort Forskud til, naar en Mand paa ny 
skal købe alt det Kvæg, som han ved saadan Lejlighed 
har mistet. Det er ikke enhvers Sag; thi have de nye 
Køer endnu ikke haft Sygen, risikerer man, at de faa den, 
og ere de gennemsygede, saa er man dog kun i 8 eller 
10 Aar sikker paa at beholde sin Hjord. For at naa et 
sikkert og varigt Resultat, maa man opdrætte Kalve og 
lade dem gennemgaa Sygen; paa den Maade opretter man 
efterhaanden sit Tab og bliver tryg overfor Fremtiden. 
De fleste Bønder have en eller flere gennemsygede Køer, 
saa at de dog i værste Tilfælde ikke ere ganske blottede 
for Mælk og Smør.

Maaske var det muligt ved Inoculation at faa Syg* 
dommen helt til at ophøre. B. S. (Baron Schimmelmann ?) 
har af 10 Køer ladet de 5 gennemsyge.

Gæs, Høns og Ænder er det sædvanlige Fjerkræ, 
om Sommeren fodrer man dem kun lidt, da de søge deres 
Næring paa Marken. Kyllingerne og Æggene sælger man.
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En Høne koster 3 Sk., en And 5 Sk. Ænder har man 
ikke ret mange af. Hønsene flyve uhindrede op paa Lof
terne, hvor de ved deres bestandige Skraben kaste de for
skellige Sædarter mellem hinanden. Denne Uorden gaar 
ikke Bønderne synderlig til Hjærte, da de gerne saa Bland
korn i alle deres Marker. Lofterne ere over Hovedet paa 
dem, og endda sidde de rolig og høre paa, at et helt Kuld 
unge Høns løber om deroppe.

De fleste Bønder i Sjælland, der staa sig nogenlunde 
godt, have i Almindelighed 5 eller 6 Bistader, skønt der 
i Sjælland hverken findes Hede eller dyrkes megen Bog
hvede; men saa findes der til Gengæld mange Blomster 
paa Engene. Bierne koste dem ikke den ringeste Umage, 
da de ganske lade dem skøtte sig selv. Efter Høsten 
vejer man Kurvestaderne, og naar de holde en Skæppe 
Korns Vægt, skønner man, at Bierne kunne staa Vinteren 
igennem. De derimod, der ikke have Honning nok, dø 
af Hunger. Navnlig her paa Egnen ere Bisværmere sær
deles talrige.

Honningen og Voxet sælger man i Købstaden eller 
til andre Bønder, der bryggeMjød. Mjøden forstaa de at 
tilberede saa godt, og den taber saa ganske Honning
smagen, at man kunde drikke den for Malaga. De lade 
den staa paa Træet et helt Aar, og imidlertid gærer den 
om Foraaret. Naar den har afgæret, kan man bruge den 
efter Behag, uden at den fordærves. Har man i Sjælland 
ikke den fulde Nytte af Bierne, saa har man paa den anden 
Side heller intet Arbejde med dem. Den Indtægt, som en 
Bonde udbringer af sine Bier, beløber sig fra 5 til 10 Rdl.

Tørvemoserne udgøre ikke,, saaledes som i Holsten, 
vide Strækninger af et udyrkeligt Land. Her finder man 
dem i frugtbare Enge, som have et skønt Grønsværstæppe. 
Adskillige Landsbyer have slet intet Tørveskær. Andre 
Steder har man Tørven i selve Bymarkerne, ja endogsaa i 
Skovene. Den meste Tørv finder man i vide, mellem Høje
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beliggende Dalstrøg. Efter Høbjærgningen grave Bønderne 
Tørven, men rigtignok kun til eget Vinterforbrug og ikke 
til videre Forhandling i Købstæderne.*)

Som Mønsterdrift har man foreslaaet følgende Me- 
thode, der i Holsten er brugelig. Grundreglen bestaar 
i, at man inddeler alt hvad en Gaard har af Pløjeland i io 
(lige) Dele, og saaledes afvexler med disse Markers Drift, 
at man i Løbet af io Aar naaer rundt og igen vender til
bage til den første Mark. Følgende Tabel forklarer dette 
nøjere . . .**)

Naar man igen vil besaa Brakjorden, pløjer man den 
tre Gange, første Gang om Sommeren, de to andre Gange 
om Efteraaret, efterat Jorden er gødet. Man kan ogsaa 
saa Boghvede, Hamp og Hør i den Jord, man siden vil 
gøde; i det Tilfælde piøjes den kun én Gang. I sandet 
Jord saar man Rug istedenfor Hvede, og i fjerde Aar 
Havre, Ærter og Vikker istedenfor Rug. Kløveren saar 
man i 5te Aar med Havren, det vil sige i samme Ager. 
Først naar denne alt er hel færdig, kaster man Kløverfrøet 
ovenpaa. Kløveren gror sammen med Havren, og i det 
følgende Aar mejes den to Gange. Paa den Maade bliver 
en Mark forberedet til 4 Aars Græsbrug. Hr. Oeder mener, at 
en frugtbar Jord ikke har nødig at ligge 4 Aar til Græs
gang, og at man derved taber for meget af dens Nytteevne.***)

*) I Jordebogen for 1773 nævnes kun Tørveskær ved 2 Gaarde 
i V. S., hvoraf den ene var Sognefogdens.

**) Tabellen angiver: Første Aar i) Brak (gueret a defricherj 2) 
Hvede, 3) Byg, 4) Rug, 5) Havre, 6) Kløver, 7—10 Græs (jachere pour 
le patur age}. Andet Aar i) Hvede, 2) Byg etc.

***) Her sigtes vistnok til Oeders < Beantwortung auf der Frage, wie 
dem Bauernstand Freiheit und Eigenthum verschafft werden können», 
1769, s 35.
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Saa meget holder jeg for sikkert, at god Græsning er nød
vendig for Bonden.

De sjællandske Bønders Agerdyrkningsredskaber 
{outils) ere svære og grove. Vognene derimod ere smaa 
og lette. Bonden forfærdiger selv saavel sine Vogne som 
alt andet Agerredskab, lige til Hjulene. Dertil have de et 
meget godt Haandelag. De Vognhjul, som kun bruges til 
Markarbejdet, ere ikke beslaaede, hvorfor deres Vedlige
holdelse er lidet kostbar. Om Vinteren benytter man sig 
af Slæder, der ere lettere at køre som at aflæsse. Vognene 
staa i Forhold til Hestene. Et Læs Hø vejer fra 250— 
480 Pd. (I København regner man 36 Lspd. paa et Læs 
Hø.) Naar Vejene blot ere nogenlunde gode, gaa Hestene 
altid i Trav. En Bonde har sædvanlig 2 velfodrede Heste 
og en god Vogn til eget Brug.*) Plovene ere slet gjorte. 
Der er næsten intet Jærn paa dem. Hjulene ere for store 
og begge lige store. Tisten er forfærdiget paa ganske 
særegen Vis. Den bestaar af mange smaa Stykker, der 
ere sammenfældede ved Pløke, saa at man efter Behag kan 
forlænge og forkorte den, og svinge med 8, ja med 12 
Heste, til hvad Side man vil. I Holsten har man jo slet 
ingen Tist, men benytter sig i den Sted af en Kjæde.

For at beskrive alle Plovens Dele, gives her en Navne
fortegnelse paa ethvert Stykke, hvoraf den er sammensat.**)

*) Af Vedbysønders 10 Gaardmænd havde de 9 hver en beslaaet og 
en ubeslaaet Vogn (Jordebog r768).

**) Denne Fortegnelse er givet paa Sjællandsk, aabenbart lige efter 
Bondens Meddelelse: „Sterte, hvor de holder paa med den høyre Haand, 
og som staaer fast i Aasenen (I). — Aasen, hvor lang Jernet sidder i, 
gaaer hen paa Hiulene og sidder op i Azedden. — Azedde, sidder fast i 
Plogen og Aasen gaaer igiennem. — PI ogen, som gaaer indtil Viisen og 
op til Aasenen. — Viisen, hvor Skiaeret sidder paa. — Skiaeret. — 
Lang Jernet. — Luurel, gaaer op i Aasen og neer til Viisen. — 
Letter, som sidder imellem Luurel og Azedde. — Mulskud, den øverste 
Fiel. — Mulfield, den nederste Fiel. — Hiulene. — Axelen. Lund
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Der gives to Slags Harver, den ene Slags har Pløke 
og Ringe af Træ, den anden af Jærn. Den sidste er den 
bedste og bestaar egentlig af 2 Harver, der gøres hver for 
sig og kun forbindes med hinanden ved Jærnringe. Paa 
hver af Smaaharverne ere de 3 med Tænder (Zacken) for
synede Hovedtræer forbundne ved Tværtræer. De med 
Træpløke (Trætænder?) forsynede Harver bestaa af 4 Smaa- 
harver, der hver har 2 Hovedtræer, som ere forbundne ved 
Træpløke; de kunne foldes sammen og stilles opret.

Tromlen er gjort af Ege- eller Æsketræ. Den er 
svær og saaledes indrettet, at man endda kan betynge den 
med Stene. Den drejer sig om en Jærnaxel. Næsten en
hver Bonde har en Tromle og bruger den til at knuse 
Jordklumper med. Bønderne holde fast ved den Paastand, 
at Vandet ikke bliver staaende paa tromlede Marker.

Af Leer (faux) har man her to Slags, den ene til at 
meje Græs, den anden til at høste Kornet med. Den 
sidstnævnte har et langt Skaft, midt paa hvilket sidder en 
Tol (cheville), som Mejeren holder paa med venstre Haand, 
medens han omgiver den højre med en til Tollen fast
bunden Sele (sangle), som han udspænder til Enden af 
Skaftet, han saaledes har fast Hold paa. Strygespaanen 
(racloir, Strygespon) stikker man igennem et Hul i Skaftet. 
Høleerne har korte og krumme Skafter, Klingen er kortere, 
bredere og mere buet end paa Kornleen. Skaftet har to 
Haandgreb.

Skovlene og Spaderne ere grove og tunge, pas
sende til Jordsmonnet. Man har navnlig to Slags, der ere 
beslaaede med Jærn. Begge ere de meget ubehjælpelige. 
Skaftet paa dem begge ligner en Krykke.

Stikken. Nave. Fiællene. Egerne. — Svingle. — Hamle. — Drett, 
den lange Stang, som sidder imellem Hamlene. — S laa en, som sidder i 
Axelen, og hvor der er en Hule i, hvor Dretten sidder. — Kløver, som 
sidder imellem Dretten og Hals Kaabel. — Halskobler, som de bruge 
til at spende Hestene for.»
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Møggrebene og Forkene ere af Træ. Grenene paa 
de sidstnævnte ere noget længere end de med Jærntænder 
forsynede, som man bruger i Holsten.

Tærske pi ej len er meget let; og Slagelen er ligesaa 
lang som Handelen. Denne Plejlens Figur er indrettet efter 
Sjællændernes Tærskemaade. Da Tærskeloen er lille, bruger 
man kun én Karl til at tærske. Tærskeren tager et Neg, 
opløser det, lægger det i et Hjørne, nær Væggen, og tær
sker det saa fra den ene Ende af Loen til den anden, 
ligesom han kørte det rundt med en Pisk. Naar han saa 
flere Gange har tærsket det igennem og faaet Straaet vel 
sammenfiltret, begynder han Arbejdet paa en frisk med et 
nyt Neg. Bønderne foretrække denne Tærskemaade for 
enhver anden, fordi Straaet derved bliver blødere og be
hageligere for Kvæget. Saameget er vist, at Straaet kom
mer til at se ud næsten som Hø.

Skatter og Afgifter (tolles & impots) ere paalignede 
efter Hartkorn. Den naturligste og retfærdigste Afgift 
synes Tienden at være; men derved er forbunden den 
store Ubehagelighed, at Bonden bliver opholdt i sin Høst 
med Tællingen af Negene. Der gives i Sjælland 3 Tiender, 
Konge-, Kirke- og Præstetienden. Kongetienden forpagtes 
bort, sædvanlig til Bønderne selv. Kirkerne tilhøre Køberne 
som Ejendom. Kirkeejerne have Ret til at kalde Præsterne 
og maa holde Kirkerne vedlige. Til disse Kirkeejere bli
ver Tienden udredet, og Tiendetagerne ere berettigede til 
enten at modtage den in natura eller afstaa den til Bøn
derne mod en vis Betaling. Bønderne ville altid heller be
tale den i Penge end yde den i Kærven, for ikke at blive 
opholdte i Markarbejdet. Undertiden er Præsten tillige 
Ejer af sin Kirke. Der gives Præstekald, hvor Sønnen 
har sukcederet Faderen baade i Embedet og i Besiddelsen 
af Kirken. I saa Tilfælde faar Præsten to Tiender.

Mange Afgifter udredes i Korn, saaledes at Bonden 
har Valget imellem at levere Kornet eller give Penge
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isteden. For at bestemme Sædpriserne, fastsætter man om 
Efteraaret en Taxt, som lægges til Grund for alle offentlige 
Betalinger og kaldes Kapitelstaxt. Biskoppen, Stiftamt
manden og enkelte andre Tilforordnede bestemme denne 
Taxt efter Kornets Middelværdi; naar Kornprisen stiger, 
betale Bønderne med Penge, falder den, betale de med 
Korn.

Hoveriet afhænger hele Danmark over af Proprietæ
rernes Vilkaarlighed. Kongen har den 6. Maj 1769 be
falet, at alle Proprietærer i Løbet af et Aar skulle bestemme 
sine Bønders Hovarbejde og sætte det paa en fast Fod. 
Men Aaret er gaaet hen, uden at det er sket. Kongens 
Hensigt var, at saavel Hovdagenes Antal som hvert enkelt 
Dagværk nøje skulde bestemmes, og at enhver Bonde 
skulde have et Reglement for det ham paahvilende Hoveri.

I Aaret 1770 begyndte man hermed paa Antvorskov. 
En Gaardmand blev sat for 3 Ugedages Hoveri. Men 
næppe var man naaet saa vidt, før en hel Omvæltning 
kastede alle hidtil iværksatte Forbedringer over Ende.

Justitiens Forvaltning er meget simpel, og da 
Bønderne ikke føre Processer, hører man ikke tale om den. 
En kongelig ansat Amtsforvalter (intendant) opkræver Skat
terne. Amtmanden er Dommer i Sager imellem Proprie
tærerne og deres Bønder. Birkedommeren holder Ret hos 
Amtmanden, og dér blive Bøndernes indbyrdes Stridigheder 
bilagte.

I hver Menighed have Bønderne en Slags Opsyns
mand, Fogden eller Sognefogden, hvem Repartitionen af 
Hoveriet paahviler, og som indkræver de overordentlige 
Skatter. Hver Landsby har en Oldermand, til hvem Be
falingerne udgaa. Denne Forretning vexler aarlig og gaar 
rundt mellem Bymændene.

Stiftamtmanden i Sjælland har kun Købstæderne under 
sit Overtilsyn.
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En Bondehusholdnings indvortes Tilstand. Det 
glade Billede af hyggeligt Velvære ser man her lige saa 
lidt som Luxus.

Bonden frembringer næsten alt hvad han forbruger. 
Klæderne forfærdiges af uldent Tøj, som de kalde Valm 
(Vadmel). Kvindfolkene spinde og karte, men forstaa sig 
ikke paa at væve. Mændene bære lange Kofter, der gaa 
dem til Knæerne, over Veste, der næsten ere lige saa 
lange. Vestene ere af Læder med Sølvknapper. Kofterne 
ere røde eller blaa. Saadan gaa de klædte paa Søn- og 
Helligdage. Til Hverdagsbrug bære de Nattrøjer (Futer- 
hemder), der ofte ere af Skind. — Kvindfolkenes Stads er 
lange sorte Klæder. Til daglig gaa de i Nattrøjer med 
strikkede Ærmer, der sædvanlig ere af en anden Farve. 
Over Huen eller Kysen brede de et sammenlagt (gerne 
hvidt) Lommetørklæde, der tjener dem som en Art Skærm 
— hvilket dog ikke generer Solen; thi solbrændte ere de 
i forbavsende Grad.

Paa Bordet komme de samme Retter stadig igen. 
Byggrød eller Bygvælling ere de landlige Lækkerbidskener. 
Man har deraf tre Sorter, hvoraf den sædvanligste er blan
det med Klid. Boghvedegrøden er her lidet kendt, skønt 
den smager bedre end Byggrøden. Man koger her Grøden 
i Vand og sætter tilligemed Grøden et Fad afskummet op
sat Mælk paa Bordet; de omkringsiddende lange saa med 
Grødskeen af Tykmælken og nyde det sammen med stor 
Appetit. Den søde Mælk er i Bøndernes Øjne for kost
bar, og de nyde den som Følge deraf aldrig. Den anden 
Ret er egentlig Brødet; thi det stegte Flæsk eller Pande
kagen bliver skaaret i saa smaa Stykker, at en holstensk 
Bonde vilde tage den for hele Familien bestemte Portion 
paa sin Samvittighed. Isteden for Surmælken bliver der 
stundom opvartet med Faaremælk. Husmoderen gør sig 
heller ingen Samvittighed af at blande i en og samme 
Gryde: Faaremælk, Tykmælk, Vandgrød etc. I Sjælland
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er det almindeligere at bruge Smør end Fedt. Af Faare- 
mælken laver man Ost i Former af Træ. Den presses 
godt og tørres i 14 Dage. Bønderne spise den til Davre 
og Fesperkost.

Om Vinteren holdes 3, men om Sommeren 4, vel 
endog 5 Maaltider. Lige som de ere opstaaede, drikke 
de Brændevin, efter eget Sigende dels for at kunne faa 
Maden ned, dels fordi de ellers ikke vilde kunne holde 
Arbejdet ud. Efter dette første Maaltid, som de kalde 
Davre og som kun bestaar i et Stykke Smørrebrød og 
Snapsen, følger Frokosten, der bestaar af Øllebrød (uden 
Sukker eller Sirop) og saltede Sild. Sukker og Sirop 
kende Folk her paa Egnen knap. Middagsmaaltidet be
staar ordentligvis af Grød. Kl. 5 spise de deres Fesper
kost: en Skive Smørrebrød, som kaldes Aftensmad. Det 
egentlige Aftensmaaltid falder Kl. 9, bestaar af lige de 
samme Retter som Middagsmaden og kaldes Nadver eller 
Sovmad. Umiddelbart efter dette Maaltid gaar man til Sengs.

Saalænge Kvægsygen staar paa, gør man sig rigtig 
tilgode. — Fattigfolk spise Bygbrød med al Kliden i. Til
syneladende ser dette Brød ud, som om Straaet var dets 
overvejende Bestanddel.

Bonden bruger næsten al den Tid, hvori han ikke ar
bejder, til Spisen og Drikken. — Om Sommeren lægger 
han sig og staar op igen med Solen. Om Vinteren læg
ger han sig ved 7 eller 8 Tiden efter først at have gaaet 
en Runde gennem alle Staldlængerne.

Bondebefolkningen finder altid noget at sysle med. 
Hver Aarstid medfører sit Arbejde. Mandfolkene holde sig 
sjælden en hel Dag inde. Regnen tage de intet Hensyn 
til. Konen heder blot Ovnen (der altid er af Jærn) og 
faar de vaade Klæder tørrede ved den, hvad enten det er 
Sommer eller Vinter. Om Vinteren ere Kvinderne syssel
satte med at spinde. Hele Familien sover i Dagligstuen, 
og dér findes ingen Bonde i Sjælland, han være nok saa



Landbrug og Bondeliv i Midtsjælland 1770. jgj

fattig, der ikke har et Par Himmelsenge.*) I denne ene**) 
Stue sover, spiser og ryger man. Her blive Børnene 
vuggede, og i den selvsamme Stue bliver endda Mælken 
opbevaret paa Bræddehylder, der ere fastgjorte oppe under 
Loftsbjælkerne. ■ Derved komme Mælkefadene saa nær 
Loftet, at alle Dunsterne fra den friske Mælk synke ned 
igen i de fulde Fade og, tillige med Uddunstningerne fra 
Stuens mange Mennesker og Tobaksrøgen, gøre Mælken 
ildesmagende.

Disse Aarsager har jeg ogsaa fornemmelig tilskrevet 
Smørrets daarlige Smag. En anden Hovedaarsag er vel 
den, at Folk, der kun have en ringe Beholdning af Mælk, 
lade den staa for længe og blive lang («ald»). Endelig 
vaske de ikke Smørret tilstrækkelig, hvorfor det da heller 
ikke kan bevares frisk. Bønderne sælge deres Smør strax 
efter, at det er kærnet, og ænse ikke, hvorvidt det holder 
sig eller ikke.

Paa de store Mejerigaarde findes høje og, efter An
tallet af Køerne, rummelige Stuer, hvori Mælkebøtterne 
staa paa Lergulvet. Til nærmere Oplysning har jeg til
føjet et Rids af Hollænderiet paa Antvorskov.***)

*) Jfr. Arvs Replik i «Julestuen», Sc. 12: «Der er en Himmel paa 
hver Seng, og der er lige saa mange Himle, som der er Senge.» A pro
pos om Holbergs Komedier maa den Bemærkning af Hennings (i Hdskr. 
«Reminiscences») her finde Plads, at Bønderne vare vel bekendte med 
disse. Naar han tilføjer, at de brugte Navnene paa Komediernes Per
soner som en Slags Øgenavne, ser dette jo nærmest ud som en Misfor- 
staaelse, idet Navnene: Jeppe, Troels, Jeronimus, Pernille etc. vare al
mindelige der paa Egnen. Dog kunde de virkelige Navne vel stundom 
give vittige Hoveder Lejlighed til skæmtende Hentydninger til Komedierne.

**) Hdskr. har einzigen. Men Grundplanen, der sikkert gengiver 
Lars Vestesens Gaard, har to Stuer, hvoraf — i dette Tilfælde — den 
anden, Storstuen, med den traditionelle Opstilling af Pyntekopper og Vaser, 
var overladt Hennings (1. c.).

***) «Hollænderhuset, nye opbygt af Muur og Bindingsværk med 
Straae Tag, 1 Etage høj med tvist til begge Sider. 19Fag lang, 8 Fag bred.» 
Joh. Duse, Beskr. af Anderskov Hovedbygning og Ladegaards Huse. 17/a 1774.
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Hollænderiet paa Antvorskov.*)

De sjællandske Bondestuer ere lave, i Almindelighed 
er der kun 6 Fod fra Gulvet til Loftsbjælken. Køkkenet 
er meget lille, hvad der kan ses af Grundridset, og er 
daarlig forsynet med Køkkentøj: en Gryde, Kedel, nogle 
Stenfade og Trætallerkener. Paa Arnen brænde de ikke 
andet end Brændeved.

Bonden gaar ud fra, at Loven tillader ham at hugge 
saa mange Grene som han har nødig. Under dette Paa- 
skud gaar han flittig til Skovs, hvorfor man da ogsaa kun 
ser lemlæstede Træer. Tit træfler man mellem disse «Grene» 
store og tykke Klodser, som Bønderne ustraffede og uden

•) a) Mælkestue til 300 Køer. b) Stue, hvori Osten laves og gem
mes. c) Hollænderens Spisekammer. d) Spindestue. e) Pigekammer, 
f) Hollænderens Bolig, g) Hestegang til Smørkærning. h) Køkken, Ned
gang til Kælderen og Rum til Køkkentøjet og Kogeindretningerne, i) Røge- 
kammer til Flæsket af de med Surmælken fedede Svin.
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Undseelse byde til Salg, medens de kan beholde de tyndere 
Grene og Kvaset til eget Forbrug. Hvis de ikke benyttede 
denne Udvej, vilde de slet ikke have noget Brænde. Det 
var bedre at give dem Udvisning end at taale, at Skovene 
saadan forhugges. Skovopsynsmændene tillade alt, naar 
man blot ikke fælder hele Træer. Bønderne modtage vel 
Udvisning til Hustømmer,*) men saa lidet, at en rig Bonde 
gerne køber en eller flere Byers hele Forraad, da Beboerne 
vel vide, hvordan de kunne skaffe sig en ny Forsyning. 
Vist er det, at Bønderne køre grumme meget stjaalet Brænde 
til Købstæderne. Men de fleste ere saa fattige, at man 
næsten gør sig Samvittighed af at straffe dem eftertrykkelig.

Hver Bonde plejer at have 5 eller 6 Køer foruden 
Kvier og Kalve. Naar der ikke er Kvægpest, sælge de 
adskillige Pd. Smør om Ugen. Brænde, Smør, Høns og 
Flæsk ere de eneste Varer, Bønderne kan gøre i Penge.

Den danske Bonde er flink til al Slags Haan da rb ej de. 
De forfærdige ikke blot selv alt deres Redskab og Hus- 
geraad, men de snitte ogsaa ganske net, f. Ex. paa Skeer 
p. p. Den eneste Haandværker, som er uundværlig i 
Landsbyen, er Smeden. En saadan Karl gør sig da 
ogsaa Flertallet af Bønderne og navnlig de fattige under
danige. Han lader sig betale i Korn eller Jord og har 
gerne den rigeste Høst uden at have en Fingersbred Land 
i Fæste. — En Maade, hvorpaa de rige Bønder ganske 
ruinere de fattige, er den at laane dem allehaande Ting 
som Kakkelovne, Køer p. p. og gøre sig betalt derfor 
med Jord.

Bønderne holde en Karl og en Pige, og naar de ikke 
selv have Børn tage de en fattig Knøs til sig paa Kost. 
En Karl faar 12, en Pige 8 (Rdl. om Aaret). Karlen tær-

*) Dette gjaldt ikke Bønderne i de Landsbyer, der saaledes som 
Vedbysønder havde Skovskyld. Disse modtoge ingen Udvisning. (Jorde- 
bog 1773.)
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sker Kornet om Vinteren, og undertiden hjælper Drengen 
ham. Karlen gør intet andet Arbejde, begynder dermed 
om Morgenen Kl. 8 og holder op i god Tid henad Aften.

Juleaften, Helligtrekonger Aften og de andre Vinter
helligdage kommer Ungdommen sammen og tilbringer Nat
ten med Lystighed og forskellige Lege. Medens de unge 
more sig med Kortenspil og Nøddeknækken (thi Nødder 
samle de om Sommeren mange af), ryge de gamle Tobak 
og se til, men gaa endelig i Seng midt under Legen og 
Tummelen. Disse Forsamlinger gaa paa Omgang i Lands
byen. Fastelavn fejre de ved at Karlene i et Slags Vædde
løb stikke til en Gaas, en Kat eller en Blære.

Ogsaa om Sommeren holdes slige Fester.
Sommer i By. Udpyntede med Blomster og Løv 

drage de unge Folk af begge Køn fra en By til en anden, 
til Hest og til Fods, og holde stille foran hver Dør, hvor 
man beværter dem med 01 og Brændevin og giver dem 
Penge til. Efter paa denne Maade at have hjemsøgt en 
Egn og samlet sig en lille Sum Penge, vende de tilbage 
til deres egen By og faa sig en lystig Dans. Denne Dans 
og Lystighed fortsættes, naar Pengene strække til, hver 
Lørdag, saalænge Sommeren varer.

I hele Sjælland er det almindelig Skik til visse Tider, 
i Reglen St. Hans Dag eller Fruedagen derefter (o: Marie 
Besøgelsesdag, 2. Juli), at drage til en i Skoven beliggende 
Kilde. Der forsamler man sig, ser paa Folk, spadserer 
og drikker af Kildevandet, som mange gør meget Væsen af.*) 
Bønderne danse, lege, skraale, drikke og ere lystige.

*) Af Kilderne i Sorø Egnen kan nævnes den en Mil fra Vedby- 
sønder beliggende Kirkerup Kilde, der ikke omtales i Vilh. Bangs for
træffelige Afhandling: Danmarks hellige Kilder («Museum» 1895, H). Af 
den derværende Kirkebloks Udbytte var oprettet et Fattighus for 8 Fattige
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Bække og Aaer indeholde en stor Mængde Krebs, 
som Bønderne fange med ringe Umage. Det er dog kun 
et Mindretal, der gør sig den Ulejlighed, og i alt Fald bo 
de saa meget nær ved Bækken. Et hundrede Krebs koster 
5 Sk.

Man finder paa Bøndernes Marker Damme, der, hvor 
forsømte de end ere, dog give (Karudser?) og anden Smaa- 
fisk. Hidtil har man slet ikke tænkt paa disse Damme, 
og Bønderne have ikke engang Net til at trække Fiskene 
op med. De skøtte vel heller ikke meget om at spise dem.

Skovene frembringe en uendelig Mængde Jordbær, 
der vel ere smaa, men meget velsmagende. Fattige Bønder
folk plukke dem og sælge dem i Købstæderne. Paa Jord
bærrene følge Hindbærrene, derefter Brombær (murons), 
Hyben (gratteculs), Skovæbler og Hasselnødder. Alle disse 
Frugter gro i en Overflødighed. Hasselnødderne søges 
stærkt af Ungdommen, der afplukke dem halvmodne for 
at komme hinanden i Forkøbet. Skovæbler ere en Lækker
bidsken for Børnene. Man tørrer dem i Bagerovnen og 
gemmer dem til om Vinteren. Skovtræerne ere: Eg, Bøg 
(«des faux'i)), Ælm, Løn og El. I Sjællands Skove er der 
fuldt op af Vildt, der paa mange Egne gør Bonden stor 
Fortræd. I Egnene om Vordingborg og Helsingør gaar 
Vildtet om i store Flokke, og Bønderne dér ere nødsagede 
til bestandig at vogte deres Marker. Træffer man paa 
Vildttyve, er det Dagdrivere fra Smaabyerne. I Løbet af 
nogle Aar er Vildtet stærkt aftaget i Skovene mellem Ant
vorskov og Sorø. Kun hist og her ser man en sjælden 
Gang et Stykke Vildt.*)

af Kirkerup og Sørbymagle Sogne, der fik Fundats 2/io 1733 (j^r- Amt
mand Løvenørns Indberetning om Kirkerup Hospitals Tilstand, 10/2 1768). 
Et nærmere Valfartssted har Vedbysønders Bønder maaske haft i Skoven 
ved Gaarden Valdemarskilde.

*) Nedgangen i Vildtstanden paa Antvorskov Distrikt blev i Somme
ren 1773 konstateret i en Erklæring til Gen.-Landvæsenskommissionen fra
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Vildænderne komme om Foraaret i stor Mængde, og 
skønt man skyder saa mange af dem, man kan overkomme, 
kommer Resten dog altid igen.

Efter Høsten ere Markerne bedækkede med Timian 
og Krusemynte. Brakjorden nærer en Slags Tidsler, som 
man kun sjælden finder i Holsten, og da kun ved Søkysten. 
Denne Tidsel har saavel paa Blomsten som paa Bladene 
stærke og spidse Torne. Man bruger den lige saa lidt som 
Nælderne, der følgelig blive en Herlighed for Svinenes Mund.

De Kyster i Sjælland, som ikke have Jord, der er 
egnet til Agerbrug, beboes af Fiskere. Havet forsyner 
dem med Torsk (morne), med Sild, med Hvillinger og 
Krabber i Overflod. Hele Vejen fra København til Hel
singør ser man stadig Net, der ere udspændte til Tørring, 
og hele Nordkysten ernærer mange Fiskere. De mange 
Skovstrækninger, Slottene, Vildtet, Fabrikkerne og Sø
bugterne bevirke, at Søkysten fra København til langt forbi 
Helsingør ikke fremviser saa megen frugtbar Jord, som 
man ser andre Steder. Det er i alt Fald Grunden til, at 
Indbyggerne ikke lægge saa megen Vind paa Agerbruget. 
Men Fiskerne ere næsten endnu fattigere end de øvrige 
Landboere.

Om Bøndernes Opdragelse.

Mødrene die deres Børn i over 1 Aar. Om Dagen 
vugge de dem, om Natten sove Børnene i deres Arme. 
Saasnart Barnet kan gaa, faar det al Slags Mad, indtil da 
kun Barnemad. Før det tredje Aar faar det aldrig Ris. 
Man har forskellige Kunster for at faa dem tidlig lært at

Sagkyndige som Skovrideren, Regimentsskriveren og Amtsforvalteren, der 
give Overjægermesteren og Overskattedirektionen Skylden. Med det fore- 
staaende Salg for Øje havde de i flere Aar beordret saa stærke Leveran
cer, at der nu paa hele Distriktet næppe skulde findes over 100 Stkr. 
Storvildt og Raadyr, ikke at tale om, at Underjagten ogsaa var ødelagt.



Landbrug og Bondeliv i Midtsjælland 1770. 189

gaa. Saasnart de kunne gaa, staar det Børnene frit for at 
løbe hvorhen de ville; men da de ere meget frygtsomme 
ad sig, fjærne de sig ikke gerne fra Huset. Om Sommeren 
færdes de i Gaarden, paa Gaden eller i Haven. De spise 
al nedfalden Frugt og lære tidlig at klatre i Træerne, for 
at plukke den af. Deraf blive Børnene aldrig syge; faa de 
endelig Mavepine, giver Mor dem Mælk at drikke, og saa 
gaar det snart over. Lege have Børnene slet ingen af: i 
Friheden til at gøre hvad de ville bestaar hele deres 
Lykke.*) Naar de blive større, efterabe de deres For
ældre og tilegne sig paa den Maade umærkelig Fædrenes 
Kundskab. Den bedste Opdragelse er at lade Børnene 
vedblive med Skolegangen, indtil de kunne udenad deres 
store Kathekismus (o: Luthers lille, med Pontoppidans For
klaring). Dette varer til det sextende Aar, hvori de efter 
en Examen hos Præsten stedes til Kommunion. Forældrene 
passe vel paa, at Børnene lære deres Kathekismus udenad. 
De tilvoxne Drenge spille Bold og Skorsten, som jeg intet 
Steds har set spillet saadan som hos eder. De sexten 
Aars Knøse ere næsten deres egne Herrer. Ved denne 
Tid faa de en Kiste, hvori de under Laas forvare deres

*) Meddeleren kan ikke nægte sig den Fornøjelse her at afskrive 
følgende Begyndelse af et Brev fra Hennings fra 1777: <Je vous écris 
actuellement dans un village de l’isle de Laaland, adossé a une charette, 
au milieu de la rue, entouré des enfants du village qui jouent autour de 
moi & jouissent dans le saveur de la belle soirée et le printemps de leur 
vie. Ils nagent dans la jouissance de la belle saison comme le papilion 
qui n’a pas d’autre existence que celle de jouir des délices d’un air pur & 
serein, de respirer le parfum des fleurs et de succer le beaume qu’elles 
enferment. Que les paysans seroient heureux, si la saison étoit toujours 
belle! Que leurs plaisirs sont aisés, que leurs travaux sont naturels et 
faciles 1 Ils trouvent å leur porte ce que nous cherchons avec peine, eet 
air si pur, si calme, si doux a respirer, qui dans les villes ou nous nous 
enfermons ne regne pas å plus d’une lieue de distance autour de nous. 
Et nous nous trouvons plus heureux que ces misérables, parceque nous les 
rendons misérables.»
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Sager, og tage saa ud at tjene eller komme i Arbejde hos 
deres Fader. De gifte sig ikke gerne, før de have en 
Gaard.

Af deres Brylluper gøre de megen Stads. Gæsternes 
Antal er overordentlig stort: Stuer, Lader og Loer, hvert 
Rum er fuldt af Mennesker. Tallet løber undertiden op til 
300. Alle Retter ere en Gang for alle fastsatte og bestaa 
i kogt Kød med Peberrod og Lammesteg, og endelig 
Suppe.

En særegen Skik i Sjælland er den, at Forlovelsen 
har samme bindende Kraft som Bryllupet. Børn, der fødes 
efter at den er sluttet, blive regnede for ægte. Bryllupet 
holdes sædvanlig 5 eller 6 Maaneder efter Jaordet, som 
kaldes Trolovelse. Hverken Præst eller Loven har noget 
at indvende imod disse Sædvaner.

Da Bonden tit ikke har været betragtet som Herre 
over sin Formue, har man uden Omstændigheder handlet 
med ham og hvad hans var. Deraf kommer det: 1) at 
man i en . og samme Landsby finder Bønder, der tilhøre 
3 eller 4 forskellige Proprietærer; 2) at man har afhændet 
enkelte Bønder og deres Gaarde ved Gavebreve eller 
Mageskifter eller 3) har doteret Stiftelser med saadanne; 
4) at man efter Reformationen af de sekulariserede gejst
lige Godser sælger Bøndergaarde enkeltvis; hvad der ofte 
bringer megen Forvirring i Jurisdiktionen.

Københavns Universitet har Bønder hele Sjælland over; 
hver Professor har sine. Ogsaa Sorø Akademi har nogle; 
ligledes forskellige Fattighuse. Præsterne have i deres 
Pastorater en eller flere Gaarde, hvorpaa de kunne sætte 
Fæstere. Disse kaldes Præstebønder. Man finder ofte, at 
Proprietærernes Bønder staa sig bedre end de kongelige 
Bønder.



Bremerholms Admiralsgaard udenfor gamle 
Østerport.

i.
Oplysninger om Admiralsgaardens Historie og Byg- 

ningsmaade.

Af

Aage Mathiesen og Chr. Axel Jensen.

Den Bindingsværksbygning, som Titlen nævner, var 
godt gemt og forsvarligt glemt. Skjult bag en karakterløs 
og fattig Facade havde den i lange Tider gjort Tjeneste 
som Sidehus inde i en Gaard, hvor ingen lagde Mærke 
til dens enkle, grimt og graat overmalede Former. Da den 
hele Ejendom (nuværende St. Kongensgade Nr. 21, Matr. 
Nr. 39 i St. Annæ Vester Kvarter) i Foraaret 1899 blev 
nedrevet, vakte det ikke ringeste Opmærksomhed. Men 
Nationalmuseets anden Afdeling kendte den mærkelige Byg
nings Existens og sørgede for, at den blev opmaalt, foto
graferet og beskrevet, mens det endnu var Tid.

Paa Frederik 2.’s Tid boede Bremerholms Admiral 
mellem Admiralgade, Dybensgade og Vingaardstræde i en
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Gaard, som kort før Aar 1600 fik anden Brug og senere 
i Kristian 4.’s Tid blev udparcelleret. Der gik saa en 
længere Aarrække, uden at Holmens højeste Embedsmand 
fik nogen Embedsbolig, og først paa sine gamle Dage 
besluttede Kristian 4. at bygge ham en ny Gaard. Til 
dennes Historie har flere Forfattere i de senere Aar givet 
Bidrag*); men ingen synes at have kendt dens Beliggenhed 
eller vidst, at den stod bevaret til vore Dage.

Naar Kongen har erhværvet den Grund, hvorpaa den 
nye Gaard blev bygget, kan vist næppe oplyses**). 1647 
var Bygningens Opførelse vedtaget, og to Breve viser, at 
Kongen da lod samle Materialer til den. 2. Juli blev der 
fra Frederiksborg skrevet til Norges Statholder, Hannibal 
Sehested, at han, <'eftersom en Andel Tømmer og Kalk 
fornøden gøres til Admiralens paa Holmen hans Vaaning, 
som her uden for Østerport i vor Købstad København skal 
opsættes», skulde bestille Kalk og lade hugge Tømmer, 
«at vi siden, naar vi forstendiget vorder, ved fornøden 
Skiberum det kan lade afhente»***). Og 19. Oktbr. samme 
Aar fik Rigens Hofmester Brev om, at han fra andre Byg
ningsbevillinger maatte tage de fornødne Penge til Murste
nenes Betalingf).

Saaledes har Kristian den Fjerde planlagt og forberedt 
Arbejdet — et nyt Vidnesbyrd om, at han til det sidste 
bevarede sin Ungdoms Interesser for sine Bygninger og sin 
Flaade. Men først en Maaned efter hans Død sluttede 
Rigens Hofmester Korfitz Ulfeld Kontrakter med Haand- 
værkerne (27. Marts 1648). Tømmermand Anders Koch 
ophuggede og forfærdigede Huset af Ege- og Fyrretømmer,

*) Oluf Nielsen, København IV, 95. — H. D. Lind, Kristian 4. og 
hans Mænd paa Bremerholm 64—65.

**) Raadmand Verner Klovman synes at have ejet i det mindste en 
Del af Grunden. Københavns Diplomatarium III, 376.

***) Norske Rigsregistranter VIII, 547.
t) Københavns Diplomatarium V, 317.



Bremerholms Admiralsgaard udenfor gamle Østerport. 193

«saavidt Tømmermands Arbejde vedkommer», og Murer
arbejdet udførtes «ganske af nye» af Murermester Isach 
Rasmussen. 1649 var Bygningen saa vidt fuldført, at Glar
mester Hans Marss kunde indsætte Ruderne*).

Desværre kan det ikke bestemt oplyses, hvor meget 
Haandværkerne har faaet for deres Arbejde; de modtog 
den «bevilgede Betaling og velfortjente Arbejdsløn» i smaa 
Afdrag, som i Protokollerne forputter sig mellem Regn
skabsposter, hvori de enkelte Arbejder ikke er specificerede. 
I første Afdrag fik Anders Koch kun 70 enkelte Rigsdaler 
og Isach Rasmussen 100 Rigsdaler, og sidstnævnte møder 
vi igen langt senere; endnu 1656 faar han Penge for Ar
bejde «udi Admiralens Residens». Det har vist knebet 
haardt for Haandværkerne at vente saa længe; vi hører da 
ogsaa om, at Kristoffer Lindenov maatte forstrække Mur
mesteren med 100 Slettedaler, og Hans Marss har sikkert 
kunnet prise sig lykkelig ved allerede December 1650 at 
modtage 40 og Maj 1652 97 enkelte Rigsdaler.

I Husets første Aar beboedes det af Kristoffer Linde
nov, der siden 1645 havde været Holmens Admiral. Da 
han blev beskyldt for Bedragerier og mistede sit Embede 
(Februar 1657), efterfulgtes han som bekendt af Niels Juel, 
dengang en lovende ung Mand, der havde vundet sin første 
Berømmelse under Nederlandenes Søkrig med England og 
paa Togter mod Røverskibe i Middelhavet og samtidig 
havde faaet Tid til at studere Skibsbygningskunsten. Mindre 
kendt turde det være, at Niels Juel ogsaa blev Lindenovs 
Efterfølger i Embedsboligen; thi skønt de nødvendige Kilde
steder, alle hentede fra Kancelliets Brevbøger, er trykte i 
Københavns Diplomatarium, er de der spredte i forskellige 
Bind, saa at Sammenhængen er vanskelig at finde. Det 
vil lønne sig at gengive dem i Uddrag; noget indviklede, 
men dog forstaaelige, taler de bedst for sig selv.

*) Alle Oplysninger om Haandværkerne er hentede fra Rentemestrenes 
Registerbøger 1648—56 (Rigsarkivet).
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1. Frederik 3. bevilger Niels Juel at nyde den Haveplads, som
ligger ved den vor Gaard her udi Byen, som ham forordnet og bevilget 
er at bo udi. 22/2 1658. (K. D. III, 475).

2. Birgitte Niels Willumsens skal afmaales en Plads ved Hol- 
stens- og Stormarnsgade i Stedet for den Plads, hun har mistet ved den 
Gaard, som Niels Juel nu udi bor. 6/i 1661. (K. D. VI, 363).

3. Birgitte Niels Willumsens har mistet en Plads, som til den
Gaard, Kristoffer Lindenov, forrige Admiral paa Bremerholm, 
tilforn iboede, er bleven indhegnet. I Stedet tilskødes der hende 
et Stykke Jord mellem Holstens- og Stormarnsgade. n/i 1661. (K. D.
III, 536).

4. Kongen befaler Niels Juel, <at du udi den Gaard, du hidindtil
beboet har, lader forblive, hvis Boskab af Kedler og andet Redskab, som 
sammesteds, der du did indflytted, for dig befunden er>. 4/io 1661. (K.
D. VI, 368)*).

Her har den berømte Søhelt altsaa boet i de bevægede 
Dage under Københavns Belejring, som for en Tid sam
lede alle Kræfter i begejstret Kamp. Niels Juel førte et 
Par Gange Krigsskibe mod Fjenden; han arbejdede ivrigt 
paa Foranstaltninger til Havnens Afspærring, og i Storm
natten kommanderede han en Deling Matroser paa Kastel
lets Volde. Ogsaa andre Personer, hvis Navne er knyttet 
til Husets Historie, møder vi i fuld Virksomhed. Kristoffer 
Lindenov fik en Tid Tilsynet med Kristianshavns Forsvar, 
og Ulrik Frederik Gyldenløve, dets tilkommende Ejer, vandt 
under Kampene sine første Laurbær.

Huset ophørte snart at gøre Tjeneste som Admirals
bolig. Da Niels Juel havde fraflyttet det i Efteraaret 1661, 
overdrog Kongen Gaard og Grund til sin Søn. Skødet, 
der findes indført i Sjællandske Registre, gengives her 
noget forkortet**):

Ulrik Frederik Gyldenløve fik Skøde paa en Plads, som Admirals- 
gaarden staar.

♦) I Københavns Grundtaxt af 1661 ansættes Admiral Juels Gaard 
til 1300 Rigsdaler. Det kan efter Sammenhængen ikke gælde hans senere 
Ejendom (nu Thotts Palæ), men kun Admiralens Embedsbolig. (K. D. I, 
765).

*♦) Endnu mere forkortet trykt i K. D. III, 552.
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Frederik 3. skøder til <os elskelig U. F. G., vor Mand, Tjener, 
bestalter Oberst, Rigens Jægermester og Befalingsmand paa vort Slot Vor
dingborg, en vor Plads, som bemeldte U. F. G.’s Hus og Gaard paastaar, 
med der tilliggende Have, liggende indenfor Fæstningen, og befindes samme 
Plads og Have for til den aabne Plads 42 Alen, udi Gotersgade 250 Alen, 
langs den store Stenbro 246 Alen, langs vor Rentemester, os elskelig Mo
gens Frises Have 144 Alen. Hvad den aaben Plads anbelanger, som ligger 
foran Huset, da maa den blive aaben, saa længe den store Stenbro bliver 
ved Magt; men dersom Stenbroen engang skulde optages og paa andet 
Sted forlægges, da maa bemeldte Plads blive ved bemeldte Gyldenløves 
Hus, efterdi Husets Lysens Fang og Vinduer er ud til samme Plads». U. 
F. G. forpligtes til at forfærdige og brolægge Gaderne og siden holde dem 
ved Magt paa egen Bekostning. Han maa ikke bygge nogen Bygning ud 
paa Gaden indtil Rendestenen, men Skur, Udbygninger og Stibur skal ligge 
inde paa hans egen Grund, saa at den ordinerede Gade beholder sin 
Bredde ubehindret. Endelig skal han paa Pladsen lade opsætte god Køb
stadsbygning. 2/12 1661.

Kongesønnen har næppe haft meget Brug for den 
store og anselige Ejendom. Det uheldige Ægteskab med 
Marie Grubbe, som afskyede sin Mand, skulde ikke friste 
den letsindige unge Herre til roligt Hjemmeliv. Knap et 
Aar efter Bryllupet og kun en Dag efter Skødebrevets Ud
stedelse fik han kongelig Tilladelse til at foretage en Uden
landsrejse. I nogen Tid tilfredsstillede han saa sin Æven- 
tyrlyst ved Togter i Frankrig og Spanien, og saasnart han 
var vendt hjem, drog han atter ud, denne Gang som 
Norges Statholder.

Det varede da heller ikke længe, før Ejendommen var 
gaaet over paa andre Hænder. 1668 tilhørte «Hoved- 
gaarden» Generalmajor Heinrich Ruse, den senere Friherre 
af Ryssensten*). I Slutningen af 17. Aarhundrede be- 
boedes den af Hofpræsident Niels Simonsen**); efter Aar 
1700 var Vincents Lerche dens Ejer. 1747 tilhørte den 
Aug. Vilh. v. d. Osten, 1758 Johan Jakob Gabel***).

*) K. D. II, 839.
*•) K. D. III, 740.
***) Grundtaxtprotokoller i Raadstuearkivet. — Assurancetaxationer
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Disse Mænd har udstykket den store Grund, som efter 
Maalene i Skødet af 1661 strakte sig omtrent ud til Dron
ningens Tværgade. I Tidens Løb har man paa de fra
solgte Arealer rejst «god Købstadsbygning»; endnu 1758 
laa der dog nord for Ejendommen en Have med Pavillon, 
Buegange, 49 Fag Espalier, Vandbassin og tre «malede 
Perspektiver»*). Tilsidst er ogsaa den bleven frasolgt, og 
1899 var kun Arealet nærmest syd og øst for Hovedgaarden 
og en smal Strimmel paa Nordsiden tilbage.

Saaledes er Hovedtrækkene af Ejendommens Historie. 
Men der skyldes endnu Svar paa et Spørgsmaal. Hvor 
gammel var selve den nu nedrevne Bindingsværksbygning ? 
Har den huset Kristoffer Lindenov og Niels Juel inden 
sine Vægge?

Bygningens Grundplan kan give Oplysning herom (se 
Side 205). Dens Længdesider vendte mod Nord og Syd, 
Gavlene mod Øst og Vest; den kom saaledes til at ligge 
omtrent vinkelret paa Store Kongensgade. Sydsiden og 
Gavlene var Facader. Det oprindelige nordøstre Hjørne laa 19 
og det sydøstre 33 Tommer (henholdsvis 50 og 87 Ctm.) 
bag den nuværende Gadelinje i Store Kongensgade, og 
begge Gavle stod skævt paa Længdesiderne, saa at Syd
siden blev betydeligt kortere end Nordsiden.

Dette kan umuligt rimes sammen med de nuværende 
lige Gadelinjer. Uden noget Forsøg paa en indgaaende 
topografisk Skildring skal vi blot paapege det Faktum, at 
denne Grundform kun passer til de Gadeforhold, som Kvan
teret havde før 1650. Dengang var Østerport netop flyttet 
ud til den ydre Voldlinje, som Kristian 4. havde paabe
gyndt. Men mellem den og de ældre Fæstningsværker laa 
endnu de gamle Forstadsveje, hvis Retninger findes ind-

1747 °g 1758 (Provinsarkivet i København). — De endnu senere Ejere 
har Forf. ikke eftersøgt.

*) Assurancetaxation 1758.
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lagte paa enkelte Kort fra det 17. Aarhundrede. Saadanne 
Kort, der indeholder Befæstnings- og Bebyggelsesplaner for

Skitse af Ny-København ca. 1700.

Ældre Anlæg, a. Nørreports Bolværk, b. St. Gertruds Skanse, 
c. Skansen ved Lønporten, d. St. Klaras Skanse, e. Østerports Bolværk, 
f. Trinitatis Kirke, g. Rosenborg Slot og Have. h. St. Anna Rotunda. 
i. Citadellet (Skansen ved St. Annæ Bro), j. Toldboden, k. Bomløbet. 
1. St. Annæ Bro. m. Inddæmmet Vand ved Islandske Kompagnis Reber
bane. n. Sejlhus og Reberbane paa Bremerholm.

1. Den gamle Adelvej. 2. Den nye brolagte Adelgade. 3. St. Annæ 
Stræde. 4. Den brede Gade. 5. Store Strandstræde. 6. Lille Strand
stræde.

Nyere Anlæg, a. Guldhuset. /?. Bastionen ved Dronningens Have, 
y. Charlottenborg. d. Gjethuset. s. Hovedvagten.

Den brolagte Adelgades ydre Del samt Nyboders Øst- og Vestgrænse 
findes ikke paa det kopierede Kort, men er i Tidsskriftets Gengivelse an
tydede med dobbelte stiplede Linjer. Admiralsgaardens Plads er markeret 
ved *.
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Ny København, kan ventes gengivne i dette Tidsskrift i 
en Afhandling af cand. polit. Fr. Schiøtt om Kvarterets 
ældste Historie, og vi nøjes derfor her med at optage en 
Gengivelse af et Kort fra omtrent Aar 1700, paa hvilket 
saavel de gamle som de nye Gader er indlagte. Origi
nalen, der findes i Ingeniørkorpsets Tegnearkiv, betegnes 
som Kopi af et ældre Kort; dog er det sandsynligt, at de 
oprindelige Forstadsveje og gamle Voldlinjer er indtegnede 
efter andre Kilder. Kortet har sine Fejl; det mangler de 
gamle Vejlinjers ydre Dele, og Tegneren har givet Ny
boder en altfor stor Udstrækning mod Volden; desuden 
viser dette Kvarter et System af vinkelrette Gader, som 
først langt senere er blevet gennemført. Paa gamle Kort 
har man nemlig aldrig taget det saa nøje med at indtegne 
projekterede Anlæg, som om de alt var udførte. Men 
trods alt dette kan det tjene os til Vejledning. Vi ser 
Begyndelsen til den gamle Adel vej, Helsingørsvejen, der 
fra den gamle Østerport svingede langs Stadsgraven op til 
den nuværende Helsingørsgade. Videre førte samme Vej 
langs Nyboders skraa Vestside ud til den nye Østerport, 
der laa vestligere end Frederik 4.’s Port fra 1708 (mellem 
Peuckers og Rosenkrands’ Bastioner). Vi ser fremdeles, 
at der fra Landevejen udgik forskellige Gader og Stræder, 
af hvilke vi kun behøver at nævne et Par, Sankt Annæ- 
stræde, der gik i samme Retning som Nutidens Store 
Kongensgade, og den nye brolagte Adelgade, den store 
Stenbro, som førte mod Nord ud gennem Nyboder, og 
som Kristian 4. anlagde til direkte Forbindelse mellem 
sine Baadsmandsboder og den gamle By*).

*) I St. Annæ Kirkes Bygningsregnskab 1640—46, Bil. 14—15 
(Rigsarkivet, Afregninger, Jacob Madsen) findes opført Udgifterne ved Pla
nering og Brolægning i en Bredde af P/2—38/4 Roder af «den lange 
Tværgade», som «begynder fra de norderste Huse af udi H. K. M. Vaa- 
ninger og ind til Hjørnehuset ved Skolen sammesteds», — <fra Skolen af
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Vi kender Stenbroens Navn fra Gyldenløves Skøde; 
netop hvor den og Sankt Annæstræde skiltes, laa nemlig 
Admiralsgaarden med Lysens Fang og Vinduer ud til en 
lille aaben Plads; dens Gavle stod skævt, fordi de fulgte 
de skraa Gadelinjer. Det kan nøje udmaales; thi Spor af 
de gamle Veje fandtes endnu ved Midten af 18. Aarhun- 
drede, ja findes den Dag i Dag. Nabogrundene nærmest 
Nord for Store Kongensgade 21 har mod Vest en skraa 
Grænselinje, som er parallel med Admiralsgaardens Vest
gavl, og som nøje flugter med det skraatløbende Gade
stykke, der endnu er bevaret mellem Fredericiagade og 
Sankt Poulsgade, den sidste Rest af den store Stenbro i 
Nyboder.

Admiralsgaardens Plads var ikke ilde valgt. Den laa 
midtvejs mellem Bremerholm og Nyboder, lige ved den 
vigtigste Forbindelsesvej; fra Vinduerne har Lindenov og 
Juel kunnet vaage over, at Holmens Folk ved Aftentide gik 
pænt og ærbart hjem fra Arbejdspladserne. Admirals
gaarden har ogsaa været en værdig Embedsbolig, selv om 
man mærker paa dens Udstyrelse, at der ikke var langt 
til Bunden i Rigets Pengekasse. I sine første Aar var den 
en af Kvarterets anseligste Bygninger; dens høje Tag har 
raget op over de smaa Boder, de mange Haver og de øde 
Pladser, der ellers fyldte den nye Bydel*).

Allerede et Aar efter Admiralsgaardens Fuldførelse 
iværksættes en ny Plan til Østerkvarterets Bebyggelse 
(1650). Nye lige Gadelinjer blev afsat, blandt andre Go- 
tersgade, som først i et nyt Projekt af 1662 fik Navn af 
Nye Kongensgade (senere Store K.). En Tid gik det

og indad paa samme lange Tværgade noget ovenfor den lange Stang, som 
staar midt udi Gaden» samt endelig «fra ovenbemeldte Sted af og ind 
imod Byen, som den lange Stenbro ender». — Stenbroens Navn findes 
ellers kun i et enkelt Skøde (K. D. III, 532).

*) Sml. O. Nielsen, København IV, 390.
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meget langsomt med den nye Bydels Fuldførelse; endnu i 
Kristian 5.’s Dage saas Rester af de gamle Veje; enkelte 
Stumper har jo lige indtil vore Dage modstaaet alle An
greb, og først langt om længe fik Kvarteret helt sin nu
værende Form. Men ved Planen af 1650 var der dog 
trukket Hovedlinjer, som bibeholdtes 1662 og derefter ned 
til Aar 1900. Og hvad Admiralsgaarden angaar, ser vi, at 
Forandringen fra gammelt til nyt, saaledes som det forud- 
saas i Gyldenløves Skøde, var sket 1668; Pladsen og den 
store Stenbro var da inddraget til Ejendommen. Og det 
er utænkeligt, at nogen af Ejerne efter 1650 skulde have 
bygget Huset med en saa akavet Grundform. Havde det 
tilhørt en af de «mutvillige» Borgere, som ulydelige mod 
Kongens Bud oprykkede de nye Gadepæle — saa kunde 
noget saadant vel ikke helt udelukkes. Men først ejedes 
Grunden jo af Kongen selv, dernæst af hans Søn, og 
endelig af Heinrich Ruse, den Mand, der var Mester for 
Planen af 1662!

Saaledes er det da sikkert, at det Hus, hvis Opførelse 
blev paabegyndt i Kristian 4.’s Dødsaar, stod til T899.

Denne Datering har saa meget større Betydning, som 
selve Bygningens Former ikke kunde tjene til en nøjagtig 
Fastsættelse af dens Alder. Den savnede et bestemt Stil
præg; ornamental Udsmykning manglede helt. Men paa 
Grund af de Oplysninger, som de skrevne Kilder har givet, 
faar en Undersøgelse af Bygningens Enkeltheder forøget 
Interesse.

Kælderen, der strakte sig under hele Huset, havde 
grundmurede Vægge, opførte af smaa, gule Mursten, de 
saakaldte Flensborgersten, og slaaet Kalkmørtel. De to 
øvre Stokværk var helt af Bindingsværk; naar et eneste
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Stykke (Egestolpen i nedre Stokværks sydøstre Hjørne) 
undtages, var alt Tømmeret af norsk Fyrretræ, sammen
holdt af Egetræsnagler, som var indslaaede i stemmede, 

Admiralsgaardens Øslgavl 1749. Efter et Maleri i Nationalmuseets Arkiv.

firkantede Naglehuller. Tavlene var udmurede med smaa 
gule Mursten ligesom Kælderens, men kun enkelte, der 
foruden de vandrette Skifter havde et Fladskifte langs Skraa-
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stiverne, var bevarede i deres ældste Stand*). Det er gaaet 
her som saa ofte ellers; Træet er tørret og svundet ind, 
saa at en Ommuring af Tavlene har været nødvendig næppe 
mange Aar efter Opførelsen. Oprindeligt har Huset sikkert 
staaet i sine naturlige Farver, bejset Træ, gule Sten, hvide 
Fuger og rødt Tag; senere er alle Væggene helt blevet 
dækkede med rød Farve, der fandtes baade paa Tømmeret 
og paa ældre og yngre Murværk som inderste Farvelag. 
Endnu senere var Træværket rødt, Murtavlene gule.

Sydsiden af Admiralsgaarden.

Dette sidste ses paa et Maleri fra 1749, der nu op
bevares i Nationalmuseets Arkiv**). Hvad der egentlig 
har interesseret dets Maler, er en nyopført Nabogaard, 
men ved et heldigt Tilfælde har han medtaget Admirals
gaarden og giver os saaledes et Billede af dennes nedrevne 
Østgavl, der efter en næsten samtidig Beskrivelse har haft

*) Angaaende de mange Fagord henvises til Billedet Side 210.
**) I en Række danske Prospekter, som ere malede af Rach og 

Eegberg.
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7 Fag*). I væsentlige Hovedtræk har de to Gavle og 
Sydsiden været ens. Som sædvanligt i Bindingsværk laa 
nederst paa Kældermuren den vandrette Fodbjælke, hvori 
de lodrette Stolper var indtappede, sammenholdte af Løs- 
holter under Vinduerne og hver støttede af to Skraastivere, 
der kun i Vestgavlens øvre Hjørnefag erstattedes af et 
langt Skraabaand. Foroven var Stolperne indtappede i 
den vandrette Rem, her formet som en Profilliste, der fort
satte sig paa de udkragende Bjælkehoveder, paa Mellemstyk
kerne og paa øvre Stok værks Fod. De samme Konstruk
tioner gentog sig i andet Stokværk, hvis Gesims havde 
lignende, men ret uensartede Pro
filer; i Gavlene har man gennem
ført det samme Motiv ved Hjælp 
af smaa Stikbjælker, fastgj orte 
den nærmeste lange Loftsbjælke.

Anderledes var derimod Bag
siden , der som før nævnt var 
længere end Forsiden (23 mod 19 
Fag). Den var i Ordets bogsta
veligste Forstand lige op og ned, 
og der fandtes ikke Spor af op
rindelige Udgange, som kunde tyde 
paa, at Bjælkehovederne havde fortsat sig udad og baaret 
en Svale. Ogsaa dens Fyldetømmer var formet anderledes 
end Facadernes. Her, mod Nord, var der færre Vinduer, 
og man kunde derfor styrke Tømmerværket ved at støtte 
hver tredje Stolpe med to lange Skraabaand, der var sam
menbladede med Løsholterne. Tømmeret var nummereret 
med Romertal, og trods senere Ændringer kunde øvre 
Stokværks oprindelige Udseende sikkert rekonstrueres. — 
Den høje Tagstol havde to Sæt Hanebjælker, hvoraf de 
nedre var understøttede af 2 Rækker Stolpestole.

*) Assurancetaxationen af 1747, der ligesom den yngre Taxation af 
1758 er benyttet gentagne Gange i det Følgende.

Vestgavlen af Admiralsgaarden.
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Halvtredjehundrede Aar er ikke gaaet sporløst hen 
over en saadan Bygning, der stadigt har været beboet af 
vexlende Slægter, hver med sine Krav til Livets Luxus. 
Alle har forbedret og Hikket. Naturligvis har det allerede 
skadet den oprindelige Bygnings Anseelse, da man før 1747 
opførte et Forhus ud til Store Kongensgade. Men det var 
dog kun 10 Alen dybt og 2 Stokværk højt med en «Front- 
spitz» over. Værre blev det, da man i vort Aarhundrede 
byggede en helt ny Facade. Saa dækkedes 7 Fag af den

• . IM y . <bt
Nordsiden af Admiralsgaarden.

gamle Sydside; Østgavlen blev helt nedrevet, og de 7 
nærmeste Fag af det gamle Tagværk maatte falde, saa at 
kun Spærene fra Nr. 8 til Nr. 23 viste den gamle Num
merering med Romertal.

Paa talrige andre Maader var Bygningens Karakter 
forvansket. — Fremfor alt var de fleste Løsholter sænkede, 
fordi Vinduerne var gjort større. Nye Ruder og Rammer 
var indsatte, og kun en enkelt Vinduesramme med Træ
sprosser og tolv smaa Ruder, der nu var degraderet til at 
sidde øverst oppe i Gavlspidsen, var sandsynligvis den 
sidste Rest af Glarmester Hans Marss’ Arbejde; den pas-
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sede i Størrelse til den oprindelige Vindueshøjde. — Den 
gamle Hovedindgangsdør, der har siddet i Sydsidens øst
ligste Fag, var nu lukket. I Stedet var der helt henne 
mod Vest gennembrudt en ny Dør*), og bag denne laa 
allerede 1758 en til vor Tid bevaret, «beklæd italiensk» 
Trappe, der har afløst de ældre, nu helt forsvundne Op
gange til øvre Stokværk — sikkert kun smaa Vindeltrapper 
af Træ.

I det Ydre havde Admiralsgaarden trods alt ikke lidt 
værre Medfart end saa mange andre bevarede Købstads
huse. Men i det Indre var der levnet endnu mindre end

sædvanligt. Kun de profilerede Dragere, der gik paa langs 
gennem Huset midt under Lofterne, og nogle røde Streger 
paa Loftsbjælkerne var tilbage af oprindeligt Udstyr. — 
En Dør, som nu sad oppe i Tagetagen, kunde maaske 
stamme fra Husets første Tid; den havde én stor Fylding 
samt Laas og svungne Hængsler af Smedejærn. Ellers var 
selv Skillerummene for største Delen omdannede; der fandtes 
kun nogle gamle Stolper under Dragerne og et enkelt gam-

*) Med en Indfatning fra 19. Aarhundrede. 1747 var der imod 
Gaarden en liden Udbygning med en Kuppel, som var beklædt med Sejldug.

**) Østgavlens oprindelige Linje er skraveret. Skillerum yngre end 
1758 samt den yngre Facade mod St. Kongensgade er tegnede med Kon
turlinjer. Væggen mellem 1 og 3 er omdannet i senere Tid.
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melt Murtavl. Værelsernes oprindelige Form kunde ikke 
fastslaas, men endnu genfandtes Hovedtrækkene af de Rum, 
som nævnes i Assurancetaxationen fra 1758.

Dengang var det Indre herskabeligt udstyret (se Grund
plan). Først nævnes (1) «en stor Stue; som overalt paa Væg
gene er pannelet; under Loftet gipset; en stor Vindovn med 
dobbelte Tromler». Dernæst (2—3) «tvende Logementer, 
som paa Siderne ud til Vinduerne er pannelede overalt; de 
andre trende Sider af hver Logemente er betrukne med 
ulden virkede Tapeter; udi den ene Stue er en Kamin 
med Gips under Loftet, og en dobbelt Vindovn; udi den 
anden er en ordinær Vindovn paa 4 Messingpiller og dob
belt Tromler; under Loftet pannelet; over Dørene findes 6 
Malerier». Dernæst (4) «en stor Sal paa 7 Fag, paa den 
Side til Vinduerne er pannelet og de trende andre Sider 
med kostbare, ulden vævede Tapetserier; under Loftet 
gipset; en stor af Classens Fabrik brændt Kakelovn; pan
nelet og malet med forgyldte Lister; Gulvet malet; et 
Skab i Væggen. Der bagved udtil Haven er en Korridor, 
som paa Væggene og under Loftet er pannelet og malet» 
(5). Endelig en pannelet og malet Stue (6) med Gibs- 
loft og Bilægger, et Køkken (7) med aaben Skorsten og 
2 Konfurer, Gibsloft, Hylder og Reoler paa Væggen, og 
en Forstue (8) med den italienske Trappe, under hvis Løb 
der laa et lidet Spisekammer (9). — I «anden Etage» 
var der Køkken og 8 Logementer, alle pannelede ved Vin
duerne, Resten af Væggene med Fodpanel og betrukken 
med malet Lærred. «Nok en Alkove, og paa hver Side 
afdelt tvende smaa Kamre til Alkover». I Værelserne 
fandtes 5 ordinære Vindovne og 3 af Classens Fabrik 
brændte Ovne. — Ogsaa af disse Herligheder var største 
Delen borte. Endnu fandtes, foruden Trappen, Kaminen 
i det første Logemente (Bremersandsten og derover Stuk) 
og en Tallerkenrække samt flere Vinduer, Døre og Dør
karme, alle med Rocailleprofiler.
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I denne Beskrivelse er der meddelt mange uvæsentlige 
Enkeltheder; men naar Forfatternes Indberetning til Natio
nalmuseets anden Afdeling er genfortalt saa udførligt, er 
det sket for at publicere et Exempel paa de Undersøgelser, 
som Museet i de sidste Aar har ladet udføre, hvergang 
man erfarede, at en gammel Købstadsbygning skulde ned
rives. Enkeltvis synes de maaske lidet interessante; men 
i Aarenes Løb, naar Arbejdet fortsættes, vil der samles et 
Materiale, som ellers vilde være tabt for Fremtidens Forsk
ning, og uden hvilket vor Viden om ældre Tiders Borger
boliger vilde blive meget mangelfuld og usikker.

II.

Admiralsgaardens Stilling i dansk Bindingsværks 
Historie.

Af

Chr. Axel Jensen.

Admiralsgaarden har stor Betydning for Forstaaelsen 
af danske Bindingsværkskonstruktioners Udvikling. Dens 
Tømmermester har vel ikke været nogen Kunstner, men dog 
en dygtig og fremmelig Haandværker, der vidste god Besked 
med sit Fags nyeste tekniske Fremskridt. Det ligger da 
fristende nær at sammenligne hans Værk baade med ældre, 
med samtidige og med yngre Bygninger — et Forsøg, der 
maa forme sig som en kort Skitse af dansk Bindingsværks 
Udvikling gennem Tiderne. Der bliver herved Lejlighed 
til at fremhæve nogle hidtil upaaagtede Hovedtræk, mens 
andre Spørgsmaal, baade løste og uløste, lades ude af Be
tragtning.

Først fra Middelalderens sidste Aar er der levnet nogle 
faa Rester af Bygninger, som er, hvad Datiden kaldte 
«murede mellem Stolper»: en Døroverligger i Køge Kirke-
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stræde fra 1527 og en lignende i Ribe Skolegade fra 1529, 
Snitværket paa Nestveds «Apostelhus» og den mærkelige 
Gaard paa Søndretorv i Flensborg. Et Hus i Malmø fra 
1533, med tidlige Renæssanceformer, er desværre nedrevet 
for mange Aar siden*).

Spredte og faatallige, som disse Rester er, kan de 
ikke lære os meget om Bindingsværkets Stilling i Middel
alderen. Til Konstruktionernes Udvikling kender vi saa 
godt som intet. Men skriftlige Kilder viser, at Middel
alderens Mennesker holdt Bindingsværket højt i Ære. Mor
somst er i denne Henseende et Par Steder i Folkeviserne. 
I Sangen om Ridder Stigs pragtfulde Bryllup skildres et 
Fantasislot, hvor Portene er hængt i Sølv og spændt sam
men med Roser, hvor Gulvet er strøet med Blomster og 
Bænkene sat med høviske Møer; ogsaa Væggene og Lof
terne er vidunderlige:

Stolperne var af det røde Rav 
og Bjælkerne udskaarne i forgyldene Bogstav.

I en anden Vise, som lader den hovmodige, uden
landske Frøken Juttalil klage over det Brudehus, man har 
bygget til hende paa Københavns Slot, svarer den brave, 
danske Man'"1 Svend Felding:

Stolperne er alle af Eg, 
Tiljen er alle af Bøg. 
Det er halvt bedre Brudehus, 
end dig sømmer i at ligge.

Helt uomtvistelige Vidnesbyrd er disse Citater ikke; 
ved at bruge Ordet Stolpe leder de Tanken hen paa Bin
dingsværk; de kunde dog ogsaa tale om ældre Bygnings
former, rene Trækonstruktioner uden murede Tavl. Tyde
ligere er mange Dokumenter fra 14. —16. Aarhundrede. 
Skøder paa Købstadshuse nævner atter og atter Bindings-

*) Mejborg, Gamle danske Hjem, Fig. 44—46, 59, 71.
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værk; Mageskiftebreve fra Frederik 2.’s Tid paa gamle 
Herregaarde beskriver Huse i Bindinger hyppigere end 
Stenhuse. Meget betegnende er det, at de kongelige For
ordninger fra hele det 16. Aarhundrede kæmper en hidsig, 
men frugtesløs Kamp mod Købstædernes Fjælegavle og 
Straatage, mens de næsten aldrig angriber Bindingsværket. 
Kun Kristian 2. er forholdsvis radikal; han forbyder ler
klinede Tavl og opfordrer meget spagfærdigt til i det rin
geste at lade Gavlene opmure af Grunden, men hans Tanker 
genoptages først under Enevælden.

Renæssancetiden var ikke i Tvivl om, at de grund
murede Boliger var de herskabeligste; men de tømrede 
Bygninger beholdt dog en meget agtværdig Plads; endnu 
opførtes mange Herregaarde i Bindinger, og indenfor 
Købstæderne var Stenhusenes Tal kun ringe. Vi se af 
de bevarede Bindingsværksbygninger, at man anvendte 
meget Arbejde og megen Omhu paa at udstyre den smag
fuldt. Uden at naa de tyske Borgerhuse i Rigdom og 
Fantasi rummer dog de danske adskillig god og karakteri
stisk Kunst*).

Fra Tidsrummet 1536—70 er der i det nuværende 
Danmark kun bevaret fem daterede Dør- eller Portover
liggere og en eneste hel Bygning, Ejler Rønnovs Gaard 
paa Odense Nørregade. Først fra de følgende Aartier 
(1570—1650) bliver Husenes Tal saa stort, at man kan 
give en almengyldig Skildring af dem.

De allerfleste er huggede og snittede her i Danmark. 
Derom vidner Indskrifternes Sprog; medtager man de faa 
ældre Indskrifter, kan man fra Perioden 1527—1650 i 
Kongerigets Købstæder tælle 9 tyske og 3 dansk-tyske 
mod 71 rent danske (foruden 18 latinske og 32 uden

*) Hvad der i det følgende siges, gælder især Kongerigets Køb
stæder; hvad Forf. har haft Lejlighed til at se paa Herregaarde, stemmer 
fuldtud med de fremsatte Iagttagelser.
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Fra en Bindingsværks Facade i Helsingør.

Denne Detailtegning fra Huset i Sankt Annægade 19, bygget c. 1640,. 
er gengivet efter en Tegning af Poul F. Holsøe (Blade, udgivne af Foreningen 
af 8/u 1892). — a Rem. b Knægt, c Bjælkehoved, d Stolpe, e Løsholt. 
f Skraastiver. g Overgangsfod. h Bjælkehoved og Mellemstykke.
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Sprogformer, men ofte med gode danske Navne). Stilfor
merne peger i samme Retning. I Køge og Ribe har Snit
værket den samme ejendommelige Karakter som de hjemme
lavede Snedkerarbejder i Omegnens Kirker. Barokstilens 
vilde Øreflipslyngninger optræder næsten kun paa Sjælland, 
hvis Kirker rummer denne Stils bedste Frembringelser; 
paa Fyn og i Jylland, hvor Snedkere og Billedskærere ikke 
ret tilegnede sig den nye Smag, findes kun et Par barokke 
Facader. Ogsaa det egentlige Tømmerarbejde er forskelligt 
i de forskellige Byer eller Bygrupper; men visse Hoved
træk er dog Fælleseje. I Modsætning til de høje, smalle 
Gavlhuse, der er typiske for de fleste af Nordtysklands 
Stæder, strækker de danske Købstadsbygninger sig næsten 
altid i Bredden; de er sjældent over to og aldrig mer end 
tre Stokværk høje. Tømmerskelettet er af Eg, mod Gaden 
udmuret med brændte Sten, mod Gaarden ofte med ler
klinede Tavl. Facaden er knægtbygget og bestemte Dele 
af dens Træværk smykket med Udskæringer: først og 
fremmest Knægtene, der forbinder det nedre Stokværks 
Stolper med de fremspringende Bjælkehoveder, dernæst 
ogsaa Mellemstykker, Overgangsfod, Skraastivere o. s. v. 
Datiden har selv selv set, at Knægtene bidrog til at gøre 
Forsiderne livlige og maleriske; man anbragte dem baade 
under Tagskæg og paa Gavle, hvor de kun kunde tjene 
til Pynt. Men man har sikkert ogsaa mærket, at det var 
en besværlig og kostbar Bygningsmaade. Det viser de 
samme Købstadshuses Gaardsider, som man ikke har øn
sket at udstyre saa fint. Her har man yderst sjældent 
brugt udvendige Knægte, men i Stedet gjort Stolperne saa 
lange, at de kunde naa gennem begge Stokværk; de blev saa- 
ledes vældige, 16—21 Fod (5—6,5 Meter) høje Tømmerstokke, 
hvortil man kunde fastgøre Bjælkehovederne med Kam og 
og Nagler. (Se Gennemsnittet af Huset i Helsingør, Sankt 
Annægade 17, Side 212). Men ogsaa denne Bygningsmaade 
havde sine Vanskeligheder, og de maatte øges, efterhaanden
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som Skovene forhuggedes, og det stedse blev sværere at skaffe 
stort og godt Tømmer. Det var da ganske naturligt, at 
man ca. 1600 begyndte at anvende den langt simplere 
Konstruktion, som vi kender fra Admiralsgaardens Bagside 
(se Billedet Side 204); den frembød de Fordele, at man 
kunde nøjes med korte Stolper, og at man kunde undvære 
Knægte og Fremspring. Paa den anden Side vandt man ogsaa, 
at man nu var i Stand til

Snit af et Bindingsværkshus. 
(Helsingør, Skt. Annægade 17, 

bygget ca. 1640).

at gøre Fremspringet meget stort 
og lade Bjælkehovederne bære en 
Svale (se Billedet S. 213), en hæn
gende Udbygning, som skærmede 
Friluftstrapper op til øvre Stok
værk mod Regn og Sne, og som 
dannede en bekvem Forbindelse 
mellem Værelserne deroppe uden 
at frarøve dem nogen Plads. 
Svaler havde man kendt tidligere; 
de nævnes atter og atter i Folke
viserne, hvor Talen sikkert er 
om Træhuse. Men naar man i 
malende Farver har skildret dem 
som et næsten uundgaaeligt Til
behør til det 16. Aar hundredes 
Købstadsbygninger, er man paa 
Vildspor. Paa grundmurede Huse 
kan Karnapper og Svaler have 
floreret; Bindingsværkets Udbyg

ninger, Bislag over Dørene, Trapper, Boder og Udskud, 
holdt sig til Jorden. De rigest smykkede Facader fra 
Frederik 2.’s og Kristian 4.’s Tid viser ved deres Snit
værk, at de aldrig har haft Karnapper. Og Bagsidernes 
lange Stolper vanskeliggjorde i allerhøjeste Grad Anbrin
gelsen af Svaler ud til Gaarden. Saa underligt det lyder, 
er da Karnapper, som findes i stort Tal fra 18. Aar hun-
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almindelige Regel, at 
lange Stolper til Bag- 
endnu findesDet er Aarhus, hvor der

bevarede Svaler fra
Nabobyen Randers

drede, og hængende Svaler her i Danmark knyttede til Bin
dingsværkets begyndende Forfald.

En eneste By afviger fra den 
man i det 16. Aarhundrede brugte 
siderne,
af den nye Konstruktion med 
1597- 25 Aar senere fulgte
Aalborg derimod byggedes, 
vistnok saa sent som 1636, 
et tre Stok højt Hus, hvis 
Stolper naar fra Fod til Tag. 
Paa Øerne vovede man sig 
i lang Tid kun til enkelte 
Forsøg*), og først i Aarene 
omkring 1640 trængte den 
nye Bygningsmaade sejrende 
frem. Paa et vigtigt Punkt 
svigter dog vor Viden; des
værre er Københavns Bin
dingsværkshuse, ældre end 
1650, alle nedrevne; kendte 
vi Hovedstadens Bygnings
skik, kunde vi sikkert vinde 
langt bedre Forstaaelse af 
Udviklingens Gang.

I Kristian 4/s Tid voxede 
København nemlig frem til 
at blive rig og stor som ingen anden af Landets Byer. 
Paa alle Omraader gik den i Spidsen. Det kan da ikke 
undre os, at en københavnsk Mester har tømret den ældste

Bagsider 
1593 og 
efter. I

Snit af et Bindingsværkshus med Svale. 
(Nestved. Hans Hornemans Gaard, 

bygget 1668).

*) Bindingsværks Sidelængen i Oluf Bagers mødrene Gaard paa 
Odense Nørregade, hvor det øverste af de tre Stokværk er bygget efter 
den nye Skik, men uden Svale. Det grundmurede Forhus er fra 1586. — 
Anders Hansens Gaard i Nyborg (1614), hvor Forsiden er Grundmur, men 
Bagsiden Bindingsværk med Svale.
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bevarede Facade uden Knægte, Admiralsgaarden 
udenfor Østerport. Her har man for første Gang overført 
den yngre Konstruktion fra Gaarden til Gaden, uden dog at 
gøre Skridtet fuldtud. Man har bortkastet Knægtene og 
erstattet Snitværket med simple Profiler; men den øverste 
Etages Fremspring har man beholdt, maaske af Skønheds
hensyn, maaske, fordi man ved at belaste de udkragende 
Bjælkehoveder mente at kunne give Loftsbjælkerne Stivhed. 
Admiralsgaarden var ikke alene det ældste, men ogsaa det 
anseligste og rigeste Exempel paa denne Overgangsform. 
Den manglede blot Svale, som fandtes paa adskillige af de 
beslægtede københavnske Bygninger.

Kun faa af disse staar endnu, dækkede under Cement
puds eller skjulte i Baggaarde, f. ex. Hjørnet af Goters- 
gade og Regnegade (med velbevaret Svale), Hjørnet af 
Vestervoldgade og Ny-Vestergade (bygget mellem 1668 og 
1689) samt Pilestræde 10. De fleste og bedste er ned
revne: Bryggergaarden paa Kristianshavns Torv (yngre end 
1642 og ældre end 1675)*), den Collinske Gaard med Fa
cade til St. Strandstræde, vistnok ældre end 1659, da der 
i et af dens Tavl fandtes indmuret de Rebolledos Vaaben**). 
Der kan nævnes endnu flere; her skal sluttes med den 
yngste og tarveligste, Gaardlængen i Skippernes Lavshus 
fra 1691 (nu Lille Kongensgade 33), hvor Etagefremspringet 
næsten helt er forsvundet***).

I København naaede Konstruktionerne henimod Aar 
1700 det sidste Udviklingstrin; Etagernes Fremspring for
svandt fuldstændigt — og dermed enhver Udsmykning af 
Tømmerværket. I sidste Halvdel af 17. Aarhundrede fore
gik der ogsaa Omdannelser i andre Bygningsled. Tømmer-

*) Dens smukke Lofter findes paa Nationalmuseet, men paa Grund 
af de sørgelige Pladsforhold kan de ikke udstilles.

**) E. Gigas, Bernardino de Rebolledo, spansk Gesandt i København 
1648—59, S. 345 f.

***) Mejborg, Gamle danske Hjem, Fig. 77-
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værket blev spinklere, Fyrretræ begyndte at fortrænge Ege
træ, og Fyldetømmerets Karakter ændredes; men at paa
vise dets skiftende Former vilde her føre for vidt; det maa 
være nok at nævne det ældste kendte Exempel paa den 
sidste Facadetype, en Tegning, der udførtes som Mester
prøve i Københavns Tømmerlav 1696*). I al sin respek-

Gudmand Olsens Tegning ved hans Mesterprøve i Københavns 
Tømmerlav 1696.

table Nøgternhed betegner den en Tilbagegang, som ikke 
alene skyldes Kongernes Forordninger**). Alle Bindings-

*) C. Nyrop, Københavns Tømmerlavs Historie S. 96.
**) Dog har Kristian 5’s ofte citerede Forordning af 1683 i Køben

havn afskaffet «de Karnapper og Udvinduer, som vanhelder Husenes Sir
lighed og ofte er Naboerne til præjudits». Paragraffens Slutning falder 
godt i Traad med hele Udviklingen og bør næppe tillægges større Betyd
ning: «Og skal ellers herefter i nye Huses Bygninger iagttages, at øvers te 
Loft eller Stok ikke videre udbygges, end Grunden ligger».
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værkets tidligere Virkemidler er her opgivet; Husets mor
somste Parti, Kvisten med den trekantede Gavlspids, har 
hentet sit Forbillede fra Samtidens grundmurede Bygninger. 
— Ellers er Facaden lige op og ned, uden Fremspring og 
uden Dekoration.

Endnu havde Bindingsværket dog ikke helt tabt sin 
Livskraft; men dets Existens beroede kun paa dets Billig
hed. Trods alle kongelige Forbud og Lokkemidler nøjedes 
Københavnerne ofte, selv efter den store Brand 1728, med 
at bygge Facaderne af Grundmur; til Gaardsiderne brugte 
man det tarvelige Fyrretræ, og i de simplere Kvarterer 
opførtes brandfarlige Svaler i snævre og skumle Gaarde. 
Først efter 1795 og 1807 skete der en Forandring heri.

Trægt og sent fulgte Provinsbyerne efter Hovedstaden. 
Gennem hele det 18. Aarhundrede byggede man i Randers 
Huse med Knægte; men her som andre Steder blev Knæg
tene mindre og mindre, eller de tabte al konstruktiv Be
tydning, som paa Hans Hornemans Gaard i Næstved 
(1668)*), hvor de kun var fastsømmede til Stolperne med 
et Par Jernnagler og ved Nedrivningen 1898 sad saa løst, 
at de faldt for de letteste Hammerslag. Andre Steder op
gav man Knægtene, men beholdt de udskaarne Orna
menter; af denne Type har et Par Sidelænger i Helsingørs 
Stengade og en Gaard i Holbæk (1660) smukt Snitværk i 
vild Barokstil; lige saa rig er endnu Claus Cortsens Gaard 
fra 1718 paa Søndergade i Horsens, den eneste danske 
Bindingsværksbygning med bevaret Taarn og Spir**).

I de fleste Købstæder sejrede dog ved Aar 1700 
Hovedstadens Bygningsskik. Med simple Profiler nøjes 
«Zar Peters Hus» i Nykøbing paa Falster (yngre end 
1682), der ogsaa i andre Henseender minder meget om 
Admiralsgaarden, og efter den hele Rækker af Facader

*) Mejborg, Gamle danske Hjem, Fig. 54. 
**) Mejborg, Gamle danske Hjem. Fig. 76.
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i Svendborg og Aarhus. Ved Aar 1800 var den bedste 
Udsmykning et løst paasat Profilbrædt, der som et skju
lende Dække lagde sig over Bjælkehovederne. Men i de 
fleste Tilfælde manglede ogsaa det. Samtidigt opgav man 
helt, 100 Aar efter Hovedstaden, at skære Indskrifter over 
Port og Dør. Facaderne stod glatte og nøgne; Udviklin
gens Linje var løbet ud.

Aarsagerne til den gradvise Tilbagegang efter 1650 
ligger vel delvis i Konstruktionernes Omformning, men 
endnu mere har sikkert den frygtelige Armod, som i den 
sidste Del af det 17. Aarhundrede herskede i Danmark, 
tvunget Borgerne til kun at bygge smaat og lidt. Tæller 
man Købstædernes bevarede, daterede Bindingsværkshuse 
fra 1650—1750, vil man finde, at der for hvert Aarti gen
nemsnitlig kun kendes halvt saa mange som fra Frederik 2.’s 
og Kristian 4/s Tid (6 mod 12). Grundtaxter og Beskri
velser vidner allevegne om Fattigdom og Forfald. Og 
efter at Bindingsværket havde mistet sine gamle Prydelser, 
uden at der blev dannet nye, fik det ingen Genoprejsning, 
da/Købstæderne i Løbet af det 18. Aarhundrede atter be
gyndte at gaa frem. For de skiftende, udenlandske Stilarter 
passede det ikke; alle de, som vilde bygge baade smukt 
og moderne, lod deres Huse rejse af Grundmur.

Saaledes er Bindingsværket fra Middelalderen indtil 
vore Dage Skridt for Skridt trængt tilbage. Kun i Kon
struktionernes Nemhed har det vundet; ellers har det stadig 
tabt, i Anseelse, i kunstnerisk Værdi og til sidst i Udbre
delse. I Nutiden er det begrænset til Smaakøbstæderne 
og Bøndergaardene; men ogsaa disse Omraader er det ved 
at miste. Moderne Arkitekter kan kun en sjælden Gang 
bruge det til interimistiske Bygninger og til smaa Villaer. 
Vi se nu, at de gamle Bindingsværksbygninger, de smukke 
lige saa vel som de grimme, maa falde for vor raskbyggende 
Tids Krav; der gaar ikke et Aar, uden at der nedrives
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flere*). Gennem Beskrivelser eller sparsomme Rester har 
vi Oplysninger om c. 60 nedrevne, daterede Bindingsværks 
Borgerhuse fra Tiden 1500—1650; kun halvt saa mange 
staa endnu i nogenlunde bevaret Stand. Alt i alt, naar ogsaa 
de udaterede medregnes, kan man anslaa Tallet paa de 
bevarede, over 250 Aar gamle Facader i Kongerigets Køb
stæder til omtrent 125.

Bedre end mange store Ord viser disse smaa Tal, at 
der kræves en energisk og hurtig Indgriben, om det skal 
lykkes at frelse enkelte af de mest karakteriske Bindings
værksbygninger.

Admiralsgaarden hørte til de mange, som maa falde, 
fordi deres Bevarelse vilde kræve altfor store Ofre. Men 
paa Grundlag af Nationalmuseets Undersøgelse har det været 
muligt at bestemme dens Plads i Udviklingen og vise, at 
dens Bygningsformer indleder et nyt Afsnit i Bindingskon
struktionernes Historie.

*) De Side 210 og 212 — 3 afbildede Bygninger er alle nedrevne i 
de sidste Aar. — Paa Billedet Side 213 er ved en Fejltagelse Jordlinien 
under Svalen lagt i samme Højde som Gadelinien, medens Gaardens Plan 
i Virkeligheden laa højere, helt oppe ved Fodbjælken.
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Af

Fr. Schiøtt.

Oppe i Holbæk Amt, Tudse Herred, i en skov- og 
vandrig Egn ligger det gamle Herresæde Frydendal paa 
en Holm i Frydendal Sø. Gaardens Bygninger ere fra for
skellig Tid, — en af de tre Fløje saaledes først opført 
1767 til Erstatning for en ældre Bindingsværksfløj, og de 
have i Tidernes Løb undergaaet uheldige, misprydende 
Omdannelser, hvorpaa først den nuværende Ejer, Kammer
herre C. R. Treschow har søgt at raade Bod; Staldgaard, 
Avlsgaard og Haver ere meget forandrede, men der er 
dog endnu meget tilbage af det gamle Herresæde Torben- 
feld. Thi ogsaa Gaardens Navn er forandret i Frederik 
.lirs Tid, da man ikke fandt det gamle Navn fint nok. 
For et kongeligt Landslot smagte det for meget af den 
Bondejord, hvoraf Gaarden var dannet, den gamle Bondeby 
Torbenfeld, i hvilken den Gaard laa, som efterhaanden op
slugte hele Bondebyen.*) Herregaarden var 1642 gaaet i

♦) Som Erstatning for Præstetienden fra den nedlagte Bondeby fik 
Sognepræsten i Skamstrup aarlig et Pund (4 Tdr.) Rug og et Pund (4



220 Det kgl. Landslot Frydendal 1668—70.

Arv til Manderup Brahe, og efter hans Død 1661 ejedes 
den af hans barnløse Enke, Fru Birgitte Trolle, der 1668 
ved Mageskifte overdrog Ejendommen til Kongen, som lige
ledes tilbyttede sig den nærliggende Herregaard Tygestrup 
(nu Kongsdal) for saaledes at kunne efterlade sin Søn, 
Prins Jørgen, et Gods paa Sjælland ikke for langt borte 
fra Hovedstaden.

Torbenfeld var kun en mindre Gaard, men Fru Bir
gitte ejede ogsaa en Del Gods i Vensyssel og, naar det 
lagdes til, kunde den samlede Sum i Hartkorn naa op over 
800 Tdr. Til Gengæld fik hun vel Rantzauholm og 
Brendegaard*) med over 1000 Tdr. Hartkorn; men dette 
overskydende Gods skænkedes hende af kgl. Gunst og 
Naade uden videre Vederlag, vel som Tak for hendes 
Villighed til at rette sig efter Kongens Ønske. Efter at de 
indledende Forhandlinger vare tilendebragte, blev der den 
13. Oktober 1668 udfærdiget følgende kgl. Ordre til Rente
kammeret :

«Fr. III etc. V. s. G. t. Vores naadigste Villie og 
Befaling er, at I til Vores Underskrivelse lader forfærdige 
Vores Mageskifte Skøde til Os elskel. Fru Birgite Trolle 
paa Rantzauholm og Brendegaard med des underliggende 
Birkeret og Jura Patronatus samt al tilliggendes Herlighed 
og Rettighed efter Jordbogens Formelding, som Vi hende 
til Mageskifte og Vederlag naadigst haver forundt imod 
hendes Gaard Torbenfeld med des Birkeret, Jus Patronatus,

Tdr.) Byg. «som aff Frydendall aarligen pleyer att leffueress till Sogne- 
presten, for den ødelagde Bye, tilforn kaldett Torbenfeld». (Godsregnsk. 
1668—70.)

*) Disse Ejendomme, der havde tilhørt Kai Lykke, vare senere ud
lagte til Christopher Gabel til Dækning af hans Fordringer paa Kronen, 
men vare nu igen komne til Kongen mod Vederlag i holstensk Gods 
(Kalkbjerget i Segeberg etc.).
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Herlighed og anden Rettighed samt og hendes jydske Gods 
udi Vensyssel udi Aalborg Amt, efter Jordbogens Indhold, 
som hun efter Vores naadigste Villie til Os haver afstaaet 
og skødet, og hvis Vores af Rantzauholms Gods sig højere 
og mere udi Hartkorn kan bedrage end Torbenfelds Gaard, 
og det andet Fr. Birgite Trolles Gods, haver Vi hende af 
Kongelig Gunst og Naade, uden videre Vederlag givet og 
foræret, hvorfor I det og saaledes udi Vores Skøde haver 
at lade indføre. Og saasom Vi erfarer, at tre Tusende 
Rigsdalers Kapital udi Torbenfeld Gaard er bestaaendes, 
hvoraf Renten, nemlig 5 pro Cento aarligen til de Fattige 
udi Roskilde, efter derom gjorte Fundatser og Gavebrevets 
videre Indhold skal udgives, da ere Vi og naadigst tilfreds, 
at det ogsaa saaledes udi Skødet vorder indført, at bemte 
3000 Rigsdalers Kapital fremdeles ved bemte Torbenfeld 
Gaard vorder bestaaendes og aarlig efter bemte Fundatses 
Indhold til bemte Roskilde Fattige, af forne Torbenfelds 
Indkomst aarligen forrentes, indtil Vi bemte Kapital paa 
en eller anden Manier ville lade betale og aflægge. Des- 
ligeste og at Knud Holst og hans Hustru maa nyde den 
Gaard Hestevang kvit og fri, efter det dennem derpaa 
givne Forleningsbrevs videre Indhold, indtil samme Bevil
lings Tid er expireret. Derefter I Eder Underd. haver at 
rette, befalendes Eder Gud. Skrevet paa Vort Slot Kjø- 
benhavn den 13. Oktobris Anno 1668.

Under Vort Signet.

Friderich.
E. Krag.

Os elskel. Vores Tilforordnede udi Kammer-Kollegio 
samtlige.»

I Rentekammeret blev der nu paa sædvanlig Maade 
opsat Beregning over Mageskiftet, den forelagdes Kongen,
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som 16. Oktober paategnede »Dette skal saaledes expede- 
res», og under samme Dato udfærdigedes Skødet paa 
Rantzauholm og Brendegaard, medens Fru Birgitte paa sin 
Side for Torbenfeld og det jydske Gods Vedkommende ud
stedte et Skøde, der medunderskreves af Oversekretær Erik 
Krag til Bramminge og hendes Broder, Corfitz Trolle til 
Skarholt.

Da Kongen saaledes havde erhvervet sig Gaarden, 
lod han den tage i Besiddelse ved en af sine betroede 
Mænd, Prinsessernes Hofmester, Enevold Parsberg, der 
allerede 22. Oktober kunde indsende:

«En rigtig Fortegnelse paa alle de Mobilier og 
al anden Herlighed Torbenfelds Hovedgaard til
hørende, hvilket efter Hans Kongelige Majestæts, 
min allernaadigste Herres og Konges naadigste Be- 
falning jeg underskrevne til mig annammet haver, 
og findes saasom efterfølger:*)

Torbenfeld Gaard haver trende Gaardsrum, nemlig 
Borgegaarden, Staldgaarden og Ladegaarden; strax ved 
Porten ligger Gaardens Kirke, Lysthaven og en ny af Grund 
opmuret Smedie.

Udi Borgegaarden
findes tvende store grundmurede Huser og det tredie, som er 
muret imellem Stolper, og for Enden af Gaarden imod 
Søen og Skoven er opsat en grundmuret Brandmur, hvorpaa 
er en Udgang igennem en Dør ud til Søen.

*) Denne Beretning suppleres paa en fortrinlig Maade med det Pag. 
223 gengivne, omtrent samtidige Kort over Frydendal med Omgivelser. 
Originalkortet, der omfatter Terrænet i betydelig større Udstrækning, findes 
i Ny kgl. Saml. Fol. 387 e, Grundriss des Königlichen Hausses Freundenthal.

Bogstaverne paa Kortet have følgende Betydning: A. Das innerste 
Schloss. — B. Der Vorhoff. — C. Die Bau- oder Ackerhoff. — D. Die 
Kirche. — F. Der Lusthauss im Garten E. — G. Der Küchengarten. — 
H. Der Schmide. — K. Der erste Teich woran eine ruinirte Mühle liegt. — 
L. Der zweite Teich.
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Landslottet Frydendal 1668.
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For begge Ender af det store Hus er opbygt tvende 
høje grundmurede Taarner, som ere ganske ny betækkede 
med Kobber.

Under alle tre Husene findes otte gode tørre Kældere, 
iblandt hvilke de tre ere gevælfte og de andre fem ere vel 
forvarede med stærke Bjælker, og findes i samme Kældere, 
nemlig i Saltkælderen findes tre Saltoldener af Sten til at 
forvare Saltmad udi, en Træolde, to Retterbænke, et Salt- 
brædt og hellers en Del Salttønder til at bruge til Husets 
Fornødenhed.

Ovenover Kælderne findes udi det store Hus tre store 
Gemakker og en Rundel. Under det andet grundmuret 
Hus findes tvende Gemakker, hvilke sex Gemakker kan 
være tjenlige til at logere fremmede Folk udi, som hellers 
kaldes Gæstekammere. I Enden af dette fornævnte Hus 
er det store Køkken, som haver i sig en stor Skorsten til 
at koge paa, en Bagerovn, Kokkens Kammer, Spise
kammeret, tvende lukte Skabe og Retterbænke, ganske af 
ny opbygt. I det tredie Hus, som er Træhuset, er to 
temmelige store Stuer og tvende Kammerer, som ere be
kvemme til at logere Underbetjenterne.

Under det store Hus er det første Gemak, som kaldes 
Langstuen, hvorudi findes tolv store malede Stykker, fire 
smaa Contrefejer, to Sengesteder med sine behørige Klæ
der udi, en Bænk, sex høje Stole, to lave Stole.

Næst herved er den store Port.
Paa hin Side af Porten er det andet Kammer, hvorudi 

findes et Bord, en Bænk og sex Contrefejer.
I det tredie Kammer under samme Hus findes et ud

trukket Bord, to høje Stole, en Kistebænk, to lave Stole, 
et Skab under Trappen, et Sengested.

I Rundelen findes sexten Contrafejer og et malet 
Stykke.

De tvende Gemakker, som ere under det andet grund
muret Hus, deraf er det ene malet blaat, gult og sort med
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en Skorsten udi, og det andet er malet rødt og gult og 
haver et lidet Kabinet, som gaar ud til den lille Have.

Udi de fire Kammerer under Træhuset, hvor Betjen- 
terne skal logere, findes fire Sengesteder, fire Borde og 
tre Bænker.

Alle de underste Værelser under alle tre Husene ere 
ferniserede under Loftet, og alle Vinduerne ere med nye 
Glas indsatte og med Jernstænger overalt forvarede.

Ovenpaa forskrevne Værelser ere de bedste Gemakker, 
hvor man dagligen holder Hus udi, som ere tilsammen sex 
store Stuer og syv Kammerer, foruden Vedkammeret i 
Indgangen af Forstuen, saa og den lange Forstue, igennem 
hvilken man gaar ind til Fruerstuen, og er i samme For
stues Indgang gjort en Glaslygte til at sætte Lys udi, saa 
og er der ophængt midt udi en stor Messing-Lysekrone 
af sexten Armer; paa Siden af Gangen ere opsatte tvende 
af Træ udskaarne og malede Hjortehoveder med store 
Hjortetakker paa. Indgangen ,til Fruerstuen er siret med 
en udhuggen Portal over Døren.

Udi fornævnte Fruerstue findes en ny, af Sten ud
huggen Skorsten, som er forgyldt og malet; fire Døre, 
som ere udi Stuen, Stolperne udi Vinduerne, alle Enderne 
af Bjælkerne, det er altsammen udskaaren i Snidsværk og 
med Guld og adskillige Farver sirligen beprydet; alle Vin
duerne ere af fint fransk Glas og ny indsatte. I samme 
Stue findes ogsaa tre store Skilderier, en stor Messing- 
Lysekrone, et oval Bord, hvortil er et Borddække af Gylden
stykke og rødt blommet Fløjl, sex store og sex smaa 
Stole og i Skorstenen en Jernrist til at gjøre Ild udi. Loftet 
i Stuen er dønniket hvidt i adskillige Historier, og Gulvet 
er lagt med firkantede Fliser.

I det ene Hjørne af fornævnte Stue er et lidet Kabinet 
heller Rundel, hvorudi findes: 1) fem store Skilderier under 
Loftet; 2) ni Stykker Tapeter, som ere vævede mesten af 
Silke og noget Ulden; 3) fire Stole, som ere overdragne
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med samme Slags vævet Tøj; 4) et firkantet Cypresses 
Bord, som er indlagt med andet Træ, hvorudi findes ad
skillige Slags Laag og Lædiker, og ligger paa samme 
Bord et grønt Fløjls Borddække med en bred Guld- og 
Sølvknipling omkring; 5) et stort Spejl med brogede Baand 
ombunden; 6) atten Skilderier, som staar omkring Væg
gene; 7) tvende smaa Allabaster Tavler, udskaarne i Figu
rer, af hvilke den ene er noget i sønder; 8) for Vinduerne 
hænger hvide Taftes Gardiner; 9) i Skorstenen staar en 
ny Messing-Rist samt en Messing-Ildskovl; 10) en Fyrlaas 
Bøsse med et lidet Elfenbens Krudthorn, en stor Træ- 
krudtflaske med en Jagtpidske; 11) to Træskaber med Glas
døre for, som ere overalt stafferede med Gult; 12) Skor
stenen, Friserne og alt Træværket, baade under Loftet og 
paa Siderne er udskaaren i Snidsværk og overalt malet og 
med Guld stafferet; 13) Vinduerne ere ganske ny indsatte 
af fint fransk Glas, og Gulvet er af Deler tæt sammen
pløjet og med Olie og Vox anstrøgen.

Udi Sengekammeret findes efterskrevne: 1) Kammeret 
er omhængt med blaa Klæde om Væggene; 2) et firkantet 
Bord med et blaa Fløjls Borddække med en bred Guld- 
og Sølvgallon og Silke Frantzer omkring; 3) fire Stole, af 
hvilke de tvende ere med blaa Fløjl og de andre to med 
blaa Klæde overdragne, og de ere alle fire med en Guld- 
og Sølvgallon stafferede; 4) et stort Spejl med brogede 
Silkebaand ombunden; 5) et stort sort Kabinet fuld af 
Lædiker og gjort af sort Træ; 6) et lidet Kabinet med 
Lædiker udi, gjort af Eg og ferniseret; 7) et malet Tral
værk omkring Sengen; 8) en malet Skorsten med en Jern
rist udi og en Jern-Ildskovl; 9) to Messing-Lyseplader;
10) et meget stort Skilderi malet udi Landskaber, fem 
andre, som ere noget mindre, og syv, som ere smaa;
11) en liden malet Hylde med broget Silkebaand ombun
den; 12) to Messing-Kroge; 13) Vinduerne ere ganske nye 
af fint fransk Glas indsatte, og Karmene ere ferniserede
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med Oliefarve og forgyldte paa Kanterne; 14) Loftet er 
ganske dønniket i Laubverch og Billeder, og Gulvet er 
lagt med store firkantede Fliser.

Udi det Gemak næst ved Sengekammeret findes: 1) en 
stor Messing-Lysekrone med dobbelte Armer; 2) en Skor
sten af huggen Sten, malet og forgyldt paa Kanterne, med 
en Jernrist udi; 3) et stort Skriverbord graa anstrøgen og 
haver underneden en Skuflædike med Laas for; 4) et bro
get Borddække vævet af Flamsk paa fornævnte Bord; 
5) en stor Lænstol, ti andre smaa Stole og en stor Bænke
dyne, som ligger paa en grønmalet Hvilebænk, hvilke ere 
allesammen overdragne med samme Slag af Flamsk; 6) fire 
maadelige store malede Stykker og syv noget mindre, saa 
og Dronning Sophies Contrefej; 7) et Positiv af sex Stem
mer; 8) et Symphonie; 9) en Træhylde graa anstrøgen 
med Guld- og Sølvbaand indbunden, saa og et Tralværk 
til at sætte for Vedden bag Skorstenen; 10) Loftet er 
dønniket i Løvværk af Figurer, og Gulvet er lagt med Fliser.

Udi det Kammer der næst op til findes: 1) et stort 
Stenbord; 2) en grøn Stol og Bænk; 3) en Skorsten an
strøgen grøn og rød; 4) toSengesteder; 5) Loftet er grønt 
anstrøgen, saa og Vinduerne, og ere de af fint Glas ny 
indsatte.

Udi det store grundmurede Hus over Porten er først 
en lang Stue, tvende smaa Kammere og en stor fir
kantet Stue.

Udi den lange Stue findes: 1) en stor ny Jernkakkel
ovn; 2) et Træskab ved Skorstenen og to Træbænke; 3) Gul
vet er lagt med Fliser; Loftet er gult ferniseret, og Vin
duerne ere ny indsatte af fint fransk Glas.

Udi de tvende smaa Kammerer findes intet uden en 
Lysekiste og nogle ledige Tønder til daglig Brug.

Udi den store firkantede Stue findes: 1) en stor sten
huggen Skorsten, som fortil er malet og forgyldt og paa 
Siderne brunt anstrøgen; 2) over Skorstenen staar et stort
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malet Stykke; 3) den halve Part af Væggene er klædt 
med nye Matter; ovenomkring ere udskaarne Friser, Bjæl
kerne ere og paa begge Ender udskaarne, og er denne for
nævnte Træværk ferniseret med Oliefarve og overalt med 
Guld stafferet; 4) et stort Sengested og en Kurveseng; 
5) tvende store Stenborder; 6) sex høje Stole med sort 
Læder overdragen; 7) Vinduerne ere alle ny indsatte, Gul
vet er lagt af Deler, saa og staar der en rød Træbænk.

Oven udi det tredie Hus, som er Træhuset, ere tre 
Kammerer, som kaldes ogsaa Gæstekammere.

1) Det første er rødt anstrøgen med en rød Træ
seng udi.

2) Det andet er gult anstrøgen, og findes der to ud
skaarne Sengesteder, den ene er forgyldt i Snidsværket, 
og den anden er ferniseret. I samme Kammer findes 
ogsaa en Jernkakkelovn, et Bord til at siage ud og en rød 
Bænk, femten Contrefejer og to Træstole.

3) Det tredie Kammer er grønt anstrøgen, og findes 
der et Stenbord med en Træramme omkring.

For Enden af dette Træhus er et lidet udbygget Kam
mer med nye Vinduer udi og vender ud til Søen.

Udi ethvert af de høje Taarne er et Kammer, hvorudi 
intet findes uden nye Vinduer; men udi det ene er et 
stort Slagsejerværk med sin Klokke, saa og en anden liden 
Klokke til at ringe til Bords med.

Ovenover alle Gemakker udi disse forskrevne tre 
Huser ere Kornlofterne runden omkring Husene, hvilke ere 
alle lagte af nye Deler, og Tagene over alle tre Husene 
ere nyligen skællede, saaat Regn og Sne kan ingensteds 
gøre Husene nogen Skade; desforuden ere alle tre Husene 
saavelsom og den firkantet, af Grund opmurede Trappe i 
Gaarden runden omkring og overalt med Kobber- og Bly
render vel forvarede. Murankerne udi Husene, saa og i 
Skorstenene findes overalt saa fuldkomne som forsvarligt 
kan være, saa at Husene haver ganske ingen Brøstfældig-
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hed i nogen Maade. Dørene udi Husene findes vel forseede 
med nye Laase, Hængsler og Nøgler. Paa begge Taarnene 
og paa et Karnap, som vender ud til den lille runde Have, 
findes tre store Fløjstænger med sine forgyldte Fløje og 
Knapper.

Udenfor Sengekammerets Vinduer er anlagt en liden 
rund Have, hvorudi findes adskillige Slags Blomster, ti smaa 
Postamenter af Træ, som ere malede, til at sætte smaa 
Billeder paa; et lidet Billede støbt af Kobber og tre andre 
smaa af Træ; midt udi Haven staar en høj Pyramide af 
Træ, som er malet grøn og hvid, og er i samme Have et 
lille Kammer under Taarnet til at forvare Havens Mate- 
rialier udi.

Udi Porten er et Fængsel, som er over fire Alen 
dybt; for Porten hænger en stor ny, stærk Egeport, graa 
anstrøgen og med store Jernsøm ganske beslagen; saa og 
er udi Gaarden tre store Trappedøre af stærk Eg og en 
anden, som kaldes Vandporten og gaar ud til Søen; disse 
ere allesammen graa anstrøgne og beslagne med store Jern
nagler.

Udgangen af Borgegaarden er over en ny grundmuret 
Bro samt til en ny Træ-Vindebro med sine Kæder og 
Lænker, hvilke ere begge hvid og graa anstrøgne; og er 
samme Borggaard med frisk Vand ganske omflydt, og 
haver den tilforn haft sit friske Springvand overalt i Gaar
den, som i Krigstiden er bleven øde. Ved Vindebroen 
ligger tvende nye Hyttefader, som ere graa anstrøgen, hvor
hos ligger og en Baad, som er malet rød og hvid, med 
tvende sine Aarer.

Staldgaarden
er iligemaade indbygget udi tre grundmurede Huser, og den 
fjerde Side, som vender imod Borgegaarden, er indelukt 
med en grundmuret Brandmur, hvorpaa ere tvende Døre, 
som gaar ud til Søen, og staar der i Gaarden nogle unge 
Lindetræer langs ved Muren.
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Udi det første Hus findes Bryggerset med en Bager
ovn, muret Kølle, en ny Kobber-Bryggerkedel indmuret, 
paa 7 Tønder, tre Bryggerkar og et Deigtrug.

Næst der optil er en Stue, som Hollænderen boer 
udi, og findes derudi en Jernkakkelovn.

Næst derudenfor er Vaskerhuset, hvorudi er en Kobber
kedel paa tre Tønder, er ogsaa indmuret; her optil er 
Hollænderens Mælkekammer, hvorudi er en Kakkelovn af 
Teglsten. I Enden af dette Hus er det store Staldkammer 
med to Sengesteder, et Bord og en Bænk.

I det andet Hus er den store nye Stald paa sexten 
Hester udi en Rad, og for ved hver Hest et Glasvindue; 
Stalden er overalt malet og stafferet baade under Loftet 
og paa Bommene saavelsom tre Skaber til at hænge Tøjet 
udi, af hvilke de to ere med Laase forvarede, og findes 
der overalt Kroge til at hænge Hestetøjet paa; Gulvet er 
lagt med hollandske Klinker og med tykke Egeplanker.

Af samme Stald gaar en Trappe op til Rustkammeret, 
og er der i samme Trappe Foderkisten med Laas for, saa 
og Høkisten og en Dør ud i Porten med sine Laase og 
Hængsler.

Paa Rustkammeret findes tvende Træskaber til at for
vare Gevær udi med sine Laase og Hængsler og hellers 
overalt Jernkroge til at hænge paa, hvad fornøden gøres.

Næst der op til er en Kuskstald paa otte Hester, 
som er malet og udstafferet ligesom Ridestalden, og findes 
i begge disse Stalde fire Egespander beslagne med Jern, 
saa og et lukt Seng med Laas for.

Næst op til denne Stald er et Vognhus med en ny 
Port for med sit Laas og Hængsler.

I det tredie Hus er en Stald paa otte Hester og et 
Staldkammer; for Enden af denne Stald er en liden Hønse- 
have, som er indelukket med et Træstakitværk og er grøn 
anstrøgen.

Denne fornævnte Staldgaard er stenpikket i Pladsen,
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Murene ere overalt med Jernankre vel forvarede, Taget er 
tækket med Teglstene og vel holdt vedlige, saa Uvejr kan 
ganske ingen Skade gøre Husene, og er samme Staldgaard 
med Vand omflydt.

Ladegaarden.
Naar man udgaar af Staldgaarden, da gaar man igen

nem en stor graa Port, som haver sit Laas og Hængsler, 
som ere ganske nye, og kommer man over en graamalet 
Træbro med hvide Knapper paa ind i Ladegaarden, som 
bestaar udi et stort grundmuret Fæhus og en grundmuret 
Kornlade, og til det tredie Hus, som skulde have været 
opsat, i samme Ladegaard, er en Del af de hugne Kampe
stene bragt paa Pladsen og Grundvolden allerede begyndt.

I fornævnte Fæhus kan nu sættes hundrede og tyve 
Øxen, men der kan endnu gøres Plads til et Halvhundrede; 
ovenover Kvæget ligger fuld af Hø, og Huset er tækket 
med Teglstene, som vel ere skællede og forvarede.

Den store Kornlade er ogsaa grundmuret og afdelt 
udi fjorten store Gulve, en Tværloft og to Luder, ligger 
fuld af Korn, er tækket med Teglsten, som ere nyligen 
skællede, og er med stærk Egetømmer indenudi vel be- 
bunden, og have hellers ganske ingen Brøstfældighed i 
nogen Maade.

Næst op til Kornladen paa den højre Haand er Lyst
haven, og straks udenfor er Køkkenhaven.

Lysthaven bestaar i otte Kvarterer, og ere de uden- 
omkring besatte med Ligustro og inden i Kvartererne med 
Buxbaum og med adskillige Slags Blomster og Urter vel 
forsynede; herudi er ogsaa tvende lukte Gange, som ere 
gjorte af Eg og overgroede med adskillige Slags Træer; 
fra den ene lukte Gang til den anden er et Enebærhække. 
I Haven findes ogsaa en Fiskedam og to andre smalle 
Graver med Vand udi. Naar man gaar over den malet 
Bro, da kommer man ind udi Rendebanen, som er paa 
begge Sider med høje Bindværk af Ligustro opsat. Derfra
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gaar man igennem en lukt Gang op til Lysthuset, som er 
bygget op udi tvende Taarner, muret imellem Stolper, og 
er derudi tvende Kælderer, et Kammer underneden til 
Urtegaardsmanden, og ovenpaa er et andet Kammer, som 
er malet, herudi er tre malede Stykker, med Bænke om
kring, og Væggene ere pernillede. Udenfor Lysthuset 
findes en Irregarten af Hagetorn med adskillige Slags Frugt
træer besat; midt udi samme Irregarten er en høj Pyramide 
af Træ som er malet rød og hvid med en forgyldt Knap 
ovenpaa.

Udi Frugthaven ere adskillige Slags gode Frugttræer 
og en Fiskedam.

Udi Køkkenhaven er den største Raritet en god Hvid- 
kaal og gode Pølseurter.

Udenfor Porten, som man gaar ud af Ladegaarden, 
ligger Gaardsens Kirke, som er og af Grund opmuret med 
en ny Mur runden omkring.

Strax derved ligger en ny opbygget og af Grund op
muret Smedie, hvorudi findes ingen Redskab uden en Am
bolt, en Spærhage og to Egebræder til en Blæsebælg, og 
det af den Aarsage, at Smedien er nysligen afbrændt, og 
da brændte ogsaa al Redskabet.

Paa denne Gaard befindes at være 10 store Stuer, 
som fornemme Folk kan logere udi, Kammerer overalt i 
Gaarden er 24, foruden det store Køkken og tvende store 
Borgstuer, hvor Tjenerne spiser og er udi om Dagen, som 
og Bryggerhuset; naar disse fireværelser lægges nu dertil, 
saa ere de tilsammen 38 Stuer og Kammerer.

Til Arbejdet findes paa Gaarden: en stor Vogn, en 
Kalkevogn til at gøre Husene hvide med udenpaa, to Plove 
med behørige Redskab, en stor Jernsav, en liden Fiskevaad 
med nogle Kasteruser, en stor Vaad med sine Jernkroge 
til at rense Dammene; i Haven findes Materialier: to Saxer, 
sex Spader, fire Jernskovler, fire Krumknive, fire Huggejern, 
to Liner.
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Fire Arbejdshopper og tvende Hester.

Torbenfelds Hovedgaard liggendes udi Sjælland, i Kal- 
lingborrig Len, i Tudseherred, haver stor Ager, Eng, 
Fiskeri og al anden Herlighed, som Gaarden med Rette 
tilligger, saasom Jus Patronatus til Torbenfeld Kirke, fri 
Birkeret og en Vandmølle ved Gaarden; item Torbenfeld 
Oren (som kaldes hellers en Overdrift) samt Torbenfeld 
By med Ager og Eng, som nu ligger under Hovedgaarden.

Fornævnte Gaard er situeret midt udi en frisk Sø, 
som er fuld af adskillige Slags Fisk, og haver siden Skoven 
runden omkring sig; i samme Sø ligger en Holm, som 
kaldes Krageholm, paa hvilken er anlagt en skøn Abild- 
have, som bærer undertiden henved firsindstyve Tønder 
Æbler og sommetider mere. Her ved Gaarden er ogsaa 
gjort en Begyndelse paa en Humlehave, som er ikke endnu 
færdig. Strax udenfor Gaarden er en Dyrhave, som er en 
god Fjerdingvej omkring; den er fuld af unge Bøge, Eg 
og god tyk Underskov af Eller, Hessel og Rønne; samme
steds findes og et Slags Træ, som kaldes «Selb, som er 
tjenlig til at brænde Krudt af;*) denne Have er indlukt 
med store Stengærder med 3 Porter og 3 Dyrespring.

Gaarden haver femten Enemærker og Vange nemlig: 
Oren, nye Vange, Orberg, Schellesee**), 3 Gaardsens 
Marke, Dyrhaven, Dronninghaven, Enghaven, Møllehaven, 
Trollevang, Galtholm, Rørskov ogLinholt; disse tre sidste 
ligge noget fra Gaarden. Udi disse foreskrevne Vanger 
er stor Commoditet med Ager- og Engjord, saa og god

*) Seljepilen (salix caprea), hvis bløde Ved giver et til Krudtfabrika
tion egnet Trækul.

♦*) Det kan ikke opklares, hvilket stedligt dansk Navn, der her er 
fordrejet. løvrigt kunne mange af Navnene findes paa Generalstabens 
Maalebordsblade, saaledes nye Vange (Nyvænge), Orberg Orebjerg), Rør
skov (Nørreskov) og Linholt (Lindolt).
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Græsning; her findes ogsaa mange store Moser og Tyk
ninger, hvor man kan have stor Lyst med Klapjagt, store 
og smaa Dyreskytterier, Fugleskytteri og Fiskeri.

Efterskrevne Fiskesøer og Damme ligger omkring Gaar- 
den, hvoraf en Del ere noget igengroede og en Del ere 
vel holdne ved Magt:

1) Truntemosen, 2) Nye Sø næst ved Rørmosen, 
3) Stampesøen ved Dyrhaven, 4) Pilledammen ved Køkken
haven, 5) Mølledammen ved Møllen, 6) en Dam er tagen 
af Truntemosen, 7) en firkantet Dam i Møllehaven, 8) en 
firkantet Dam imellem Truntemosen og Stampesø; 9) en 
Dam under Villeberg, 10) Kirkesøen udenfor Kirken. — 
Tre andre smaa Damme i Marken og fire, som ere i 
Haverne, er tilsammen 17 Damme.

Herforuden haver Gaarden tilfælles Fiskeri udi Skarresø, 
Knabstrup Sø og Bild Sø.

Skovene her til Gaarden ere vel fredte og ikke for- 
hugne og bestaar mestedelen udi Bøgeskov, Elleskov, en 
Andel Egeskov og af alle Slags Underskov.

Paa Tudsenæs ligger to Gaarder, som haver Forløb 
og fri Fiskeri udi Stranden, som indløber fra Holbæk, til 
midtstrøms, og er sammesteds undertiden godt Sildefiskeri 
og anden Fiskeri saa og god Stripjagt med Harer og 
Ræve, Fugleskytteri med Ænder, Vildgæs og Brokfugler.

Under Torbenfelds Jurisdiktion er lagt en anden liden 
Gaard, som kaldes Mørkegaard og haver i forrige Tider 
været en Herregaard, men er nu gjort til en Ladegaard; 
Borgegaarden er muret imellem Stolper og Ladegaarden 
er klinet med Ler. Fornævnte Gaard haver tre smaa Ind- 
løkker, nemlig: 1) Vænget, 2) Hestehaven, 3) Abildhaven; 
Østervang, Møllevang og Søndervang ligger i Fælles med 
Bønderne.

Dette er saa korteligen opsat, paa hvis jeg mig om 
Torbenfeld Gaards Tilstand haver kunnet informere, og at 
alt dette foreskrevne sig saaledes befinder, bekender jeg
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med egen Haand, som indtil Døden forbliver Eders Konge
lige Majestæts

Allerunderdanigste og tropligtskyldigste Undersaatte 
Envold Pasberg.

mppra.
Torbenfeld den 22. Octobr.

Anno 1668.

Først den 14. December kvitterede den velbaarne Frue 
Gaarden, men som Regnskaberne*) vise, blev den alt fra 
20. Oktober overtaget for Kongens Regning.

Medregnet den senere omtalte Mørkegaard udgjorde 
Bøndergodset 4748/* Td. 2 Alb. Htk., der nærmere speci
ficeres i Skødet. Dette giver dog ingen Oplysning om, i 
hvad Stand Godset var, men ved at sammenholde Skødets 
Angivelser med den Restanceliste, der er vedlagt Regnskabet 
for 1668—69, faar man følgende Oversigt:

Torbenfeld Birk. I Simenfeld By 3 Gaarde, af 
hvilke dog den ene ydede 4 Sk. Gæsterihavre til Birk 
holm.**) Et Hus, hvis Besidder forrettede Ugedag. Til 
Gaardene en til 10 Svins Olden takseret Skov. Den ene 
Gaard var ganske øde og afbrudt, og fra de andre var 
ikke Halvdelen af Landgilden indkommen. — Torbenfeld 
By var, som tidligere nævnt, afbrudt; der boede nu 13 
Husmænd, som gjorde Ugedage. — Torbenfeld Mølle stod 
for en Afgift af 2 Pund Mel, men havde været ganske 
øde, hvorfor Peder Møller, da han den antog, slap for at 
erlægge Afgift det første Aar.

*) I Rigsarkivets 2. Afd. opbevares Godsregnskaberne for 1668—69 
og 1669—70, hvilket sidste ogsaa omfatter Kongsdal. I Forening med 
de sammesteds beroende Indlæg til Mageskifteskødet udgøre de Hoved
kilderne, hvorfra de meddelte Oplysninger om Gaarden ere hentede.

**) Skødebogen og Jordebøgerne have «Burchholdt»; det rette Navn 
Birkholm (o: Løvenborg) findes i Matriklen s/i 1662.



236 Det kgl Landslot Frydendal 1668—70.

I Skamstrup By var der foruden 6 Gaarde, 4 Hus
mænd, som hver gav 3 SI. Dir. i Arbejdspenge. Denne 
Afgift resterede for den ene Husmands Vedkommende, og 
ligeledes resterede næsten hele Landgilden for de 5 Gaarde, 
hvoraf de tre havde ligget ganske øde. Mester Jakob gav 
aarlig af Lindolt, naar den Vang var inde, 2 Tdr. Havre 
og 2 Gæs. — I Skjellensted 1 Gaard, hvis Fæster var 
ganske forarmet og derfor ikke kunde erlægge sin Land
gilde. — I Syvendekøb 3 Gaarde, hvoraf de to resterede 
med en Del af Landgilden. For Fjerdeparten af en Smedie 
skulde der i Arbejdspenge gives 3 Mk., men de indkom 
ej. — I Bennebo 6 Gaarde med Skov til 30 Svin, samt 1 
Husmand, der gjorde Ugedag. En Gaard var øde, en 
anden resterede med hele Landgilden undtagen 18 Sk. 
Gaardpenge, og ogsaa de andre Gaarde havde Restancer, 
dog ej saa store.

I Mørke vare de 12 Gaarde i meget ordentlig Stand, 
idet to af dem vare restancefri, medens de øvrige kun stod 
til agters med 2 Mk. 4 Sk. Gaard- og Gæsteripenge hver. 
Byen skulde udrede en Fællesafgift af 1 Fd. Smør, 3 Bol
galte, 3 Lam samt 3 Faar, og heraf resterede kun 2 Bol
galte. — Mørke Mølle, som tilforn havde skyldet 2 Pund 
Mel, havde i nogle Aar været øde og ganske afbrudt. — 
8 Husmænd i Mørke forrettede Ugedage. — I Nøkkentved 
2 Gaarde og i Tveden to Gaarde, hvilke sidste resterede 
med det meste af Landgilden.

Tudse Herred. I Bjergby 2 Gaarde med Skov til 
10 Svins Olden. Landgilden resterede og den ene Gaard 
var øde. — I Jyderup 3 Gaarde med Skov til 20 Svins 
Olden. En Gaardmand stod i Restance, dog med Vedteg
ningen: «Berettes at være eftergiven, eftersom han var øde, 
da han til Gaarden blev tilsat.» — I Tornved 4 Gaarde 
med Skov til 10 Svins Olden, Halvparten af en Gaard samt 
4 Husmænd, der gjorde Ugedage. Næsten hele Landgilden 
resterede. — I Thorslunde 1 Gaard, hvis Fæster var for-
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armet og saaledes ej kunde svare Landgilden. — I Gud
mandstrup 1 Gaard, der havde været øde siden Krigen, 
i Kinnerup i Gaard, der ej havde betalt Landgilde, og i 
Bognæs 1 ganske øde Gaard.

Skippinge Herred. 2 Gaarde i Særslev.
Merløse Herred. Bregnebjerggaard, der havde Skov 

til 40 Svins Olden, resterede med en Del af Landgilden. 
— I Tømmerup 1 Gaard med Skov til 10 Svins Olden; 
Landgilden var ej betalt, ligesaalidt som af 1 Gaard i 
Hannerup. — I Ulvig 4 Gaarde med Skov til 40 Svins 
Olden; 1 Husmand. En af Gaardmændene var ganske 
forarmet, en anden rømt bort, og det meste af Landgilden 
resterede.

Smørum Herred. 1 Gaard i Brøndbyøster.
Løve Herred. I Bildsø 1 Gaard, der resterede med 

noget af Landgilden.
Arts Herred. I Asmindrup 1 Gaard, der var givet 

til Torbenfeld Kirke, men ganske øde.
Restancernes Størrelse vil nærmere fremgaa af neden- 

staaende Fortegnelse over den samlede Landgilde, idet de
1 Parentes satte Tal angive Restancerne:

Rug 90 Tdr. (40). — Mel 18 Tdr. (16). — Byg 122 
Tdr. (51). - Havre 45 Tdr. 2 Sk. (31). — Smør 11 Tdr. 
9 Pd. (73/4 Tdr. 172 Ott. 9 Pd.) — Bolgalte 8 (6). — 
Brændesvin 1 (1). — Flæsk 1 Side (1). — Fodernød 21 
(3). — Faar 4V2 (Vs)- — Lam 21 (12). — Høns 30 Par 
(11). — Gæs 30 (9). — Æg 3 Snese. — Penge 20 Rdl.
2 Sk. (i23/4 Rdl.).

Under disse Forhold er det let forklarligt, at den nye 
kongelige Besidder bestræbte sig for at faa Godset besat, 
og at han derfor den 23. Marts 1669 gav Stedet det Pri
vilegium, «at de af Vores Vornede her i Riget, som enten 
vil stæde eller fæste, bygge, bo eller tjene paa det Gods, 
som Vores Gaard Frydendal nu underliggendes er, maa og
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skal for al Tiltale for deres Fødested at deles være fri og 
forskaanet.»

Selve Torbenfeld Hovedgaard overleveredes med en 
Besætning af 116 Kør, 10 Kvier, store og smaa, 5 Tyre, 
store og smaa, 8 Stude og Studlinger, 73 Faar, 3 Post
heste, 6 Hopper og 24 Svin. Regnskabet for 1668—69 
viser en Udsæd af 49 Tdr. 5 Sk. Rug, 64 Tdr. 5 Sk. 
Byg, 39 Sk. Boghvede samt 10 Tdr. Havre, hvortil i næste 
Aars Regnskab svarer et Udbytte af 862/3 Tdr. Rug, 112 
Tdr. Byg, 48 Sk. Boghvede og 24 Tdr. Havre, altsaa et 
selv for de Tider meget slet Resultat. Regnskabet for 
1669—70 angiver Udsæden til 67 Tdr. U/2 Sk. Rug, 70 
Tdr. 4 Sk. Byg, 24 Sk. Boghvede og 10 Tdr. Havre, 
men Høstudbyttet er ikke opført.*)

En anden Indtægt af Gaarden var Mejeriet, idet Peder 
Christensen Hollænder for Forpagtningen af 100 Kør og 
100 Faar samt en stipuleret Ydelse af 2 Pund Rug og 2 
Pund Byg skulde svare 600 SI. Daler aarlig; men i 1669 
—70 maatte der gives ham 200 SI. Dalers Afslag, «efter
som Foringen slog saa meget fejl i Aar, saa at der maatte 
udsættes paa Foder hos Bønderne over den halve Part, 
og de, som bleve hjemme, kunde ikke faa deres fulde 
Foder.» Saaledes udsattes t. Ex. 9 Kør paa Foder i 
Tømmerup fra Jul til Valborgsdag for 4 Mk. Stykket, og 
i det hele viser Regnskabet, at der var udstationeret 58 
Køer og 3 Stude.

Endelig gav Gaardens Skove en Indtægt, naar det 
faldt i med Olden, nemlig Brændepenge for de Svin, der

*) I Matriklen af 1662 angives Agerjorden og Udsæden efter Fra
drag af <den Trediedel som er for Fælled, som skal ligge hver Aar>, saa
ledes: Rug og Byg 110 Tdr. 4 Sk., Boghvede 12 Sk., Havre 5 Tdr. 2 
Sk. Engene angives til I572/» Hølæs og desuden regnes i adskillige Vange 
192 Hølæs. Skoven, naar Olden er, ansættes til 640 Svin. (Kallundborg 
Lens Matrikul af 3 fa 1662 i Rigsarkivets 2. Afd.)
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sattes ind i Skovene. 1669—70 viser saaledes, dog vel 
ogsaa for Kongsdals Skove, en Indtægt af 107 Rdl. 8 Sk. 
paa denne Konto, nemlig for 64372 Svin å 1 Mk., hvilket 
mærkelige Tal dog forklares ved nærmere Eftersyn af 
Oldenregistret; der indbrændtes nemlig 571 Svin samt 145 
tomaaneders Grise, og de sidste gik ind for halv Pris.

Den anden Hovedgaard, Mørkegaard, der regnedes til 
20 Tdr. 5 Sk. Hartk., havde været bortfæstet, og det an
føres, at Afgiften «imidlertid den af Privatfolk har været 
beboet» havde andraget 4 Pund Byg, 1 Bolgalt, 2 Mk. 4 
Sk. i Gaardpenge, 1 Lam, 1 Faar, 2 Gæs og 4 Høns, af 
Overdrevet bag Nyvænge 1 Fjerding Smør og af den Jord 
paa Lindolt, naar den Vang er inde, 2 Lam og 2 Gæs; 
men den var af Fru Birgitte for 80 Rdl. aarlig bortfor- 
pagtet til Christen Pedersen af Ågerup, der som det vil 
ses af følgende Kontrakt,*) tillige overtog Ridefogedtjene
sten paa Godset:

«Jeg Fru Birgitte Trolle, S. Manderup Brahes, til 
Torbenfeld kendes og hermed for alle vitterlig gør, at jeg 
haver henforpagtet og nu med dette mit Brev forpagter 
Christen Pedersen i Ågerup en mine Hovedgaarde, Mørke
gaard, at han og hans Hustru skal den have, nyde, bruge 
og beholde med alt sin Tilliggende, som nu er eller før 
tilligget haver, det være sig Huse, Haver, Marke, Eng, 
Fiskevand og andet, hvis der nævnes kan, kvit og fri for 
Landgilde, Tiender, Skat, Ægt og Arbejde og al anden 
Besværing eller Paalæg efter videre Conditioner, som følger:

1. Gaarden, baade Ladegaarden og Borgegaarden, 
anlover jeg strax og efterhaanden i Sommer at lade reparere 
og fuldfærdiggøre saavel og Broen for Gaarden, alt som 
det sig bør, og dersom Christen Pedersen noget derpaa 
lader fly eller bekoste nu eller andre Tider herefter, skal 
det hannem i hans Forpagt godtgøres, dog at han først,

*) En Afskrift af Kontrakten ligger ved Godsregnskabet 1668—69.
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om jeg er i Nærværelsen, lader mig det forstændige, om 
jeg det selv kan lettere afstedkomme.

2. Naar Christen Pedersen vil flytte' hid, før eller 
efter Pløjetiden, skal jeg hannem med 40 Vogne og be
hørige Hester være behjælpelig sit Gods at hidføre.

3. Halmforing, Hø og Havre anloves saa meget paa 
Mørkegaard at lade nu i Foraaret forblive, Avlingen at 
drive med til 12 Stude og 10 Bæster.

4. Gærderne i Marken, om alle Haverne og Vænger 
til Mørkegaard liggende anlover jeg inden Paaske at lade 
blive gablukt og til Voldersmis fuldlukt, og siden anlover 
jeg aarlig at lade lukke af bemeldte Gaards Gærder 300 
Favne.

5. Fri Gærdsel og Tjørnehug bevilges Christen Peder
sen aarlig til sine Gærder item og fri Ildebrand til sit 
Huses Fornødenhed.

6. Sex Husmænd i Mørke deres Ugedag skal de 
aarlig for Christen Pedersen forrette.

7. Naar Olden er, skal Christen Pedersen nyde fri 
Olden til 40 Svin.

8. Græsgang i Torbenfeld Ore er hannem fri aarlig 
forundt til 40 Stykker Høveder.

9. Det Jordsmon og Eng i Overdrevet, som Niels 
Andersen brugte, skal Christen Pedersen have fri under 
samme Forpagtning.

10. Gødningen, som nu findes, skal Bønderne strax 
udføre, og siden aarlig skal de hjælpe at udføre det påa 
behørige Steder og en Dag aarlig slaa Græs, og den Dag 
skal han give dennem en god Tønde 01.

Imod forskrevne Posters Indgaaelse og Belovninger 
lover Christen Pedersen til hver Philippi Jacobi Dag at 
contentere og betale til den gode velbaarne Frue et Hun
drede og tyve Slettedaler, angaaende fra Voldersmis 1667 
og til Aarsdagen 1668, som er det første Aar, og anlover 
jeg for mig og mine Arvinger, at Christen Pedersen og
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hans Hustru saaledes bemeldte min Gaard, som sagt er, 
skal beholde udi ni Aar, og dersom Gaarden skal længer 
henforpagtes, anlover jeg, at Christen Pedersen og hans 
Hustru den for nogen anden paa lige Condition skal be
holde, mens dersom Christen Pedersen syntes sig for højt 
at have forpagtet, da tillades hannem om Mikkelsdag til
forn at opsige og jeg hannem en Snes Vogne om Volders- 
mis efter anlover sit Gods at flytte med til det Sted, han 
igen antager, dog ej længer end fem Mil.

Herforuden haver jeg antaget og tilbetroet fornævnte 
Christen Pedersen, indtil videre, at være min Ridefoged 
og Fuldmægtig over mine Bønder og Gods til Torbenfeld 
beliggende, at han Bønderne og Ejendommen skal have i 
Forsvar, saa vidt han med Lov og Ret gøre kan, item alt 
uvisse Indkomst, det være sig Stedsmaal og Sagefald, 
Oldengæld, Svines Indbrænding, Græsgang og andet fore
falde kan, haver Christen Pedersen at gøre god Regnskab 
fore, item sin største Flid at anvende med Godset, som er 
øde, om det kunde blive besat af Vornede eller Andre. 
Og ellers at være mig huld og tro, som en ærlig Mand og 
Tjener vel egner og anstaar. For hvilken hans Umag han 
skal nyde tiende Penge af alt uvisse forefalde kan, og 
naar han paa mine Vegne rejser, skal han nyde fri Vogn, 
og billig Fortæring skal hannem godtgøres.

Herforuden haver Christen Pedersen sig indtil videre 
paataget Skatterne at skrive, ligne, annamme og levere, 
iligemaade Jordebogen at paakræve og annamme, sin største 
Flid at anvende, det meste muligt være kan, mig til Gavn 
og Best baade i min Nærværelse og Fraværelse. Og 
saavidt han deraf ej bekommer, skal han eller hans Ar
vinger ej svare til, men Restancen aarlig mig selv at paa
tage, og anlover jeg hver Aar inden Juni Udgang at 
igennemse hans Regnskab og da fuldkommelig Kvittering 
og Endeligende derpaa at følge, saa han, hans Hustru 
•eller Arvinger ej længer dermed eller videre, end meldt er,
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skal opholdes eller besværges, og angaar samme hans 
Tjeneste nu til Philippi Jacobi Dag 1667.

At vi saaledes med hverandre ere forakkorderede og 
af os begge og vores Arvinger urykkelig holdes skal, haver 
vi vores Signeter paatrykt og med egne Hænder under
skrevet og hver en lige Genpart tilstillet. Datum Torben- 
feld den 8. Februari A. 1667.

S. Manderup Brahes Christen Pedersen.»
Bierte Trolle.

Christen Pedersen forblev i samme Stilling under det 
nye Regimente, det var ham, som 20. Nov. 1668 mødte 
paa Birketinget og «gav tilkiende, at eftersom Torpenfeldt 
Gaard haver alletiider haft det Navn Torpenfeldt: Saa er 
det Hans Kongl. Majestæts Naadigste Villie og Befaling, 
at det herefter skal kaldes og hede Frydendahl», og det 
var ligeledes ham, der gjorde en Rejse til Sællandsfar 
Landsting at lade forkynde, at Frydendal med tilliggende 
Gods tilhørte nu Hans Kongl. Majt. (Udgifterne ved Rej
sen vare 2 SI. Daler.) Da han i 1669 døde, blev Jens 
Harboe ansat som Ridefoged med 200 Rdr. aarlig Løn.

Foruden Ridefogeden maa nævnes Birkeskriveren Ole 
Hansen, der fik 1 Pund Rug og 1 Pund Byg aarlig «for 
han betjener Birketinget og i Stedens Sager skriver», og 
Skovrideren Søren Sørensen, der blev ansat, fra den Tid 
Kongen bekom Frydendal, med 80 Rd. aarlig Løn.

Ogsaa Egnens Gejstlighed forekommer i Regnskaberne, 
baade Præsten til Frydendal og Skamstrup, Mester Niels 
Wanstad med Degnen Ove Lauritsen og Præsten til Ond- 
løse og Kongsdal, Frederik Drejer samt hans Degn Sten 
Zachariesen; thi efter Enevold Parsbergs Ordre til Ride
fogeden af 1. Oktober 1669 «skal Præsterne gives herefter 
deres forordnede Offerpenge ved begge Gaardene, saa og 
Degnene, mens derhos vil observeres, at Præsten ved 
Frydendal skal gives hver Offerdag tyve Rixdlr. og Degnen
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fire, mens Præsten ved Kongsdal skal ikkun have ti Rixdlr. 
hver Offerdag og Degnen to Rixdlr.» Det var selv for de 
mindst favoriserede et saa godt Tilskud til Embedsindtæg
terne, at F. Drejer i sin Kvittering af 2/s 1670 slutter med 
følgende Ord: «Tacher jeg derfor allerydmygst min Naadigste 
Herre for saa stor Naade: dend Gud hannem med et lang
varig oc lyksalig Regimente vederlegge, i Vor Herris Jesu 
Nafn.»

Paa Ladegaarden residerede Ladefogden, der maaned- 
lig foruden 3 Sk. Rug eller Mel, 3 Sk. Malt og 1 Sk. 
Humle oppebar 2 SI. Dir. (senere 24 Rdr. aarlig), og under 
ham stod to Tærskere og en Røgter, hver med 1V2 Sk. 
Mel, 1V2 Sk. Malt, V2 Sk. Humle og 1 Rdr. resp. 1 SI. 
Dir. maanedlig. Tærskerne fik derhos i Tærskeløn 12 Sk. 
for hvert Pund Rug eller Byg, 3 Sk. for hver Td. Bog
hvede og 2 Sk. for hver Tønde Havre.

I 1669 antages der ogsaa en Smed, som fik 20 Rdr. 
i Aarsløn samt maanedlig 1 Td. Malt og 1 Sk. Humle, 
ligesom der naturligvis var en Gartner paa Stedet.*)

Paa Gaarden selv kom der en Oldfrue, Anneke Mester 
Jenses, med 70 Rdr. Aarsløn, to Oldfrupiger å 10 Rdr., 
en Kvinde i Køkkenet, som hjælper at skure (4 Rdr.), en 
Køkkensvend og en Kældersvend hver med 13 Rd. 2 Mk. 
aarlig Løn, og fra 1. Maj 1669 kom der en kongelig Kok, 
Mester Lauritz Hansen, der fik 100 Rdr. aarlig. Efter 
hans Ankomst blev der igen paa Gaarden' Spisning for 
Folkene, som siden Birgitte Trolles Afrejse havde oppebaaret 
Kostpenge, Ridefogden saaledes 6 Mk. ugentlig.

Medens man før Kokkens Ankomst nok blandt Udgifts-

*) Køkkenhaven udmærkede sig jo efter Parsbergs Beretning særlig 
ved Hvidkaal og Pølseurter. Ved Regnskabet for 1669—70 findes en 
Regning over indkøbt Frø af følgende Planter: Blomkaal, Artiskok, Radis, 
Meyran, Basilisk, Rosmarin, Asparges, Gullerod, Pastinak, Løg, Kabus- 
kaal, Savoykaal, Roekaal, Ræddike, Petersilie.
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posterne kan finde Fødevarer, der ere anskaffede til for
nemme Fremmede, kalkunske Haner, fint Smør etc., for
svinde de nu, idet der maa være ført særlige Køkkenregn
skaber; men en anden Del af Regnskabet giver Oplysning, 
vel ikke om, hvad Herskaberne selv spiste, men om, hvad 
deres Heste fik, det er Regnskabets Udgiftsside for Havre.

Det ses heraf, at Kongen den 18. December 1668 
første Gang besøgte sin nye Ejendom og blev der i 3 
Dage; den 11. Januar næste Aar kom han igen, ledsaget 
af en Løjtnant med 12 Livgarder; han blev til den 14., 
og den 29. April besøgte han Stedet paany og opholdt 
sig der i to Dage med samme Ledsagelse. I Juli Maaned 
samledes den kongelige Familie paa Stedet; den 15. kom Kon
gen og den 16. Dronningen med Prinsesserne til Frydéndal, 
hvor — efter den svenske Gesandts Beretning*) — «Konun- 
gen såsom den førsta gangen, stor depence gjort hafver 
dermed H. M. Drottningen der uti ett nytt hus att regalera.» 
Herskaberne forblev paa Frydendal til den 19. og besøgte 
paa Tilbagerejse fra Fyen atter Stedet den 15.—17. August.

Endnu en stor Fest blev samme Aar afholdt paa 
Frydendal, hvorom Regnskabet beretter følgende: Den 30. 
September ankom her til Frydendal en Del af Kgl. Majts. 
Betjente og medhavde en Del af Kongens Heste og Hunde, 
den Tid Majt. havde anrettet det store Gæstebud, som 
skete den 4. og 5. Oktober. Ligeledes kom Overjæger
mester Hahn *med Heste og Hunde, og endelig den 4. 
kom de kgl. Herskaber selv, nemlig Kongen med Dron
ningen, Prinsesserne saavelsom H. K. Højhed og hans 
Prinsesinde og en ganske Del af de kgl. Ministre til det 
store Gæstebud og forblev til den 6. — Det var et stort 
Rykind; thi foruden Jagthestene og Hundene benyttede de 
kongelige 18 Karetheste, de vare ledsagede af en Løjtnant

*) Beckers Samlinger II., Pag. 254—55.
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med 24 Livgardere, og som Gæster, der ligeledes mødte 
med Heste, nævner Regnskabet Generalmajor Frederik v. 
Ahlefeldt, Oberst Arenstorfif, Kammerherre Bille, Feltherren, 
Rigens Admiral og Statholder Gabel. Om selve Gæste
budet indeholder Regnskabet derimod kun den Oplysning, 
at der blev slagtet og røget 4 Gildvædre og for Dron
ningen indkøbt 2 Ottinger Smør å 3 SI. Daler.

En Maan edstid efter havde Gaarden Besøg af Kongens 
Yndling, Alkymisten Borri, der sammen med Holger Trolle 
og Kammerherre Just Høg overnattede her; men Kong 
Frederik kom selv ikke mere til sit Frydendal. Efter hans 
Død overgik Gaarden sammen med Kongsdal til Prins 
Jørgen, der dog allerede Aaret efter mageskiftede dette 
Gods med Jungshoved, og Frydendals Herlighed som konge
ligt Landslot varede saaledes kun kort.

Birgitte Trolle havde vel efterladt Torbenfeld i god 
Stand med Montering og andet, men der blev dog i Kon
gens Tid foretaget betydelige Arbejder paa Gaarden, for 
at den kunde byde de fyrstelige Personer standsmæssige 
Lejligheder. Ved denne Omdannelse forsvandt adskilligt af 
det gamle Renæssanceudstyr, hvoraf dog noget kom til
bage til Slægten, som det ses af E. Parsbergs tidligere 
nævnte Brev til Ridefogden:

«Hans Kong. Maj. haver befalet mig, at lade igen 
levere til Fru Birgitte Trolle det udskaarne Tralværk med 
Skorsten og Skaber, som stod i Kabinettet og blev samme
steds nederbrudt; saa og det sorte Fyrreskab med de Trol
lers Vaaben paa, og hellers al anden Trævare, som der 
findes med hendes og hendes Mands Vaaben paa, hvilket jeg 
hender ogsaa efter Majestætens Befaling haver tilkendegivet; 
da er hun gerne begærendes, at det ene store Glasskab 
samt det sorte Fyrreskab maatte, saa snart Slædeføret blev 
godt, blive vel indpakket og ført her ud. Det andet Glas
skab samt det andet Træværk ville hun at skulle blive ført 
til Korsør og leveret til Caspar Branth.»
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Op til Gavlen af den søndre Fløj byggedes et Karnap- 
taarn, dækket med Skifersten, Husene forsynedes med bly
beklædte Tagrender, nye Kaminer opsattes og Vægge 
klædtes med Guldlæder eller Damask, medens Conrad 
Contrafejer brugte 400 Hønseæg til Stykkernes Renove
ring.*) En stor Del af Udgifterne er dog ikke passeret 
Godsregnskabet, saa at man ikke kan danne sig et samlet 
Billede af Forandringerne; men den nedenfor aftrykte, T759 
nedskrevne Beretning fra Præsten N. P. Schmidt til Stifts
befalingsmanden**) giver Oplysning saavel om Værelsernes 
Benyttelse i Kongens Besiddelsestid som om de senere fore
tagne Ændringer ved Gaard og Omgivelser.

«Hvad Frydendals Bygninger angaar, er den bygt i 
en stor Sø eller stort Vand, som haver saadant Tilløb, at 
det ved Udfaldet driver en Vand-Kornmølle tilligemed en 
god Stampemølle. Den øverste Gaard, som er Borge- 
gaarden (A), bestaar af tre Længder.***)

1. Den øster Længde (U) Grundmur, 2 Etager høj, 
hvorudi er en gevelftet Indkørsel til Borgegaarden; udi den 
underste Etage paa den højre Haand af Porten, som Ind
gangen er igennem det nordre, med Kobber betækket 
Taarn og Spir, er i underste Etage 2 Værelser, som kaldes 
Prins Jørgens, hvor Hans Kongelig Højhed Prins Jørgen 
udi Kong Friderich den Tredies Tid haver resideret. Paa 
venstre Haand af Porten i de underste Værelser, hvor 
Herskabet nu logerer, haver været i F. 3*ii Tid Fruentim-

*) At Bygmester Stenwinkel ledede Arbejderne, fremgaar af Ole 
Madsen Smeds Regning, der bl. a. nævner «Laase for Steen Winckels 
Kammer.»

**) Denne Indberetning, paa hvilken Hr. Jægermester Schøller har 
gjort mig opmærksom, findes i Sjællands Bispearkiv blandt en Række Be
retninger fra Sjællands Stift, der af Hofman ere benyttede til Fundatserne 
og «Danske Atlas» og derefter af ham tilsendte Bispen til Opbevaring i 
Bispearkivet (nu i Provinsarkivet, Kjøbenhavn).

***) Se den til Beretningen hørende, Pag. 247 gengivne Grundplan.
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niernes Gemak, næst ved Ministernes Gemak og næst ved 
i det søndre Taarn med smukt Spir paa og tækket med

Frydendal. 1759.

Kobber, er en Rundel, som gør et smukt Værelse, lige
ledes for Ministerne. I den øverste Etage, hvor nu er ad
skillige Herskabets fornemste Værelser, er Indgangen igen-
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nem det nordre Taarn op af en gammeldags Ege-rund 
Taarntrappe. I det første Værelse, som endnu kaldes 
Drabanter-Salen, er Indgangen paa venstre Haand, som nu 
kaldes Krags Sal (formodentlig efter Geheimeraad Sal. Hr. 
Erik Krag, som haver logeret der i den Tid Prins Jørgen 
eller Kong C. 5te ejede Frydendal), var Hans Kongl. Høj
hed Kronprinsens Værelser. Paa den højre Haand af 
Drabanter-Salen var Hans Majts. Forgemak, dernæst Hans 
Majts. eget Gemak med Marmorfliser, som endnu er istand. 
Næst ved i det søndre Taarn eller Rundel var Hans Majts. 
Kabinet med hvide og sorte.Marmorsten og dejlige Marmor
piller under Kaminen, som endnu findes istand.

2. Den sønder Længde ligeledes Grundmur, 2 Etager; 
i den underste Etage næst op til øster Længden, hvor nu 
Herskabets Domestiker logerer, var i Kong F. 3tii Tid 
Prinsessernes Gemak. Næst efter, hvor Indgangen haver 
været, Prinsessernes Forgemak og dernæst deres Kabinet, 
og for Enden var og er endnu det store Køkken. Paa 
den øverste Etage (i) samme sønder Længde næst østen 
Længde var Hans Majts. Kongens Sovgemak, næstved 
Dronningens Gemak og dernæst Dronningens Forgemak,, 
og for Enden en liden smuk Rundel med Marmorsten, som 
var Dronningens Kabinet.

3. Den nordre Længde (V) er af Bindingsværk, 2 
Etager høj. Derudi er i underste (Etage) Fadebordet, 
Ridefogdens, Skyttens og Tjenernes Kamre; var ogi Kong 
F. 3*ii Tid ligeledes for Domestiker indrettet. Den øverste 
Etage, hvor nu er Værelser til at logere Fremmede udi, 
var tilforn næst op til østre Længden Prinsesse Charlottes 
F'ruentimmers Gemak, dernæst samme Prinsesses Gemak 
og derefter Sovegemakket.

Udi Gemakkerne er ingen Inskriptioner undtagen over 
Kaminerne, som alle er af udhuggen Sten i Corniche, staar 
Friedericus Tertius og Sophia Amalia. I det norder Taarn,. 
hvorudi er et stort Sejerværk og over samme oppe i Spiret
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hænger en temmelig stor, vellydende Klokke, hvorpaa 
findes saadan Skrift: Ave Maria gratia plena.

Hvem som haver bygget disse tre Borgegaards Læng
der er ubevidst; nogle mener, at Kong Friederich den 3die 
haver bygget den østen Længde tilligemed de 2 Taarne 
med sine smukke Spire, og den sønder og norder Længde 
at være bygget af Manderup Brahe; men det haver ingen 
Rimelighed, thi Bygningen ser ud til at være meget ældre, 
og begge de grundmurede Længder er bygget noget nær 
paa een Tid, og især er paa det sønder Taarn, som er 
bygt i øster Længde, at se udi Jern M. B., som skal be
tyde Manderup Brahe; altsaa maa man slutte, at det er 
bygget af Manderup Brahe, førend han er kommen i Ægte
skab med Birgitte Trolle.

F'or Enden af sønden Længde i Borgegaarden er byg
get et lavt Hus af Bindingsværk, hvor den nu er Tingstue 
(X), og for Enden af norder Længde er ligesaadan lav 
Bygning, hvorudi er to smaa Kamre, hvor der findes Høns 
og saadanne smaa Kreaturer (Y).

For Enden, i Vester, er for Borgegaarden en tyk 
Brandmur, hvorigennem er Udgang til et lidet Lystkvarter 
(Z) og derfra en Trappe ned til Søen.

Sønden for den sønder Længde er et smukt Lyst
kvarter kaldet «Littgot» (Z).

F'ra Borgegaarden er en stor Bro over Søen til Stald- 
gaarden (B), hvor der findes:

1. Norder Længde (S), som er Grundmur og indrettet 
til Bryggers- og Vaskerhus, og for Enden op til østen 
Længde 2 Kamre til Staldfolk.

2. Øster Længde (R) er først Herskabets Stald, smuk 
indrettet til 16 Heste; dernæst en gevælftet Port ud til 
Ladegaarden; dernæst i samme Længde en anden Stald 
til 12 Heste, indrettet ligesom den forrige. Over Porten 
er et smukt Kammer tværs igennem med Udsigt til begge 
Gaardene.
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3. Sønden Længde (T) ligeledes Grundmur, hvorudi 
er indrettet tre Stuer og et Køkken.

Hvem der haver bygget den norder og sønder Længde, 
kan man ikke vide; thi det ser ud, ligesom det var ældre 
end som den østen Længde, hvilken skal være bygget af 
Manderup Brahe og Frue Birgitte Trolle, hvis Navn staar 
paa begge Sider af Kvisten saaledes: M. B. og B. T.

Fra Staldgaarden gaar man igennem Porten paa samme 
Længde ned i Ladegaarden (C), som bestaar af følgende 
Bygninger:

1. Norder Længde (M), det store Fæhus, som er 
grundmuret, hvorudi kan rummes imod 200 Køer.

2. Østen Længde (N) er Laden, ligeledes Grundmur.
3. For Enden af samme er et stort Hus (O), som 

haver været bygget til et Ridehus, mens nu er indrettet 
med Baase til Fæhus.

4. Sønden Længde (P) af god Bindingsværk, hvorudi 
er Hestestald, Foderlo og 2 Fæhuse.

5. Midt i Ladegaarden staar en Bygning (Q), som 
havde været indrettet som en Bod til Følhopper, mens nu 
er gjort til en god Bygning af Bindingsværk og indrettet 
til Hestestald, Fæhus og Svinehus. Endnu

6. findes for den vester Ende af norder Længde et 
ny opbygt Vognhus (M) eller Remis til 5 Vogne, god 
Bygning af Bindingsværk.

Den norder Længde, som er Grundmur, er bygt af 
Manderup Brahe, hvorpaa staar hans Navn M. B., men 
hvem som haver bygget østen Længde, som er Laden, 
kan man ikke for vist vide; men det sluttes, at den er 
bygget af Otte Brahe Pedersen eller Manderup Brahe. 
Ridehuset tilligemed den sønden Længde er bygget af salig 
Generallieutenant Hr. Johan Rantzau; den Længde midt i 
Gaarden, Horsboden kaldet, tilligemed Vognremisen er bygt 
af nuværende Ejere, Fru Generalinde von Eynden.

Østen for denne Ladegaard imellem det norder Fæhus
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Længde og Laden er en mindre Ladegaard, som bestaar 
af en Længde af godt Bindingsværk (L), bygget lidet skak 
for den anden ungefær fra Sydvest til Nordost ligefor den 
store Lyst- og Køkkenhauge, hvorudi er indrettet et godt 
Kornmagasin, 3 Lader og 2 Tærskerloer til de under Gaar- 
den værende Tiender. For Enden af samme Hus er den 
yderste Ladegaardsport imellem 2 smaa Bygninger, som er 
Ladefogdens Kammer (K) og et andet lidet Hus, hvilke 
sidste Bygninger sal. Hr. Johan Rantzau haver ladet opføre.

Udenfor Gaarden er et grundmuret Smedehus (H), hvor 
Herskabets Smedearbejde forfærdiges; om samme er tilforn 
meldet.*)

Paa hele Gaarden følger herved en Grundridsning, saa 
godt som den haver været at faa, som bedre kan oplyse, 
hvorledes Gaarden ligger.

Endnu er en meget smuk Holm i Søen (Æ), omgiven 
med Vand og Morads, sydvest for Borgegaarden, kaldet 
Kragholm; paa samme haver sal. Hr. Generallieutenant von 
Eynden ladet anlægge en meget smuk Hauge med Lyst
kvarter, som giver en meget fornøjelig Prospekt for alle 
Gaardene, og især er denne Holm meget lystig, siden paa 
samme bag ved, er omgiven med en smuk rank Skov, 
hvorudi i disse sidste Aaringer er indrettet mange dejlige 
Alleer.»

*) I den her ikke medtagne historiske Indledning anfører Forfatteren, 
at der paa Smedehuset i Jern staar O. P. 1633, og at det saaledes er 

“bygget af Otte Brahe Pedersen.



Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 
1658-60.

Af

Jul. Bidstrup.

Tilstanden i Danmark i Aarene 1658—60 er flere
Gange skildret af vore historiske Forfattere, og man skulde 
derfor synes, at dette Emne maatte være tilstrækkeligt be
handlet, og at Kilderne vare udtømte, men dette er imid
lertid ikke Tilfældet. I vore Arkiver findes der nemlig et 
rigt Materiale, der hidtil kun for en ringe Del har været 
benyttet, og som giver mange detaillerede Oplysninger af 
saa stor Interesse, at det vel er værd at drage nogle af 
dem frem for Dagens Lys. Som bekendt var Landet 
ødelagt og Folket udpint. Statens Pengekasse var tom, 
Finansnøden meget stor, og for at skaffe Penge havde det 
været nødvendigt at pantsætte den aller største Del af 
Kronens Gods*). Efter Fredslutningen var det derfor en 
paatrængende Nødvendighed for Regeringen, hvis Statens 
Maskineri ikke skulde gaa istaa, at søge at bringe Finan
serne nogenlunde paa Fode igen, og det falder da ganske 
naturligt, at den blandt andet maatte vide, hvor meget

*) E. Holm, Danmark-Norges indre Historie 1660—1720, I, S. 4.
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Lehnene kunde indbringe, om Bønderne kunde betale deres 
Landgilde, og hvorledes det stod til med Købstædernes 
Skatteevne. For at man kunde erholde alle disse Oplys
ninger blev der da under 30. Aug. 1660 udfærdiget Ordrer 
til 14 Adelsmænd om, at de som Kommissarier skulde under
søge Forholdene paa Landet og i Købstæderne. To og 
to Kommissarier fik en Landsdel eller et Stift at besigtige, 
nemlig: Axel Juul og Oluf Rosenkrands Sjællands Stift og 
Møen, Erik Kaas og Tyge Below Fyen og Langeland, 
Oluf Brockenhuus og Ove Juul Lolland og Falster, Christen 
Skeel Jørgensen og Jens Rodsteen Vendelbo Stift, Laurits 
Below og Niels Kaas Viborg Stift, Peder Lange og Christen 
Vind Ribe Stift, samt Jørgen Kruse og Kjeld Krag Aars 
Stift. Naar undtages Angivelsen af den Landsdel eller det 
Stift, vedkommende Kommissarier skulde begive sig til, vare 
Befalingerne til dem alle enslydende. I sjællandske Missive
protokol for Aaret 1660 er kun Ordren til Christen Skeel 
Jørgensen og Jens Rodsteen indført. Den lyder saaledes:

«Fr. 3. V. G. T. Vider at Vi naad. haver befalet 
Vore Lehnsmænd udi Vort Land Nørre Jylland at skulle 
nu straks ved deres Fuldmægtige lade opkræve uvillige 
Dannemænd, som udi enhver deres Lehn kunde besigte Vore 
og Kronens Gaarde og Gods, enten de til andre kan være 
pantsatte eller ikke, saavelsom der tilliggendes Skove og 
Vildtbaner, hvorledes de nu ere ved Magt og det udi 
Skovfogdens, Skovridernes og Dyrvogternes Nærværelse, 
som Skovens og Vildtbanens Lejlighed bedst er bekjendt. 
Hvilket alt de til 8. Oktbr. førstkommendes skriftligen skal 
lade være til Rede; Thi bede Vi Eder og naad. ville, at 
I retter Eders Lejlighed efter til samme Tid at begive 
Eder over til fornævnte Vort Land Jylland til Vendelbo 
Stift og der udi al Vor og Kronens Lehne under samme 
Stift udi Lehnsmændenes eller deres Fuldmægtiges Nær
værelse besigter og besøger Vore og Kronens Slotte, Klo
stre og Gaarde samt Ladegaarde saa og underliggende
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Gaarde og Gods, som forskrevet staar, hvorledes de nu 
paa Bygning ere ved Magt, saa og registrerer hvad Inven
tarium paa hver Sted findes. Desligeste forføjer Eder til 
Købstæderne under samme Lehn liggendes, med Flid for
farendes, udi hvad Stand de nu findes, og hvad som de 
lidt haver, til med ogsaa Bøndernes Lejlighed udforsker, 
om de til Os og Kronen herefter som tilforn deres aarlige 
Landgilde kan udgive eller ikke med rigtig Specifikation, 
hvad Forskaansel paa hver Gaard behøves, indtil dens 
fulde Landgilde og Afgift igen kan udgives, saa og endelig 
forfarer og udforsker, om den Besigtelse, som paa Skovene 
gjort vorder, og I for Eder befinder, kan eragtes nøjagtig 
at være, hvilket alt I, det snareste ske kan, forrette skal, 
og siden om alting Eders udførlige Relation udi Vort Kan
celli med forderligste nedskikke. Dermed etc.»

Det viste sig imidlertid, at Oluf Rosenkrands for lovlig 
indfaldende Forfalds Skyld — han var ogsaa Medlem af 
en anden Kommission angaaende Soldateskens Indkvarte
ring — ikke kunde deltage i Kommissionens Arbejde sam
men med Axel Juul, hvorfor denne maatte forsøge alene at 
udføre det paalagte Hverv. Da Axel Juul var færdig med 
Besigtelsen af Kjøbenhavns og Kallundborgs Lehn, skrev 
han d. 10. Decbr. 1660 til Kansleren Peder Reedtz, at han 
med Guds Hjælp ogsaa kunde besigtige Antvorskovs, 
Korsørs og Sæbygaards Lehn, men bad sig saa — for at 
det ikke skulde vare for længe, inden dermed kunde 
kommes til Ende — paa Grund af sin Svagheds Skyld af 
Lændesten for videre i Kommissionen at maatte være for- 
skaanet. Efter Axel Juuls Forslag fik saa Niels Parsberg og 
Christian Daa under 13. Decbr. 1660 kgl. Ordre til at be
sigtige de øvrige Lehn i Sjællands Stift samt Møen.

Saasnart Kommissarierne vare færdige med deres Be
sigteiser, indsendte de deres Relationer ledsagede med 
Specifikationer, Tingsvidner og Synsforretninger, der vare 
forfattede enten af de lokale Myndigheder selv eller efter



Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 1658 — 60.

deres Befaling. Niels Parsbergs og Christian Daas Indbe
retning, dat. 9. April 1661, er meget kortfattet, hvorimod 
Axel Juuls Relation af 23. Marts s. A. er mere indholds
rig og indeholder mange gode Bidrag bl. a. om Landbo
forhold. Hans Beskrivelse af de mange Skove kunde for
tjene at blive offentliggjorte, og det bør fremhæves, at han 
var en Mand, der havde et varmt Hjerte og følte megen 
Medlidenhed med de stakkels forarmede Bønder. I Fjende
tiden vare de bievne meget medtagne, og over den efter 
Freden paafølgende Indkvartering eller Rytterhold vare de 
næsten alle hel forsagte, hvorfor han søgte at sætte Mod 
i dem, det bedste han kunde, idet han gav dem Haab om, 
»at det blev vel godt, naar min allernaadigste Herre og 
Konning lod det naadigst med Tiden, naar det med Lempe 
ske kunde, dermed ske Forlindring«.

De Kommissarierne tilstillede Beretninger, Specifika
tioner og Synsforretninger angaaende Købstæderne — de 
fleste af disse Dokumenter forsynede med vedkommende 
Købstads Segl — ere meget forskelligt affattede, ikke i 
to af dem er der med Hensyn til Affattelsen fulgt det 
samme Princip. I nogle findes der meget specificerede 
Fortegnelser over Udgifterne i Fejdetiden — og disse Akt
stykker maa vel anses for at være baade de bedste og 
maaske ogsaa de mest paalidelige — andre derimod ere 
meget summariske. I somme dvæles der særlig ved de 
store Kvantiteter af Fødevarer, Svenskerne fordrede af 
Borgerne, hvorimod man af andre kun faar Oplysning om 
de mange øde, nedbrudte og afbrændte Ejendomme. Fælles 
for alle de indsendte Beretninger, der selvfølgelig indeholde 
en Rigdom af Oplysninger om Værdierne af og Priserne 
paa Ejendomme, Husdyr, Sædarter, Skiberum o. s. v., ere 
Klagerne over Brandskatterne, de store Indkvarteringer og 
den bestandige Gjennemmarch samt de allerunderdanigste 
Bønner til Kongen om Forlindring og Hjælp. Og af Frygt 
for nye Byrder og Paalæg forsikres det, at den aller største
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Part af Borgerne er ikke god for at kunne betale sin Gæld 
og sine Skatter end sige mere at udstaa.

Den efterfølgende Skildring af Købstædernes Tilstand 
paa Sjælland og Møen, Lolland og Falster samt Langeland 
er, hvor andre Kilder ikke angives, bygget paa Grundlag 
af Kommissariernes Relationer og de fra Købstæderne ind
sendte Beretninger, der bero i Rigsarkivet*). Meget af 
Indholdet i disse Dokumenter er kun Tal og halve Sæt
ninger, men ved at læse disse tørre Tal og ufuldendte 
Sætninger faar man et levende Billede, ja et gribende Ind
tryk af den fortvivlede Tilstand, hvori Landet befandt sig 
efter den ulykkelige Krig.

Korsør.
I sin Indberetning om Korsør giver Axel Juul tillige 

en Beskrivelse af Korsør Slot, der i sin Helhed**) lyder 
saaledes: «Korsør Slots Bygning er skelligen ved Magt; 
mest Fejl er paa Vinduer saa vel de grundmurede som de 
andre Huses. Det vide firkantede Taarn er af Regn og 
Slud, besynderlig øverst paa den søndre Side, temmelig 
skamferet, hvor de braadne Sten vel ville udhugges og 
andre nye korsvis indmures. Des Befæstning anlangende, 
saa er den paa den vestre Side, som er mod Havet, skellig 
færdig og i Forsvaring, bestaaendes der, efter min Tykke, 
af et helt og tvende halve Bolværker med sine Courtiner 
eller Mellem volde saa og Contrascarper, hvilke Contra- 
scarper vare smukt kendelige igen den Morgen, jeg var 
paa Slottet, formedelst Havvandet var udfaldet igen, og

*) Kommissions- og Synsforretninger over Kronens Gaarde og Gods, 
Skove og Vildtbaner m. m. vedrørende Tilstanden efter Svenskekrigen 
1657—60. 3 Pakker. — Synsforretningerne over de fyenske Købstæder 
ere delvis trykte i Saml, til Fyens Historie og Topografi. X. S. 21—39.

**) En Del af Juuls Indberetning er trykt i Korsørs Historie af F. 
R. Friis S. 38—39. En Plan af Byen og Fæstningen findes hos Pufen- 
dorf, S. 568.
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den stærke Storm, som Dagen tilforn var, nemlig den 24. 
Januar, havde mesten ophørt, hvilken Storm af Sydvest og 
siden Vestsydvest havde drevet Havvandet ind, saa det 
ikke alene gik og skyllede fluks paa Contrascarpen (som jeg 
selv saa paa forskrevne Dag 24. Jan.) men og oven over 
den Tunge eller Mellemjord, som er imellem Havet og 
Havnen og gaar fra Bysenden til mod Slottet, gik lige ind 
i Havnen, hvilket synes ikke godt, at det tit skulde gøre; 
thi da tager hun ikke alene forskrevne Contrascarpe ned, 
meden og ville dermed følge meget Sand af den løse og 
af Svenskerne til Fæstningen forgravede Jord ind i Havnen 
og kunde saa gøre den fornemme gode Havn Skade om 
ikke slet fylde og fordærve den. Hvorfor synes vel raade- 
ligt, at der betids meget stærkt pæledes og derhos med 
store Sten og Mængden af Hestemøg og i anden behøvige 
Maade blev vel dæmmet, saa Havet ingenlunde kunde komme 
over eller bruge slig Overgang, men maatte alene ind ad rette 
Havnemynden. Men den østre Side paa Slotsbefæstelsen, 
som er lang om og ud med fordere Delen af Havnen, fat
tedes endnu meget, som ville færdig gøres, hvor vil vel i det 
ringeste end et Halvbolværk og en Ravelin gøres, og Voldene 
paa de Sider og bedre udføres sammesteds til Havnen efter fore- 
gaaende stærk Pæling etc. saa og fortykkes inden til ad Slottet. 
Til hvilken Ende de 2 langagtige Staldhuse, mellem Stænger 
murede, som staa altfor nær ved den Side op til Voldene, 
hvor de behøve at fortykkes, ville borttages, paa det at 
baade Voldene kunde gøres tilbørlig tykke, saa og Besæt
ningen, om noget paakom, kunde have Rum at røre sig 
og skikkeligen forsvare. Der ville vel og noget mere ned
tages af de Byens Huse, som ligge endnu Slottet for nær, 
hvor ellers en Fjende lettelig kunde gøre sine Batterier 
imod Slottet, for hvilken Aarsags Skyld de Svenske havde 
for at ville haft alle de Huse af Byen bort indtil Kirke- 
gaardsmuren. Men laa Byen slet omme paa den anden 
Side af Havnen, nemlig paa Halsnæs (Halskov), da laa
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den meget bedre, smukkere og bekvemmere. Paa Øen 
(Lilleø), eller den Bakkeholm, som ligger saa at sige udi 
Havnen, have de Svenske og begyndt at forskanse og 
menes at ville haft et Kastel paa 5 Bolværker. Og sandelig 
det synes vel var meget gavnlig, om, naar Slottet var 
færdig gjort paa den østre Side, ogsaa, som sagt er (for 
Defensions Skyld om midlertid behøvedes) at da den real 
Fæstning paa forskrevne Holm og efterhaanden kunde 
vorde anlagt og fuldgjort. Da det synes kunde vorde et 
næsten uovervindeligt Sted, og derfra kunde al Havnen 
og Slottet forsvares, saa og om Fjenden ville paa andre 
høje Steder ligge til Offendering imod Slottet og ellers 
nogen Batteri, kunde de derfra beskydes og forhindres. 
Denne min ringe Mening haver jeg saaledes ved denne Lej
lighed villet noget udførlig her opsætte, tilskyndet af den 
pligtige underdanigst gode Affection til kong. Maj.ts min 
allernaadigste Konnings og Herres og mit kjære Fædre
lands Tryghed og Bedste.»

Ladegaarden til Slottet var af Svenskerne ganske øde
lagt og afbrudt.

Om Byen selv beretter Kommissarius, at den »haver lidt 
usigelig meget ondt i denne forgangne Fjendetid formedelst 
store Gennemtog, Indkvarteringer og Beskatninger. Saa og 
er fluks aftaget paa Gaarde og Huse, baade som af for
skrevne Aarsag ere bievne ledige, ruinerede og øde her og 
der i Byen, saa og en hel Hob Gaarde, Svenskerne for 
Fortifikationens Skyld lod afbryde, der som Byens nordre 
Ende strækkede sig imod Slottet til. Behøve meget kgl. 
Majestæts naadigste Mildhed efter deres underdanigste sup- 
plicerlige Fortegnelse, som vidtløftig og udførlig formelder 
om, hvis ondt denne Købstad lidt og udstaaet haver og 
om des nuværende arme Tilstand«. Nævnte Fortegnelse 
bestaar af to Dele, den ene er en Forklaring paa Korsør 
Borgeres og Indvaaneres Ødelæggelse i denne forgangen 
Krigstid, dat. 1. Septbr. 1660, og den anden en kort Eks-
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trakt over Korsørs Ødelæggelse, dat. 4. s. M. I Ekstrakten 
hedder det bl. a. saaledes: »Siden den falske Fred ved 
Svenskens ukristelige, uoprigtige, underfundige og listige 
Krigsindfald for Korsør d. 7. Aug. 1658 er denne By og 
des Indvaanere, som tilforn var ringe, nu slet ved Krigen 
i mange Maader paa Bygning, Skiberum samt anden For
mue og Herlighed ruineret, saa de, som nu leve, kunne 
aldrig komme til Rette igen, mens maa med Hjertesorg 
leve i Armod, dø med Forhaanelse udi Borg og Gæld, 
som Børn og Slægtninge kunne aldrig betale.» Efter at 
Ekstrakten har berørt «Krigens fordærvelige Medfart og i 
Synderlighed Fjendernes Vold og Tyranni» samt den store 
Skade, «dette ringe almindelige Færgested» har lidt, be
rettes der videre: «Der Kongen af Sverige med sin Krigs
magt og Skibsflaade ankom her for Korsør d. 7. August 
1658 Formiddag, Klokken var 10 slet, satte Armeen her 
i Land og stod her paa tredie og fjerde Dag fornemlig 
med Infanteri; da tog og plyndrede de hemmelig og aaben- 
bare, hvis de havde fornødent til Felthytter og andet; 
endog de under et Skin forbød det, saa indbrød de Nat 
og Dag og tog mange Borgeres Formue.» Alle Heste og 
Hopper, der vare 1 Aar gamle og kunde bære en Sadel, 
tog de til Artilleriet og til Armeens Befordring. Og til 
Armeens Underholdning og til Proviantering af de mang
foldige Krigs- og Koffardiskibe samt Skuder, der havde 
bragt Armeen hid, tog de Borgernes Øksne, Køer, Kalve, 
Faar, Lam, Svin og Gæs.

Af den lange Fortegnelse over Antallet og Værdien 
af Husdyr, hver enkelt Borger havde mistet, kan her an
føres nogle Uddrag. Hans Quist: 4 Heste og 2 Foler 35 
Rd., 7 Hopper 42 Rd., samt 21 store Svin ioVs Rd. 
Niels Færgemand: 4 store Svin 5V2 Rd. og 34 Gæs og 
Kalve 5V2 Rd. Søren Pedersen: 6 store fede Svin 13 Rd. 
Marcus Kullmann: 18 Heste og Hopper 160 Rd., 8 Øksen 
80 Rd., 12 Faar 6 Rd. og 4 Svin 8 Rd. Peder Laurit-
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sen: 1 Par Heste 27 Rd. og 6 Svin 4 Rd. Iver Iversen: 
25 Heste og Hopper 174 Rd., 7 Ungkvæg 21 Rd. og 15 
store Svin 30 Rd. Hans Skomager: 3 Heste og 2 Hopper 
50 Rd. Hans Valter: 9 Heste og Hopper 90 Rd. og 7 
store Svin 14 Rd. Jens Skovfoged: 1 Par Heste 14 Rd. 
og 18 Svin 25 Rd. Christen Postrider: 2 Par Heste 32 
Rd., 12 Faar 8 Rd. og 14 Gæs 2 Rd. 2 Mk. Claus 
Hansen: 6 store Svin 8 Rd. Oluf Jensen: 7 Heste og 
Hopper 46 Rd. 2 Mk., 13 Faar og Lam 6 Rd. samt 8 
Svin 5 Rd. 3 Mk. Niels Skræder: 11 Heste og Hopper 
70 Rd. 4 Mk. og i Ko 4 Rd. Hans Hansen: 8 Heste 
og Hopper 90 Rd. og 16 store Svin 24 Rd. Christen 
Jensen: 16 Heste og Hopper 200 Rd. og 24 Faar og Lam 
12 Rd. Boel Baggens: 8 Heste og Hopper 58 Rd., 30 
Svin 20 Rd. og 4 Køer 24 Rd. Jørgen Dinesen: 16 
Heste og Hopper 128 Rd. Jacob Hansen: 6 Heste 72 
Rd., 19 Hopper 190 Rd., 2 store Øksen 20 Rd., 1 Ko 6 
Rd. samt 41 Faar og Svin 49 Rd. Bertel Madsen mistede 
i Aaret 1658: 19 Hopper og Heste 200 Rd., 8 Øksen og 
Køer 32 Rd., 24 Svin 16 Rd. og 26 Faar og Lam 13 
Rd.; i Aaret 1659: 2 Øksen 10 Rd., 21 Faar 10 Rd. 3 
Mk. og 16 Svin 16 Rd. I det Hele angives der at være 
plyndret og bortkommen fra Borgerne: 286 Heste og 
Hopper, 70—80 Øksen, Køer, Ungkvæg og Kalve, c. 250 
Faar og Lam og omtrent lige saa mange Svin samt et 
halvt Hundrede Gæs.

Boskab og Løsøre blev ligeledes ført bort mod Ejer
mandens Villie. Saaledes blev der — for at anføre nogle 
Eksempler — frataget Bertel Staffensen: 3 Kobberkedler 
til 13 Rd., Kobbergryder til 2^2 Rd. samt Senge- og 
Bænkeklæder for 5V2 Rd. Iver Iversen: 2 Vogne med 
tilhørende Redskab for 16 Rd., Linned, Senge- og Gang
klæder samt Kobber, Tin og andet Husgeraad for 60 Rd. 
Hans Skomager: 1 beslagen Vogn til 16 Rd. og 7 barkede 
Huder til 20 Rd. Johan Skomager: 9 Oksehuder til 9 Rd.
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Jacob Hansen: 1 beslagen Vogn «med Læder overdragen» 
til 83 Rd. og Boskab for 116 Rd. Hans Hansen: Sølv, 
Kobber, Tin, Korn og andre Varer for 313 Rd. 1 Mk. 
Hans Erichsen: Heste, Hopper og Kvæg samt Skibsparter, 
Varer og Boskab, Sølv, Kobber, Tin, linnede og uldne 
Klæder samt Korn paa Marken og andet for 792 Rd. 
Peder Jensen Kremmer: Tømmer, Kobber, Tin, Boskab og 
andre Varer for 270 Rd. Marcus Kullmann: linnede og 
uldne Klæder, Guld, Sølv, Tin, Messing og Kobber for 
940 Rd, Hans Jørgensen angav, at der fra ham var «fra
plyndret og borttaget i Skibsparter og des indhavende 
Varer, item i Korn, Salt og Stenkul, Heste og Hopper, 
Øksen, Køer, Faar, Svin, Boskab og Husgeraad» for den 
Summa 2227 Rd. Casper Brandt blev «frataget, ruineret 
og ødelagt i Sølv, Penge, Kobber, Tin, Jærn, Træværk, 
Sengeklæder, Linned og Ulden, Heste, Hopper, Faar, 
Kvæg, Vogne og andet Husgeraad» for 1179V2 Rd.

Byens tilliggende Skov var ganske forhuggen og rui
neret, idet der af Over- og Underskoven var afhuggen til 
Fortifikationens Fornødenhed nogle 1000 Læs, skatteret 
for 2400 Rd. 2 Mk. Engbunden i Marken og i Byen 
var forgravet og opskaaret til Skansen og Fæstningen. 
Denne Engbund, paa hvilken Borgerskabet aarlig havde 
høstet over 100 Læs Hø, kunde nu ikke i 20 Aar eller 
mere komme nogen til Nytte, Skaden takseret for 2000 Rd. 
Urtehaverne og Abildgaardene ved Byen vare ganske øde
lagte og afbrændte af Krigsfolket, regnet for 1400 Rd.

Hans Valters Møllehus og Christen Møllers Gaard, der 
laa udenfor Byen, vare afbrudte og opbrændte af Rytter
vagten. Den Gaard, Christopher Skræder iboede, var af 
Rytterne nedbrudt og forbrændt, Værdi 360 Rd. Hans 
Dinesens Gaard, hvor Rytterne havde Cortegarde, var en 
Del ruineret og nedbrudt, Skaden vurderet til 250 Rd. 
Christen Jensens Gaard havde Ryttervagten ruineret og 
fordærvet, dens Reparation vil koste 290 Rd. Paa Jens
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Wunsens Gaard var det store Ladehus nedbrudt, og paa 
de andre Huse var der gjort stor Skade paa Tømmer, 
Loft og andre Materialier, hvilket vil koste 466 Rd. 4 Mk. 
at reparere. Poul Andersens Gaard, som var en af de 
bedste i Byen, «indbygget med fire Loft høje Huse,» var 
ganske nedbrudt, og Materialierne opført i Skansen, Værdi 
766 Rd. Den store Gaard imellem Skolen og Johan Isen
kræmmers blev ligeledes nedbrudt og opført i Skansen, 
Værdi 750 Rd. Sal. Borgmester Hans Wunsens Gaard 
var en Del nedbrudt og næsten øde, Værdi 690 Rd. Den 
Gaard, Tønnes iboede, var formedelst Fortifikationen rui
neret og fordærvet, skatteret for 640 Rd. Nogle mindre 
Gaarde og Huse samt Vaaninger og Boliger vare ligeledes 
nedbrudte eller fordærvede.

Raadhuset havde Svenskerne brugt til Proviant- og 
Magasinhus. Men der havde ogsaa logeret hele Kompag
nier Soldater samt Bønder og Arbejdsfolk, der havde ud- 
slaaet Vinduer og ruineret paa Tømmer, Loft, Mur og 
Tag, Skaden beregnet til 344 Rd.

Skibsbroen, som Byen havde af ny bekostet for kort 
Tid siden, var nu ved Krigen bleven ødelagt, Havnen til 
største Skade, og kunde ikke igen repareres for 500 Rd.

Til at overføre det svenske Krigsfolk samt Kongens 
Breve imellem Korsør og Nyborg bleve Smakkerne og Ro- 
baadene benyttede, og de foretog mange Rejser. Saaledes 
gjorde den store Smakke i Begyndelsen af Krigen 81 
Rejser å 6 Rd. I samme Øjemed foretog en anden Smakke 
123 Rejser å 4 Rd. og den store nye Spiljagt, tilhørende 
Iver Iversen, 39 Rejser å 4 Rd. Naar Smakkerne forme
delst stille Vejr ikke kunde sejle, bleve Robaadene tagne i 
Brug, og de gjorde 59 Rejser å 4 Rd. Men det var ikke 
alene til Overfarten imellem de to Byer, Skiberummene bleve 
benyttede. Jan Arntzens Spiljagt foretog saaledes til Fyen, 
Lolland, Falster og Langeland i det Hele 263 Rejser å 4 
Rd. En Færgeskude sendtes efter Admiral Wrangels Be-
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faling til Frederiksodde og blev borte i den svenske Krones 
Tjeneste, Skudens Værdi 500 Rd. En anden Færgeskude 
til 400 Rd. og en Smakke til 800 Rd. toges i Fjendens 
Tjeneste og bleve heller ikke leverede tilbage. Admiral 
Wrangel fik en ny Galliot til 850 Rd. En liden Skude 
med Last, det Hele takseret til 200 Rd., tog de hollandske 
Skibe. 12 Skuder, som skulde føre Rytteriet (over Beltet), 
bleve efter Generaladjutant Lindbergs Ordre «forbøgt» med 
Krybber og Skillerum. Med Vogne blev der til forskellige 
Byer gjort 768 Rejser å 1 Rd.

Bekostningerne ved Indkvarteringen beløb sig til 41559 
Rd. 4 Mk. 10 Sk.

Til Fortifikationens Bygning i Korsør holdt. Borgerne 
daglig fra 9. Aug. 1659 til 12. Decbr. s. A. 27 Arbejdere 
og siden 15, hver Arbejder kostede 8 Sk. om Dagen, 
hvilket i det Hele udgjorde 745 Rd. Og til Fortifikationens 
Fornødenhed blev der efter Ordre forskaffet Tid efter anden 
21 Jærnspader å V2 Rd., 30 Jærnspader og Hakker å 2 Mk., 
15 Spader å 1V2 Mk., 16 Økser og Hakker å 2 Mk., 90 
brede og 8.0 spidse Hakker å i Mk., 22 Hugøkser å 72 
Rd., 150 Skovle å 8 Sk., 37 Kornskuffer å 4 Sk., 200 
Hjulbører å 72 Rd., 3 Tylter Bræder å 8 Mk., 50 Fyrre
deler å 12 Sk., 50 Deler å 12 Sk., 10 Egeplanker å 3 
Mk., 1160 Lægtesøm, 2 Mk. 8 Sk. for hvert 100, 600 
brede og 600 smalle Nagler, 2 Mk. 8 Sk. for hvert 100, 
600 fuldbrede Jærnnagler 2 72 Rd., 600 halvbrede dito 2 
Rd., 120 Jærntappe å 4 Sk., 20 store Spigre 2 Mk. 8 
Sk., 2 Slibestene å 3 Mk., 20 Favne Hampetavl å 12 
Sk., 16 Favne Bastreb 7a Rd. 16 Sk., 5 Par Artilleriseler 
å 17a Rd., 6 .Forseler og 4 Bagseler 33 Rd., 10 Par Ham- 
peskagler 5 Rd., 2 Kuskesadler 6 Rd., 2 Stigbøjler 1 Rd., 
10 Kusketømmer og Mundstykker 5 Rd., 20 Alen Sejl
dug å 2 Mk., 13 Lispd. Blaar å 1 Rd., 23 Skaalpd. 
Kobber å Pd. 10 Sk. Lybsk, 35 Skaalpd. Tin å Pd. 8 
Sk. Lybsk, 4 Lispd. Jærn 2 Rd. 4 Mk., 1 velbeslagen
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Munitionsvogn med Tilbehør og Arbejdsløn samt Maling 
58 Rd., 1 Hud over Vognen 7« Rd- Endvidere til Styk
laderne 23 Lispd. 8 Pd. Stangjærn å Lispd. 4 Mk., til 
Slottet 25 Tylter Fyrredeler å 1V2 Rd., til Lejren I9 Skaalpd 
Voks å 2 Mk., til Flaaden 7 Lispd. 4 Pd. Lys 10 Rd. 
5 Mk. 4 Sk. og til den engelske Admirals Behov U/2 
Dusin Tinfade og 3 Dusin Tallerkener til Værdi af 15 Rd.

Efter Generalproviantmesterens Ordre af 19. Febr. 1659 
blev der leveret til Flaadens Fornødenhed 200 Tdr. Tve
bakker, 100 Tdr. Skibsøl og 10 Tdr. Kahytøl, hvortil 
Borgerne fik Korn paa Slottet; men Humle og Ildebrand 
maatte de selv forskaffe. «Sjøbladet» fik 12 Tdr. Kahytøl 
å 2x/2 Rd. 9. Novbr. 1659 leveret 1 Ahme Brændevin 
paa 160 Potter å 8 Sk.

Til 40 fangne Ryttere, som sad paa Slottet, og til 40 
Ryttere, der kom fra Weimar, samt til flere andre Personer 
blev der efter Kommandant Oberst Schwengels Befaling 
leveret Brød, 01 og F'læsk. Kaptajn Engelbreth, der havde 
Vagt paa Slottet, fik foruden sit Traktement 20 Rd. Givet 
Poul Pucher, som Rigsmarskal Oxenstierne sendte hid til 
Salvegarde, foruden hans Traktement 64 Rd. Efter Krigs
kommissær Hutners Ordre udgivet 100 Rd. maanedlig fra 
Novbr. 1659 til Maj 1660 og 50 Rd. for Juni. Desuden 
leveret 100 Rd. i Remonteringspenge, der bleve betalte i 
Penge, Sølv, Kobber, Messing og Tin. «Summa Summa
rum paa forskrevne Korsørs Udplyndring, Skadeslidelse paa 
Bygning og Ejendom, desligeste paa Skiberum og Søtje
neste, item Vognrejser, Fortifikationsarbejde, Indkvarterings 
Bekostning, Materialier, Proviant og Penges Udgifter an
slagen og beløber i Penge 81025 Rdr. 1 Mk.»

«Eftersom Korsør er af Fjenden saaledes udpresset og 
ruineret, og vi arme Indvaanere haver saadant taalmodig 
udstaaet, levet i Haabet at erlange den gyldne Fred |: hvor
for Gud være æret :| og komme igen til vores rette 
Fædrelands Fader og Regering, som kunde have Med-
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lidenhed med os efter vores Evne, at vi skulle ikke med 
Hustru og Børn |: for den ulidelig Indkvartering og uop
hørlige Dørchtog samt Fodringsskab til Lands og Vands 
frem og tilbage :| slet forlade Byen og geraade i Elendig
hed, hvilket |: saa sandt Gud lever :| sker inden kort Tid,, 
med mindre den kristen Højøvrighed vil med det snarest 
lade forfare Byens og Indvaaners armselig Tilstand og der
efter benaade os for saadan Nød og Elendighed; thi der 
er mange borte, de fleste saa forarmede, at 5 eller 6 kan 
ikke holde én Musketerer, en Del opsagt deres borgerlige 
Ed og Borgerskab, opbyder deres ledige Huse og hvis 
armselige Boskab, de kunde have, udi deres Gæld, For
mynderskab, Børnegods og Kirkegæld, som de fleste er 
aldrig god for at svare eller betale. Saadan Byens og 
Færgestedets Ruin er mange bevist og klageligen forebragt, 
dog ingen Hjælp bekommer, førend det er for silde, som 
nu ses for Øjnene, Kronen ikke til ringe Skade, at Færge
stedet er øde, Overførselen forhindres, og Landet derover 
fordærves; thi Byen udstaar fast samme Tynge som i 
Krigstid med Indkvartering, fri Dørchtog og Overførsel.» 
6. Juli kvitterede de Svenske Slottet, men fik dog deres 
Underholdning derefter i 10 Dage. Saa «kom Generalløjt
nant Claus von Ahlefelt |: Gud være lovet :| med vores 
Besætning under Major Lange» med sine Folk, ialt «35& 
Personer foruden 36 Heste, som aad vor Eng op, for
tærede i 5 Uger efter Indkvarteringens Rulle, beregnet en 
Majorkapt. 1 Mk. danske om Dagen, de andre Officerer 
og en Musketerer ligesaa, beløber i 5 Uger til d. 12. Aug. 
Penge 2398 Rd.» Da Major Lange var rejst, kom Major 
Hazloff med 300 Personer, hvilke kostede 1400 Rd. maa- 
nedlig. Endnu kan tilføjes, at fra Svenskernes Afmarch 
og til Beretningens Affattelse havde Korsør i Anledning af 
danske Troppers Indkvartering haft en Udgift af 4427 Rd. 
Beretningen slutter med en Bøn til Kongen om, at Hans 
Majestæt af kongl. Naade og Mildhed naadelig vil forbarme
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sig over Byens Elendighed i denne. Dyrtid og naadigst be
tænke noget Middel, hvorved Byen igen kunde tiltage, og 
at Fremmede kunde flytte hid, saa at Havnen og Færge
stedet samt Skiblavet med Overførselen kunde holdes ved 
lige, Hans Majestæt, Kronen og Landet samt den Rejsende 
til Gavn og Forfremmelse i mange Maader, hvilket Gud, 
den allerhøjeste, naadelig vil belønne.

Skjelskør.
I sin Indberetning om denne Købstad bemærker Axel 

Juul, at den befindes saare meget medtagen i den forgangne 
Fejdetid. Der ere «mangfoldige ikke alene ledige og rui
nerede, men og slet øde Gaarde og Huse baade i den 
riørre og søndre Part af Byen, og er deres Bro ogsaa, som 
gaar over den smukke Kanal eller Rinde fra Havet, der 
gør Havnen og afdeler Byen i forskrevne tvende Parter, 
fluks bygfældig, saa den behøver endelig med første at flyes, 
saa den kunde vorde stærk, og Byen er hel forarmet, saa 
de ikke ere Mand for end det at kunne ret til Gavns bringe 
af Sted ene, end sige vidr.»

Synsforretningen, dat. 28. Januar 1661, er nærmest at 
betragte som et Skattemandtal og indeholder ikke nogen 
specificeret Fortegnelse over Byens Udgifter og Bekostninger 
i Ufredstiden; kun faar man at vide, at «det haver kostet 
denne ringe Menighed fra den 8. August 1658 og til den 
i. Maj 1660 at regne med Indkvartering*) og Skat over i 
Penge 27499 Rd.» Desuden omtales Fjendens Plage og 
en skadelig Ildebrand saa vel som hvad der «af det forhen 
Guds strænge Vind og Vejrlig er forødt og undergaaet, 
idet denne fattige By alt for meget derom øjenskinlig bær

*) Byen var stærkt belagt med svensk Indkvartering. Obersterne 
Heiders og Banhows Kavalleriregimenter laa her, og deres Rytterheste op- 
åad al Sæden paa Marken, saa de betog Borgerne Umagen at høste og at 
give Tiende til Kirken. (Skjelskør Købstads Tilstand af P. F. Edvardsen. 
S. 99).
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Vinde, eftersom de bedste Gaarde og Huse staa øde, rui
nerede og fordærvede.» Af de i Skattemandtallet opførte 
184 Ejendomme vare da ogsaa 14 Gaarde dels ruinerede 
og dels øde, 56 Boliger havde lidt samme Skæbne, og 8 
Boliger vare afbrændte, saa at Skatten, der efter Takseringen 
for 1655 beløb sig til 14 Dir. 3 Mk. 6 Sk., i 1660 kun 
udgjorde 6 Dir. 1 Mk. 2 Sk.

Næstved.

Ved Svenskernes første Indfald i Landet ankom straks 
en udkommanderet Løjtnant Henrick Silberwascher fra Ar
meen paa Falster med en Korporal og et Parti af 21 Ryt
tere, som skulde til Korsør og Skjelskør at forfare og ran
sage Tilstanden paa denne Side af Landet, hvilket Parti 
tog Kvarter i Næstved baade frem og tilbage, og maatte 
Byen tinge med dem om en Diskretion. Løjtnanten bekom 
10 Rd., Korporalen 4 Rd. og hver Rytter 2 Rd. Desuden 
beregnedes deres Fortæring til 20 Rd. Byens Borgmestre 
og Raad fik d. 16. Febr. 1658 Ordre til at møde i Kjøge 
for at akkordere om Brandskat og Indkvartering, ved hvilken 
Lejlighed de maatte love Greven af Baden 2500 Rd., der 
straks efter bleve betalte. Grevens Hovmester, med hvem 
de akkorderede om Brandskatten, maatte de forære 1 Sølv
kande, som vejede 88 Lod å 2 Mk. 12 Sk;, for at han 
«des lideligere» skulde forhandle med dem. løvrigt bør det 
fremhæves, at Næstved maatte give mange Foræringer. 
Saaledes — for at nævne nogle Eksempler — fik Oberst 
Peter v. Kestellen 25 Rd. i rede Penge og 152 Lod Sølv 
å 3 Mk. for at skaffe Byen en Salvegarde. Samme Salve
garde maatte Byen forsyne med Hest, Sadel, Gevær, Støvler 
og Kappe. Generalgevaldigeren, som laa nogle Dage i 
Byen, da der holdtes Krigsret over en Del Fanger, fik en 
Diskretion paa 8 Rd. En Proviantmester, der kom med 
Ordre om, at Byen inden 3 Dage skulde skaffe en stor
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Del Proviant til Lejren, modtog, paa det at han skulde 
«være noget skaanlig- imod Byen», en Diskretion paa 16 
Rd. Kommissarius Gutheim skulde erfare Lehnenes og 
Byernes Lejlighed, ved hvilken Lejlighed han afpressede 
Næstved en Diskretion paa 50 Rd. General Wrangels 
Fuldmægtig, Carl Rothoff, der akkorderede om Brandskat 
og Maanedskontributioner, maatte Byen, paa det han «des 
mildere med Akkorden paa hans Herres Vegne sig skulde 
lade behandle», forskaffe 1 Guldbalsambøsse til 23 Rd., 
1 gyldent Kredentskar til 21 Rd. 2 Mk. og 1 Sølvkande 
til 31 Rd. Desuden blev hans Flaskefor fyldt med spansk 
Vin, og paa Grund af, at han oppebar Kontributionen, fik 
han for sin Umage og Intercession 250 Rd. Nogle Løjt
nanter og Korporaler kom for at gøre Eksekution, fordi 
Byen ikke havde leveret Fyrrebræder og Egeplanker i 
Kjøge, og da de ikke vilde rejse bort uden Diskretion, blev 
der givet dem 140 Rd. Kommissarius Schor maatte Byen 
«efter ofte Anmodning» give til Diskretion 2 forgyldte 
Sølvkander paa 122 Lod å 3 Mk. Sekretær Tabert, der 
i Oktbr. 1658 var betroet at oppebære Kontributionen, 
fik til Diskretion 1 Sølvkande paa 56 Lod å 3 Mk.

«Og efter at det roskildske Freds Fordrag sluttet var, 
stod det ganske svenske Hovedkvarter her i Byen udi 8 
Dage, og derefter forblev tvende Regimenter til Fods, for
uden andre Stabsofficerer, nemlig det engelske Regiment 
og Oberst Kruses Regiment, hvilke her forblev fra den 7. 
Marts til den 24. April. Des Fortæring i 7 Uger med 
forskrevne Hovedkvarters Bekostning kostede Byen over 
Penge 6000 Rd.»

I August Maaned 1658, da Svenskerne atter gjorde 
Indfald i Landet, blev det paalagt Byen i Løbet af faa 
Dage at skaffe Brød, 01, Salt, Flæsk og Ærter til den. 
svenske Lejr for 772 Rd. og til Flaaden for 1469V2 Rd. 
Til Kjøges Fortifikation holdt Næstved fra 50 til 120 Mand 
samt hele Tiden 8 Vogne med Kuske, hvilken Bekostning
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beløb sig til 6904 Rd. Af Fyrrebræder og Egeplanker 
samt andre Materialier og Redskaber blev der til Kjøge fra 
Næstved leveret for 430 Rd.

Fra Lejren og andre Steder bleve de sønderbrudte og 
i Stykker slaaede Geværer, Musketter og Pistoler sendte 
til Næstved for at blive reparerede. 150 Musketter, Byen 
havde hængende paa Raadhuset, «og ellers alt, hvis Gevær 
Borgerskabet i deres Huse kunde have», bleve tagne af 
Svenskerne, og det blev paabudt, at «ingen under Livs og 
Æres Fortabelse noget sligt maatte beholde». Denne 
Skadeslidelse beregnedes til over 600 Rd. Lod og Krudt 
blev forskaffet til de franske Dragoner, som vare indkvar
terede i Byen, for 22 Rd.

6 Pramme bleve tagne til den svenske Konges Tje
neste. Bekostningen med at ombygge dem paa den Manér, 
som blev forevist, samt deres Værdi beløb sig ialt til 2460 
Rd. 3 Skuder, vurderede til 300 Rd., bleve ogsaa tagne 
til den svenske Konges Tjeneste. I Aug. 1658, da den 
svenske Arme kom her i Landet, blev en Skude med 
sin fulde Last 600 Td. Rug og Malt taget af Svenskerne. 
Lasten beregnedes til 900 Rd. Skuden, der forblev i 8 
Maaneder i Svenskernes Tjeneste, blev ganske ruineret, 
Redskaberne borttagne og Folkene bortjagede. Skaden 
beløb sig til 400 Rd.

«Der Stormen for Kjøbenhavn skeet var, ankom hid 
til Byen en stor Del Officerer og Gemene, som vare kvæ
stede og her forblev, til saa længe de blev kurerede, deres 
Fortæring og Bekostning 300 Rd.»

1 Major og 1 Regimentskvartermester samt 1 Fændrik 
med 21 franske Dragoner, hidsendte af General Wrangel, 
kostede Byen i 3 Maaneder 3200 Rd. Maanedskontribu- 
tioner, som bleve betalte til General Wrangel, beløb sig 
til 21,000 Rd.

Udgifterne til Major Reefelts, Oberst Deluigs og Oberst
løjtnant Brockdorffs Regimenter, der laa i Byen fra 13 til
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20. Oktbr. 1659, udgjorde 169572 Rd. En Del syge Sol
dater, som ikke kunde følge med disse tre Regimenter ved 
deres Afmarch, samt en Del Kvinder, tilsammen 65 Per
soner foruden mange Børn kom ikke bort førend 26. No
vember. Disse Menneskers Indkvartering og Fortæring 
kostede 250 Rd.

2 af Oberst Aschenbergs Regimenter, der i 5 Uger 
vare indkvarterede i Byen, kostede 4568 Rd. 28 Sk. Disse 
2 Regimenter have ikke været nogle behagelige Gæster; 
thi en Ritmester Philip, en Kaptajn Casper Gaas, nogle 
Løjtnanter, Kornetter og Fændrikker med deres Følge 
«holdt ugudeligt Hus» i .17 Dage med det «fattige Borger
skab, de tog Indkvartering hos, ikke aleneste med over
flødig Mad og 01, mens umaadelig maatte forskrive Vin 
og Sukker, med Spillemænd, saa og alle Gemene, som dem 
efterfulgte, fik nok, og endda derforuden den begærede store 
Diskretion, som enhver fattig Borger, de var i Lossemente 
hos, ikke kunde skaffe til Veje, maatte derfor Vinduer og 
andet i Huset var, undgælde, og i Synderlighed hos en 
fattig Raadmand foruden hans store Bekostning, han ud
stod med forskrevne Kaptajn Gaas, kunde det dog ikke hjælpe, 
mens ham selv og hans fattige Hustru med Hug og Slag 
af Huset udjaget, Huset ruineret og en Del udplyndret med 
andet mere ilde medhandlet, hvilket hos Aschenberg klagelig 
gaves tilkende, og dog ingen Justits paafulgte. Denne 
Skade og Bekostning, som saaledes her i Byen blev for- 
aarsaget, beregnes til 600 Rd.»

Kongen af Sverige med sit Hof, ialt 200 Personer, 
holdt to Gange Nattelager i Byen, hvilket kostede 250 
Rd. General Wrangel med sin Gemalinde samt deres 
Følge var ogsaa to Gange indlogerede i Byen, Udgifterne 
i den Anledning beløb sig til 200 Rd.

«Herforuden Indkvartering og Durchtroch saa og Vogn
ægter og Schydtzfær, Byen daglig var med besværget, 
siden Armeen sidste Gang indkom her i Landet, som Byen
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haver inaattet holdet og bekostet, hvilket specialiter her at 
anskrive for Vidtløftigheds Skyld forbigaas, medens beløber 
in summa 3094 Rd.» Svenskerne fraplyndrede og fratog* 
Borgerskabet Heste og Kvæg for 750 Rd.

«Byens Raadstue, som udi denne forleden Fejde tit 
haver af Fjenden været brugt til Fangehus til adskillige af 
Landet udskrevne Soldater, hvilket derover er bleven rui
neret og øde, saa des Reparation ikke igen kan ske rin
gere end med 300 Rd.»

Byens Udgifter beløb sig til 72,843 Rd. 4 Mk. 9 Sk.
«Herforuden befindes endnu her i Byen beliggende 

1500 Tdr. Korn og Malt, som hænger udi Proces, hvilket 
de Svenske have efter en af dem stilet Kontrakt Byen af
købt imod Betaling og Vederlag af Humle, Salt og Jærn, 
som Byen imod Kornets Leverance skulle have, hvilken 
Betaling Byen endnu ej bekommet haver, og derfor søges 
samme Korns Betaling og det fornemlig hos en Mand ved 
Navn Jens Aalborg, forrige Raadmand, saa og en Lyb
sker, som sig udi Krigstiden her i Landet har opholdt, 
hvilket Korn, bemeldte Jens Aalborg, nu Borgmester^ 
og bemeldte Lybsker, Sylvester Arnt, saaledes |: siden 
Freden sluttet blev :| skal have dem tilforhandlet imod det 
fattige Borgerskabs Vidskab og Samtykke, paa det de Byen 
det uden Vederlag kunde frabringe, alligevel de vel vidste, 
det fattige Borgerskab ingen Vederlag for deres Korn skeet 
var, som Kontrakten tilholdte. Og dersom Byen imod 
Forhaabning deres Korn saaledes efter forskrevne Jens Aal
borgs og Sylvesters Villie uden Betaling skulle dem frakomme,, 
da des Skadeslidelse kan sig bedrage over 3000 Rd.»

Erklæringen fra Næstved By, dat. 11. Marts 1661,. 
slutter med en Beskrivelse af Byens Tilstand. Der be
rettes, at paa den ganske Bys Vegne er der paa adskillige 
Steder laant nogle Tusinde Rigsdaler i rede Tenge, som 
Borgerskabet, naar Svenskerne kom med hastige Paabud, 
ikke ellers saa hurtig kunde bringe til Veje. Byen er der-



2^2 Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 1658—60.

for endnu i en stor Gæld, der ikke paa mange Aars Tid 
kan betales. «Herhos videre og sandfærdig Kundskab om 
Byens og Borgerskabets ringe Tilstand kunde ikke ander
ledes derom det rettere forklares end udaf Skattemand
tallet, som takserer Borgerne efter Recessen paa 100 Rd. 
En sædvanlig aarlig Skat, hvorefter al Udgift skal efter- 
regnes, haver fra sig given og specificeret, hvor meget en
hver Borger til samme 100 Rd. efter deres Formue er 
takseret og sat at kan udgive. Da befindes først derudi at 
være indført 90 Indvaanere ved fattige Kvinder, som sidder 
og spinder for deres Føde, hvoraf hver er takseret for 2 
Sk., bedrager 13A Rd. 12 Sk. Nok befindes 132 Indvaa
nere, hvoraf en Part er takseret for 4, 6, 8 Skilling og 
somme 10 Sk., bedrager paa dem til Hobe 10 Rd. 16 Sk. 
Desligeste befindes 131 Borgere, af hvilke en Part er tak
seret for 12, 16, 20 Skilling, 1 Ort, 2 Ort og en Part 
for 3 Ort, bedrager paa dem til Hobe 3774 Rd. Nok for 
det Sidste befindes 41, de bedste Borgere skulle være, 
hvilke er takseret en Part for 3 Ort, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Ort indtil 14 Ort, og beløber paa dem samtlig udi samme 
aarlig Skat 52 Rd. 36 Sk. Summen paa Mandtallet er 
394. Paa deres Takst aarlig Skatten er Summen ioD/a 
Rd. 16 Sk.» Der klages over, at Taksten er for høj i 
Forhold til andre Byer f. Eks. Roskilde og Slagelse, og 
det fremhæves, at andre Byer har Agerdyrkning, der nu 
maa anses for den bedste Formue, og som Fjenden ej har 
kunnet bortføre; men Næstved har intet at saa eller høste, 
-og «des bedste Mobilier af Penge, Sølv, Kobber, Tin, 
Messing, Klædeværk og andet Husgeraad er det fattige 
Borgerskab saaledes udsued og afpresset, saa her ikke 
findes uden ledige og tomme Huse beholden.»

«Vel er det sandt, her i Byen af Hans højgrevelige 
Naade General Wrangel blev holdt god Justits*), saa ingen

*) I Følge Tingbøgerne, som opbevares i Provinsarkivet for Sjælland,
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Huse eller Gaarde ere nedbrudte, dog kan dette sandfærdig 
skrives, at denne By udi Almindelighed er mere øde og 
ruineret end andre her i Landet; thi vor Formue er al
deles borte, saa ingen enten haver Formue at købe uden
lands eller andensteds. Avling saa som andre, hvorved 
det fattige Borgerskab noget kunde komme paa Fode, have 
vi intet af. Fiskeri haver Byen ej videre, end de med stor 
Bekostning kan leje for Penge paa Gavnøgaard.» — «Byen 
ér ogsaa meget svækket, idet Sejladsen her til Byen fra 
Næstved Minde nu for kort Tid siden, der den store Storm 
og Væde med højt Vand tvende Gange haver været saa 
strængt, saa Bolværkerne, som skulle holde Sejladsen ved 
Magt, der udover ere moksen ruinerede, og Dybet som Ind
sejlingen skulle være meget formindsket og ikke igen kan 
repareres med 3000 Rd. Og formedelst samme Mindes 
Ruin have nogle af de bedste Borgere taget Afsked her 
fra Byen, og nogle endnu sidde paa flyttende, og paa 
andensteds sig vil begive, hvor de deres Næring bedre 
kan søge.» At dette Næstved Minde har været Byen som 
en Livsnærve, faar man en Følelse af ved at høre Bor
gernes indtrængende Bøn: «Gud almægtigste opvække høj 
Øvrigheds Hjerter til nogen Behjælpning til vores Mindes 
Reparation og anden denne arme Bys Befordring, paa det 
vi, som igen blive, saa længe Gud behager, kunde have 
noget at ernære os og vore fattige Hustruer og Børn af.»

Sorø.*)

Fra denne By, der hverken omtales i Axel Juuls eller 
i Niels Parsbergs og Christian Daas Relationer, findes der,

synes der under hele Krigen af være bleven holdt Ting i Næstved som 
sædvanlig.

*) Som Tegn paa Byens Lidenhed kan anføres, at Hofmesteren 
Jørgen Rosenkrands havde forsørget dens Menighed med en dygtig og
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saa vidt vides, ikke nogen Indberetning om dens Udgifter, 
Besværinger og Tab i Ufredstiden. Byen var nøje knyttet 
til det ridderlige Akademi og Latinskolen, og disse Institu
tioners Vækst eller Forfald havde megen Indflydelse paa 
Byens økonomiske Tilstand. I Følge en kongelig Ordre*) 
af 12. Maj 1660 var Akademiet mægtigt kommen til Agters 
i den besværlige Krigstid, og dets og Skolens tilliggende 
Gods var ruineret. Af et kongeligt Missive**) af 29. Juni 1660 
ses, at den brave Hofmester Jørgen Rosenkrands havde af 
sin egen Lomme og med største Besværing holdt Akade
miet og Skolen saa vidt ved Magt, at de ikke vare slet 
ruinerede; men han havde ogsaa i den Anledning udsat 
sig for over 3000 Rd. foruden mere end 1300 Rd. i Folke- 
løn. I samme Missive angives tillige, hvor Rosenkrands 
skal søge sin Betaling.

Sorø Klosters Lehnsregnskaber for Aarene 1658—59 
og 1659—60 indeholde en hel Del Oplysninger om Akade
miets og Skolens Udgifter paa Grund af Krigen. Af disse 
Regnskaber, hvori der opføres, at Indtægten af Godserne i 
Sjælland, Fyen og Jylland samt Skaane var Nul, fremdrages 
her følgende Udgiftsposter:

Hofmester Jørgen Rosenkrands rejste selv to Gange til

skikkelig Mand til at forestaa Øvrigheds Bestillingen, have Indseende med 
Borgerskabet og holde over god Skik og Forordning. Og da der for 
denne Øvrigheds Person ingen synderlig Løn kunde falde uden den ringe 
Agerpart Jord, Kongen havde ladet lægge til Bestillingen, fik denne Person 
6. Oklbr. 1657 Bevilling til, at han «alene» der paa Stedet maatte «være 
privilegeret til Indvaanernes og Lehnets underliggende Bønders Fornøden
hed at holde l al, forhandle og sælge grove Varer, og hvis der underfor- 
staas, dog med den Kondition, at han Steden for en billig Værd med 
saadanne Varer skal holde ved lige, saa ingen billig Klage over ham kan 
komme, enten for, at det sælges for dyrt eller af Mangel for forskrevne 
priviligerte Varer under denne Vores naad. Bevillings Fortabelse.» (SjælL 
aab. Br. af 6. Oktbr. 1657, Nr. 161).

*') Sorø Akademis Forfatning af E. G. Tauber. Bilag 58.
**) Nye danske Magasin. IV., S. 217.



Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 1658—60.

Lejren, den ene Gang «udi den Forhaabning at gøre dette 
Sted fri.» Begge Rejser kostede tilsammen 26 Rd. 2 Mk.
4 Sk. Desuden gjorde han en Rejse til Kronborg «for at 
søge Akkord med Sekretæren, som var os assigneret.» 
Udgifterne til denne Rejse beløb sig til 29 Rd.

Givet 20 Rd. for et Salvegardebrev.*) Den svenske 
Major Anders Løschør, der var forordnet af Kongen af 
Sverige til Salvegarde, og som laa her fra 9. Aug. til 23. 
Oktbr. 1658, fik foræret 300 Rd. Til denne Salvegarde 
samt til andre svenske Officerer blev der udleveret 10 Tdr.
5 Skp. Havre og 28 Tdr. Byg. Samme Løschør laante 
en Hest, kaldet «Sehestedt», som han tog med sig. Des
uden fik han «til Heste paa adskillige Tider at være be- 
slagen» 6 Lispd. Jærn. Efter Løschørs Afrejse blev Stedet 
efter den svenske Konges Befaling salvegarderet af følgende 
Personer, der hver især fik Penge til Foræring, nemlig 
Faxilius 50 Rd., Phæssener 160 Rd. og Clodinus 16 Rd. 
Fra 1. Januar 1659 til 23. Maj maatte Akademiet og Sko
len selv holde en Salvegarde (1 Korporal og 2 Ryttere), 
hvilken bekom 23 Rd. Desuden blev der givet denne 
Salvegarde «som flyede os nogen Heste igen, som var 
borte, 6 Rd. 2 Mk.» Af Foræringer og Salvegardepenge 
kan endnu anføres: «Maatte akkordere med Sekretærerne 
om Ladegaarden og gav dem Penge 376 Rd.» Forærede 
Pufendorf 36 Rd., forat Bønderne maatte pløje til Lade-

*) Adskillige Forfattere have paastaaet, at den svenske Konge Carl 
Gustav i sin Ungdom havde studeret i Sorø, og at han af denne Grund 
havde prisværdig Højagtelse for dette Sted, og til Støtte for denne Paa
stand, der synes at savne historisk Hjemmel, har man anført, at han ud
færdigede et særegent Beskyttelsesbrev for Akademiet. Hertil skal be
mærkes, at der i flere af de sjællandske Købstæders Indberetninger nævnes 
Salvegardebreve, som bleve hentede hos den svenske Konge, og at det 
var lovlig sent, hvis Carl Gustav særlig vilde forskaane Sorø, at udstede et 
Beskyttelsesbrev, der først er dat. 30. Novbr. 1659. Dette Brev findes 
trykt i Thuras danske Vitruvius. II., S. 170 — 71.
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gaarden. For at salvegardere denne Gaard blev der givet 
56 Rd., og for Kosten til denne Salvegarde i 1 Aar og 
35 Uger blev der betalt 58 Rd. En Rytter, som var her 
d. 12. Oktober 1658 og hentede Proviant til den svenske 
Lejr, bekom 1 Fjerding Smør. Foræret Grev Totts Løjt
nant, som laa her i nogen Tid, et Sølvbøger til 12 Rd. og 
Grevens Sekretær 1 Guldkrone (1 Mønt = 3 Rd.).

Udgivet til Brevpenge 15 Rd. 5 Mk. og for et Brev 
i Kancelliet 4 Rd.

David Kolbech og Kommissarius Hiitner, som var her 
at visitere, fortærede paa Værtshuset for 70 Rdl. 11 Sk., 
og Kammerpræsidenten, der siden lod visitere, da «Kor
net blev ommaalt», fortærede ligeledes paa Værtshuset for 
8 Rd. 3 Mk.

18. Septbr. 1658 havde nogle Svenskere taget 2 Par 
Pistoler, 1 Sadel og 2 Degner fra Stedets Postrider. Rit
mester Løschørs Tjenere «og tvende Stalddrenge, som vare 
ude ved Ladegaarden at skulle forvare Stedets Kvæg», 
satte efter Tyvene «og opnaaede dem udi Bringstrup og 
fik det fra dem igjen». Tjenerne fik i den Anledning x/2 
Rd. 18. Maj 1659 blev Hesten «Sorte Rosenkrands» 
tillige med flere af Hofmesterens Heste plyndret bort i 
Præstehaven. I Novbr. s. A. blev 4 Heste, nemlig: «Kors», 
«Sorte Bille», «Mønchehusen» og «Steensen», plyndret paa 
Ladegaarden. Fra samme Gaard bortrøvede og fraplyndrede 
Fjenderne, hvad Forpagtersken havde af Smør og Ost.

«Rejsekarlen» og en Salvegarde rejste to Gange til 
Kjøge i Febr. 1659, den ene Gang for at købe Salt af en 
lybsk Købmand, der laa for Byen, og den anden Gang 
hentede de Salt, som Hofmesteren havde købt af en svensk 
Kaptajn. Hver Rejse varede i to Dage og kostede 3 Mk. 
i Fortæring. Til Salvegardens Hest blev der i Kjøge købt 
en Skp. Havre for 20 Sk,, og desuden fik Salvegarden 
hver Gang 1 Rd. for sin Umage.

Fjenden vilde ikke tilstede, at Bønderne hertil Stedet
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skulde gøre noget Arbejde, hvorfor Akademiet maatte holde 
Skovkarle, der paa egen Kost fældede, savede og sønder- 
slog Ved i Sorø Klosters Skove til Stedets Ildebrands For
nødenhed, hvilket kostede 55V2 Rd. Eftersom Foderet 
ikke kunde strække til formedelst de mange Heste, Sven
skerne holdt her, blev der købt 90 Læs Hø, 18 Læs 
Klippinger og 39 Læs Halm, der tilsammen hlev betalt i 
rede Penge med 63 Rd. Af samme Grund købtes end
videre Hø og Halm for 21 Rd. 4 Sk. Da Fyrsten af An- 
halt rejste her forbi, fik han 5 Tdr. Byg til sit Regiment, 
og hans Sekretær bekom 10 Læs Hø. Til Kongens Rust
vognsheste blev leveret 6 Tdr. 5 Skp. Havre.

I et helt Aar var der medgaaet til Præstens, Hofmeste
rens, Herremændenes dg de svenske Officerers Fornødenhed 
3 Ahmer Rinskvin, 4 Oksehoveder fransk Vin og 6 Tdr. 
Rostokkerøl.

Kallundborg*.

Axel Juul beretter: «Kallundborg Købstad, som tilforn 
haver været en god liden By, haver lidt fluks ondt i denne 
forgangen Fejdetid af Fjenderne, ikke alene formedelst 
Kontributzer og Indkvartering, men og maatte købe sig 
dyrt fra, at der ikke blev stukket Ild paa de næst Byen 
(liggende) Huse af Slottet, da den hele By havde afbrændt, 
om det skeet havde; men saa bleve de nedbrudte og ikke 
antændte.» Han henviser forøvrigt til den af Byen afgivne 
Indberetning, dat. 28. Oktbr. 1660, af hvilken det frem- 
gaar, at 53 Gaarde og Boliger ere øde, og 22 nedbrudte.

«Hvad ellers Byens Tilstand belanger», hedder det i denne 
Indberetning, «saa er der meget stor Arm ud iblandt de fat
tige Folk, som endnu sidder udi Husene, eftersom de 
ganske af Fjenderne alle deres Middel er afpresset; thi først 
er denne arme By paalagt 4000 Rd. Brandskat, hvorfor 
Byen 5000 Rd. maatte betale, eftersom de, der Afregning
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blev gjort paa underskedligt, som i Betaling var leveret, efter 
deres egen Villie gjorde Antegnelser og Afslag, og der vi 
den endelige Rest ikke med Penge efter mangfoldige Ekse
kutioner kunde bringe til Veje eller betale, fratog de os 
ved 3500 Tdr. Malt og ellers i andre Maader 1200 Tdr. 
Korn, som var vores Levnetsmiddel, hvorudover vi nu hverken 
haver til 01 eller Brød ikke heller haver haft siden forleden 
Paaske videre, end hvis de fra andre Steder i Landet til 
deres nødtørftige Ophold have maattet søgt og dertil solgt, 
hvis ringe Boskab, de have haft saa og sat sig i den Gæld, 
de aldrig kunde betale. For det andet er vi assigneret at 
give maanedlig til det oberbechske Regiment 1360 Rd., 
hvilket vi ikke kunde betale, hvorfor de idelig eksekverede 
og tribulerede fattige Folk fra, hvis de havde, hvorfor og 
endelig Regimentet paa os er ble ven indlagt, som var hos 
os i Kvarter paa 11 Maaneders Tid og os ganske udarmte, 
eftersom alle Officererne og de fleste Ryttere her i Byen blev 
beliggende. For det tredie mange og adskillige ekstra Skat
ter os er paalagt, med Kronborg Fortifikation, Rustvogne, 
Proviant til Flaaden samt mangfoldige underskedlige Mate- 
rialier, som med megen stor Plage og Eksekvering fra denne 
fattige By er udtaget, som næsten kan lignes lige ved Re- 
giriients Traktement.»

Denne korte Beretning, der i al Almindelighed giver 
et sørgeligt Billede af Byens slette Tilstand, kan det have 
sin Interesse at supplere med nogle detaillerede Oplysninger, 
hentede fra et tidligere trykt Regnskab*) over Byens Ud
gifter i Krigens Tid. Af dette Regnskab hidsættes følgende 
Poster:

20. Aug. 1658 leveret i Lejren 2 Skippd. Blaar å 20 
Rd. og 26. s. M. 6]/2 Skippd. Bly å 20 Rd. samt til Kom- 
missarius Morten Skelling her udi Christopher Braaskes Hus

*) Beskrivelse over Kallundborg af H. J Paludan, S. 72 - 83, jfr.
Efterretninger om Kallundborg af Fr. Algreen-Ussing, S. 45—47.
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Sølv og Penge for 358 Rd. 8 Sk., og til hans Tjener 
Jacob Fabritius, rede Penge 100 Rd. samt til Bogholderens 
Tjener, Sivert, 320 Lod Sølv å 2'/% Mk. og rede Penge 
40 Rd.

Fra 14. Juni 1658 til 14. Juli 1659 givet Kommissarius 
Morten Skelling til hans Traktement 256 Rd.

Givet Oberstløjtnant Lensmann, som han tvang Byen 
af, truende med Plyndring og Brand, 200 Rd.

9. Jan. 1659 udmonderet tvende Haandværksfolk med 
Heste, Sadler, Pistoler og andet Gevær samt Kjol og Værk
tøj, kostede Byen 120 Rd.

16. Maj og 13. Aug. givet Smedene og Snedkerne 
for et Parti Muketter at lade forfærdige paa Laase og Stokke 
74 Rd. Paa adskillige Tider er givet til Haandværksfolk 
samt Skansere, som ere bortsendte til Kronborg og Lejren, 
i rede Penge, foruden Proviant dem er medgiven, 264 Rd. 
Desuden underholdt Byen 15 Haandværksfolk paa Kronborg 
i 2 Maaneder, hvilket kostede 140 Rd. 32 Sk.

31. Aug. blev efter Kammerpræsidentens Ordre betalt 
af de 340 Rd., Byen var takseret for, 250 Rd. De resterende 
90 Rd. lod Kommisarius udeksekvere ved en Løjtnant.

26. Oktbr. har Oberst von der Wich og Major Carl
sen aftvunget Byen, formedelst de ikke skulde stikke Slottet 
i Brand og tillige afbrænde Byen, 250 Rd. Givet de andre 
Artilleriofficerer og Betjente, som var her og drev paa Ar
bejdet, da Slottet blev nedbrudt, rede Penge 50 Rd.

Blandt meget andet blev det paalagt Byen at levere 
mange Sko, nemlig: 430 Par å 30 Sk. og 400 Par å 36 
Sk. Lybsk samt 93 Skjorter å 36 Sk.; endvidere maatte 
Byen betale Arbejdsløn for 246 Par Klædestrømper å 3 
Sk. Lybsk.

Reformerede Officerer med deres Tjenere og Heste 
samt andre Indkvarterede har kostet Byen 5270 Rd. 28 Sk.

I Følge Regnskabet udgjorde Byens Udgifter 16,059 
Rd. 8 Sk. Dette Regnskab er ledsaget af en General- 
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kvittering, udstedt i Kallundborg d. 7. April 1660 af de 
svenske Krigskammer Deputerede Georg Muchen og Jøram 
Girsz.

«Dette var imidlertid endnu ikke alt; thi i en, af Kom
missarierne til at regulere Fjendens Afrejse, Oluf Brocken- 
huus, Jørgen Friis, Hygo Lytzau og Ove Juul, d. 10. Juni 
1660 underskreven Repartition af den svenske Feltherre, 
Pfalzgreven af Sulzbacks Taffelpenge*) til Vin, Konfekt og 
Specerier, findes Kallundborg paalignet 30 Rd. maanedlig.»

I et helt Aar blev der hverken holdt Ting eller Raad- 
stueret i Kallundborg.

(Fortsættes i næste Hefte.)

*) I Anledning af disse Taffelpenge opstiller Paludan et Regnestykke, 
-ved hvilket han kommer til det Resultat, at Pfalzgreven kunde fortære 
Vin, Konfekt og Specerier for 420 Rd. om Maaneden. Og Paludan til
føjer i en Note: «Ja, siger man i Danmark, fattig Mand er ingen Pfalz- 
greve, og maaske Ordsproget just fra denne Herre har sin Oprindelse »



Et 600 Aars Jubilæum.
Af

F. Uldall.

I Set. Knuds Kirke i Odense hænger en Klokke, 
der paa Grund af tro Tjeneste i den lange Tid af 600 Aar 
vel kunde fortjene en nøiere Beskrivelse. Adskillige Klok
ker her i Danmark have en endnu større Ælde, ja nogle 
maa endog regnes til den sidste Halvdel af det 12te Aar- 
hundrede; men disse ere som Regel uden al Indskrift. 
Den trediestørste af de 5 Klokker i Set. Knud, der be
nyttes til Slagklokke for Kvarterslagene, har i Modsætning 
til hine blandt andet særlig Interesse, fordi den er den 
ældste daterede Klokke i Landet.

Dens Høide — Kronen iberegnet — udgjør omtrent 
1 Al. 19 Tom. og dens største Diameter 1 Al. 17 Tom. 
Overfladen stiger en Del op mod «Midtbuen» (den stærke 
Tap, gjennem hvis Aabning Jernaxlen gaaer) og de sex 
Hanke eller Bøiler, der danne Kronen, prydes udadtil af 
et Profil, medens de indadtil ere afrundede. Det i5/s Tom. 
brede Skriftbaand omkring «Halsen» (Klokkelegemets øvre 
smallere Del) begrænses paa hver Side af 2 Par Rund
stave, der ere meget uregelmæssige og tydelig sees ikke 
at være opdreiede i Modellen, men at være dannede ved

Fra Arkiv og Museum. 18 (2.)
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Hjælp af Snore, hvilke ere lagte udenom denne, og som 
efter at være forkullede ved Formens Udtørring gave Plads 
for Malmen, der altsaa paa den færdige Klokke nøiagtig 
viste Snorens Vindinger og hele Karakter. Overgangen 
fra Halsen til Overfladen dannes af «Huen», der her er 
temmelig stærkt buet. Over «Slagringen» (Klokkens nedre, 
tykkeste Del) findes 3 vandret liggende Rundstave, den 
midterste størst. Underfladen stiger noget opad indefter 
og gaaer ved en Bue jævnt over i Inderfladen. Kneblen 
er paafaldende lang og dens nedre Del i Plan næsten Jkva- 
dratisk. Skjøndt den neppe er oprindelig, maa den antages 
at have en meget betydelig Ælde. Paa det ovennævnte 
Skriftbaand omkring Halsen findes følgende Indskrift 
Majuskler:

De sidste 8 Typer, som der ikke var Plads til i selve 
Skriftbaandet, har Støberen anbragt under dette. Det er, 
saavidt vides, hidtil ikke lykkedes Nogen at tyde Indskrif
tens Slutning «NEP PEDENOTO». Den øvrige Indskrift, 
hvis Typer næsten udfylde hele Skriftbaandets Høide, 
oversættes derimod:
i* O Ærens Konge Christus kom med Fred «f Aar ijoo. 
Foruden denne Indskrift findes paa Huen en anden med 
langt mindre Majuskler, der kun have en Høide af om
trent Vi Tom. Her læses:

DI CCT VM*IR • WDIK
Oversat:

Peter og Pavl være hilsede i Glæde.
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Det er meget sjeldent at finde Indskrifter paa dette 
Sted af Klokkerne.*)

Omtrent midt paa Klokkelegemet staar Støberens Navn

Typerne i dette have en Høide af 3/< Tom. Saavel her 
som i Klokkens øvrige Indskrifter ere de tilveiebragte ved 
Indtegning paa fri Haand i den saakaldte «Kappes» Ler 
(Formens yderste Del). Flere af Bogstaverne navnlig i den 
store Indskrift prydes af Bladornamenter; det samme gjæl- 
der ogsaa om det større Kors, der antyder Begyndelsen. 
Den Maade, hvorpaa Typerne ere udførte, og som var 
den almindeligste paa den Tid, hvorom Talen her er, har 
ret givet Støberens Fantasi frit Spillerum, og vi lægge 
Mærke til, hvorledes han tegner et og samme Bogstav paa 
ganske forskellig Vis; dette er navnlig saaledes Tilfældet 
med M, N og T. Typerne ere i det hele meget dekora
tive, og Adam har ved disse viist sig som den duelige 
Tegner, ligesom selve Klokken hvad Formningen og Støb
ningen angaaer, geraader ham til al Ære. Noget nøiere 
om denne Mand vide vi ikke, og hans Navn findes ei paa 
nogen anden Klokke her i Landet; men meget sandsynligt 
er det vel, at Adam har været Munk eller Lægbroder i 
det allerede af Erik Eiegod omkring Aar 1100 stiftede 
Set. Knuds Kloster i Odense, hvilket var af Benediktiner
ordenen. Som bekjendt, hørte det netop til denne Munke
ordens Regler, at dens Brødre skulde dyrke Videnskab, 
Kunst og Haandværk, og flere andre Steder her i Dan
mark, hvor Benedictinerne have fæstet Bo, tale de fra den 
tidligere Middelalder endnu bevarede, udmærkede Klokker 
for, at det har været saadanne Medlemmer af Ordenen, 
der i deres Fødestavn i Udlandet havde lært Klokkestøb-

*) Smign. < Glockenkunde von Heinrich Otte», Leipzig 1858, S. 80.
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ningen, som have syslet med deres Kunst i Ly af Klostrets 
Mure. Først i den senere Middelalder optræde Klokke
støberne jo som egentlige Haandværkere, der ofte droge 
om fra Sted til Sted, hvor Arbeidet kaldede dem.

Den gamle Klokke i Set. Knuds Kirke er nu meget 
tyndslidt i Slagringen, hvad jo intet Under er, da den har 
ringet over alle Konger og Dronninger af Danmark siden 
Erik Menveds Dage foruden al anden god Tjeneste, den 
har ydet. Den kan nu trænge haardt til at vendes, saa 
de tyndslidte Steder faae Hvile, og med denne lille For
andring og den omhyggelige Pleje, som en Olding af en 
saa imponerende Alder som 6 Sekler har Krav paa, vil 
den da vistnok endnu i Aarhundreder kunne kalde Menig
heden til Guds Hus. Det er vel kun faa, der nogensinde 
har gjort sig den Uleilighed at stige op i det høie Taarn 
for at betragte «Jubilaren» og tyde dens Indskrift; men 
desto flere have følt sig dragne, naar de hørte Klokkens 
Røst; thi der indeholdes jo meget i de faa Ord, som jeg 
har optegnet fra en langt yngre Klokke i Randersegnen:

LYDER MALM FRA TAARNETS RAND 
TÆNK PAA GUD OG FRELSERMAND.



Fra 1807.
En Landsbypræsts Dagbog under Kjøbenhavns Belejring.

Ved

G. Hornemann.

Forfatteren til den foreliggende lille Dagbog er da
værende Sognepræst til Brøndbyøster- og vester, Provst i 
Smørum Herred, Ejler Hammond, en Mand, der vel nu er 
halvt eller helt glemt, men som, uden at høre enten til 
de fremragende eller de meget kendte, havde et godt Navn 
hos sin Samtid som en mere end almindelig dygtig og 
nidkær Embedsmand.

De ydre Omrids af hans Liv ere i Korthed følgende:
Han fødtes paa Aagaard i Sjælland d. 2. Febr. 1758*) 

(eller 1757) som Søn af Kancelliraad William Hammond 
og dennes anden Hustru Louise Charlotte Hagerup, blev 
Student fra Slagelse Skole 1776 og theologisk Kandidat 
1786. Mens han laa ved Universitetet, udarbejdede han 
nogle theologiske Afhandlinger paa Latin, men efter at 
han 1788 var bleven Kapellan i Slagelse, synes han at

*) Efter Gerløv Kirkebog er han døbt d. 9. Februar 1758 og maa 
derefter antages at være født samme Aar, men i hans egenhændige Vita 
i Sjællands Bispearkiv og i Slagelse Discipelprotokol opgives 1757 som 
Fødselsaaret. De trykte Kilder har hyppigst 1757, Stamtavlen i Giessings 
Jubel-Lærere III 1 S. 313 og Nyerup og Kraft I S. 220 dog begge 1758.
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have lagt de litterære Sysler paa Hylden for helt at ofre 
sig sin Embedsgerning og de humane Opgaver, den bød 
ham. Navnlig tog han sig saa ivrigt af Skolevæsenets For
bedring, at han af den Grund allerede 1796 befordredes til 
Embedet i Brøndbyerne. Et nyt Vidnesbyrd om Paaskøn- 
nelse og Tillid fik han, da han ved kgl. Resolution af 28. 
Maj 1802 beordredes til at indrette et Skolelærerseminarium 
i Brøndbyvester og styre det som Førstelærer og Forstan
der. (Om dets Virksomhed se hans Beretning i «Egeria» 
S. 166—84). Men ikke mindre Interesse nærede han for 
en anden af Tidens Yndlingsopgaver, Fattigvæsenets Ord
ning. Og her fandt man det, han i sine egne Sogne havde 
udrettet, saa tilfredsstillende, at han i Slutningen af 1801 
paa Opfordring af Kancellipræsident Fr. Moltke maatte 
udarbejde en Plan til Fattig væsenets Indretning og Besty
relse paa Landet, hvilende paa de Grundsætninger, han 
selv gennem en Aarrække havde fulgt, en Plan, der virke
lig ogsaa i det væsentlige kom til Udførelse ved det under 
28. Maj 1802 approberede Reglement for Fattigvæsenets 
Indretning i Sjælland. Endelig kan det endnu nævnes, at 
han om Vinteraftenerne flere Aar igennem gav sine Sogne
folk Undervisning, og at han bistod Landhusholdningssel
skabet med at udbrede Kundskab til Havedyrkning.

Samler man alt dette, vil man faa Billedet af en Mand 
med betydelig praktisk Dygtighed og ikke ringe Initiativ, 
med Hjerte for sine Medmennesker og Interesse for sin 
Gerning, en handledygtig Mand med Evne til at meddele 
andre noget af sin egen Varme for en Sag og til at arbejde 
sammen med dem. Og dette Indtryk har han ogsaa gjort 
paa dem af sine Samtidige, han er kommen i Berøring 
med. Balle, med hvem han i det hele synes at have 
staaet paa en udmærket god Fod, giver ham i sin Visi- 
tatsbog*) efter en Visitats i September 1806 et Vidnes-

*) Nu i sjællandske Provinsarkiv ligesom de ovenfor citerede Protokoller.
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byrd, der er et Særsyn i Bogen. «Hvad den brave og 
nidkære Kirkens Lærer Hr. Provst Hammond», skriver han, 
«ved sin utrættelige Virksomhed og sine frugtbare Foran
staltninger har udrettet saavel til kristelig Kundskabs Ud
bredelse som til almennyttig Dannelse og Armods Husva
lelse, vil Gud rigeligen velsigne og belønne ham for i Tid 
og Evighed». Tolv Aar senere omtaler Fredrik Schmidt 
ham efter et Besøg paa Seminariet saaledes: «Han er en 
rask, fordomsfri, virksom og praktisk Person, og har haft 
mangen haard Dyst med Kollegier og Københavns Han- 
delsmænd for at faa Fattig- og Skolevæsenet istand, da 
disse, ligesom hos os, have villet kaste deres udslæbte Fa
brikarbejdere og skoleforsømte Børn paa Sognene». løv
rigt bemærker Schmidt om ham, at han ikke ynder de 
friere Regeringsformer, og at han synes at have temmelig 
prosaiske «Ansichten» om Poesi og Kunst; dog var han en 
stor Musikelsker, underviste selv Seminaristerne i denne 
Kunst og havde bragt dem vidt heri.*)

Om hans Virksomhed for under Englændernes Besæt
telse af Sjælland saavidt muligt at fri først og fremmest 
sine Sognefolk, men dernæst ogsaa den nærmere Omegns 
Beboere for de værste af Krigens Følger, giver Dagbogen 
tilstrækkelig Oplysning. Hurtig Omtanke, Evne til at finde 
sig til rette og Utrættelighed i at hjælpe, det er de mest 
fremspringende Træk i denne Virksomhed, der vandt Paa- 
skønnelse baade hos Venner og Fjender. Men fortjener 
han Ros og Tak, for hvad han her under saare vanskelige 
Forhold udrettede, saa bør det dog i denne Sammenhæng 
ikke glemmes, at det samme gælder adskillige andre, der
iblandt flere af hans Embedsbrødre paa Københavns Amt, 
men frem for alle Sognepræsten i Lyngby Bone Falck 
Rønne og hans to Kolleger i den af dem selv dannede

*) Provst Frederik Schmidts Dagbøger. Kbhvn. 1868 S. 350.
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Kommission, Grev S. L. Schulin paa Frederiksdal*) og 
Etatsraad Fr. de Coninck paa Dronninggaard,**) der paa
tog sig at ordne de ved Englændernes Rekvisitioner nød- 
vendiggjorte Leverancer fra Amtet. (Se iøvrigt S. 314***).

De fjendtlige Højstkommanderende havde den bedste 
Vilje til at skaane den fredelige Befolkning og give Veder
lag for alt, hvad der rekvireredes, men alle Øvrighedspersoner 
undtagen Politimesteren, Justitsraad Nielsen, befandt sig i 
København, og der var altsaa ingen at henvende sig til, 
om hvorledes det hele bedst kunde ordnes. Det var da 
en stor Lykke, at der fandtes behjertede Mænd, som uden 
Hensyn til det Ansvar, de derved paadrog sig, var villige 
til at tage Ledelsen og berolige den raadvilde Almue, der 
som det fremgaar af H.s Skildring, helt havde tabt Hovedet. 
Det kan ikke nok paaskønnes, at de skaffede Orden til
veje og ved at optræde som Mellemmænd mellem Befolk
ningen og Englænderne afværgede eller dog mildnede Ulyk
kerne, og man kan kun give Ørsted Ret i hans Forsvar 
for deres Handlemaade***) i Modsætning til den haarde 
Dom, Ræder har fældet over dem fra et militært Syns
punkt.

Iøvrigt var H.s Virksomhed ikke et Led i den lyng- 
byske Kommissions Bestræbelser. Han havde faaet Med
delelse om, at den havde dannet sig, og den havde an
modet ham om Medvirkning, men, som han forklarede un
der Forhøret, han havde intet haft med den at bestille, 
ligesom han ikke heller havde haft anden Kundskab om 
dens Tilværelse, end at ham tilhændekom et Cirkulære fra 
den af 31. August 1807, hvilket Cirkulære han igen lod

*) Om hans Deltagelse i denne Kommission se Personalhist. Tidsskr. 
4. R. 3. B. S. 36 ff.

**) Jvfr. C. Nyrop: N. L. Reiersen S. 244 ff.
***) A. S. Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie III 355 ff.



Fra 1807. 289

omgaa mellem Præsterne i Herredet.*) Af et Brev fra 
ham til Rønne, dat. d. 17. Sept.,**) fremgaar det dog, at 
han kort i Forvejen havde søgt, men ikke truffet denne 
for at faa nærmere Underretning om Kommissionen, om 
hvilken han troede, at den var nedsat af Amtets Øvrighed. 
Der blev ikke Tale om at anlægge Sag enten mod ham 
eller nogen af de andre Præster, der havde været Mellem- 
mænd mellem Befolkningen og Englænderne. Kun mod 
Rønne og hans to Kolleger rejstes der Klage. Som be
kendt frifandtes de dog baade af den nedsatte Kommission 
og af Højesteret. Men naar der blev gaaet saa skarpt 
frem mod dem, skyldes det mindre Frederik VI.s Misfor
nøjelse med, at de paa egen Haand havde tiltaget sig 
en Myndighed, som ikke tilkom dem, end Fortørnelsen over 
Udtrykkene i et Brev, Schulin tilskrev Peymann, og som 
senere blev fundet blandt dennes Papirer. I alt Fald er 
det saa langt fra, at der synes at have raadet nogen Uvilje 
over Hammonds Forhold under Belejringen og i den nær
meste Tid derefter, at ikke alene blev der ikke anlagt Sag 
mod ham, men allerede d. 18. Decbr. 1807 udnævntes han 
til Amtsprovst for Københavns Amt, hvad der dog kun 
kan opfattes som en Anerkendelse. 1809 blev han Ridder 
af Dannebroge, 1820 Domprovst i Roskilde.

Manuskriptet til Dagbogen findes nu i det sjællandske 
Provinsarkiv, hvortil det i sin Tid er blevet skænket af 
Boghandler Dan. Smith. Det er et lille Hefte i 40 uden 
Angivelse af sit Indhold, men helt igennem skrevet med 
Hammonds egen, let kendelige Haand. Som det vil ses 
af Indholdet, er Dagbogen for aller største Delen virkelig 
ført fra Dag til Dag, men muligvis, og ret sandsynligt, er 
den først paabegyndt et Par Dage efter de først fortalte

*) Forhørsudskriften i Sagen mod Fr. de Coninck m. fl. S. 867. (Nu 
i sj. Pr. A.).

**) Smst. S. 490 ff.
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Begivenheder, hvad der vilde være en naturlig Forklaring 
paa de S. 291 i Note ***) paapegede, ellers noget mærkelige 
Uoverensstemmelser med faktiske Forhold.

Noget særligt nyt af Betydning kan Dagbogen vel 
ikke siges at bringe, men den giver, foruden det tiltalende 
Billede af Hammond selv, en god Forestilling om den en
gelske Hærs Optræden overfor Landbefolkningen ’ og om 
den Maade, hvorpaa denne tog sig i den uvante Situation: 
dens første paniske Skræk og hjælpeløse Raadvildhed og 
den derefter især ved Præstens Indgriben paafulgte forholds
vise Ro og Orden. Herigennem bliver den tillige et Vid
nesbyrd om det gode og tillidsfulde Forhold, der bestod 
mellem de bedste af den Tids Præster og deres Menighed.

Sluttelig maa det endnu være tilladt at henlede Op
mærksomheden paa den mærkelige Episode, da den engel
ske Gardekommandør anklager H. hos Københavns Politi
mester — som i og for sig intetsomhelst kunde have med 
den Sag at gøre — for Forsøg paa Bedrageri. Kunde 
man som Motto over hele Dagbogen skrive: Fred i Krig, 
saa vilde det ingensteds passe bedre end her, hvor den 
fjendtlige Befalingsmand, der føler sig. forurettet, indskyder 
Sagen under den borgerlige Øvrighed, og det hele ender 
i den skønneste Forstaaelse.

* * *

August d. 11 te. Om Eftermiddagen Kl. 3 fortalte Jom- 
frue Becher*) ved Kaffebordet, at en Huuskone havde talt 
om Krigsuroligheder i Kh. Vi beloe denne første Krigs- 
Efterretning som Kjerlingesladder. Men strax som vi endnu 
talede derom bragte man mig Øvrighedens Ordres til Fog
den, at alle Landsoldater skulde ufortøvet indfinde sig ved 
deres Regimenter i Kronborg og Kh.; samt Landeværne-

*) Formodentlig Husholdersken.
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mændene at holde sig færdige at møde ved første Vink;*) 
hvilke 2de Ordres noksom overbeviste os om, at Landet 
truedes med Fjendtligheder.

— d. 12te. Reiste min Kone og jeg til Kh.; indbudne 
til Middags af C. Fiedler.**) Strax om Formiddagen for
talte Fiedler mig: at en engelsk Gesandt Jacson var landet 
i Tønningen, søgt Kronprindsen i Slesvig, fundet ham i 
Kiel og der i Kongen af Engélands Navn begjeret Kron
borg og den danske Flaade udleveret og at holde besadte 
af de Engelske i[ndtil en] almindelig Fred; da ellers de 
Franske vilde tvinge Danmark til at agere mod Engeland 
og at tilspærre Sundet. Disse Engelands Fordringer havde 
Kronprindsen reent afslaaet og var derpaa ilet til Kh.; 
hvor han ankom den 9de om Eftermiddagen.***) Medens 
Fiedler saaledes fortalte mig Anledningen til vore Krigs
bevægelser, bragte Brasch-^) os den Efterretning, at Kron
prindsen Aftenen forhen d. 10de Klokken 12 var reist fra 
Frederiksberg tilbage til Holsteen og taget Kongen med 
sig. — Samme Formiddag udkom Kronprindsens Opfor
dring til Studenterne at samle sig i et Korps under Hauchs 
Kommando. Paa Hjørnerne fandtes opslagen Opfordring 
fra Politiemesteren til frivillig Tjeneste paa Batterierne mod 
15 Rdl. Haandpenge. Ligeledes fandtes opslaget Kron
prindsens Bekjendtgjørelse om hans Nærværelse i Kh. og

*) Kane. Cirk. af 10. Avg. 1807, meddelt Lægdsforstanderen fra 
Amtet samme Dag; det var fremkaldt af Kronprinsens om Natten ankomne 
Skrivelse. Se om denne Ræder: Danmarks Krigs- og politiske Historie I. 
S. 49 f.

**) Sikkert Grosserer Caspar Frederik Fiedler, gift med Hammonds 
yngste Helsøster Abel Kirstine.

***) Der er her og i det følgende et Par besynderlige Unøjagtigheder. 
Kronprinsen ankom til København ikke d. 9. om Aftenen, men først d. 11. 
om Middagen mellem 12 og 1 (se bl. a. Hist. Tidsskr. 6 R. I S. 43) og 
forlod den sammen med Kongen om Aftenen.

Det kan ikke oplyses, hvem der herved skal tænkes paa.
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hans Bortreise igjen til Armeen.*) Alt var i Kh. i en 
bestyrtset Uroe over dette saa pludselig optrukne Krigs 
Uveir. Alt var i spændt Forvæntning og urolig Gjering 
med forskjellige Planer og Foretagender til Sikkerhed i 
den uvisse Fremtid. Mange flygtende fra Helsingør an
kom til Kh. Alle Lyststæds Eiere beskjeftigede med at 
flytte ind til Kh. Ogsaa fra Frederiksberg begyndte man 
at flytte til Byen. Under denne almindelige Flytten forlod 
vi Frederiksberg og kom til Brøndbye sildig om Aftenen.

August d. 13de. Strax om Morgenen kom Øvrighedens 
Ordres, at de yngre o: iste og 2den Afdeling af Lande
værns Mændene skulde møde i Kjøbenhavn.**) Jeg reiste 
derefter paa Kirkesyn i den sydlige Deel af Herredet, 
hvorfra jeg mod Aften hjemkom, efterat have mødt paa 
Landeveien en Mængde Staffetter og til Holsteen reisende 
Herskaber.***)

— d. 14de. Tidlig om Morgenen kom Øvrighedens Or
dres, at alle Landeværn uden Undtagelse skulde ufortøvet 
møde i Kh., samt at alt Mandskab fra 21 til 50 Aar 
skulde optegnes til at danne en Kystmilits. J-) Jeg var 
denne hele Dag paa Kirkesyn i den nordlige Deel af Herre
det, mødende overalt indrykkende Soldater og Landeværn 
og udreisende Herskaber samt frem og tilbage ilende Staf 
fetter. — Ved Hjemkomsten om Aftenen fandt jeg mine

,*1) Konsistoriums Bekendtgørelse til Studenterne er ligesom Opfor
dringen fra Politimester Haagen dateret li. Avgust, Kronprinsens Prokla
mation derimod først d. 12.

•♦) Kane. Cirk. af 12. Avg. 1807.
***) Natten mellem d. 12. og 13. og selve d. 13. Avgust rejste Stats- 

raadet og mange baade over- og underordnede Kollegieembedsmænd efter 
Kronprinsens Ordre, foreløbig til Kolding. De nævnes hos Ræder I S. 66 f.

f) Kane. Skr. til Stiftamtmanden af 11. Avg. 1807. D. 12. Avg. 
tilskrev Amtsforvalter Bjerg samtlige Amtets Sognepræster om ufortøvet at 
indsende Lister over hvert Sogns Mandskab fra 21—50 Aar, som ej hørte 
til noget bestemt militært Korps.
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Fruentimmer ligesom Aftenen tilforn beskjeftigede med 
Hørruskning.

— d. 15de. Reiste Roeskilde og Birgithe*) til Kh., og 
sendte det mundtlige Bud tilbage, at Rafns**) Familie var 
reist til Jylland og Justits Raad Hammonds***) i Begreb 
med at flytte til Byen. Samme Dag ankom en Transport 
Flaade paa omtrent 70 Seilere, eskorterede af 2de Orlogs 
Skibe, i Kjøgebugt, hvor den lagde sig for Anker. Den 
kom formodentlig fra Rygen med Landgangs Trupper.^)

— d. 16de. Søndag Eftermiddag lettede forommeldte 
Flaade Anker og gik omkring Amager til Kh.f-f) Om 
Aftenen saae vi en stærk Røg paa hin Side Kh., som af 
et brændende Skib. Medens vi om Eftermiddagen besøgte 
Søren Lars Nielsens Kone, blev der tudet til Gadestævne 
og bekjendtgjort Øvrigheds Befaling, at hvo der ingen 
Folk havde mistet skulde i Høsten hjelpe dem, der havde 
mistet Folk til Krigstjenesten, samt at Landmanden i Til
fælde af Landgang skulde drive sine Kreature ind mod

*) Tønnes Ditlev Roeskilde, Andenlærer ved Brøndby Seminarium, 
fra 1808 tillige personel Kapellan hos Hammond, død som Sognepræst i 
i Køge 1834. — Roeskildes Hustru Birgithe Hammond var Datter af H.s 
ældste Halvbroder Justitsraad, Postmester Bastian H., Chef for Postkon
toret for den altonaiske og jyske agende Post.

**) Muligvis Justitsraad og Kommitteret i Generallandøkonomi- og 
Kommercekollegiet C. G. Rafn, med hvem H. havde mange Interesser 
fælles, men maaske dog snarere Højesteretsassessor Chr. R., der synes at 
have staaet Svogeren Fiedler nær.

***) Se Anm. *;, sidste Stykke.
f) Den Afdeling af den engelske Hærs «tyske Legion», som under 

Generalløjtnant Lord Rosslyns Kommando ankom fra Rygen, ankrede, som 
anført, op i den nordlige Del af Køgebugt d. 15. Avgust (ikke, som Ræder 
siger I S. 103, d. 13). Ræder opgiver (I S 117) Styrken til 120 a 130 
Sejlere under Bedækning af 5 Orlogsmænd.

ff) Den Del af Transportflaaden, som lettede d. 16. Avgust, var i 
Følge Ræder (I S. 122) 76 Skibe stærk.
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Kh.*) — denne Søndag Eftermiddag fik jeg min Rug 
indkjørt.

August d. 17de. Mandag Formiddag var enhver rolig 
ved sit Arbejde i Mark og Huus, da Niels Pedersen Kl. 11 
kom og bragte os Efterretning om Engelændernes Land
gang.**) Han havde ingen Engelændere seet, da han om 
Morgenen reiste til Kh. Men da han igjen reiste ud, var 
hele Landeveien bestrøet med engelske Tropper fra Frede
riksberg til Damhuset, saa at han ikke var sluppet igennem 
dem, hvis han ikke var kommen til at kjøre tæt bag efter 
Princessernes Kongelige Eqvipage, der efter at en Garder 
Officeer havde talet med de Høystkommanderende Engelske 
passerede frit ud af Landet midt gennem de engelske Ge
leder, der gjorde dem militærisk Honnørs med Geværer 
og Musik.***) Beretningen om denne pludselige og ube- 
hindrede Landgang satte os i en ikke liden Bestyrtelse. 
Med Niels Pedersen modtog jeg Breve fra C. Fiedler, Roes
kilde og Biskoppen,f) der berettede os, at Landgangen var 
skeedt ved Vedbek og at alt var i krigerisk Oprør i Kh. 
— Om Eftermiddagen, da vore Fruentimmer kom hjem 
efter tilendebragt Hørruskning, begyndte flygtende Vogne 
med Koner, Børn, Sengklæder, Meubler o. s. v. samt flyg-

*) Kane. Skr. til Amtet af 14. Avg. 1807, hvorved fremsendes Gen
part af en Skrivelse fra Peymann af samme Dag om at drive Kvæg og 
Heste mod København. Om den førstnævnte Ordre har intet kunnet findes 
i Amtsarkivet.

**) Landgangen fandt, som bekendt, Sted d. 16. Avgust ved Vedbæk. 
D. 17. var København indesluttet.

***) Efter Anmodning fra dansk Side havde de engelske Højstkom- 
manderende udstedt Passer for de to unge Prinsesser Juliane (f. 1788) og 
Charlotte (f. 1789), Arveprins Frederiks Døtre. Den militære Honnør 
ydedes dem efter Ordre af Cathcart. (Ræder I S. 125). Endnu var af 
Kongehuset Prins Ferdinand i Byen. Han afrejste dog med engelsk Pas 
allerede d. 23. Avgust til Odense. Prins Christian var med Gemalinde 
ved Krigens Udbrud i Meklenburg.

f) Sjællands Biskop N. E. Balle.
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tende Drifter af Kreature at trække hobeviis her igennem 
Byen fra Valdbye, Vierslev og Hvidoure, og vedbleve saa- 
ledes en Transport efter den anden til langt ud paa Natten. 
De trak alle til Vallensbek og videre ud ad Landet til. 
Et ynkeligt Syn, der opfyldte alle her i Byen med Skræk 
og Forvirring, især ved de flygtendes jammerfulde Beskri
velse over den store Mengde fremmede Krigsfolk der havde 
opfyldt deres Byer og Huse og fortæret alle deres Levnets 
Midler.

— d. 18de. En høystbedrøvelig Tiirsdag! da talrige 
Skarer af flygtende Vogne og Kreature fra Landsbyerne 
ved Khavn og fra Brøndbye Øster, hvor en Trop af 8 
Engelendere havde været og taget Levneds Midler, trak 
her igjennem Byen og derved bragte Byen i fuld Bevægelse 
til ogsaa at reise her fra. Ved mine Formaninger, at de 
skulde blive rolige ved deres Huus og Hjem; ved mit Ex- 
empel, der havde besluttet ikke at forlade mit Huus, holdt 
jeg endnu om Formiddagen Beboerne fra at flygte. Men 
da om Eftermiddagen endeel fra Hvidoure flygtende Be- 
kjendtere opfyldte nogle Gaarde med Mennesker og Skræk, 
og især et Rygte overalt udbredte sig, at den engelske 
Prinds paa Frideriksberg*) havde befalet, at alle Bønder 
skulde flygte 3 Mil ud fra Kh., da et Slag her paa Mar
kerne skulde holdes Torsdagen derefter; da formaaede jeg 
ikke at holde vore Byefolk tilbage, i hvor meget jeg end 
forestillede dem det urimelige i dette Rygte. Nesten alle 
Byens Indvaanere af Gaard og Huus Folk flygtede med 
Sengeklæder og Kreature gjennem Vallensbek ud af Landet 
til, uden selv at vide hvorhen, saa at da min Kone og jeg om 
Aftenen gik i deiligt Maaneskin igjennem og omkring Byen 
fandt vi ikkun Gaardmand Niels Hansens Familie (der under 
alle disse Uroligheder har viist megen Sindighed, Mod og 
Standhaftighed) hjemme; alle øvrige Gaarde stode øde;

*) En saadan existerede selvfølgelig kun i den ophidsede Fantasi.
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Sviin og andre Kreature, som man ikke havde kundet føre 
med, gik løse omkring i den velsignede Sæd paa Marken. 
Det var en meget drøvelig og skummel Aften. Efterat 
have foranstaltet, at nogle af det i Byen tilbageblevne 
Mandskab skulde gaa Vagt omkring Byen om Natten, gik 
vi hjem; fortærede med Sorg i Maaneskin et Stykke Smørre
brød. Forstummede ønskede vi endnu neste Aften at kunde 
sidde saaledes samlede i vort kjere Huus. Vi anbefalede 
os Guds Beskyttelse og gik til Sengs. — Efter at have 
ligget et Par Timer uden at sove, hørte jeg Kl. 2 een at 
gaae forbi vort Sovekammer og banke paa Tofteporten. 
Jeg sprang op i bare Skjorte. Det var Ole Seminarist,*) 
der berettede, at Gaardmand Peder Nielsen fra Brøndbye 
Øster var i dette Øjeblik kommen med den Efterretning, 
at den engelske Armee var rykket fra Frideriksberg gjen- 
nem Brøndbye Øster og var nu paa Veien til Brøndbye 
Wester; og at han selv havde seet den. Jeg blev herover 
meget bestyrtet, befrygtede Muligheden af et Slag om 
Natten her paa Marken med vore ude i Landet værende 
Landeværn. Jeg bad mine Kone, Piger og Børn**) at staae 
op og holde dem færdige til at forlade Huset, om for
nødent gjordes. Jeg befalede min Karl at hente 2 Par 
Heste og selv klædte jeg mig paa og løb ud paa Gaden 
at rekognisere. Et meget skrækkeligt Øjeblik 11 Paa Gaden 
ved Broen holdt nogle Vogne Flygtende, der nylig var 
kommen gjennem Brøndbye Øster hertil; de forsikkrede, 
at alt i Brøndbye Øster var tomt og roligt; og at de 
ikke havde bemærket noget Spoer til engelske Tropper; 
at altsaa hint (!) saa foruroligende Efterretning var blot 
et Foster af en af Skræk ophidset Indbildningskraft. 
Jeg løb nu hjem; beroligede min Kone og Børn, som jeg

*) Formodentlig en Elev paa Seminariet.
**) H. var selv barnløs, men synes at have taget nogle forældreløse 

Børn til sig.
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fandt paaklædte og reisefærdige. Da Tvivlraadighed under 
saadanne Omstændigheder er en pinende Plage, saa fattede 
min Lotte*) og jeg nu den urokkelige Beslutning, ikke at 
forlade vort Huus, i hvad der end maatte møde, saalænge 
vi endnu havde Huslye og en Bid Brød. Vi gik derpaa 
igjen i Seng med vore Klæder paa og sov lidet ind imod 
Morgenstunden. Gud lade os aldrig mere faae en saadan Nat.

August d. 19de. Denne Onsdag Formiddag var her 
i Byen stille og øde. Henimod Middag kom nogle enkelte 
Vogne Flygtende herigjennem tilbage. Om Eftermiddagen 
kom endnu nogen flere ogsaa af denne Byes Beboere tilbage; 
da de havde erfaret, at der ude i Landet vare ligesaa 
megen Uroe og Flygten og langt større Elændighed for
medelst de mange didstrømmende Mennesker fra Omegnen 
om Kh., og da de paa Veien ved roligere Eftertanke fik 
indseet, hvor daarligt det var saaledes at forlade Huus og 
Hjem og give al deres Ejendele paa Mark og i Huus til 
Priis. De havde derfor besluttet at reise hjem igjen og 
der oppebie deres Skjebne, helst da de havde erfaret, at 
Engelænderne ikke gjorde de rolige Indvaanere nogen Over
last, naar de kun erholdt de fornødne Fødevare. — Ved de 
Flygtendes Tilbagekomst kom og mere Liv og Munterhed 
i Byen tilbage.

I Eftermiddag Kl. 5 bragtes os den Efterretning, at 
Glostrup var besadt med en stor Mængde engelske Husa
rer, hvis fornemste Officerer vare indqvarterede i Preste- 
gaarden hos Schouboe.**)

Natten tilbragtes i Uroe, nesten uden Søvn og under 
bestandig Rumlen af tilbage vendende Flygtlinge.

— d. 20de. Denne Torsdag Formiddag saae vi her 
i Brøndbye Wester de første fjentlige Krigsfolk. Da en

*) H. var gift med Charlotte Marie van Deurs, Datter af Grosserer 
Jac. Chr. v. D., hvem han havde ægtet 1789.

**) Niels Schouboe, Sognepræst for Glostrup 1805—24.
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Vagtmester med omtrent 10 Mand Dragoner*) kom ridende 
hertil over Marken fra Glostrup for at kjøbe Levnedsmidler. 
Jeg blev strax kaldet af de forskrækkede Byfolk, og gik 
dem i Møde uden for Poul Pedersens. Vagtmesteren, glad 
over i mig at træffe en, der talede tydsk, sagde mig, at 
de vare et Detagement af det ved Glostrup posterede Re
giment lette Dragoner, alle Hanoveranere, der kom her til 
Byen for at kjøbe Levnedsmidler. Jeg førte alle Dragonerne 
ind i min Gaard, beværtede dem alle med Brændeviin og 
011, gjorde Anstalt, at Vagtmesteren fik efter Forlangende 
til Kjøbs hos Niels Hansen Flæsk, Kartofler og 1 Qvie. 
Jeg lod min Vogn gaae med Komandoen med det Kjøbte 
til Glostrup og fulgte selv med for at skaffe Niels Hansen 
Penge for det solgte og for at tale med den Høystkom- 
manderende om at Leverancerne af Levnedsmidler kunde 
skee efter ordentlige Reqvisitioner til flere visse Byer i 
Omegnen. Dette sidste lovede en Ritmester (med hvem 
jeg talede, da Obersten var fraværende) at lade skee saa- 
snart man kom noget mere i Orden her. Hele Glostrup 
Prestegaard og Bye vrimlede af Officerer og Dragoner. 
Niels Hansen fik 10 Rd. for sin Qvie (den var 15 Rdl. 
værd) og 1 $ for hver Skp. Kartofler og 18 /S for hver ® 
Flesk. Da jeg kom tilbage fra Glostrup, saae [jeg] en 
engelsk Flaade paa omtrent 70 Seilere, der fra, i Gaar af 
havde ligget ved Indløbet af Kjøgebugt, at trække i en 
ligge (!) Linie efter hinanden ind i Bugten op mod Kjøge- 
kro, hvor et Undersøgelses Skib laae for at vise de øvrige 
Veie (!). Hele Flaaden lagde sig om Aftenen i en Klump 
tet ved Landet ved Kjøgekroe, hvoraf vi formodede at

*) H. taler, som det af det følgende vil ses, oftere om Dragoner, 
men efter Ræders Opgivelser om den engelske Hærs Sammensætning (I 
S. 104—07) var der ingen Dragoner med. Imidlertid fremgaar det med 
tilstrækkelig Sikkerhed af Aktstykkerne i Sagen mod Fr. de Coninck m. 
fl., at i det mindste 1 og 2. Kavalleriregiment og utvivlsomt ogsaa 3. var 
lette Dragoner.



Fra 1807. 299

det var en Transportflaade med Landgangs Tropper, som 
vilde gaae i Land der.*)

Mod Aftenen kom en egenhændig Ordres fra Oberst 
v. Reden i Glostrup, at da Øvrigheden paa Khs Amt havde 
forladt Amtet og Contributionerne desaarsag ikke kunde 
forholdsmessigen fordeles eller ordentligen indkomme til 
Tropperne, saa indsatte han som Høystkommanderende for 
det 3die lette Dragon Regiment af den tydske Legion i 
Hs. Storbritanniske Majestæts Tjeneste Fogden i Glostrup**) 
til at fordele paa de omliggende Byer (sc: Avedøre, Brønd- 
bye Øster, Brøndbye Wester, Wallensbek, Herstedøster og 
Wester, Leddøe, Smørum, Sengeløse) Regimentets daglige 
Fornødenheder og Fourage og Mundprovisioner, saa at 
Fogderne i disse Byer skulde være Fogden i Glostrup 
lydige, da Obersten i manglende Fald maatte med mili- 
taire inddrive Reqvisitionerne. Ved denne Ordres syntes 
Begyndelse til en Slags Orden i Tingenes Gang at være 
skeedt og de vildkaarlige Reqvisitioner af omstreifende Ma
rodørs at være noget standset; og beroligede ved denne 
Tanke nøde vi Gud skee Lov denne ‘Nat en rolig Søvn 
og stode vederqvægede derved op temmelig muntre neste 
Morgen.

August d. 2ide. Denne Fredag var atter en meget 
urolig og bedrøvelig Dag for os. Strax om Morgenen kom 
en Kommando Dragoner, der paa Reqvisition erholdte om- 
trænt 30 ® Flesk, 40 ffi Brød, 1 Læs Høe og 2 Td. Byg.

Neppe var de borte, førend Kl. omtrænt 9 om For
middagen hele Gaden omkring Skolen vrimlede af engelske 
Fodfolk, som her gjorde Holdt i deres Marsch. Jeg løb

*) Hovedstyrken af den fra Rygen kommende tyske Legion (jvfr. 
Note f) S. 293) gik i Land mellem Skillings- og Korporalskroen den 21de 
Avgust.

**) Hans Navn var Peder Hansen (Forhørsudskriften i Sagen mod de 
Coninck m. fl. S. 368).
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strax ud paa Gaden over til Skolen for at tale med Offi
cererne og blev strax omringet af dem; men kun en eneste 
iblandt dem alle kunde tale lidt gebrokken Tysk, de øvrige 
ikkun engelsk. Man spurgte mig om Veien og Veiens 
Længde til Vallensbek og Kjøge. Man bad mig om lidt 
Vand at drikke. Jeg løb Hjem og lod Ane og Hanne 
bringe 3 store Krukker fulde med Melk og Vand samt 
Øllglas ud paa Gaden. Alle Officererne, saavel til Hest 
som til Fods, bleve ledskede i den store Hede. De vare 
alle meget høflige og takkede mig paa det forbindtligste 
for min Tjenstberedvillighed. Soldaterne bleve imidlertid 
ledskede med bart Vand, som nogle Huuskoner trak op 
af Brøndene til dem. Efter 1/4 Times Holdt paa Gaden, 
blev givet et Par Stød i en Trompet, og den hele Batallion, 
der ingen Kanoner førte med sig, marscherte meget stille 
og hurtigen til Vallensbek, uden i mindste Maade at be
svære nogen Indvaaner her i Byen.

Kl. 11V2 kom et hylende Bud til mig med Begjering 
at jeg vilde komme ned til Christian Pedersen, da en Trop 
engelske Marodørs vare komne over Marken fra Kh. og 
borttoge alt Qvæg og Faar af Marken for Fode fra 4 
Gaarde i den Ende af Byen. Men da Unge Plans Larsen 
fra Brøndbye Øster just var kommen med Vogn for at af- 
hænte mig til Brøndbye Øster for at kaste Jord og holde 
Ligtale over hans Fader, kunde jeg ikke komme, men 
maatte, hvor nødig jeg end forlod mit Huus under denne 
Allarm, følge ham til Brøndbye Øster. — Da jeg kom til 
Brøndbye Øster var alt her i en ynkelig Tilstand. Uden
for Lars Andersens Gaard stode paa Gaden nogle engelske 
Soldater og holdte sammenkoblede med Tøyrene en stor 
Mængde Qvæghøvedere og Faar, som de havde taget paa 
Marken; de stode og ventede paa mere Qvæg og Faar, 
som 2de engelske Officerer vare henne at sammendrive fra 
Brøndbye Wester. Jeg gik hen til Soldaterne, der holdt 
Qvæget; men da jeg ikke kunde tale engelsk med dem
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maatte jeg gaae tilbage til Kirkegaarden, hvor Liget imid
lertid var nedsat i Graven. Der var en drøvelig Liigbe- 
gjengelse. Jeg holdt en meget kort Liigtale og reiste 
Hjem med inderlig Bedrøvelse; thi høystrørende var det 
at see Bønderne staae omkring paa Gaden og med for
tvivlende Hændervriden at see deres Kræature saaledes 
tages og bortføres.

Om Eftermiddagen kom en Vagtmester fra Glostrup 
til Fogden Niels Pedersen. Jeg blev hentet, da man ikke 
kunde forstaae, hvad han vilde. Jeg erfarede da, at han 
reqvirerede her af Byen 100 Stkr. Kantonerings Pæle paa 
2V2 Al. Længde til at binde Dragon Hestene ved. Medens 
jeg gik omkring paa Gaden for at foranstalte denne Re- 
qvisition, mødte mig den hele Battallion engelske Fodfolk 
som om Formiddagen var marscheret her igjennem Byen 
til Vallensbek; de kom nu tilbage og marscherede til Fri- 
deriksberg. Alle Officererne hilste mig venligen idet de 
marscherede mig forbi, gjenkjendende mig som den der i 
Formiddags havde ledsket dem med Melk. Denne Bat- 
taillon engelsk Infanterie omtrænt 5 å 600 Mand havde 
ligget den Middag i Vallensbek formodentlig for at dække 
de engelske Troppers Landgang ved Kjøgebroe og mar
scherede nu tilbage til Kh. efterat Landgangen var fuld
ført. Deres Gjennemmarsch herigjennem Byen skedte lige- 
saa stille og ordentlig i Eftermiddag som i Formiddag.

Om Aftenen erfarede jeg, at de Engelske, der om 
Formiddagen havde taget Qvæget og Faarene i Brøndbye 
Øster og Brøndbye Wester, havde taget et Par af Eier- 
mændene for hver Bye med dem til Frideriksberg, hvor 
man havde givet dem skriftlige Beviser for alle de Qvæg 
og Faar, som de havde taget, paa det at Eiermændene 
skulde erholde det tagne igjen betalt af det engelske Com- 
missariat, saasnart dette blev oprettet.

August d. 22de. Strax denne Løverdag Formiddag 
kom en Korporal med 2de Dragoner til mig og reqvirerede
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Brød og Flesk samt Sukker. Salt, Sæbe o. s. v. hvilket 
skulde leveres til det Korps Dragoner, der lægges hos 
Mortesen paa Spandagergaard.*) Da nu desuden adskillige 
Hold Marodøre saavel af Dragoner som af Artillerister 
havde saavel i Gaar som i Dag foruroliget denne Bye og 
mig med deres Fordringer af Levnedsmidler, saa skrev jeg 
til Schouboe, at han vilde bede Oberst v. Reden befrie os 
fra omstreifende Marodørs af hans eget Regiment og fra 
Reqvisitioner til andre Korps, naar vi efter hans Ordres i 
Gaar leverede til ham, hvad der gjennem Fogden i Glostrup 
daglig reqvireredes. Men Schouboe svarede, at her ikke 
nu mere var at tænke paa nogen Orden; da man allerede 
havde i Gaar indbragt Saarede af Forposterne i Egnen ved 
Roeskilde. Jeg besluttede nu at følge med de reqvirerede 
Fødevarer, til Spandagergaarden for at tale med de der
værende Officiers. Jeg traf der en meget høflig Ritmester 
v. Busche, der lovede at understytte hos Obersten mit 
Forslag, at nemlig Brøndbye Wester og Brøndbye Øster 
Byer kunde erholde et Par Dragoner til Sauvegardes, der 
skulde beskytte disse 2de Byer for omstreifende Maro
dørs og fremmede Reqvisitioner, imod at disse 2de Byer 
forsynede den 3die og 4de Esqvadron Dragoner med Fou
rage og Mundprovisioner efter ordentlige Reqvisitioner. Vi 
fulgte begge til Oberst v. Reden i Hovedqvarteret i Glo
strup, efterat han paa min Begjering havde afsendt en 
Korporal til min Kone for at underrette hende om Aar- 
sagen til min længere Udeblivelse. — Paa Ritmesterens 
Forestilling billigede Obersten mit forestaaende Forslag i 
alle Dele. Ved min Hjemkomst fandt jeg min kjere Kone 
i høy Grad deskontenenceret over min længere Udeblivelse; 
efterdi den til hende sendte Korporal ikke havde været

*) Spanagergaard ligger ved Vejen mellem Kjøbenhavn og Glostrup 
lidt over en Fjerdingvej fra Brøndbyvester.
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hos hende. Han kom strax efter min Hjemkomst og und
skyldte sig med at have forfeilet Veien og min Gaard.

Om Eftermiddagen kom en Vagtmester fra Ritmester 
v. Busche til mig med Reqvisitionerne af Brøndbye Wester 
og Brøndbye Øster for 3die og 4de Esqvadron for den 
følgende Dag; nemlig 3 Skp. Kartofler, 9 ® Flesk, 1 Par 
Ender, 2 Læs Havre og 1 Læs Høe for hver Esqvadron. 
Han sagde tillige, at i Aften kom de belovede Dragoner 
til disse Byers Beskyttelse, og medbragte til mig 2de Be
skyttelses Beviser, et paa engelsk og et ligelydende paa 
tydsk, hvilke Dragonerne skulde forevise alle ankommende 
fremmede Detaschements, der maatte komme til disse Byer. 
Indholden af disse Beviser var: at da disse 2de Byer vare 
anviste at levere Fourage og Mundprovisioner til den 3die 
og 4de Esqvadron lette Dragoner, saa var dem af Oberst 
v. Reden lovet Befrielse for Leverencer og Kontributioner 
til andre Korps. Han haabede derfore at enhver ankom
mende respecterede denne hans Anordning. Vagtmesteren 
der bragte mig dette, havde tillige en Hilsen til mig fra 
hans Major, om det var mueligt at jeg kunde skaffe ham 
2 ® Kaffe, 1 ® Snuustobak og 2 Potter Brændeviin. Jeg 
lovede om mueligt at forskaffe ham det fra Kjøge næste 
Dag. —

Kort før denne Vagtmesters Ankomst havde vi en 
Gjennemmarsch her igjennem Byen af de fleste af de Trop
per, som i Gaar vare gaaet i Land ved Kjøge Kroe. Me
dens vi Kl. 2 spiste vor Middags Mad, kom en Officeer 
ridende i Gaarden og lod mig kalde ud til sig, og lod 
særdeles fornøyet med at jeg kunde tale Tydsk. Han 
spurgte mig om denne og de omliggende Byers Navne 
samt nermeste Vei til Frideriksberg. Han bad mig meget 
høflig at følge sig hen paa Gaden; hvor jeg ved Brønden 
blev omringet af 12 fornemme ridende Stabsofficerer, hvor
iblandt een, de med udmærket Ærbødighed tittulerede deels
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Mylord, deels General, Lord og General Roslin.*) Han reed 
i en simpel rød Kjole, uden noget udvortes Hæderstegn 
eller Orden. De spurgte mig og om denne og de om
liggende Byers Navne, samt nærmeste Vei til Kh., og for
vissede sig om mit Udsagns Rigtighed ved at sammenholde 
det med smaae Landkort, som de reed med i Haanden; 
hvilket jeg snart gjenkjendte at være et Kort over Kjøge- 
bugt og Omegnen deromkring paa nogle Mile til Frede
riksberg, aftegnet efter en temmelig stor Maalestok. Da 
Generalen, efter meget høflig at have hilset og takket mig, 
reed bort ad Frideriksberg til, blev endnu nogle af de 
øvrige Stabsofficere tilbage, bedende mig om lidt Vand 
at drikke. Jeg løb til en nærboende fattig Huusmand, der 
trak en Spand Vand af sin Brønd; en gammel Leer Spøl
kum tjente til Drikkekar. Man blandede en halv Spølkum 
Vand med tyndt 011, som en just tilkommende Dragon 
havde faaet i sin Træflaske; og denne Drik lode de dem 
smage ret godt. En Major af Jægerne med grøn Uniform 
spurgte mig især meget om Priserne paa Levnedsmidlerne, 
da som han sagde, om et Par Dage et engelsk Kommis
sariat vilde blive oprettet, hvorfra alle for den engelske 
Armee reqvirerede Fornødenheder vilde blive betalte. Me
dens denne Jæger Major, der komenderede Avantgarden, 
endnu talede med mig, kom den gjennemmarscherende Ar
mee anrykkende op ad Gaden fra Strandveien af. Majoren 
forlod mig; og nu defilerede forbi mig paa Gaden forskel
lige Troppe Korps, deels Jægere i grøn Uniform, deels 
Infanterister i rød Uniform, med deres 4 spændte Feldt- 
kanoner og Krudtvogne. Efterat jeg i kort Tid havde 
været Tilskuer af dette i Brøndbye Wester saa usædvanlige 
Syn, løb jeg hjem. Ved min Port mødte mig en Leutnant 
med en civilklædt, formodentlig en Doctor, som bade mig om

*) Generalløjtenant Lord Rosslyn, Kommanderende for den ene af 
de tre Divisioner, hvoraf Angrebshæren bestod.
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noget at spise og drikke. Jeg førte dem i min Have Gang, 
hvor min Kone opdækkede for dem af det Maaltid, hvor
fra vi selv vare forstyrrede, som de med Taknemmelighed 
lode sig smage ret ved tilligemed Melk at drikke. Imid
lertid vare nogle af de bag om Byen streifende Jægere 
komne ind i min Have og fyldte med min Tilladelse Lommer 
og Huer med Stikkelsbær og Ebler. Da Leutnanten og 
Doktoren vare mættede, spurgte de vel om, hvormeget de 
havde at betale mig; men vare ret vel tilfredse med at 
jeg intet forlangte. Strax efter kom en vakker Kaptain 
ind i Haven og begjerede nogle Eg tilkjøbs. Min Kone 
leverede ham 4, som han gjemte oven i sin Hue. Uagtet 
vi vedholdende vægrede os ved at modtage Betaling der
for, lagde han dog 2 Otteskillinger paa Bordet, og med 
Tillæg, at vi da vilde give vore Tjenere dem. Imidlertid 
vedvarede Gjennemmarschen uophørlig. Da jeg lidt efter 
kom udenfor min Gadeport, holdt der en Jægermajor til 
Hest; da jeg sagde ham at jeg var Presten, sagde han 
mig, at han var den Major der komenderede Ariergarden 
af disse Gjennemmarscherende; at han kunde kjende at 
dette maatte være Prestens Gaard og Have, og at han 
derfore selv vilde holde her Vagt, at ikke de ved Gjennem
marschen sædvanligen omstreifende skulde foraarsage mig 
Ubehageligheder. Han lod til en aldrende Mand af megen 
Jevnhed, Retskaffenhed og Erfaring. Han sagde at han 
havde gjort Feldttog med nesten i alle Verdens Dele, at 
det Troppe Korps, som nu trak her igjennem bestod af 
8000 Mand Infanterie, og at 1000 Mand Artillerie, som 
tilligemed disse vare komne i Land i Gaar, trak ogsaa i 
Dag langs med Strandkanten til Kh.: at han havde hørt i 
Dag at nogle Bønder længere ude i Landet havde med 
Høetyver o. s. v. anfaldet deres Dragoner, og lagde han 
til: saadan Bondekrig er det daarligste Foretagende, da 
den slet ikke kunde hjelpe Landet; men tvertimod skade 
det meget, ved at udsætte det for Mord og Brand: at en
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liden Trop regulaire Tropper læt kunde ødelægge mange 
1000 saadanne uorganiserede Bønder; at kun ordentlige 
Krigere skulde stride med Krigere og den ukaldte Borger 
og Bonde holde sig rolige ved deres Hjem og deres Ar- 
beider.*) Han beklagede os her paa Amtet, at vore vers
lige Øvrigheder, som han havde hørt, havde forladt Amtet, 
da de i Forening med de Høystkommanderende havde 
kundet biedrage meget til Rolighed og Orden i Reqvisitio
nernes Aflevering og Fordeling for Betaling etc. etc. — 
Da han saae at Gjennemmarschen var reent forbi, forlod 
denne Major mig med venlig Afskeed og uden at vilde 
nyde hos mig det mindste.

August d. 23de. I Dag Søndag Morgen tidlig sendt 
en Vogn af Byen til Kjøge for at indkjøbe det Majoren i 
Gaar havde ønsket sig. Med hvilken Vogn jeg og erholdt 
1 Skp. Salt, og nogle andre af Byefolkene nogle andre 
Fornødenheder.

Da jeg til Førsttjeneste kom til Brøndbye Øster var 
den belovede Byen beskyttende Dragon der ankommen. 
Jeg overleverede ham de mig til denne Byes Beskyttelse

*) Der sigtes hermed vistnok til det Sammenstød, som efter Korps
kommandøren, General v. der Deckens officielle Indberetning til Cathcart 
skal have fundet Sted paa Tilbagetoget fra Frederiksværk d. 19. Avgust, 
men hvorom danske Kilder tier. Flere hundrede Bønder skal, for største 
Delen væbnede med Høtyve, Leer o. desl., have samlet sig paa en Bakke, 
hvorfra de beskød de engelske Tropper, saa en Løjtnant Ernst von Poten 
maatte sprænge dem fra hinanden med Dragoner. Noget maa der sikkert 
have været herom, men ganske vist har den ubetydelige Affære i N. Lud- 
low Beamishs Fremstilling (Gesch. der kgl. deutschen Legion 1 Th. S. 
in—115) antaget ganske uforholdsmæssige Dimensioner, og Ræders skarpe 
Ytringer (I S. 138 Anm.) er forsaavidt ikke uberettigede, om han end synes 
at have overset, at B. virkelig har haft noget at støtte sig til (jvfr. Blom: 
Krigstildragelserne i Sjælland 1807 S. 73 f.) At Sagen har gjort Indtryk 
paa de engelske Officerer, som efter Evne søgte at skaane den civile Be
folkning, forstaar man nok, og heraf maa vel ogsaa Overdrivelserne for
klares.
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fra Ritmester Busche sendte Papirer, og forklarede for 
Byens sammenkaldte Gaardmænd den Foranstaltning til 
Orden og Sikkerhed, som jeg for denne Bye havde truffet, 
hvor ved de bleve meget fornøyede og beroligede; helst 
da der Natten tilforn havde i nogle Gaarde været larmende 
fordrende uhøflige Marodørs fra de engelske Tropper ved 
Kh. —

I Dag efter Gudstjenesternes Holdelse begyndte Folk 
med nogen mere Rolighed og Lyst at tage fat paa Høst- 
arbeidet i Marken, hvilket nesten hele forrige Uge, uagtet 
det overmaade deilige Høstveir var bleven forsømt til ubo
deligt Tab for Landet. Thi istedetfor at høste, flygtede 
mange tusinde frem og tilbage omkring i Landet; de til
bageblivende løbe deels ørkesløse omkring i Gader og Huse 
og med Sladder og Klager opfyldte alt med Skræk; deels 
vare de Nat og Dag kun beskjeftigede med at nedgrave 
deres Tøy i Jorden. Tjenestefolk vare uvillige at efter
komme deres Husbonders Befalinger; og tvang man dem 
end til at gaae i Marken til Arbeide, stode de der for det 
meste uvirksomme, gabende, lyttende, sladrende, saa at 10 
Mennesker, der dog vilde have deres sædvanlige Mad og 
Drikke, ikke bestilte om Dagen saa meget som ellers 1 å 2 
Mennesker kunde arbeide.

Søndag Eftermiddag, da vi med Taknemmelighed til 
Gud nød nogle skønne rolige Timer, blev jeg med en 
Vogn hæntet til Vallensbek, for at treffe de fornødne For
anstaltninger med Hr. Svendsen, der, angrebet af sin gamle 
Sygdom sadte ved sin urolige Tale og Forhold, helst naar 
fremmede Krigsfolk kom til Byen, Sognefolkene i megen 
Bestyrtelse og Forvirring.*) Efterat have paalagt Svendsen

•) Andreas Svendsen, Sognepræst for Vallensbæk 1805—21, da han 
entlediges, fordi den periodiske Sindssygdom, hvoraf han led, truede med 
at tage Overhaand, idet Anfaldene efterhaanden synes at være bievne baade 
hvppierere oer voldsommere’. Hammond oer Bispen bar over med ham oer
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en Slags Huusarrest o. s. v., reiste jeg efter Vallensbek
kernes indstændige Begjering til Hovedqvarteret i Glostrup, 
for at tilkjendegive Obersten Svendsens Tilstand; at hans 
Detaschements til Vallensbæk ikke maatte reflektere paa 
den syge Prests urolige Tale og Forhold, ja om mueligt 
slet ikke komme til Prestegaarden. Alt dette lovede Ober
sten mig og udstedte i min Nærværelse de fornødne Ordres 
desangaaende. Da jeg paa Veien til Glostrup mødte den 
til Kjøge afsendte Vogn, tog jeg det til Majoren kjøbte 
med mig, lagde Veien fra Glostrup om ad Mortesens,*) 
overleverede Majoren egenhændigen det til ham kjøbte, 
hvilket han med Taknemmelighed betalte, hvad det havde 
kostet. Da jeg kom kun temmelig sildig hjem om Aftenen, 
fandt jeg min Lotte igjen høyst urolig over min Ude
blivelse.

August d. 24de. Tidlig om Morgenen foranstaltede 
jeg afsendt denne Mandags Reqvisition til vor Dragon 
Esqvadron, nemlig 86 ® Brød, 3 Skp. Kartofler, 1 Faar, 
1 Skp. Erter, 1 ® Lys, 2 Læs Havre, 1 Læs Høe. Medens 
jeg hermed var beskjeftiget kom Gaardmand Jacob Jensen 
og Peder Jensens Kone fra de udflyttede Gaarde, klagende 
for mig bitterlig over at der havde været 2de Marodørs 
hos dem; tvunget Fruentimmerne (Mændene vare ikke 
hjemme) til at oplukke Skabe og Kister; taget ikke allene 
Fødevare, men ogsaa Linnet, Skjorter, Tørklæder og Støv
ler. Jeg sendte strax vore beskyttende Dragoner, der nylig 
havde været omkring paa Marken for at patrollere, derud

søgte kun at hindre ham i under Anfaldene at komme ud mellem Folk, 
hvor han vakte Forargelse og Anstød ved sit Væsen, sin Tale og hele sit 
Forhold, medens han, besynderligt nok, samtidig passede sine Embedsfor
retninger upaaklageligt. Sandsynligvis har Krigsbegivenhederne været for 
meget for denne skrøbelige Hjerne og fremkaldt eller fremskyndet Ud
brudet af en Paroxysme. (Aktstykker i det sjællandske Bispearkiv. Ind
komne Breve fra Smørum Herred. Sj. Pr. A.)

•) Ejeren af Spanagergaard.
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omkring. Men de kom tilbage uden at have truffet nogen, 
da Marodørerne allerede vare bortredne. Jeg lod da ved 
en af Dragonerne melde for Obersten i Glostrup det fore
faldne. Kl. 12 om Middagen kom en Major, en Artellerie- 
Leutnant med 3de Mænd ridende her til Prestegaarden og 
forlangte at jeg som Tolk skulde følges med dem til de 
Gaarde, hvor denne Uorden var forefalden. Medens jeg 
dertil lod een Hest for mig hente af Marken, stege Offi
cererne af hos mig. Efter et Qvarteers Ophold reed jeg 
med dem ud til disse Gaarde. Ved de der holdne For
høre, blev det ved Fruentimmernes Vidnesbyrd med tem
melig Vished oplyst, at de 2de plyndrende Marodørs ikke 
havde været Dragoner, men Artellerister med Artellerist 
Mundering og Huer til Hest, og paa Spørgsmaal, om de 
blandt de her holdende kunde gjenkjende de plyndrende, 
svarede 2de Fruentimmer, at 2de der holdende Artellerister, 
en Kanoneer og hans Knegt, lignede de Plyndrende; 2de 
Fruentimmer paastode bestæmt, at de gjenkjendte dem; 
men 2de Fruentimmer vilde ikke, fordi de ikke torde, sige 
hvad de vidste. Da Majoren lod spørge disse 2de sidste 
Fruentimmer, om de Plyndrende havde talet saadant Sprog 
som han, svarede disse Frygtsomme at de syntes Nei. 
Dette Svar greb Majoren, der neppe for Regimentets Ære 
ønskede de Skyldige her opdagede, sigende at de Plyn
drende følgelig havde været indfødte Engelændere og der 
ikke stode under deres Komando, i sær da de tvende med
bragte Artellerister vel havde været ude af Leiren i Glo
strup, da Klagen indløb, men de havde været ude til Fods, 
og det var oplyst, at de Plyndrende havde været til Hest. 
Og hermed reed Majoren med sin hele Komando tilbage 
til Glostrup. Jeg har siden hørt, at Dagen efter bleve i 
Leiren i Glostrup 2de stærkt fugtlede og en degraderet, 
formodentlig de 2de Artellerister.

Om Eftermiddagen ankom til mig en ikke høflig og 
temmelig truende Vagtmester, der fordrede, at vi skulde
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tilveiebringe mere Levnedsmidler i sær af Brød, som vi i 
sær af Mangel paa Meel og Møllevind ikke kunde skaffe. 
Medens han sad og truede med Huus Visitationer, ankom 
Ritmester v. Busche selv ridende, steeg af og bad mig 
med megen Alvorlighed at tilveiebringe saa meget Brød 
som muelig, da Dragonerne lede Mangel derpaa; jeg lovede, 
at saasnart vi kun kunde faae malet skulde de faae saa- 
meget Brød, de behøvede, og imidlertid skulde jeg tilveie
bringe saameget mueligt. Ritmesteren lod meget urolig, 
vilde slet ikke sidde ned eller opholde sig. Yttrede Mis
tanke mod hans Vert Mortesen som Spion ved sin Søn; 
hvilken Mistanke jeg betog ham ved helligen at forsikkre 
ham, at Mortesen ingen Søn havde. Ritmesteren forlod 
mig efter et meget kort Ophold, forsikkrende mig tilsidst 
sin Beskyttelse ved os forundte Sauvegarde saalænge som 
mueligt, og det af Tillid til min Redelighed. Ved Rit
mesterens Ankomst blev den lidt høflige Vagtmester meget 
høflig.

August d. 25de. Besørget den Dags Reqvisitioner 
med 2de Faar, 128 ® Brød, 1 Skp. Kartofler, 3 Salt, 
60 ® Flesk og 60 Eg. 3 Læs Havre.

Om Eftermiddagen, da jeg efter Sædvane stod i Klokke- 
taarnet, og den Gang betragtede en stor Brand Norden for 

. Kh. (vi havde de forrige Dage ligeledes seet store Ilde
brande paa Broerne ved Kh.) saae jeg en Officeer at ride 
ind i Byen. Jeg gik strax ned til ham paa Gaden. Det 
var en Dragon Ritmester, der ønskede en Hest tilkjøbs. 
Jeg indbød ham til mig i Prestegaarden, hvor jeg fik ham 
adskillige Heste presenterede; men da ingen anstod ham 
reed han efter at have nydt lidt Drikke og Frugt høfligen 
bort.

Henimod Aften ankom til mig en Qvarteermester i 
Officeer Uniform, sigende, at han først samme Dag var 
kommen i Land og skulde herefter selv besørge Reqvisi- 
tionerne, og kom for af mig at erfare, hvad vi hidtil havde
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leveret af Mundprovisioner og Fourage, da han i Morgen 
vilde afgøre alt deels med Penge, deels med Qvitteringer, 
der bleve betalte af det engelske Kommissariat. Efter at 
jeg havde givet ham de begjerede Oplysninger og nogle 
Forfriskninger, reed han bort. Han lod til at være en 
reel og høflig Mand.

— d. 26de. Om Morgenen besørget denne Dags Re- 
qvisition med 1 Faar, 1 Skp. Erter, 2 Skp. Kartofler, 
3 ® Salt og 2 Læs Havre; 1 Læs Høe.

Om Formiddagen blev her i Byen meget uroligt for
medelst Gjennemmarsch af et stærk Korps Infanterie og 
Jægere, som kom fra Kh. og trak gjennem Vallensbek 
henad Kjøge til for som man sagde at opsøge vore ude i 
Landet samlede Landeværn under General Castenschiold.*) 
Ved denne Gjennemmarsch foruroligedes vi som sædvanligt 
i sær af omstreifende Jægere, der løb omkring i Gaarde 
og Haver og begjerede Mad i sær Drikke. Dog Trodset, 
der kom bag efter og gjorde Holdt heri Byen, var især 
larmende og paatrængende i adskillige Gaarde, da der der
med ere ingen Officere til Disciplin. Dog bidrog vore be
skyttende Dragoner en stor Deel til mueligste Orden.

Om Eftermiddagen kom der Bud efter vore 2de be
skyttende Dragoner, da det hele Dragon Regiment skulde 
rykke med ud ad Landet. Jeg reed da i Øyeblikket over 
til Mortesens Gaard for om mueligt endnu før deres Bort- 
reise at faae vore Leverence Regninger afgjorte. Da jeg 
kom til Gaarden, var Majoren og Ritmester v. Busche 
allerede borte, Qvartermesteren steeg til Hest og lovede 
at afgjøre alt, naar de kom tilbage. Jeg stod i Mortesens 
Lysthuus og saae 2de Regimenter Dragoner trække der 
forbi ud ad Landet; og Mortesen fortalte mig, at der den

*) Ræder (I. S. 169 og 197) og Blom (S. 104) opgive samstemmende, 
at det Korps, der under Wellesley skulde operere mod Castenskjold, først 
d. 27. August detacheredes fra Belejringshæren.
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Dag var truken der forbi ud ad Landeveien 10 å 12000 
Mand Infanterie, Jægere og Bjergskotter, samt 30 å 40 
Feldtkanoner, alt mod Castenschiold.*) — Da jeg kom 
hjem igjen holdt Corth Knudsens Vogn fra Wallensbek i 
min Gaard, for at hente mig derned at hjemmedøbe Søren 
Lars Nielsens Barn. — Da jeg kom tilbage derfra reed jeg 
til Glostrup for maaske der at faae mine Regninger afgjorte. 
Men der var nu kun en lille Vagt tilbage med et Par frem
mede Officerer og en Feltprest, der ingen Besked vidste 
med Regningerne. Jeg kom derfor med uforrettet Sag 
Hjem igjen.

August d. 27de. En meget rolig Torsdag da intet 
mærkeligt tildrog sig. Vi maatte efter Reqvisition levere 
1/a Td. 011 til Posten i Glostrup.

— d. 28de. I Dag Fredag Formiddag Kl. 10 hørte 
vi nogle meget stærke Kanonskud fra Kjøge eller Greve 
Kanten, der lode os formode en Attaqve imellem Enge
lænderne og Castenschiold.**) Samme Formiddag blev 
der fra Glostrup reqvireret 1000 ® Brød til den udmar- 
scherede engelske Armee. Brøndbye Wester leverede 400 
Brøndbye Øster ligeledes 400 ® og Avedøre skulde leveret 
200 ®; men der var intet Brød i Byen.

— d. 29de. Denne Løverdag var alt roligt her og 
intet mærkeligt passeret.

— d. 30te. Efter rolig holdne Gudstjenester, Middags 
Maaltid og Kaffebord, bleve vi uformodentligen glædede 
med et Besøg af vore saa kjere Venner i Hersted Hr. 
Bendtsen og Kone;***) med hvem vi vendskabelige under
holdte os om Dagenes Begivenheder til Kl. 7, da de droge

*) Her har Fantasien spillet H.s Hjemmelsmand et Puds. Welles- 
leys Korps var ialt kun paa 6000 Mand og 2 Batterier. Ræder IS. 197 f.

**) Slaget ved Køge stod først d. 29. Avgust.
***) Carl Christian Bendtsen, Sognepræst for Herstedvester 1784—1809, 

gift med Gunild Dorothea Nyholm.
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hjem. Medens de vare her kom en Dragon Korporal med 
Transport Vogne fra Kjøbenh., spørgende om Vei gjennem 
Vallensbek til Kjøge, hvorhen han og tog Veien.

Samme Aften Kl. 8 syntes vi at høre en længe ved
holdende Kanonade, som forekom mig at høres fra Egnen 
langt paa hiin Side Kjøge.

— d. 31te. Denne Mandag Morgen Kl. 6 blev jeg 
inden jeg endnu var fuld paaklædt kaldet over til Gaard- 
mand Anders Jensen, hvor jeg fandt en smuk engelsk Ar- 
tellerie Officeer med 2de Mænd til Hest, der paa Marken 
havde taget 3de af Anders Jensens Heste og vare nu i 
Begreb med at legge deres Grimer paa dem for at føre 
dem bort. Da Officeren ikke kunde tale andet end engelsk 
maatte vi gjøre os forstaaelige for hinanden ved enkelte 
Ord og Tegn. Han gav mig til Manden et Beviis for de 
3de tagne Heste, for hvilke Betaling kunde hentes hos det 
engelske Komisariat, naar Kh. var indtaget!!! og Kh. 
maatte de have sagde han i det han med truende Mine 
trak sin Sabel halv ud. Efter at have drukket lidt Melk, 
reed han bort med Hestene, bydende os meget høflig god 
Morgen.

Denne Dags Formiddag saae vi ikke allene en stærk 
Brand ved Kh., som paa Nørre eller Øster Broe, der ved
varede hele Formiddagen; men vi saae og hørte og fra 
om Morgenen tidlig til henimod Middag en rædselfuld stærk 
Kanonade saa langt Norden for Kh., at jeg formodede, at 
det var et hæftigt fjendtligt Angreb paa de nordligste Bat
terier, Trekroner og Lynetten. Jeg stod da i Taarnet og 
saae noget med redselfuld Røgdamp at springe i Veiret, 
som et Skib sprang i Luften.*)

*) Hvad H. her har iagttaget er Udfaldet i Classens Have d. 31. 
Avgust og det samtidige og efterfølgende Bombardement fra de danske 
Bombarderfartøjer, Kastellet og Søfarterne, som Følge af hvilket et engelsk 
Transportfartøj «Charles of Kirkaldy> sprang i Luften og et stort engelsk
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Samme Dags Formiddag saae jeg fra Taarnet 11 å 12 
Transport Skibe seile omkring Stevnskling (!), formodentlig 
Undsætning til den mod Castenschiold dragne engelske 
Armee.

I Kjøgebugt ligger i disse Dage et engelsk Krigsskib 
ubevægeligt paa sit Sted, man siger, at det ligger paa 
Grund og kan ikke komme løs igjen. Tvende mindre 
Skibe har i disse Dage bestandig krydset frem og tilbage 
i Kjøgebugt.

September d. iste. I Dag hørte vi igjen enkelte 
stærke Skud, formodentlig fra vore Søebatterier.

I Eftermiddag glædede vor Ven Bindesbøll*) os med 
et Visit paa en Times Tid; han medbragte til mig en 
Skrivelse fra en Komission i Lyngbye til at cirkulere 
her i Herredet. **) Ligeledes medbragte han fra Hr.

Orlogsskib blev stukket i Brand. Jvfr. Ræder IS. 214 ff. og Garde: Den 
dansk-norske Sømagts Historie 1700—1814 S. 450 f., hvor dog den sidst
nævnte Begivenhed ikke omtales.

*) Utvivlsomt H.s jævnaldrende, Sognepræst i Ledøje (1797 —1830) 
Jens Bindesbøll.

**) Den bestod af Grev S. L. Schulin til Frederiksdal, Etatsraad Fr. 
de Coninck, Ejer af Dronninggaard, og Sognepræst i Lyngby B. F. Rønne. 
I den Protokol, den har ført over sine Forhandlinger, angiver den ved sit 
første Møde (paa Frederiksdal d. 20. Avgust) som sit Formaal <at gøre 
hvad vi efter Generalens (o: Cathcarts) Forlangende kunne i denne Sag til 
Bedste for Landet og Landets Undersaatter i vores Egn, og videre saa 
muligt, indtil de fornødne Anstalter fra vores egen Øvrighed kan følges». 
Det omtalte Cirkulære til «Omegnens respectable civile og gejstlige Betjente 
samt Honoratiores» konciperedes i et Møde d. 26. Avgust. Da den ikke 
havde kunnet bringe i Erfaring, at Amtets civile Øvrighedspersoner vare 
der tilstede, «hvilket ejheller er endnu opdaget», saa havde den sørget for 
Ordenens Opretholdelse, bevæget Flygtninge til at vende tilbage til deres 
Boliger og drage Omsorg for Afgrødens Indhøstning, gjort Forestillinger 
hos de fjendtlige Chefer om at beskytte Landmændene og hver uvæbnet 
Borger, søgt at forebygge Rekvisitioner med væbnet Haand «og de dermed 
lettelig følgende Plyndringer, Mord og Rædsler». Mange havde alt vel
signet dem for deres Virksomhed, og de henvendte sig nu til deres re-
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Bendtsen*) den engelske Admiral Gambiers og General 
Cathcarts Proklamation.**)

— d. 2den. I Følge en Skrivelse af iste September 
fra Pastor Rønne til Fogden i Glostrup ble ve i Dag sendte 
herfra Byen til Lyngbye 16 Afløsnings Vogne; ligeledes 
16 Vogne fra Vallensbek og 8 Vogne fra Herstedøster.

Paa denne i øvrigt meget rolige Dag fulgte en meget 
redselfuld Aften. Thi Kl. ys/4***) i Mørkningen begyndte 
paa Khs Reed en frygtelig Kanonade og Bombardement. 
Den begyndte ved de nordligste Batterier, men strakte sig 
snart almindeligt ud over den hele Defensions Linie til de 
sydligste Batterier. En utallig Mængde Bomber bleve ka
stede, men hvoraf den allerstørste Deel udsluktes eller brast 
i Luften, forinden de naaede Jorden. Efter x/2 Times 
Bombardement udbrød en hæftig Ild, som vi troede var i 
Kh,; men da Ilden efter at have brændt omtrænt 72 Time, 
begyndte at drive med Vinden Syd efter, saa formodede jeg 
at det var et Skib, engelsk eller dansk, der var skudt i 
Brand. Bombardementet og Kanonaden vedblev med om
trænt lige Hæftighed 2 å 3 Timer til Kl. henimod 11; 
men enkelte Skud og Bomber vedbleve endnu langt ud 
paa Natten. Efter at det brændende Skib i nogen Tid 
var drevet for Vinden, blev det siden staaende stille paa

spektable Medborgere i Egnen for at spørge, om de vidste noget bedre, 
de kunde foretage sig til Landets Bedste <i den Stilling, hvori vi som 
ubevæbnede befinde os, og om de ikke allerede have erfaret, at vi saa- 
ledes have forebygget megen Jammer for de Værgeløse, at vi ved Reqvisi- 
tionernes ligelige Fordeling have skaanet mange Marker og forekommet 
mange Voldsomheder». De ender med at meddele, at de vil forsøge paa 
gennem Kronprinsen at indhente Kongens Vilje. (Forhørsudskriften v. Sagen 
mod Fr. de Coninck m. fl S. 144 ff.)

*) Vistnok Jens Winther Bentzon, Sognepræst for Gladsaxe og Herlev, 
Provst for Sokkelund Herred 1805—08.

*♦) Aftrykt (paa Dansk) hos Blom S. 187.
***) Efter de sædvanlige Opgivelser begyndte Bombardementet Kl. 

7V4—7l/‘2. Det fortsattes til Kl. 8 Morgen.
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et Sted. Formodentlig drev det paa Grund, efter Situatio
nen her fra at see, ved Qvintus. Det brændte hele Natten 
og endnu neste Morgen Kl. 7 kunde vi see Røgen deraf 
paa samme Sted. —

September d. 3die. Denne hele Dag var alt her, og 
som det syntes herfra og i Kh. roligt. Kun om Aftenen, 
da det blev mørkt, saae jeg uophørlige Skudglimt hist og 
her, som det forekom mig, fra Khs Reed. Men jeg kunde 
ikke høre noget Knald, maaske fordi Vinden var Vesten.*)

— d. 4de. Denne hele Fredag var alt roligt i Brønd
byvester; men desto uroligere i Kh., hvorpaa der blev 
fyret fra om Morgenen tidlig til henimod Middag, og det 
i sær, som mig syntes fra Nørre- eller Øster-Fælled. Jeg 
saa ikkun Kanon- og Mørse-Røg; men Knald kunde jeg 
ikke høre, da Vinden bestandig vestlig baer fra.

Kl. 6 om Aftenen saae vi en meget stærk Ild brænde 
i eller ved Kjøbenh., saa at vi endog ved høylys Dag 
kunde see de vilde Luer slaae op i Røgen. Kl. 7 sprang 
derfra en stor Ildmasse i Luften, dog, som det forekom 
mig, ikke af Krudt. Da det blev mørkt blev denne Ilde- 
brands Udseende endnu langt frygteligere. Den oplyste de 
tykke Regnskyer i Luften med en skrækkelig Ildfarve og 
oplyste temmelig klart vor Gade, Gaard og Have. Kl. 11, 
vi gik til Sengs, brændte det endnu, skjønt med aftagende 
Hæftighed, Kl. 2 om Natten, jeg var oppe, var endnu 
Luften oplyst af Luerne. Saavidt jeg af Situationen kunde 
skjønne var det Tømmerpladsen der brændte, hvad enten 
den saa var stukket i Brand af Danske eller Engelske. I 
al den Tid det brændte blev der uophørligt fyret med 
Kanoner fra et engelsk Batterie, der som mig syntes maatte 
ligge ved Stranden neden for Bakkehuset. **)

•) D. 3. Sept. begyndte Bombardementet Kl. 6 og varede til Kl. 
7—8 næste Morgen, d. 4. fortsattes det svagt fra om Morgenen til Kl. 4 Eftm.

*♦) Det var ganske rigtigt Tømmerpladserne ved Kallebodstrand, som 
var bievne skudte i Brand ved gloende Kugler fra Batteriet ved gamle



Fra 1807. 317

— d. 5te. Strax tidlig denne Løverdag Morgen saae 
vi en meget stærk Røg, der forkyndte en stærk Brand 
midt i Kjøbenhavn. Vi saae tillige, at Frue Kirkespir var 
nedfalden og at den nærværende Brand var i og omkring 
denne Kirke; ved hvilket Syn vi opfyldtes med inderlig 
Bedrøvelse.*)

Da vi havde Efterretning, at Engelænderne i Dag vilde 
hjemsøge os for at tage Køer og Faar, og Erfaring havde 
lært os, at det da vilde gaa ud paa en Slags Plyndring, 
saa besluttede jeg at reise til Frederiksberg for at tale med 
Generalen herom, saa at Qvæg Leverencen kunde skee i 
en vis Orden ved ordentlig Fordeling. Jeg reiste Kl. 9. 
Men strax uden for Byen mødte jeg en engelsk Qvarteer- 
mester med 10 Mand bevæbnede, hvike kom for at gjeste 
os og tillige betale de Køer og Faar, som de havde taget 
d. 2ide f. M. i Brøndbye Øster og Brøndbye Wester. Jeg 
vendte da tilbage igjen, og de fulgte mig alle til min Preste- 
gaard. Her forbleve de omtrænt i 3 Timer, da Qvarteer- 
mesteren imidlertid betalede de Køer og Faar, som han 
den 21 de f. M. havde taget her i Byen, nemlig 4 Hol
landske Dukater for hver Koe og 5 engelske Skilling for 
hvert Faar. Og jeg maatte imidlertid tilveiebringe her af 
Byen 4 Køer og 12 Faar, som de toge med dem, hvilke 
bleve betalte efter omtrænt samme Priis. Jeg maatte tillige 
love dem at komme efter dem til Frideriksberg for at træffe 
med Generalen en Aftale om en ordentlig Leverence af 
Køer og Faar, hvilket jeg og gjorde. Paa Frederiksberg

Pesthus. Endelig tændtes ogsaa det ved Enden af Tømmerpladserne lig
gende, med Træbrystværn forsynede Batteri, hvorved Krudtforraadet sprang 
i Luften.

*) Bombardementet ophørte d. 5. Kl. 11 Fmd. I Nattens Løb havde 
Branden bredt sig fra Egnen om Graabrødretorv og Frueplads til Kultorvet 
og omliggende Gader.
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besøgte jeg Libenberg*) og Øhlenschlæger**); saae fra 
Frederiksberg Bakke og Slotsaltanen den skrækkelige Ilde- 
brand i Kh., som formodentlig var foraarsaget ved Frue- 
taarns Fald; og nu brændte, som mig syntes, det Qvar- 
teer Nordost for Frue Kirke og- imod Nørre Vold og Port; 
nemlig Kannikestrædet, Fiolstrædet, Skidenstrædet o. s. v. 
Det var et rædselsfuldt Syn!! Garde Komendøren Stop- 
ford, som jeg ved tysk Tolk talede med, lovede at sende 
mig Dagen efter Beskeed om Kjød Leverencen. Jeg maatte 
nu, for at faae et Par Regninger betalte, reise omkring til 
Bakkehuseft] og Valdbye; men efter at have reist derom
kring med en Tolk, Gersant Schlitter fra Herodes til Pila- 
tus, fik jeg dog ingen Penge, da man ikke kunde enes om, 
hvo der skulde betale dem. Jeg kom da sildig hjem om 
Aftenen, under Synet af de græsselige Luer i Kh.

September d. 6te. Saasnart Kirketjenesterne denne 
Søndag var forbi, kom Gersant Schliitter fra Frideriksberg 
med Ordres i Henseende til Kjødleverencen, at jeg i Mor
gen skulde levere til Frideriksberg 20 Køer og 50 Stkr. 
Faar. Han bragte tillige for mig 3de Fripasser fra Gene
ral Ludler.***) — Neppe var Gersanten expederet og bort- 
reist, førend jeg maatte ride ned til Stranden, hvor endeel 
engelske Søefolk vare gaaet i Land fra 3de Skibe, som 
der laae for Anker, og taget alle ved Stranden boende 
Udflytteres Heste og Vogne til at sammenslæbe Stene til 
en Gang ud i Stranden. Jeg foreviste General Ludlers. 
Fripas, at de ingen Kræature maatte tage her fra Byen, 
hvilket de og lovede. Jeg lovede, at de i Morgen skulde 
faae flere Vogne oppe fra Byen til at afløse dem de havde 
taget; og dermed vare de tilfredse. En af disse Officerers

*) Daværende Slots- og Sognepræst paa Frederiksberg, senere Kon- 
fessionarius M. F. Liebenberg.

**) Digterens Fader.
***) Generalløjtnant Sir George Ludlow.
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Matroser var vor Tolk. Jeg maatte drikke et Glas rød 
Vin med dem.

Gersanten Schlütter fortalte, at der var fra Kh. begjeret 
og tilstaaet Stilstand, han vidste ikke hvorlænge til at be
grave de Døde i Kh.; og dette er da Aarsagen, hvorfor 
vi ikke have hørt et Skud fra Byen.*)

— d. 7de. I Dag Mandag tidlig om Morgenen vare 
Fogderne i Vallensbek, Iishøye, Torslunde, Høyetaastrup 
og Hørring fra Bentzonsdahl efter min Tilsigelse hos mig, 
angaaende Leverencen af Kvæg til Frideriksberg. Og blev 
da aftalt at

Vallensbek skulde i Dag sende 4 Køer og 10 Faar
Iishøye — — — 6 — — 14 —
Torslunde — — — 5 — — 12 —
Benzonsdal (har ingen Faar) 7 —

22 Køer og 36 Faar

I Dag sendte hver Gaard i Byen efter mit Løfte 1 
Vogn ned til Stranden, hvor hen Steen bleve kørte her 
fra Byen. Men alle de i Gaar tagne Vogne bleve derfor 
ikke afløste, men et Par deraf maatte og kjøre i Dag tvert- 
imod Engelændernes Løfte.

I Eftermiddag KL 3 reiste jeg til Frideriksberg med 
ovenstaaende Leverence, for at aflevere den. Da jeg kom 
til den første Vagt paa Landeveien, fortalte den mig, at 
Kh. havde kapituleret, hvilken Tidende bekræftedes, da 
jeg kom til Frideriksberg. Da Oberste Stopford var bort
reden til Kh., maatte jeg aflevere Kreaturene mod Beviis, 
men fik ingen Afregning gjort. Jeg reiste derfore hjem med 
den vigtige Tidende om Khs Overgivelse. —

— d. 8de. Denne Tiirsdag Morgen Kl. 6 kjørte jeg 
til Kh. for at see til min Familie og Venner efter den

*) Allerede d. 5. Sept. om Eftm. havde Peymann indledet Under
handlinger.
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skrækkelige Bombardement. Det var et skrækkeligt Syn 
at kjøre gjennem Vesterbro og see Bombernes, Kuglernes 
og Luernes Ødelæggelser paa de mange afbrændte Huse, 
Tømmerplads og Reberbanen. Da jeg var den første, der 
fra Landet var kommen ind i Byen efter Kapitulationen, 
saa blev min Vogn strax omringet af Landeværnsmænd i 
sær fra mine Sogne, der inderlig længtes efter Efterretning 
fra deres Koner og Børn hjemme; og bleve ikke lidet 
glædede ved de beroligende Tidender jeg kunde bringe dem 
hjemme fra. Det var et redselsfuldt Syn at [see] i Kh. 
de Ødelæggelser, som Bombardementet havde anrettet. 
Nesten ikke en heel Rude i nogen Gaard i de fleste Gader. 
Store Huller skudte igjennem de fleste Gaarde; og nu de 
utallige reent afbrændte, endnu rygende Huse og Gaarde. 
O! et skrækkeligt Syn. Jeg løb omkring til alle mine 
Sydskende*) og Venner. De fleste af dem vare endnu 
ikke hjemkomne fra Kristianshavn eller Amager, hvorhen 
de under Bombardementet vare flygtede. Men jeg havde 
dog den Glæde at tale med nogle af dem og at erfare, at 
de endnu alle vare levende. Jeg løb til Bispegaarden. 
Bispen var levende og udgaaet; men hans hele Gaard var 
saa jammerlig forskudt af [en] stor Mængde Bomber og 
Kugler, at der ikke var deri et eneste beboeligt Værelse, 
da Mure, Vægge, Lofte, Gulve vare overalt splittede istyk- 
ker og hele Gaarden nesten faldefærdig. Jeg løb til Kan- 
seliet og Amtmanden for at formaae dem til nu, da Kjø- 
benhavn var aaben og Øvrigheds Personerne kunde komme 
ud, at trefle Foranstaltninger til Amtets og Landets Be
skyttelse mod de engelskes Plyndringer af alle Slags Kræa-

*) Disse vare: Hans Halvsøskende i) Postmester Bastian H. (se S. 293) 
2) Abel Marie, Enke efter Justitsraad, Assessor i Højesteret Hans Morten 
Sommer (j* 1791), hans Helsøskende 3) Anna Cathrine, Enke efter Direk
tør Muusmann ved Varekompagniet i København og 4) Abel Kirstine (se 
S. 291), der maa formodes alle paa den Tid at have været i Live og at 
opholde sig i København.
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ture. Men man havde endnu i Dag ingen Sands til at 
tænke paa Sligt, efter saa megen Jammer som de selv i 
disse Dage havde gjennemgaaet.

Da jeg reiste hjem fra Kh., drog jeg ind paa Frede
riksberg Slot for igjen at tale med den engelske Garde 
Kommandør Stopford (der tillige skal være af Engelsk 
Kongelig Familie).*) Da jeg fik ham i Tale erindrede jeg 
ham om, at da jeg sidst afvigte Løverdag havde været her 
hos ham og klaget over de Plyndringer af Faar og Køer, 
som Engelænderne tillode sig i vore Landsbyer, da Offi
cerer kom derud [med?] hele Troppe af bevæbnede Sol
dater og borttoge 30 å 40 og 70 til 80 Faar ad Gangen, 
hvor de fandt dem paa Engene, hvilke de deels slet ikke 
betalte, deels betalte kun med neppe en tredie Deel af 
Kræaturernes Værdie, saa havde Kommandøren svaret mig, 
at her ingen Øvrigheds Personer vare paa Landet, til 
hvilke man kunde henvænde sig om frisk Kjød til Trop
perne paa en ordentlig Maade, saa maatte man tage Kræa- 
ture paa Marken, hvor man fandt dem. Men hvis jeg 
vilde paatage mig at være Kjødleverendør for hans Regi
ment, saa vilde han strax slutte Akkord med mig. Jeg 
erindrede Kommandøren om, at jeg da havde svaret, 
at jeg hverken vilde eller som Kongl. Embedsmand kunde 
paatage mig at være Leverendør for en fjendtlig Armee. 
Men at jeg for at forekomme Bøndernes Ødelæggelse 
ved Plyndringer og vildkaarlig Behandling vilde formaae 
Bønderne i min Egns (1) liggende Byer efter ordentlig 
Fordeling at levere saa mange Køer og Faar, som han 
behøvede til sit Regiment, naar han vilde give disse 
Byer Sikkerhed for, at ingen Plyndringer fra andre En
gelske Regimenter skulde finde Sted i disse Byer. At 
jeg paa disse Vildkaar, som Komendøren havde indgaaet

*) Om Kommandør S. har intet nærmere været at finde. Muligvis 
er han en Broder til den samtidige Admiral S.
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og den Akkord om Betaling for de leverede Kræature efter 
deres Vægt af 8 /J for Pundet, havde i Gaar leveret her 
til Frederiksberg 22 Køer og 36 Faar, for hvilke, naar de 
vare slagtede, jeg væntede den akkorderede Betaling. Dette 
lovede Komendøren. Men da jeg nu lagde til, at hvad 
jeg heri havde paataget mig, det havde jeg kun paataget 
mig, saalænge Amtets Øvrighed var indespærret i Kh.; 
men nu, da Kh. var aaben, og man nu kunde hænvænde 
sig til Øvrigheden om frisk Kjød, saa ønskede jeg ikke 
at have mere med denneSag at gjøre; da svarede Komen
døren mig, at han ikke kjendte vor Øvrighed, og hvis jeg 
ophørte, efter Løfte at indsamle og bringe ham de for
nødne Kræature, saa maatte han atter sende Komendoer 
ud i Landsbyerne og paa Markerne for med Magt at tage 
Kræature, hvor man fandt dem, og de mig givne Beskyt
telses Beviser, hvorved de Byer, som leverede Kræature til 
hans Regiment, bleve betryggede for Reqvisitioner fra andre 
Regimenter, maatte han da fordre tilbage. Efter denne 
Kommendørens Erklæring, maatte jeg, for ikke at udsætte 
os for de gamle Plyndringer, love endnu i nogen Tid at 
forskaffe ham Køer og Faar ordentlig leverede til Slagt
ning. Men paa den Akkord, at hans Qvarteermester skulde 
strax ved Afleveringen betale mig i Afdrag paa Regningen 
10 Rdl. 3 # for hver Koe og 7 $ 8 /J for hvert Faar; og 
da siden, naar Kræaturene vare slagtede skulde ban efter 
ordentlig Regning over Kræaturernes Vægt betale mig det 
øvrige, hvortil de kunde veie efter 8 p for Desuden 
skulde Bønderne faae Koehuderne og Faareskindene tilbage 
naar Kræaturene vare slagtede. Hvilket alt Komendøren 
lovede mig. Hvorpaa jeg reiste hjem efterat jeg af Qvar- 
teermesteren havde faaet den saaledes i Afdrag paa Reg
ningen akkorderede Betaling for de i Løverdags leverede 
22 Køer og 36 Faar.

September d, 9de. I Dag Formiddag kom en Kom
mando Husarer fra Glostrup, og reqvirerede en heel Deel
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Levnedsmidler; men da jeg fremviste det Befrielses og Be
skyttelses Beviis, som jeg havde fra Generalen paa Frede
riksberg, droge de bort og vi slap.

Om Eftermiddagen [blev] jeg over Hals og Hoved 
hentet til Brøndbyøster, hvor en Trop Bjergskotter med 
deres Qvarteermester tog baade Køer og Faar fra Bøn
derne. Jeg traf dem med nogle Kræature, de havde taget 
i Brøndbye Øster paa Veien til Brøndbywester, hvor de 
og vilde plyndre Kræature. Jeg foreviste dem strax Ge
neral Ludlewes og Kommendør Stopfords Beskyttelses Be
viis for disse Landsbyer, og paastod at de strax skulde 
drage herfra, uden at røre et Kræatur her og levere de 
tilbage, som de havde taget. Men de bleve meget grove; 
vilde ikke agte Beskyttelses Beviset, truede mig [med] Ba
jonetten, og sagde at de vilde tage alle de Køer der stode 
henne i Engen omtrænt 20 Stkr., og det lige for mine 
Øyne. Men da jeg ikke lod mig kyse, truede at klage 
dem an for General Ludlew, tage Mærke paa deres Regi
ment og Officeer, og gav de omkringstaaende Bønder Or
dres at kjøre mig strax til Frederiksberg for at klage, saa 
bleve de høflige, droge ud fra mit Distrikt over paa den 
anden Side af Landeveien, hvor de toge en stor Deel 
Kræature nesten uden Betaling. Jeg saae heraf, hvor nød
vendigt det var til mine Byers og Distrikts Beskyttelse at 
jeg endnu vedblev den paatagne Komission med Kjød- 
leverencen til Frederiksberg.

— d. 1 ode. Afleverede jeg paa Frederiksberg 10 
Køer og 24 Faar fra Høyetaastrup Sogns 4 Byer, og mod
tog den i Afdrag akkorderede Betaling derfor.

Jeg var tillige i Kh. og bragte nogle Levnedsmidler 
af Melk, Fløde, Ender, Eg, Brød o. s. v. til mine Syd
skende, som derpaa lede Mangel.

Ogsaa var jeg atter hos Amtmanden og General Pey- 
man; fortalte hvad jeg til Ordens Vedligeholdelse paa 
Landet havde paataget mig med Kjødleverence og bad,



324 Fra 1807.

at der Øvrigheden snart med andre Foranstaltninger maatte 
komme ud at afløse mig. De takkede mig for hvad jeg 
hidtil havde gjort, men bade mig endnu at vedblive noget, 
indtil de kunde faae en Komission ordnet desangaaende, 
som jeg og lovede.

September d. 14de. Afleverede jeg atter paa Frede
riksberg 13 Køer og 18 Faar fra Avedøre, Brøndbyøster, 
Brøndbyvester og Vallensbeks Byer og erholdt den akkor
derede Betaling paa Afdrag, hvilken jeg, som sædvanlig 
strax uddelede til Fogderne i hver Bye, for ved dem at 
tilstilles enhver af Kreaturenes Eiere.

— d. 16de. Afleverede jeg atter paa Frederiksberg 15 
Køer og 22 Faar fra Iishøye, Thorslunde og Bentzonsdahl 
og modtog den sædvanlige Betaling derfor.

Jeg var den Dag tillige i Kh. for at bivaane en For
samling med Amtmændene over Khs, Roskilde og Frede
riksborg Amter*), til hvilken Forsamling jeg tillige med 
Hr. Rønne i Lyngbye var indbuden for at overlægge, 
hvorledes de Engelske Reqvisitioner af Vogne, Fourage, 
Kjød o. s. v. kunde præsteres og fordeles paa Amterne.

— d. 19de. Var jeg atter paa Frederiksberg og afleve
rede 6 Køer og 20 Faar fra Høyetaastrup Sogn mod sæd
vanlig Betaling.

— d. 22de. Afleverede jeg atter 11 Køer og 18 Faar 
fra Avedøre, Brøndbyøster, Brøndbyvester og Vallensbek 
mod sædvanlig Betaling.

— d. 25de. Afleverede jeg atter 17 Køer og 36 Faar 
fra Iishøye, Thorslunde og Høyetaastrups Sogne, mod sæd
vanlig Betaling af 10 Rdl. for hver Koe og 7 $ 8 ß for 
hvert Faar til Afdrag paa Hovedregningen.

Uagtet jeg samme Dag havde faaet Brev fra Amtmand

*) Amtmændene over disse Amter vare Stiftamtmand, Kammerherre 
Hauch, Konferensraad Michael Treschow og Justitsraad Hans Nikolaj Arc- 
tander.
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Hauch, hvori han bad mig endnu at vedblive denne Kjød- 
leverence Forretning, der var saa gavnlig for Amtets Be
boere og hvormed jeg nu var saa bekjendt, saa frasagde 
jeg mig dog i Dag hos Kommendør Stopford paa Frede
riksberg denne Forretning, som jeg herefter hverken kunde 
eller vilde vedblive, og gav ham Anviis paa en Slagter 
paa Vesterbroe, hos hvem han herefter kunde slutte Ak
kord om det fornødne Kjød til sit Regiment. Dette For
slag modtog han og bestilte mig til sig til Torsdagen 
den iste October, da jeg skulde faae endelig Afregning 
over Køernes og Faarenes Vægt, naar de alle vare slag
tede, og derefter den endelige Betaling a 8 pr.

— d. 28de. Blev jeg af de mange Strabatser og Reiser 
ofte i Slud, Regn og Storm, saa syg af Lendeveh at jeg 
maatte gaae til Sengs og formaaede ikke ved egen Hjelp 
at vænde mig i Sengen. Og da denne Sygdom vedblev 
med lige Hæftighed de følgende Dage, maatte jeg skrive 
til Frederiksberg og indbyde den engelske Qvarteermester 
Bennet at komme til mig og gjøre Afregningen hos mig, 
da jeg ikke kunde komme til ham. Han kom, da jeg 
sendte ham Vogn, med en tysk Tolk Mandagen d. 5te 
Oktober, medbragte Beregninger over de leverede Kræa- 
tures Vægt, gjorde Afregning med mig paa Sengen og 
betalte mig Kræaturenes Vægt å 8 /J pr. <8 med Afdrag af 
hvad jeg ved Afleveringen havde faaet paa Haanden i Af
drag. —

Men da jeg efter hans Bortreise nøyere gjennemgik 
hans efterladte engelske Beregninger, fandt jeg, at han 
han havde regnet over 30 Rdl. for lidet, som jeg endnu 
skulde have hos ham. Jeg sendte derfore Hr. Roeskilde, 
da jeg selv vedblev at være sengeliggende med hæftige 
Smerter, til Frederiksberg d. 10de October, med et Brev, 
hvori jeg fordrede denne Feil i Regningen godtgjort og 
betalt. Roeskilde kom tilbage om Aftenen og fortalte, at 
saavel Kommendør Stopford som Qvarteermester Bennet
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vare bievne høyst forbittrede over denne min Fordring, 
som de ikke kunde forstaae, og havde truet mig med at 
anklage mig som en Bedrager for min egen Øvrighed. Jeg 
blev naturligvis ærgerlig over denne mødende Fortrædelig
hed, der neppe vilde have mødt, hvis jeg ikke ved Sygdom 
var bleven hindred fra selv at komme til Frederiksberg at 
forklare Sagen.

September (o: Oktober) d. 11te. Dagen derpaa d. ilte 
September kom en Poletiebetjent fra Kjøbenh., og skulde 
bede mig at møde Dagen derpaa om Eftermiddagen Kl. 3 
hos Politiemesteren Etatsraad Hagen,*) da 2de Engelske 
Officerer havde klaget over mig for ham. Jeg svarede, at 
skjønt jeg var syg og laae til Sengs, skulde jeg dog møde, 
i hvad det end skulde koste mig, da det var mig selv 
vigtigt ikke at passere for en Bedrager, selv ikke i Enge
lænderes Øyne.

— d. 12te (□: Oktober). Lod jeg hente en Kareth fra 
Kh. og kjørte endog deri med megen Smerte til Byen. 
Da jeg om Eftermiddagen Kl. 3 kom til Politiemester 
Hagen var allerede Komendør Stopford og Qvarteermester 
Hagen (□: Bennett) og fordrede af mig Regnskab for den 
nye Fordring jeg havde gjort paa dem i Anledning af 
deres Afregning. Men uagtet al den Umage, jeg gjorde 
mig for at oplyse Feilen i deres Regning, kunde jeg dog 
ikke gjøre dem den begribelig, da jeg kun kunde tale med 
dem ved Hjelp af en tysk Soldat, der ikke forstod sig paa 
Regning. Poletimester Hagen maatte da for at gjøre Ende 
paa Sagen udbede sig Regningerne i et Par Dage for at 
gjennemgaae dem, og derefter at afsige sin Kjendelse; 
hvorefter vi skildtes fra hinanden til videre. — Da Poleti
mester Hagen Dagen efter havde overbeviist sig om den 
Engelske Afregnings Feilagtighed og min Paastands Rig-

*) Etatsraad Hans Haagen, Københavns Politimester 1800—09, 
1814—15.
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tighed, tog han Poletimester Nielsen,*) der taler godt Engelsk 
med sig og begav sig ud paa Frederiksberg til den engel
ske Komendør, overbeviiste om min Fordrings Rigtighed, 
hvorefter han udbetalte til Hagen de resterende 33 Rdl. 
for at levere mig med mange Undskyldninger til mig for 
denne Irring og den mig derved foraarsagede Uleilighed. — 

I den Tid jeg saaledes forestod disse Kjødleverencer 
til det engelske Garderegiment har jeg i alt leveret fra 6 
Sogne og 1 Herregaard 90 Køer og 174 Faar. — Og efter 
de engelske Afregninger have

90 Køer veiet 16936 ® a 8 ft = 1411 Rdl. 2 #
174 Faar veiet 4230 ® å 8 = 352 — 3 $

ialt 1863 Rdl. 5 #
(1763 Rdl. 5 $

I Følge heraf blev hver Koe betalt med 15 Rdl. 4 # 
1 /J foruden Huden, som Sælgeren fik tilbage. — Ligeledes 
blev hvert Faar betalt med 2 Rdl. 2 /3 foruden Skindet, 
som Sælgeren ligeledes fik tilbage.

Ved denne Foranstaltning med Kjødleverencer, som 
jeg for Bøndernes Skyld paatog mig at forestaae, og som 
paadrog mig mange Reiser, Besværligheder og Fortræde
ligheder, har jeg dog udrettet dette Gode for 6 Sogne og 
1 Herregaard:

1) At jeg har befriet dem fra Plyndringer og vild- 
kaarlig Behandling.

2) At jeg har fordeelt Byrden af Kjød Reqvisitionerne 
lige paa alle, hvorved den blev saa meget lettet for alle.

3) At jeg har forskaffet alle Betaling for deres Kræa- 
ture, da det ellers, i sær i de første urolige Tider var 
bleven taget for det meste uden Betaling.

4) At jeg har skaffet dem saa høy Betaling, som 
ellers ingen erholdt af Engelænderne.

*) Politimester i Københavns Amt, Justitsraad Marcus Ludvig Jonas 
Nielsen.
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October d. 15de. I Dag [fik] vi her i Byen Indkvar
tering af omtrænt 200 Mand, der skulde blive her i Nat 
over. Jeg havde her i Prestegaarden 2de Ritmestere, 8te 
Husarer og 10 Heste at føde og beværte endog med Kaffe, 
som Husarerne vilde have Eftermiddag og Morgen ligesaa- 
vel som Officererne foruden Overflødighed af Brændeviin 
og Mad. Officererne vare artige og omgjængelige. Men 
de gemene vare i sær i Begyndelsen temmelig uartige. 
Der blev ikke betalt en Skilling for deres Beværtning.

— d. 16de. Da ovenmældte Indqvartering i Dag For
middag var draget bort for at gaae om Bord paa de en
gelske Skibe, fik vi strax samme Formiddag en nye Ind
qvartering her i Byen af omtrænt 400 Husarer. Jeg fik 
her i Prestegaarden 1 Oberst v. Reden, 1 Ritmester, 10 Hu
sarer og 14 [Heste], hvilke alle jeg ligeledes maatte beværte 
Natten over til neste Dag, da ogsaa disse droge bort for 
at gaae om Bord paa Skibene. Jeg havde foruden Ind- 
qvarteringen min Gaard fuld af over 20 Bagage Vogne med 
deres Heste og Kudske. Den sidste Indqvartering opførte 
sig her i Prestegaarden ordentligen. Men hos Bønderne 
holdte de mange Steder slæmt Huus, sloge Bønderne og 
paa mange Steder bestjal dem. 2de Qvarteermestere havde 
een Frue i Fælledsskab (!), der ved Bortreisen indpakkede 2de 
Sølvskeer, en Kaffekande o. s. v. og vilde ogsaa have ind
pakket Themaskinen, hvis Bonden ikke var kommen. Fra 
mig bortstjal Bagage Vognene al min Hvidkaal af Haven.*)

*) Det kan bemærkes, at ogsaa efter Ræders Skildring blev der af 
de engelske menige Soldater begaaet langt flere Excesser og Voldsomheder 
efter end under Belejringen, og at Reklamationer til de Øverstbefalende 
den Anledning ikke førte til noget.
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Af

Fr. Schiøtt.

Sagnet har altid haft travlt med vore gamle Slotte og 
Herregaarde; det har ikke alene udstyret dem med ind
murede Jomfruer, hvide Damer, raslende Lænker og Oub- 
lietter, — i hvilket sidste Øjemed Kloak-Karnapperne maa 
gøre Tjeneste —, men det hæfter sig ogsaa til deres Op
førelse og Nedbrydelse. Har man af Forsvarshensyn anlagt 
en Borg ude i en Sø eller Mose paa en naturlig eller kunstig 
Holm, danner der sig et Sagn om, at denne Beliggenhed 
er valgt for at tilfredsstille et Kvindelune, og bliver en 
saadan gammel Bygning nedbrudt, enten fordi den ikke 
længer er fornøden eller paa Grund af Faldefærdighed, vil 
Folketroen strax søge efter en mindre materiel Grund til 
Nedbrydelsen og finde et personligt Motiv, en Antipati 
mod Bygningen hos den, der foranlediger dens Undergang.

Et fortrinligt Eksempel i denne Henseende frembyder 
Hirschholm Slot. Sagnet lader Dronning Sophie Magdalene 
opbygge dette Slot i en bundløs Sø til Erindring om, at 
hun der der havde fældet en Hjort; men den simple histo
riske Sandhed er, at der alt adskillige hundrede Aar tidligere
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havde ligget et Slot paa dette Sted, som bl. a. havde 
været Livgeding for Dronningerne Sophie Amalie og Louise; 
den Pragtbygning, Christian den Sjette og hans Dronning 
opførte, var saaledes kun en Afløser for det gamle Slot 
«Hørsholm», men samtidig tog det siden Sophie Amalies 
Tid i tyske Breve forekommende Navn «Hirschholm» helt 
Overtaget ogsaa i Dansk, og her fik da Sagndannelsen den 
fornødne Fjer til deraf at skabe Hjorten og Jagten.*) Slottet 
blev nedbrudt, og dette tilskrives Frederik den Sjettes Uvilje 
mod det Sted, hvor en Del af Caroline Mathildes og Struen- 
sees Elskovseventyr var udspillet; men han kunde da med 
samme Ret have fældet Dødsdommen over flere andre 
Slotte, bl. a. hans elskede Frederiksberg, og Sandheden er 
den, at Finansernes Tilstand, særlig i Krigsaarene 1807—14, 
nødvendiggjorde en Reduktion i Antallet af de kongelige 
Slotte, der — efter Orla Lehmanns Udsagn — i Nordsjælland 
laa saa tæt, at man kunde spille Fjerbolt mellem Slots
altanerne, — at Hirschholm var det fra Naturens Side mest 
stifmoderligt udstyrede Slot, og at det derhos var den Byg
ning, som paa Grund af Byggepladsen og den daarlige 
Byggemaade krævede de største aarlige Vedligeholdelses
udgifter.

Ogsaa den i 1761 stedfundne Nedbrydelse af Jægers
borg Slot har sat Fantasien i Bevægelse. Faa Aar efter 
kunde vel «Danske Atlas» ganske prosaisk berette, «at det 
for et Par Aars Tid befandtes saa brøstfældigt, at det 
maatte afbrydes»; men efterhaanden dannede der sig den

’h Slottets Navn skrives i det 17. og 18. Aarhundrede «Hdrszholmb» 
«Hirtzholmb», «Hierszholmb» o. lign, i danske Breve, medens det i tyske 
Ekspeditioner kaldes «Hirschholm» — et Navn der aabenbart er frem
kommet ad Udtalens Vej, idet det danske Ord var for blødt til at kunne 
udtales af en tysk Tunge. Christian den Sjettes paa Dansk udfærdigede 
Donationsbrev af 27. Okt. 1730 har i Konceptet oprindelig Navnet «Hirsch
holm», hvilket er rettet til «Hirskholm» og denne Form findes ogsaa i 
den officielle Kopi i Rentekamrets Ekspeditionsprotokol.
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Tro, at Nedbrydelsen skyldtes en personlig Aversion hos 
Frederik den Femte mod dette Slot, hvor han det fore- 
gaaende Aar havde brækket sit Ben ved at stige af Hesten. 
Denne Historie er saa ofte gentaget i den topografiske 
Literatur, endnu i den nye Udgave af Traps «Danmark», 
at det vel kan være paa Tiden at fremdrage de om denne 
Sag bevarede Aktstykker.

Først dog en kort Efterretning om Slottet og dets 
Forhistorie. Jægersborg Slot, der afløste den gamle Herre- 
gaard Ibstrup, opførtes i 1609 og følgende Aar af Chri
stian den Fjerde og bestod af en enfløjet Hovedbygning 
med høj Kælder og tre Stokværk. Midt paa den ene Lang
side var et Trappetaarn, og fra den anden Side fremsprang 
tre, ved toetages Buegange forbundne Pavilloner. Disses 
Endegavle saavelsom Hovedgavlene vare paa lignende 
Maade som ved Kongens andre Bygninger smykkede med 
Voluter, Pilastre, vandrette Baand, Kartuscher etc. Hoved
bygningen laa for sig selv paa en med Grave omgivet Holm, 
og udenfor laa Stald- og Ladegaarden, der efterhaanden 
forandredes til en Jægergaard*), thi Jægersborg var Jagt
slottet par exellence\ her boede Overjægermesteren — den 
højstlønnede Embedsmand i Landet**) — her var Boliger 
for Jægere og Overjægere samt Plads til Meuterne. Disse 
Bygninger staa tildels endnu og benyttes som Husarkaserne; 
de skrive sig fra Christian den Sjettes Tid og ere opførte

•) Midt paa Gaardsplaclsen stod i ældre Tid et Springvand med en 
Gruppe af Bly «ofveralt forgylt» fremstillende en Hjort angrebet af sex 
Hunde; Gruppen stod paa et Postament af Træ, ovenpaa bedækket med 
Tavlbly, og skærmedes om Vinteren ved et Foderal af Trærammer og 
Sejldug «andstrøgen med Oliefarfve udi Volcker». I Begyndelsen af det 
18de Aarhundrede kom der en Svane i Hjortegruppens Sted, idet denne 
førtes til Frederiksborg og opstilledes i Slotssøen udfor Kongefløjen (Jæ
gersborgs Invent. 7/s 1703)

**) Overjægermesterens største Indtægt var Brændepengene for de Svin, 
der af Befolkningen sattes paa Olden i de kgl. Skove.
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af L. de Thurah istedetfor ældre forfaldne Anlæg; men 
medens man saaledes sørgede godt for Udhusene, blev der 
taget mindre varligt paa Slottet selv. Dette var temmelig 
forfaldent, ligesom Murene begyndte at revne, og i nævnte 
Konges Tid blev derfor det øverste Stokværk samt de 
høje Gavle nedtagne, og saavel Hovedfløj som Pavilloner 
dækkedes med kedelige Valmtage (see Danske Vitruv II 
PI. 65). Derved var en meget stor Del af Slottets Glans 
og maleriske Virkning gaaet tabt, og den Bygning, Fre
derik den Femte lod nedbryde, var saaledes kun en Torso 
af Christian den Fjerdes Jagtslot.

Det var den 28. November 1760, at Kongen kom til 
Skade paa Jægersborg, men endnu et halvt Aar efter tænkte 
ingen paa Slottets Nedbrydelse, hvorimod Overhofmarskal 
Moltke den 18. Maj 1761 gav Ordre til Optagelsen af det 
sædvanlige aarlige Syn paa Bygningen til Bestemmelse af 
det nødvendige Reparationsarbejde. Hof bygmester Fortling 
lod Synsforretningen foretage og indsendte derefter under 
22. Maj følgende Beretning:

«Ewr. Königl. Maytt. habe allerunterthänigst vorstellen 
sollen, dass, wie ich nach Sr. hochgräfl. Excellence des 
Herrn Geheime Raht nnd Ober Hof Mareschalls Grafen von 
Moltke Befehl vom i8te hujus das Schloss Jägersburg im 
Beyseyn der hiezu erforderlichen Handwercker nachgesehen, 
um dessen etwanige Reparation in allerunterthänigste Über
schläge und Berechnung zu bringen, selbiges bey genauer 
Besichtigung in solchen schlechten Umständen befunden, 
dass, wenn die Kosten welche hierzu benötiget wären, 
Nützen schaffen sollten, viele angewandt werden müsten 
und wann solches geschehen, es doch ein altes irregulieres 
Gebäude wäre, welches in solchen Stand gesetzt worden 
sey, dass die Allerhöchste Königl. Herrschafft sich zur 
Noth alda etwas auf halten könten.

Es hat demnach mit diesem Schlosse die Beschaffent- 
heit, dass:
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ilich in denen zwoen übereinander stehenden Etagen 
über dem Keller, keine inwendige Grundgemauerte Mittel
oder Querwände sondern theils schwache Bindungs- und 
theils Bretterne Wände sich befinden, mithin die äussern 
vier Mauren lediglich alleine stehen, ohne einer Quer- oder 
Mittel Mauer Assistence oder Verstärkung zu haben.

2tens Weshalben die beiden nemlich süder und norder 
Giebel Facaden, wovon inwendig, wie erwehnt keine Mittel- 
Mauren, sondern noch zum übelsten der Kücken Schor- 
stein angebracht sind, sich im Mittel Höhe über 9 bis 10 
Zol hinaus gegeben haben, dahero selbige dem Einsturtz 
näher sind, als dass sie lange mehr stehen können; Es ist 
zwar von alten Zeiten her eine jede dieser beiden Facaden 
aus Vorsicht, mit zwey eiserne Ancker Bändern von aussen 
versehen worden, um dadurch die Ausweigung zu verhin
dern; allein sie helfen dafür in der That nichts: denn es 
sind ermelte beide Facaden, ohngeachtet ihrer eisernen 
Bänder, in solcher Gefahr, dass sie abgebrochen und wie
derum neu aufgeführet samt mit innern Mittel Mauren ver
sehen werden müssen, fals es heisen solte, dass sie sicher 
stehen können, und da

3tens alle Scheide- und Mittelwände, wie allerunter- 
thänigst gedacht, in diesen beiden Etagen untauchlich sind, 
so wäre hierein eine Mittel Haupt Maur und zum wenigstens 
zwo neue Quer Mauren von Grund auf bis unter das Dach 
aufzuführen, da dann bey dieser Gelegenheit sowohl der 
Küchen Schorstein, als die darüber folgende Camine in 
der Zimmern von der Giebel Facade weg, und in der 
neu aufzuführende Quer Maur angebracht werden musten, 
damit inskünftige die Facaden nicht wiederum ausweigen 
sollen.

4tens. Bey Untersuchung des obersten Dach Gebälckes 
ist befunden, dass über dem alten Gebäude, bey der Ge
legenheit, als die eine Etage abgenommen wurde, ein neues
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Gebälcke geleget worden, damit die Dach Sparren darinnen 
haben befestiget werden können, angesehen das alte Gebälke, 
welches liegen geblieben, an beiden Enden verfault gewesen 
ist. Dieses könte geholfen werden; allein das mittelste 
Gebälcke ist in einem schlechten Zustande besonders über 
den hohen Königl. Schlaf Zimmer, al wo es fertig ist ein
zufallen, weile aber

5tens die erste Etage, so für die Haupt Etage zu 
rechnen, niedriger, als die oberste Etage ist, so könte, 
wann wie allerunterthänigst erwehnt, die neue Grund ge
mauerte Mittel- und Quer-Wände aufgeführet wurden, ein 
neues Gebälcke eingelegt und solche Etage um eine Elle 
oder mehr verhöhet oder zum wenigsten mit der obersten 
Etage in gleicher Höhe eingerichtet werden, weswegen dann 
auch die Fenster in den äussersten Facaden zu reguliren 
wären.

6tens. Die runde Windel Treppe wäre gleichfals, wenn 
sie auf selbige Art verbleiben solte, unumgänglich nötig 
so gut als neu aufzuführen.

Solcher Umstände halber wäre es für Ewr. Königl. 
Maytt. allerhöchstes Interesse, meinem allerunterthänigsten 
Erachten nach, am vortheilhaftesten, dass dieses alte Schloss, 
dessen vorerwehnte Instandesetzung, so unumgänglich nötig 
wäre, vieles betragen und dass doch der Irregularite wegen, 
wenig Ansehen geben, abgebrochen und an dessen Statt, 
wenn allergnädigst befohlen werden mögte, ein Gebäude 
von einer Keller- und Haupt-Etage neu aufgeführet und für 
Ewr. Königl. Maytt. bequemlicher eingerichtet würde, wel
ches , wenn die brauchbaren Materialien von dem alten 
Schloss hiezu mit emploiret werden, nicht mehr kosten 
könte, als wenn an dem alten Schlosse so vieles gewandt 
werden solte.

Was Ewr. Königl. Maytt. nun deshalben allergnädigst 
zu befehlen geruhen, werde meiner allerunterthänigsten Pflicht
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gemäss nachleben und Allerhöchst Deroselben Interesse 
hiebey auf alle ersinliche Art zu observiren mich aller- 
unterthänigst befleissigen. Der ich in allertiefster Devotion 
ersterbe

Ewr. Königl. Majestät allerunterthänigster Knecht
J. Fortling.»

Hofbygmesterens Indberetning blev nu forelagt Kongen 
af Overhofmarskal Moltke, og denne sendte derefter under 
13. Juni følgende Meddelelse til de Deputerede for Finan
serne :

«Efter vedfølgende Hof Bygmester Fortelings aller
underdanigste Forestilling og Inberetning angaaende dend 
efter Allernaadigst Befaling forrettede Besigtigelse over 
Jægersborg Slottes Brøstfældighed og sammes befundne 
slette Tilstand har Hands Kongel. Maytt. allerhøyst resol
veret, at bemte Jægersborg Slott gandske maae af brækkes 
og nedtages, og hvilket ieg Deres Excellence og høyst- 
ærede Herrer til nærmere Approbations Inhentelse og for
nøden Foranstaltning herved har skullet tilkiendegive, med 
megen Consideration iøvrigt forblivende

Deres Excellences og høystærede Herrers 
tienstskyldigste Tienner 

A. G. Moltke.»

I Henhold hertil gav Rentekammeret Bygningskom
missionen de fornødne Ordrer om Nedbrydelsen og erhver
vede den 22. Juni Kongens Bekræftelse, Corrobation, af 
den gennem Moltke modtagne Ordre.

Det fremgaar klart af Aktstykkerne, at det er Fortling, 
som er Ophavsmanden til Slottets Ødelæggelse, og hans 
Indberetning viser derhos, at Bygningen var meget brøst
feldig. Beretningen har tillige sin store Interesse derved, 
at den peger hen paa de Omstændigheder, der foranledigede
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Skrøbeligheden, og det var ikke Forhold særlige for Jæ
gersborg, men Konstruktionsmangler, som Slottet havde 
tilfælles med en Mængde andre Bygninger fra Middel
alderen og Renæssancetiden.

Først og fremmest er det Manglen paa gennemgaaende 
grundmurede Skillerum, der sammen med Ydermurene 
kunde danne et fast Skelet for Bygningen og hjælpe med 
til at optage Trykket fra Bjælkelag og Tagværk; men der
næst er det ogsaa den Omstændighed, at Gavlene — ofte 
ogsaa Sidemurene — bleve svækkede ved de i Murværket 
udsparede Skorstens- og Kaminrør, trukne dels lodret, dels 
paa Skraa og foroven belastede med svære Skorstenspiber 
med Baand og Gesimser af hugne Sten. Man hjalp vel 
paa Bygningens Stivhed ved at forankre en Del af Bjæl
kerne til Murene med svære Jernankre, men der ud
vistes ofte ikke tilbørlig Omhyggelighed ved Bjælkernes 
Indlægning i Muren; de toge Skade, straks ved Fugtig
heden i det friske Murværk, senere ved det Vand, der 
gennem Utætheder i Tagene eller ituslaaede Vinduer trængte 
ned i Muren. Forraadnede Bjælkehoveder er saaledes ikke 
noget særligt for Jægersborg Slot, de træffes atter og atter 
i Reparationsoverslag og Synsforretninger fra ældre Tid.

Der er endnu et Par Aarsager til de gamle Bygningers 
Forfald, som vel ikke nævnes i Fortlings Beretning, men 
tidligere have spillet deres Rolle ved Jægersborg. Først 
er det den daarlige Fundering. Fundamentet for en Byg
ning maa helst være aldeles urokkeligt, saaat ingen Sæt
ning af Bygningen kan finde Sted, eller i hvert Fald maa 
det danne en saadan sammenhængende Flage, at den der- 
paa opførte, ved grundmurede Skillerum og forankrede 
Bjælkelag samlede Bygning kan sætte sig jævnt. Men man 
tog det ikke saa nøje med Funderingen; nogle Lag raa 
Kampesten som Grundsten lagdes i en udgravet Rende, og 
derpaa opførtes Bygningens Mure, der tilmed i ældre Tid 
ofte vare Kassemure o: kun paa Ydersiderne ordentligt
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Murværk af Teglsten i regelmæssigt Skifte, men i Kærnen 
bestaaende af Brokker, Rullesten etc. overhældte med Kalk. 
Var Undergrunden nu af forskellig Sammentrykkelighed 
eller bestod den af skraatliggende Lag, som kunde glide 
ud, bleve Revner i Murene en uundgaaelig Følge; saaledes 
paa Jægersborg i Christian den Sjettes Tid, da Murene 
begyndte at revne, og saaledes overalt paa gamle Bygninger; 
nogle Skippund Jern til Murankre kunde vel hindre en 
yderligere Udskriden, og nogle Læster Kalk fyldte Rev
nerne, men helt kunde Skaden ikke afhjælpes uden ved en 
radikal Ombygning og Undermuring.

Har saaledes en mangelfuld Teknik foranlediget Angreb 
nedenfra paa Bygningens Bestandighed, virkede samtidigt 
destruerende Kræfter fra oven, væsentligst understøttede af 
de Former, den arkitektoniske Komposition havde skabt. 
De op over Tagrygningerne ragende Gavle, de store grund
murede Kviste, de smaa Tagkviste, Taarnenes Gallerier og 
aabne Arkader skabte den maleriske Total virkning, men 
samtidigt gave de Bygningens Overdel utallige saarbare 
Punkter. Gavlene og Kvisterne maatte være opførte af for
trinlige Materialier og omhyggeligt afdækkede, naar de ej 
skulde ødelægges af Regn og Slud, og alle de Brydninger 
i Tagfladerne, som Kvistene foraarsagede, ligesom Tag
fladernes Tilslutning til de op over dem sig rejsende Gavl
mure frembød talrige Angrebspunkter, hvorigennem Sne og 
Regnvand kunde trænge ind, «forfule» Murværket og sætte 
Raad i Tømmeret. Selv en fra første Færd omhyggelig 
Udførelse hjalp ej, naar den ikke understøttedes ved et 
gennemført dagligt Tilsyn og øjeblikkelig Afhjælpning af 
enhver Mangel, men herpaa skortede det mest af alt. Et 
ordentlig Tilsyn og en aarlig Vedligeholdelsessum for hver 
Bygning kom først op i det 18. Aarhundrede; før den Tid 
tog man kun Hensyn til de Bygninger og Rum, der i Øje
blikket vare i Brug, og lod Resten staa for Lud og koldt 
Vand, endog i den Grad, at Hovedreparationsoverslagene
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optælle manglende Ruder i Snese-, ja Hundredevis. Thi 
engang imellem maatte man dog foretage en Hovedrepara
tion; men da havde Kræftskaden ædt sig saa dybt ned i 
Bygningen, at den kun kunde helbredes ved heroiske Midler, 
en gennemgaaende Fornyelse af Mure og Tømmerværk med 
Bevarelse af de gamle Former, eller ogsaa en Restaurering, 
hvor man fjernede alt det, som var Brøstfældighedernes 
Aarsag, afløste de forraadnede Taarnspir med lave Pyra
midetage, nedbrød Gavlene og de grundmurede Kviste, 
ombyggede Vægtergangene og tilsidst gav Bygningen en 
forsvarlig Regnskærm i Form af et stort, tungt og kedeligt 
Valmtag. Det var paa denne Maade der blev handlet med 
Koldinghus og Sønderborg Slotte, med mange Kirker og i 
Christian den Sjettes Tid ogsaa med Jægersborg Slot.

Her har dog Reparationen ikke været tilstrækkelig, 
siden Slottet efter en Snes Aars Forløb atter kunde vise saa 
stor Brøstfældighed, og nu valgte man — vel nærmest paa 
Grund af Finansernes Tilstand — den billigste og sletteste 
Udvej, den totale Nedbrydelse, og kom saaledes ikke til 
at tage Standpunkt overfor Fortlings alternative Forslag: 
en grundig Ombygning eller en hel Nybygning.

Havde dette Alternativ ligget for i Nutiden, vilde 
Valget ikke have været svært. Man havde med nænsom 
Haand afhjulpet enhver Brøst paa den gamle Bygning, idet 
man stadigt søgte at bevare det oprindelige, hvor det paa 
nogen Maade var muligt, og at udføre det nye i strengeste 
Overensstemmelse med det gamle; havde man ikke evnet 
at genopføre det nedbrudte øverste Stokværk med de op
rindelige Gavle og Kviste, var Planen dog bleven lagt saa
ledes, at dette Arbejde senere kunde føjes til; de af Fort- 
ling tilraadede grundmurede Skillerum vare vel bievne op
førte, ligesom Skorstenene vare bievne anbragte paa hen
sigtsmæssigere Maade; men ved Inddelingen af Etagerne 
havde man saa nøje som muligt holdt sig til Fortiden, og 
Rummene vare ikke bievne udstyrede i Nutidssmag eller 
med den moderne Renæssance, som navnlig grasserer i
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Tydskland, et kunstnerisk set ret værdiløst Sammenpluk af 
Motiver fra forskellige Egne og forskellige Perioder; hvor 
Rester af den oprindelige Dekoration ikke vare bevarede 
og Arkivefterretninger ikke sloge til, havde man søgt hjem
lige og samtidige Forbilleder.

I 1761 stod Sagen anderledes. Den historiske Sans 
og Kærligheden til Fortidsminderne var endnu i deres 
Barndom, og Renæssancens Kunst laa endnu for nær til, 
at man kunde se kunsthistorisk paa dens Værker. Det 
store Publikum saa paa de gamle Bygninger, som det 
saa paa Rariteterne i Kunstkamret, og Kunstnerne havde 
kun Syn paa Bygningerne som Levninger af en barbarisk 
eller dog ikke ren — gotisk — Smag, hvilke kun ved 
store Ombygninger kunde blive præsentable og alligevel i 
meget kom til at savne den «symetrie, eurytmie et con
venience», der var Tidens Løsen. Blev en saadan Restau
ration tilmed lige saa dyr som som en Nedbrydelse og Ny
bygning uden snærende Baand, var Kunstnerens Standpunkt 
givet, og det var oftest let at finde Gehør paa højere 
Steder.

Derfor faldt mange Renæssancebygninger for Tidens 
Krav; men denne Kunstperiode har dog ikke særlig Grund 
til at beklage sig, — det var kun Nemesis; thi den havde 
i samme Grad manglet historisk Sans og Forstaaelse af de 
forudgaaende Kunstperioder, og den havde selv hærget 
Middelalderens Bygningsværker, muligvis i endnu større 
Omfang.

Det er først vort Aarhundrede, som har faaet Syn for 
Fortidsmindernes Værdi i historisk og kunstnerisk Henseende 
og har bevaret eller endog genfødt dem; det skyldes en 
aandelig Bevægelse, der er udgaaet fra Videnskabsmændenes 
og Kunstnernes Kres; men denne Bevægelse havde ikke 
opnaaet saa mange og saa store praktiske Resultater, om 
den ikke hos Folket selv havde fundet saamegen For
staaelse og saa stor Offervillighed.
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Af

Fr. Jiirgensen West.

Da Jørgen Reedtz til Vedø, Broder til Kansleren Peter 
Reedtz, i August 1660 overtog Tryggevælde Lehn*), var 
dette i en sørgelig Forfatning. Dets eneste Toldsted, Køb
staden Storehedinge, havde ingen Sejlads eller Handel, men 
ernærede sig alene ved Avlsbrug og kunde derfor ikke give 
nogen synderlig Toldintægt. Af Krongodset, der ialt an
drog ca. 3310 Tdr. Htk.**), var det bedste og mindst skyl
dende under Krigen bleven pantsat til Borger i København, 
Hans Pedersen Klein, nemlig ca. 274 Tdr. Htk., foruden 
14 Tdr. Htk. i Vordingborg Lehn, ialt 288 Tdr. Htk. med 
tilhørende Skov, taxeret til 392 Svins Olden; desuden var 
85 Tdr. Htk. i 1660 pantsat til Handelsmand Albrecht Itzen, 
som atter havde bortpantet det til Fru Karen Arenfeldt, 
Enke efter Frederik Urne til Bregentved; endelig havde

*) Sjæll. aabne Breve 15. August 1660 Nr. 193 og 194.
**) Foruden det pantsatte Gods havde Kronen endnu 190772 T. H. 

Bøndergods, nemlig efter Tryggevælde Jordebog 1509 T. H., det tilovers
blevne af Højstrup Jordebog 213V2 T. H. og Strøgods 85 T. H., dernæst 
Tryggevælde Ladegaard, der kun var regnet for 42 T. H., og endelig 
<Stiftens Indkomst» (navnlig Tiender) som var ansat til 93^2 T. H.
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Kristofer Lindenow til Lindersvold nogle Aar tidligere 
faaet ca. 6 Tdr. Htk. i Pant.

Bøndernes Tilstand var meget slet, alle vare de at 
anse som forarmede, og over 41 Helgaarde, 23 Halvgaarde 
og 7 Fjerdinggaarde vare ganske øde, saa at der næsten 
ingen Folk fandtes paa Stavnen; desuden var der omtrent 
34 Gaarde, hvis Beboere vare komne saa meget tilagters, 
fordi de i det foregaaende Aar ingen Sæd havde, at de i 
nogle Aar neppe vilde kunne overkomme at yde nogen 
Landgilde. *)

Jørgen Reedtz havde som Lehnsmand i sit første Regn- 
skabsaar fra 1. Maj 1660 til 1. Maj 1661 ikke kunnet faa 
nogen Landgilde eller Oppebørsel af Bønderne, men havde 
maattet købe alt til sin egen Fornødenhed med rede Penge; 
han havde derfor ingen Indtægt havt af Lehnet, som han 
kunde aflægge Regnskab for, men derimod anvendt stor 
Bekostning paa at reparere Værelserne og Husene paa 
Tryggevælde Gaard, der vare ganske forfaldne paa Vin
duer, Laase, Døre og Tag.**)

Ikke mere end to Maaneder efter, at Jørgen Reedtz 
havde tiltraadt Administrationen af Tryggevælde Lehn, 
blev Enevælden indført, og samtidig indledtes ogsaa de 
Regeringsforanstaltninger, der skulde hidføre en fuldstændig 
Forandring i Lehnsmændenes Stilling; det bliver derfor 
nødvendigt til Forstaaelsen af Jørgen Reedtz’ Forhold kor
telig at omtale, hvori disse Foranstaltninger egentlig be- 
stode.

I Adelsvældens Tid vare Krongodserne bievne bort- 
forlehnede paa et eller flere Aar ad Gangen i Reglen til 
indfødte Adelsmænd, som hyppig havde en ikke ringe

*) Jfr. Biasch-. Vemmetoftes Historie, 1. Del, Side 205 f.
**) Se Jørgen Reedtz’ Forklaring, dateret Malmø den 12. Maj 1661, 

ved Tryggevælde Amtsregnskab i R. A., delvis aftrykt i Brasch'. Vemme
toftes Historie i. Del, S. 205 f.
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Gevinst deraf til Skade for Rigets Finanser. Lehnsforholdet 
var ordnet saaledes, at det enten var Lehn paa Genant, 
hvor Lehnsmanden indsendte alle Indtægter, med Fradrag 
af Omkostningerne, til Rentemesteren og derimod modtog en 
aarlig Løn (Genant) — eller Lehn paa Afgift, hvor alle 
Indkomster tilfaldt Lehnsmanden, imod at han svarede en 
vis Afgift til Kronen — eller endelig Lehn paa Regnskab, 
hvor Lehnsmanden fik en vis Andel af Lehnets samlede 
Indtægter, for hvilke han maatte aflægge fuldstændigt 
Regnskab. Undertiden overdroges Lehn kvit og frit, uden 
at der krævedes hverken Regnskab eller Afgift.

Regnskabslehn var den for Staten fordelagtigste Form 
for Lehnsforholdet, og derfor arbejdede Kongerne hen til 
at gøre alle Lehn dertil; men bestandig maatte de her 
kæmpe imod Adelens Interesser, og selv om det var lyk
kedes, at gøre et Lehn til Regnskabslehn, var Sagen ikke 
dermed klaret; thi Lehnsmanden viste ofte stor Forsømme
lighed saavel med Indlevering af Regnskaber som med 
Indbetaling af Restancer.

Først ved Statsforandringen i 1660 fik Kongen saa 
megen Magt, at han kunde sætte sin Vilje igjennem i dette 
Stykke. Det blev derfor Opgaven for det nystiftede Kam
merkollegium, der fik Behandlingen af alle Sager, som 
«Rigernes intrader kand oc bør vedkomme, vere sig be
stallinger, quitantser, mageschifter, assignationer, contracter 
oc andet dislige, som angaar indtegt oc udgift» dels ved 
Hjælp af dets underordnede Organer, Generalprokurøren 
og Generalfiskalen, at sørge for Intradernes rettidige Ind
komst i Kongens Kasse og for Restancernes Inddrivelse, 
dels at omdanne Krongodsernes Bestyrelse paa en for 
Staten mere fordelagtig Maade.

I Fr. 30. December 1660 truedes Lehnsmændene lige
frem med Lehnenes Fortabelse, hvis de ikke efterkom Paa- 
budet om rettidig og rigtig Regnskabsaflæggelse, og med 
Retsforfølgning for Kammerretten, ifald de ikke betalte
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Restancerne til den fastsatte Termin: sex Uger før 1. Maj 
1661. Dernæst bestemtes det ved Fr. 16. Februar 1661 
om Lehnenes Administration, at Lehnsmændene i Regn- 
skabsaaret i661/g2 for Lehnets Bestyrelse og i Stedet for 
deres tidligere Genant maatte nyde en bestemt xAndel af 
Jordebogens visse og Lehnets uvisse Indtægter (af Indfæst- 
ning af Bøndergaarde, Bøder o. a. m.), en Rigsraad den 
halve Part og andre Lehnsmænd en Tredjedel. De Lade- 
gaarde, hvor der ingen Hofholdning eller intet Stutteri var, 
skulde ved Lehnsmandens Foranstaltning bortforpagtes eller 
stykkevis bortlejes til de højstbydende, som vilde drive 
Jorden uden at besvære Bønderne med nogen Slags Ar
bejde eller Arbejdspenge. Naar dette Aar var gaaet, og 
Lehnsregnskaberne indleverede, vilde Kongen modtage vi
dere Forslag fra Lehnsmændene til Forholdets fremtidige 
Ordning, og Rigens Skatmester fik den 20. Juli 1661 
Ordre til i Overensstemmelse hermed at lade Lehnsbrevene 
fornye.

Denne Forordning blev dog ikke helt gennemført. 
Bortforpagtningen af Ladegaardsjorden havde paa Grund 
af Tidens Knaphed ikke kunnet ske, saa at de fleste Lade- 
gaarde stode i Fare for at blive liggende øde og udyrkede, 
og for at forhindre sligt tillodes det (ved Fr. 31. Marts 
1661) Lehnsmændene i det kommende Regnskabsaar selv at 
drive Ladegaardene ved de under Lehnet liggende Bønders 
Hjælp — dog at Arbejdet fordeltes saaledes imellem Bøn
derne, at de ikke derved forsømte deres egen Jord.

Den nye Ordning af Lehnenes Administration, som 
efterhaanden blev gennemført, gik væsentlig ud paa at ad
skille Administrationen og Oppebørselen, saaledes at Lehns- 
manden kom paa fast Gage og varetog alene Administra
tionen, medens en selvstændig Embedsmand, Amtsskriveren, 
førte Regnskaberne og besørgede Oppebørslerne; men 
Lehnene bleve dog ikke alle ophævede; thi, foruden at 
mange Lehnsmænd fremdeles blev ved deres Lehn efter
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den i Fr. om Lehnenes Administration foreskrevne Maade, 
blev efter den Tid endog et og andet Lehnsbrev ud
stedt.*)

Lehnsmændenes forandrede Stilling blev ogsaa i det 
ydre fastslaaet, idet de tidligere sædvanlig brugte Ord: 
Lehn, Lehnsmænd, Klostre o. a. afløstes af Betegnelserne: 
Amter, Befalingsmænd, Gaarde o. 1. (Ordre til Skatkam
meret af 19. Februar 1662).

Efter Udløbet af Regnskabsaaret 1 661/g2 stillede Jørgen 
Reedtz i Overensstemmelse med den ovenfor omtalte Fr. 
om Lehnenes Administration — et Forslag til den frem
tidige Ordning af Tryggevælde Lehns Bestyrelse i en Me
morial, der var rettet til Rentemester Gabel. Han søgte 
heri at opnaa gunstigere Vilkaar end dem, der havde været 
gældende for det nys afsluttede Regnskabsaar. Ansøg
ningen lyder ordret saaledes:

Tienstvillig memorial til kongl. mayts. statraad oc 
rentemester hr. Gabel anlangendis Trøggevelde ampt.

Den visse oc uvisse kongl. mayts. indkomst afTrygge- 
velde ampt fra anno 1661 til 1662 beløber efter sidste 
renteritaxt, som høystbemeldte kongl. mayts. forordning, 
daterit Kiøbenhafn den 16. Februarii 1661, tilholder ampt- 
mendene sculle giøre Regenscab efter, ungefehr 300 Rixdlr.

Efter høystbemeldte kongl. Mayts. forordnings indhold, 
bevilliges amtmanden at niude for sin administration den 
tredie part er ungefehr 100 Rdlr.

Paa husen is reparation der paa steden udi tvende aar, 
som vare en del af tienderne ruinerede paa laase, vinduer 
oc døre, oc ellers i mange maader af storm oc uveir be
skadigede oc brøstfeldige paa tage oc vinduer, er bekosted 
efter rictig bevis ungefehr mod 200 Rdlr.

Deris Mayters fortæring, der de tvende gange forleden

*) Jfr. Peder Kofod Ancher: Dansk Lehnsret Kbh. 1777, S. 129.
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sommer frem oc tilbage fra Nykiøbing spisede med deris 
medhafvende hofstat paa steden, bedrager mod 50 Rixdlr.

Disse tvende poster formodis i underdanighed maatte 
blifve gaat giorte, anseendis at det ieg hafver nydet af 
amptet, er af saa ringe importants, at jeg slig omkostning 
ey uden min schade kunde giøre oc udstaa.

Desforuden hafver ieg i disse tvende aaringer sielfver 
kiøbt sæde byg, oc ladet føre koren fra min egen gaard 
til at forstrecke bønderne, oc i adschillige maader lofvid i 
kiøbstéderne for dem for ofver 600 Rixdlr., saa at ieg i 
saa maader mere hafver sat til end niudet.

Saasom ieg i al underdanighed efter den pligt, ieg 
min herre oc konge schyldig, hafver tient hans mayt. udi 
mange aar, oc nu paa en to aars tid, ieg hafver verit be- 
naadet med Tryggevelde ambt, hafver verit udi hans mayts. 
idelige anbefalede commissioner, hvilke stor bekostning ud
fordrer, eftersom det scal ey befindis, at ieg hafver verit 
hiemme tillige udi tre eller fire uger, saa lefver ieg i den 
underdanigste forhaabning, at min tieniste maatte i naade 
blifve anset, med underdanigst forslag oc begiering, at saa
som Tryggevelde ladegaard er ickun maadelig*) oc maa 
drifves med stor omkostning, formedelst ieg self dertil maa 
holde tvende plouge, af aarsag bønderne ere forarmede, ieg 
den maatte niuede fri, oc bønderne dertil at maatte giøre æct 
oc arbeide som vaanligt, desligeste, at hans Mayt. for 
amptets administration vilde benaade mig med en pension 
paa it tusinde dahier eller noget, for hvilcke ieg maatte 
giøre mig betalt af amptets iordebogs indkomst efter den 
renteri taxt, som paa vahrene settis, for det øfrige at giøre 
hans mayt. aarlig rictig regenscab, udi den tilforsict, som 
ieg hafver til her rentmesters Gabels gode affection og

*) Se den som Bilag 1 aftrykte Jordebog over Tryggevælde Ho- 
vedgaard.
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ofte giorde løfte om god expedition, recommenderis denne 
memorial til hans gode befordring.

Kiøbenhafn den 21. Junii
anno 1662 af hans stedse tienst-

villigste oc forobligerede 
Jürgen Reedtz 

mppa.

Til denne Ansøgning slutter sig et Overslag over 
Tryggevælde Ladegaards aarlige Driftsindtægter og Udgifter 
(Bilag II). Ganske vist er Overslaget udateret; men det 
indeholder en Tidsbestemmelse, som viser, at det maa være 
omtrent samtidigt med Ansøgningen, idet der i Overslaget 
henvises til et nylig udstedt kgl. Missive til Amtmanden 
om Afgifterne af Amtet og Ladegaarden, udstedt i Hen
hold til Missive til Skatkammeret af 28. April 1662. Denne 
kgl. Ordre*) indeholder bl. a. følgende Bestemmelser: 
«— ville vi, at vores Amter for dette Aar endnu paa 
Regnskab forbliver, som det til vor Tjeneste det bedste 
udbringes kan, og derom vore kgl. Befalinger til dem, vi 
samme Amter naadigst haver bevilget, enten som Befalings- 
mænd eller Forvaltere, at expedere og tilstille lade, saa- 
ledes at de skal gjøre os rigtig rede og Regnskab for alle 
Amternes visse og uvisse Indkomster, saa og at hver hel 
Gaard giver os for nærværende Aar Arbejdspenge af alt 
Gods, som er bebygget og ved Magt 4 Rdlr. og det, som 
er forarmet, 2 Rdlr. og det øde forskaanes. Hvad Lade- 
gaardenes Avl angaar, da deraf at give os 1 Rdlr. af hver 
Tønde Sæd, dertil saaes, saa og 1 $ af hver Hest, Hoppe 
og Nød der græsses ...»

Overslaget giver en tydelig Forestilling om Driften af 
den kgl. Ladegaard Tryggevælde i 1662 og derigennem

*) Indført i Kopibogen over Missiver til Skatmesteren og Kammer
kollegiet 1660—66, Nr. 396.
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ogsaa om Landbrugets Tilstand i Stevns kort efter Svenske
krigen. Det maa dog bemærkes, at Overslaget indeholder 
Udgifter, som vedrøre hele Amtet, saaledes bl. a. de oven
nævnte Afgifter; Lønnen til Ridefoged og Skriverdrenge 
maa ogsaa delvis skrives paa Amtets Regning. Grunden 
til, at der ikke er sondret skarpt imellem Amtets og Lade- 
gaardens Udgifter ligger deri, at Ansøgningen forudsætter, 
at Amtmanden vedblivende og i Modstrid med Bestemmel
serne i Forordningen af 16. Februar 1661 om Lehnenes 
Administration tillige er Forpagter af Ladegaarden.

Vel omtrent paa samme Tid som Jørgen Reedtz indgav 
sin Memorial til Rentemester Gabel, sendte hans Hustru, 
Mette Trolle, en kortfattet Ansøgning paa slet Tysk til 
Dronning Sofie Amalie. Heri hedder det, at hendes Mand 
vel har havt Tryggevælde Amt i to Aar, men paa saa 
indskrænkede Vilkaar, at han ikke blot ikke har nydt noget 
deraf, men ovenikøbet sat til derpaa, hvilket om fornødent 
kunde godtgøres. Hun tilføjer, at han i to Aar har rejst 
omkring i kongelige Kommissioner i Skaane, Jylland og 
Fyen til Matrikulens Indretning og i andre Øjemed. Hun 
bønfalder derfor Dronningen om kraftig at «interponere» 
sin Mellemkomst hos Kongen, for at han skal give dem 
Tryggevælde paa gunstigere Vilkaar.

Denne velrettede dobbelte Ild blev ikke uden Virkning. 
Jørgen Reedtz faar Tryggevælde Amt i Forlehning paa 
sex Aar imod en fra Toaar til Toaar stigende aarlig Af
gift paa henholdsvis 1200, 1600 og 3200 Rdlr., og det 
ansees for en meget taalelig Afgift. *) I alt væsentlig

*) Denne Afgift har dog sikkert været for højt ansat; dels af Hensyn 
hertil og dels i Betragtning af det efterhaanden bortsolgte Krongods blev 
Lehnsafgiften i det nye Lehnsbrev af 20. December 1668, hvorved Lehnet 
paany overdroges ham paa 6 Aar, ansat til 2.06678 Rdlr. I disse Afgifts
summer afkortedes dog de forskellige Beløb, der vare tilstaaede ham, i hvilken 
Henseende det nye Forlehningsbrev indeholder følgende Passus: hvorudinden 
først scal kortis 1000 rthl., som vi naadigst hafver bevilget hannem til aarlig
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sætter Jørgen Reedtz sin Vilje igennem, idet de to Hoved
punkter i Ansøgningen bevilges ham. Forlehningsbrevet, 
der er udstedt den 31. Januar 1663*), indeholder nemlig 
den Bestemmelse, at Tryggevælde Ladegaards Forpagtning 
overlades ham uden Vederlag, og desuden faar han 500 
Rdlr. for sin Administration til sig og sine Folk — andre 
500 Rdlr. gives ham i Avgust 1664 som Inspektionshavende 
over de kgl. Regalier i Ringsted og Møens Amter. For-

besoldning for bemte. Thrygevelde, Ringsted og Møens ampters administra
tion oc voris kongl. regalier i agt at tage, dernest 3418A rthl. 13 /3 andre 
deris bevilgede benaadninger, herritsfogdesgaarder, officergaarder oc i andre 
maader . . . sammeledis til bygningens aarlig ved lige holdelse 100 rthl. 
oc endelig 138 rthl. for contributionen af ladegaarden efter matriculen, 
som tilsammen i en summa andrager I579s/4 rthl. 13 fl, Saa hånd da 
aarligen foruden ald afkortning, præcise til hver Philippi Jacobi dag (o: 1. 
Maj) udi voris scat cammer scal erlegge 486 rthl. 23 /!...»

*) I Bestallingsbogen er Forlehningsbrevet ganske vist dateret den 
31. Januar 1661; men da selve Brevet indeholder følgende Passus: «de 
første tou Aar at bereigne fra Phillipi Jacobi daug nest forleden 1662 
aar> maa det være udstedt i 1663. Det stemmer ogsaa bedst med Af
fattelsestiden for de ovenfor gengivne Ansøgninger og med Udstedelsen af 
en kgl. Ordre til Jørgen Frijs og Otte Skeel d. 2. Februar 1663 (Rtk.s 
Expeditionsprot. 5a, Nr. 687) om at besigtige Tryggevælde Bygninger (se 
Bilag III). I Forlehningsbrevet er der nemlig tillagt Jørgen Reedtz en aar
lig Godtgørelse af 100 Rdlr. for Bygningernes Vedligeholdelse, naturligvis 
under den Forudsætning, at han ogsaa gjennemsnitlig anvender en lignende 
Sum i dette Øjemed, hvorfor der bliver god Mening i, at Kongen befaler, 
at der skal tages et Syn over Bygningerne netop paa den Tid, da For
lehningsbrevet udfærdiges. Undersøger man dernæst Originalen, som 
findes i Rigsarkivet, saa viser det sig ogsaa, at den er dateret d. 31. Ja
nuar 1663. Denne Datering maa derfor anses som den rigtige.

Uoverenstemmelsen imellem Originalens og Kopiens Datering medfører 
den Konfusion, at Skatkammeret i et foreløbigt Kvitteringsbrev af 16. Juli 
1663 til Jørgen Reedtz angiver Forlehningsbrevets Dato til 31. Januar 1662, 
formodentlig efter Bestallingsbogen, medens Jørgen Reedtz selv i et Regn
skabsbilag (Litr. A til Amtsrgnsk. i663/e4) anfører det rigtige Aar 1663. 
At Besigtigelsesforretningen (Bilag III) er underskrevet med Kristofer Lin- 
denows Navn i Stedet for Jørgen Frijs’, maa skyldes den Omstændighed, 
at J. F. har været forhindret; Otto Skeel har saa tilkaldt K. L. i hans Sted.
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lehningsbrevets øvrige Indhold skulle vi ikke komme nær
mere ind paa, da det ikke vedkommer Sagen; det skal 
her blot bemærkes, at naar der indrømmes Jørgen Reedtz 
særlig gunstige Vilkaar, saa er det, for at han med større 
Vindskibelighed skal bringe Godset paa Fode igen, og 
imod at han til Gengæld hjælper Bønderne med Laan og 
paa anden Maade, saa at de, naar den bevilgede Tid er 
omme, atter kunne svare deres fulde Landgilde. Dette 
fremhæves to Gange i Forlehningsbrevet, og det tilføjes, 
at den Bonde, som antager en øde Gaard og opbygger 
den paa egen Bekostning, ham skal Bygningen følge arve
lig*) som paa Københavns, Frederiksborg og Kronborg 
Amter.

Forlehningsbrevet har for saa vidt ogsaa historisk 
Interesse som det afgiver et Exempel paa Afgifts-Lehns- 
forholdets Fortsættelse efter Enevældens Indførelse.

I.
Jordebog over Tryggevælde Hovedgaard.

Tryggevelde gaards marker oc underliggendis 
eng oc høebiering ere af otte mend taxerede oc ved æd 
afsagt, som følger:

*) Fæstebønder, som selv ejede Gaardens Bygninger, fandtes navnlig 
paa Domænegodserne, og findes endnu hist og her — ogsaa paa andre 
Godser — især i Jylland. Deres Ejendomsret strækker sig kun til Byg
ningerne, og den er endog saaledes indskrænket, at de ikke have Ret til 
ved Fratrædelsen at borttage Bygningerne, men skulle overlade dem til 
Eftermanden efter Vurdering. Anledningen til, at denne ejendommelige 
Skik indførtes, har fornemlig været den, at Husbonden har tænkt derved 
at opmuntre Bønderne, dels til at opbygge øde Gaarde, dels til at holde 
deres Bygninger i god Stand, da de jo tilhørte dem selv, og de derved 
kunde gøre sig saa meget større Haab om, at deres Børn og Arvinger 
efter deres Død skulde blive ved Gaarden. (Stampes Erklæringer II, 313, 
Mandix’ Landboret II, 219).



35° Tryggevælde Ladegaard i 1662.

Hart Koern
I Mellem marken kand saais 54 tøn

der rug eller biug, 3 t.ner sæd regnit mod 
en tønde hart koern efter ordinaire taxt er 18 t.ner

Noc 20 tønder aur.,*) 6t.nersæd regnet 
imod en tønde hartkoern.......................er 3t.ner 4skepp.er

I Møllemarken oc Fauris marken 
kand saais 40 t.ner rug eller biug, 3 t.ner 
sæd regnet imod i.tn h.korn,................ er 13 t.ner 2 skepp.r

Noc 17 tønder ar: sæd, 6 tønder sæd
regnet imod 1 t.ne hart koern, er ... . 2 t.ner 5 skepp.r

I gamle Thryggevelde mark kand 
saais 64 t.ner roug eller biug, 3 t.ner sæd 
regnet imod 1 tønde hart korn, er .... 21 t.r 2 skepp.r

Noc 23 tønder aur sæd, er udi hart
koern................................................................ 3 t.r 5 skepp.r

63 t.r hartkoern.

Af disse trende marker regnis icun aarligen de tvende, 
formedelst en altid scal ligge felled.

Eftersc.ne indløker, naar de med gierder blifver ind- 
hegnede, (hvilket dog ey i aar eller saa snart kand skee, 
for medelst at der nu ere saa faa bønder til lehnit, oc der 
til med forarmede) pleyer at ligge til græsgang oc ere 
udøgtige til høebiering af aarsag, at de for medelst krat 
oc underskouf ey vil kunde slaais, ere dog taxerede, naar 
de kunde indlukis til græsgang, for høe i det aller høyeste 
som følger:

Udi Kongescouf kand ey i aar meere 
auflis, for medelst baanden er forderfvit af 
græne oc træer, som ere afstefnede oc om-

*) ar: eller aur. o: Havre. Her maa foreligge enten en Skrivefejl eller 
en Regnefejl, 20 Tdr. Havre giver nemlig kun 3 Tdr. 2 Skp. Htk., medens 
det beregnede Hartkornsbeløb svarer til 22 Tdr. Havre.
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hugne, end 16 læs; er udi hart koern 24 
les eng imod 1 t.ne hart koern beregnet .

Tockescouf i det aller høyeste for 
20 læs eng, er udi hart koern beregnet .

Vester indløke ilige maader for 22 
læs eng, er udi hart koern beregnet . . .

Moens holt i lige maade for 40 les 
eng, er udi hart koern beregnet..............

Høe som auflis til Tryggevelde:
Udi Faufres marken, naar den er i 

vaang, kand aufles 32 les høe er hartkoern
I Mellem markens eng auflis 10 les er
Aaemoesen oc lille Enghaufve 
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4 skepp.r

5 skepp.r

5 skepp.r 2 f.kar

1 t.ne 4 skepp.r

1 t.ne 2 skepp.r
2 skeppr 2f.kar

med Møllemarken kan auflis 85 læs høe er 3t.ner3skepif.kar
Enghaufven i 

auflis 60 læs høe er
Møllemarken kand

........................................2 t.ner 3 skepp.r
Kirkescoufven ocHaarleuf lund 10

læs høe, er 2 skepp.r 2 f.kar

Er thilsammen 295 les høe, giør hartkoern it.n 1 skepp 3 f.kar

Summa paa korn sæden oc høebierin-
gen til Thrygevelde udi hart koern bereg
net er............................................ 75 t.ner 1 skepp. 3 f.kar

Alle nu til Thrøggevelde lehn belig- 
gendis Scoufve og Scoufsloeder forstrøede 
viit løfteligen i atskillige herreder oc som 
i denne kriigs tiid blefve meget forhugne 
oc vaage*), beløber efter opkrefvede 8te 
mends siufn oc afsagde taxter til thinge i 
det allerhøyeste, naar der befindis fuld land-

*) vaag □: slet, ringe.
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olden, otte hundrede halftrediesindstiufge 
oc nie svins olden regnis imod it.ne bart 
korn efter den ordinairie taxt . . 35t.nel 41/a skepp. 1 f.kar

Jürgen Reedtz mppa.

II.
Ofverslag paa Tryggevelde ladegaard med hvis geniet 
oe indtegt, sampt udgift oc omkostning, som derhos 

kand falde.

Indtegten.
Til ladegaarden kand saaes af alle slags korn 144 tøn

der nemblig ungefehr 114 tønder rug oc byg, 30 tønder 
hafre; naar nu en tønde rug eller bygsæd i beste aaringer 
kand gifve 5 tønder efter en, sculle af ladegaarden auflis 
570 tønder rug oc byg, tønden anslagen til 9 $, er penge 
tilsammen................   835 rdlr.

Naar en tønde hafre gifver i bedste aarringer 3 tønder 
efter en, sculle auflis 90 tønder, tønden anslagen for 1 
rd. er.......................................................................... 90 rdlr.

Paa foeringen kand settis 60 kiør for parrit at foere 
3 rd. i det høyeste anslagen, efter som der er lidet queg 
i landet, oc ingen øxsen at bekomme, kand oc letteligen
hos en bunde faae en koe foerit for 1 rdlr. er. 90 rdlr. 

Kand foeris 14 hester, for høe til hver hest udi 6 
maaneder P/2 rd., er............................................. 21 rdlr.

Indtegtens summarum er 1036 rdlr.
Er at agte, at hvis som anscrifves at kunde auflis 

efter hver tønde sæd, er saa høyt, som ingen forpacter 
kunde staae ved med, eller anslage det for, ey heller er 
der saadanne aaringer at formode efter hin anden saa goede, 
at der paa saa stor en afgrøde kunde giøres nogen visse 
facit, hvilchet scheer til den ende at sees kand, at ieg
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derpaa ingen profit kand søge. Om paa kornits priis 
kunde deside reris, at det er for ringe sat*), saa er at 
agte, at det udi udgiften for lige priis settis, oc huis det 
sculle forhøyes udi indtegten, sculle det oc forhøyes udi 
udgiften, oc ville saa blifve lige den samme reigning. Om 
husverelse eller ildebrand sculde dragis i nogen reigning, 
da kand konside ri s, at en forpachter i hvem det oc er, 
sculle nyde husverelse oc ildebrand fri.

Udgiften.
Tvende prester med derris deigne ofris aarligen efter 

gammel brug, di trei feste dage, hver prest 2 rd. oc hver 
deigen en sletdlr, er tilsammen............................ 16 rdlr.

Presten i Haarløf faar til tiende koren aarligen 2 td. rug, 
2 td. byg, 3 td. are, en tønde rug eller byg anslagen til 
9 $ och en tønde hafre 1 rdl. er penge........... 9 rdlr.

Presten i Carrise faar aarligen til tiendekorn 1 pund 
rug, 1 pund byg, 4 tønder hafre, er udi penge anslagen 
for samme priis, er tilsammen ............................ 15 rdlr.

Folckenis løn, som endelig fornøden giøfis.
Først en skrifver oc ridefogidt, som for omkostning 

at spare af en kand betienis, oc endeligen behøfvis baade 
til at giøre regenscab oc forsvare kongens bønder, aarligen 
til løn penge.............................................................. 50 rdlr.

Noc behøfver hånd aarligen til bleck och papir for at 
udferdige c o pier oc brefve til adelen oc andre det ved
kommende af kongl. mayts. mandater, item til anden daglig
brug i kongens tieniste........................................... 12

Tuende skrifverdrenge, hver til løn aarligen
10 rdlr., er................................................................. 20

En ladegaardts fogidt aarlig til løn............. 16
En udrider, som scal tilsige bønderne aar

lig til løn............................................................ 10 rdlr.

rdlr.

rdlr. 
rdlr.

4 #

*) De beregnede Kornpriser stemme med Renteritaxten.
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En staldreng til at tage vare paa hestene aarlig 
til løn......................................................................... 10 rdlr.

4 terschere til løn for at tersche, hver 5 rd. 2 $, er 
penge tilsammen............................................... 21 rdlr. 2 #

To røgtere hver 4 rdlr. er............................ 8 rdlr.
Noc formedelst at bønderne ere forarmede oc en stor 

deel øde oc de beste bortpandtsate, saa de øfrige icke 
kunde formaae at drifve ladegaardts jorden ey heller hafve 
øxsen dertil, nødis ieg self til at holde to plouge med 
tilhørige folck, hvilke gifvis til løn som følger:

Først 2 plougmend til rugsæden derris løn udi en 
maanedt 4 dage, 4 p om dagen hver, er penge 2 rdlr. 2 %

2 plougkiører ligesaa lenge, om dagen til løn hver 
3 Æ, er.................................................................. 1 rdlr 4V2 #

En saamand at saae rugen i 14 dage, om dagen til 
løn 4 /S, er.................................................................... 3V2 #

To harre kiører til rugsæden udi 14 dage, hver til 
løn om dagen 3 /S, er............................................. 5 $ 4 /S

To plougmend til vaarsæden udi 2 maaneder oc 4 
dage, hver om dagen 4/3, er.......................... 4 rdlr. 2 #

To plougkiører lige saa lenge, om dagen til løn hver 
3 & er................................................................ 2 rd. 1V2

En saamand at saae vaarsæden udi 14 dage, om da
gen 4 er.................................................................... 372 &

2 harre kiører udi 4 uger oc 3 dage, hver om dagen 
3 /J til løn, er............................................... 1 rd. 1 $ 14 /J

Forne folckis kaast.
Først skrifveren maanedtlig til kostpenge 4 rdlr., er 

aarlig............................................................................. 52 rdlr.
En ladegaardts fogidt maanedtlig til kostpenge 10 $, er 
aarligen................................................................ 21 rdlr. 4 £

Noc til øl oc brød P/2 schep. rug, 2 schep. 1 fear. 
byg maanedtlig, er om aarit rug: 3 td. i1^ scheppe, byg:
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4 td. 5 schep. 1 fieringcar, tønden ofverhofvedet 9 $ er 
tilsammen................................................... 12 rdlr. 1 $ 2

To scriver drenge, hver til kostpenge saa oc øl och 
brød lige saa megit aarligen som ladefogden, er 67 rdlr. 4^4/3

En udrider maanetlig til kostpenge 7 er aarligen
15 rdlr. 1 # 

til øl oc brød lige ved ladefogden........ 12 rdlr. 1 $ 2 ft
En stalddreng maanedtlig til kostpenge 7 er aar

ligen ...................................................................... 15 rdlr. 1 $
4 tærschere udi 9 maaneder, en hver til kostpenge 

om maaneden 7 $ er................................................. 42 rdlr.
Noch en hver til øl oc brød maanedtlig lige saa megit 

som ladefogden, er for 9 maaneder rug 9 td., byg 12 td. 
2 schep. 1 fieringcar, tønden ofverhofvedet for 9 $ er til
sammen penge..................................................... 32 rdlr. 6 /3

To røgtere udi 6 maaneder 8 dage, til kostpenge 
maanedtlig hver 7 $ er................................ 14V2 rdlr. 8 /3

Til øl och brød, hver maanedlig lige ved ladefogden, 
er i 6 maaneder 8 dage rug 3 td. 3 fieringcar, byg 4 tøn
der 4 schepr. 1 fc., tønden overhofvedet for 9 $ er

11 rdlr. 4x/2 # 
Ploug folckenis kost.

To plougmend til kostpenge udi en maanedt i rug
sæden, om dagen hver til trei maaltiider mad 1 #, er 8 rdlr.

2 plougkiører lige saa lenge oc lige saa megit til 
kostpenge er.................................................................. 8 rdlr.

To harrekiører udi rugsæden udi 14 dage, til kost
penge hver om dagen 1 $, er ....................... 4 rdlr. 4 $

En saamand i 14 dage i rugsæden, om dagen til kost
penge 1 #, er.......................................................... 2 rd. 2

To plougmend i 2 maaneder och 4 dage til vaarsæden, 
en hver til kostpenge om dagen 1 er tilsammen

17 rdlr. 2 $
To plougkiører lige saa lenge och lige saa meget til 

kostpenge er....................................................... 17 rdlr. 2 &
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To harrekiører i 3 uger oc 3 dage, hver om dagen 
til kost 1 #, er............................................................ 7 rdlr.

En saamand at saae kornidt udi 14 dage, til kost
penge om dagen en marck, er....................... 2 rdlr. 2 $

Til forne plouge scal holdes 6 par stude, scal gifve 
for parrit til leye for at pløye til rug, udi en maanidt 
1 rd. 2 #, er.................  8 rdlr.

To par heste til samme plouge, for parrit til leye i 
en maanidt 1 rd. 2 #, er.................................... 2 rd. 4 #

To par heste til to harrer i 14 dage, for parrit til 
leye 4 $, er.............................................................. 1 rd. 2 &

6 par stude til at ploye til vaarsæden udi 2 maaneder 
4 dage, parrit til leye 2 rd. 4 #, er................... 16 rdlr.

2 par heste til plougen lige saa lenge oc parrit til 
leye 2 rd. 4 #, er............................................... 5 rdlr. 2 $

2 par heste til harren i 3 uger oc 3 dage, parrit at 
leye 1 rd., er................................................................ 2 rdlr.

Ladefogden och udrideren behøfver hver en hest, som 
dem gifvis foer paa, huilche ere indbereignidt iblandt di 14 
heste udi indtegten, hver rdlr., er................. 3 rdlr.

Herforuden scal gifves efter kongl. mayts. nyelige ud- 
gangne bref til amptmanden af huer heelgaard som er ved 
magt til arbeedtspenge*) 4 rdlr. oc en forarmed 2 rdlr., 
oc dersom af halve och fierdings gaarder scal forstaaes at 
gifve å l’advenent beløber det sig i aar ungefehr 454 rdlr.

Herforuden scal gifvis af hver tønde koren, som kand 
saaes, uden forschiel efter ofvenbete kongelig missives ind
hold en rixdlr. er................................................... 144 rdlr.

*) Arbejdspenge, der sædvanlig betyder de Penge, Bonden giver 
Husbonden i Stedet for Hoveri in natura, er her brugt i en anden Betyd
ning, nemlig som et Led i de Afgifter, Amtmændene ifølge den oven
nævnte Ordre til Skatkammeret af 28. April 1662 skulde svare af Amtet 
og Ladegaarden. Det vil ogsaa ses, at de øvrige her beregnede Afgifter 
af Ladegaardens Avl (Sæd, Heste og Kreaturer) stemmer med den kgl. 
Ordres Bestemmelser.
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Noc af hver hest oc nøed, som kand græsis, 1 
græssis 60 støcker kiør, 14 hester och 2 hopper, er

12 rdlr. 4 $
Føris til udgift 114 tønder rug och byg, som aarligen 

saaes, oc 30 tønder are (o: Havre), tønde rug eller byg 
9 $ oc en tønde are 6 $ er................................ 201 rdlr.

Noc formedelst alle husene ere gamle baade i borger- 
gaarden oc ladegaarden oc der ud ofver, formedelst at 
de ere megit brøstfeldige oc dagligen af storm oc uveyr 
beschadiges oc forfalder paa tag, muur oc vinduver, vil det 
aarligen i det minste giøres fornøden til bekostning paa
derris reparation....................................................... 100 rdlr.

Udgiftens summarum er 1534 rdlr. 2 ß
Naar nu forscrefne indtegt, som er............. 1036 rdlr.

dragis fra forbete udgift, er saa udgiften høyere 498 rdlr. 2 ß

III.
Besigtigelsesforretning 

over Tryggevælde Gaards Bygninger.
i Henhold til kgl. Ordre af 2. Februar 1663.

Først udi borgergaarden staar it gammelt hus, to loft 
høyt, oc er holt under tag oc muret mellem stolper, der
hos er it taaren, hvor udi ofven paa er et øde kammer oc 
ellers en vindeltrappe, som gaar op til de øfverste vereiser, 
hvor kongens gemac er i den ene ende oc dronningens i 
den anden; murverket udi bege gemackerne er megit 
scrøbeligt disligeste vinduvers karmene gandsche forraad- 
nede, dog vinduverne af lensmanden reparerit som hafver 
verit megit brøstfeldige. Vesten om til forne hus staar et 
udbygge eller quist, hvorudi er tvende senge kammere til 
forne gemacher, som ere nogenledis gaat timmer udi, dog 
vinduvers karmene megit forraadnede; neden under ere
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adtschillige gieste kammere oc sengekammere temmelig holt 
vedlige, ellers er bielcherne i samme hus sampt hanebiel- 
cherne udi Sperverckit megit svage oc scrøbelige, tagste
nene disligeste megit gamle oc udøctige saa oc loftet 
brøstfeldig paa deler, item foedstøckerne derunder mesten 
forraadnede; under dette hus er oc en jord kielder, som er 
temmelig vel holt ved magt oc vedlige.

Nordelige i gaarden er it gammelt hus, it loft høyt, 
bygt mellom stolper oc er nogenledis under tagt paa den 
ene side til gaarden, hvor udi ere nogle røde kammere 
med tvende udbyggede quister, hvilchet hus er af svend- 
schen ruinerit oc ellers megit brøstfeldig paa murvercket, 
fundamentit under de udbyggede quister, timmer oc tag 
saavelsom paa foedstøcker, hvilke er mesten raadnit, oc er 
moxen ingen vinduver udi; neden under dette hus er en 
jordkielder, hvor i er salt kielder oc svene kielder, mens 
er hel brøstfeldig.

Østelig udi gaarden staar en lenge hus, it loft høyt 
oc murret imellom stolper, hvilcket er temmelig velholt 
under tag oc med fag, hvorudi er brøggers, kiøckenet, 
deigstuen oc borgerstufven, mens er allevegne brøstfeldigt 
paa vinduver, timmervercket oc loftet; er ellers ved magt.

Sydelig i gaarden er it loft høyt gammelt hus, som 
nogenledis er under tag oc muret mellom stolper, hvori 
ere nogle stald kammere, som vinduverne ere brøstfeldige 
udi, oc en stald, afdelt i to parter, udi den ene ere krøb- 
berne oc spilrummene nogenledis holt ved lige, doc til- 
lerne*) mange steds opraadnede; udi dend anden ere fast 
ingen krøbber, spilrum eller tiller, mens af de svendsche 
ruinerit. Dette hus er oc paa timmerit oc foedstøcker oc 
murverck megit scrøbelig, oc staar den østre gafvel gand- 
sche paa fald.

*) Tille er det Stykke Tømmer, som lægges i Stalden ved Køernes 
eller Hestenes Bagdel, og som bidrager baade til at befæste Baasen og til 
at danne Renden, hvor Gødningen falder. (Molbech Dial. Lex. P. 595).
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Nest op ved enden til stalden staar it megit gammelt 
hus, som er it loft høyt, muret mellom stolper, er i lige 
maader holt under tag, hvor i er scrifverstuen oc ridefogdens 
kammer, saa oc porten, hvor indkiørselen til gaarden, oc et 
veyerhus. Fodstøckerne i forne hus ere gandsche forraad- 
nede oc vinduverne brøstfeldige.

Udi ladegaarden ere efterscrefne huse: først laden, 
som er it stort hus oc temmeligt vel opmuret imellom 
stolper, oc holt under tag, foedstøckerne ind til gaarden ere 
gandsche forraadnede oc fundamenten paa muren ud til 
veyen en del brøstfeldig oc staaendis paa hæld.

Nest op til laden staar it hus, som er muret imellom 
stolper oc under tag, hvorudi er ladefogdens, udriderens 
oc tærschernis kammere, item faarestien oc gieste stallen, 
hvor udi er ingen spiltav eller krybber, oc ellers megit 
brøstfeldig paa timmer oc tag oc foedstøckerne alle for
raadnede ;

Dernest op til staar it stort øxen hus, som er op
muret med hvidsten (o: Kridtsten), hvorpaa tagit, som er 
uschielnit, saavelsom sparetræerne oc legterne ere gandsche 
ofver alt brøstfeldige oc forraadnede, item muren alleveigne 
i sønderlighed paa vestersiden udfalden oc scrøbelig, gavlen 
paa den søndre ende staar gandsche paa fald.

Oc saasom forne huse ere mesten gamle oc staar paa 
en rum pladts for alle slags vinde saa tilføyis den stor 
scade aarligen af storm oc uveyer efter som tagene oc 
timmerverchet, saavelsom i synderlighet foedstøcherne ere 
ofver alt megit svage og forraadnede, i lige maader ere 
alle blirenderne paa husene opslitte oc utætte, saa di iche 
kand holde for vand.

Datum Tryggevælde den 26. Augusti anno 1663.

Chr. Lintenau. Otte Skiel Christensen.



Lisabet Bohns Enkestand.
Af

M. K. Zahrtmann.

Den 26de Marts 1677 var der Fest i Rønne. Den 
afdøde Borgmester Herman Mortensen Bohns yngste Søn 
Klavs holdt Bryllup med Lisabet Markmand. Ægtefolkene 
var meget unge — han var kun tyve Aar gammel; men i 
den lille By, hvis Borgeres Antal kun var et Par Hundrede, 
har den ved dette Bryllup indgaaede Forbindelse mellem 
to af dens mest ansete Handelsslægter vakt almindelig Op
mærksomhed. Hans Forfædre havde, Søn efter Fader i 
tre Slægtled, siddet i Byens Raad. Hendes Moder blev 
som Enke gift med Borgmester Oluf Svendsen Brok i Rønne, 
to af hendes Brødre var Købmænd og Skippere i denne 
By, og Svogerskabsbaandet blev dobbelt knyttet, da den 
ene af disse, Hans Markmand, blev gift med Klavs Bohns 
Søster Barbra (og herved Stiffader til dennes Søn af første 
Ægteskab, den senere russiske General Herman Jensen 
Bohn*). Ved talrige Ægteskaber var især Familien Bohn 
knyttet til Øens andre store Slægter, og heri fandt Præsten 
i Aaker god Grund til at indføre denne Bryllupsdag i sine

*) Dennes Levned er skildret i «Museum». Kbh. 1891 II, S. 272—89.



Lisabet Bohns Enkestand. 361

historiske Optegnelser i Aa Kirkebog, — skønt han umu
ligt kunde forudse den Rolle, som den unge Brud Lisabet 
skulde komme til at spille i Bornholms Historie*).

Hvad der saa hastigt drev det paafaldende unge Par i 
Brudeseng, det vides nu ikke. Foreløbigt gik det ind til 
smaa Kaar. Klavs Bohn bosatte sig som Skipper i sin 
Fødeby. Paa sin egen Skude udførte han Øens Landbrugs
produkter og hentede de Varer, som han og Lisabet for
handlede i deres Bod hjemme i Rønne. Men mange Penge 
havde han ikke at raade over. Saa maatte han, bl. a. til 
sine fire Baadsmænds Aflønning, gjøre Laan, optage For
skud og pantsætte gamle Arvestykker. Grunden var den, 
at hans fædrene Arv, 1360 Rigsdaler, blev henstaaende hos 
hans Moder, da baade han og hans Hustru var umyndige. 
Hans Rejser, som mest gik til Lybæk og til København, 
var til Tider besværlige og lidet indbringende; saaledes var 
han i Foraaret 1682 fem Uger om at naa fra Rønne til 
København, og han forliste herunder sin Stormast samt en 
Del af Bygladningen, hvilken han maatte kaste over Bord 
udenfor Havnebommen som ødelagt af Søvand.

Naar saaledes Klavs Bohn var ude paa Søfart, har 
sikkert Lisabet styret Handelen i Boden der hjemme. Hun 
var en virkelysten Kvinde og skulde lige over for sin 
Mands Slægt vise, hvad hun duede til. Forretningsvenner 
og Slægtninge ere ikke ligegyldige gaaede hendes Bod 
forbi, de have benyttet Lejligheden til mangt et Besøg hos 
den unge, indtagende Madam Bohn, som modtog dem ven
ligt, paa Forretningens Vegne.’

Blandt disse Forretningsvenner indtog Amtsskriver 
Dechner den første Plads. Han havde ydet Klavs Bohn 
kontante Laan, givet ham Henstand med Skatter og Renter, 
skaftet ham Fragter og krediteret ham Salgssummerne.

*) Jvnf. min Skildring: «Familien Bohn fra Rønne., i Personalhist 
Tidsskr. Ill R. 6. Bind, Kbh. 1897, S. 265-96.
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Næppe har Dechner i alt dette handlet uegennyttigt; men 
dersom han, hvis Hang til Vellyst findes nævnt i samtidige 
Beretninger, herved har lagt an paa at vinde Lisabets 
Gunst, er det tidligt gaaet op for ham, at han intet havde 
at haabe hos hende. Vel omtales intet Steds noget saa- 
dant; men i hans senere Fremfærd mod Lisabet er man 
fristet til at læse, som imellem Linjerne, om en afvist 
Bejler.

Augustus Dechner tilhørte Øens største Embedsmands
familie. Hans Fader, Tobias Dechner, barnefødt i Thüringen 
1612, var død 1670 som Byfoged i Aakirkeby og havde 
efterladt sig fire Sønner, af hvilke Tobias blev hans Efter
mand samt Herredsfoged i Søndre Herred og Valentin fik 
de tilsvarende Embeder i Nexø og Østre Herred. Den 
tredje Broder Johan, der var gift og bosat i Rønne, gik 
det hurtigt galt; han blev som skyldig i at have stjaalet 
to Stude 1673 dømt til Bremerholm, rømmede fra Born
holm og døde uden Lands; imidlertid var hans Tyvsdom, 
efter at Sagen var forligt med de bestjaalne Bønder, 1676 
blevet kendt død og magtesløs af Bornholms Landsting 
«for adskillige Circumstantiers Skyld med Øvrighedens 
Consent og Tilladelse». Saa langt fra at drage Lære af 
hans Skæbne begik de andre Brødre, i Ly af deres Embeds
magt, langt større Forbrydelser, og den værste i dette 
Kuld var Augustus Dechner.

Ham træffe vi først som Sekretær hos Guvernøren paa 
Hammershus Thomas Fincke; 22 Aar gammel fik han 1678 
Bestalling som Amtsskriver og Ridefoged paa Bornholm 
under den daværende Ridefogeds Svaghed og siden efter 
hans Død, som indtraf det følgende Aar; tre Aar senere 
beskikkedes han tillige til Skifteforvalter paa Øen. Allerede 
den Gang havde hans egenmægtige Fremfærd paadraget 
ham en skarp Irettesættelse for Landstinget af selve Øens 
Guvernør, kgl. Kancelliraad Christian Gedde, som gav 
følgende Sentens Anvendelse paa ham:
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«Hvor forfængelig ære Commenderer, der raader daarlighed, 
och hvor Hofferdighed Rider, der tienner skam for een løbere.»

Men 1682 gik Gedde af som Guvernør, og hans svagelige 
Efterfølger, Oberst Bendix von Hatten, lod Amtsskriveren 
styre efter eget Tykke. I Ly heraf brugte Dechner den 
Magt, han sad inde med i sit mangedobbelte Embede som 
Amtsskriver og Ridefoged, Skifteforvalter, Krigsavditør og 
Generalmønsterskriver samt Ammunitions- og Materialfor
valter, til at øve endeløse Underslæb og udpine ublu 
Skatteafgifter m. m. af de ham undergivne bornholmske 
Bønder. Hans Brødre, de to Herredsfogder, stod ham tro
ligt bi heri. Gang efter Gang paatalte de forurettede 
Bønder hans voldelige Fremfærd, men blev stadigt afviste 
af Oberst von Hatten. Først da denne i Begyndelsen af 
1685 var død efter selv at have bekendt for Øens Provst, 
at han havde i alt for meget adlydt denne Amtsskriver, 
fandt Bøndernes Klager Øre hos Kongen, som saa sig be
føjet til under 7de Juni 1685 at udsende en Kommission 
til at undersøge dem.

Vi ere hermed naaede til Bornholmernes første Stormløb 
imod Augustus Dechner. Det faldt ikke ud efter deres 
Forventning. Vel fandt de fire Kommissionsherrer*) det 
godtgjort, at Dechner havde brugt ulovlig stort Maal og 
Vægt ved Modtagelsen af Korn- og Smørydelser, foretaget 
Udpantninger hos Bønder, som ved Tingsvidner var be
friede for slige, oppebaaret Fæstepenge ud over Fæste
brevenes Lydende og beregnet sig ublu Skiftehonorarer — 
«en liden Diskretion» kaldte Dechner dette; og de foreslog 
en skarp Kontrol fra Amtmandens og fra Bøndernes Side 
sat i Gang over ham. Ligeledes fandtes hans to Brødre,

*) Højesteretsassessor Jens Foss, Kancelliassessor Peter Hiort og 
Kammerkollegieassessorerne Johan Worm og Klavs Lijm. Se Kommis
sionens Protokol i Rigsarkivet
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bl. a. ved egen Tilstaaelse, skyldige i at have taget mod 
Gaver for at afsige Domme, for gennem Tingsvidner at 
fri Bønderne fra Skat og for at tale disses Sag hos Amts
skriveren. De blev begge afsatte fra deres Embeder*). 
Ogsaa Augustus Dechner blev ved Kongens Skrivelse af 
18de September 1685 afskediget fra Aarets Udgang at 
regne. Men den givne Frist blev benyttet saa godt af ham 
og hans Talsmænd, blandt hvilke Øens nye Guvernør, 
Oberst Johan Didrik von Wetberg, vistnok maa tælles, 
at han i Virkeligheden intet Øjeblik kom ud af nogen af 
sine mange Stillinger. Under Wetberg syntes han endda 
ikkun at føle sig fastere i Sadlen. Samme Aar hjemførte 
han som sin Brud den adelsfødte Frue Mette Elisabet 
Maccabæus, Datter af Kaptajn Kristian Maccabæus til 
Skovsholm i Ibsker Sogn; hun var en halvgammel Enke 
efter Øens afdøde Provst, Magister Klavs Predbjørnsen 
Langsted, og tilbragte ham gode Midler. Aabenbart stod 
Dechner paa sin Magts Tinde i 1687, da han havde selve 
Kong Kristian V til Gæst i sin Bolig, Rosengaarden**) i 
Rønne. Hans overmodige Optræden er skildret os fra et 
Regnskabsstævne i Gudhjem 1688, hvor han tog et ham 
forevist Brev, udstedt af Kongen, og strøg det over sin 
Bag, hvortil en af de tilkaldte Bornholmere udbrød: «Agter 
Augustus Dechner nu ikke Kgl. Majestæts Brev mere end 
at stryge sin Røf paa, saa giver jeg hannem Døden og 
Diefuelen!» — Den, som fik Dechner til Fjende, skulde 
tage sig vel vare.

Imidlertid var Klavs Bohn død i Avgust 1683 og havde 
efterladt Lisabet som ung Enke med to smaa Børn Mette

*) Bønderne bad om, at de- selv maatte cudkejse en Bonde til 
Herredsfoged og saa han tilsættes af Kongen, som det altid har været hos 
os her paa Landet.» Dette blev dem ikke bevilget.

*•) Hvor den nuværende Amtsforvalterbolig ligger, havde Holger 
Rosenkrands til Glimminge, Lensmand paa Bornholm 1625—45, ladet 
denne bygge som sit Lyststed.
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og Herman. Hermed var hun traadt ind i det Livsafsnit, 
som knytter vor Interesse til hende. Hun fortsatte Køb
mandshandelen, og hendes stormfulde Livsbane førte hende 
i de følgende Aar fra Proces til Proces.

Først kom hun i et spændt Forhold til sin Mands rige 
Slægt, da hun, efter at hendes Svigermoder, den gamle 
Barbra Borgmester Hermans, var død i Januar 1685, fo
drede sin Mands fædrene Arv udbetalt i Boet. Sine Med
arvinger, som paastod, at denne Arv alt tidligere var blevet 
udbetalt, indstævnede hun for Bornholms Landsting, og 
Landsdommer Matthias Rasch kendte hendes Fordring for 
god at være. Paa Modpartens Klage gik Sagen videre; 
Kongen kaldte Peder Zandersen Lesler til Sættelandsdommer 
i den samt gav Lisabet paa hendes Ansøgning Matthias 
Rasch til Lavværge. For denne nye Domstol blev Sagen 
dog ikke ført til Ende. Amtsskriver Dechner arresterede i 
September 1686 Matthias Rasch i København, og 1688 
døde Sættedommeren Lesler paa sin Gaard, Kyndegaard i 
Nyker Sogn. Det følgende Aar ansøgte Lisabet Bohn 
Kongen om at beskikke to Kommissærer til at paadømme 
denne Arvesag; Kongen nøjedes med at give Øens Amt
mand Wetberg Befaling til at forhjælpe hende til hendes 
Ret, — og hans Afgjørelse kendes ikke.

Vi træffe i Arvesagen Landsdommer Matthias Rasch 
som den unge Enkes Lavværge og gode Støtte; han blev 
endnu mere for hende. Han var barnefødt i Slesvig, hvor 
Faderen Jes Rasch var Herredsfoged og Ejer af Undevad 
Gods i Flensborg Amt. I en ung Alder var han af Skæb
nen bleven ført til Bornholm og havde 1664 giftet sig med 
den fyrretyveaarige velstaaende Enke Kirstine Madsdatter i 
Rønne*). Forskellen i Ægtefællernes Alder siger os, at

*) Hendes første Mand, Skipper og Raadmand Herman Klavsen Bohn i 
Rønne, tiltaltes som medskyldig i de bornholmske Officerers landsforræderiske 
Overgivelse af Øen til de svenske 1645, men frikend tes ved Herredags
dommen som den, der kun havde fulgt sine overordnedes Befalinger.
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dette var et rent Fornuftgiftermaal; det forblev barnløst. 
Matthias Rasch blev Raadmand i Rønne, 1675 valgte Born
holmerne ham til en af deres fire Sendemænd til Kongen, 
og den 29de Avgust 1678 gav Kongen ham fra Helsing
borg Bestalling som Landsdommer paa Bornholm*). Endnu 
maa nævnes, at han 1668 havde faaet sin tyveaarige Broder 
Filip Rasch over til sig; denne giftede sig 1674 med hans 
Stifdatter Kirstine Bohn og blev senere Borgerkaptajn i 
Rønne.

Naar vi i de støvede Retsdokumenter, i hvilke vi 
skulle følge Lisabet Bohns senere Skæbne, se en Kamp, 
der lod Lidenskaberne tøjlesløse, blusse imellem de tvende 
mægtige Embedsmænd, Landsdommer Rasch og Amtsskriver 
Dechner, da ere vi berettigede til at søge efter Kvinden i 
dette voldsomme Drama. Begge de nævnte Mænd var i 
deres bedste Aar blevet gifte med halvgamle Enker, som 
bragte dem gode Midler, men ringe Elskov. Vi gjøre 
næppe med Urette den indtagende unge Enke Lisabet til 
Stridens Dame. Det vides nemlig, at Matthias Rasch var

*) Den store Myndighed, Rasch lagde i sit Dommerenibede, ses 
bedst deraf, at han allerede i sit næstførste Retsmøde tildelte Øens Vice- 
kommandant, Oberstlieutenant J. E. Fischer, følgende skarpe Tilrettevisning: 
. . . «da lader det sig anse, at med saadanne Breves Publikation for den 
gemene Hr. Oberstlieutenant vil tiltage sig højere Kommando, end ham 
tilkommer, og i saa Maade gribe vor gunstige velb. Guvernør her over 
Landet alt for nær udi hans Myndighed og uden hans Velbaarenheds 
Videnskab byde og befale, som og af Bøndernes Klagemaal erfares om 
Hr. Oberstlieutenants Kommando, hvorfor og, paa det ingen Konfusion i 
denne Krigstilstand her paa Landet skulde ske, og Bønder og Borgere 
kunde vide, hvem de fornemligen parere skal, da udi god Mening fore
holdes Hr. Oberstlieutenant til alvorlig Erindring, at han aldeles ingen nye 
Paafund anstiller med nogen Vagts Forhøjelse eller Forringelse Bønder 
eller Borgere at kommandere uden velbaarne Hr. Slotsherrens Befaling, 
saa alting skikkeligt og tilbørligt til Hans Kgl. Majestæts Tjeneste og 
Landsens Gavn kunde tilgaa, og ellers Hr. Oberstlieutenant at forholde 
sig efter vor allernaadigste Arvekonges og -herres udgivne Breve og For
ordninger.»
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hendes udkaarne Elsker. Der gik i Rønne sære Rygter 
om hendes Ukyskhed og Lyst til at blive Landsdommerfrue. 
Hun vidste imidlertid at tvinge dem i Krog, idet hun den 
16de Avgust 1687 fik Kongebrev paa, at hendes Lejermaals 
Forseelse var hende efterladt, saa at hendes Ære skulde 
være uskadt, hun fritoges for offenligt Skriftemaal, og det 
forbødes alle og enhver at forekaste hende Lejermaalssagen 
«under Vor Kgl. Hyldest og Naade». Hvor kraftigt et 
Værn hun fandt i dette Kongebrev, ses af, at hun fire 
Aar senere fik to Bondekarle, som havde forfulgt hende 
paa hendes Kirkesti med et bibelsk, men lidet høvisk 
Smædeord, dømte til at være æreløse Tremarksmænd, 
arbejde et Aar paa Bremerholm, bøde hver to Lod Sølv 
eller kagstryges og bære Sten af By samt give hende, den 
«Erlige og dyderige Matrone», en Æreserklæring, — en 
haard Straf for et lille sandt Ord!*)

Da Lisabet Bohn i Slutningen af 1687 fik dette Konge
brev læst inden Bornholms Landsting, fandt Amtsskriver 
Dechner sig pligtig til at efterspore Barnefaderen, paa det 
at Hans Majestæts Rettighed af Mandspersonen kunde søges 
efter Loven. Han fik imidlertid ikke dette kildne Spørgs- 
maal besvaret, da Lisabet ikke selv havde givet Møde. 
Allerede den Gang var Kampen mellem ham og hans 
tvende Modparter, Landsdommeren og Lisabet, brudt ud i 
lys Lue.

Hans Angreb mod Landsdommer Rasch drejede sig 
om en forholdsvis ringe Ting. Han havde dennes Forskriv
ning for en Kapital paa 1000 Rigsdaler, som Rasch var 
blevet ham skyldig; og paa Grundlag af denne lod han 
Landsdommeren indsætte i Gældsarrest i København i 
September 1686. Som Følge af Dechners hidsige Frem
færd maatte der endnu samme Maaned beskikkes en Vice-

*) I. Brink: En Injurieproces for 200 Aar siden. I Bornholms Dag
blad, Jan. 1892.
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landsdommer, Ancher Anthoni Muller, til at bestride Em
bedet under Raschs Forfald. Vel lod Kongen Rasch løs
lade af Arresten mod, at han ufortøvet begav sig til Born
holm og her tilfredsstillede Dechner med Gældens Betaling 
eller en passende Forsikring. Men næppe var han vendt 
tilbage til Øen, inden Dechner paa ny lod ham tage i 
Arrest, skønt han tilbød denne Likvidation og Forsikring 
i sine Ejendomme og Midler paa Bornholm. Rasch vendte 
sig atter til Kongen, som under 4de December 1688 be
falede ham løsladt af Gældsarresten mod, at han stillede 
Sikkerhed for sin Persons Tilstedeblivelse paa Bornholm; 
samtidig befalede Kongen fire navngivne Mænd at under
søge Gældens Størrelse og fastsætte den fornødne Sikker
hedsstillelse. Først herefter kunde Matthias Rasch atter 
— den 30te Januar 1689 — indtage sit Dommersæde*).

Omtrent samtidig med Raschs Arrestation aabnede 
Dechner sit Angreb mod Lisabet Bohn, idet han i Juli 
1686 indstævnede hende for Rønne Byting til Betaling 
af 166 Rigsdaler, som han opgav at have til Gode hos 
hendes afdøde Mand i Form af Skatterestanser, Laan 
og Forskud samt Erstatning for den ved Rejsen 1682 
havarerede Bygladning. Atter i denne Sag træffe vi Mat
thias Rasch som Lisabets Lavværge. Efter fire Skønsmænds

*) En anden Sag drejede sig om Bonden Peder Lou. Bornholmerne 
havde 1680 sendt ham og nogle flere til København for at andrage Øens 
Anliggender for Kongen, som da resolverede at forsyne Bornholm med 
Sædekorn. Rimeligvis havde Sendemændene ogsaa ført Klage over Dechner; 
thi det følgende Aar indstævnede Bønderne denne for Landstinget for 
hans Smørvægts og Kornmaals Skyld, men fik Sagen afvist. Af anden 
Grund stod Peder Lou senere indstævnet for Landstinget, og her forefaldt 
et Optrin, som gav Dechner Anledning til 1688 at bestride, at Lands
tinget var lovligt administreret fra den Dag, da Landsdommer Rasch med 
Magt tog Landstingsbogen fra Skriveren og tog Peder Lou i Forsvar. Men 
Vicelandsdommer Muller tog ikke Dechners Indsigelse til Følge, og Dechner 
forfulgte ikke denne Sag videre. Mærkeligt nok mangler den paagældende 
Landstingsbog i Rækken.
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Erklæring afsagde By- og Herredsfoged Lamberg i Rønne 
sin Dom, der nedsatte Dechners Fordring med en Tredje
del. Dechner lod haant herom og indgav i Skipper Bohns 
Dødsbo en endnu højere Fordring paa 180 Rigsdaler. Vi 
ville møde denne Gældssag igjen for Højesteret, der 1690 
godkendte Bytingsdommen. Under Vejs havde Dechner 
imidlertid givet den tre andre, mere interessante Følge
svende. Vel var Dechner en i allerhøjeste Grad havesyg, 
uredelig og voldsom Herre; men at ikke den ringe Mod
gang, han led i Gældssagen, har været ene om at bringe 
hans Fjendskab mod Lisabet op til det Kogepunkt, hvor 
han tilsidesatte alt Hensyn til sin egen Velfærd for at 
komme hende til Livs, skønnes deraf, at han indledede sin 
ukristelige og uforsvarlige Forfølgelse af hende allerede 
Dagen før Rønne Bytings Domsafsigelse i denne Sag.

Den 20de Januar 1687 blev Matthias Raschs Hustru, 
den gamle Kirstine Landsdommers, overfaldet af en hastig 
Sygdom; selv troede hun sig forgivet. «Den nævnte Dags 
Aften», — saaledes forklarede hun ni Dage senere for den 
tilkaldte Byfoged Lamberg, — «kom mit tidligere Tjeneste
tyende Ellen Lyders, salig Svend Børgesens Enke, ind til 
mig og fik mig ene med sig ude i Købmandsboden. Her 
bredte Ellen sit Forklæde ud, i hvilket hun bar en halv 
Gaas, Kalvesteg og anden Mad, og hun nødte mig trods 
min Vægring til at spise heraf, idet hun tre Gange tog 
Gaasefylding paa en Kniv og stak mig den i Munden, saa 
at jeg maatte synke den. For at blive hende kvit, tog jeg 
selv endnu en Mundfuld; men da jeg følte mig ilde af det, 
jeg allerede havde faaet ned, kastede jeg den bag mig i 
en Skuflædike. Hun gik saa bort med Resten af Maden, 
mens jeg strax fik meget ondt med Opkastninger og ven
tede min Død. Mine Folk kom til og bar mig i Seng. 
Min Datter Kirstine Filip Raschs og min Søster Gertrud 
Henning Bohns samt nogle andre Kvinder blev hentede; 
de gav mig Theriak med Citronsaft og Sødmælk, hvorefter
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jeg kastede nogle Gange op og fik Bedring.» Kirstine 
fordrede nu Ellen Lyders paagrebet og straffet som skyldig 
i Forsøg paa Giftmord; hun bekræftede nogle Dage senere 
paa sin Sygeseng denne Anklage med sin højeste Saligheds 
Ed, og den støttedes af hendes Slægtninges og Tyendes 
Vidnesbyrd om, at de aldrig tilforn havde set hende saa 
beængstet, saaledes sig at bryde og overgive som hin Aften, 
Maven var svullen, hun rystede og skælvede. Hun laa 
derefter til Sengs i otte, ni Uger, og Huden hende afløb 
og Kødet forgik, saa at intet andet var paa hende end 
Skind og Ben.

Strax Natten efter at have paahørt Kirstines Anklage 
lod Byfoged Lamberg hente Ellen Lyders til sit Hus og 
optog retsligt Forhør over hende; hun nægtede at have 
givet Landsdommerfruen Gift. Saaledes stod Sagen, da 
Amtsskriver Dechner efter sin Velynder Amtmand Wet- 
bergs Ordre greb ind i den som en Slags offenlig Anklager 
og strax ved det første Forhør, som han afholdt over Ellen 
den 7de Februar, aftvang hende en udførlig Tilstaaelse. 
Herved gik han efter Ellens senere Forklaring frem paa 
den Maade, at han lod hende føre i Sne og Slud til Amts- 
skrivergaarden, hvor han tog hende ind i et lille Kammer 
og lovede hende Gaard og Hus tilbage, hvis hun vilde 
angive Lisabet Bohn som Anstifter af Mordforsøget; hun 
svarede, at hun ikke kunde sige det, som det var Synd at 
lyve Lisabet paa. Derefter skikkede han hende Brændevin, 
og hun drak den, fordi hun var frossen; og da hun nu var 
baade drukken og frossen, begyndte Forhøret over hende. 
I dette fortalte hun, at den giftige Mad, som hun havde 
paanødet Kirstine Landsdommers, havde hun samme Dag 
modtaget af Lisabet Bohn, som i Dølgsmaal havde paalagt 
hende at sørge for, at Kirstine fik saa meget af Gaase- 
fyldingen, i hvilken der var kommet Rottekrudt, at hun 
kunde dø deraf; den følgende Nat var Lisabet kommet ad 
en Bagdør ind til hende, havde jamret over, at Kirstine
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var blevet for hastig syg, og sagt, at hun selv maatte sænke 
sig i Havet; tre fire Dage senere havde Lisabet bedt hende 
om at nægte alt, hvis hun kom i Forhør; Lisabet havde 
givet hende for Gjerningen fire Skilling til en Kande 01. 
For øvrigt havde Lisabet allerede paa andet Aar plejet 
hemmeligt Raad med hende om at forgive Kirstine for selv 
at faa Landsdommeren til Mand; derfor havde Ellen for et 
Aars Tid siden advaret Kirstine om, at en Kvinde i Byen 
havde tiltænkt hende en Drik, som hun kunde dø af, dog 
uden at navngive Lisabet.

Den følgende Morgen vedstod Ellen, endnu «fortumlet 
og forvildet i sit Hoved», sagde hun selv senere hen, inden 
Rønne Byting Rigtigheden af denne Forklaring med sin 
Saligheds Ed, med Haanden lagt paa Lovbogen og med 
oprakte Fingre. Men allerede i det næste Bytingsmøde 
tilbagekaldte hun den paa væsenlige Punkter: hun havde 
ikke tidligere advaret Kirstine, ej heller nu forlangt at være 
ene med hende, og hun havde ikke vidst, at der var Gift 
i Gaasen, som Lisabet havde taget af sit Spid og givet 
hende. Efter at hun saaledes havde undskyldt Lisabet, 
«fordi hun vidste mellem Gud og sin Samvittighed, at der 
var ingen Forgift i Maden,» lod Dechner hende strax ind
sætte i Raadhuskælderen i et slemt Hul, med Jærnkløver 
paa Hænderne og slaaet fast udi Væggen med en Lænke, 
saa at Blodet gik ud af hendes Fingre, og hun ikke kunde 
vride eller vende sig; dog gik hun om Dagen løs i Kæl
deren. Dechner forsøgte at faa en ny Bekendelse af hende; 
men da hun holdt Stand ved sin sidste Forklaring, holdt 
han hende fængslet i Kælderen i atten Uger.

Rønne Byting, fra hvis Dommersæde Dechner med et 
intetsigende Paaskud havde fortrængt Byfoged Lamberg, 
og som forestodes af Byfoged Daniel Bark fra Hasle*),

*) Bark havde været medanklaget for Kommissionen 1685, men var 
blevet siddende i sit Embede.
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fældede den 12te April Dødsdom over Ellen uden at tage 
Hensyn til hendes Tilbagekaldelse af den første Tilstaaelse. 
Hendes Sag vandrede til Landstinget, hvor hun løs og 
ledig vedgik sin oprindelige Tilstaaelse og end ydermere 
bekendte, «at hun denne Mad, Gaasefylden med Forgiften 
udi, havde bekommet og annammet, at indgive Kirstine 
Landsdommers, af Lisabet, Sal. Klavs Bohns, egen Haand». 
Paa Grundlag af denne fornyede Tilstaaelse dømte Vice- 
landsdommer Ancher Muller den 18de Januar 1688 Ellen 
Lyders «skyldig til at komme udi Bøddelens Hænder og 
med Sværd eller Øxe at miste hendes Hoved, hvilket til 
lige med Kroppen da skal begraves udi Høj eller heden 
Jord; dog som indstævnt til København for kgl. Kommis
sarier remitteres Exekutionen».

Landsdommer Rasch var under denne Sag i Køben
havn, travlt optaget af Forsøg paa at slippe ud af den 
ham af Dechner paaførte Gældsarrest. Lisabet Bohn maatte 
derfor undvære hans Støtte i sin Kamp mod den alvorlige 
Anklage, der saaledes var rejst imod hende. Det Grundlag, 
hvorpaa denne hvilede, var usikkert. Kirstine Landsdommers 
troede sig forgivet; men, som Lisabet sagde, det var ikke 
skønnet af Doktorer*), Badskærere, lærde Folk eller andre 
gode Mænd, som derom kunde vidne, og for øvrigt var 
Kirstine sidst forledne Mortensaften bleven hastig syg paa 
samme Vis som nu. Giftmordet var ikke bevist ved Ellens 
ustadige og utroværdige Bekendelse; hende betegnede Lisa
bet, uden at vække Modsigelse, som en gammel, letsindig 
og berygtet Rufferske; og den Mulighed ligger nær, at 
Dechner under sit Forhør over hende har opspundet hele 
Gifthistorien paa Grundlag af Byens Snak om Lisabets 
ukyske Forhold til Landsdommeren. Fra Hor til Mord er

*) Doktorer kunde næppe opdrives paa Bornholm, derimod maaske 
en Apotheker, — thi den 20de Jan. 1649 havde Johan Georg Riibblakert 
som den første faaet Bevilling at oprette et Apothek paa Øen. Som Bad
skær i Rønne nævnes 1679 Mester Peter Swartzkop.
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der et Spring, som denne skrøbelige Angivelse ikke beret
tiger os til at forudsætte gjort af Synderinden Lisabet, saa 
meget mindre, som alle Domstolene, fra laveste til højeste 
Instans, have frikendt hende.

Med Beskikkelse fra Amtmand Wetberg rejste Dechner 
Sagen mod Lisabet Bohn, hvem han den 21de Februar 1687 
begærede arresteret. Byfoged Lamberg fulgte denne Be
gæring for saa vidt, som han med to Mænd holdt hende 
arresteret i hendes eget Hus i de følgende sex Uger. 
Hermed var Dechner dog ikke til Freds; i et grovt Brev 
forlangte han af «bemeldte Byfouget Chresten Chrestensen 
Lamberg», at hun ufortøvet skulde eftersøges, paagribes 
og indsættes i Byens Raad- og Arresthus. Samme Dag 
lod han hende efterlyse paa Bornholms Landsting med 
Løfte om Belønning til den, som bragte hende til Stede, 
og med Trusel om Straf for dem, som husede og hælede 
hende; denne Efterlysning lod han gjentage paa Øens 
Kirkestævner.

Herved stillet overfor Udsigten til Fængsel i Raadhus- 
kælderen, saa snart hun lod sig til Syne uden for sit Hus, 
udeblev Lisabet Bohn stadig trods lovlig Indstævning fra 
Bytingets Møder. Skriftlig tilbød hun at stille gode Mænds 
Borgen for sig for at undgaa Arrestation; men Dechner 
nægtede at modtage dette Tilbud. I sine skriftlige Indlæg 
erklærede hun sig fri og uskyldig for slig udædisk Gjerning 
at have øvet, langt mindre nogen med Raad eller Daad 
dertil skyndet, og tilbød efter Loven at fralægge sig Sagen 
for Retten ved højeste Saligheds Ed. Dechner rejste her
imod den Paastånd, at Ellens Bekendelse sammen med 
Lisabets stadige Udeblivelse var Bevis nok for den sidstes 
Skyld som Tilskynder og Medvider i Gjerningen, hvorfor 
hun burde dømmes til at have sit Liv forbrudt efter 
Loven; hendes egen Samvittighed havde dømt hende, saa 
hun ikke havde turdet komme til Munds med Ellen.

Endelig den 26de April mødte Lisabet personlig for
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Tinget, og Dechner modtog her det Borgensbrev, som fem 
bornholmske Gaardmænd havde udstedt for hende. Hun 
begærede at føre sexten navngivne Mænd og Kvinder som 
Vidner paa, at hun den Aften, da Kirstine Landsdommers 
blev syg, havde været i Besøg hos sin Veninde Bente, 
salig Rasmus Hansens Enke, og ikke havde talt med Ellen 
m. m.; ligeledes vilde hun føre Ellen selv som Vidne. Da 
Dechner nedlagde Indsigelse imod, at Ellen efter sin Døds
dom maatte føres som Vidne, ej heller Vidner høres mod 
hende, tilbød Lisabet at fralægge sig Sagen ved Ed. Uden 
at modtage dette Tilbud afsagde Dommerne, Daniel Bark 
med Rønne Raadmand Hans Olufsen Skov som Bisidder, 
den 24de Maj følgende Frifindelsesdom for Lisabet: «Efter 
som ej er ført noget Bevis, hvoraf kan ses, at Lisabet 
salig Klavs Bohns udi den Gifts Tilberedelse, som Ellen 
har indgivet Kirstine, skulde være skyldig, Ellen endog 
befindes ustadig i sin Bekendelse, . . . frikende vi udi alle 
Maader Lisabet for Ellens gjorte Beskyldning og i saa 
Maade Lisabet at gaa sagløs hjem for Amtsskriverens Til
tale og hendes Borgensmænd at være fri for deres udgivne 
Borgensbrev.»

Lisabet indankede denne Dom umiddelbart for den 
kongelige Kommission, som hun samme Aar fik nedsat 
til at dømme mellem sig og Dechner. Den standsede ikke 
dennes Forfølgelse af hende, hvilken nu blot slog ind paa 
andre Veje, som aabnede sig for den.

En halvvoxen Stakkel, den knapt femten Aar gamle 
Sidsel Kristensdatter, som var plaget af «den slemme Syge» 
(Ligfald) og sindssyg, anklagede for den konstituerede Amt
mand, Oberstlieutenant Andreas Buggenhagen, flere rundt 
om paa Bornholm bosiddende Personer som skyldige i 
Trolddom. Dette var en højst alvorlig Sag i Datidens Op
fattelse; først det næste Aarti saa det sidste danske Hexe- 
baal slukkes. Dechner var paa denne Tid i København; 
hans Fuldmægtig Anders Pedersen Fyen i Rønne fik Ordre
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fra Buggenhagen til at lade Sidsel paagribe og forhøre i 
gode Mænds Nærværelse samt til at arrestere i Amtsskri
verens Hus de Personer, som hun udlagde for Trolddom. 
Anders Fyen holdt dette Forhør over hende den 4de Juni 
Klokken fem om Morgenen, og hun bekendte her, at hun 
Skærtorsdag forganget Aar havde været paa Blaakulle*) 
og der set, at Fanden dansede med Lisabet Bohn og flere, 
og at Lisabet dansede med Fanden, saa det skrap i Gulvet, 
alt mens en sort Djævel slog med to «Refve Rømper» paa 
en Tromme, som forekom hende at være af klart Glas, og 
Fanden tog Lisabet og dennes Veninde Bente salig Rasmus 
Hansens i en Vraa, snakkede med dem, tog dem udi sin 
Arm og kyssede dem; selv var Sidsel blevet strøget af 
Bente med nogen Smørelse paa Læben, saa at Sind og 
Sans betoges hende.

Anders Fyen, som synes at have forsøgt Pengeafpres
ning hos Lisabet Bohn for egen Regning, undlod at arre
stere hende; hun blev den 6te Juni indstævnet til at møde 
for Rønne Byting den følgende Dag. Uden at afvente 
dette Bytingsmøde flygtede hun hovedkuls bort fra Born
holm om Natten. For Bytinget fragik Sidsel strax alle 
Beskyldninger mod Lisabet og Bente; de skulde være hende 
aftvungne af Anders Fyen ved Trusler om, at han vilde 
slaa hende ned for sine Fødder, og han havde givet hende 
fire Skilling for at bekende paa de nævnte Kvinder. Der
efter holdt han hende i Raadhuskælderen; senere erkendte 
hun paa ny for Amtmand Wetberg at have løjet alle de 
beskyldte paa, og disse blev da løsladte og Sidsel selv 
oversendt til Kristianshavns Børnehus.

I sine Skrivelser fra København udtalte Dechner sin 
stærke Misfornøjelse med, at Anders Fyen ikke havde 
arresteret Lisabet; han skulde nu uden Ophold paastaa 
hende dømt ved Landstinget, saa som hun ved at rømme

‘) Et Bjærgdrag paa den svenske Kyst tværs over for Bornholm.
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fra Øen havde paataget sig selv Skyld saa vel i Gift- som 
i Trolddomssagen. Men da Sidsel fragik sine Beskyld
ninger, standsede denne Sags videre Gang for Øens Dom
stole. Efter en livsfarlig Flugt kom Lisabet til København 
og holdt sig her skjult i Borgeren Albrekt Hammels Hus. 
Dechner fik hendes Tilflugtssted opsporet og omringede 
det den 12te Juli med en halv Snes Mand, mest Officerer 
og Soldater fra Flaaden; han trængte ind i hendes Kammer 
for at trække hende i Slutteriet, men maatte dog efter 
langvarig Trætte lade sig nøje med et Borgensbrev, som 
Lisabets Vært og en anden københavnsk Borger udstedte 
for, «at hun altid skulde være til Stede i Hammels Hus 
og møde, naar og hvor Dechner det begærede, at svare 
til hans Prætensioner baade paa Ære, Liv og Gods.»

Lisabets ubesindige Flugt fra Bornholm gav Dechner 
Lejlighed til at rejse en fjerde og sidste Sag mod hende. 
Den nævnte Nat fik hun mod Betaling to gifte Rønnefiskere 
til at føre sig bort fra Øen i en aaben Baad. Uheldigvis 
blev i Skyndingen Baadens to Ejermænd ikke spurgte om 
Forlov; paa samme Vis laantes Masten og Aarerne fra to 
andre Fiskere. Lisabet og hendes Fiskere havde vel kun 
tænkt sig et kortvarigt Brugslaan; men det skulde gaa 
anderledes. Flugten var forbundet med Livsfare, da der 
rejste sig en Storm. Til alt Held blev de optagne i en 
forbisejlende Krejert, som Lisabet varskoede ved at knappe 
sit Forklæde paa en Aare og vifte med det; men under 
Bjærgningen blev deres skrøbelige Baad slaaet i Stykker. 
De landsattes i Helsingør, hvorfra de hver for sig kom til 
København. Dechner indstævnede Lisabet og hendes 
Hjælpere til at møde for Rønne Byting den 29de November 
for at svare til deres grove tyvagtige Gjerning og yde de 
fire bestjaalne Fiskere Erstatning. Kun den ene af Lisabets 
Fiskere gav Møde og aflagde Ed paa, at Lisabet før Af
rejsen havde sagt, at Baaden var hendes. Lisabet afgav 
en skriftlig Erklæring om, at hun havde fragtet og betalt
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de to Mænd, og at hun ikke vidste, at Baaden var stjaalen. 
Imidlertid søgte dog hun at stille de bestjaalne til Freds 
ved under Haanden at betale dem Tyvekosterne. I sin 
Dom af 8de Maj 1688 kendte Bytinget hende fri for Til
tale, og dømte den mødte Fisker for første Gang begaaet 
ringe Tyveri til at kagstryges, yde Erstatning og have sin 
Hovedlod forbrudt til Kongen. En lignende Dom ventede 
Lisabets anden Fisker, naar han vendte hjem.

I København fandt Lisabet Bohn formaaende Venner. 
Vi have set, at hun midt i dette skæbnesvangre Aar 1687 
fik udvirket et kongeligt Oprejsningsbrev for sit begangne 
Lejermaal; og henimod Slutningen af Aaret fik hun nedsat 
en kongelig Kommission, bestaaende af Etatsraad Holger 
Parsberg og Assessor Hans Nielsen, til at dømme sig og 
Dechner imellem i den firdobbelte Gælds-, Gift-, Trolddoms- 
og Tyvssag. Rollerne var nu skiftede om, idet Lisabet 
anklagede Dechner for Kommissionen som den, der havde 
1) i Gældssagen fordret mere end hjemlet ved Bytings
dommen, 2) i Giftsagen ladet hende arrestere og fredlyse 
samt sat i Rette paa hendes Liv uden lovligt Bevis, 
3) i Trolddomssagen ført hende i Landsry og Vanrygte, 
som hun kunde være en Troldkone, og det efter et umyn
digt Pigebarns enlige Bekendelse, og 4) i Tyvssagen be
skyldt hende for en Rømningskone og givet hende Tyvs
sag, hendes ærlige Navn og Rygte til største Beskæmmelse 
og Vanære.

Kommissionens Virksomhed strakte sig over mere end 
et Aar. Den optog Forhør over dem, der var indviklede 
i Sagerne, og skaffede en Del nye Oplysninger frem*), 
særlig om Dechners og Fyens Fremfærd under Forhørene. 
Juleaften 1688 fældede den sin Kendelse, som frifandt 
Lisabet for Dechners Tiltale i alle Sager og tilkendte hende 
Erstatning hos ham; Ellens Dødsdom syntes den betænkelig;

*) Disse ere benyttede i den foregaaende Skildring.
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Sidsel burde holdes i Børnehuset og af Præsten vorde 
undervist i sin Saligheds Sag, at hun kunde vorde befriet 
fra den Vildfarelse og Kogleri, som hun havde bekendt 
om sig selv*). Lisabets Frifindelse i Giftsagen støttedes 
paa, at Dechners uden for Retten optagne Forhør over 
Ellen kendtes ugyldigt, og paa, at ingen forstandige Folk 
havde udsagt, at der var Gift i Maden; i Tyvssagen fri- 
kendtes Lisabet, fordi hun havde betalt de to Fiskere 
Fragt, var derfor ingen Tyv, ikke heller nogen Rømnings
kone, da hun nødtvungen var rejst fra Bornholm for den 
Haardheds Skyld, som var begaaet imod hende.

Fra Kommissionen vandrede Lisabets Sager til Højeste
ret og mødte her den fra Landstinget af Dechner indstæv
nede Sag imod Ellen Lyders. Den ilte Marts 1690 af
gjorde Højesteret disse Sager med følgende to Domme.

I Ellens Sag: Byfoged Daniel Barks og Vicelands- 
dommer Ancher Müllers afsagte Domme bør begge som 
udømte døde og magtesløse at være og ikke komme Ellen 
paa Ære, Liv og Boslod til Præjudice, Hinder eller Skade 
udi nogen Maade, men hun for al Tiltale, denne Sag an- 
gaaende, aldeles fri at være. Daniel Bark bør for sin 
ulovlige og uforsvarlige Adfærd i denne Sag at have for
brudt sin Bestilling og ikke herefter noget Dommerembede 
mere betjene**). Saa bør og Vicelandsdommer Ancher 
Müller for sin ubesindige Dom at give til fattiges Under
holdning efter Hans Majestæts egen allernaadigste Disposi
tion 400 Rigsdaler, og enhver af dem desforuden at betale 
til Ellen for denne Proces’s Omkostning 50 Rigsdaler. Saa 
bør og Dechner igjen at erstatte Ellen hendes Bo og Midler 
saa gode, som de var, da han sig først dermed befattede,

*) Sidsel havde paabekendt sig selv Trolddom at kunne; hun havde 
aldrig nydt Nadveren, havde afsagt sin Daab og Kristendom og forbundet 
sig til Satan.

**) Bark blev dog gjenindsat i sit Embede og endte som By- og 
Herredsfoged i Rønne og Vestre Herred.
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og det efter fire uvillige Mænds Skøn og Sigelse, som 
Magistraten i Rønne til den Ende har at udnævne, og i 
det øvrige betale hende den hende uden Føje paaførte Pro
ces’s Omkostning med 50 Rigsdaler.

I Lisabets Sager: I Gældssagen nedsættes Dechners 
ubillige Fordring med 67 Rigsdaler 172 Mk. til den i By
tingsdommen fastsatte Sum 112 Rigsdaler 1 Mk. 13 Sk., 
mod hvis Betaling han har at udlevere den pantsatte Guld
kæde. For Giftsagen bør Lisabet aldeles fri at være, saa 
at Beskyldningen for at have villet ombringe Landsdommer 
Matthias Raschs Hustru med Forgift ikke bør komme hende 
paa hendes Æré, Gods, Navn og Rygte til Præjudice eller 
Skade i nogen Maade. For de hende paaførte Trolddoms- 
samt Rømnings- og Tyvssager bør hun ganske og aldeles 
fri at være og saadanne ubevislige Beskyldninger ikke 
komme hende i nogen Maade til Præjudice og Æresforklej- 
ning; men Dechner hende her for den højeste Ret at erklære 
for alle ovenmeldte Beskyldninger paa den Maade og med de 
Ord, som ham her skriftlig forelægges. Og saa som Dechner 
i alle forskrevne Sager har ukristelig og uforsvarlig forfulgt 
Lisabet og uden nogen retmæssig Aarsag søgt at bringe 
hende i Vanære og Ulykke, da bør han for slige sine grove 
Forseelser, andre til Exempel, sig selv til velfortjent Straf, 
at straffes udi Jærn paa Bremerholm sin Livstid og desfor
uden erstatte og betale hende for ulovlig paaført Arrest, 
tilføjet Spot og Skade samt Processens Omkostning 1400 
Rigsdaler, i lige Maade selv fornøje Kommissærerne for 
deres Umag med 200 Rigsdaler foruden Kommissionens 
Bekostning og billig Skriverløn; herforuden bør han til de 
vedkommende fra sig levere de originale Borgensbreve, 
som han paa Lisabets Vegne saa vel paa Bornholm som 
her i København kan have bekommet, hvilke Borgensbreve 
skulle hermed være kasserede og aldeles døde og magtløse. 
I det øvrige bør Bente salig Rasmus Hansens og hendes 
Datter Ane Rasmusdatter, eller og om nogen anden i lige
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Maader udi Trolddomssagen kan være beskyldt, derfor 
aldeles fri at være og saadanne ubevislige Beskyldninger 
ej komme dem paa deres Ære, Navn og Rygte til For- 
klejning i nogen Maade. Endelig bør de tvende Baadsmænd 
Lavrids Bentsen og Bertel Nielsen*) være fri for al Tiltale 
i denne Sag og hvis Domme, som derudi kunne være 
faldne over dem paa Bornholm, ej komme dem til nogen 
Skade eller Præjudice.

Den skriftlige Æresoprejsning, som Dechner i Følge 
denne Dom maatte give Lisabet, var saaledes affattet: 
«Saa som jeg, Augustus Dechner, haver haardeligen og 
ulovligen paaført Lisabet salig Klavs Bohns adskillige grove 
og ubevislige Sager, som hendes Ære, Liv og Gods have 
været angaaende, nemlig at hun Landsdommer Matthias 
Raschs Frue med Forgift skulde have villet ombragt, item 
at hun i Trolddom skulde have været skyldig, saa vel som 
og forfulgt hende som en Rømningskvinde og Tyv, saa 
vedstaar og bekender jeg nu for H. Kgl. Majestæts Højeste
ret, at jeg aldeles ingen Føje har haft til at paaføre Lisabet 
salig Klavs Bohns saadanne løgnagtige og ubevislige Be
skyldninger, men erklærer hende hermed ganske og aldeles 
derudi at være uskyldig, og at jeg intet andet med hende 
véd end alt det, som en ærlig og uberygtet Kvinde i alle 
Maader vel sømmer og anstaar, og beder hende derhos 
om Forladelse for den haarde og ulovlige Medfart, som 
jeg udi bemeldte Sager mod hende øvet og brugt har.»

Under Voteringen udtalte flere af de tretten Højeste
retsdommere, at i disse Sager Retten syntes undertrykt i 
alle Maader, at Ancher Müller burde dømmes til at betale 
Ellen 50 Rigsdaler, at Dechner burde betale Lisabet 2100 
Rigsdaler i Erstatning og være Tremarksmand, og at hele 
Giftsagen skyldtes Kirstine Landsdommers løse og urimelige 
Anklage, for hvilken hun burde straffes. Selve Dommen

*) De to Fiskere, soin havde ført Lisabet bort fra Bornholm i den 
stjaalne Baad.
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ramte Dechner med livsvarigt Slavearbejde paa Bremerholm 
og Erstatningsbøde, Byfoged Bark med Embedsfortabelse 
og Sagsomkostninger og Landsdommer Müller med Bøde*). 
Lisabet Bohn og hendes Venner frikendtes enstemmigt.

Vi skulle ikke fordybe os i de dunkle Punkter, som 
disse Domme lade henstaa uopklarede. Vi kunne sikkert 
betragte Gifthistorien som Opspind; en hastig opkommet 
Mavepine har vakt den gamle Landsdommerfrues Mistanke, 
og hun eller maaske Dechner har faaet denne rettet imod 
Mandens Bislaaperske. Denne ugrundede Mistanke er det, 
som saa har sat alle Hjul i Bevægelse. Og hvad der end 
kan være at udsætte paa Lisabet Bohns Vandel, saa 
handlede hun her i Nødværge, og vi kunne ikke nægte 
hende vor Beundring for det ukuelige Mod, den djærve 
Handlekraft, hvormed hun førte sin Sag til Ende. Hun 
kæmpede for Ære, Liv, Gods og Elskov; hun vilde sejre, 
og hun vandt Sejren. Hvad Bornholms samlede Bønder 
ikke havde kunnet opnaa i 1685, det havde hun, den en
ligt stillede Enke, nu udvirket: deres og hendes Fjende, 
Kgl. Majestæts mægtige Ridefoged og Amtsskriver Augustus 
Dechner, laa knust for hendes Fod**).

Dommen over Dechner udøvedes ikke strax; thi 
imidlertid var der paa Bornholm rejst en ny, endnu alvor
ligere Sag imod ham, under hvilken hans Ejendele var 
blevet beslaglagte. En stor Del af disse havde han dog 
faaet gemt hos sine Venner i København, og ved Hjælp

*) Da Kommissionens Kendelse var blevet bekendt paa Bornholm, 
havde Vicekommandant Andreas Buggenhagen frivilligt betalt Lisabets Ven
inde Bente 150 Rigsdaler for hendes ulovlige Arrest og under ilte Maj 
1689 faaet kgl. Bevilling paa at være fri for videre Tiltale. Han var 
meget afholdt af Bornholmerne, som 1685 havde søgt om at faa ham til 
Amtmand.

**) Fremstillingen af Lisabets Processer er uddraget af Bornholms 
Landstings Justitsprotokol i Provinsarkivet i Kbhvn., af Højesterets Dom
bog i Rigsarkivet og af Procesakter under de anførte Datoer samme Steds.
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heraf førte han foreløbigt et ret behageligt Liv i Køben
havns Arresthus. Derimod havde Lisabet Bohn sat sin 
Formue til paa Processerne og plagedes af sine Kreditorer; 
i sin Nød klagede hun til Kongen over, at hun ikke kunde 
faa udbetalt de 1400 Rigsdaler af Dechner, som «ikkun 
belér mig fattige, forladte Kvinde, som han saa højt har 
bedrøvet, lige som jeg ingen Ret over ham skulde kunne 
erlange, som skulde han aldrig tænke til at betale, men 
søge sin største Glæde i at se min yderste Ruin, som 
visselig vil paafølge, dersom Eders Kgl. Majestæt ikke af 
Naade forekommer og mig enten paa én Maade eller anden 
til nogen Ret over ham forhjælper.» Rimeligvis blev hun 
hjulpet til sin Ret.

Først efter at Lisabet Bohn havde faaet Kommissions
kendelsen afsagt imod Dechner, fik de bornholmske Bønder 
Mod til at rette et nyt Angreb mod denne deres Plageaand. 
Det følgende Aar, 1689, traadte Bondefuldmægtige fra 
Øens vestre og nordre Herreder, hvis Bondefolk ogsaa 
havde staaet fremmest i Opstanden mod de svenske 1658, 
frem for deres Hjemting som Dechners Anklagere. Han 
havde ansat Bøndernes Restanser for højt, ialt til 6000 
Rigsdaler, uden at specificere dem; han havde inddrevet 
dem ved at lægge Soldater i Gaardene til Udpantning 
uden at angive Udpantningssummen, og først naar han 
herved havde taget af Bønderne saa meget, som han selv 
lystede, kaldt Soldaterne tilbage. I de Kvitteringer, han 
gav Bønderne for deres Afgifter, havde han ikke anført, 
hvilken Sum eller for hvilket Aar de havde betalt; disse 
Kvitteringer havde han skrevet paa skillingstore Papirslapper, 
og naar de saa let gik tabte, havde Bønderne maattet be
tale om igjen. Han havde aldrig givet mere end én 
Bonde ad Gangen Foretræde i sit Kontor, og naar Bonden 
forlangte at se sit Regnskab i Skattebogen, havde han 
ladet den vagthavende Soldat strax føre ham ud. Hos 
Bønder, som efter kongelig Resolution havde tre Aars
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Skattefrihed af nyopdyrkede Ødegaarde, havde han senere 
hen inddrevet disse tre Aars Afgifter under ét og herved 
jaget dem fra Gaarden; han havde med militær Exekution 
inddrevet Restanser, som den kongelige Kommission af 
1685 havde eftergivet Bønderne. Disse endeløse Udsugeiser, 
som Dechner havde begaaet, faldt med dobbel Tynge paa 
Bornholmerne, som efter Pestens*) og Krigens Hjem- 
søgelser (1653—54 S 8) havde maattet købe deres 0
tilbage til Danmark med Tiendedelen af deres Gods og 
bære store militære Byrder, og som senere havde gjennem- 
gaaet en Række af Uaar. Fra 1661 kendes Ridefoged 
Peder Jensens**) Klage over Dyrtid og Tørke, fra 1670—71 
Degnen R. P. Ravns store Klageskrift til Kongen over det 
samme Æmne (chronica Boringiaca); dette sidste Aar 
samt 1676 og 1680 maatte Kongen afværge Hungersnøden 
ved at uddele Korn til Øens Beboere, og 1685 maatte 
han tillige eftergive Bønderne alle deres Restanser. 1688 
blev af Øens henved 900 Bondegaarde en Tiendedel op
budt som øde eller halvøde.

Som Følge af disse Anklager dømte By- og Herreds
foged Lamberg paa Vesterherreds Ting den 4de Juli 1689 
Dechner fra hans Embede. Bønderne førte Sagen videre 
til Landstinget, hvor Matthias Rasch tillige optog til Under
søgelse Dechners løsagtige Levned og af ham øvet Vold
tægt. I en Skrivelse, i hvilken han tydelig nok holdt 
Haanden over Dechner, nedlagde Amtmand Wetberg Ind
sigelse imod, at Sagen var . ført for Tinget, uden at der

*) Denne havde bortrevet 4895 af Øens henved 13,000 Indbyggere.
**) [Jeg benytter denne Mands Nævnelse til her at gjendrive en i 

Hist. Tidskr. 7. R. 1. B. S. 629 af G. L. Grove udtalt Formodning om, 
at han «næppe var paa Bornholm under Opstanden» 1658. Efter at Peder 
Kofoed i sin Dagbog under 9de Dec. d. A. har omtalt Overgivelsen af 
Hammershus, fortsætter han: «Saa er overrejst ad København Peder Jensen, 
som blev Ridefoged og Skriver over Landet, og Peder Olsen, Borgmester 
i Hasle, som blev Landsdommer.» Danske Mag. 1. R. 5. B. S. 125.]
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var givet ham Lejlighed til at udtale sig om den og gribe 
ind i den; han fremstillede den skete Fremfærd nærmest 
som oprørsk mod den af Kongen indsatte Øvrighed. Uden 
at lade sig standse heraf afsagde Rasch paa Landstingets 
Møde ved Aa Kirke den 21de Avgust følgende Dom: 
«Efterdi Dechner har oppebaaret mere Skat, end af Kongen 
paabudt er, bør han at straffes som for grovt Tyveri, og 
som han ikke aleneste én, men mange Gange sligt grovt 
Tyveri har øvet, dømmes at stryges til Kagen og brændes 
med Tyvsmærke i sin Pande og siden til Bremerholm 
fremsendes at gaa i Jærn og Arbejd sin Livstid; naar af 
hans Midler er betalt Skylden paa de kongelige Intrader 
og Betaling til Bønderne samt hans Kreditorers Fordringer, 
bør hans Hovedlod til Kongen være forbrudt.»

Bornholmerne aandede befriede op; til sin Omtale i 
Kirkebogen af Dommen over Dechner føjede Præsten i 
Aaker dette Udbrud: «Gud give dem, som træde i hans 
Fodspor, lige Løn! Amen!» Den voldsomme Uro, der 
havde grebet Befolkningen, tog ny Styrke; Bønderne næg
tede at indbetale deres Afgifter til den dømte Amtsskriver, 
og Guvernør Wetbergs Indsigelser frugtede intet. Regeringen 
indsaa, at den maatte gribe hurtigt ind for at dæmpe Be
vægelsen, og endnu samme Maaned suspenderede den 
Dechner; sammen med Renteskriver Anders Wognsen, som 
skulde overtage Amtsskriverembedet, sendtes Kammer
advokat og Krigsfiskal Klemmed Succow over til Øen for 
at have Indsigt med Ordningen af dens Forhold. Inden 
Aarets Udgang maatte Dechner se sine Ejendele beslaglagte 
og endeligt afgive sit Embede, som han havde forvaltet 
i elleve Aar; han var nu ikkun lidt over 33 Aar gammel. 
Ved sin Uorden og Uredelighed havde han bragt Embedet 
i den største Forvirring, saa at der for at raade Bod her- 
paa maatte udarbejdes en hel ny Jordebog i det næst
følgende Aar.

Domsafsigelsen kom ligeledes til at svie til Matthias
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Rasch, hvem Regeringen i Følge en Indberetning fra Wet- 
berg suspenderede fra Landsdommerembedet den 31te 
Avgust. Han blev samtidig kaldt over til København at 
forsvare sin Dom. Her udtalte Undersøgelseskommissionen 
en alvorlig Dadel over hans Fremfærd, og først efter at 
Kongen den 31te Marts 1691 havde ophævet hans Suspen
sion, indtog han paa ny Dommersædet.

Endnu var Dechners Overmod ikke brudt. Han havde 
stadig en mægtig Beskytter i Guvernør Wetberg og op- 
naaede den 21de Januar 1690 hos Kongen Fritagelse for 
personlig Arrest. Men i Marts d. A. faldt Dom i Lisabet 
Bohns Sager over ham; og et Aar senere dømte Højesteret 
ham i Bondesagen paa ny til Bremerholm. Forud for 
denne Dom havde en kongelig Kommission, bestaaende af 
Etatsraad Holger Parsberg og Generalprokurør Niels Ben- 
zon, undersøgt Bøndernes Anklager, som fyldte 87 tæt
skrevne Foliosider, og samlet dem i følgende sex Hoved
poster, for hvilke der fandtes Bevis:

1) Dechner havde tilbageholdt kongelige Intrader under 
det falske Paaskud, at Sandemænd, Konstabler og Profos 
deraf havde faaet udbetalt deres Lønninger, og han havde 
delt med Amtmand Wetberg de saaledes understukne 
Summer. 2) Han havde oppebaaret hos Bønderne mere, 
end paabudt var, og andet, som ikke var paabudt, samt 
ikke gjort Regnskab for det. 3) Han havde med Urette 
angivet Restanser for Kommissionen af 1685, i forhværvede 
Domme og paa Skifter, skønt der enten ingen Restanser 
havde været eller mindre end af ham angivet, eller ogsaa 
Restanserne var eftergivet Bønderne af den nævnte Kom
mission. 4) Han havde i sine Regnskabsaflæggelser for 
Skatkammeret dels fordulgt Indtægter, dels opgivet dem 
mindre end annammet, og han havde ladet bruge Øde- 
gaarde uden at føre Kongens Kasse Afgifterne til Gode. 
5) Han havde ført urigtige Udgifter. 6) Han kunde efter 
sine Bøgfer overbevises om Mened i det, fra hvilket han
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havde befriet sig ved Ed for Kammerretten. Endelig havde 
han ogsaa brugt falsk Vægt.

Som Følge heraf indstillede Kommissærerne Dechner 
til som Tyv at kagstryges, brændemærkes og arbejde i 
Jærn paa Bremerholm for Livstid eller, hvis den ny For
ordning af 4de Marts 1690 skulde anvendes, da at straffes 
til Galgen som en grov Tyv; end videre til at betale de 
forurettede Engæld og Tvegæld samt Sagens Omkostninger, 
dog Landsdommer Rasch undtagen, som paa en ganske 
uret Maade havde ført sine Domme i Sagen og mere af 
Passioner end for at faa Dechner hans Misgjerninger over
bevist, ja endog imod Amtmandens Protest; Resten af hans 
Boeslod tilkendtes Kongen. De udtalte end videre en skarp 
Misbilligelse af Amtmand Wetbergs og Skifteskriver Henrik 
Brugmanns Adfærd, hvorved disse havde gjort sig med
skyldige i flere Poster som Dechners Hjælpere; de indstil
lede dem dog ikke til nogen Straf. Højesteret fældede sin 
Dom den 18de Februar 1691, Dagen efter Kommissionens 
Kendelse, som fulgtes ret nøje. Med Kongens Tilladelse 
fritoges Dechner for Livsstraf; men den 26de Februar blev 
han kagstrøget paa Københavns Nytorv, brændemærket i 
Panden og henført som Slave paa Bremerholm. Hans Død 
indtraf her endnu samme Aar, den 31te December*). 
Hverken Rasch eller Wetberg nævntes i Dommen. Oberst 
Wetberg sad endnu tre Aar som Guvernør paa Bornholm, 
men følte sin Myndighed undergravet og trak sig saa til
bage til sin Gaard Østrup paa Fyen; han efterfulgtes af 
Andreas Buggenhagen som Kommandant (indtil hans Død 
den 2den Sept. 1699) og af Højesteretsassessor Hans Boefcke 
som Amtmand.

*) Kilderne til Bondesagen ere, under de anførte Datoer, Bornholms 
Landstings Justitsprotokol i Provinsarkivet i København, to Pakker Kom
missionsakter i Rigsarkivet (Rentek. Arkiv) og Højesterets Dombog samt 
Stævningsbog samme Steds.
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En bornholmsk Folkedigter lagde følgende Nidvise om 
Dechner:

Bornholms Fadervor for den uretfærdige Amtsskriver.
Augustus Dechner I vedst du det, 
at du kan ikke læse ret:

Fader vor?

En værre Skælm vi aldrig tror, 
at der er til paa Verdens Jord, 

som du er.

Du stjol og bar os fra vor Skat, 
derfor dit Navn er udeladt

i Himmelen.

Du har bedrøvet mangen Mand 
og agter ej, at vor Gud kan 

hellig vorde.

Du har fortjent, det svær jeg paa, 
at man paa Galgen skulde slaa 

dit Navn.

Din Næstes Gods det har du lagt 
til dig og falskeligen sagt: 

Tilkomme os!

Derfor vi ikke tvivle paa, 
at Helvede jo blive maa 

dit Pige.

Nu kan du se, du falske Mand, 
at ikke udi al Ting kan 

vorde din Vilje.

Skønt du det Rygte altid bar, 
at du polisk i Verden var 

her paa Jorden;

du da kun lidet tænkte paa, 
din Skæbne skulde blive saa 

som den er.

Saa mange Sukke blev udført, 
som af Gud ogsaa blev bønhørt 

i Himmelen.

Vi raabte alle, alle: Skaan! 
og inderlig: Pardon, Pardon 

giv os i Dag!

Du sagde: Tag kun al Ting hen! 
lad være, de har ej igjen 

det daglig Brød.

Strax hørtes der et Jammerskrig, 
og alle sagde ynkelig:

Forlad os!

Du svared, det var Herrebud:
vi skulde alle tage ud 

vor Skyld.

Enhver, som hørte din Adfærd, 
han ønskte dig Forbandelser, 

som og vi.

Gud aldrig dig forlade mer, 
end du din Næste vilde her 

forlade.

Vi ville glemme al Uret 
af Hjærtet og forlade slet 

vore Skyldnere;

du er, kan jeg forsikre dig, 
for alle vederstyggelig 

og led.

I denne Verden timelig 
gid al Ulykke ramme dig, 

os ikke!
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Du ingen Ting gad heller hørt, Nu er vi fri dit Tyranni, 
end at en Mand for Skat blev ført beskærmet fra og ganske fri 

i Fristelse. fra det onde.

Du faar vel Skam, dog du ej vil; Det altid vores Ønske er: 
det Gud dig give Lykke til, Gig du faa Skam, for du var her!

men frelse os! Amen!

Det skyldes vist mest denne Vise, at Augustus Dechner 
er blevet mindet igjennem to Hundredaar som Skurken i 
Bornholms Historie.

Med Dechners Fald er Trængselens Tid rundet til 
Ende for Lisabet Bohn. De betydelige Pengesummer, som 
var tilkendt hende, holdt hun godt Hus med. Hun drev 
atter sin Købmandshandel i Rønne, og den tog efter hin 
Tids Forhold et betydeligt Opsving; blandt hendes Handels
forbindelser findes nævnt Københavns Politimester, Etatsraad 
Klavs Rasch, til hvem hun udskibede Kornladninger. Et 
Tegn paa Velstand er det, at hun holdt en egen Huslærer 
(Præceptor) for sine to Børn; han bar mærkeligt nok ogsaa 
Navnet Rasch (Johan). Et Forsøg, som hendes afdøde 
Mands Slægtninge gjorde paa at berøve hende Forældre
myndigheden over Børnene og Raadigheden over Renterne 
af deres store Fædrenearv, afværgede hun ved under 
25 de Maj 1689 at udvirke en kongelig Bevilling til at be
holde dem hos sig. Hun blev siddende ugift, et Særsyn 
blandt Datidens rige Enker; exempelvis blev to af hendes 
Svigerinder hver gift tre Gange. For hendes Vedkom
mende var Grunden hertil hendes Forhold til Lands
dommer Rasch.

Naar Lisabet Bohn i 1687 havde følt Bornholms Jord
bund brænde under sine Fødder, saa at hun iværksatte sin 
dristige Flugt over Østersøen i en skrøbelig Fiskerbaad, 
da var Grunden næppe ene eller mest den mod hende 
rejste Sigtelse for Trolddom. Hun var paa denne Tid 
frugtsommelig, og efter at hun var kommet til København,
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fødte hun her i Stilhed sin gifte Elsker Landsdommeren 
en Datter Anne Kirstine. Denne Datter opfostredes i 
København hos en Savskærerfamilje, hvem Matthias Rasch 
betalte tolv Slettedaler aarlig for hendes Underhold. En 
Række Breve vidne om, at Elskovsforbindelsen holdtes 
ved lige ned igjennem Aarene; det første af dem hid
sættes her:

«Høijærede og dydelskende Matrone Salutem. Nu 
maa Jeg saa velsom min Allerkieriste formode en gang 
at komme tilsammen igien, Gud veed jeg skulle icke være 
u-tachnemmelig og sende nogle penge ofver, mens ieg er 
iche god for at faa saa mange penge at drifve min egen 
Process med, hvor for ieg beder, At min Allerkieriste vil 
hafve mig undskylt, mit hierte bløeder, at ieg icke kand 
giøre det som ieg burde, kommer vi iche snart til
sammen da kand Jeg for Sorg icke lefve naar Jeg tencher 
paa voris tilforn hafte gode omgengelse. Jeg beder for 
Gudz Skyld Strefve det beste — Kond endnu en liden 
tid, Jeg shal Sandelig med det første være hos Eder, 
Jeg hafver tilsagn at bekomme nogen penge paa en 
Stæd, saa snart jeg dennem bekommet hafver, shal jeg 
min Reise fortsette. Rønne 11. Maij 1689. Eders tro
faste Ven og A. K.

M. Rasch.»

Men Aarene led, og Lisabets Haab om at blive Lands
dommerfrue viste sig forfængeligt. Matthias Rasch be
klædte sit Dommersæde for sidste Gang den 13de Juli 
1701 og tog da sin Afsked. Allerede da havde Lisabet 
Bohn klaget til Kongen over, at Rasch havde forledt hende 
til Løsagtighed i hendes unge Aar og ellers skilt hende 
ved al hendes timelige Velfærd. Generalfiskalen Hjerony- 
mus Brugman fik Befaling til at undersøge denne Klage 
og afgav den 30te Maj 1702 sin Erklæring, hvori det hed:
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Paa Bornholm staar Landsdommer Rasch i et meget ondt 
Ry og Rygte for et usømmeligt Levned med Lisabet Bohn 
i mange Aar af hans Ægteskab med hans endnu levende 
Hustru. Effekten af samme usømmelige Levned, saa vidt 
Lisabet Bohn vil være bekendt, har været, at hun har 
født en Datter . . . Om hendes Midlers Fravendelse er 
intet Bevis, mens det er vel bekendt, at hun efter sin 
salig Mands Død besad skønne Midler; og at han i sin 
Omgængelses Tid med hende er vorden betjent af dem, 
synes han noksom at forklare i en sin Missive til hende 
af ilte Maj 1689, saa det er troligt, at hendes Midler 
have ikke været ham mindre betroet uden Bevis end hendes 
Liv og Ære*).

Det vides ikke, om Lisabets Klage indbragte hende 
den Pengeerstatning, som hun tilsigtede. Kort Tid efter 
døde Matthias Rasch. Lisabet nævnes endnu 1707 som 
boende i Rønne og er rimeligvis salig hensovet et af de 
nærmest følgende Aar. Den gamle Kirstine Landsdommers 
døde først den 14de Marts 1715 som højtbedaget Enke, 
91 Aar gammel. Sandsynligvis havde hun for længst ud
sonet sig med Lisabet; thi to af hendes Datterbørn, Borger
kaptajn Filip Raschs Børn, Jes og Elsebet, havde omkring 
Aarhundredskiftet hjemført begge Lisabets Børn Mette og 
Herman som Ægtefæller, og i disse Ægtepars store Børne
flokke gik Navnene Kirstine og Lisabet fredeligt Side om 
Side. Disse Giftermaal tjene snarest til at forøge det gaade- 
fulde i Mellemværendet mellem Landsdommer Raschs Frue 
Kirstine og hans Allerkæreste Lisabet.

— Lidet at rose finde vi Lisabet Bohns Vandel. Kun 
med Uvilje lade vi os aftvinge vor Beundring af den Vilje
styrke, det Kampmod og den Handlekraft, hvormed hun

*) Andragender til det danske Kancelli, 3. Pakke, Nr. 390, i Rigs
arkivets 2den Afd. For Paavisningen heraf skylder jeg Hr. Arkivskriver 
Jul. Bidstrup min Tak.
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vidste at knytte Sejren stadig til sig. Dog maa det mindes, 
at hendes Omgivelser var siettere end hun; meget muligt 
maatte Dechner møde just en saadan Modstander for at 
fældes.

Men hendes Livs Historie har Interesse ud over, hvad 
den siger os om dette ene Menneske. Hun træder ind i 
Bornholms Historie som en Datter af de Mænd, der 1658 
havde kastet Fjendens Aag af deres Nakke. Den hende 
paaførte ukristelige Forfølgelse bringer hende frem i hendes 
Landsmænds forreste Række under den Kamp, de maatte 
føre mod Øens uredelige Embedsmænd og særlig mod 
Skurken Dechner.

Og endnu videre ud peger hendes Livsbane. Den 
Tids Samfund var ikke den sindrigt leddelte Mekanisme, 
som vi kende; det holdt ikke sine Børn spærrede inde bag 
de Tusinde Loves Stokkehegn og værnede dem til Gjen- 
gæld kun lidet mod Omgivelsernes Overgreb og mod de 
store Folkeulykker. Samfundsfølelsen var ringe, Selvfølelsen 
stor. Jo løsere og usikrere Livets Vilkaar var, des liden
skabeligere og hidsigere førtes det. I dets Skole udvikledes 
de stærke, de voldsomme Sider i Karakteren, baade hos 
Mænd og hos Kvinder. Den sidste Halvdel af det syttende 
Aarhundrede fremviser en Række kraftige Kvindeskikkelser 
indenfor den danske Adelsstand; dens Type turde Fru 
Marie Grubbe nævnes. Til den slutter sig Lisabet Bohn 
som en tilsvarende Type fra Borgerstanden. Hendes Hi
storie lærer os, at selv yderst ude i en ringe Afkrog af 
det lille danske Samfund fandtes en gunstig Jordbund for 
Udvikling af en af Tidens viljestærke Kvindeskikkelser.
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Af

Jul. Bidstrup.

II.

Slagelse.

Fra denne By er der indsendt en paa Raadhuset d. 
22. Januar 1661 udfærdiget Fortegnelse, af hvilken man 
kun faar at vide, at den største Del af Borgerskabet var 
næsten slet forarmet, og at Byen stod «for højt udi Takse
ring», samt at der fandtes 115 øde, nedbrudte eller af
brændte Gaarde og Boliger, som Byen ingen Hjælp havde 
udaf i Skat og Tynge, og 226 husarme Folk, hvis Vaanin- 
ninger ligeledes vare øde og afbrændte, og som aldeles 
ingen Tynge holdt. Om Byens Udgifter til Svenskerne 
meddeles intet. Axel Juuls Indberetning om Byen i Al
mindelighed er meget kortfattet. Købstaden, skriver han, 
er fluks medtagen i denne Fjendetid forgangen, og siden 
den skadelige Ildebrand,*) som nogle Aar tilforn der skete, 
er den i gemen armelig Tilstand. Derimod beretter han 
en hel Del om St. Peders Kirke, def i Følge hans Beskri-

*) 22. Juni 1652 ødelagde en Ildebrand omtrent 100 Huse i Løbet 
af 3 Timer. (Slagelse Bys Historie af Fr. R. Friis. S. 46).
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velse er «meget bygfældig, idet Taarnet er for nogen Tid 
siden slet nedfalden, saa at der er ikkun nogle Fjæle for
slagne for Kirkegavlen, som Taarnet stod op til, og regner 
fluks der ind i fugtige Tider, at Folket ikke kunde sidde 
tørt under Prædiken. Den Træstilling ogsaa, som siden 
Klokketaarnet nedfaldt, var opsat til Klokkerne at hænge udi, 
nedblæste ganske i den sidst forgangne store Himmelstorm ved 
Trekongersdags Tider, dog Klokken blev lykkelig intet 
skadet, men kom ret lige over Ende at staa paa bar Jord. 
Præsten og Kirkeværgen ønskede vel nogen Hjælp til slig 
et Klokketaarns Opbyggelse, som inden udi kunde være af 
godt Tømmer og udentil mures 2 Sten eller P/2 tyk af 
Grund; det kunde ikke alene være synligere end en bar 
Træstilling igen, men og var godt for at bestyrke Kirken, 
som ellers er i sig selv ved den Ende skrøbelig.»*)

Holbæk.

Om denne By indeholder Kommissarierne Niels Pars- 
bergs og Christian Daas Indberetning af 9. April 1661 
blot følgende: «Anlangende Holbæk Bys erlidende Skade 
og Tilstand udi disse forrige Krigs Tider, da befindes 
herpaa til os overleveret tvende Opskrifter under deres 
Stads Secret forfattet paa hvad Udgifter, som Borgerskabet 
til de Svenske gjort haver og er at erfare af Nr. 6 og Nr. 
7.» Men disse to Opskrifter har det for Tiden ikke været 
muligt at finde.

Nykjøbing i Ods Herred,

I Følge Indberetningen af 18. Januar 1661 havde Borg
mester og Raad kun haft en Dag til at «gøre noget vis

*) I Aarene 1662—66 blev Kirken underkastet en Hovedreparation, 
hvortil der bl. a. blev givet Penge fra hver Kirke i Sjællands Stift. (Slagelse 
Bys’ Historie af Fr. R. Friis. S. 69 og S. 85—86).
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skriftligt og i Pennen lade forfatte, hvad denne By specielvis 
haver udgivet.» De vigtigste Udgiftsposter vare følgende: 
«Anno 1658 den 19. Febr. ankom 7 høje Officerer, Rit- 
mestere og Løjtnanter med deres Folk og 20 Heste; bort
rejst den 22. Febr., er 4 Dage. Samme 7 Officerer gjorde 
Anfordring her af Byen paa 7 de svenske Regimenters Vegne 
for Brandskat her af Byen 1000 Rd. Og endelig maatte 
akkordere med dem og gav Pendinge 400 Rd. Forskrevne 
Officerer for deres Umage 50 Rd.» En Salvegarde, 
der var her fra 19. Febr. til 13. Marts, fik 68 Rd. i 
Salvegardepenge. 22. Febr. ankom Major Driller med 4 
Folk og 10 Heste samt 1 Sekretær med 4 Personer og 8 
Heste. Efter 7 Dages Forløb rejste de igen. Sekretæren 
udpressede af en Borger Christen Hansen 84 Rd. 24. Febr. 
ankom Oberst Aschenbergs egne Folk og Heste, 14 Per
soner og 36 Heste, der bleve 9 Dage i Byen. «Givet 
Oberst Aschenberg, for Byen var forskaanet for Indkvarte
ring paa V2 Maaneds Tid, Penge 150 Rd.»

Fra 13. Marts til 11. April fik Oberst Kunst (?) med 
sit Regiments Stab Traktement og Forplejning. «Obersten 
bekom i de 4 Uger for spansk Vin, å Uge 28 Rd. er 112 
Rd. Givet derforuden af hans Kvarter 20 Rd. Og derfor
uden Penge maanedlig af hvert Kvarter, som han selv ville 
dem paalægge.» Givet Oberstløjtnant Ychtrix en Diskretion 
paa 15 Rd. for Proviants Forskaansel. «Givet 1 Korporal, som 
salvegarderede Byen, efter Oberst Kunst var marcheret 
Paaskedag, at ingen skulle udplyndre Byen, 3 Rd. Og der
foruden fri Kvarter. Betalt 1 Salvegarde Johan Addissen, for han 
salvegardere Byen, efter Oberst Kunst var marcheret, 30 Rd.»

Fra 30. April til 9. Aug. 1658 havde Byen af og til 
Indkvartering af danske Soldater.

Efter det svenske Indfald i August 1658 blev der ud
givet til Kongen af Sverige: «Udi Brandskat her af Byen 
i Penge, Sølv, Sko, Korn, Kobber og Tin givet 600 Rd. 
Udi ekstraordinære Udgifter udi Penge, Proviant, Materialier,
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Sko, Salvegarde, Eksekverpenge og videre er udgivet og 
bekostet, som ikke speciatim kan indføres for dets Vidtløf
tigheds Skyld, som bedrager in Summa 1674 Rd.»

Fra 24. til 30. Aug. 1658 holdt Grev Carl Leyenhofft 
Indkvartering ved Oberstløjtnant Johan Beck med 1 Rit
mester, 1 Sekretær, 2 Trompetere, 1 Kornet, 2 Kvarter- 
mestere, 5 Korporaler, 1 Feltskærer, 24 Ryttere med Heste 
og 21 Ryttere uden Heste. Borgmester Dines Andersen 
tilstillede Oberstløjtnanten 32 Rd. i Kontribution for en 
Maaned samt udskikkede Proviant til Greven for 13 Rd. 
4 Sk.

Ellers havde Byen i Indkvartering: fra 17.— 22. Septbr. 
Grev Totts Folk, fra 28. Decbr. 1658 til 1. Maj 1659 Grev 
von Solmitz og Oberst Pringel med deres Officerer, Folk og 
Heste, fra 17. Juni til 26. Septbr. Oberst Heider med sit 
Regiment og fra 12. Novbr. 1659 til 12. Juli 1660 Oberst 
Bormand med sit Regiments Stab, Ritmestere og Under
officerer. «Derforuden haver Byen paa adskillige Tider 
haft Indkvartering, udaf Eksekverløjtnanter, Officerer og 
Ryttere, som her haver haft at forrette, og nu for Vidt
løftigheds Skyld ikke kunde specificeres, mens kan ungefær 
vel beløbe over 200 Personer og Heste.» Alle foranførte 
Officerer og Folk, der vare indkvarterede i Byen, fik deres 
Forplejning in natura, men der findes ingen Beregning 
over, hvor meget denne Forplejning udgjorde i Penge. 
Desuden blev der givet Major Lichton paa Grev Totts 
Vegne 4 Maaneders Indkvartering, Septbr. - Decbr. 1658, 
for hver Maaned 450 Rd., er 1800 Rd. Og Oberst Hei
der fik 100 Rd., fordi Byen i en Maaned var forskaanet 
for Indkvartering. Major Lichton fik en Diskretion paa 30 
Rd., som han med Gevalt fordrede, og Ritmester Beyer 
bekom i lige Maade en Diskretion paa 6 Rd.

Selvfølgelig gik det ud over Borgernes Ejendele, hvilke 
Grev von Solmitz og Oberst Pringel med deres Officerer 
og deres Folk «os fattige Folk haver hemmelig og offent-
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lig frastjaalet, berøvet og med Gevalt frataget, hvorved 
Byen er næsten bleven øde. Nok haver Oberst Pringel 
med Gevalt ladet udtage af Byen ved hans Regimentkvarter- 
mester: Mel 10 Tdr., Malt 10 Tdr., Byg ioTdr.» Oberst 
Heider fik sin Forplejning, men «derforuden maatte Borger
skabet af hvert Kvarter give Maaneds Kontribution i Penge, 
Korn og andet, som varede 3 Maaneder og 5 Dage. Der
foruden paalagde og plagede Obersten Borgerskabet, idet 
han lod opbrænde deres Fiskerbaade saa og en deres 
Skuder, der den ikke kunde blive færdig at sejle med efter 
langt Arbejde, Borgerskabet dermed var besværet foruden 
Redskab og andet, de fordærvede.» — «Nok tiltvang de 
Borgmester Dines Andersen at holde en fangen Kornet 
selv anden med 2 Heste til deres Forplejning paa 14 Dages 
Tid, uanset han var assigneret til Draxholm at proviantere 
Garnisonen ibm., som han og maatte efterkomme.»

Major Driller selv fjerde med 6 Heste tog i 4 Dage 
«med Gevalt uden Ordrer» Kvarter i Byen.

Oberst Bormand med Ritmestere og Underofficerer fik 
«deres Maaneds Kontribution, enhver af sit Kvarter udi 
Penge og Varer, som de dem selv højest paalagde og afpresset 
med Fængsel og Eksekution.» Obersten vilde have Sengeklæ
der, hvilke hans Sekretærer med Gevalt aftvang Byen, og 
som beløb sig til 22V2 Rd. 1 Ort 8 Sk. Endvidere lod 
Obersten tage med Gevalt og bortføre to Baade, den ene 
vurderet til 13 Rd. 1 Ort 8 Sk. og den anden til 3 Rd. 
Til de i Sjælland staaende Regimenters Remontering blev 
der efter Kammerpræsidentens Ordre udgivet i rede Penge, 
Kobber, Messing og Tin 60 Rd. Kongens Kasserer fik 
3 Rd. for at revidere og derefter at kvittere Regnskaberne 
paa de ekstraordinære Udgifter.

17. Juli 1660 maa Svenskerne have forladt Byen; thi 
da kom vor Konges egne Folk, og «holdt 2 Ryttere med 
Heste 1 Nats Tid at salvegardere for Plyndren af strøffende 
Partier.»
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«Udaf forskrevne Fjendens store, langvarige, ulidelige 
og tyranske Pressur med Røven, Plyndren og Stjælen, som 
de ubarmhjerteligen i denne By mer end andetsteds os 
paalagde og fratog |: foruden deres rette Kontributioner og 
Forplejning, som dog var denne fattige By ulidelig og alt
for stræng paalagt :|, ere vi fattige Folk næsten i Grund 
ruineret. Saa mange er Byen undvigt, og en Del af dem 
igen ere, haver ikke det Brød, de kan opholdes med, fast 
mindre eller intet ved sig til Undsætning eller Hjælp at 
besaa Jorden med i Fremtiden, eftersom fattige Folk ingen 
Penge haver at købe Sædekorn for, om det end kunde 
bekommes, ej heller er betroet; thi mange stikker i den 
Gæld, de sent eller aldrig er god for at betale, hvor
udover ej andet kan paafølge end vores endelige Ruin og 
Ødelæggelse, eftersom fattige Folk ikke haver andet at 
nære sig af end den blotte Avling og Jordens Dyrkelse. 
Fjenden haver derforuden fordærvet og borttaget Kirkens 
Porte, Døre og Hængsler, item Præstens, Skolens Tjeneres 
Residens ruineret, de Fattiges Huse og Vaaninger i Grund 
nedbrudt og ødelagt, Raadhuset ruineret paa Vinduer, 
Laase og Døre, Kisterne opslagne, og Byens Breve bort
tagne, saa vel som fattige umyndige Børns Gaarde neder- 
brudt, og deres Formyndere, som deres Gods haver under 
Værgemaal, item og Kirkeværgerne, som haver haft Kir
kens Værgemaal under Hænder, saaledes medhandlet og 
ruineret, at de fast intet haver at betale deres egen Gæld 
med, meget mindre er god for nogen Tid til for.ne For
mynderskab og Værgemaal at kunde svare eller i sin Tid 
kunde betale.»

Byens samlede Udgifter i Anledning af Krigen angives 
ikke; men det kan være en Forglemmelse, da Indberet
ningen, som Borgmester og Raad bemærker, blev affattet 
udi en Hast.
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Ringsted.
Af Indberetningen, dat. 20. Febr. 1661, faar man det 

Indtryk, at der herskede særlig Nød og Elendighed i denne 
By, og at den har lidt mere end de andre Købstæder paa 
Sjælland, hvor stærkt Klagerne end lyde fra disse. — 
«Først er det Gud og Godtfolk noksom bekendt, at Ring
steds Indvaanere ere faa, og megen ringe Næring og For
mue, ligger langt fra Søkanten, haver ingen Brug uden den 
liden Avling, som dog ikkun en Del af Borgerskabet udi 
Brug haver, som dog maa fæstes og aarlig gives stort 
Landgilde og Tiende af, og intet andet, end til Føden kan 
forslaa. Saa er og derforuden Byen ved tvende Ildebrande 
og anden Besværing meget forarmet, og Aar efter andet 
bleven armer, og alligevel endda saa godt som dagligen 
meget betynges med mange Vognægter, som her ankom
mer, hvilket denne Ringsted med den kontinuerlige Dørch- 
march baade i Freds- og Fejdetid haver ruineret og for
dærvet, saa Indvaanerne for den nu enten lidet eller intet 
mere formaa, eller den største Del selv haver Livsophold.» 
Før Svenskernes Ankomst gik Marchen med Soldatesken 
vedblivende her igennem baade frem og tilbage, det ene 
Regiment og Parti efter det andet, nogle Regimenter til 
Skaane, andre til Fyen og Frederiksodde, og det vedblev 
baade ved Dag og Nat, «indtil Gud bedret, Fjenden sad 
os saa uformodeligen over Hovedet, og Byen da straks til 
det svenske Artilleris Betjente blev assigneret,» hvilket ko
stede Byen meget og desuden Brandskat til et Beløb af 
300 Rd. «Og straks derpaa kom Kongen af Sverige selv 
fra Kjøge med sin ganske Arme, han havde her i Landet, 
og stod dermed her i Byen og omkring paa Landsbyerne 
udi 3 Dage. Hvad saadan Fjende da levnede, kan enhver 
eftertænke, mens bliver aldrig af os forglemt eller oprettet.»

Saasnart Byen blev Kongen kvit, fik den til Indkvar
tering det oplandske Regiment til Hest og 1 Eskadron
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Finner, der laa i Byen til de sidste Partier af Fjenden 
drog af Landet.

<0g derefter havde ikkun en liden Tid nogen Lettelse 
med Indkvartering indtil først udi August Maaned, at vi 
fattige Folk imod al Forhaabning saa uskyldeligen og ha
stigen atter af Fjenden blev overfalden og os paakom, 
førend man noget deraf vidste og maatte tage imod den 
ganske Arme og Kongen selv med hans ganske Hofstat, 
som stod her paa anden Dag, der vore Gesandter*) vare 
hos ham.» Alle Gaarde og Huse vare fulde af Folk, som 
det arme Borgerskab ikke alene maatte underholde; men 
det maatte endda give til Armeen, der stod imellem Ring
sted og Sigersted 6000 Pd. Brød, 30 Tdr. 01 og nogle 
Tdr. Salt. Til Kongens og Generalernes Køkkener leve
redes Varer, og derved blev Byen betagen, hvad «vi selv 
havde haft fornøden til Livsophold, saa at man om anden 
Dagen selv maatte lede efter Føden. Foruden mange 
Penge Byen udgav til Generalproviantmester og andre saa- 
danne Betjente og Officerer, at Byen kunde forskaanes for 
Udplyndring, og hvis da enhver igen kunde opbringe, gik 
Dag og Nat atter med igen til den kontinuerlige Dørch- 
march og Eftersleb, som kom fra Fyen, Pommern og 
andenstedt fra, som vi Dag og Nat maatte age frem og 
tilbage, dem og deres Bagage samt Munition, Stykker, 
Fyrmøser og andre Krigsinstrumenter og Materialier, hvor
over Byen blev skilt ved deres Heste og Vogne, som 
endnu paakendes, i det at de fleste Borgere, som haver 
liden Avling og deraf deres Føde, Jorden ikke haver eller 
endnu selv kunne opdrive eller dyrke, og Tyngen endnu 
daglig holder ved, og Armoden mere tiltager, som den 
almægtige Gud bedst er bekendt.»

*) De danske Rigsraader Christen Skeel og Mogens Høeg kom den
9. Aug. til Ringsted for paa deres Konges Vegne at bede om Forklaring 
og underhandle, men bleve afviste.
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«Og er det noksom dette hele Land bekendt, at denne 
By frem for noget Sted i Landet, meget over Evne imod 
andre Steder, har med Indkvartering været betynget. For
uden den store Dørchtoch, som kontinuerede Dag og Nat, 
saa længe Fjenden var her i Landen varede, som alene 
havde været mere end nok til at fordærve os. End de 2 
Regimenter til Hest, som os paalagdes til Indkvartering, 
og beholdt fra førsten de indkom, og til de efter Freden 
drog af Landet, som var det bornemanske og bannerske 
Regiment, som dette ganske Land ved af at sige og har 
lært at kende, alligevel de havde dette tilforn forarmede 
ringe Lehn til Hjælp, saa kunde det dog ikke forslaa, 
mens mente alt, hvis Folk havde, hørte dem til, raadte 
for det og gjorde dem nyttig, ligesom de ville. Og for
uden at Officererne af begge Regimenter havde delt Byen 
og Borgerskabet imellem dem og laa hos Borgerne, og 
hver vidste sine Værter, gjorde dem nyttig, hvis de havde 
udi Husene, maatte alligevel efter deres Assignation af Krigs
kammer give til begge Regimenter hver Maaned udi Penge 
400 Rd., indtil man hverken Penge eller Sølv mere havde 
eller kunde opbringe eller faa til Laans paa andre Steder 
hos Godtfolk og gode Venner og da maatte angribe og 
give dem for sin halve Værd: Gangklæder, Sengedyner, 
Duge og Lagener, Kobber og Tin, Kakkelovne, samt Heste 
og Kvæg, indtil ej heller mere deraf var at faa, og da 
maatte lide Hug og Slag, stukket og blokket i Fængsel, 
og maatte de da anholde om flere Kvarter, som de og 
bekom, hvilke os dog ikke anderledes kom til Hjælp og 
Trøst, end saa længe vi fattige Folk kunde noget opbringe 
og sælge, hvis vi havde og give dem, maatte ikke efter- 
blive, ålt for Mand med Hustru og Børn kunde nyde Husly 
og ingensteds vidste sig, hvor man sig kunde fjæle. Og var 
at vi fattige Folk det saaledes maatte holde og udstaa med 
Fjenden udi 24 Maaneder og gav dem hver Maaned som 
forbemeldt 400 Rd., som sig bedrager 9600 Rd. Foruden
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at de laa hos os, som hver Maaned kunde opløbe derfor
uden over 100 Rd. er 2400 Rd. Item der foruden havde 
til Indkvartering 2 reformerede Kaptajnløjtnanter til Hest 
og 1 Kaptajn, som kostede Byen at regne ikkun efter deres 
ordinære Traktement og Forflegung over 2080 Rd. Mens 
som de alle tre havde Kvinder hos sig og flere Heste end 
efter deres Assignation, kostede de Byen langt mere, end 
som opsættes.» Til det bornemanske Regiment gav den 
halve By 100 Tdr. Rug, beregnet til 150 Rd. Ved de 
idelige Gennemmarcher og Vognægter samt Riden og Agen 
frem og tilbage Dag og Nat mistede Borgerne efterhaanden 
baade deres Heste og Vogne, hvilket Tab beregnes til 
3600 Rd.

Til Kjøge Bys Fortifikation maatte Ringsted hver Dag 
i 14 Maaneder forskaffe 16—22 Arbejdere, hvilket kostede 
1120 Rd.

«Foruden dette at Byen saadan Tynge paalagt var, 
haver vi derforuden lige saa vel maattet udgive alt, hvis 
som paabuden blev, hvilket alt at opregne ikke muligt er, 
lige ved andre Steder og langt over Byens Evne eller imod 
andre Steder efter Advenant; thi dersom vi fattige Folk 
havde maattet nyde den Del, vi kunde tilkomme imod andre 
Steder, havde det været strængt nok; mens sligt blev lidet 
agtet eller anset, i hvor meget vi derom supplicerede eller 
gjorde Underretning, mens alt sligt maatte ikke hjælpe, 
mens her fattedes, at Byen var arm og havde ingen Midler 
til store Sølvkander, Guld eller anden stor Foræring, som 
dé vilde have.»

Der blev Byen paalagt at give 1200 Rd. i Brandskat, 
hvilken Skat voldte Borgerne megen Hjertesorg og Be
sværing, og mange modige Taarer bleve fældede, førend 
disse Penge bleve bragte til Veje, og er det «den højeste 
Gud allerbedst bekendt, endog mange af de høje Officerer 
selv bekendte, at det var ubilligt for dette Sted, som os 
og ofte beklagede; mens der var ingen Naade eller Barm-
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hjertighed hos Kongen af Sverige. Item givet Oberst 
Gorgas og Major Christen for tvende Tømmermænd, vi 
skulle tage af Byen, som skulle haft Rytter og Tømmer
mands Mundering og lade sig bruge til Stormen for Kjø- 
benhavn, der at lade opofre for at indbeholde de fattige 
Mænd til saadant Arbejde 80 Rd., og skulde denne By 
ligesom de største i Landet give 2 Personer.»

Det følger af sig selv, at Byen Tid efter anden maatte 
forskaffe Svenskerne store Partier af Salt, Sild, Kød, Flæsk, 
Brød, 01, Havre, Byg og Hø.

«Herforuden er den store Indkvartering og Bekostning 
af Kongen af Sverige selv gjort, som her nogle Gange 
selv med sin Hofstat har losseret, saa og nogle. Gange 
maattet lade traktere udi Kongens Harrested; item de 
mange Fyrster, Grever, Rigens Raad og Generalspersoner, 
Oberster og andre Officerer, høje og lave, som ideligen 
rejste igennem Landet og til Fyen og fra, item Drabanter 
og Livknægte samt mange andre, som stedse rejste der 
imellem samt til Tyskland og fra med Tidinge og Breve, 
hvortil Nat og Dag stod altid Vogne og Rideheste til Rede, 
saa at forskrevne Traktement til alle Rejsende, Officerer og 
andre, som ideligen rejste, saa længe Krigen varede, og
ellers nogle Tusende andre, som rejste og bekom fri Natte
leje i Byen, som vi aldrig, saa længe Krigen varede, var
enten Dag eller Nat fri for, hvilken sehr Indkvartering haver
kostet Byen over 3000 Rd.»

«Og der den trofaste Gud gav os Fred, maatte denne 
arme By endda udstaa en meget stor Tynge, som Gud og 
hver Mand noksom er vitterligt, idet at vi maatte tage fast 
imod den ganske svenske Arme, der den udmarcherede, 
uden nogle faa Regimenter, mens imod alle dem, som laa 
i Kvarter ved Slagelse, Korsør og Skjelskør Siden, item 
de 4 Regimenter til Hest, Svenske og Fmner, som stod 
ved Tryggevælde, i Stevns Herred, Præstø, Vordingborg 
og der omkring; item de som laa paa Møen, Falster og
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Lolland, uden de Gorgasiske, som gik os forbi, foruden de 
Fanger, som kom fra Fyen, hvilke allesammen mange Tusende 
opløb til Hest, foruden deres Bagage og Tros, som alle 
gik her igennem Ringsted og holdt Natteleje her ved Byen 
og maatte forsyne med Proviant, og er det noksom Godt
folk bekendt, hvorledes de huserede og toge Afsked, Røven 
og Plyndren var deres bedste Gerning, saa man havde 
større Frygt og Besværing af dem end tilforn, førend vi 
bekom Fred.»— «For saadan Tynge og Besværing var de 
meste Købstæder i Landet ganske fri for, og os fattige 
Folk saa stor Skade og Tynge, saa det er højligen at for
undre sig over, at af Byen kan være enten Stok eller 
Stage, eller nogen Mand kan have et Stykke Brød; mens 
alt sligt er alene den trofaste og almægtige gode Gud, 
hans faderlige Omhu at tilskrive.»

Byens Udgifter i Krigens Tid ere beregnede til et 
Beløb af 265033/4 Rd. Desuden havde Byen leveret til 
Lejren og til Kjøge Bys Fortifikation en meget stor Del 
Materialier, Redskaber og andre Ting, over hvilke der 
findes en lang Fortegnelse, men som ikke ere takserede, 
hvoraf følger, at Byens Udgifter i Virkeligheden have været 
noget større end foranførte Summa, hvortil de ere an- 
slaaede.

Om Byens ynkelige Tilstand lyder Jammerklagen i 
Slutningen af Indberetningen saaledes: «Vi fattige Menne
sker lader enhver dømme, hvad denne arme Bys Indvaanere 
haver udstaaet, og er nu Armoden saa stor, som ingen 
skulde tro, dersom de det vidste, som de Godtfolk og 
udenbys Mænd, som af Lehnsmanden paa Hans kongl. Maje
stæts Vegne vare betroede til at visitere, maale og lade 
antegne, hvis Forraad her i Byen fandtes af Korn, Mel og 
Malt. Og eftersom udi Byen ved 120 Ildsteder [er], alle smaa 
Vateininger dermed iregnet, samt Gejstligheden, da befandtes 
deraf, at hos de 70 Borgere hverken til at æde eller drikke
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var og ikke en Haandfuld enten Mel, Malt, Byg eller Rug; 
men de arme Mennesker med Hustru og mange smaa Børn 
maa søge deres Livsophold med Betiende og købe til Føde 
ved Skillinger, naar de kan faa noget dertil at fortjene, 
saa at samme Dannemænd sig om denne Bys Armod meget 
forundrede, beklagede sligt. De havde aldrig kunde troet, 
dersom de det ikke havde set, at saadan Armod kunde 
være til, kunde ikke tænke, hvor Mennesker fik deres 
Føde eller vilde faa hérefter udi denne tilstundende dyre 
Tid. Som samme Godtfolk noksom om forskrevne vores 
elendige Vilkaar hos de fleste af Indvaanerne med os om 
skal vinde, om det udkræves. Vi fattige Folk ville ikke 
paatvivle, at I gode Mænd, Hr. Kommissarier, som af 
Hans kongl. Majestæt dette Værk anbetroet er, og selv 
nogenledes dette Sted bekendt er og fornummen, hvad 
denne arme By udi den langvarende Krig udstaaet haver, 
hvorover vi elendige Mennesker ere geraaden udi største 
Armod og Fordærv, og den ene ikke formaar at hjælpe 
den anden, som paa andre Steder ske kan, og aldrig uden 
Guds og høje Øvrigheds Hjælp kunde komme paa Fode 
igen, beder derfor allerydmygeligst, at I gode Mænd, Hr. 
Kommissarier, for Guds Skyld ville lade Eder vores Til
stand være angelegen, og sligt andrage hos Hans kongl. 
Majestæt vores allernaadigste Herre og Konning og andre 
kristne Øvrigheder, som tillige hos Hans kongl. Majestæt, 
om vores Armod og tunge Byrde at referere, saa formoder 
vi visseligen, at Hans kongl. Majestæt sig lader vores Ar
mod være angelegen og naadigsten til Rette forhjælpe lader, 
at denne By ikke for alle andre Steder i Landet skulle 
blive øde og ganske ruineret. Den trofaste Gud vil visse
ligen saadan Velgerning imod saa mange bedrøvede Men
nesker bevises, rigeligen igen belønne.*
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Roskilde.
Beretningen er dateret 29. Januar 1661. Fortegnelsen 

over, hvad Byen har udgivet til den svenske Arme ved 
dens første Indfald 1658, indeholder følgende Poster:

Til Oberst Aschenberg, som indfaldt i Byen ved Natte
tid og udplyndrede en Del af Borgernes Huse, er givet d. 
14 Febr. 1658, paa det han skulde med sine Ryttere ent- 
vige Byen uden at gøre den videre Molestation, 200 Rd., 
og til hans Oberstløjtnant 30 Rd. Til Indkvartering af 
Oberst Fersens, Oberst Kruses, Grev Niels Brahes og Oberst 
Sparres Regimenter, der vare Byen assignerede, blev ud
givet 2000 Rd. og til en Foræring 27 Rd. 3 Mk. «Der
foruden havde en Del af bemeldte Regimenters Officerer 
deres Indkvartering saa ogsaa en Del af Soldaterne, som 
holdt Vagt her udi Byen, mens Gesandterne*) vare her, 
hvis Fortæring beløber 422 Rd. De svenske General
kommissærer, Grev Ulfeldt og Bielkes Underholdning, samt 
deres Tjenere og Heste med hvis den franske Gesandt til 
Traktement bekom, beløb sig fra Februar den 18 og til 
den 17. Marts 1560 Rd.» Til Apothekeren blev betalt for, 
hvad Ulfeldt og Bielke havde bekommet hos ham, 64 Rd. 
4 Mk. 2 Sk. «Oberst Peiter Kissels Traktement med sit 
Regiment 459 Rd. Kongen af Sveriges Durchzug og Natte
leje med sin store Kommitat, der han rejste til Frederiks
borg, koste Byen 320 Rd.»

Til den svenske Lejr, da den stod ved Thorslunde, 
blev leveret 01, Brød, Flæsk og Havre for 628 Rd.

Af Byens Udgifter til den svenske Arme i det sidste 
Indfald fra 8. Aug. 1658 til 14. Juli 1660 fremdrages af 
den lange specificerede Fortegnelse følgende Poster:

«Anno 1658 den 8. August ankom Generalløjtnant

*) Rigshovmesteren Joachim Gersdorf og Rigsraad - Christen Skeel 
underskrev Freden i Roskilde d. 26. Febr. 1658.
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Grev Carl Lewenhaupt, Grev Ludvig og Generalmajor 
Fabian Berns med 3 Regimenter til Hest og stod her til 
om anden Dagen imod Aften; bekom imidlertid til deres 
Underholdning, med hvis de fik med dem paa Rejsen, 
220 Rd.

Den 10. di to ankom Kongen af Sverige med den
ganske Armade og holdt Natlager i Byen med alle høje
Officerer og deres Betjente samt Kancelliet og alle Hof
betjente, blev der paa bekostet, saa vidt som udi Byen
blev indkvarteret, 660 Rd.

Samme Tid stod her for Byen efterskrevne Regimenter, 
nemlig: Kongelige Garde og Grev Oxenstjernes Regiment, 
Oberst Mostons Regiment, Oberst Essens Regiment, Oberst 
Sparres Regiment, Grev v. Waldechs Regiment, Fyrsten 
af Sulzbachs Regiment, Grev Niels Brahes Regiment, Oberst 
Fersens Regiment, Grev Jacobs Regiment, Oberst Smidts 
Regiment, Oplandske Regiment og Artilleriet. Item tre 
Regimenter til Hest under General Banner, saa og til Fyr
sten af Gottorps Folk og til Admiral Wrangels Folk og 
Tros, hvilke alle blev spiste udenfor Byen, kosted 570 Rd.»

Den 14. dito ankom Fyrsten af Anhalts Regiment og 
24. s. M. en Del af Artilleriet samt Oberst Oberbcchs 
Regiment, hvilke bekom deres Traktement.

«Nok er Byen paalagt at udgive udi Brandskat 4000 
Rd. Hvorimod Byen efter adskillige Assignationer, som 
Krigskammerpræsident paa os udgav, som beløber sig 
5834 Rd. 2 Mk. 4 Sk. Hertil have vi bekommet Hjælp 
udaf Kannikerne 184 Rd. 5 Mk. 1 Sk. Nok samme Tid 
udgivet til Hr. Krigskammerpresident 200 Rd. og en Sølv
kande saa god som 40 Rd.» Endvidere fik han 1 Ahme 
Vin og 1 Td. 01 til 11 Rd., og for at Byen skulde nyde 
sine Udgifter til Regimenterne i Proviant, bekom han 100 
Rd. Hans Sekretær fik 34 Rd. Imidlertid synes han ikke 
at have været tilfreds med disse Gaver; thi der klages 
over, at han har «aftvunget os 500 Tdr. Korn under det



Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 1658—60

Skin, at han vilde handle os det af, hvilket vi maatte, 
formedelst Borgerskabet ej kunde bringe det til Veje, borge 
af andre.» Hver Tønde beregnes til 5 Rigsort.

«Udgivet til Hr. Krigskommissær Schor hans Provision 
fra den 10. August 1658 og til den 1. Juni 1660, om 
Maaneden 27 Rd. er 594 Rd., nok til hans Traktement 
60 Rd., nok Provision af Brandskatten 80 Rd. Til Krigs
kommisær Schors Sekretær Meyer i 16 Maaneder å 20 Rd., 
320 Rd.

Kommandantens Salarium, som han af Roskilde By 
bekommet haver og ham udi Penge er bleven betalt, for
uden den Haandskrift, han endnu haver, som han preten- 
derer imod den Skade, som han led ved de danske Ryt
teres Indfald, 1250 Rd. Hans Underholdning koste Byen 
med sin Person, Tjenere og Folk, om Maaneden 60 Rd. 
er 1380 Rd.»

De svenske Generalkommissærer Bielkes og Wasen- 
hahns Traktement fra 15. Decbr. 1659 til 15. Juni 1660 
kostede 750 Rd., deres Sekretær, Tjener og 2 Heste 120 Rd.

Generalproviantmester Philip Jochim Joel, der udgav 
de maanedlige Assignationer, bekom 130 Rd. Udgivet til 
1 Ordonnantsløjtnant med 2 Korporaler og 16 Ryttere i 22 
Maaneder å 200 Rd. er 4400 Rd. 6 Regimentskvarter- 
mestere med Tjenere og Betjente samt Heste, som Byen 
underholdt, formedelst at de skaffede Proviant til Lejren, 
i 22 Maaneder å 40 Rd. er 5280 Rd.

Fra 18. Septbr. 1658 til 14. Juli 1660 blev leveret 
til Regimenter, der var assigneret paa Byen. 1,838,126 
Skaalpund Brød og 14,917 Tønder 01, som beløber sig 
efter den svenske Takst 130 Pund Brød for 1 Rd. og 1 Td. 
01 for 1 Rd. er tilsammen 29,056 Rd. 5 Mk. 10 Sk. End
videre blev leveret 30 Td. Ærter å 2 Rd., 30 Td. Tve
bakker å ix/2 Rd., 800 Td. gemene Tvebakker å 1 Rd., 45 
Td. Kahyt 01 å 1V2 Rd-, 400 Td. gemen 01 å 1 Rd., 192 
Lispund Flæsk å 4 Mk. og 14,43772 Pd. Kjød å 3 Sk.
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13. April 1659 blev til Obersterne Banners og Galles 
Regimenter udgivet 400 Td. Byg å 1 Rd. Til det tartarske 
Kompagnis Udmundering blev anskaffet Sabler, Pistoler og 
Hylstre for 120 Rd.

Udgifterne til 8 svenske Regimenter, som Borgerne 
vare assignerede fra 12. Aug. 1658 til 18. Septbr. s. A., 
beløb sig til 3500 Rd.

Byen underholdt fra 24. Aug. 1658 til sidste Oktbr. 
s. A. 300 syge og kvæstede Soldater, fra 1. Novbr. s. A. 
til 13. Febr. 1659 400 og fra 13. Febr. 1659 til ultimum 
Marts s. A. 700. Kosten til hver Soldat beregnedes til 
8 Sk. om Dagen, og den hele Underholdning beløb sig 
til 7,850 Rd.

«De svenske Soldaters Begravelse med Kister og Gråver
løn, foruden de fleste, som ingen Kiste bekom, 310 Rd.» 
Til Apothekeren for Medikamenter 50 Rd. For Sejllærred 
til at beklæde Rustvogne 45 Rd.

«En Komissær, som almindelig blev kaldet den kranche 
Commissari, som havde Inspektion over de Syge og Kvæ
stede udi 6 Maaneder å 40 Rd. er 240 Rd.», og Under
holdningen til 6 Regimentsfeltskærere, som laa her konti
nuerlig i 16 Maaneder for at kurere de Syge og Kvæstede, 
beløber sig til 960 Rd. Til Kaptajn Deverennes Kur blev 
udgivet 45 Rd. og til Oberstløjtnant Widemanns Kur og 
Traktement i 3 Maaneder 90 Rd. De bleve begge «skudte» 
(□: saarede) i Stormen paa Kjøbenhavn.

Der blev leveret til Lejren, mens den stod ved Valby: 
230 Skovle og Spader, 300 Lægter, 200 Deler, 5 Tylter 
10 Alens Træer, 5 Tylter 7 Alens Træer, 50 Piker og 
Hakker, en stor Vindovn, Egeplanker, Harpiks, Spigre og 
Blaar, tilsammen for 140 Rd. Fra 27. Oktbr. 1658 til 24. 
Marts 1659 blev udsendt til Lejren: 1620 Deler å 1 Mk., 
3060 Lægter, 2 Rd. for hvert 100, 200 Stk. 12 Alens 
Træer å 1 Ort, 6 Kakkelovne å 20 Rd., 20 Træhjul å 3 
Ort, 150 Sække å 3 Mk., 100 Skjorter å 1 Rd., 250
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Hjulbører å 3 Mk., 50 Spader å 1 Ort, 20 store Senge
lagener å 3 Ort og 6 Smedehammere å 1 Rd.

Efter Kammerpræsidentens Ordre blev leveret 41 For
seler, 24 Bagseler, 65 Par Skagler, 16 Kuskesadler, 80 
Tømmer og 30 Lpd. Blaar til Lunter, beløb sig tilsammen 
750 Rd. Til Kjøge Fortifikations Fornødenhed blev sendt 
500 Hjulbører å 3 Mk., 300 Skovle og Spader å 1 Ort, 
900 Deler å 1 Mk., 130 Hakker å 1 Ort, 45 Økser å 3 Mk. 
samt 12 Jærnstænger og Kofødder å 2 Rd,, og til at bygge 
Fæstningen i Kjøge maatte Roskilde fra 17. Maj 1659 til 
29. Maj 1660 daglig holde 60 Gravere, hver Graver om 
Dagen 12 Sk., er 2812 Rd., og i samme Tidsrum 6 Vogne 
til at age Palisader og Tørv, hver Vogn daglig 1 Rigsort, 
er 562 Rd. Paa Kronborg holdt Roskilde tø Murmestre i 
10 Maaneder, hver Murmester om Ugen 1 Rd.

Tømmermændenes Arbejdsløn baade i Kjøge og i 
Lejren beløb sig til 931 Rd. Smedene havde idelig den 
ganske Tid udført Arbejde for Svenskerne til Artilleriet 
baade i Lejren og paa Kronborg, hvilket kostede 3071 Rd. 
Remmesniderne havde arbejdet for 628 Rd. Kurvemagere 
havde gjort Rustvognekurve for 54 Rd. Snedkerne havde 
arbejdet baade i Lejren og i Kjøge for 225 Rd. Skrædernes 
Arbejdsløn i Lejren beløb sig til 201 Rd. 2 Mk. Glar- 
mestrene arbejdede i Lejren for 44 Rd. 8 Sk. Kandestø
berne for Arbejde 7 Rd. 4 Mk. Hjulmændenes Løn for 
Arbejde, udført til det svenske Artilleri, udgjorde 451 Rd. 
2 Mk. En Stykjunker af Artilleriet, som laa i Byen og 
lod Artilleriarbejde forfærdige, kostede det at underholde i 
22 Maaneder 440 Rd.

Byen maatte ikke alene underholde mange svenske 
Embedsmænd, Over- og Underofficerer, men ogsaa deres 
efterladte Familier. Saaledes fik f. Eks. 2 Sergents Enker 
i 11 Maaneder 6072 Rd., Fru Kaptajn Hochmundtsche og 
Kaptajn Anders Nielsens Enke i 1 Aar hver 480 Rd.

Ved «det store Durchzug» gjorde Borgerne 6030 Ægter
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å i Rd. Kongen af Sverige drog selv adskillige Gange 
igennem Byen, ligeledes Dronningen, Rigsdrosten, Rigs
admiralen, Rigsmarskallen, mange Generaler og andre høje 
Officerer samt de tartarske Gesandter. Disse Personer, der 
havde Kongen af Sveriges Pas, nød frit Traktement, og 
deres Fortæring beregnes til 5121 Rd. 2 Mk.

«Nok er udgivet til General Banners Traktement. Item 
hvis han bekom Byen til Bekostning paa Bispegaardens 
Fortifikation og Forandring, saa og hans Garde, som han 
holdt til Hest og Fods, koste Byen i 2 Maaneder 520 Rd.

Udgivet til Munderingspenge 940 Rd., hvilke maatte 
opbringes udi Kobber, Tin og Messing, eftersom Byen var 
forarmet og ikke kunde bringe Penge til Veje; og blev 
da en Pund Kedelkobber ikke højere antagen end 12 Sk., 
og en Pund Tin 12 Sk., og en Pund Messing 8 Sk., og 
en Pund Grydekobber for 6 Sk. hvorudover Borgerskabet 
blev deres Husgeraad kvit for saadan lidelig Pris.»

I August 1658 blev Borgerskabet frataget deres Ge
værer, som vare Fyrbøsser, Musketter, Pistoler, Morgen- 
stjærner, Piker og Sidegeværer, vurderet til 530 Rd. Efter 
Fredens Slutning var Hovedkvarteret her en Maaneds Tid, 
hvilket kostede Byen 2230 Rd. Til de Regimenter, som 
fra hele Landet drog her igennem til Helsingør og derfra 
til Skaane, blev givet i Proviant for 650 Rd. Disse Regi
menter have desuden meget ilde ruineret Kornet paa Mar
ken, hvilken Skade blev vurderet til 430 Tdr. Korn å 
2x/2 Rd.

Byens Udgifter i det Hele beregnes til 108,796 Rd. 
4 Mk.

I en vedlagt «rigtig Optegnelse efter Mandtallene og 
sandfærdig Beretning om Roskilde Byes Tilstand, hvorledes 
den virkeligen er forringet og aftaget siden Anno 1658 den 
10. Juni, den blev takseret, og indtil nu i Januar 1661», 
dat. 29, Januar 1661, og i Følge hvilken Byen var delt i 
følgende Roder: St. Laurs, Ringsted, Bondetings, Raadhus,
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Vor Frue, Hestemarkeds, Maglekilde og St. Ibs, nævnes 
289 Personer, af hvilke 78 vare forarmede, 35 døde, 24 
flyttede fra Byen, nogle flere vilde gøre det samme, og 
for 34 var der brændt. Følgen heraf var, at i Aaret 1661 
kunde 156 af fornævnte Personer ikke ansættes til Skillings 
Leg. Hvor meget Byen har lidt, ser man bedst af denne 
Optegnelses Slutningsbemærkning: «Summa beløber Skil
lings Leg, som var Anno 1658 903 Skillings Leg, er nu 
til Anno 1661 ikkun 446 Skillings Leg.»’

Vordingborg.
«Først er det Gud og mange Mennesker bevidst», 

hedder det i Beretningen af 10. Marts 1661, «at de Svenske 
med deres ganske Arme kom her over Isen og snart op- 
aad og fortærede alt, hvis de fattige Borgere havde. Der
næst en stor Del de bedste udplyndrede deres bedste For
mue fra. Dernæst os paalagt stor Piynderskat og derefter 
700 Rd. Brandskat, tog alle vores Heste med dem, som 
noget duede, fanget og ilde medhandlet Borgerne.

Siden Gud almægtigste gav Fred, gik her seks Regi
menter Rytteri til Lolland, tilbage igen, og hvis de forrige 
havde levnet, fulgte dem, og derefter straks fulgte en stor 
Indkvartering af de Svenske, som denne fattige By med 
dem maatte udholde til langt udi Maj.

Derpaa fulgte straks in Augusti det værste, at de 
svenske Tropper i Høstens Tid, som her for Møen, Falster 
og Lolland bartrollede (!) og aad og fortærede det ringe 
Korn, de fattige Borgere paa de Tider havde saaet.

Siden Ritmester Schrøder havde slaget det Parti her, 
kom Tropperne regimentvis, og da intet blev forskaanet, 
truede derforuden at brænde Byen af. De Assignerede 
vilde os fattige Mennesker intet forskaane, for det var af 
deres Folk her blev slagen.

Derefter om Vinteren, det begyndte at fryse, og de 
Svenske vilde attaquere Møen, stod her udi 4—5—6 Uger
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tillige hele Regimenter og undertiden seks og syv Eska
droner.

Omsider der Falster overgik, kom her alle Kommen - 
dért og alle Reformerte og paa ny ødelagte alt, hvis de 
fattige Borgere ved dette Færgested igen havde sammen
sanket. Siden altid med deres Durchtroch fra og til Lol
land, og naar Storm og Uvejr paakom, blev de staaendes 
enten udi Byen eller udi Kornet paa Marken, naar det var. 
Hvorefter fattige Folk maatte da endelig paa det sidste 
entvige Husene, som nu ere ganske nederhrudt over nogen 
til 60 Gaarde og Boliger, nemlig 59 Gaarde og Boliger, 
en Vejrmølle og en Hestemølle.

Det øvrige fattige Borgerskab, som her endnu er, er 
saa udarmet og gældslagen, saa denne By kan aldrig be
tale sin Gæld, som de udi denne Krig er udi geraaden. 
Her er ikke seks Borgere, som kan hjælpe sig selv med 
Livsmiddel, før Gud giver anden Raad, langt mindre end 
de skulle kunde hjælpe andre, som her gaar om med 
Betlerstaven, og intet kan faa at fortjene. Saa Jammer og 
Dyrtid med største Elendighed kan ikke findes i dette 
hele Land som udi denne By og paa dette Lehn er at høre. 
Hvad vores Udgifter til de Svenske haver været, saalænge 
vi noget havde og give kunde, bestrækker sig af det, som 
vi til dem givet haver og nogenledes beskrive kunde vel 
33000 Rdlr. *), som af Optegnelsen kan erfares, om den 
begæres.

Gud almægtigste opvække den kristelige og høje Øvrig
heds Hjerte til saadan Nød og Elendighed at se og denne 
fattige By med nogen Forskaansel at komme til Hjælp.»

*) I Latinskolens Regnskabsbog findes følgende Udgiftspost: <Den 
24. Martii 1658 købte jeg (Skolens Rektor Dreier) til Disciplene paa Slot
tet en stor ny Trækande, efterdi de Svenske havde slagen den gamle itu. 
Var stor 26 Potter, gav derfor 24 Sk.» Skolen var selvfølgelig lukket i 
fulde to Aar under Krigs Urolighederne. (Hist. Efterretn. om Vordingborg 
Latinskole i den ældre Tid af J. Suhr. S. 27).



Østifternes Købstæder under Svenskekrigen 1658—60.

Af Tingbøgerne, der bero i Provinsarkivet for Sjæl
land, ses, at der ikke blev holdt Ting fra 23. Aug. 1658 
til 25. Juli 1659, og efter 8. Aug. 1659 hvilede Retfærdig
heden til efter Fredsslutningen, hvilket fremgaar af føl
gende Bemærkning i Tingbogen: «Efterat Fred er gjort 
imellem Danmark og Sveriges Kongerige er Vordingborg 
Byting igen optagen til Rettens Forfremmelse Mandag d. 
27. Aug. 1660.»

Til yderligere Oplysning om Forholdsne i Vordingborg 
under Svenskekrigen anføres her nogle Uddrag af Byens 
Raadstueprotokol, der ligeledes opbevares i Provinsarkivet 
for Sjælland.

Allerede d. 9. Aug. 1658 blev der paa Raadhuset 
fremlagt tvende Ordrer, udstedte efter den svenske Konges 
Befaling, den ene dat. Korsør d. 7. Aug. og den anden 
dat. Næstved d. 8, i Følge hvilke Borgerne og Indvaa- 
nerne inden 4 Dage skulde forskaffe 12,500 Pd. Brød, 65 
Tdr. 01 og 5 Tdr. Salt til den svenske Armees Under
holdning. Endvidere skulde Byen i den nærmest følgende 
Tid — altid i Løbet af faa Dage — blandt andet levere 
til den svenske Lejr*): 700 Femtommer Søm, 500 Nagler, 
60 Bjælker å 10 Alen, 60 Stk. 7 Alen lange Træer, 100 
Bræder, 100 Lægter, 60 Piker og Hakker, 150 Par Sko 
og 50 Skjorter af godt bleget Lærred samt Blaar. Des
uden blev det paalagt Byen at forskaffe nogle Tømmermænd 
og Murmestre samt Svende, der skulde møde i Lejren.

16. Aug. 1658 blev der lovet den svenske Oberst, der 
laa paa Slottet, 100 Rd. i Salvegardepenge og 1 Par Heste 
saa gode som 40 Rd. Hestene og den ene Halvdel af 
Pengene skulde leveres straks, den anden Halvdel om 8 
Dage.

23. Aug. blev det paa Raadhuset meddelt Borgerskabet,

*) I Vordingborg Kæmnerregnskaber for 1658—60 findes ogsaa op
ført nogle Leverancer til Svenskerne. (Provinsarkivet for Sjælland).
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at Kammerpræsident Lars Flemming havde skrevet til Borg
mester og Raad om, at «nogen sig af Vordingborg Bys 
Middel og Borgerskab» den næste Dag «med fuldkommen 
Fuldmagt og aarlige Skatteregister skulde lade dem finde 
udi Hovedkvarteret om en forligelig Akkord Brandskat, 
som af Vordingborg By skal udgives.» Borgmester Baltser 
Mathiesen og Hans Rasmussen bleve derefter valgte til at 
rejse til Lejren eller Hovedkvarteret for «der at handle om, 
hvis foresættes denne fattige Bys Udgift og Besværing paa 
det lideligste at forakkordere.» Udfaldet af denne Rejse 
kan man slutte sig til af den Skrivelse, som blev oplæst 
paa Raadhuset d. 7. Septbr., i Følge hvilken en svensk 
Kommissær vilde komme til Byen den næste Dag for at 
opkræve den første Termin af de 1200 Rd., Vordingborg 
skulde erlægge i Brandskat. Naturligvis kneb det for Byen 
med at betale denne Skat, hvilket fremgaar deraf, at Bor
gerskabet d. 30. Oktbr. var opstævnet paa Raadhuset for 
«at høre, hvis Besked Jørgen Hansen og Oluf Pedersen haver 
faaet fra Kommissarien udi Kjøge om Brandskattens For- 
skaansel, hvorom de var henskikket med Supplikation. Da 
fremsagde bemeldte Jørgen Hansen og Oluf Pedersen, hvis 
Kommissarien dem til Afsked havde givet, som var saa- 
ledes, at Kommissarien var med Borgmester og Raad og 
Borgerskabet her i Vordingborg meget ilde tilfreds og talte 
dem ilde til, formedelst den forakkorderede Brandskat ej 
var fremkommet, og at Kommissarien sagde, at dersom 
Brandskatten ej inden faa Dage til ham udi Roskilde blev 
leveret, da vilde han sende et Regiment Ryttere ned til 
Byen der efter, saa Borgerskabet der udi Byen skulde takke 
ham lidet godt. Bad dem med denne Beskeden at rejse 
hjem. Og fik ingen Skrivelse anden med dem, hvilket 
Borgerskabet nu blev alvorligen foreholdt, enhver vilde rette 
sig efter at tilvejebringe de tvende Terminer, enhver sin 
Skat 60 Gange optagen til de 2 Terminer, paa det Byen og 
den menige Mand kan gaa den Ulykke forbi, som vi ere
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truede med. Var Borgmester og Raad begærendes, Bor
gerskabet vilde herpaa svare.» Da erklærede Niels Mik
kelsen, at han kunde ikke betale med rede Penge, «mens 
dersom nogen ham vilde undstrække, vilde han pantsætte 
med Ejendomsjord, Hus og Gaard eller det Bedste i Bo
ligen findes.»

8. Septbr. lod Borgmester og Raad oplæse en Skrivelse 
fra Grev Gustav Otto Steenbuch «formeldendes, at enhver 
som haver Gevær, det skal levere fra sig med rigtig Spe
cifikation paa hver Slags, som skal gemmes og forvares.» 
Og «om nogen ved, som kunde gøre Anvisning om Snap
haners Tilhold eller Ophold, da det vilde angive. Da 
svarede Borgerskabet, at hvad Gevær er anlangende, da 
haver ingen intet, fordi at Oberst Geiengell, som var her 
paa Slottet udi Vinter, han lod op fordre til sig paa Slottet 
Borgernes Gevær, som der og samme Tid blev, og ikke 
de igen det bekom. Hvad Snaphaner anbelangendes, svarede 
Borgerskabet, at de ikke vidste nogensteds enten her udi 
Byen eller paa Lehnet nogen at være. Mens kan de spørge 
nogen at være her eller paa Lehnet, vil de give det til
kende. Ellers hvad Gevær her udi Byen vare, blev nu her 
paa Raadhuset frembaaren af efterskrevne, først Borgmester: 
1 Eyrbøsse, 1 Musket, 1 Kaarde. Hans Otter: 1 Halvpik, 
1 Degen. Frands Skræder: 1 Partisan. Mads Nielsen Smed: 
1 Fyrbøsse. Niels Maltesen: 1 Kaarde. Oluf Hammer: 
1 Musket. Jesper Vognmand: 1 Hellebard. Hans Svane 
Møller: 1 Degen.»

Svenskerne troede imidlertid, at der fandtes flere Vaaben 
i Byen, hvorfor det efter Begæring af Ritmesteren paa Slottet 
blev foreholdt Borgerskabet d. 22. Septbr., «at enhver, 
som endnu haver noget Gevær udi sin Forvaring, skal det 
fra dem her paa Raadhuset levere; saafremt hos nogen 
noget bliver befunden, naar derom udi enhver Mands Hus 
søgt bliver, da dertil selv at svare. Og blev Mandtallet 
paa Borgerskabet oplæst, at enhver kunde svare for sig om
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dette. Da svarede Borgerskabet, at ingen af dem haver 
noget Gevær; thi det blev taget fra dem udi forleden Vin
ter og blev indlagt paa Slottet, der Ko. Ma. af Sveriges 
Folk var der, og hvad de siden havde, haver de for faa 
Dage fra dem leveret, eftersom Løjtnanten paa Slottet det 
lod affordre dem, som Raadstuebogen det videre udviser.» 
Borgerskabets Svar synes ikke at have tilfredsstillet Sven
skerne; thi d. 28. Januar 1659 kom der Ordre fra Krigs
kommissæren om, at «Gevær baade her udi Byen og paa 
Landet saa vel som Trommer at lade samle og her paa 
Raadhuset at indlægge og haves her sammesteds udi god 
Forvaring til videre Ordre.»

De store Indkvarteringer, der omtaltes i foranførte Be
retning af 10. Marts 1661, have vistnok ikke fundet Sted 
i selve Byen, men derimod paa Slottet*). I alt Fald er 
der i Raadstueprotokollen kun Tale om Indkvartering af 
nogle enkelte Personer og Heste. Af de to efterfølgende 
Skrivelser synes det at fremgaa. at der er bleven holdt en vis 
Justits med det indkvarterede Mandskab paa Slottet. Den 
24. Novbr. 1658 blev saaledes følgende Skrivelse fra Borg-

*) Af Synsforretningen over Vordingborg Slot af 9. Marts 1661 frem- 
gaar det, at Bygningerne i det hele vare brøstfældige, forfaldne og ruinerede, 
og at Svenskerne, medens de huserede paa Slottet, have ødelagt en stor Del 
af dem, ser man bedst af følgende Bemærkninger af Synsmændene. «Det 
nye Slot, hvor de Svenske en Tid lang med deres Heste logeret og meget 
ilde handlet, er ganske ruineret saaledes, at først Tagne ere ganske for
faldne, udi Gemakkerne findes ingen Vinduer eller Døre, mangesteds ingen 
Vindueskarme og mangesteds Lofterne afbrudte, alle Ankrene af Skor
stenene.» — «Øksenladen, som var 28 Væggerum, er ganske nedbrudt og 
borttagen af de Svenske; nok andre Huse til ungt Kvæg ganske af dem 
nedbrudte. Koladen er af de Svenske paa Tag og Tømmerværk ganske 
ruineret, Bjælkerne overskaarne og mesten borttagne, og er denne ganske 
Kolade og Stald i den sidste store Storm nedfalden.» — «Folestalden neden 
for Smedien, som var af 16 Væggerum, er af de Svenske ganske nedbrudt 
og forbrændt.» — «Muren omkring Slottet er paa mange Steder ganske 
forfalden, og ved Vandporten et stort Stykke Mur ganske borte, udi hvilket 
Sted de Svenske Palisader haver sat. Urtehaven er og ganske fordærvet, 
eftersom de Svenske haver logeret der udi med deres Heste.»
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mester Baltser Mathiesen oplæst paa Raadhuset: «Eftersom 
Oberstløjtnant Frederik von Buchwaldt haver ladet sin Se
kretær befale at tilsige Borgerskabet, at dersom befindes 
nogen om Nattetide beholder nogen af de Ryttere, som 
hører paa Slottet, i deres Huse, og i hvis Hus de befindes 
imod Forbud, vil han lade samme Hus udplyndre, hvorfor 
enhver sig derudi forser og for Skade tager Vare.» Den 
anden Skrivelse, der ligeledes blev oplæst paa Raadhuset, 
var fra General Ludvigs Regimentskvartermester Jonas Jo
hansen Falck og Oberst Gallens Regimentskvartermester 
Torsten Myhre, saalydende: «Eftersom det tilforn alvorligen 
er tillyst og strengeligen forbuden, at nogen af dette Folk, 
som er her paa Slottet, skulle dem til fordriste at ligge 
om Natten udi Byen, og der dog det nogle haver gjort; 
da paa den højbaarne Herre, Generalmajor Grev Ludvigs 
og Herre Oberst Gallens Vegne lader vi underskrevne 
nu hermed Borgerskabet alvorligen advare og tilkende
give, at ingen skal eller maa fordriste sig til at logere 
eller indeholde noget Menneske af dem, som hører til Slot
tet, nogen Nat. Mens holder dem ude; saafremt nogen 
befindes her imod at gøre, de da derfor at straffes paa det 
højeste, som de der ikke vil agte Hans grevelige Excel
lences og Hr. Oberstens alvorlige Befaling, hvilket sker for 
Borgerskabets og Bøndernes eget Bedste. Desligeste for
bydes alle og enhver her udi Staden, ingen undtagen, ikke 
at maa forflytte eller til Side sætte af deres Gods af deres 
Huse eller til andre deres Naboer eller Genboer at ind
sætte udi Forvaring. Mens enhver skal beholde deres Gods 
og Formue udi deres Huse, og hvis som kan spørges eller 
befindes nogensteds at være forflyttet eller forført, da samme 
Gods at være forbrudt. Hvorefter alle og enhver her udi 
Staden er boende dem haver at rette og vide for Skade 
at tage Vare.

Dat. Vordingborg d. 23. April 1659.
Jonas Johansen Falck. Torsten Myhre.»
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Som en Kuriositet kan tilføjes, at Borgerskabet d. 14. 
April 1659 var opstævnet paa Raadhuset for at høre den 
svenske Konges «aabne Mandat, som er formeldendes: 
alle og enhver, som Avl bruger baade Borgere og Bønder, 
skulle tilholdes nu at saa deres Vaarsæd. Dat. Kronborg 
d. 20. Marts 1659.»

Efter Fredsslutningen blev der under 28. Maj 1660*) 
udfærdiget Ordre til Oluf Brockenhuus, Ove Juul, Jørgen 
Friis og Hugo Liitzou om, at de som Kommissarier blandt 
andet skulde føre Tilsyn med den svenske Armees Udførsel 
af Sjælland, og paa det at denne «desto bekvemmere kan 
ske, haver I udi Havne saa mange Skuder, Skiberum og 
Fartøjer at lade anholde og til Afførelsen forbruge, som 
paa ethvert Sted er at bekomme.»

Borgmester og Raad i Vordingborg, der i den Anled
ning havde faaet Ordre fra Jørgen Friis om «at lade for
arrestere alle Skiberum, som her fandtes eller findes kunde 
til Militsens Udføreis Fornødenhed og dem at lade færdig 
gøre med Krybber og forbygge», gav ham d. 14. Juni det 
skriftlige Svar, «at for Vordingborg By findes 3 gamle 
Skuder, den ene er halvbrændt, den anden er ingen Master 
i og haver ligget sunken paa 4 Aars Tid, den tredie fattes 
Redskab, som ellers vel staar til at hjælpe.» Hvorefter 
de ydmygeligst begære, «at Hr. Kommissarius ville med
dele os skriftlig Ordre, om samme Redskab skal tages til 
den Skude, paa det vi udi Længden ikke saadant betale 
skulle.»

Denne Skrivelse forsynede Friis med følgende Paateg- 
ning: «Eftersom jeg formoder, at ingen sin underdanig 
Pligt haver forglemt, mener vel ogsaa, enhver retsindig er
agter, hvor højt fornøden Fartøj til Transport tjenlig nu i 
disse Tider gøres, og allerede en Ordre derom givet er, 
vil jeg det derved lade bero, og kan I Dannemænd

*) Sjæll. Miss, af 28. Maj 1660 Nr. 490.
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herudi nu gøre, eftersom Eder Byen er betroet, hvis Eder 
selv synes herudi gavnligst og paa sine Steder forsvarligt 
kan være.

Die et loco ut supra.
J. Friis.»*)

Præstø.
Borgmester og Raad skriver i Beretningen af 21. Marts 

1661,**) at denne By har «været meget molesteret, hvilket 
ej tvivles, som desvær er for meget kyndigt. Den første 
Gang, Fjenden kom her i Landet over Isen, stod Armeen 
her ved Byen, og vi da maatte forskaffe dem Proviant og 
Foderadtz, saa vidt vi kunde afstedkomme, og endog os 
var tilsagt, at vi ej skulle vorde udplyndret, som vi gav 
120 Rd. for, haver de det ej holden, mens denne liden 
By fremfor nogen anden Købstad her i Landet overfaldet, 
de Fornemste i Byen bortjaget, røvet og plyndret fra os 
al den Del, de kunde overkomme, og paa en seks Dages 
Tid, medens deres Pogagievogne gik her igennem, alt 
vores Gods og Formue, saa vidt her var, og de føre kunde, 
borttaget. Derefter haver vi, paa det at Husene ej skulle 
afbrændes, maattet give 700 Rd. til Brandskat, som vi 
hos Godtfolk haver laant og endnu ikke er betalt.»

Efter at Freden var sluttet i Roskilde, havde Byen til 
Indkvartering «2 Kompagnier Ryttere, som vi paa 7 Ugers 
Tid maatte underholde og forskaffe alt, hvis afsted kunde

*) Breve til Vordingborg Magistrat (Provinsarkivet for Sjælland).
**) Skønt denne Beretning findes trykt i sin Helhed i N. V. Nielsens 

Præstø Købstad og Klosters Historie S. 95—99, gengives dog her — da 
nærværende Skildring skal omfatte alle Købstæderne paa Sjælland — dens 
Hovedindhold. Af samme Grund har man medtaget Oplysninger om de 
Udgifter, Storeheddinge har haft i Ufredstiden, uagtet Specifikationen over 
dem er trykt i Vemmetoftes Historie 1 D. S. 209—11 af Chr. H. Brasch, 
og i S. Kjærs Skrift om Gjøngehøvdingen Svend Povlsen S. 152—53.
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komme, foruden den daglige Dørtog, hvorved da medgik, 
hvis tilforn levnet var.»

Under den kortvarige Fredsperiode fik Borgerne vel 
ved Godtfolks Hjælp og ved Laanen og Borgen igen samlet 
noget sammen, men «der Fjenden da igen in Augusto 
Maaned udi Landet indkom, haver de os da paalagt at 
give til Brandskat, som vi Tid efter anden betalte, 1000 Rd. 
Og da assigneret til tvende Regimenter, nemlig: Grev Ponti 
og Fabian Berns, som vi skulle give maanedlig 200 Rd., 
bekommet de 3 første Maaneder 600 Rd. Derefter udi 
Januar Maaned og udi Februar, der de Svenske vilde indtage 
Møen, ere vi over alle Maader af adskillige Regimenter til 
Hest og Fods hart med udpresset, saa mange af Borger
skabet, formedelst det varede saa længe, maatte gaa fra 
Huse og Gaarde, hvorudover de endnu ere øde og ruinerede, 
hvilket foraarsagede os stor Skade, saa vi umuligt det ej 
kan opregne.»

Fra Januar Maaned have Officererne ved de to ovennævnte 
Regimenter «skiftet Borgerskabet imellem sig, og da enhver 
sin Vært saaledes udpresset, en Del fængslet, tvingt og 
frataget alt, hvad dem lystede.» Desuden har Byen ved 
daglige «Dørtog» her paa Landevejen til Møen, Falster og 
Lolland frem og tilbage, baade af Kongen, Dronningen, 
Officerer, Ryttere og Soldater «saaledes været udpresset 
med mange andre Presmer, som vi haver udstaaet, det os 
er umuligt alle at kunne opregne, som desvær er alt for 
meget kyndigt og øjensynligt, hvorledes denne liden By er 
medhandlet, saa den næsten er øde, og er næppelig fire 
Mænd, som haver de Midler at kunne nære sig med, hvil
ket de gode Hr. Kommissarier vel haver erfaret, og vi med 
Sandhed kan sige, at naar vi overregner, hvad Skade os 
er tilføjet, det sig over 19000 Rd. sig kan bedrage, saa 
den meste Del er saa forborget, de ikke kan betale.» 
Efter en vedlagt Specifikation vare 17 Gaarde nedbrudte 
og 26 øde.
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Storeheddinge.
Af Specifikationen af 28. Marts 1661 over Byens Ud

gifter i Ufredstiden anføres her nogle af de vigtigste Poster.
10. Aug. 1658 ankom her til Byen en svensk Løjtnant 

med 30 Heste, og for at han ikke skulde plyndre Byen, 
givet ham 40 Rd., item den Salvegarde, han efterlod, var 
her i Byen i 3 Uger, givet 10 Rd. 15. Novbr. til Brand
skat paa 3 Terminer leveret 300 Rd., og 2 Rd. i Kom- 
missarii Penge af hvert 100 Rd., er 6 Rd. 15. Decbr. 
her af Byen udgjort 2 Ryttere med deres fulde Mundering, 
kostede 145 Rd. Item Baron Laurids Flemmings Sekretær 
i Lejren leveret Diskretions Penge 32 Rd.

6. Febr. 1659 leveret til Kommissarius i Kjøge 30 
Hørlærreds Skjorter, kostede 25 Rd. 30. Maj leveret til 
Grev Pontus de la Gardies Regiment i Lejren 100 Td. 
Byg, er 100 Rd. 12. Maj leveretSøm og andre Materialier 
til Konstablen i Rødvig, beløb sig tilsammen 1772 Rd. 
29. Oktbr. leveret til Proviantmesteren i Kjøge bl. a. 4 
Stude, er 32 Rd. 18. Decbr. udgjort 3 Artilleriheste, 5 
Par Artillerisadler med tilbehørige Hampeskagler, kostede 
103 Rd., item leveret til Grev Pontus de la Gardies Regi
ment i Lejren 200 Td. Byg, er 200 Rd. 14. Marts 1660 
leveret i Kjøge til Artilleriet 5 Lpd. Hampeblaar, er 10 
Rd., en velbeslagen Munitionsvogn og en velbeslagen Kugle
vogn, 10 Par Forseler, 4 Par Bagseler, 26 Par Hampe
skagler, 4 Kuskesadler, 20 Tømmer med Bidsler, dette 
kostede tilsammen 300 Rd. 12. April givet for Farve til 
bemeldte Vogne at anstryge og til Farveløn 20 Rd. 28. 
s. M. for 3 Maaneder at age med to Vogne Palisader til 
Kjøges Fortifikation, for det vi derfor var forskaanet, 50 
Rd. Item er al vores Bys Gevær os frataget og ført til 
Lejren, nemlig: 60 Bøsser og Musketter, 1 Tromme, 1 Fane, 
3 Partisaner og 3 Hellebarder, er tilsammen 250 Rd. «Efter 
Høie Herre Kammerpræsidentens skriftlige Ordre var denne
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By assigneret 4 Regimenter, nemlig: Hr. Generalmajor 
Ludvig Løvenhaupt, Hr. Generalmajor Fabian Berns, Hr. 
Oberst Grev Pontus de la Gardie og Hr. Oberst Gallens 
Regiment. Vi haver maanedlig udi rede Penge til hvert 
Regiment givet 25 Rd., og haver betalt indtil d. 14. Juli 
1660 for 25 Maaneder, er Penge 2500 Rd. De 4 Regi
menters Kvartermestre til Diskretions Penge bekommet 36 
Rd. Opgæld in alles givet paa fornævnte Penge 100 Rd. 
Nok haver Grev Pontus’s Kvartalsborgere efter deres over
givne Register ekstra til ham betalt udi Varer og Penge 
240 Rd.

Efter velbemeldte Hr. Kammerpræsidentens tvende 
skriftlige Ordrer er denne By nok assigneret at forflege 3 
reformerede Løjtnanter, enhver Løjtnants Traktement var 
paa 4 Personer og 4 Heste. Bekommet udi rede Penge 
for deres Traktement 1098 Rd.»

Til Fortifikationen i Kjøge er leveret Tid efter anden 
en stor Del Materialier og Redskaber. Byen holdt 15 
Gravere paa 14 Maaneders Tid i Kjøge, som have ar
bejdet paa Fortifikationen, hver Person for 1 Rd. ugentlig, 
er 840 Rd.

Byens Udgifter beløb sig til 7493V2 Rd. Herforuden 
har Fjenden stjaalet Heste og Kvæg for nogle hundrede 
Rigsdaler, og i Byen ere 9 Gaarde og Huse bievne øde 
og ruinerede, item ere 28 Borgere ganske forarmede.



Mindre Meddelelser.

„Kjøbenhavns Kjøkkenseddel. Fredag d. 15. Febr. 1805.“
Meddelt af Jul. Clausen.

Paa det store kgl. Bibliothek opbevares et enkelt — sik
kert enestaaende — Blad med ovennævnte Titel. Paa Foden 
af Bagsiden findes en Notits, der oplyser, at «Bladet er be
stemt til Tjeneste for det københavnske Publikum»; efter Be
stemmelsen skulde det udkomme hver Middag KL 11V2 i 
Pilestræde Nr. 94 (gml. Nummer), hvor det kunde afhentes 
mod en Erlæggelse af 2 Sk. Udgiveren, der hed Paul Arboe, 
oplyser, at «man vil søge at anmelde enhver Nyhed i Madriget 
og indbyder derfor dem, som handle med spisende Vare at 
gøre Opgivelser til Forlæggeren, — da de gratis anbefales i 
Bladet.» Ifølge en haandskreven Tilføjelse skal det første 
Nummer være udkommen d. it. Februar. Imidlertid eksisterer 
ikke længere hverken dette eller senere Nummere, for saa 
vidt saadanne virkelig ere bievne udgivne, hvad næppe er 
sandsynligt. Nummeret fra d. 15. Februar er sikkert nok det 
eneste, som trods sit lille Format og skrøbelige Papir har 
frelst sig fra Tidens Tand.

Som et Bidrag til vore Forfædres Smag og Københavns 
kulinariske Historie aftrykkes det væsentlige af Indholdet her.

Hos Eis en. Paa Hjørnet af Lille Kirkestræde og Ny 
Amagertorv Nr. 256 og 257*)

*) Nuværende Lille Kirkestræde Nr. 5 (Højbroplads Nr. 13).
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Middag Kl. 12.
Kalvekjødsuppe 6 Sk. — Havresuppe 6 Sk. — Oxebryst og Sved

sker 12 Sk. — Snittebønner og Skinke 16 Sk. — Fersk Torsk 12 Sk.
— Kalkunsteg 20 Sk. — Oxesteg 12 Sk. — Agurkesalat 8 Sk. — 
Rødbeder 4 Sk.

Aften Kl. 7.
Rødgrød med Fløde 12 Sk. — Hønsefrikase 16 Sk. — Grønretten 

er endnu ikke bestemt. — Fersk Torsk 12 Sk. — Kalkunsteg 20 Sk. — 
7a Vild And 18 Sk. — Kalvesteg 14 Sk. — Oxesteg 12 Sk. — Agurke
salat 8 Sk. — Rødebeder 4 Sk.

Hos Smith. Boldhusgaden paa Hjørnet af Admiral
gaden.*)

Middag Kl. 12.
Kalvekjødsuppe 8 Sk. — Havresuppe 6 Sk. — Kalvebryst med 

Løgsaus 14 Sk. — Brunkaal med Pølse 14 Sk. — Bergefisk 12 Sk. — 
Pularsteg 16 Sk. — Oxesteg 12 Sk. — Multebær 6 Sk. — Assia 6 Sk.

Aften Kl. 7.
Rødgrød med Fløde 10 Sk. — Kalvefrikase 12 Sk. — Brunkaal 

og Grilliade 14 Sk. — Pularsteg 16 Sk. — Kalvesteg 14 Sk. — Tyttebær 
6 Sk. — Agurker 6 Sk.

Hos Spach. Kongens Nytorv.**)
Middag Kl. 12.
Builion Suppe 8 Sk. — Bedekjøller i Vigand Saus 16 Sk. — Far

cerede Rotader 16 Sk. — Cotelets å la Sardine 16 Sk. — Snittebønner 
med brunsviger Pølse 16 Sk. — Stegte Helleflynder 18 Sk. — Kalvesteg 
16 Sk. — Oxesteg 16 Sk. — Koldt Postey 20 Sk. — Grise Sylte 16 Sk.
— Æbler i Citron Saus 16 Sk. — Butterdeis Abrikos Kage 12 Sk. — 
Marskalks Kage 12 Sk. — Stikkelsbær 12 Sk. — Agurker 8 Sk. — Røde
beder 4 Sk. — Ost og Smør 8 Sk. — Taffel Æbler 3 Sk. Stk.

Til Aften Kl. 6V2.

*) Da denne Restaurateur hverken er opført i Københavns Vejviser 
for 1805 eller flg. Aar, kan det ikke konstateres, om Lokalet har været 
nuværende Boldhusgade Nr. 1 (Admiralgade 28) eller Nr. 2.

**) Daværende Nr. 2 og 3, nuværende Nr. 21 mellem Østergade og 
Lille Kongensgade.
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Kalvebryst i Sellerisaus 16 Sk. — Boutarder au Blåne 20 Sk. — 
Plukkefisk 16 Sk. — Skorcenerer 12 Sk. — l/a stegt Rype 32 Sk. — 
Kalkunsteg 20 Sk. — Kalvesteg 16 Sk. — Oxesteg 16 Sk. — Æblegrød 
med Fløde 16 Sk. — Agurker 8 Sk. — Ost og Smør 8 Sk.

Hos Hr. Spach kan ogsaa til alletider afhentes alle 
mulige Retter, saavel uanskaarne som i Porzioner. Ligeledes 
kan paa Bestilling erholdes alleslags kulørte søde og sure Ge
leer, dresserede og kolde Postejer, Aspiker, Is, Kager til Bryl
luper og Gæstebude. Han har hver Dag varm Frokost af 6 
forskellige Retter. Endelig kan ogsaa de Herrer, der ønske 
at bringe honette Damer did, vorde extra serverede.

Hos Lund. Gothersgaden Nr. 25—26.*)
Middag Kl. 12.
Oxekjødsuppe 6 Sk. — Havre Suppe 6 Sk. — Oxebryst med Sved

sker 12 Sk. — Fricadeller med Kartofler 12 Sk. — Oksesteg 12 Sk. — 
Kalvesteg 14 Sk. — Agurker 6 Sk.

Aften Kl. 7.
Rødgrød med Fløde 10 Sk. — Stegte Røspætter (!) 10 Sk. — Ragu 

12 Sk. — Kalvesteg 14 Sk. — Ribbenssteg 14 Sk. — Agurker 6 Sk.

Hos Richter. Gothersgaden.**)
Har Table d’Hdte ligesom og Porzioner sælges ud af 

Huset. Om Morgenen er der Frokost af Karbonade, Oxebryst, 
Skinke og Bifsteg. Om Aftenen er varm Mad. Hr. Richter 
beværter ogsaa paa Skydebanen.

Hos M ar fleet. Store Købmagergade Nr. 98.***)
Har et engelsk og amerikansk Tavern.

*) Hjørnet af Kongens Nytorv og Gothersgade, nuværende Kongens 
Nytorv 26.

**) Den fra Øhlenschlægers Erindringer kendte Restaurateur H. Rich
ter, hvor Steffens og Øhlenschlæger første Gang mødtes 1802. Dengang 
boede han paa Hjørnet af Kongens Nytorv og lille Kongensgade Nr. 1, 
nuværende Kongens Nytorv Nr. 19, men flyttede i 1804^ til Gothersgade 
176, nuv. Nr. n

***) Omtrent nuværende Nr. 13.
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Hos Rau og Smetzer.*)
Har Table d’H6te.
Ogsaa er Spisekvarter hos Leger og hos My.**)

Helsingør Bys Inventarium fra 1618.
Ved M. Maekeprang.

Nedenstaaende Inventar, der er indført paa de sidste 
Blade af Aarets Kæmnerregnskab, er saa noget nær det ældste 
i sin Slags, jeg har bemærket ved Gennemgangen af en Del 
Byregnskaber fra Landets forskællige Egne***). Det aftrykkes 
her som Type paa Arten i ordret Gengivelse af Originalen.

Vidtløftig Kommentar gøres ikke behov, men en kort 
Indledning vil maaske ikke være overflødig.

Hovedmængden af Byens Ejendele opbevaredes naturlig 
paa Byens Hus, Raadhuset. Dog maa man ikke tro, at In
ventarielisten giver en fuldstændig Oversigt over alt, hvad der 
fandtes i dette. I Lighed med private Inventarer medtager den 
alene rørlige Genstande, indbefatter altsaa ikke Borde, Bænke, 
Ovne og andet Udstyr i Værelserne, der betragtes som nagelfast. 
Desuden er det tvivlsomt, om den omfatter Husets fornemste Rum 
«Raadstuen» o: Raadets Mødesal, der ofte opfattedes som 
Raadets private Ejendom, som noget Kommunen uvedkom
mende. Dette var f. Eks. Tilfældet i København og vistnok 
ogsaa i Helsingørf). Endelig har Rettersværdet og andre til 
Mestermandens Gerning hørende Redskaber sandsynligvis været 
opbevaret i hans Hus, siden de ikke nævnes.

*) Kongens Nytorv Nr. 61, daværende og nuværende Hotel d’Angle- 
terre.

**) Leger boede Østergade Nr. n, nuv. Nr. 13; My Amagertorv 
Nr. 6, senere Nr. 12, nuv. Nr. 12.

***) Et omtrent samtidigt Inventar fra Randers findes i denne Bys 
1615 - aabegyndte Restancebog.

j-) I 1560 forespørger Raadet i Helsingør Menigheden, om en ny 
Raadstue maatte gøres for deres egne eller Byens Penge, hvilket sidste 
dog bevilges (Tb. 1560. Mand. f. Fabiani og Sebast. Dag.) Jfr. Køben
havns Dipi. VI, 202.
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Selve Inventariet er forøvrigt karakteristisk ved sin store 
Fattigdom, hvilket naturligvis ikke forhindrer, at det i Sammen
ligning med andre danske Købstæders kan have været for
holdsvis righoldigt. Det eneste, der er Overflødighed af, er 
Køkkensager, «Byens Tin», som udlejedes til Bryllupper og 
Festiviteter og aarlig gav Staden en lille Indtægt. Dette Aar 
var den efter Regnskabet 18 Rdlr. 1 Ort og 12 Sk., saa no
genlunde det Beløb, Byen skulde give i aarlig Skat. En In- 
strux fra 1665 for Byens Underkæmner, «den lille Kæmner», 
viser, at det var stillet under hans Tilsyn, og oplyser, hvad 
Byen forlangte i Leje af disse Sager, idet man dog her som 
saa ofte holdt to Priser, en lavere for Byens Folk, en højere 
for Udenbys.**) Taxten var for

Gemen Tin
Tinfade Indenbys 12 Sk. Udenbys :1V2 Mk.
Tallerkener — 8 » — 12 Sk.
Saltsirkerner — 6 » — 12 »

Cron Tin
Dusin Fade Indenbys 12 Sk. Udenbys 1V2 Mk

» Tallerkener — 8 » — 12 Sk.
» Saltsirkener — 6 » — 12 »

1 Bradspid Indenbys 4 Sk. Udenbys 8 sk:
1 Stenkrus — 4 » — 8 »
1 Bradbuk — 4 » — 8 »

Inventarium.
Findis paa raadhußit:
2 störe meßings croner hver paa 12 piber. — Tinfade 

5 doßin och 1 fad. — Tintallercken 16 doßin och 7 taller- 
cken. — Saldtcircken 4 doßin och 7 stocker. — 16 par 
liußestager. — 10 hämischer. — n lange spitzer. — 6 trom- 
mer. — 1 fry skrondt**). — 8 bradspid. — 2 bradebucker.

Af nogen kuler, som findis paa raadstufven, hafver b(org- 
mestre) och raad ladit forstrecke 30 kuler veigit 3 lispund 2 
skolpund den 1. junii 1618 til velb. Falck Locke.

Paa raadhußgaarden och i kockenit findis:
to fyerhager stoere och smaa. — 5 fyerstiger och 1 stige 

paa raadhußit. — 28 ledderspander i porten hengende. — 
1 ancker med 1 stock paa findis i raadhußgaarden.

*) Instruxen findes i Helsingør Raadstueark. Prot. A. W. Nr. 2. Art. 2. 
•*) Jeg ser mig ikke i Stand til at forklare dette Udtryk.
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Udi raadhufikøckenit findis i stoert brandjern.
Item hafver byen ladit giørre i jærn efter borgemestres 

och raads befalning.
i nyt brende, som Claus Svarer er betroed. End hafver 

byen i fergebaaed med et nyt seigel, aarer och bodtzhager 
desligeste mast och anden behøering, hvilcken Olluf Steffar 
foerer.

Udi byes groft findis rendetræer af de, hvilcke for vorris 
tid er indkiøbt 12 træer, af de, vi hafver indkiøbt, findes 167 V2 
træer. Nog findis hoG vandmesteren efterschrevne redskab:

1 jernstang. — 1 spade. — 2 jern skouffler. — 1 liden 
bove saug.

Udi kalckhusit findis: 1 buck at siae pæle nedder med.
End findis hofi ofS 2 dregels duge til raadstuvebordet, 

som vi levere vorris efterkommere.

Desuden indeholder Inventariet en Notits om, at der er 
udlaant 4 Render, samt at en af Byens Trommer var hos 
Peter Tømmermand. Det følgende Aar siges om Trommerne: 
Heraf er forstrakt til K. M.’s Skib, som Jens Munck er Kap- 
tejn paa, for hvilke Holger Olufsen, kgl. Majestæts Byfoged, 
vil skaffe 2 i Stedet igen med det første. Helsingørs Trom
mer synes saaledes at have gjort den berømte Grønlands- 
expedition med.

N. A. Abildgaard som Arkitekt.
Ved Fr. Sehiøtt.

Det er bekjendt, at Maleren Nicolai Abraham Abildgaard 
ogsaa syslede med Bygnings- og Dekorationskunsten, at han 
har forestaaet Udsmykningen af Christian VIII’s Palæ paa 
Amalienborg og af private Gaarde, at Frihedsstøtten paa 
Vesterbro er udført efter hans Tegning, og at han skal have 
givet Tegning dels til Apistemplet i Frederiksberg Have, dels 
til nogle kjøbenhavnske Ejendomme, bl. a. Gaarden Nr. 5 paa 
Nytorv*).

*) Denne har senere faaet en Etage paabygget.
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At denne Virksomhed ikke har været helt ubetydelig, og 
at Abildgaard ikke blot har leveret Tegninger til Bygningerne, 
men ogsaa har paataget sig Tilsynet med Byggearbejderne, vil 
fremgaa af en Anbefaling for Arkitekten Christian Bernhard 
Hornbeck (den senere Hofbygmester), da denne i 1799 søgte 
om Ansættelse som Konduktør ved Statens Bygningsvæsen. 
Anbefalingen, der er vedlagt Hornbecks Ansøgning (Bygnings- 
contoirets Jn. E. Nr. 553) lyder saaledes:

Efter forlangende kan ieg icke unslaae mig for at give 
Hr. Hornbeck, som har været hos mig over 2 aar, det vel- 
fortiente Vidnesbyrd, at, dersom min stilling var af den be
skaffenhed, at ieg paa nogen Maade kunde sørge for hans Vel 
i fremtiden, ønskede ieg intet heldere end at beholde ham 
hos mig, saalænge ieg endnu har noget med Private Bygninger 
at giøre, da hans omhyggelighed, for hvad ieg har overdraget 
ham, saavel som hans Praktiske indsigter have betrygget mig 
for udfaldet af alt hvad ham er bleven betroet af mig. Og 
hvormeget ieg ved mit Syens aftagelse end trænger til den 
Hielp, han hidtil har givet mig, saa anseer ieg det dog for 
Pligt at anbefale ham enhver, der har Evne til at Sørge for 
dette icke allene Duelige, men ualmindelige Sædelige Unge 
Menneskes tilkommende Lycke.

Kiøbenhavn d. 17de December 1799.

Nic. Abildgaard.

Et borgerligt Inventar fra Middelalderens Slutning.
Ved Jørgen Olrik.

I Rigsarkivet («Diverse Rentekammersager» c. 1500—1660) 
findes et fyldigt Inventar over den velhavende Odenseborgers 
Mikkel Klavssøns Gods. Inventaret danner et godt Supple
ment til de af M. Mackeprang i Danske Magazin 5. Række 
IV, P. 69 ff. udgivne borgerlige Skifter; Godset er ganske 
vist ikke vurderet, men paa den anden Side frembyder Inven
taret den Fordel, at Godsets Fordeling i de enkelte Rum i 
Gaarden (med Undtagelse af Guld og Sølv) er optegnet. 
Inventaret er ikke dateret, men maa med stor Sandsynlighed
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henføres til 1531*). Mikkel Klavssøns Gods blev nemlig i dette 
Aar konfiskeret paa Grund af hans alt for ivrige Sympatier 
med Kristjern II**), og al Sandsynlighed taler for, at Inven
taret over hans Gods er blevet optaget ved denne Lejlighed, 
hvormed ogsaa Slutningsordene fortræffelig stemmer. — Inven
taret lyder:

11 Gylden i Guld. En liden Sølvskaal. En stor Sølv- 
skaal. 3 Sølvstobe med Laag, store og smaa. 6 smaa Sølv- 
stobe uden Laag. 4 Sølvbælter, store og smaa. 4 Guldringe. 
En liden Guldkæde. En liden Sølvkæde. 28 Sølvskeer. 2 
smaa Sølvlænker med noget smaat Sølv ligger løst. En liden 
Sølvlænke med agnus dei. 6 Brystknapper af Sølv. Et lidet 
sort Skrin med Laas, som de sige, at Klavs Daa haver sat 
udi Pant. — Dette fornævnte Guld, Sølv, og med nogle Re
gistre, findes udi et stort Skrin. Findes der udi 2 andre Skrin 
nogle Registre, Haandskrifter og Breve.

Paa den øverste Stue og Sal var dette efternævnte Gods:
4 norske Lagen, 2 blaa og 2 grønne. 1 blaat Ledisk 

(Tøj fra Leyden). 1 brunt Ledisk. 1 blaat Amsterdammer. 
1 brunt Engelst (engelsk Klæde), opskaaret er. 1 sort En
gelst***). 10 Hynder, onde og gode. En Bolsterdyne. En 
Hoveddyne. 12 store Tinfade. 2 Dusin Tallerkener. 2 Kranse 
af Messing (Bordkranse). 3 Lysestager af Messing. 3 smaa 
Tinkander. 2 Sengeklæder. 3 «bølnner» f) Voks. 8 Oste 
paa en Hæk.

Udi den nye Stue udi Gaarden var dette efternævnte 
Gods:

2 Skabe med onde Laase. Et Skab med Panelværk. 4 
Bolsterdyner. 2 Hoveddyner. 2 Dundyner. 2 «sallueedt» 
(Salvet, Serviet). 2 Par Lagen. 2 lange Bænkedyner. 2 smaa 
Tinpotter. 4 «bogstoler». En Skivebænk. En Lysestage. 
Et Haandfad. Et Knægtes Tøj (Rustning), Ryg og Kreft 
(Rygstykke og Bryststykke). 2 Gardiner fore. 2 Sengklæder.

•) Allen, de tre nordiske Rigers Hist. IV. 1 Afd. P. 115, 300 
(Note 34).

♦♦) Engelstoft, Odense Byes Historie P. 166. — 1536 blev han atter 
taget til Naade. (Danske Mag. 3 Række. VI. P. 49).

***) Det foranstaaende er aabenbart større Partier af Klæde, hørende 
til Mikkel Klavssøns Varelager.

f) Dette Ord er mig ukjendt.
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Udi Bryggerset var:
En Bryggepande. 2 Ølkar. Et gammelt Kar. Et Pibe

kar: 2 «dynnetrug» (Dejntrug). Et «rostetrug» (Trug med
Rist i?). En Form at støbe Lys med.

Paa Kornloftet:
6 Sække Malt. Noget føje Malt usækket.
Udi et Sengeherberg var dette efternævnte Gods:
5 Bolsterdyner. 3 Hoveddyner. 3 Sengklæder, hjemme

gjorte 29 Par Lagen udi en Kiste standendes, smaa og grove. 
30 Haandklæder, smaa og grove. 22 Skiveduge og lange 
Duge udi fornævnte Kiste.

Udi et andet Herberg var:
11 Par Lagen. 3 blaa Gardiner liggende udi et stort 

Skab. En stor Sengedyne. En Hoveddyne. En Dundyne. 
Et Par Lagen. En Salvet. En liden blaarandet Dyne. Et 
Par Lagen. Et gammelt Sengeklæde. En Slagbænk. En 
gammel Kiste. En Skive. 2 Lysestager. 2 smaa Bækken.

Paa den Stue imod Abildgaarden fandtes: 6 opredte 
Senge.

Udi Abildhave fandtes 16 Tylter Tømmer, stort og smaat.
Udi Stalden: 2 brune Vognheste med Seler og Tømmer, 

og en Vogn.
Udi Drengenes Herberg:
2 Senge med Dyner, Lagen og Sengklæder. Et lidet 

Skab uden Laas.
Udi Kælderen:
2 Bryggekedler, stander med Honning. 10 Tønder Mjød. 

4 Tønder Baie-Salt.
7 Tylter «bagge rafter» (Bøgerafter?)
Paa Stegersloftet:
6 Sider Flæsk. Et halvt Skippund Fjer.
Udi Stegerset findes:
13 Tinfade onde og gode. 12 Tintallerken onde og gode. 

4 Kedler, smaa og store. 7 Gryder, smaa og store. 2 Pander 
at sætte under Steg. 3 Messingkranse. 3 Saltsirken. En 
Puderbøsse af Tin. En Lysestage af Messing. En Pande at 
sætte Fade paa over Ild. En Ildske. En Morter. En Skrabe. 
2 Kokknive. En gammel Fodkiste. 2 «helle boor» (Helle
barder?)
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Udi den Stue imod Gaden*):
Et formalet Skab. En Skive. En Skivebænk. 4 Bænke

dyner, onde og gode. 18 Tinkander, store og smaa. 4 Drætter 
«heginds» (utvivlsomt = hagenst, Tøj fra Hagen i Westfalen). 
En liden Flaske standende for Børnene. En Kiste med nogle 
Lys. En stor Lygte. 2 Slagbænke.

Udi den lille Bod imod Gaarden:
2 blaarandede Dyner. En Hoveddyne. En Dundyne. 

Et Par Lagen. En Salvet. Et lidet Skab. Item er Klæde
boderne imod Gaden beseglede.

*) Dette er aabenbart den egentlige «Stue», Opholdsstuen.



To Breve fra 1807.
Meddelte af

August Nielsen.

De efterfølgende to Breve, skrevne kort efter at Eng
lænderne vare dragne bort med Flaaden, og medens de 
Begivenheder, der knytte sig hertil, endnu vare i frisk 
Minde, fremdrage vel ikke noget egentlig nyt og ukendt, 
men de give os et godt og sanddru Billede af Tilstanden 
og af Stemningen blandt Byens Borgere og fortjene derfor 
vel at bevares. Forfatteren, den senere saa navnkundige 
Oldgransker Christian Jiirgensen Thomsen, deltog allerede 
dengang, skønt kun 19 Aar gammel, i Ledelsen af sin 
Faders omfattende Grosserer- og Skibsrederforretning. Brode
ren Henrik Bendt Thomsen, til hvem Brevene ere skrevne, 
var i Februar Maaned 1672 Aar gammel ble ven udnævnt 
til Sekondlieutenant i Marinen og var paa Togt med Fre
gatten Diana.

Dette Skib, der paa Grund af sin Udkommando var 
blandt de faa, der ikke blev bortført af Englænderne, havde 
en ganske mærkelig Skæbne, som der her synes Anledning 
til at dvæle lidt ved, saameget mere som den ellers ikke
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uden ganske flygtig er omtalt af Forfattere, der have be
handlet dette Tidsrum*).

Det var et forholdsvis nyt Skib, bygget i 1804, førte 
20 Kanoner, havde en Besætning af 173 Mand og blev 
kommanderet af Kaptainlieutenant C. N. Meyer. Den 16. 
Juli 1807 afsejlede det herfra Reden for at gaa til Algier 
med den aarlige Tribut til Deyen og var derfra bestemt 
til Vestindien. Udvejen gik heldig, forskellige Steder blev 
anløbne, hvoriblandt Malaga, som var den sidste Station, 
før man den 7. September naaede Algier. Efterat Kapt. 
Meyer havde afleveret 24.700 Piastre til Deyen, forlod han 
atter dette Sted den 12. Sept. forat fortsætte sin Rejse. 
Imidlertid traf det ind med haardt Vejr, saa at Bovsprydet 
knækkede, og han saa sig derfor nødsaget til at gaa til 
Carthagena for at reparere. Sex Mil fra Land blev Diana 
observeret af en engelsk Fregat paa 44 Kanoner som i 24 
Timer gjorde Jagt paa det. Det viste sig imidlertid umu
ligt at sejle fra dem, hvorfor Meyer lagde bi og hejsede Flag 
og Vimpel. Da de kom i Nærheden af hinanden, vexlede 
de først nogle Skud men sendte derefter en Officer ombord 
til hinanden, hvorefter de skiltes uden videre Fjendtlig
heder. Ved denne Lejlighed erfarede Meyer først, at der 
var Krig mellem Danmark og England, og at Kjøbenhavn 
var indtaget. Den 18. Sept. naaede Diana Carthagena, 
men allerede to Dage senere laa der 2 engelske Skibe 
udenfor Havnen og spærrede Udløbet. Den 31. Oktbr. 
melder Meyer hjem, at et nyt Bovspryd nu var sat ind, 
men at han samme Dag har modtaget Kollegiets Ordre 
om foreløbig at blive i Carthagena.

Her laa saa Diana uvirksom i 2 lange Aar, medens 
man hjemme i Danmark førte en ligesaa fortvivlet som 
haabløs Kamp mod den engelske Overmagt til Søs og til-

*) Kaptain Meyers Rapporter i Admiralitets- og Commissariats Colle- 
giets indkomne Sager for 1807—12. (Rigsarkivet).
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lige til ingensomhelst Nytte maatte underholde en Hær af 
fransk-spanske Hjælpetropper. Da imidlertid i Juli Maaned 
1808 nogle af de spanske Regimenter, der havde gjort 
Oprør i Roskilde, vare bievne afvæbnede af danske Tropper 
og overgivne til Franskmændene, forandredes Stillingen for 
Diana. Kapt. Meyer fortæller herom i en Rapport af 7. 
Oktbr. 1809: «... Den 26. Sept. om Middagen Klokken 
imod 12 kom den danske Vicekonsul Tavsen ombord til 
mig og bad mig fra Statens Guvernør at komme i Land 
til ham; jeg fulgte med Vicekonsulen til Hr. Guvernøren, 
hvor denne forelagde mig en Krigserklæring fra Junta-Cen
tral i deres Konges Ferdinand den 7des Navn imod min 
allernaadigste Konge, Kong Frederik den 6te. Ifølge deraf 
skulde Fregatten Diana tages og indlægges i Arsenalet i 
Carthagena. Jeg og Officerer vare Krigsfanger paa vores 
Æresord med Tilladelse til at bo, hvor vi vilde, og Til
ladelse til at beholde vore Side-Geværer med Permission 
at spadsere til Forstæderne. Mandskabet at være Krigs
fanger og transporteres ombord i en spansk Fregat, indtil 
anden Indretning blev gjort for dem. Jeg spurgte Hr. Gu
vernøren, naar Fregatten skulde indlægges i Arsenalet, 
man svarte mig: strax; næppe havde jeg været 20 Minuter 
ombord, førend en Kommission, bestaaende af Major-Gene
ralen, Pladsmajoren samt 4 Søe-Brigaderer kom ombord og 
med dem fulgte 4 stærkt armerede Orlogsskibes Barkasser, 
kommanderede af en Søe- og en Landofficer med 25 Mand 
Soldater i hver Barkasse, tilligemed behørige Matroser, 
som strax entrede ombord i Diana. — Da Commissionen 
erklærede mig, at de vare komne for at modtage Fregatten, 
overgav jeg samme. Det høje Collegium tillader mig, at 
jeg allerunderdanigst gør Dem opmærksom paa den Stil
ling, jeg laa i. Fregatten laa fortøjet i 4 Touge, 2 i 
udestaaende Ankere, Stængerne strøgne, Sejlene fratagne 
og en 250 Skridt agtenfor mig et Batteri paa 50 Kanoner 
og foran mig 2de 3 Dækkere og 3de 74 Kanonskibe samt
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paa min Bagbords Laaring 13 Kanonbaade, disse sidste 
samt et 74 Kanonskib vare alle i sejlbar Stand. Mand
skabet fik Tilladelse til at beholde deres Tøj samt alt deres 
Køjetøj og blev strax transporteret ombord i en spansk 
Fregat ...»

Næste Aar rejste en Del af Besætningen hjem efter at 
have aflagt Løfte om ikke at kæmpe mod Spanien. Diana 
gjorde nogle Smaafarter i Omegnen og afsejlede derefter 
til Amerika, besat af spanske Tropper. Først 30. Decbr. 
1811 tiltraadte Kaptajn Meyer Hjemrejsen med Resten af 
Besætningen, hvoriblandt Lieutenant Thomsen maa have 
været, da han ikke nævnes blandt de tidligere afgaaede. 
De havde en meget uheldig Rejse med Storm og Modvind, 
saa de først den 4. Maj ankom til Plymouth. Her holdtes 
Meyer fængslet men slap dog fri igen, hvorefter han den 
26. Maj gik ombord i en engelsk Slup, der skulde til Dan
mark. Forinden Afrejsen erfarede han imidlertid, at 30 
Mand fra Diana var i Prison i Chatham, han drog da til 
London og fik dem frigivet, hvorefter han afsejlede og 
naaede Helsingør 21. Juni 1812. Efter Hjemkomsten fik 
Lieut. Thomsen en Kanonbaad at føre og deltog med 
Hæder i Kampen mod Englænderne. Han døde som 
Kommandør i 1865.

De efterfølgende Breve ere nu i hans Datters Eje.

I.
(Udskrift).

Herrn Lieutenant H. B. Thomsen auf der Königl. 
Dänische Fregatte Diana in Malaga.

Kiøbenhavn d. 24. Octbr. 1807.

Kiære Henrik!

Endeligen erfare vi med megen Glæde, at Fregatten
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Diana lykkeligen har salveret sig ind til Malaga og iler nu 
med at underrette dig om vores Tilværelse; hvad vi har 
igiennemgaaet lader sig bedre tænke end beskrive. For- 
modentligen vil du af Aviser etc. have en Idee om, hvad 
her er passeret siden din Bortreise, imidlertid vil ieg for
tælle, hvad min Hukommelse tilsiger mig (saameget et Ark 
vil tillade). — Jeg haaber, du har modtaget vort Brev af 
7. August, dengang drømte man ikke engang om Englands 
Røver Hensigter. Om Søndagen den 9. August tog vi 
ned fra Lyngbye til Wedbek og forlystede os med Synet 
af en Flode, der bestod af mere end 400 Seylere. Om 
Mandagen kom vi ind, erfoer at Englænderne havde om- 
zingled Sielland og mueligen havde fiendtlige Hensigter, 
om Tirsdagen kom Kronprindsen med Lynilds Fart fra 
Holsteen og ordinerede alt til Krig; om Onsdagen erfoer 
vi, at Kongen, Kronprindsen og nogle faae andre vare 
hemmelig bortrejst om Natten, at en Regiering var sadt 
os bestaaende af gamle Peymann som Gouverneur,. Biele- 
feldt af Artilleriet og Steen Bille af Søe Etaten, at Eng
land paa den meest trædske Maade var kommet som 
Røver og forlangte vor Flode; hele Armeen var i Hol
steen, vor Forfatning var fortvivlet. 'Garnisonen bestod af 
V2 Regiment og 1800 Forrædere*), alt greb til Vaaben 
men Fienden landede alt den 17de, der hvor vi for 8 
Dage siden stod og saa Floden, med en Magt af mere 
end 30,000 Mand, forsynet med alt mueligt, saa stor en 
Magt paa et Sted har England aldrig anvendt. — Fienden

*) Ovenover Linjen er forklarende tilføjet «Marinere>. — Marineregi- 
mentet bestod væsenligst af hvervede Udlændinge og talte med Officerer 
ialt 1869 Mand; af disse deserterede efterhaanden dels enkeltvis, dels i 
Flokke 1055 over til Fjenden. Om deres Desertion og øvrige forræderske 
Færd se L. Møller: Kbhvns. ny Lejrkrands P. 90—91. J. Ræder: Dan
marks Krigs- og Politiske Historie I. P. 283 — 85, 312—13 og 348.
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nærmede sig stedse mere og mere, lagde Batterier an etc. 
— Til Søes giorde vore Kanonbaade deres Sager fortræf
felig, engang*) slog de 13 fiendtlige Brigger og Bombar- 
derere, der gik ind i Castels Bugten og begyndte at kaste 
Bomber og det saaledes, at en strax sank, en anden fløy 
i Luften og Resten tog Flugten. Vore tapre Liv-Jægere 
giorde god Tieneste ved adskillige smaae Udfald, men 
Fienden var for stærk og havde faaet for god Fodfæste, 
man skulle nok have taget imod ham strax som han lan
dede. — Man opfordrede Peymann til at overgive Flaaden 
og Byen, hvilket haanligen afsloges — og nu begyndte 
den 2. Septbr. om Aftenen Kl. 7V2 det mest rasende 
Bombardement, Bomber, Granater, Brand Kugler, Congreves 
nye Brand Pile**), og Kugler fløy os om Ørerne. Virk
ningen overgaaer al Beskrivelse, for Exempel en Bombe 
faldt strax ved Råbens, slog igiennem Taget et Hul paa 
Muren ud igien paa Gaden, giorde et stort Hul i Fortouget 
og sprang der med saadan Kraft, at den kastede en af de 
store Fliser som næppe 2 Mand kan regiere over til Hylle- 
steds Port***); hvert Øieblik vare vi i Livsfare, en Bombe 
sprang ved Fanøes Kammer en anden i Haugen, denne 
Aften var der kun Ildløs paa 37 forskiellige Steder. — 
Om Morgenen resolverede Fader at tage ud til Capt.

*) 31. August. Ræder I. P. 214 flg.
**) Den engelske General William Congreve’s nye Brandraketter, der i 

Europa anvendtes første Gang ved Boulogne 1806, beskrives af en sam
tidig (A. C. Hansen i hans Lejrkrands) saaledes: «Disse ere af Jern omtrent 
P/2 Alen lange og 6 Tommer bred, forsynede med Smaahuller, hvor Ilden 
driver igennem, og Kroge, der sætte sig fast, hvor de træffe. Hvor de 
faldt, gave de cn Dunst fra sig, der var færdig at kvæle de Tilstede
værende».

***) Tobaksfabrikør Hans Råben boede i Amaliegade i det nuværende 
Nr. 8 og Stadsmægler C. A. Hyllested i det nuværende Nr. 3, medens 
Grosserer C. Thomsen boede i Nr. 7.
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Knudsen*) paa Chrhavn., som endnu var fri for Bomber. 
— Jeg var Assistent ved Politiet**) og maatte være der 
Dag og Nat, en Slagtersvend mistede begge Benene paa 
Kongens Nye Torv ved Siden af mig. — Den anden og 
tredie Nat og Dag vare om mulig endnu voldsommere til- 
sidst bombarderede de uafbrudt i 24 Timer, skod Tømmer- 
Pladsen***) i Brand ligeledes Frue Kirke-j-) og nu brændte 
alt fra Nørregade ned til Kiøbmager Gade og ud imod 
Volden. Fienden var grusom nok til at skyde efter Ilden 
og alle Anstalter omsonst for at standse dens Rasenhed, 
Oldinger, Quinder og Børn quæstedes og dræbtes i Mængde 
af Bomberne, nesten intet Hus blev skaanet, en stor Dievel 
fløy ind oven over dit Kammer, slog Gavlen ned, giorde 
sig Vei ud i Gaarden, sprang da med et græsseligt Knald, 
slog Taget af, Steenbroen op og knusede omtrent 900 
Ruder. — Nøden steeg hvert Øieblik, man blev tilsidst saa 
udmattet, at man neppe kunde staae paa sine Been. I 
Værelset ved Siden af det, hvor dine Forældre vare hos 
Knudsens paa Chrhavn. fløy en Brand Kugle ind og nu 
flygtede de ud paa Amager. — Peymann forlangte at ca- 
pitulere og nu maatte vi med Harme see vor skiønne 
Flaade overgivet til Voldsmændene, see dem besætte Ca- 
stellet, plyndre Holmene, borttage vore Handels Skibe, alt 
maatte vi taale. — Men Gud skee Lov nu da jeg skriver

*) Skibskaptain Chr. Knudsen ejede Ejendommen Overgaden neden 
Vandet Nr. 168.

**) Et frivilligt ridende Politikorps bestaaende af Grosserere, Mæglere 
og andre oprettedes den 27. August. Ræder I. P. 166. Blom: Krigstil
dragelserne i Sjælland 1807, P. 121.

***) Tømmerpladserne bleve skudte i Brand om Eftermiddagen den 4. 
September ved gloende Kugler fra Batteriet ved gi. Pesthus (Belvedere) 
Ræder I. P. 234—35.

f) Frue Taarn blev skudt i Brand om Morgenen den 5. Sept. af en 
Congrevisk Raket. Ræder I. P. 236.
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dette, ere de borte fra Øen, Castellet i vor Magt igien*). 
— Vi ere alle vel og uskadte; af dine Bekiendtere ere 
Lieut. Zeuthen**) og Buil eller Boli***) og Lieut. Bruhn 
af Liv Jægernef) døde Heltenes Død, Cadet Bullff) mi
stede i en Attaque sin ene Arm men vedblev desuagtet 
Æren troe at commandere. — Overlærer Munthefff) mi
stede en Arm ved at en Bombe sprang, han er nu saa 
rask, at han har besøgt os, alt er brændt for dem, hans 
Kone og Barn boer nu hos os. Lieut. Bruhn*f) af Søe- 
Etaten sprang i Luften med sit Fartøy men kom ved be
synderlig Held dog uskadt derfra. — Cadet Skibet og Orl. 
Lovise Augusta ere reddede i Norge. — Vores Forfatning

*) Englænderne holdt Kastellet og Nyholm besat fra den 6. September 
til 20. Oktober.

**) Philip Julius Zeuthen, født 22. Febr. 1790, Sekondtlieutenant 19. 
Decbr. 1806 faldt paa Kanonjolle Nr. 5 den 27. August ved Angrebet paa 
Batteriet ved gi. Pesthus.

***) Johan Georg Boli, født 28. Septbr. 1781, Premierlieutenant 6. Fe
bruar 1806 blev dødelig saaret ved Kanonbaadenes Angreb den 18. Au
gust og døde 8 Dage senere.

f) Lieutenant Bruun af Livjægerne faldt ved Udfaldet til Blaagaard 
den 25. August. Han blev nedgravet paa Stedet af Englænderne men 
senere optaget af vore Tropper og den 15. Oktober begravet paa Garni
sons Kirkegaard i Byen, fulgt af et stort Følge.

ft) Kadet Peter Buhl, født 16. Maj 1789 mistede sin ene Arm den- 
27. August ved Angrebet paa Batteriet ved gi. Pesthus. Han blev ud
nævnt til Sekondlieutenant 20. Novbr. 1807 og faldt paa Fregatten Na
jaden den 6. Juli 1812, da denne blev ødelagt af det engelske Orlogsskib 
«Dictator» ved Lyngør i Norge.

fff) Eiler Christopher Kaasbøll Munthe, født 1759, blev 1798 Over
lærer ved Metropolitanskolen og har udgivet nogle i sin Tid meget an
vendte Skolebøger, deriblandt en Fædrelandshistorie og en Geografi. Under 
Bombardementet boede han i Skindergade, hvor alt brændte for ham. Han 
døde 1814 som Rektor i Nyborg. (Biogr. Lex. XI. 543—44).

*f) Peter Urban Bruun, født 14. April 1785, Sekondlieutenant 9. Sep
tember 1803, kommanderede Kanonbaaden Stubbekjøbing, der den 26. Au
gust sprang i Luften. Ræder I. P. 165.
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her er omtrent følgende: vi vide aldeles ikke, hvad der 
passerer uden om os, nu mangle vi 17 Hamburger Poster*) 
og flere Norske; ved en overordentlig Leilighed faaer man 
nu og da et og andet at høre, ved saadan een fik vi 
Efterretningen om Diana; man er her meget uroelig og 
uvis om alt, indtil vore egne kan komme over fra Fyen, 
men de Engelske har hidtil hindret dem. Din Etat har 
giort alt hvad der staaer i Menneskers Magt og aldrig 
havde England fra Søen af kundet røvet os vor Flaade, — 
Steen Bille har erhvervet sig alles Agtelse. — Vi venter 
med Længsel paa Brev fra dig, som nok ligger i Nyborg, 
skriv snart igien, mit nfæste ska]l følge med det første og 
vil da underrette dig om et og andet mere; vi hilse 
[kierligst]

din Broder
C. Thomsen.

Nu veed vi at Englænderne have brugt 72 Morterere 
og med dem kastet omtrent 12,000 Bomber i Byen**).

II.
( Udskrift).

Monsieur H. B. Thomsen. — Lieutenant de la 
marine danoise. — recommandée au soin de Monsr. 
Tawson, consul danois å Carthagena.

Kiøbenhavn, d. 24. Novb. 1807.

Kiære Broder.

Af mine tvende foregaaende Breve, som ieg haaber,

*) Den hamborgske Post ankom første Gang igen den 27. Oktober. 
**) Jfr. Blom P. 127—30 og 142, Ræder I. P. 280—81.
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du har faaet, vil du kunne seet vor Forfatning. Alt her 
har faaet en nye Skikkelse siden Kron Prindsens Ankomst 
her til Byen*). General Comandoen og nogle flere Per
soner bleve strax areterede og en Comission sat for at 
bedømme deres Opførsel**), alt fik Liv, 16 Kanon Baade 
paa engang sat paa Stablen paa Nyeholm, Kaperbreve ud
stedt og opmuntret dertil, 18,000 Mand regulaire Tropper 
bragt herover fra Fyen, Batterier anlagde ved Dragøe, 
Flaskekroen og Svane Møllen, en nye Indgang til Kiøben- 
havn igiennem Kalleboestrand begyndt at opmudres af all 
Magt o. s. v. Man taler her meget stærkt om en fordeel- 
agtig off- og defensive Aliance med Frankerig***), imid
lertid veed man intet vist; den almindelige Opmærksomhed 
her er henvendt paa Sverrig, det lader ikke til at vor Re- 
giering har synderlig Troe til demf). I Norge skal alt 
blive sadt i bedste Stand, Armeen er der paa Feldtfod, 
Orlogsskibene Seyerenff) og Prinds Christian under An
førsel af Sneedorff og Jessen ligger i Fridrichstad i Norge. 
Cadetterne have hidindtil lagt i Christiania, nu skal de 
reise igiennem Sverrig herned, og man siger mig, at den 
ældre Sandholdt ff f) skal escortere en troupe af dem; de 
ældre og deriblandt I. C. Grove*f) ere strax bievne an-

*) 6. November.
**) Dommen, ved hvilken Generalerne Peymann, Bielefeldt og Gedde 

bleve dømte fra Livet, faldt først 20. Januar 1809. Se Ræder I. P. 447 
flg. Blom P. 171.

***) Umiddelbart efter Kjøbenhavns Kapitulation indlededes der Under
handlinger med Frankrig, der førte til Alliancetraktaten af 31. Oktbr. 1807.

f) Krigen blev erklæret med Sverrig 29. Februar 1808.
•ff) Maa være en Fejlskrift for Louise Augusta. Linieskibet Seieren 

med toges af Englænderne. Jfr. Ræder I. P. 410.
j-jf) Poul Sandholt, født 23. April 1788, udnævnt til Sekondlieutenant 

il. Juli 1806, død som Kaptainlieutenant 1820.
*f) Johan Christian Grove, født 4. Novbr. 1789, blev Sekondlieutenant

4. Marts 1808, død som Kaptain 4. Juni 1834.
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sadte som Maaneds Lieutenanter og bliver nok indtil videre 
der. Hvad Fægtninger Engellænderne og vore i de senere 
Tider have haft sammen ere omtrent følgende. — Vor 
Kaper NB. den aabne Baad Helleflynderen uden Kanoner 
med 12 Mand gik ud af Langebroe og tog lige for Næsen 
af de Engelske Brigger en riig Prise, ladt med Egetømmer 
og Master og bragte den ind saa nær mueligen kunde skee 
for Grundene, en anden Kaper af samme Beskaffenhed tog 
Dagen derpaa nok et Engelsk Skib, ladt med Hørfrøe; en 
Kanonbaad under Lieut. Petersens*) Comandoe blev da 
udsendt for at beskytte Priserne. Dagen efter kom en 
Engelsk Brig ind i Bugten for at tage Priserne tilbage 
men gik strax bort uden at udrette noget; næste Dag kom 
2de Engelske Brigger samme Vei ind, men Kanonbaaden 
spillede saaledes med sin eene 24 Pundige Kanon, at den 
ene Brig fik 3 Grundskud, den anden mistede sin Stor 
Stang og maatte med stor Skam retirere af all Magt. I 
Norge ved Langesund har Capt. Michael Bille haft en 
meget ærefuld Kamp med en langt overlegen force af En
gelske Skibe som han tvang at søge ud i Søen**). — Her 
fra Byen er en 12 Stykker Kapere udrustede nogle er det 
lykkedes at slippe igiennem den Engelske stærke Bloke
rings Flotille, der ligger ved Dragøe, endeel ligger endnu 
her. — Færgefolkene i Helsingøer kaperere rask. I Gaaer 
tog de for Exempel 4 Skibe paa engang, der kom fra 
Petersburg, var ladt med Hamp, Talg etc. For nogle

*) Ove Christian Pedersen, født 10. Febr. 1786, Sekondlieutenant 9. 
Septbr. 1803. Død som Kaptain 25. Juni 1821. Fra Begyndelsen af No
vember var han stationeret i Kallebodstrand med Kanonchaluppen Faaborg.

**) Michael Johan Petronius Bille, født 3. Novbr. 1769, Kaptainlieute- 
nant 14. Januar 1803, død som Kaptain 1845. I *807 kommanderede 
han den norske Roflotille, der laa i Christianssand. Om hans Kamp med 
et engelsk Krigsskib se Ræder I. P. 432.
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Dage siden tog de en Prise, hvis Ladning er vurderet til 
30,000 £ Sterl. og saa videre. — For at give dig et Be
greb om vores og den Engelske Armees Styrke for Kiø- 
benhavn, hvorom du formodentligen har meget feile Efter
retninger, sætter ieg følgende Liste med Sammenligning*).

Dansk Styrke. Engelske Styrke
Regulaire Tropper. efter de tilforladeligste Efterret

I2OO Mand Norske Liv Regiment. ninger.
400 — Garden til Fods. 24000 Mand fra Engelland.
200 — — til Hest. 10000 — - Stralsund.
600 — Ryttere laae paa Amag. 34000 — Regulaire.

1800 — Marinere,meest paa Bat 4000 — Matroser, vare alle i
terierne, og Forrædere. Land for at kunde storme

4200
2000

Byen.
Mand Søe Artillerister.

Irregulaire Tropper. 40000 Mand Engelske.
800 Studentere uexercerede.
400 Liv Jægere uexercerede.

3200 Lande Værn maadeligen ex- 
ercerede og uden Officerer, 
1000 Mand laae paa Amager.

2500 do. anden Afdeling aldeles 
uexercert og reent uden Of
ficerer.

I IIOO Danske.

Det engelske Artilleri^ vil jeg ikke sammenligne med 
vores, det er nok naar ieg siger dig at det borgerlige Ar- 
tillerie maatte her passe Voldene, og foruden det havde vi 
et Batterie Feldt Artilleri.

De Engelske havde 72 Morterere foruden et stort An
tal Feldt og Søe Artilleri.

Vi længes nu alle meget efter at høre noget fra dig, 
skriv os ret snart et smukt langt Brev med en fuldkommen

*) Jfr. Ræder I. P. 93 og 104—107, Blom P. 49—55 og 184—87.
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Efterretning om, hvorledes du lever i Carthagena, hvordan 
kan du komme ud af det med det Spanske. — Vi ere alle 
frisk og vel og hilse dig paa det kierligste.

Din Broder

C. Thomsen.



Bidrag til Præstøs Historie.
Af

Emil Madsen.

Man skyr i Almindelighed det Arbejde, der volder 
meget Besvær og i og for sig selv ikke giver synderlig 
anden Løn end Nedstemthed. Dette er vel Grunden til, at 
vore Købstæders og til Dels ogsaa vor Landalmues Historie 
endnu er kun forholdsvis lidet oplyst. Arbejdet paa en 
Undersøgelse af den er ikke glædeligt. Det, der kommer 
ud af det, bliver nærmest Sorg over de Ulykker, som har 
hjemsøgt baade det hele Land og de enkelte Statsborgere, 
over den Uklogskab hos de Styrende, der stundom har 
fremkaldt dem, over den Fortrykthed, der hos de Styrede 
lammede Foretagelsesaanden, og over den Fattigdom, Raa- 
hed, Tilsidesættelse af Retten og al Slags Mishandling og 
Ugerning, som blev Følgen deraf. Dertil kommer saa, at 
Arbejder af den ovennævnte Art ikke bliver paaskønnede 
af nogen større Læsekreds. Emner som Næringsdrift og 
Jordbrug i en lille Købstad, Kirke- og Skolevæsen, Brand
væsen og Havnevæsen og lignende er jo i og for sig træt
tende og mangler den rette Forstaaelse hos de fleste; men 
det er dog kun ved dem, at man faar et træffende Billede 
af Forholdene.
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En Tak bør derfor rettes til Hr. N. V. Nielsen for 
hans Bog «Præstø Købstads og Klosters Historie», Kjø- 
benhavn 1899, der er et mere indtrængende og fyldigt 
Arbejde om en Købstad end de fleste af dem, der haves. 
Det kan vel være, at Præstø er blevet mere ilde medhandlet 
i gamle Tider end adskillige andre Købstæder. Den laa 
den Gang ved den store Færdselslinie, som fra Syd førte 
gennem Sjæland til Kjøbenhavn, og var derfor Holdested 
for mange Rejsende og for de fjendtlige Hære, som drog 
op mod Kjøbenhavn fra Syd*). Den har maaske ogsaa 
mere end adskillige andre Købstæder lidt ved Ildebrande 
og Vandflod. Forskellen kan dog næppe være særdeles 
stor, og ved den indgaaende Undersøgelse, der er fore
tagen i den ovenfor nævnte Bog, faar man et tydeligt 
Billede, der vistnok passer ret godt paa det hele Land, 
og som viser, hvorledes de ulykkelige Krige i det 17. og
18. Aarhundrede og den enevældige Regering bragte Fattig
dom og Usselhed over Befolkningens store Masser. Efter 
det gode Tidsrum i Slutningen af det 16. og Begyndelsen 
af det 17. Aarhundrede fulgte der en jammerfuld Tilbage
gangstid, der egentlig varede i halvandet hundrede Aar, 
indtil en Fremgang atter indfandt sig noget ind i det
19. Aarhundrede, og den er vel egentlig kun bleven mild
net noget ved Vanens Magt.

En og anden Anke kunde vel rettes mod Bogen; men 
dens Fortrin er de overvejende; Et og andet kunde maaske 
ogsaa yderligere være fremdraget og savnes af den, som 
kender Byen godt og har den Interesse for den, som følger 
af at have haft Ophold i den af og til i mangfoldige Aar.

Dette har været Tilfældet med Forfatteren heraf, der 
første Gang kom til Byen 1842 og siden efter i de fleste

♦) En Besværing over, at Byen idelig maatte udføre mange Ægter 
og give Kvartér til Baadsmænd, Bøsseskytter og andre af Kongens Folk 
og Tjenere, forekommer saaledes 6. Sept. 1584 (Sj. Reg.).
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Aar har besøgt den og beskæftiget sig en Del med dens 
Historie.

Det var for det første i Tiden omkring hint Aar ikke 
saa ganske let en Sag at komme til den lille By fra Kjø- 
benhavn, hvor jeg havde mit stadigere Ophold, og en 
Omtale af Rejsemaaden og Samfærdselsmidlerne vil bidrage 
til at fuldstændiggøre Billedet af den Kulturudvikling, som 
er sket. Det maa holdes fast i Erindringen, at, da man 
anlagde Hovedlandevejen fra Kjøge til Vordingborg i Be
gyndelsen af det 19. Aarhundrede, blev den ført forbi 
Præstø i over en halv Mils Afstand. Ved denne Landevej 
ligger Tappenøje Kro og Mølle omtrent halvanden Mil 
Syd for Rønnede Kro, som var den eneste egentlige Post
station imellem Kjøge og Vordingborg, dog i fuld Udstræk
ning først fra 1844. Den delte Vejen mellem disse Byer 
saaledes, at der fra Kjøge til Rønnede Kro var 3V1 Mil 
og fra denne Kro til Vordingborg lidt over 4. Fra Tappe
nøje førte en Sidevej af omtrent en Mils Længde til Præstø; 
men nærmest Byen kom dog den store Landevej paa det 
Punkt, som kaldes Korsvejen, og som er det Sted, hvor 
den krydses af Præstø-Næstved Vejen. Der er dog derfra 
som sagt en god halv Mil til Præstø, og i 1842 og nær
mest paafølgende Aar, da der ikke fandtes Jærnbanelinier 
og kun faa Dampskibslinier her i Landet, kunde man ikke 
godt komme til Præstø uden pr. Vogn.

Var man ikke saa heldig stillet, at man kunde leje 
en særskilt Vogn eller tage Ekstrapost, som det kaldtes, 
maatte man ty til den Befordring, som besørgede den 
offentlige Post mellem Kjøbenhavn og Nakskov. Denne 
Post fremførtes dog kun én Gang om Ugen med en lukket 
Vogn, en Diligence, sammen med hvilken der afgik Bi
vogne til de Rejsende, naar deres Antal var større end 
det, der kunde rummes i Diligencen. Ellers kunde man 
blot faa aabne Vogne. En Gang om Ugen gik den saa- 
kaldte Pakke- og Personpost. Den var noget langsommere
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end Diligencen. Den afgik fra Kjøbenhavn Tirsdag Efter
middag Kl. 6 og indtraf i Nakskov Torsdag Morgen om
trent KL 2. Derhos gik der en Dagvogn to Gange om 
Ugen fra Kjøbenhavn til Vordingborg og i Forbindelse 
med den stod en Børtfart fra sidstnævnte Sted til Gaabense 
og en Dagvogn videre til Nakskov.

Det følger af sig selv, at i de strengere Aarstider var 
Diligencen det fortrinsvis benyttede Befordringsmiddel; men 
især ved Juletid formaaede den jo langtfra at tilfredsstille 
alle de Rejsende. Man kunde indskrive sig paa Kjøben
havns Posthus saa længe i Forvejen, som man vilde, men 
selvfølgelig kun til den bestemte Dag og mod at betale 
forud. Bortset fra den Fare, at der kunde indtræffe uven
tede Forhindringer, og at altsaa det betalte Beløb da var 
fortabt, saa var der tillige at mærke, at Rejsen var meget 
dyr. Man kunde, naar man vilde til Præstø, blot tage 
Billet til Rønnede eller Vordingborg, ikke til Tappenøje, 
hvor Vognen dog holdt en Tid, for at Hestene kunde faa 
Foder. Man kunde selvfølgelig staa af dér, om man vilde, 
da Diligencen holdt dér, men det nyttede ikke stort, naar 
man førte Rejsegods med, da Postvæsenet paa det strenge
ste satte sig imod, at det blev taget af Vognen i Tappe
nøje, hvor god Tid der end var dertil. Man maatte altsaa 
tage Billet til Rønnede og derfra for det øvrige, c. 2J/2 
Mil lange Vejstykke benytte Ekstrapost eller skaffe sig 
anden Befordring; men herved blev Rejsen endnu meget 
dyrere. Det samme gjaldt Tilbagevejen til Kjøbenhavn, 
og det var altsaa ikke let at have alle de fornødne Penge 
parate saa længe i Forvejen, som det var ønskeligt for at 
sikkre sig en Plads i selve Diligencen eller i alt Fald i en 
af de første Bivogne, og dette var af største Vigtighed 
paa Vinterturene. Der var i Kjøbenhavn selvfølgelig ingen 
Mangel paa lukkede Wienervogne og deslige, saa at man, 
selv om man først sent løste Billet, stedse kunde være 
sikker paa at naa Kjøge i en saadan. Men dér begyndte
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Vanskelighederne. Der fandtes i den By kun faa lukkede 
Vogne, og de var ikke altid alle til Raadighed. Her 
kunde man altsaa vente, naar man ikke hørte til de aller
først indskrevne elleve, som Diligencen kunde rumme, eller 
til de nærmest derpaa følgende, at maatte køre i aaben 
Vogn, og under alle Omstændigheder vilde det være et 
Vidunder, om man kunde komme videre fra Rønnede und
tagen i en saadan. Der var ikke sjældent ved Juletid 
langt over hundrede Rejsende, de fleste selvfølgelig unge 
Mennesker, der skulde ud til Slægtninge paa Landet, og 
kun faa af disse Rejsende formaaede at have anskaffet sig 
en god Udrustning til at holde ud i den stærke Kulde, 
som det af og til var. Diligencen og det hele Vogntog, 
som fulgte med den, gik ud fra Kjøbenhavns Postgaard 
paa Kjøbmagergade, saa vidt jeg erindrer, Kl. 8 Aften, 
og her samledes da kort forinden de Rejsende, mange 
iførte allehaande mærkelige Beklædningsgenstande i mere 
eller mindre sikker Forventning om mange Miles Kørsel 
paa aaben Vogn. Meget yndet var det saaledes især 
blandt de Studerende at møde med Slobrok over Vinter
frakken, stort uldent Tørklæde om Halsen, Sivsko og lang 
Pibe. Alligevel kunde dette jo ikke altid forslaa, og jeg 
erindrer, at Staldmesteren i Rønnede Kro en Gang, da vi 
skulde videre i en bitterlig kold Nat, fremsatte det For
slag, at vi skulde lade ham indvikle os i Halm, som man 
plejer at gøre det ved Poste i Vintertiden, og Forslaget 
kom til Udførelse.

Lidt bedre blev det, da Jærnbanen til Roskilde blev 
aabnet 1847. Den besparede dog altid de to Mile af Vejen, 
idet Posten benyttede Banen indtil Taastrup Station; men 
den borttog ikke Ulemperne ved de aabne Vogne. Værst 
var Turene i Paasken, naar denne indtraf tidlig. Der var 
da ofte megen Sne, og en Gang, da der tilfældigt ikke 
var Bivogne med Diligencen, kørte vi fast i Sneen om
trent en Mil fra Rønnede. Det var da meget streng Frost.
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Kusken og Hestene blev sendte tilbage til Kjøge. Vi andre 
maatte blive siddende i Vognen den øvrige Del af Natten. 
Endnu en Tid, efter at det var blevet daglyst, var der ingen 
Udsigt til at komme videre, og to af de Rejsende beslut
tede da i deres Utaalmodighed at forsøge at naa Rønnede 
Kro til Fods. Det blev en overvættes streng Tur. ’ Der 
var ikke et Menneske, som færdedes paa Vejen. Hist og 
her holdt der Fragtvogne og andre Køretøjer, som var 
forladte indtil videre, idet Kuske og Heste havde søgt til 
de nærmeste Byer for at finde Læ. Snekastere havde 
endnu ikke vist sig. Endda gik det nogenlunde, indtil 
omtrent en Fjerdingvej fra Kroen. Her gaar Vejen stadig 
ned ad Bakke, og her var Sneen fyget saaledes sammen, 
at den laa i langt over Mandshøjde. Det var ikke muligt 
at komme frem uden ved at gaa paa Stenbunkerne ved 
Vejsiden og idelig kravle op og ned af dem. At staa 
stille var umuligt af Hensyn til Kulden, og man blev vaad 
indtil Skindet af det strenge Arbejde i Sneen. Den ene 
af de to maatte gaa i Seng, da Kroen endelig naaedes; 
den anden holdt det ud ved at lade sig gennemtørre med 
Klæderne paa op ad en stærkt hedet Ovn. Den videre 
Rejse fortsattes den næste Aften paa Slæder, efter at Dili
gencen endelig var blevet gravet ud, havde naaet Kroen, 
og Rejsetøjet var blevet omlæsset paa Slæderne.

Omtrent samtidig tror jeg nok, at den store Forbedring 
opnaaedes, at man kunde faa Rejsetøjet udleveret i Tappe
nøje, naar man havde betalt til Vordingborg; men at staa 
af ved Korsvejen, det kunde endnu ikke tillades. Saa for
andrede alle Forholdene sig, da Jærnbanen til Korsør blev 
aabnet 1856. Derved kom Postvejen til at gaa over Ring
sted og Næstved til Præstø, og der var saaledes kun om
trent 7 Mil at køre, og da kunde man næsten altid være 
sikker paa at faa lukket Vogn den hele Vej.

Efterhaanden var der ogsaa kommet flere Dampskibs
linier i Gang, men endnu var der ingen fra Kjøbenhavn
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til selve Præstø. I Sommertiden var dog en af dem ti 
Nytte. Der var et af Priors Skibe, dem, der senere blev 
det forenede Dampskibsselskabs, som nogle Gange om 
Ugen sejlede til Nykjøbing paa Falster og andre Steder. 
Det anløb Kalvehave, og derfra var der da kun noget over 
to Mil til Præstø. Skibet gik gennem Bøgestrømmen, som 
Farvandet mellem den nordre Del af Møen og Sjæland 
kaldes. Her blev der da paa Jungshoved-Halvøen noget 
senere anlagt et, nu forlængst atter forladt Udskibsnings- 
sted ved Skoven Bøget, og derfra var der saa meget 
kortere Vej til Præstø. Det benyttedes meget. Undertiden 
kunde dog disse Dampskibsture ved haardt Vejr i Kjøge- 
eller Præstø-Bugt være slemme nok. Det hændte en Gang 
i et saadant Vejr, da det Skib, som egentlig skulde be
nyttes, var under Istandsættelse, at et andet, mindre og 
daarligt Dampskib blev brugt i dets Sted, at dette sprang 
læk i Kjøge Bugt, og at det snart efter viste sig, at Pum
perne vare i Uorden. Der blev holdt Skibsraad, hvori 
samtlige Rejsende deltog, om Skibet skulde vende tilbage 
til Kjøbenhavn eller se at naa det nærmeste Land for dér 
efter Omstændighederne at søge Havn eller sættes paa 
Grund. Vandet steg i Maskinrummet, saa at det truede 
med at slukke Ilden under Kedlerne, og den saakaldte be
kendte Mand om Bord fraraadede ivrigt at stemme for at 
vende tilbage. Det blev da til, at Skibet søgte ind langs 
Nordsiden af Stevns, og hovedsagelig ved Hjælp af Sejlene 
kom det da ind i Kjøge Havn henad Aften. Derfra be
fordredes vi videre for Dampskibsselskabets Regning paa 
Vogne; men, da der den Gang ingen Telegrafer fandtes, 
havde Uroen været stor i Hjemmene, da de endelig 
naaedes.

I Aaret 1870 aabnedes den sydsjælandske Jærnbane. 
Posten kom nu til at gaa fra Lundby Station til Præstø. 
Rejsernes Besværlighed blev nu intet imod, hvad de tid
ligere havde været om Vinteren. Omtrent samtidig aab-
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nedes en Dampskibslinie umiddelbart til Præstø, og dermed 
var Nøden yderligere afhjulpen, om Dampsibet end kun 
gik den Tur en Gang om Ugen.

Nu endelig i 1900 er der anlagt en Bane umiddelbart 
til Præstø fra Næstved, og Rejserne er dermed bievne tids
svarende.

Er der en stor Fordel vunden herved, saa er der dog 
ogsaa indtraadt en lille Mangel. Den Rejsende er nu be
røvet Udsigten til de udmærket skønne Landskaber, som 
fremstillede sig, naar man kom frem ad den gamle Vej 
fra Tappenøje, der et stort Stykke fører langs Stranden 
ved Præstø Fjord og fra Even Bro lige til Byen mellem 
Skove, Marker med enestaaende gamle Træer og høje 
Hegn med alle Slags blomstrende Buske og Planter, eller 
naar man kom fra Korsvejen og fra de terrasseformige 
Bakker nedad mod Byen dels nød Synet af den skov- 
krandsede Sø Even og dels Udsigten ud over Byen og 
Fjorden og langt ud i Østersøen.

Kom man fra denne Side, viste Byen sig som den 
formodentlig har set ud i længt forsvundne Tider, med 
sin hele Gruppe af lave Huse, til Venstre Havnen og den 
smukke Fjord, og over det Hele Kirken ragende op som 
en Hyrde over sin Flok.

Som før er Kirken endnu stedse den seværdigste Gen
stand i Byen, rig paa mangfoldige Minder og med et 
Ydre, der er karakteristisk smukt, især paa den søndre 
Side. Som Præstø selv har den i ikke ringe Grad til
trukket sig Opmærksomhed. Senest er den bleven be
skrevet, foruden af Hr. N. V. Nielsen, af Professor, Stads
arkitekt Fenger*), til Dels i Anledning af, at Selskabet 
for Danmarks Kirkehistorie holdt Møde i Præstø Kirke

*) Kirkehistoriske Samlinger 4. VI. 545 flg. Samme Sted 130. flg. 
samt i 4. II. 193 flg. findes Meddelelser af Rørdam om Grundlæggelsen 
af Klosteret i Præstø.
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den 15. Maj 1900. Tidligere er Mindesmærkerne i den 
beskrevne af Læge V. Ingerslev*), som i en lang Aar- 
række har været bosiddende i Præstø.

Om Kirken og dens Mindesmærker, hvoraf desværre 
ikke faa er forsvundne i de to sidste Aarhundreder, saa- 
ledes end flere Gange har været Genstand for Undersøgelse, 
er der dog et og andet, den vedrørende, som frister til at 
gøre Tilføjelse eller Bemærkning.

Hvad dens Ydre angaar, da er der saaledes maaske 
Anledning til at gøre opmærksom paa, at Bygningens 
søndre, vistnok yngste og ved sine ejendommelige Gavle 
udmærkede Parti særdeles meget ligner Kirken i Roholte 
og Vaabenhuset ved Beldringe Kirke, saa at disse, om end 
næppe opførte af samme Bygmester, dog utvivlsomt er fra 
samme Tid, vistnok, som almindeligt antaget, fra den 
anden Halvdel af det 15. Aarhundrede. Der har været 
talt en Del om, hvor Indgangen til Kirken var i Klosterets 
Tid. Den maa have været paa Kirkens Nordside, hvor 
der nu er en tilmuret Dør, og det kan fremdrages, at 
endnu i den Tid, der gik forud for en Istandsættelse, som 
fandt Sted i Pastor Gjellebøls Tid (1859—1872), havde 
Modstandspillerne ved hin Dør ikke det samme Udseende 
som nu, men saa nærmest ud, som om de var tilbage
blevne Stykker af nedbrudte Mure. At Indgangen fra Klo
steret har været gennem den tilmurede, nordre Dør for
klarer ogsaa, at det østre Vindue i den midterste af de 
tre Kapelgavle er meget større end alle de øvrige Vinduer 
i Kirken; thi naar man i den gamle Tid traadte ind i Kir
ken gennem hin Dør, maa der have vist sig et særlig til
talende Parti, der dannede ligesom et Hovedskib paa tværs 
af Kirken, et Parti, som senere er forstyrret ved Prædike- 
stolens Anbringelse og ved, at den brede Aabning, der 
findes i Muren mellem de nuværende to Skibe, og som

*) Ingerslev, Afhandling i Personalhistorisk Tidsskrifts II. i flg.
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svarede til Indgangsdøren og det brede Vindue, er gjort 
lavere, for at Baldakinen over Prædikestolen kunde faa 
bedre Støtte. Det kan ogsaa bemærkes, at der maa have 
været mere Lys i Kapellerne i den gamle Tid, thi i det 
tilmurede Vindue bagved det nu anvendte Alter er Spros
serne af Munkesten, medens Tilmuringen er udført ved 
Hjælp af de mindre Sten, som først kom i Brug i det 
16. Aarhundrede.

Over de Messeklæder, som brugtes i den katolske 
Tid, haves endnu en Liste fra Aar c. 1536, skrevet paa 
Plattysk og sandsynligvis forfattet af en af Kongens tyske 
Udsendinge. Da der næppe findes mange lignende Lister, 
som giver et Begreb om Dragterne ved den katolske Guds
tjeneste her i Landet, fremsættes den nedenfor*).

Af de i Kirken begravede Personer er der nogle, som 
fortjener en noget mere indgaaende Omtale, end de hidtil 
har faaet, saaledes fremfor alle andre Korfitz Rønnov, der 
i sin Tid var en af Danmarks mest fremragende Mænd. 
Hans Ligsten er endnu i god Behold og vækker straks 
Opmærksomhed ved sine underlige, snørklede Munkebog
staver, ved hans og hans Hustrus Vaabenskjolde, der er 
anbragte skraat mod hinanden, udskaarne, som det var 
Brug i det 15. Aarhundrede, og ved de underlige, næsten 
et Fuglehoved lignende Hjelme, der bæres af Skjoldene. 
Korfitz Rønnov var Rigsraad, Ridder, tilsidst Hofmester 
hos Dronning Dorothea, Kristoffer af Bayerns og Christian

*) I Listen (Topografisk Samling, Papir, Præstø) nævnes:
1 grøn Fløjls Korkappe, 1 hvid do., i broget Silke do., 2 grønne 

Fløjls Diakonkapper, 2 røde do., 2 Messehagler («Misswanth?) og Gylden
stykker, 1 rød Fløjls do., 2 Messesærke (cAlffe»), 3 Tøjer («Doeker»), 
1 Alterdug («Alterlaken») af Linned, i do. besat med Blyant og 16 for
gyldte Smykker, 1 do. med grøn Besætning, 1 do. med indbyrdes adskilte 
Silkestykker («vordelte siden gewannd»), 1 rødt Alterklæde («Altarkled») 
og i blaat, 5 Silkepuder, 2 blaa Korkapper, 1 Messehagl besat med blaat 
Fløjl, 1 Kiste med allehaande gamle Messeklæder.
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I.’s Enke. Han findes skrevet til Faarevejle*). 1474 næv
nes han som Lensmand paa Jungshoved Slot**). I en 
Mangfoldighed af Aktstykker forekommer hans Navn, og 
det fremgaar af dem, at han har deltaget i en Mængde 
offentlige Sager, til Dels af største Betydning, foruden i 
private. Det kan saaledes nævnes, at han 1450 sammen 
med andre Rigsraader har beseglet det Forbund, som ved 
Christian I.’s Kroning til Konge i Norge sluttedes mellem 
Danmark og hint Rige, at han 1470 var med Kongen paa 
Segeberg, da denne lod sin Broder, Grev Gert af Olden- 
burg, bevogte, indtil han havde givet Afkald paa al Ret 
til Sønderjydland og Holsten***), og at han 1487 var med 
i Lund til at besegle det Aktstykke, der bekræftede Chri
stian n.’s Hylding som Konge efter Faderens Dødf). At 
han blev begravet i Præstø Kirke og ikke i nogen af de 
Kirker, som hørte til hans Gaarde eller Len, maa vel nær
mest tilskrives den Forkærlighed, som Dronning Dorothea 
nærede for Klosteret, hvad der vel ogsaa var Aarsag til, 
at han kom til at eje Gaard og Grund i Præstø og skæn
kede Klosteret et Hus i samme By. Der er nogle mærke
lige Uoverensstemmelser mellem Ligstenens Angivelser om 
hans Dødsaar og om hans Hustrus Vaabenskjold og, hvad 
der ellers vides herom. Paa Stenen staar der vistnok, at 
han døde 1490; men han nævnes som Vidne paa Sjælands 
Landsting den 22. Januar 1494ff). I alle Tilfælde maa han 
være død inden den 11. Juni 1494; thi paa hin Dag ud
stedte hans Enke paa egne og flere Slægtninges Vegne den 
Erklæring, at hun var fyldestgjort for de Penge, for hvilke

*) I Slægtebogen Thott, Man. Fol. Nr. 1087 findes han ogsaa 
skrevet til Urup.

**) Klevenfeldts Samlinger.
***) Voss’ Ekserpter LU.

f) Hvitfeld 992.
ff) Kbhs. Dipi. I. 228.
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han havde faaet Jungshoved Len til Pant*), og 1494 over
tog ogsaa en anden Jungshoved som Pantelen**).

Han var gift første Gang med Ellen Gyldenstjerne, 
Datter af den ældre Henrik Gyldenstjerne til Restrup, og 
Bryllupet holdtes, saavidt synes 1447***). Anden Gang 
var han gift med Berete, Datter af Joachim Flemming til 
Knudstrup. Det er hendes Vaabenskjold, der tillige med 
Korfits Rønnovs findes paa Ligstenen; det stemmer med, 
hvad der i Almindelighed angives at have været denne 
Families Skjoldmærke, tre røde Bjælker, de to øverste be
lagte hver med tre Guldkugler, den nederste med to, det 
Hele i gylden Grund. Vesselhornene, som pryder Hjelmene 
paa begge Skjolde, danner derimod for saa vidt en Afvigelse, 
som Hjelmprydelsen for en eller nogle af Grenene af Familien 
Flemming, særlig den endnu i Sverig levende, er et Taarn 
med Fanerf); men Vesselhornene er dog den oprindelige 
Prydelse. Hustruens Dødsaar mangler paa Stenen. Maaske 
er det udslidt, snarere dog aldrig anbragt, i Lighed med 
hvad der almindeligt ses, dels paa flere Ligstene i Præstø 
Kirke, dels ogsaa i andre Kirker. Der er i hin Tid aaben- 
bart ikke fremtraadt megen Omhyggelighed i saa Hen
seende hos den efterlevende Slægt.

Paa Kirkens Prædikestol findes en Indskrift, ifølge 
hvilken den er opsat 1631 af Christian Grubbe til Lystrup 
og hans Hustru, Fru Jytte Gyldenstjerne. Der findes 
udtalt, at Aarsagen til denne Gave muligt har været, 
at hans Fader, Ejler Grubbe til Lystrup, 1585 befaledes at 
være med til at bestemme og modtage nogle Kirketiender, 
som Kongen vilde give som Hjælp til Istandsættelsen af

*) Klevenfeldts Samlinger, jvf. Voss’ Ekseipter LII.
**) Erslev, Danmarks Len og Lensmænd i det sextende Aarhundrede. 

***) Voss’ Ekserpter LII.
f) Hiort-Lorenzen og Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1892. — Paa 

Skjoldet i Fru Jytte Gyldenstjernes, i det følgende omtalte Vaabenbog 
o. fl. St., findes tre Kugler paa hver Bjælke.
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Vordingborg og Præstø Kirker, og at Ejler Grubbe skulde 
føre Tilsyn med Anvendelsen af Hjælpen*), hvornæst 
den her nævnte Søn skulde have efterfulgt Faderen i saa 
Henseende efter dennes Død, der indtraf kort efter. Dette 
kan ikke nærmere paavises; men i alt Fald er der en 
Slags Familieforbindelse mellem den ovenfor nævnte Kor- 
fits Rønnov og Christian Grubbe, som kan have bidraget 
dertil.

Korfits Rønnov havde nemlig i sit første Ægteskab 
to Døttre og én Søn, der formodes at være død 
som yngre, uden Afkom. I hans andet Ægteskab havde 
han tre Døttre, af hvilke den ældste, Anne, blev gift med 
Erik Hardenberg til Hvedholm m. fl. Et af dennes Børn 
var Ejler Hardenberg, den bekendte Rigshofmester, og en 
Søn af ham, Rigsraad Erik Hardenberg til Mattrup m. fl., 
traadte atter i Forbindelse med den Rønnovske Slægt, idet 
han giftede sig med en Datter af Rigsraaden Ejler Rønnov, 
der nedstammede fra en Slægtning af Korfits Rønnov.

Christian Grubbes Ægtefælle, Fru Jytte Gyldenstjerne, 
var Datter af Rigsraad Predbjørn Gyldenstjerne til Vosborg 
og Fru Birgitte Rosensparre. Efter dennes Død ægtede 
Predbjørn Gyldenstjerne Mette Hardenberg, som var Datter 
af den sidstnævnte Erik Hardenberg og Anne Ejlersdatter 
Rønnov, og der indtraadte saaledes for Fru Jytte Gylden
stjerne ved hendes Stedmoder en Slags fjern Familieforbin
delse mellem hende, hendes Mand og Rønnoverne**).

Alt dette kan det synes meget smaaligt at dvæle ved 
i Nutiden; men i hin gamle Tid var det anderledes, og

*) ii. Sept. 1585. Sj. Tg.
**) Predbjørn Gyldenstjernes og Mette Hardenbergs Portræter findes 

i Danmarks Adels Aarbog 1897 S. 193, Birgitte Rosensparres Portræt 
samme 1899 S. 373, Anne Rønnovs i samme 1899, foran. Om et af 
Anne Rønnov forfattet Haandskrift se Personalhist. Tidsskr. 3. V. 159 fl.
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man passede meget nøje paa Slægtskabsforholdene. For
uden paa andre Maader, som ved Slægtebøgerne*), træder 
dette ogsaa frem paa Prædikestolen, og, for at forstaa de 
Mærker, som findes anbragte under dens Vaabenskjolde, 
maa der endnu tilføjes, at Fru Jytte Gyldenstjerne, da hun 
blev gift med Christian Grubbe, var barnløs Enke efter 
Peder Juel til Gjorslev og Hesselmed, der døde 1612 og 
var en Søn af Vincens Juel og Fru Elsebe Svave, Datter 
af den som Christian III.’s Ven og Raadgiver bekendte 
Peder Svave til Gjorslev; endvidere at Christian Grubbe 
var Søn af Rigskansler Ejler Grubbe til Lystrup og Fru 
Kirstine Lykke.

Disse Slægtskabsforhold er trofast bragte i Erindring 
ved de Vaabenskjolde, som pryder seks af Prædikestolens 
Sider.

Det Skjold, under hvilket der staar C. G. F. (o: Chri
stian Grubbes fædrene), er Familien Grubbes. Det er ved 
en Zigzaglinie delt, saa at det viser tre røde Spidser fra 
venstre Side i Sølvfelt.

Det andet Skjold, under hvilket der staar C. G. M. 
(o: Christian Grubbes mødrene), er Familien Lykkes. Det 
er firdelt. Første og fjerde Felt har Sølvbund med et 
sort Møllehjul, det andet og tredie viser et rødt Felt, i 
hvilket der ses en vinranket Bjælke.

Det Skjold, som er betegnet F. J. G. F. (o: Fru Jytte 
Gyldenstjernes fædrene), har det smukke, simple Mærke, 
som tilhørte dennes Stamfædre, en syvtakket Guldstjerne i 
blaat Felt.

Skjoldet, der er betegnet F. J. G. M. (o: Fru Jytte 
Gyldenstjernes mødrene) skal forestille Familien Rosen-

*) Efter Jytte Gyldenstjerne benævnes den alt foran omtalte, meget 
bekendte Vaaben- og Slægtebog, som nu findes i Rigsarkivet. — Der var 
samtidig to andre Fruer Jytte Gyldenstjerne, den ene Datter af Laxmand 
Gyldenstjerne til Bjersgaard, den anden af Knud Gyldenstjerne til Tim.
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sparres; men her synes der, formodentlig ved en Istand
sættelse, at have indsneget sig nogle Fejl. Det viser nem
lig tre røde Roser paa en bøjet, blaa Sparre med sort 
Grund, medens det skulde vise tre røde Roser paa en bøjet 
Sølvsparre paa blaa Grund.

Det Skjold, der er mærket S. P. J. F. (o: Salig Peder 
Juels fædrene), har Familien Juels berømte Mærke, der er 
bekendt fra blandt andre Steder Niels Juels Statue i Kjøben- 
havn. Det indeholder det ligesom forudsigende Tegn, en 
lille, gylden Stjerne over fire gyldne Bølger i blaat Felt.

Det sidste Skjold, der er betegnet S. P. J. M. (o: Salig 
Peder Juels mødrene), skulde ifølge det foregaaende være 
Familien Svaves; men det viser et gyldent Pentagram eller 
en femoddet Stjerne i blaat Felt. Dette Mærke tilhører 
nærmest Familien Skave og stemmer ikke med det Mærke, 
som angives at være ført af Peder Svave, en rød Rose 
med tre Kløverblade paa Stilke, udgaaende fra Rosen, i 
blaat Felt*). Peder Svave var imidlertid gift med Elsebe 
Skave, og ifølge velvillig Oplysning af Hr. Arkivar i Rigs
arkivet Thiset maa det formodes, at man i dette som i 
nogle andre Tilfælde med velberaad Hu har foretaget en 
Ombytning og her sat Mormoderens Vaabenskjold i Stedet 
for Moderens, da Familien Skave var mere anset og af 
langt ældre Oprindelse her i Landet end Familien Svave.

Prædikestolen er det yngste Mindesmærke i Kirken 
om den gamle, danske Adel. I det 16. og 17. Aar- 
hundrede uddøde jo næsten alle de store Slægter, hvis 
Navne træffes i Godt og Ondt i Danmarks Historie i den 
gamle Tid. Kongemagten, støttende sig til Embedsmændene 
og Borgerstanden, traadte frem, og det er i O verensstem-

*) Kløverbladene tindes i Reglen malte grønne, saaledes ogsaa i 
Jytte Gyldenstjernes foran nævnte Vaabenbog. Dog synes ogsaa nogle af 
Familien Svaves Grene at have haft dem hvide (jvf. Sandvig, Peder Svave 
til Giordsløv, Kbh. 1777. 39).



Bidrag til Præstøs Historie. 461

melse hermed, at der for Tiden fra det 17. Aarhundrede 
især findes Mindesmærker over Personer, hørende til hine 
Klasser, i Begyndelsen skønne og kostbare, som særlig 
Alteret og nogle af Epitafierne, derpaa tarveligere og 
ringere, alt som Aarene gik, daarlige Tider afløste de for
dums gode, og Snæverheden i Anskuelser blandt andet 
fandt sit Udtryk deri, at det 1682 blev forordnet, at 
Epitafier vel maatte opsættes i Kirkerne, men alene med 
Indskrift og ikke med Afbildninger og ikke til nogen 
højere Pris end 300 Rdlr.*). Mindesmærkerne findes alle 
beskrevne, og der er derfor kun Anledning til at frem
drage og bringe i Erindring, at af den i et af Mindes
mærkerne nævnte Sognepræst, Mag. Peder Winslows Børn 
var der et, som erhvervede sig en stor Berømmelse, men 
tillige i Forbindelse hermed bragte sin Fader megen Sorg. 
Det var den ældste Søn, Jakob Winsløw, der, efter at 
have studeret i Kjøbenhavn, Lejden og Paris, opnaaede 
Doktorgraden, fik et stort Navn som Anatom og blev 
kongelig fransk Livlæge, men tillige gik over til den 
romersk-katolske Tro. Den næstældste Søn, Niels Brun 
Winsløw, var ogsaa i Besiddelse af stor Begavelse. Han 
blev Dr. med. 1709, men døde alt 1711 under den Pest, 
som da hærgede Kjøbenhavn**).

Et særeget Forhold er der dog, saavel i Præstø Kirke 
som i mange andre, som maaske kan berøres her, da 
det ikke, saavidt vides, nogen Sinde er blevet nærmere 
omtalt eller undersøgt. Det er, at medens der vel ogsaa 
fra det 18. Aarhundrede i Præstø Kirke findes Lysekrone 
og Lysearme, som ifølge Indskrifter paa hine Genstande 
er forærede Kirken i Begyndelsen af hint Aarhundrede, 
maaske ikke uden Forbindelse med de Ulykker, som i

*) Kbhs. Dipi. VII. 25.
*♦) Se nærmere om disse: Bloch, Den fyenske Gejstligheds Historie I. 

Odense 1787—88. 491 flg. og Rørdam, Kirkehist. Saml. 4. VI. 561 flg.
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Form af Ildebrand og Pest overgik Byen 1711, saa er 
saavel den nu benyttede Døbefont som det tilhørende 
Messing-Døbefad skænket Kirken (af Karene Søffrensdatter*) 
og hendes afdøde Husbond Jacob Christophersøn) i Aaret 
1621. Dette tiltrækker sig jo ikke i og for sig Opmærk
somhed ; men det gentager sig i adskillige Kirker, som jeg 
har haft Lejlighed til at besøge, deriblandt ogsaa en Kirke 
(Hjertum) i Bohus Län, at Messing-Døbefade, der i det 
mindste tilsyneladende tilhører en langt ældre Tid, og som 
i flere, langt fra hinanden liggende Kirker er ens**), bærer 
Mærker eller Aarstal, der angiver eller i det mindste antyder, 
at de er forærede Kirkerne især i Tiden mellem c. 1600 
og c. 1650. Medens Kirkeklokker, Ligstene og Epitafier 
rundtom efterhaanden er bievne Genstande for grundige 
Undersøgelser og Beskrivelser, véd jeg ikke, at der er 
blevet Døbefadene lignende til Del***), og mindst det her 
berørte, særegne Forhold angaaende Tiden, i hvilken de er 
eller synes at være indgaaede i Kirkerne. Gisninger kan 
let opstilles; men en paa en mere indgaaende Undersøgelse 
grundet Betragtning maa være forbeholdt andre.

Fra den sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede lige
som omtrent selvfølgelig fra det 19. findes kun som Mindes
mærke et taklet Skib. Vil man opsøge Minder om Per-

*) Karene Søffrensdatter findes fremstillet tillige med hendes første 
Mand, Jakob Christophersøn, hendes anden Mand, Hans Erichsen, og to 
andre Personer paa det ældste Epitafium i Kirken. I et Stolestade i det 
nordre Skib, nærmest Indgangen til Kirken, til højre, er det vistnok hendes 
Navnetræk (K. S. D. 1613), der findes indskaaret. Det øverste Stolestade 
i det søndre Skib, nærmest Alteret, har en Indskrift, nu uden Aarstal, om 
at det er bekostet af hende, og flere Steder i samme Stade findes ogsaa 
indskaaret Bogstaverne K. S. D.

**) Fuldstændig ensartede Døbefade findes saaledes i Herringe Kirke 
i Fyen og i Vinderød Kirke i Sjæland.

***) To Afhandlinger om dette Emne, den ene af Bynch, den anden 
af Thorlacius, findes (i Følge velvillig Meddelelse) i Antiqvariske Annaler 
III, Kbh. 1820. — Senere synes der intet offentliggjort.
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soner, som har levet i Præstø i den Tid, maa man gaa 
ud af Kirken og rundt paa den smukke, tætbeskyggede 
Kirkegaard, som omgiver Kirken paa alle Sider, og fra 
hvilken man har en venlig Udsigt over Fjorden til Skovene 
paa dens anden Side. Her ligger i tæt sluttet Kreds de 
fleste af de Personer, som omtrent i Midten af det nys 
udløbne Aarhundrede og derefter har virket i Byen eller 
paa anden Maade været knyttede til den og dens Om
givelser. Forfatteren heraf har kendt de fleste af dem og 
vil ved det følgende søge at udfylde, hvad Mindesmærkerne 
ikke udtaler.

Blandt Gravene, der i det Hele taget altid er smukt 
holdte og om Sommeren stadig smykkede med Blomster 
og Kranse, gemmer en af de første ved Indgangen til 
Kirkegaarden fra Byens Hovedgade, skraas over for Kirke - 
taarnet, Levningerne af Carl Christian Gjøe Baastrup, Pre
mierløjtnant i Generalstaben, Adjutant ved 1. General
kommando, født 8. Juni 1844, død 8. Sept. 1874. Han 
hørte ikke egentlig til Præstøs Befolkning, og, naar hans 
Grav findes paa Byens Kirkegaard, er det, fordi hans 
Fader var Ejer af en af de nærliggende Gaarde; men, da 
Familien desuden i en lang Række af Aar var knyttet til 
Byen og Omegnen, bør det lidet, der vides om ham, 
næppe forbigaas.

Efter at han havde gaaet i Skole paa Herlufsholm og 
var bleven Student*), dernæst havde faaet den sædvanlige 
militære Uddannelse og var bleven Officer i Fodfolket, 
tilstodes der ham Adgang til Officerskolens Generalstabs
afdeling med det første Hold af Elever efter Hærloven 
1867. Her udmærkede han sig ikke alene ved Flid og 
Ihærdighed, men endnu mere ved sit klare Blik paa Krigs
kunst og militære Forhold i det Hele taget, og dette vilde

*) Leth og Wad, Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Næs
tved 1875. 277.
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vistnok have bragt ham til at yde sit Fædreland god Tje
neste, om det en Gang havde stillet et alvorligere Krav 
til ham. Han var sin Families Glæde og havde netop 
forladt Officerskolen og begyndt en Løbebane, der tegnede 
til at blive sjælden smuk, da Døden overraskede ham 
under en Orlov, der alene var bestemt til at benyttes til 
en glad Udflugt til Hjemmet.

Noget længere fremme, i en Sidegang, hviler Agent 
Hans Christian Grønvold, født 22. Novb. 1788, død 8. Maj 
1852, hans Hustru Mette Marie, født 22. April 1795, død 
31. Maj 1860, og to Sønner, som døde ganske unge. I 
Aarene omkring 1842 stod der paa Hjørnet af Præstø Adel
gade og Torvestræde en Samling af faldefærdige Bygninger 
med Tage, hvis Huller jævnlig forøgedes baade af Blæsten 
og af Drenge, som kastede til Maals efter de møre Tag
sten. Her hos den gamle, i Begyndelsen af Aarhundredet 
særdeles driftige Købmand Worm, der, saa vidt jeg erin
drer, endnu den Gang levede et ensomt Liv indenfor en 
af hine Bygninger, havde Agenten været i Lære. Da han 
selv begyndte en Forretning, varede det ikke længe, inden 
hans store Talent for Handel bragte hans Omsætning til 
at stige. Fler og flere blev de Kunder, der søgte til hans 
Købmandsgaard ved Byens vestre Indgang, fler og flere 
de Skibe, som førte hans Varer især til England. Han 
erhvervede sig det store Pakhus i Torvestræde, som tid
ligere havde tilhørt Worm, byggede tillige et stort Pakhus 
ved Havnen. Hans egen Gaard voksede baade i Længde 
og Bredde; Havnen og Tømmerpladsen forøgedes, et 
Brænderi kom til, og et Lystfartøj med en den Gang 
usædvanlig Størrelse og Udsmykning lagdes ved Havnen. 
Snart stod det klart for enhver, at Agenten, som hans 
Titel blev, var den Mand, uden hvis Samtykke eller Vel- 
villie intet i Byen kunde foretages eller trives. Dette for
andrede ham dog ikke. Han var og blev den samme, en 
jævn, velvillig, forstandig og hjælpsom Mand.
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I den store Dagligstue, som stødte op til Butikken, 
var der paa den ene Side, tæt ved den med en Glasrude 
forsynede, til Butikken førende Dør, hans egentlige Kontor, 
det vil sige en høj, smal Skrivepult, ved hvilken han be
sørgede de vigtigste af sine skriftlige Forretninger. Paa den 
tilstødende, anden Side i Stuen stod der udfor en Sofa et 
stort Bord, der benyttedes baade som Dagligstuebord og 
som Spisebord; i øvrigt fandtes der i Stuen kun tarvelige 
og til Dels gammeldags Møbler. Dog var Værelset godt 
nok til, at endog forholdsvis højtstillede Kunder kom ind 
i det fra Butikken og afsluttede deres Handeler med et 
Besøg hos Familien.

En egentlig Selskabelighed fandt dog ikke Sted i 
Agentens Hus. Der kom vel mange Mennesker til korte 
Besøg; men Huset var ellers stille, og der var ingen Ryk
ken ud og ind af Gæster, som gjorde et længere Ophold. 
Med Hensyn til Selskabelighed løste Agenten Opgaven paa 
en anden Maade.

Medens han levede, var det Byens gladeste Tid. Der 
var den Gang en for en lille By usædvanlig Rigdom af 
Festligheder, baade Sommer og Vinter, navnlig i Ferie
tiderne. Ballerne og Maskeraderne holdtes i Salen paa 
Raadhuset, som Agenten selv havde været med til at faa 
bygget c. 1824. Med hin Tids jævne Begreber fandt man 
ikke Salen nedværdiget, fordi den, efter at være brugt som 
Tingstue om Formiddagen, benyttedes som Dansesal om 
Aftenen, og man forargedes ikke over, at Fangerne sad 
nedenunder og hørte Musikken og Lyden af de Dansendes 
Trin.

Næsten altid var det Agenten, som var den egentlige 
Istandbringer af hine Sammenkomster og paa en Maade 
forestod dem. Ikke alene ifølge hans egen Karakter, men 
vel ogsaa for sine Døttres Skyld, kunde han nok lide, at 
der var nogen Munterhed i Byen. Han gjorde sig herved 
paa en Maade til ét med Byen, og det maa saaledes
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vistnok ogsaa tilskrives ham, at disse Fester langt mere 
samlede baade Høje og Lave, end det har været Til
fældet siden. I den tarvelige Sal med hvidkalkede Vægge, 
hvor Udsmykningen bestod alene i nogle grønne Guir
lander, og hvor Belysningen kom fra et ikke synderlig 
stort Antal Lys i en prunkløs Lysekrone og i nogle Blik
skærme paa Væggene, var det ofte næsten alle Samfunds
lag, der kunde findes repræsenterede; thi det var ikke blot 
Byens egne Embedsmænd og Borgere af større eller ringere 
Anseelse, som med deres Familier samledes der. Der kom 
tillige ikke ganske faa fra de store Gaarde i indtil flere 
Miles Afstand.

Det var desuden Skik og Brug, derhos i Sommertiden 
vel ogsaa nødvendigt for Varmens Skyld, at Døren fra 
Dansesalen ud til Trappegangen var aaben, og her stod 
da Tjenestefolkene hos Familierne i Byen i deres bedste 
Pynt, idet de turvis havde Lov til at gaa op og se paa 
Dansen.

Det Hele gik fortræffeligt i Agentens Tid. Man 
enedes, og Folk befandt sig vel under hans fordrings
løse Herredømme, der gjorde dem alle godt paa en eller 
anden Maade, ligefra Embedsmændene, af hvilke de, som 
var i trange Kaar, i ham fandt en beredvillig Hjælper, til 
de smaa Borgere, for hvem han ved sin store Virksomhed 
udvidede Indtægtskilderne, ja endog til de sidstes Koner 
og Døtre, som var inderlig glade over at komme med 
mellem alle de fine Folk og ved disse Fester faa en Af
brydelse af deres ellers saa stille Liv.

Ved Agentens Død skiftede det Hele temmelig brat. 
Den store Formue, som Agenten besad, fandtes ikke læn
ger samlet paa én Haand; Døttrene blev gifte og drog 
bort fra Byen. Ogsaa de fleste af Sønnerne forlod den. 
Politikken, som i Agentens Tid ikke havde grebet for
styrrende ind, bragte Spaltning i den før saa godt sammen
sluttede Kreds. En anden Aand gjorde sig gældende, og
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Familierne trak sig efterhaanden tilbage til deres eget for 
adskillige Aar*).

I Stedet for Festlighederne paa Raadhussalen traadte 
nu, saavidt jeg erindrer, Folketingsvalgene som det eneste, 
der ret formaaede at samle de fleste af Menneskene i 
Byen. I Almindelighed holdtes Forsamlingerne i den An
ledning under aaben Himmel i et Anlæg, hørende til For
lystelsesstedet «Frederiksminde», som Byen havde faaet 
bygget noget efter, at der langs Stranden var blevet an
lagt en smuk Spadserevej, som Stormfloden 1872 desværre 
ødelagde i en ikke ringe Grad. Men hverken Folketings
valgene eller de Baller m. m., som adskillige nydannede 
Foreninger fik sat i Gang paa «Frederiksminde», kunde 
paa nogen Maade erstatte, hvad der var gaaet tabt.

To af Agentens Børn har ogsaa fundet Hvilested paa 
Præstø Kirkegaard. Den ene var den næstældste Søn, 
Konsul Hans Peter Levin Grønvold, født 1822, død 1884. 
Han overtog straks efter Faderens Død dennes Forretning 
og søgte, at bringe den til at følge med Tiden; men han 
havde intet rigtigt Held med sig og afstod den efter
haanden til andre, medens han dog stadig indtil sin Død 
vedblev at bebo en Lejlighed i det gamle Hus. Den 
anden, der hviler paa Præstø Kirkegaard, er Grosserer 
Rasmus Grønvold, født 1817, død 1871. Efter en Tid 
lang at have haft en selvstændig Forretning i Store 
Hedinge overtog han en Del af den førstnævnte Broders. 
De andre Børn blev splittede rundtom og havde meget 
forskellige Skæbner, af hvilke nogle viser, at det ikke altid 
er en Lykke at være en Rigmands Barn.

*) Det første i selve Præstø trykte Blad, «Præstø Avis», udkom 
1858, redigeret af Julius Stilling. — Der var vel i 1847 begyndt at ud
komme en «Præstø Amtsavis», men dette Blad blev trykt i Nykjøbing p. F. 
og ophørte atter at udkomme i 1848. Det havde i øvrigt den mærkelige 
Skæbne, at nogle af de første Numre blev beslaglagte.
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Ikke langt fra Agentens Hvilested fandtes indtil for 
nogle Aar tilbage i Tiden det Gravsted, i hvilket Byens 
fordums Gæstgiver P. Bønsdorf og hans Hustru var be
gravne. Manden døde 1847, Hustruen 1849. En Del af 
Indbyggerne i Præstø forenede sig om at sætte et Jærn- 
gitter med Forbogstaverne i de Afdødes Navne om Gra
ven. Nu, da der er gaaet over 50 Aar siden dette skete, 
er Gravstedet nedlagt, og andre jordede paa samme Sted; 
men de gamle mindedes dog længe, da Bønsdorf i Agen
tens Tid vistnok var en af Byens mest indflydelsesrige 
Mænd. Der fandtes den Gang nemlig kun et ringe Antal 
Handelsrejsende, og i de smaa Købstæder fandtes ingen 
Hoteller, men kun en Gæstgivergaard med nogle faa Væ
relser for de enkelte Rejsende, som en sjælden Gang blev 
tvungne til at overnatte udenfor en bosiddende Families 
Hjem. Gæstestuen med sine lave Vinduer og Tællelysene 
paa Bordene om Aftenen var Gæstgivergaardens vigtigste 
Rum og Byens mest søgte, offentlige Samlingssted. Der 
fandtes ingen Klub i Byen, og der udkom intet Dagblad i 
den; men til Gengæld indfandt der sig mange i denne 
Gæstestue om Aftenen, læste de kjøbenhavnske Aviser og 
hørte nyt. Det livlige Samkvem gav Stedet en Betydning, 
som var mere end forbigaaende; thi ikke blot drøftedes 
Næstens private Anliggender; men Stedet var tillige paa 
en Maade Byens Børs, hvor mange Forretninger blev af
gjorte, og det kunde stundom have Betydning for en ung 
Mands Velfærd, om han kunde mage det saa, at han 
kom til at spille et Parti Kort med nogle af Byens Stor- 
mænd. Den vigtigste Egenskab hos en Gæstgiver i hin 
Tid var derfor ikke at kunne tiltrække sig Opmærksomhed 
i vide Kredse og skaffe sig et stort Ry baade nær og 
fjern; thi det var ikke dem, der kom langvejs fra, som 
skulde bringe ham Indtægt. Hovedsagen var, at Byens 
Folk kunde gøre sig det hyggeligt hos ham, særlig i de 
lange Vinteraftener, naar Sne og Slud afspærrede den ikke
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med nogen Gadebelysning forsynede By fra Omverdenen 
og det øvrige Land, og at han var en Mand med den 
rigtige Følelse for at tie og tale, saa at han forstod at 
beholde for sig selv, hvad han havde hørt, og at give et 
Vink, naar det kunde gavne en enkelt og ikke skade 
andre. I disse Henseender skulde man lede længe, inden 
man fandt en Mand som gamle Gæstgiver Bønsdorf, medens 
tillige hans Hustru var godt egnet til at støtte ham i, hvad 
der angik hendes Del af Virksomheden. Han var som 
Følge af sine Egenskaber meget agtet og nød stor Tillid, 
og, da han døde, blev det et stort Savn for Byen.

I den østre Side af Kirkegaarden, ved Muren, findes 
samlet en Række af Grave, i hvilke der er jordet de fleste 
af de i Byen mere fremragende Mænd fra den samme Tid.

Her hviler saaledes Toldinspektør Lassen, der var født 
1794 og døde 1857, tillige med sin Hustru. Han var i ét 
og alt, indtil de nye Tider brød ind og omtrent 1851 
medførte store Forandringer ogsaa i Byens Toldvæsen, en 
sjælden værdig Repræsentant for den gamle Tids Embeds- 
mænd. Det var jo endnu den Gang saaledes, at det for
mentes, at Statskassen burde se nøje paa at faa enhver 
Indtægt, som der tilkom den, og saa vidt muligt fri sig 
for Udgifter, og hvor smaaligt end meget af den Tids 
Væsen kan forekomme Nutiden, da Statskassen skal for
syne alt og alle, saa betragtedes det dog anderledes den 
Gang, og der var ikke mange, som fandt noget anstøde
ligt i det store Apparat, som sattes i Bevægelse for at 
passe paa, at ingen af de smaa Summer, der skulde ind
betales, gik tabt. Der var den Gang i Præstø baade en 
Toldinspektør og en Toldkasserer, maaske endog en Tid 
en Kontrollør, derhos adskillige Betjente, ingen selvfølgelig 
lønnede højt. Mindst af alle fandt Inspektøren, at han 
mistede noget af sin Værdighed, naar han i Uniform, med 
Følge af Betjente med Protokol under Armen, vandrede 
op og ned ad Byens Gade for at gaa rundt til de for-
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holdvis talrige, smaa Brændevinsbrænderier, som fandtes i 
Byen, og undersøge Kedlerne og Karrene og angive den 
Afgift, der skulde svares af hver Brænding. Der var den 
Gang endnu Accise i Byen. Ved Indgangen til Byen fra 
den vestre Side, gennem hvilken den meste Færdsel fore
gik, var der en Bom og et lille Hus, udenfor hvilket man 
altid saa en af Toldbetjentene sidde, naar det var godt 
Vejr, bevæbnet med den lange Søger, et Redskab af Jærn, 
bestemt til at stikkes ind i Halmen i Bøndervognene for 
at det kunde føles, om der ikke i den skulde være skjult 
accisepligtige Varer. Han havde her en ikke meget streng 
Tjeneste; thi, naar det ikke netop var Markedsdag eller 
lignende, kom der kun sjældent en Vogn. Der var den 
Gang omtrent ingen Bebyggelse paa Byens nuværende 
Vesterbro, og fra sin Bænk kunde han, rygende paa sin 
Pibe, se ud over Aaen og det Landskab, som udfoldede sig 
hinsides denne, og overlade sig til sine egne Betragtninger, 
som dog næppe altid paa Grund af de smaa Indtægter 
har været saa lystelige. Ogsaa denne Betjent havde 
Inspektøren undertiden at tilse, ligesom ogsaa hans Kollega 
ved Østerport, hvor der ikke var saa meget smukt at se 
paa, men om muligt endnu langt mindre at varetage. Saa 
var der ogsaa Havnen at tilse. Den Gang fandtes der 
ingen Toldbygning ved den, og den behøvedes næppe 
heller. Der var kun sjældent et Skib i den, naar det da 
ikke var et af dem, der udførte Agentens Korn eller kom 
tilbage fra en saadan Rejse, og disse Skibe gav ikke Told
væsenet meget at bestille. Daglig vandrede Inspektøren 
rundt til hine Steder, en værdig, gammel Mand med stor 
Ro i sin hele Færd. Hjemme hos ham var der ogsaa godt 
at være. Det var et stilfærdigt, hyggeligt Hus, hvis Pry
delse var hans tre Døttre, der sammen med Agentens var 
Byens mest søgte Baldamer, men langt mere stille og jævne 
i det daglige Liv.

Ikke langt fra Toldinspektøren hviler Byfogden J. C.
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Møller, født 1780, død 1856. Han havde i sine yngre 
Aar været meget virksom, og Byen skyldte ham saaledes 
især, at dens nuværende Raadhus blev bygget c. 1824. 
Med Aarene var han selvfølgelig bleven mere stille, men 
dog havde dette ikke Indflydelse paa hans Hjem. Det var 
tværtimod et af Byens livligste. Der var to Døttre, der
hos to Sønner, og naar de sidste kom hjem i Ferierne, 
særlig i Julen, var der altid megen Lystighed. Især blev 
der spillet Komedie med saa mange Tilskuere, som Væ
relserne omtrent kunde rumme, og om Sommeren var 
Døttrene, saa vidt erindres, nogle af de ivrigste til at faa 
Agentens Lystfartøj ud af Lejet, til en Tur rundt om 
Holmene eller endog lidt udenfor Halvøen Fed, der be
grænser Fjorden, til Ankerpladsen Hesteskoen i det inderste 
af Bugten, ja endog i meget smukt Vej videre ud henimod 
Faxe Strand.

I Forbindelse med de foregaaende maa ogsaa nævnes 
Byens fordums Apoteker H. C. Aarsleff, født 1812, død 
1878, hans Hustru, der overlevede ham indtil 1886, og 
Distrikstlægen C. F. Frost, født 1801, død 1865, der alle 
spillede en ikke ringe Rolle i Byens indre Liv. Den sidste 
tilhørte dog kun i visse Maader Byen; thi han var tillige 
Læge paa flere af de omliggende Herregaarde, og hans 
Interesser var saaledes delte mellem By og Land, der ikke 
altid kom godt ud af det sammen. Han og hans Hustru 
var omtrent de eneste fra Byen, som hyppigt blev bedte 
ud til Gaardene, og særlig hans Hustru var at beundre 
for den Færdighed, hvormed hun fandt sig til rette i de 
Kredse, som ellers ikke havde meget tilfælles med de 
borgerlige. Der var en Del Børn hos Distriktslægen, og 
den ældste Søn, Lorentz, gjorde sig senere en Tid lang 
ret bemærket, da han, efter at have været Købmand i 
England, blev Korrespondent for Bladet «Standard» og i 
denne Egenskab 1870 opnaaede en den Gang overalt
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meget omhandlet Samtale med Napoleon III., medens 
denne var Fange paa Wilhelmshohe.

Mange flere kunde nævnes; men de hørte ikke til de 
mest fremtrædende i Byens Liv i hin Tid. Derimod bør 
næppe Postmesteren forbigaas, skønt han ikke er jordet 
paa Præstø Kirkegaard, da jeg intet véd, som i hin By 
har karakteriseret Tidernes Vekslen mere end Virksom
heden paa Postkontoret i den. Ved Postkontor maa nu 
ikke forstaas en særskilt, mer eller mindre storartet Byg
ning, som den nu undertiden findes. Som alle Embeds
kontorer i den gamle Tid var Postkontoret en Stue eller 
to i vedkommende Embedsmands private Bolig, og blandt 
Byens lave, næsten altid énetages Huse fremtraadte den 
derfor ikke paa nogen anden, særlig Maade end ved sit 
røde Skilt med det kongelige Navnetræk, hvortil der iøvrigt 
fandtes omtrent Magen udenfor andre Embedsmænds Bo
liger. Da den første Postmester, som hørte til hin Tid, 
M. F. Mackeprang, beklædte Embedet, var Frimærkerne 
endnu ikke komne i Brug. Skulde man altsaa have et 
Brev besørget, kunde det ikke lægges i en Brevkasse 
udenfor Posthuset eller andetsteds i Byen, thi ingen saa- 
dan fandtes. Man maatte ind med det paa Kontoret, og 
dér regnede saa Skriveren Portoen ud, skrev den med Rød
kridt uden paa Brevet, til hvilket man jo i hin Tid næsten 
aldrig brugte Konvoluter; Portoen, der var meget uens
artet og rettede sig efter Afstanden, i hvilken Brevet skulde 
forsendes, blev saa erlagt kontant, og Brevet indskrevet i 
en Protokol. Saa kunde det afgaa. Det er hændt, da en 
lille Pige kom med et Brev, at Skriveren bad hende komme 
igen senere, da Husets Kat ikke gerne maatte forstyrres, 
og den laa netop og sov paa den Protokol, der skulde 
bruges. Selvfølgelig blev der under hine Forhold ikke skrevet 
mange Breve, og Postmesteren kunde meget godt nøjes 
med en Gang eller to om Dagen at gøre en lille Vending 
ind paa Kontoret, hvor Skriveren alene nemt passede det
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Hele. Da den næste Postmester fik Embedet, kom Fri
mærkerne og en Postkasse med dem. Jærnbaner var komne 
mere i Gang, Postforbindelserne og de Rejsendes Antal 
var tiltagne. Postmesteren maatte noget mere end før 
tage Del i Arbejdet paa Kontoret. Han kunde træffes 
dér adskillige Timer om Dagen; men der var dog endnu 
tilstrækkelig Tid til, at han, der var sygelig, kunde an
vende en ikke ringe Del af Dagen til de meget lange 
Spasereture, som han antog for nødvendige for sit Hel
bred. Da den tredie Postmester kom til Byen, var der 
yderligere kommet Telegrafanlæg. Der gik to Gange om 
Dagen Post til den nærmeste Station; den ene Gang paa 
den højst ubekvemme Tid Kl. 4 Morgen, foruden andre 
Poster til Faxe og Kalvehave. Denne Postmester maatte 
derfor personlig være til Stede paa Kontoret baade tidlig 
og sildig. Indtægterne var ikke synderlig voksede, medens 
Priserne paa alt var stegne overordentlig fra den første 
Postmesters Tid. Han benyttede en Søn som Skriver paa 
Kontoret, og i Nødsfald maatte en af hans Smaapiger gaa 
som Telegrafbud til bedre stillede Folk. Nu var der ide
lig Uro paa Posthuset. Tiderne var skiftede om.

I det yderste, østlige Hjørne af Kirkegaarden findes 
et stort Gravsted, der tilhører Familien Stampe, som nu 
i netop hundrede Aar har ejet Nysø og Jungshoved God
ser eller Baroniet Stampenborg, som Besiddelsen blev kaldt, 
da Holger Stampe, født 1754 og død 1827, købte og for
enede disse Godser. Det var omtrent i den Tid, som der 
her nærmest er Tale om, en meget kunstelskende Familie. 
Thorvaldsen, H. C. Andersen og andre var ofte Gæster 
paa Nysø, og flere Minder om Thorvaldsen, som dog ikke 
alle er bievne fredede senere, fandtes den Gang i Nær
heden af Gaarden. Der var saaledes en Række ægte 
Kastanietræer, som var plantet ved Vejen om den lille 
Park eller Lystskov, som støder op til Nysø Have, og 
som skulde minde Thorvaldsen om Italien, naar han spa-
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serede paa hin smukke Vej, hvor der indenfor Skovhegnet 
ligesom overalt i og ved Udkanten af Nysø Have findes 
en Mængde pragtfulde Egetræer, der mindst hidrører fra 
den første Tid, da Nysø blev til. De ægte Kastanietræer 
er forlængst forsvundne“, ligesom ogsaa det Lysthus, om
given af en tæt Hæk, der fandtes paa den saakaldte 
Antoniehøj ligefor Byen og Nysø, og hvor Familien Stampe 
tillige med Thorvaldsen stundom opholdt sig nogle Timer 
og glædede sig over den smukke Udsigt, som der haves 
derfra over Byen og Fjorden. I den ikke langt fra Nysø 
liggende Faxinge Skov findes den saakaldte Thorvaldsens 
Bakke, hvortil der stundom gjordes Udflugter fra Nysø 
paa Grund af de smukke, gamle Bøge, som findes paa 
Bakken, med mange indskaarne Navne, og den udmærket 
smukke Udsigt, som fra Bakken haves ud mod de dybt
liggende Dele af Skoven, Søen eller Fjordarmen Even, hvor 
mange vilde Fugle stadig holder til, og til Skovene paa 
den modsatte Bred. Skoven tilhører ikke Nysø, men Beldr- 
inge og Lekkende Godser, og en af dettes tidligere Be
siddere, Gehejmeraadinde Råben, har holdt Haand over 
Mindet her, dels ved ikke at lade de gamle Træer fælde 
og dels ved at bygge et Slags Hus paa Bakken. Et sær
ligt fredet Mindesmærke om Thorvaldsen er det bekendte 
Atelier i Nysø Have, hvor han tidt arbejdede, og hvor alt 
endnu omtrent forefindes, som da han sidst forlod det. Et 
af Mindesmærkerne paa det Stampeske Gravsted paa Præstø 
Kirkegaard synes ogsaa at skyldes ham. Det er det Bas
relief, der forestiller tre Børn, som spiller paa Harpe, Fløjte 
og Cither, og det er vistnok hugget af Mesteren selv. Det 
er anbragt i Muren over den Grav, i hvilken Jeanina Stampe, 
født 1833 og død 1861, er jordet. Næppe kunde der her 
været anbragt noget Mindesmærke, som vilde passe bedre 
til den Afdøde, der blev bortreven i sine bedste Aar, og 
hvis Sjæl i rigere Maal end de flestes var opladt for Kun
stens og Skønhedens Verden. Det kan maaske ogsaa frem-
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drages, at paa Thorvaldsens Museums Ydermur er baade 
hun og flere af Familien Stampes dalevende Medlemmer 
afbildede, siddende i en af de Baade, der er nærmest 
den, som ses at bringe Thorvaldsen til Landingsstedet; 
men desværre har jo Tiden taget saa meget paa dette 
Billede, at Personerne omtrent er ukendelige.

Endnu er eller rettere var der et Gravsted paa Præstø 
Kirkegaard, som kan nævnes, særlig fordi det heldigvis 
blev det eneste, der skyldtes det i Kjøbenhavn og flere 
andre Byer saa strenge Koleraaar 1853. Der har aldrig 
været noget Mindesmærke paa det, og det er forlængst 
udjævnet. Der under Græsdækket blev i hint Aar jordet 
en ung Kone, Thora Motsfeldt, tillige med sit spæde Barn. 
Hun var, da hun kom til Præstø som Husjomfru hos en 
af Byens Embedsmænd, vistnok den skønneste af alle de 
smukke, unge Piger, som der den Gang fandtes i Byen, 
og det var en stor Skare af Bejlere, der snart indfandt 
sig. Det blev Bagermester Motsfeldt, en ret velhavende 
og anset Borger, der førte hende hjem som Hustru; men 
deres Samliv blev kun kort. Koleraen kom ogsaa til 
Præstø. Hun og hendes lille Barn blev de udpegede, men 
heldigvis for Byen ogsaa de eneste Offre, som Smitsoten 
krævede i den.



Hvorfor Amtmand Bjelke blev suspenderet.
En Episode fra Sydsjælland 1807.

Af

G. Hornemann.

Under 5. Septbr. 1807 udgik der fra danske Kancelli 
(dengang i Kolding) følgende Skrivelse:

Hans Majestæt har allernaadigst befalet, at det skal 
tilkendegives samtlige Embedsmænd paa Øerne, som kunde 
være udsatte for at omringes af Fjenderne, at de, naar 
Kommunikationen afskæres dem, haver at forholde sig efter 
bedste Skønnende og at bruge Embeds Konduite.

Indholdet af denne Ordre forekommer saa selvfølgeligt, 
at den egentlig maa synes ganske overflødig. Thi hvad 
skal Embedsmænd i den givne Situation gøre andet end 
— med eller uden udtrykkelig Anvisning — handle netop 
som her foreskrevet? Skrivelsens Betydning kan da ikke 
søges i den Vejledning, den giver, thi den er ingen. Hen
sigten har vel snarest været gennem den extraordinære 
Bemyndigelse at opmuntre de ængstelige, hvem Faren let 
kunde gøre helt forsagte, til ikke at vige tilbage for et 
Ansvar. De skulde kunne gøre Regning paa, at ved Be
dømmelsen af deres Handlemaade vilde de særlige Forhold 
blive tagne med i Betragtning. Opgaven kunde endda 
være vanskelig nok selv for den erfarne og dygtige Em-
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bedsmand, der maaske pludselig saa sig stillet over for en 
Situation, hvor der ikke var andet at gøre end at over
hugge den Knude, som ikke lod sig løse.

Et Exempel paa, hvor vanskeligt en Embedsmand 
kunde blive stillet, er, hvad der hændte Amtmanden over 
Præstø Amt, Kammerherre Johan Rudolf Bjelke.

I.

Efter Slaget ved Køge d. 29. Avgust gik en Afdeling 
af den engelske Hær under Anførsel af den hannoveranske 
Generalmajor Linsingen syd paa for at hindre Resterne af 
de splittede danske Tropper i at samle sig og saaledes af
værge mulige ny Forsøg paa at undsætte København. 
Over Ringsted og Næstved naaede Korpset d. 2. Septbr. 
om Aftenen Vordingborg.

Den lille Købstads Øvrighed var den Gang Byfoged 
Jørgen Heboe, en Mand, der, hvordan han ellers var som 
Embedsmand, utvivlsomt ved denne Lejlighed ikke var sin 
Stilling voxen. Til nogen Undskyldning for ham maa dog 
tjene hans legemlige Svaghedstilstand. I April samme Aar 
havde han nemlig ved et Fald med Hesten brækket Laaret 
og kunde endnu kun bevæge sig frem ved Hjælp af Krykke 
og Stok1).

Saasnart Fjenden viste sig udenfor Byen, begyndte 
Vanskelighederne. Den brøsige unge Officer, der førte For
troppen, og som udtalte sin Forbavselse over, at Byens 
Øvrighed ikke modtog Generalen ved Indmarchen, forlangte,

Prokurator Jørgen Heboe udnævntes til Byfoged og Byskriver samt 
Vejer og Maaler i Vordingborg den 24. Maj 1805. Entlediget i Naade 
med Pension den 24. Jan. 1809. Død den 11. April 1820, 70 Aar gi.
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at der skulde stilles Lys i Vinduerne paa Troppernes Vej 
gennem Gaderne, en Fordring, der ogsaa blev efterkommet, 
hvad der senere gav Anledning til den for Heboe uheldige 
Udlægning, at han havde ladet Byen illuminere ved Eng
lændernes Ankomst. Men dette var kun Smaating. Næste 
Morgen fik han en Sag paa Halsen, der i sit videre Forløb 
havde de ubehageligste Følger baade for ham selv og 
andre.

Hermed hængte det saaledes sammen. Ved Efter
retningen om, at Fjenden nærmede sig, havde Heboe, efter 
Ordre fra Castenschiold, givet samtlige i Byen boende 
Skippere, Lodser og Baadførere Ordre til at forlade den, 
ligesom Skipperne paa de paa Rheden liggende Skibe havde 
faaet Befaling til at fjerne sig med deres Fartøjer fra Sjæl
lands Kyst, alt af velbegrundet Frygt for, at disse med de 
omliggende Farvande kendte Mænd af Englænderne skulde 
blive tvungne til at medvirke ved Troppers Overførelse til 
Smaaøerne. I god Tro til, at Ordren var bleven efterlevet 
af alle, svarede derfor Byfogden nej, da Linsingen strax 
om Aftenen efter sin Ankomst til Vordingborg lod fore
spørge, om der laa Skibe ved Byen. Imidlertid viste det 
sig, da Generalen næste Morgen kom ned til Havnen, at 
der dog laa sex Smaaskibe et Stykke ude. Kun de i Byen 
hjemmehørende var sejlet bort. De fremmede, deriblandt 
et fra Heiligenhafen, var roligt blevet liggende, eller havde 
dog kun fjernet sig et Stykke fra Byen. Uheldigvis var 
heller ikke den anden Del af Heboes Ordre bleven helt 
efterkommet. Da Linsingen kom hen i Strandgaden, hvor 
Lodserne boede, fandt han der en Reservelods, David With. 
Til Trods for, at denne vidnefast havde faaet Ordren for
kyndt, og endskønt den Lods, Andreas Spur, med hvis 
Baad han plejede at følge, havde opfordret ham til at gaa 
med de andre om Bord, havde han dog vægret sig og var 
bleven tilbage i Vordingborg, fordi hans Kone ikke vilde 
samtykke i, at han forlod Byen. Denne Mand, der snart
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skulde faa Ord for at have udført en patriotisk Daad, var 
i Virkeligheden et sølle Skrog, frygtsom og upaalidelig, 
dertil lidende af Epilepsi, hvad der havde foranlediget, at 
han havde ligget syg den meste Tid, da han otte Aar i 
Forvejen var inde til Orlogs, og kun havde kunnet bruges 
til Vandmand1). Da den engelske General havde faaet fat 
i With, beordrede han øjeblikkelig denne til sammen med 
nogle Jægere at ro ud til Skibene, som han formodede var 
ladede med Krigsarmatur, tilhørende Castenschiolds Hær, og 
faa dem til at lægge sig nærmere mod Land. I et af 
Forhørene fortalte With, hvis Forklaringer om, hvad der 
senere foregik om Bord, iøvrigt er modstridende og delvis 
vitterligt urigtige, at han havde sagt til Linsingen, at der 
var for lavt Vand til, at Skibene kunde lægge længere ind, 
og at dette ikke heller havde kunnet ske, med mindre de 
var bievne lodsede, men hvordan det nu forholder sig her
med, saa er det sikkert, at da Linsingen strax efter red 
bort, og Jægerne ikke var i Nærheden, saa benyttede 
Lodsen Lejligheden til alene at gaa i en Baad og ro ud 
til et af Skibene. Ligeledes synes det efter Skipperens 
Forklaringer sikkert, at With, vel kommen om Bord, har 
fortalt ham, at Englænderne havde besat Vordingborg, og 
at det var bedst at sejle bort, hvorefter Skipperen lettede 
Anker. Under Forbisejlingen fik de andre Skippere samme

l) David Withs Sjælesørger, Sognepræst Hertel i Vordingborg, var 
ikke synderlig tilfreds med dette sit Sognebarn, som det vil fremgaa af 
følgende Attest, han gav ham.

At Reserve Lootsen David With her i Byen ikke uagtet han flere 
Gange derom er bleven erindret, har ladet sin Søn Daniel, der er døbt 
1787 d. 4. Juli, enten gaae i Skole eller paa anden Maade lære at læse, 
hvorover han er opvoxet i en Vankundighed, som ikke har tilladt mig at 
tage ham til Confirmation og som meget lader befrygte, at Faderens Lige
gyldighed for Religion og Gudsfrygt vil ogsaa i Henseende til Sønnens 
Moralitet have sørgelige Følger, bevidnes herved efter Begiering. Wor- 
dingborg d. 9de Martii I808.
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Besked og lagde samtlige deres Skibe over under Falster. 
Da Englænderne opdagede, hvad der var paa Færde, skød 
de efter de danske Skibe først med Geværer, senere med 
en Kanon, som de fik ned til Stranden, men uden at gøre 
de bortsejlende nogen Skade. Linsingen var i Forvejen 
vred paa Heboe, som han troede med Vilje havde narret
ham. Nu blev han yderligere opbragt paa ham og truede 
i sin Forbitrelse ikke blot med at nedskyde Lodsernes 
Huse, nej, hele Byen skulde undgælde og stikkes i Brand, 
hvis ikke den bortflygtede Lods — man troede en Tid 
lang ikke, det var With, men en anden, Lars Ploug — 
blev skaftet tilstede. Men Byfogeden selv, erklærede en af 
Linsingens Adjutanter, burde hænges. Den paagældende 
Officer gik saa vidt, at han tog den arme Øvrighedsperson 
under Hagen og demonstrerede ham, hvorledes man skulde 
bære sig ad med at klynge ham op — «Saadan skal du 
op, Karl!» — og engelske Soldater kom slæbende med en 
Galge, som de anbragte i Nærheden af hans Hus. Hen
sigten med alt dette, at jage Byfogden og Borgerne en al
vorlig Skræk i Livet, naaedes fuldkomment. Thi selvføl
gelig var det hele ikke saa alvorligt ment. Sognepræst 
Hertel fik uden Vanskelighed Linsingen til at opgive Tanken 
om at stikke Byen i Brand, men til Gengæld forlangte 
Generalen nu, at der skulde stilles Sikkerhed for Lodsens 
Tilstedekomst. Byfogeden selv og Amtsforvalteren skulde 
følge ham som Gidsler. Imidlertid slap Heboe, fordi
han, som før berørt, for Tiden ikke var meget mer 
end en syg Krøbling, og i Amtsforvalterens Sted tilbød 
sig hans ældste i/aarige Søn, Matthias, der var Elev i 
Byens Latinskole. Da de engelske Tropper næste Morgen 
d. 3. Septbr. forlod Vordingborg, maatte den unge Fride- 
richsen virkelig ogsaa ledsage dem. En Vejpikør Bigant, 
der ved den Lejlighed saa ham, udtalte for Linsingen sin For
bavselse over at finde Matthias, som han godt kendte, blandt 
Soldaterne, hvorpaa Generalen svarede ham: «Denne unge
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Mand følger med os som Gidsel, men De kan berolige 
hans Fader med Forsikring om, at han skal blive behandlet 
som min egen Søn.» Bigant vilde have underrettet Amts
forvalteren herom, men fandt denne saa nedslaaet, at det, 
besynderligt nok, ikke syntes ham raadeligt at tale til Fri- 
derichsen om Sønnen.

I sin store Ængstelse tilstillede Amtsforvalteren næste 
Dag, d. 4. Septbr., Heboe en «Reqvisition» paa stemplet 
Papir, hvori det gjordes gældende, at Vordingborg ikke 
hørte under hans Jurisdiktion, og at han ingen Lod eller 
Del havde enten i Affæren eller i de bortflygtede Skibe 
og deres Ladninger. Derfor burde heller ikke han, men 
Skibenes og Ladningernes Ejere staa Linsingen til Ansvar. 
For at faa oplyst, hvem disse Ejere var, ønskede han en 
Undersøgelse. Ved Forhøret vilde han selv give Møde.

Heboe lovede, at Undersøgelsen skulde blive fremmet 
saa meget som muligt, men rettede iøvrigt, trængt som 
han blev ikke alene af Friderichsen, men ogsaa af ad
skillige andre for deres By bekymrede Borgere, sine An
strengelser paa at faa fat paa den undvegne Lods, om 
hvem han nu havde bragt i Erfaring ikke alene, at det 
var David With, og ikke som tidligere antaget Lars Ploug, 
men ogsaa, hvor han opholdt sig.

Da David With havde faaet det af ham lodsede Skib 
til Ankers under Falster i Nærheden af Gaabense, gik han 
fra Borde i den samme Baad, hvori han var kommen til 
Skibet. Kort efter traf han i Søen paa en stor Baad, der 
sejlede til Stubbekøbing, og til hvilken han, da han ikke 
turde komme tilbage til Sjælland, fastgjorde sin Jolle. Fra 
Stubbekøbing gik han strax til Grønsund, hvor han tog 
Ophold hos sin Svigersøn, Lods Rasmus Jørgensen, og her 
var han, da han paa Heboes Foranledning modtog en Op
fordring til at vende tilbage til Vordingborg.

Dette Hverv, at skaffe David With tilstede, havde By
fogeden overdraget sin Fuldmægtig- og to Mænd. hvem
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han i Tillid til, at Amtsforvalteren vilde dele Udgiften med 
ham, havde lovet 20 Rdlr. for deres Ulejlighed. For det 
Tilfælde, at Lodsen skulde vise sig uvillig til at følge med 
tilbage, havde han medgivet Udsendingene en Rekvisition 
til Øvrighederne paa Falster, hvorved han begærede With 
anholdt og taget under Forvaring, indtil han paa nærmere 
Forestilling havde indhentet Resolution om, hvad der videre 
skulde foretages. Der blev dog ingen Brug for Rekvisi
tionen. With gjorde ingen Vanskeligheder, da han hørte, 
at Englænderne havde forladt Vordingborg, men man for
tav rigtignok for ham, at Linsingen havde fordret ham ud
leveret, og at det var Grunden til, at man kom tre Mand 
stærk for at faa ham til at vende hjem igen. Først efter 
Ankomsten til Vordingborg d. 5. Septbr. tidlig om Mor
genen — hele Natten havde man tilbragt i en lille Baad 
paa Søen — begyndte Sammenhængen at dukke op for 
ham. I Stedet for at faa Lov til at begive sig til sit 
Hjem blev han nemlig, efter at være ført op til Byfogeden, 
hensat i Byens Arrest, hvor der paalagdes ham et Feltjern 
(to Bøjler om Haand og Fod, forenet med en Lænke). 
Nogle Timer efter afhentedes han til Extrarets Forhør i 
Byfogedens Hus. Her fremstilledes han vel uden Jern, men 
efter Forhørets Slutning blev Feltjernet ham atter paalagt, 
og ikke nok med det. Amtsforvalteren, som havde over
været det, fik ham i sin Bekymring for Sønnen yderligere 
paalagt en Springer (en Jernbøjle om hver Fod, forenet 
med en Jernlaas eller Bolt), men Byfogeden gav dog Ordre 
til, at Springeren ikke skulde tillaases med den tilhørende 
Hængelaas, saa at enhver kunde tage Springeren af uden 
Nøgle. Overhovedet sparede Friderichsen sig ikke for at 
faa With afsted. Han var misfornøjet med, at Heboe ikke 
i højere Grad havde fremskyndet Forhøret; nu sørgede han 
ikke blot for at skafte Befordring til Arrestantens Trans
port samme Dag, men overtalte ogsaa, da Arrestforvareren 
var syg, og Politibetjenten bad sig fritaget for at følge
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med, Told- og Konsumtionskasserer Berg til sammen med 
en af Byens Borgere at ledsage Fangen til Næstved. Helst 
havde Amtsforvalteren set, at With uden videre var bleven 
sendt til Linsingen, men det vilde dog Heboe ikke indlade 
sig paa. Skræmmet og hidset af sine Omgivelser, som 
han var, synes han dog at have indset, at dette let kunde 
blive ham for dyr en Spas. «Det lader jeg nok være», 
ytrede han.

Endelig var alle Forberedelser trufne, og With, der 
sagtens først nu er ble ven rigtig klar over Situationens 
Alvor, førtes grædende frem. Tynget og besværet af 
Lænkerne maatte han hjælpes op paa Vognen. Han havde 
forinden bedt om at blive fri for Springeren, der trykkede 
hans Ben; han lovede ikke at vige fra Vognen. Men Fri- 
derichsen svarede hertil, at hans Begæring kunde ikke op
fyldes. «Vordingborg skulde ikke udsættes for hans Narre
stregers Skyld». Da With undervejs igen klagede over, 
at Springeren trykkede Benet, tog man den dog af, men 
Feltjernet beholdt han paa, til man i Aftenskumringen 
naaede Næstved.

Her anmeldte Heboes Afsendinge Amtmanden Fangens 
Ankomst og overleverede ham samtidig dels en Udskrift 
af Extraretsforhøret, dels et Brev fra Byfogeden af følgende 
lakoniske Indhold:

Underdanigst!
Hermed fremsendes Lotsen David With, som forvolte 

den store Ubehagelighed ved de engelske Troppers Nær
værelse her i Byen, tillige følger Extra Rets Forhøret over 
ham og ved hans Frembringelse til Generalen forventes 
den tagne Gidsel at vorde hævet.

Wordingborg, den 5te Septbr. 1807.

Underdanigst 
Heboe.
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Bjelke forudsættes her at være gjort bekendt med 
Sagen, hvad han ganske vist ogsaa for saa vidt var, som 
Heboe Dagen før havde tilskrevet ham og sat ham ind i 
den, men rigtignok paa en noget mangelfuld og for en 
Embedsskrivelse yderst uheldig Maade. Heboe nævnede 
Linsingens Ordre til With og dennes Flugt, bad dernæst 
Amtmanden forestille den engelske General, at Krigsarma- 
turen fra Vordingborg allerede var afsendt til Bjelke d. 27. 
Avgust, og at Armaturen fra Falster var afleveret i Køge 
og formodentlig der falden i Englændernes Hænder, «og i 
Betragtning heraf formodes, at den engelske Generals Vrede 
mod mig og Byen derved vil formildes, og den tagne 
Gidsel blive hævet». Først i en Efterskrift omtaltes det, 
at han havde føjet den kraftigste Anstalt til at faa David 
With paagreben «for efter Omstændighederne at vorde 
straffet, ifald dette maatte befindes han paa nogen 
Maade har gjort skyldig til at udsætte Byen for Fare.« 
Men intetsteds var det nævnt, at han selv havde givet 
With Ordre til sammen med de andre Lodser at forlade 
Vordingborg, og det skønt han ansaa Lodsens Overhørig- 
hed for en Forbrydelse, der burde straffes. Ikke heller 
Extraretsforhøret indeholdt noget herom, alt af samme 
Grund: han frygtede for, at Sammenhængen skulde komme 
Linsingen for Øre og for Følgerne for ham selv heraf. Det 
havde summet i den Grad om ham med Trusler om, at der 
ikke skulde lades Sten paa Sten tilbage af Byen, at ikke et 
Hus skulde faa Lov til at blive staaende, og at han selv skulde 
hænges, saa tilsidst kun en Tanke var ham klar: sauve 
qui peut. Navnlig havde det gjort et stærkt Indtryk paa 
ham, da Linsingen foreholdt ham, at Lodserne lige saa 
vel som Byfogeden var Embedsmænd, og at enhver burde 
blive paa sin Post, naar Fjenden nærmede sig, samt at Lin
singen ved Afrejsen havde sagt, at han kom snart tilbage. 
Det er næppe for stærkt et Udtryk, at Heboe inden Withs
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Tilbagekomst var slagen med Rædsel. Han vilde lige
frem echappere og bad i en Promemoria Bjelke om Tilladelse 
til at foretage en Rejse og om at faa en anden konsti
tueret i sit Sted. Hans Hensigt var, vedgik han senere i 
Forhørene, naar han havde erholdt en saadan Konstitution, 
da at rejse med sin Familie til Falster, hvor hans Hustrus 
Forældre boede. Og saa dybt sad Skrækken ham i Blodet, 
at han saa vidt muligt, saa længe Fjenden var i Landet, 
søgte at skjule, at han d. 2. Septbr. havde givet Lodserne 
Ordre til at sejle bort1).

At ogsaa Amtsforvalter Friderichsen tilskrev Bjelke, 
endda flere Gange, og bad ham tale sin Sag for den eng
elske General og gøre, hvad han kunde, for at faa Sønnen 
fri, er en Selvfølge. Mindre rimeligt var det maaske deri
mod, at han ogsaa overfor Amtmanden ikke alene hævdede 
sin fuldkomne Uskyldighed, men ogsaa tilstillede ham et 
Forhør, der godtgjorde, hvem der var Ejere til de bort
flygtede Skibe og deres Ladninger. I Virkeligheden havde 
disse Mænd jo ikke en Smule mere Ansvar for det skete 
end han selv.

II.
I Hovedsagen var Bjelke ogsaa af Linsingen underrettet 

om, hvad der var forefaldet i Vordingborg. Den engelske

l) Hvor elendig Heboes Tilstand var, fremgaar bedst af en Læge
attest, han senere fremlagde. Han havde i Følge den paa Grund af Laar- 
bruddet været syg og sengeliggende i 12 til 16 Uger i Sommeren 1807 
Og var under Krigsurolighederne netop kun saa vidt, at han kunde være 
nogle Timer af Sengen; særlig under Fjendens Nærværelse i Vordingborg d. 
2. og 3. September kunde han ikke uden Krykke og menneskelig Hjælp 
med stor Besværlighed komme af sit Hus og saaledes kun en kort Tur. 
Lægen tilføjer, at han som Følge af Sygelejet og det udstandne Onde var 
yderst mat og nervesvækket,
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General havde sit Hovedkvarter i Amtmandens Hus, og 
efter Omstændighederne stod de paa en meget god Fod 
med hinanden. Allerede paa Udmarchen havde Linsingen 
boet hos Bjelke og da vist sig tilgængelig for de Fore
stillinger, denne lejlighedsvis havde gjort ham til bedste 
for Byen og dens Borgere, ligesom han i det hele synes 
at have haft Ord blandt Befolkningen for rimelig Hensyn
tagen og god Disciplin1). Med god Fortrøstning til Ud
faldet havde Bjelke derfor nu ved Generalens Tilbagekomst 
til Næstved henvendt sig til ham og bedt ham om at lade 
Klagen mod With falde og løslade Matthias Friderichsen, 
der daglig færdedes i Amtmandens Hus, idet han Morgen 
og Aften skulde præsentere sig for Generalen. Men i dette 
Punkt var Linsingen stiv. Allerede i Vordingborg havde 
han udladt sig med, at der maatte statueres et Exempel, 
og nu hævdede han, at han var bleven narret, og at han 
ikke vilde kompromittere sig. Da han havde forlangt, at 
Lodsen skulde skaffes til Stede, maatte han sættes i Stand 
til at vise sine Folk ham. Ellers vilde de tabe deres Agt 
for ham. Bjelke gentog sine Forestillinger, tilbød selv at 
kavere for den unge Friderichsens Tilstedeværelse, alt for
gæves. Men helt umedgørlig var Linsingen dog ikke. 
Han vilde række sig saa vidt, som han efter sin Opfattelse 
kunde. Han havde ikke bundet sig til at straffe With, 
og derfor kunde han uden derved at kompromittere sig 
frigive ham uden Straf, men ikke renoncere paa hans Frem- 
stillelse. Altsaa lovede han Bjelke i Paahør af en Del 
Officerer og Adjutanter, at naar den Lods, han havde ført 
Klage over, fremstilledes for ham, skulde ikke alene Mat
thias Friderichsen blive løsladt, men ogsaa Lodsen blive 
hjemsendt uden at lide Straf eller iøvrigt vederfares noget

x) I «Dagen» for il. Septbr. 1807 hedder det om ham: General Lin
singen har især erhvervet sig den største Højagtelse for den af ham holdte 
Krigstugt.



Hvorfor Amtmand Bjelke blev suspenderet. 487

ondt. Et Øjeblik var der dog, hvor han efter Bjelkes Me
ning havde været tilbøjelig til uden Betingelser at slippe 
Gidslet løs, men saa havde en af Adjutanterne omstemt 
ham. Maaske har dette bevæget Bjelke til endnu i sidste 
Øjeblik at gøre et Forsøg. Den 5. Septbr. om Morgenen af
rejste Linsingen fra Næstved, og ved Afskeden bad Amt
manden ham atter om give den unge Mand fri. Linsingen 
tog da hans Haand og sagde: «Hr. Baron, De kan for
lade Dem paa mit Løfte, naar kun Lodsen bliver frem
stillet, skal Friderichsens Søn blive frigiven saa vel som 
David With».

Bjelke mente herefter ikke der var andet at gøre end 
at finde sig i det uundgaaelige. Til det sidste Øjeblik 
havde han troet paa, at han skulde kunne overtale Lin
singen til at lade Fordringerne falde. Det var mislykkedes, 
og nu maatte hele det Indtryk, han havde faaet af Linsingen, 
tilskynde ham til at gøre, hvad der stod 1 hans Magt for 
at fyldestgøre Generalens Krav. Noget skriftligt havde 
han ganske vist ikke fra ham, men da Løftet var givet 
paa Kavalers Parole og i Linsingens underordnedes Nær
værelse, og da Adjutanterne havde udladt sig med, at 
deres Chef ikke plejede at indlade sig paa skriftlige Af
gørelser, mente Bjelke fuldt at kunne lide paa hans Ord. 
Dertil kom, at Linsingen aabenbart satte en Ære i at være 
en Mand, der ubrødeligt holdt, hvad han havde lovet. 
Ogsaa i Næstved havde man set Prøver derpaa. Da Bjelke 
ved hans Ankomst havde klaget over nogle allerede ind
løbne Uordener, havde han givet sit Æresord paa, at sligt 
skulde blive hindret ved fordoblede Patrouiller og exem- 
plariske Straffe. Snart efter var en Karl af Oberst v. Al
tens Regiment, der havde gjort sig skyldig i en eller anden 
Uorden, bleven paagreben, og skønt v. Alten gerne vilde 
have Manden skaanet, blev han dog offentlig haardt af
straffet paa Torvet.

Sit Indtryk af Linsingen fik Bjelke bekræftet af en
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Mand, der kendte ham fra yngre Dage, pensioneret Major 
F. C. L. C. M. v. Bache, der nu boede i Næstved. Bache 
havde i sin Tid som ung Officer deltaget i Syvaarskrigen 
paa fransk Side. Da han under Krigen sammen med andre 
franske Officerer var bleven tagen til Fange, havde han i 
Omegnen af Gøttingen gjort Bekendtskab med Linsingen, 
som dengang var en lovende ung hannoveransk Officer. 
Det gamle Bekendtskab var nu bleven fornyet i Bjelkes 
Hus. Bache havde ligesom Amtmanden talt til Linsingen 
om den unge Friderichsens Frigivelse, og Linsingen havde 
da svaret ham, at det gjorde ham ondt, at han ikke kunde 
opfylde Bjelkes Ønske. «Jeg skal altid,» tilføjede han, 
«iagttage Menneskeligheds Pligter, men jeg har foresatte, 
og kan ikke handle anderledes end jeg gør» og udtalte 
saa ogsaa til Bache, at det ikke var hans Hensigt at gøre 
enten Friderichsen eller With noget Ondt. Overfor Bache 
havde han endvidere ytret, at David With havde i Grunden 
handlet som en ærlig Mand, men kom saa atter tilbage til 
dette, at han for sine foresattes Skyld ikke kunde gøre 
andet, end hvad han havde gjort. Bache holdt sig, som 
han senere forklarede, efter sit Kendskab til Generalen 
fuldt overtydet om, at Linsingen nøjagtig vilde opfylde sit 
Løfte til Kammerherre Bjelke.

Men alt, hvad der saaledes talte for, at Bjelke kunde 
stole paa Linsingens Ord, det maatte ogsaa bringe ham til 
at frygte for, at hvis denne ikke fik Lodsen fremstillet for 
sig, vilde han gøre Alvor af sine Trusler. At han skulde 
forgribe sig paa Matthias Friderichsen, var vel næppe tæn
keligt. Det, at lade det unge Menneske undgælde for, 
hvad han mente, andre havde forbrudt, vilde have været 
en saa oprørende Handling, at det for evigt vilde have 
været en Plet paa Linsingens Navn. Derimod stod det 
ganske vist i hans Magt at lade det gaa ud over Vording
borg By. Her laa, ordholdende som han var, Faren.

Altsaa bestemte Bjelke sig efter Linsingens Afrejse til
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at give Heboe Ordre til at skaffe David With til Stede — 
denne ankom, som det vil erindres, først om Aftenen 
samme Dag, d. 5. Septbr., til Næstved — og afsende ham 
til sig. Skrivelsen var ganske kort og Begrundelsen denne 
«for at skaane Vordingborg Købstad og dens Indvaanere 
for en ikke almindelig Behandling af de engelske Tropper 
og tillige for at befri uskyldig Mands Søn fra Fangen
skab»1). Et Par smaa, let undskyldelige og forklarlige 
Misgreb blev der forøvrigt begaaet ved Udfærdigelsen. For 
det første havde Bjelke overset den tidligere omtalte Efter
skrift i Heboes Brev af 4. Septbr., hvori denne omtalte, 
at han havde truffet de kraftigste Foranstaltninger til Withs 
Paagribelse; den var nemlig anbragt paa Brevets anden 
Side, og det «verte», der fandtes forneden paa første Side, 
var ikke blevet bemærket. Dette foranledigede, at Bjelke 
ikke, som han efter sin senere Forklaring ellers vilde have 
gjort, paalagde Byfogeden at fare med Lempe mod Lodsen, 
og dernæst blev det ved en Misforstaaelse af Brevets Kon- 
cipist, Branddirektør Knudsen, glemt at omtale Linsingens 
Løfte. Begge Dele var forsaavidt uden nogensomhelst Be
tydning, som David With antageligvis allerede ved Brevets 
Afgang maa have været paa Vej til Næstved.

Ved Ankomsten hertil om Aftenen blev Lodsen, da 
det civile Arresthus var under Reparation, hensat i Byens 
Vagthus paa Torvet, hvor Borgerkaptejn Stenecke sørgede 
for lidt Forplejning til ham. Springeren var han, som før 
fortalt, allerede tidligere bleven befriet for, men Feltjernet 
beholdt han trods Amtmandens Ordre i modsat Retning 
paa, thi uheldigvis fandt Bjelke hverken da eller senere 
Lejlighed til at se og tale med With, skønt det dog egentlig 
laa ret nær, at han personlig gjorde sig bekendt med Op-

Ved samme Lejlighed meddeltes det Heboe, at hans Andragende 
om at faa en anden konstitueret i sit Sted ikke kunde bevilges. Han 
maatte blive paa sin Post.



490 Hvorfor Amtmand Bjelke blev suspenderet.

havsmanden til alle Vanskelighederne og Ubehagelighederne 
og personlig satte Lodsen ind i, hvorledes hans Sag stod. 
Denne kunde saa vist nok trænge til al den Opmuntring 
han kunde faa. Af lutter Ængstelse rørte han knap den 
ikke meget rigelige Opdækning, der var bleven sat for 
ham (to Stkr. Smørrebrød med Kød). Drikkevarerne (en 
Kande 01 og en Pægl Brændevin) delte han med Vagt
mandskabet. Til Borgerkaptejnen sagde han, at han nu 
skulde til de Engelske i Korsør, og man fik nu se, om 
han blev hængt eller brændt.

Imidlertid sov han dog roligt paa sin Brix om Natten, 
og næste Morgen blev han atter sat paa Vognen for, led
saget af de samme to Mænd, der havde bragt ham til 
Næstved, at føres til Korsør, hvor Linsingen dengang op
holdt sig. Ringe var Lodsens Mod ved Afrejsen fra Næst
ved, og jo mere man nærmede sig Korsør, des mere sank 
det. Toldkasserer Berg gjorde under Vejs hvad han kunde 
for at opmuntre ham, fortalte ham, at de havde Brev med 
til Linsingen baade fra Amtmanden og Sognepræst Hertel i 
Vordingborg, at han kun skulde fremstilles for Generalen, 
men ikke vilde, faa nogen Straf, alt uden synderligt Re
sultat. With var, efter hvad han selv senere berettede, 
saa beængstet, at han var nær ved at faa ondt. Efter 
Bjelkes udtrykkelige Ordre Aftenen i Forvejen blev Felt
jernet taget af ham undervejs, allerede kort udenfor Næst
ved. Han maatte ikke, havde Bjelke ved sin Tjener ladet 
Berg sige, afleveres til Englænderne som Arrestant.

I Korsør begav Berg sig strax hen til Linsingens Bolig, 
gav Generalen de medbragte Breve1) og forklarede mundtlig

x) Bjelkes Skrivelse synes at have været holdt i en særdeles værdig 
Tone. Dets Indhold skal omtrent have været, at han i Henhold til Lin
singens ham givne Æresord fremsendte David With, om hvis Uskyldighed 
Generalen vilde af det medfølgende Politiforhør vorde overtydet, af hvilken 
Grund han ikke bar mindste Tvivl om Løftets Opfyldelse. — Det tidligere
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sit Ærinde. Linsingen svarede, at han kendte Omstændig
hederne og ønskede at se Lodsen for at erfare, om det 
var den Person, han mente. Da Berg førte den stærkt 
betagne Lods frem for Linsingen, genkendte denne ham 
strax og lod ham uden at sige noget til ham af tre Jægere 
bringe hen i Vagten, men, da With her saa sig omgivet 
af larmende og skældende Soldater, der truede ham og 
efter hans Formening talte om, at han skulde skydes, blev 
han bange for, at hans sidste Time var kommen, og raabte i 
sin Skræk til Berg, at han ikke havde faaet Sakramentet. Berg 
beroligede ham da atter og sagde ham fra Generalen, at 
intet ondt skulde ske ham. Inden Berg samme Dag rejste 
fra Korsør, besøgte han ham endnu to Gange i Vagten 
og trøstede ham efter Evne. Ogsaa af Matthias Friderich- 
sen, der fandt ham meget nedslagen, fik With her et Be
søg. Den unge Mand var efter Lodsens Ankomst bleven 
hentet op til Generalen, der til Afsked tog ham i Haanden 
og sagde: «Nu kan De se, jeg som brav Mand holder 
mit Løfte,» hvorefter Linsingen overgav Matthias til Berg, 
men da denne anmodede om ogsaa at faa With fri, svarede 
Generalen, at dette, efter hvad han tidligere havde for
klaret, ikke kunde ske, hvorved han formodentlig sigtede 
til, at han først maatte have Svar fra det engelske Hoved
kvarter. Paa Bergs Forespørgsel, hvad Straf With kunde 
faa, fik han til Svar: «1 det højeste nogle Rap.»

Ikke engang det fik Lodsen dog, men blev i det hele 
godt behandlet og vel forplejet de fire Dage, han efter 
Bergs og Friderichsens Afrejse maatte følge den engelske 
Hær. Næste Morgen blev han sat paa en Vogn sammen 
med nogle Soldater og kørte til Slagelse, hvor han lige
ledes blev anbragt i en Vagt. Her opholdt man sig to 
Nætter, og her lykkedes det igen en engelsk Jæger at

meddelte vil have vist, at dette ikke var nogen Talemaade. Bjelke byg
gede virkelig herpaa.
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skræmme ham ved, medens With sad paa Gulvet i Væ
relset, at true ham med at hugge Benene af ham med en 
Sabel, der laa paa et Bord. Fra Slagelse gik Turen til 
Ringsted, hvor han Dagen efter sin Ankomst blev hentet 
op til Generalen, som paa Tysk, hvilket Sprog With no
genledes forstod, sagde til ham, at nu var han fri og 
kunde rejse hjem til sin Kone, samt at han skulde mælde 
sig hos Amtmand Bjelke i Næstved og Kammerraad Prehn 
i Vordingborg, begge Linsingens Værter. Endvidere spurgte 
Generalen ham, om han havde Rejsepenge, og da han 
svarede nej, gav han ham 22 eller 24 /S. Han begav sig 
strax paa Vejen og kom samme Dags Aften til Næstved, 
hvor han efter Ordre meldte sig hos Bjelke, som sagde, 
at det var godt. Næste Dag var han igen i sit Hjem.

III.
Hermed kunde denne Sag, der saaledes var bragt til 

en for alle Parter heldig Afslutning, passende have været 
ude af Verden. Hvad Bjelke angaar, var der i Virkelig
heden saa godt som intet at udsætte paa hans Forhold 
under denne meget kildne og vanskelige Affære, som han 
ganske uden egen Skyld var kommen ind i. Hans Hold
ning overfor den fjendtlige Anfører havde været udadlelig. 
Han havde øjensynlig vundet Linsingens Agtelse og Tillid 
og naaet hos ham, hvad der kunde naas. Endelig havde 
Udfaldet givet ham Ret, da han, stolende paa Linsingens 
Loyalitet, vovede det selvfølgelig i og for sig meget be
tænkelige Skridt at sende With til Korsør. Heboes Færd 
var ganske vist ikke slet saa beundringsværdig. Det kan 
ikke nægtes, at han saa temmelig havde tabt Hovedet, og 
navnlig stilles han jo i et uheldigt Lys ved Forsøget paa 
at knibe ud fra sin Post og overlade en anden Ansvaret.
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Men til hans Undskyldning taler dog ikke blot de vanske
lige Forhold, men ogsaa, som før nævnt, hans ynkværdige 
legemlige Tilstand, der højst rimeligt har virket depri
merende ogsaa paa hans aandelige Habitus og lammet 
baade Tankeevne og Handlekraft. Lidt utiltalende virker 
det ganske vist, skønt det i og for sig er forstaaeligt nok, 
at han stadig gik med Planer om, naar Englænderne havde 
forladt Sjælland, at sætte David Wifh under Tiltale for 
hans Overhørighed, og at han kun hindredes deri ved at 
denne, samtidig med at Englænderne drog bort, begav sig 
over til Falster, hvorfra Heboe hørte, at man i det danske 
Hovedkvarter var misfornøjet med hans Forhold overfor 
Lodsen. Sagen var nemlig rygtedes og kommen ogsaa de 
øverste Myndigheder for Øre, og Hovedophavsmanden hertil 
synes at have været den i alle Maader lidet heldigt be
kendte Præst Peter Ditlev Faber i Stavreby. Denne Mand, 
der bl. a. fandt det foreneligt med sin Stilling at være in
struktør ved Kammerherre Wedels Teater i Næstved og at 
virke som Kommissionær ved Køb og Salg af Herregaarde, 
ligesom han var en ivrig Landeværnsofficer og en lidenskabelig 
Sælhundejæger, havde faaet noget imod Bjelke, dels, efter den
nes Mening, det, at Bjelke ikke havde villet indstille ham 
til Amtsprovst, en Post, hvortil han sikkert ogsaa kun i 
saare ringe Grad egnede sig, dels det, at Bjelke ikke til
strækkelig havde paaskønnet og støttet hans Virksomhed 
for 1807 at værge Egnen om Præstø, hvor han havde ind
rettet et frivilligt Korps og gjort sig eller ladet sig gøre 
til Næstkommanderende for en lille Skanse, «Roneklint 
Skanse», der af Kammerherre Stampe paa Nysø var bleven 
udstyret med 2 sexpundige Kanoner og tre Svingbasser 
for at kunne bestryge Indløbet til Præstø Fjord. Særlig 
synes det at have krænket Faber, at Bjelke havde gjort 
ikke ham, men Stampe, der var Kommandørkaptejn, til 
Øverstkommanderende over Batteriet, men i det hele følte den 
selvkloge og fremfusende Mand, hvem Arten af hans Drif-
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tighed og Foretagsomhed gør til et Vrængbillede af Op
lysningstidens Præster, sig i høj Grad brøstholden ved ikke 
at finde det Virkefelt for sin Selvraadighed og sin svul
mende Patriotisme, som han havde tænkt sig. Altsaa ind
gav han en Klage til Kancelliet, hvori han stærkt bebrej
dede Bjelke dennes hidtidige Forhold under Besættelsen og 
tilsidst i svulstige Ord paaberaabte sig sin Fædrelands
kærlighed som Motiv til sin Handlemaade og lagde for 
Dagen sin Misfornøjelse over at skulle tjene under denne 
Øvrighed. I første Halvdel af Oktober havde Kancelliet 
tilstillet Bjelke Sagen til Betænkning. Først i November 
ansøgte han i den Anledning dels om gratis Proces, dels 
om at faa udnævnt Kommissærer til at paakende Sagen 
mellem ham og Faber. Men foruden denne første Klage 
maa Faber tillige — uden at det hidtil er lykkedes at 
komme den nærmere Sammenhæng hermed paa Spor — 
have indgivet en senere, hvori han har denunceret Byfoged 
Heboe som den, der havde udleveret David With til Eng
lænderne; thi den i o. November 1807 gav Kancelliet Bjelke 
og Overretsassessor C. A. Lassen Ordre til at undersøge 
Byfogedens Forhold i denne Sag, hvis nærmere Omstæn
digheder forøvrigt dengang endnu var Kancelliet saa ube
kendte, at man ikke vidste nærmere Besked enten med den 
udleveredes Navn eller Stilling. Ogsaa antoges det, ganske 
urigtigt, at Heboe havde lokket Manden tilbage ved at 
formaa eller true hans Kone til i et Brev at forsikre ham, 
at Fjenden havde forladt Vordingborg, og bede ham vende 
hjem til sin Familie. Som Følge af den paabegyndte 
Undersøgelse fik Bjelke desuden Ordre til at suspendere 
Heboe og konstituere en anden i hans Sted. Ved Skrivelse 
af 12. Novbr. meddelte Bjelke Heboe dette, og at Told
kasserer Berg midlertidigt skulde være hans Stedfortræder. 
Skrivelsen endte: At denne Suspension er Dem tilkende
givet ville De her paategnet tilstaa. Byfogeden har i 
Medfør heraf paategnet:
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Forbemelte ubehagelighed er mig bekiendtgiort 
tilstaaer

J. Heboe.
At dette Hverv maatte være Bjelke i høj Grad util

talende, kan ikke betvivles. I en Skrivelse til Kancelliet 
søgte han efter Kommissionsforhørets Indsendelse at vise, 
at Heboes Forhold ikke havde været saa uforsvarligt, 
som det var andraget for Kollegiet, ligesom han ogsaa 
søgte at godtgøre, at han selv ikke havde kunnet handle 
anderledes end sket. Kancelliet har vistnok ikke været 
utilbøjeligt til at dele denne Opfattelse, men Kronprinsen 
fandt baade ham og Heboe saa «kendeligen graverede» 
ved Sagen, at han gav Ordre til, at ogsaa Bjelke skulde 
suspenderes og sættes under Tiltale, fordi han havde til
lagt Heboe Ordre om at skaffe With tilstede for at kunne 
overlevere ham til Englænderne. Den 30. Novbr. tilskrev 
Kancelliet Rentekammeret herom, og den 5. Decbr. suspen
derede dette Amtmanden, til Dom i Sagen var afsagt, og 
meddelte ham samtidig, at det havde konstitueret Over
direktøren for Gisselfeld K. K. S. Danneskjold-Samsø i hans 
Sted. I et Privatbrev til Bjelke af 12. Decbr. 1807 ytrer 
Kancellipræsident Kaas sig paa følgende Maade om Sagen: 
«Jeg tør sige, at det har smertet Hans K. Højhed Kron
prinsen, som kender og agter Dem for Deres retskafne 
Embedsførelse og Hengivenhed for ham, for Kongen og 
Fødeland, at maatte skride til en saa alvorlig Beslutning, 
men han staar, maaske ikke urigtigen, i den Formening, 
at det, under nærværende Konjunkturer er Pligt for ham 
som Regent at vise Strenghed uden Hensyn til personlige 
Konsiderationer, og det sætter ofte hans Hjerte og gode 
Vilje i Strid med hans tunge Pligter.» Kaas tilføjede end
videre, at Bjelke selv maatte kunne slutte sig til, hvor- 
meget det maatte krænke ham (Kaas) at være Redskab ved 
Udførelsen af en Beslutning, der ikke kunde andet end 
saare Bjelkes Hjerte og Æresfølelse.
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Imidlertid var det jo kun en ringe Trøst for Bjelke, 
der, som han oftere fremhæver, havde ikke mindre end 
46 Aars uplettet Embedsvirksomhed at se tilbage paa, deraf 
de 30 i den Stilling, fra hvilken han nu var ble ven suspen
deret. Han siger selv, vistnok med fuldeste Ret, at han 
havde tjent til alle sine foresattes og undergivnes Til
fredshed og Bifald; i hvert Fald er det sikkert, at Rege
ringen flere Gange — foruden at der var tildelt ham de 
sædvanlige Udmærkelser — udtrykkelig havde tilkendegivet 
ham sin særdeles Paaskønnelse og Tilfredshed med den 
Maade, hvorpaa han udførte sine Embedspligter. Vidnes
byrdene herom har han selv bevaret i de Skrivelser, af 
hvilke han har tilstillet Kommissionen Kopier, og hvis 
Originaler han har ladet blive liggende i Amtsarkivet1).

l) 25. Oktbr. 1800 tilkendegav Kancelliet ham Kongens Bifald for 
hans retskafne Bestræbelser til Forligsvæsenets Fremme. I Februar 1801 
modtog han en lignende Paaskønnelse saavel frå Kancelliet som fra Kan
cellipræsident Fr. Moltke for de af ham i Anledning af Frdn. om Lande
værnets Oprettelse gjorte Forslag. Moltke udtalte ved den Lejlighed, at 
Forslaget vidnede om hans Agtpaagivenhed paa alt, hvad den kongelige 
Tjeneste angik, og om hans Nidkærhed til sammes Fremme. Kronprinsen 
havde i samme Anledning ytret særdeles Tilfredshed med Bjelkes altid 
udviste Tjenesteiver. Bjelke havde iøvrigt ikke nøjedes med at stille For
slag, men tilbudt i Tilfælde af virkelig Krig at ville tjene som første 
Landeværnsmand. I April 1801 lod Kronprinsen Generalmajor Oxholm 
udtale sin Glæde over dette Tilbud, som han med Fornøjelse vilde benytte 
sig af.

22. Maj 1802 tilkendegav Kancelliet ham Kongens allerhøjeste Bi
fald med hans udviste Nidkærhed og heldige Bestræbelser med at slutte 
Tiendeforeninger.

Endelig lod Generalløjtnant Castenschiold ham 29. Avgust 1807 be
vidne sin oprigtigste Erkendtlighed for den Hurtighed, hvormed Leveran
cerne hidtil var præsterede, og for den udmærkede Velvillighed, han dels 
selv havde vist, dels ved sit Exempel og sine kraftige Opmuntringer havde 
fremkaldt hos mange andre.

Bjelke kunde efter denne sikkert vel fortjente Anerkendelse for saa 
vidt tage sig Fabers Angreb let, men man forstaar dog, at Følelsen af
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Og hvad Forholdet til hans underordnede angaar, saa 
synes de Bevidnelser af Deltagelse i hans tunge Skæbne, 
der fra alle Sider strømmede ind til ham, saa ærlige og 
uskrømtede, at han utvivlsomt maa have været en baade 
agtet og meget afholdt Mand. Overhovedet faar man af 
alt kun det bedste Indtryk af ham. Han har vistnok ikke 
været nogen stor Aand eller en højtbegavet Mand, men 
han var en af de mange fortræffelige Embedsmænd i Spidsen 
for den lokale Administration, der er en Pryd for Reform- 
tiden, og hvis Virksomhed til at føre Reformerne ud i 
Livet vistnok ingenlunde altid vurderes tilstrækkeligt, Mænd 
af et ægte aristokratisk Tankesæt, der ikke blot nidkært 
og pligtopfyldende gjorde deres Gerning, men satte en 
Ære i at gaa i Spidsen, naar det gjaldt Gennemførelsen 
af Regeringens ny og heldbringende Planer, og i at støtte 
og hjælpe, hvor de kunde. Til dette Kuld af Embeds
mænd hørte Bjelke og næppe som en af de ringeste. Det 
maatte være haardt for den ærekære Mand af gammel 
dansk Slægt nu at se sig suspenderet og sat under Tiltale 

ogsaa ved denne Lejlighed at have handlet som den pligttro og nidkære 
Embedsmand, han var, maa have gjort Klagen dobbelt krænkende,

I den ovenfor nævnte Skrivelse af April 1801 havde Oxholm med
delt ham Kronprinsens Forsikring, «at denne med Fornøjelse vil kalde en 
Mand til Tjeneste, der viser saa megen Fædrenelandskærlighed og Hen
givenhed til det kongelige Hus og som en gammel Militær vil kunne være 
saa meget mere nyttig.» Kun ti Aar gammel var Bjelke 1756 traadt ind i 
Hæren som Kornet reformé og gjorde Tjeneste ved Rytteriet, sidst i Hest- 
garden, indtil han 1769 dimitteredes med Majors Karaktér for at blive 
Kammerjunker hos Sofie Magdalene. Ved Dronningens Død 1770 fik han 
Løfte om at blive Amtmand og forberedte sig i de følgende Aar til denne 
Stilling. 1776 overdroges virkelig ogsaa Vordingborg og Tryggevælde 
Amter ham, hvortil 1803 kom Møen. De samlede tre Amter benævnedes 
herefter, som tidligere bestemt, Præstø Amt. Allerede 1773 var han bleven 
Kammerherre, 1782 fik han det hvide Baand. Han døde d. 13. No
vember 1813. Hans Hustru, Frederikke Anna Numsen, var død 1809. 
(Biograf. Lexik. II S. 337 f., Manthey: Ridderes Levnetsløb 1809—17 
S. 78 f.)
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for en Handling, der med lidt god Vilje kunde stemples 
som Landsforræderi, dobbelt haardt fordi kun Pligtfølelse 
havde holdt ham paa den Plads, han beklædte. Han var 
vel ingen gammel Mand, kun lidt over tresindstyve Aar 
(født 1746), men hans Bryst var svækket, og han led af 
en tiltagende Tunghørighed. Det havde derfor 1806 været 
hans Hensigt at tage sin Afsked, men C. D. Reventlow 
fik ham overtalt til at blive under Henvisning til, at hans 
Tjeneste i Øjeblikket ikke kunde undværes, maaske ogsaa 
noget ved at antyde, hvad Kaas nævner i et samtidigt Brev 
til Bjelke, at et saadant Skridt paa dette Tidspunkt mu
ligvis ikke vilde blive ganske vel optaget af Kronprinsen. 
Han var altsaa blevet, og dette var Takken. Hans Sag
fører, Højesteretsadvokat Klingberg har sikkert netop ramt, 
hvad der rørte sig hos Bjelke, naar han i det Brev til 
denne af 26. Januar 1808, hvori han paatager sig at de- 
fendere ham, siger: «Det er saare tungt at kaldes til Regn
skab for et Øjebliks Handling, om man end havde, som 
man siger, tabt Hovedet, overvældet af den private og of
fentlige Sorg, naar man næsten med et halvt Sekulums 
redelige Embedsførelse bør tro at have dokumenteret sin 
Troskab mod den Stat, hvis Borger man er. Imidlertid 
bør det være D. HVhed en velgørende Trøst, at deri of
fentlige Mening aldeles er til Deres Fordel, og Regentens 
Mening vil vist ogsaa igen blive det, naar Sagens Sammen
hæng bliver ham forelagt. Kronprinsen, der har en sjælden 
fin Tak for Retfærdighed og Sandhed, vil ikke længe 
kunne miskende Dem.» Klingberg giver ogsaa i Brevet 
Forklaringen til, at det var gaaet og maatte gaa, som det 
gik. «At Regeringen,» siger han, «der var fraværende og 
som ideligen blev overvældet med tusinde Rygter og Hi
storier, hvilke Mangel paa Sagkundskab forenet med den 
sædvanlige Letsindighed skabte og vanskabte, om Sjæl
lændernes Modløshed og* Mangel paa Fædrenelandskærlig-
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hed, bør og vil vide, om nogen dansk Mand i hine ulyk
kelige Dage troløs kunde glemme sit Fædreneland og for- 
raade samme, det er uden Tvivl lige saa rigtigt og klogt, 
som det er retfærdigt Undersøgelser af den Natur ere 
altsaa uundgaaelige Følger af Krigen.» Heri havde Kling- 
berg utvivlsomt Ret. Regeringen maatte lade Sagen un
dersøge, og det saa meget mere, som Rygterne om, hvad 
der var hændet David With nu ikke længere blot verserede 
Mand og Mand imellem, men antog fastere Form og duk
kede op i Bladene, hvor David With, som tidligere berørt, 
næsten blev til en Nationalhelt. Saaledes havde «Dagen» 
for den 20. Novbr. 1807 et Stykke om Sagen, hvor det 
om Lars Hvidt, som han her kaldtes, hed, at han fortjente 
at nævnes med Hæder. Staklen, der i Extraretsforhøret i 
Vordingborg havde søgt at give det Udseende af, at han, 
da han var kommet om Bord paa Skibet i Havnen, rigtigt 
havde udført Linsingens Ordre, men at Mandskabet havde 
nægtet at lystre ham og under Trusel om at slaa Hovedet 
i Stykker paa ham med deres Haandspager tvunget ham 
til at blive om Bord og følge med Skibet i Stedet for, som 
hari havde ønsket, igen at ro i Land, denne rædde Stakkel 
havde efter Fremstillingen i Bladet vist sig baade kæk 
og djærv. Han havde paataget sig at lodse Skibene ind, 
men saasnart han kom ud til dem, raabte han: «Hvad 
ligger I her for? Her er nu kommen Engelske i Tusindtal. 
Vil I strax afsted over til Falster.» Saa berettes der 
videre om, hvorledes Linsingen kun ved Lodsernes Koners 
og Børns ynkelige Jammerskrig havde ladet sig afholde fra 
at afbrænde «Færgefolkenes Hytter». Uden nærmere For
klaring fortælles det dernæst, at en udsendt Person befol 
Lodsen at følge med fra Falster til Sjælland, og at han 
bunden førtes til Linsingen i Korsør. Da han her troede, 
at han strax skulde skydes, rakte han de bundne Hænder 
frem mod Generalen og sagde: «Lad mig bare først faa
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Sakramentet.» Efter et Par Dage lod Linsingen ham frit 
drage bort som en Mand, der havde opført sig godt.

Denne Fremstilling var ganske vist noget mangelfuld, 
og otte Dage efter (d. 28. Novbr.) kom ogsaa en Indsender 
tilbage til Sagen. «I Fortællingen om Hædersmanden David 
Hvidt savner -man noget,» siger han, <f. Ex. om det 
Barn, Linsingen tog med sig som Gidsel, hvorfor og paa 
hvad Vilkaar; samt at den brave Hvidt førtes i Lænker 
og ej blot bunden, som »Dagen» siger, og under stærk 
Bevogtning til Linsingen.» Heller ikke denne Indsender er 
som det vil ses, synderlig vel underrettet, men hvad der 
giver de faa Linier Interesse er, at der her, ganske vist 
yderst forsigtigt, ligesom lyses efter de egentlig agerende. 
Ogsaa andre Dagblade skal have beskæftiget sig med 
Sagen.

Til Medlemmer af Undersøgelseskommissionen ud
nævntes d. 14. Decbr. 1807 Højesteretsassessbr Adam 
Gottlob Müller og Justitsraad, Overretsassessor Andreas 
Bjørn Rothe, og samme Dag beskikkedes til Aktor i Sagen 
Overretsprokurator Brønlund. I Aktionsordren hedder det, 
at David With skal have fundet Lejlighed til at undkomme 
over til Lolland og «derved at undgaa den for enhver sand 
dansk Mand krænkende Nødvendighed at maatte tjene vore 
og Landets Fjender,» og det befales Kommissionen at un
dersøge og paakende Bjelkes og Heboes Forhold.

Den 22. Decbr. begyndte Kommissionen sin Virksom
hed i Næstved for i Begyndelsen af Januar at forlægge 
Skuepladsen til Vordingborg. Begge Steder afholdtes der 
en hel Række Forhør, under hvilke der afhørtes ikke 
mindre end et halvt Hundrede Vidner. Efter at Forhørene 
var sluttede, procederedes Sagen videre i København. 
Bjelke havde, som tidligere berettet, til Defensor engageret 
den dygtige og meget ansete Højesteretsadvokat Kling- 
berg, for Heboe mødte den bekendte «lille Marat», Proku-
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rator Niels Christian Bjerring1). Aktors Paastand, der ned- 
lagdes d. 22. Februar 1808, gik ud paa, at der skulde 
dikteres Bjelke en anselig Pengebøde, hvis Bestemmelse 
henstilledes til Kommissionen, at Heboe skulde dømmes til 
at have sit Embede forbrudt, og at begge de Tiltalte 
skulde en for begge og begge for en betale Sagens Om
kostninger.

Dommen afsagdes d. 31. Marts 1808. Den gik ud 
paa, at Heboe for sit brugte utilbørlige Forhold skulde 
bøde 200 Rd. til Vordingborg Fattigkasse. Bjelke frikendtes 
for Aktors Tiltale, men skulde dog sammen med Heboe 
betale Aktionens Omkostninger. Til dette Resultat for

l) «Den lille Marat» var selvfølgelig sig selv lig ved denne Lejlig
hed. Særlig var han David With gram. Han betegner ham som «et 
elendigt Menneske, som lader sig lede af en Kvinde, der i alle Henseender 
er ham værdig, et Menneske, hvis moralske Karakter hans Sognepræsts, Hr. 
Herteis Attest end ydermere oplyser» (jvfr. S. 478 Anin. 1). I Anledning af, 
at Aktor havde ytret, at man burde have lært With, hvad Patriotisme var, 
siger Bjerring: Jeg tvivler ikke paa, at han jo tænker som Chilian, «der 
heller ser man hænger hele Armeen op, end at man krummer et Haar 
paa hans Hoved». At lære et saadant Dyr Patriotisme vilde være det 
samme som at holde en Forelæsning for den biindfødte om Farverne.

Men heller ikke Bjelke gik Ram forbi. Bjerring finder det «hel 
kuriøst at se Amtmanden vride og vende sig under Sagen og røbe den 
Enfoldighed — thi Ondskab bør man ikke forudsætte det er — at han 
tror sig fri, naar han kan fælde Heboe!» Han nægter sig ikke følgende 
Brander: «Ved Gennemlæsningen af Sagens Akter har jeg derfor mere end 
en Gang udraabt: «Hvi ser du Skæven i din Broders Øje og kan ikke se 
Bjælken i dit eget»». Klingberg replicerede herpaa med at sige, at Bjer
ring gerne kunde have sparet Kommissionen for at citere sine Monologer, 
da der dog ikke var sket Verden nogen stor Skade, om denne Borger 
(Datidens Udtryk for en Brander) var bleven kvalt i Fødslen.

I Anledning af Bjelkes Paastand om at have overset Efterskriften i 
Heboes Brev af 4. Septbr. siger Bjerring i sin Duplik: «Man bebrejder 
den forhen ommeldte ustævnte, at han paa samme Maade læser Bibelen, 
men jeg har aldrig hørt ham dermed forsvaret.» Naturligvis fik ogsaa 
Klingberg, der tog meget roligt og overlegent paa sin noget ungdommelige 
Modpart, sin Del af Behagelighederne.
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Bjelkes Vedkommende naaede Kommissionen ved at antage, 
at han gennem den Maade, paa hvilken han udførte sin 
tagne Beslutning om David Withs Fremstillelse og ved til 
Udførelsen at bruge en mindre nøjagtig og varsom Frem- 
gangsmaade, end han kunde have betjent sig af, selv havde 
foranlediget, at hans Forhold fik Udseende af urigtig Em
bedsførelse, hvilket havde givet Regeringen Anledning til 
at henvende sin Opmærksomhed herpaa for at faa under
søgt og paa lovlig Maade afgjort, om nogen Handling var 
foretagen, hvorved en dansk Undersaats borgerlige Sikker
hed var bleven krænket. Hvad der ved denne Afgørelse 
særlig kom i Betragtning var, at Linsingens Løfte ikke var 
nævnt i Brevet til Heboe af 5. Septbr., at David With 
under Opholdet i Næstved ikke heller havde faaet noget 
at vide om dette Løfte, hvad der havde voldt ham unød
vendig Frygt, at David With var bleven behandlet som 
Arrestant i Næstved og havde maattet beholde Feltjernet 
paa, — men for alt dette fandt Kommissionen dog i høj 
Grad formildende og undskyldende Omstændigheder.

Hvad der blev lagt Heboe til Last som utilbørligt 
Forhold var, at han paa egen Haand havde ladet With 
hente paa Falster og afsende til Næstved, at han havde 
ladet Lodsen paalægge Feltjern og Springer, at Extrarets- 
forhøret intet indeholdt om hans Ordre til Lodserne, at 
hans Beretning til Amtmanden om Sagens Sammenhæng 
hverken havde været sandfærdig eller tilstrækkelig oply
sende. Men da hans Forhold hverken kunde betragtes 
som Misbrug af Embedsmyndighed eller som Følge af ond 
Vilje, men maatte anses som bevirket ved Frygtsomhed, 
Mangel paa Overlæg og en upassende Iver for at forberede 
de Beslutninger, han formodede Amtmanden vilde tage, 
saa kunde der heller ikke blive tale om at straffe ham med 
Embedsforbrydelse, men kun om en passende vilkaarlig 
Pengemulkt. Ligesom den meget udførlige Dom giver en 
klar og i det væsentlige udtømmende Redegørelse for de



Hvorfor Amtmand Bjelke blev suspenderet. 503

Anklagedes Forhold, saaledes har den ogsaa med største 
Omhu lagt alle Omstændigheder til Rette for den idet- 
mindste overfor Heboe lemfældige og hensynsfulde Af
gørelse. Den synes ogsaa baade at have vakt Opsigt og 
Tilfredshed. A. S. Ørsted ønskede at faa den til Optagelse 
i sit «Juridisk Arkiv», men Bjelke fandt det, som hans 
Forhold i Øjeblikket var og under Hensyn til, at han nu 
ønskede at entledigedes, betænkeligt at sige ja, hvis ikke 
Ørsted vilde erhverve ogsaa Kongens eller Kancelliets Sam
tykke. Ikke heller ønskede han Dommen appelleret; han 
var tilfreds med, at den havde retfærdiggjort ham, skønt 
det vistnok, som Klingberg skrev til ham, «er en saare 
ubehagelig Sag at maatte betale 700 Rd. (alle Aktionens 
Omkostninger; Heboe ejede nemlig intet) for at faa Dom 
for, at man er en retskaffen Mand.» Da Frederik VI for 
sit Vedkommende d. 23. April efter Kancelliets Indstilling 
resolverede, at det skulde have sit Forblivende ved Dom
men, kunde Rentekammeret samme Dag meddele Bjelke, 
at Suspensionen var hævet, og at han igen skulde tiltræde 
sit Embede. Men nu har han sikkert følt sig træt og intet 
ønsket hellere end at gaa af. Han fik hurtigt sit Ønske 
opfyldt, idet han snart efter modtog følgende Skrivelse:

Ligesom det har været Os kjært at see Dit Embeds
forhold i Sagen angaaende David With fra Vordingborg 
frikiendt ved den i saa Henseende anordnede Commissions 
Dom, saa ville Vi og, efter Dit derom Allerunderdanigst 
fremsatte Ønske herved Allernaadigst have tilladt, at Du 
igiennem Vort Rentekammer maa forelægge Os Din Aller
underdanigste Ansøgning om Entledigelse i Naade, i Be
tragtning af Din mangeaarige Tieneste.

Befalendes Dig Gud.
Givet i Vort Hovedqvarteer i Kiøbenhavn d. 3. Maj 1808. 

Frederik R.
Til

Os elskelige Kammerherre, Amtmand Bjelke.
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Entledigelsen kom d. 20. Maj. Den 21. Maj kunde 
Wormskjold, dengang Konferensraad og Deputeret i Rente
kammeret, Bjelkes mangeaarige Ven, meddele ham, at han 
var afskediget med 1500 Rdl. i Pension. Wormskjold for
sikrede, at Rentekammeret med den oprigtigste Varme 
havde stræbt at bidrage til et i alle Henseender lykkeligt 
og forønsket Udfald af Ansøgningen, og det synes at have 
været ham en virkelig Skuffelse, at Kongen «ikke havde 
fundet sig bevæget til endnu noget mere at forøge Pen
sionen over det for yngre Embedsmænd sædvanlige Beløb 
og dertil at føje et andet billigt Udmærkelsestegn paa sær
deles personlig Naade for sjælden lang og tro Tjeneste.» 
«Dog maaske,» tilføjer Wormskjold, «kunde Kancelliet endnu 
om dette erholde en umiddelbar Befaling foruden den Re
solution, som er Rentekammeret tilsendt. Jeg har i For
ventning af denne ønskede Mulighed, i Dag underhaanden 
underrettet Herr Kammerherre Kaas om sidstnævnte Re
solution, da jeg med Vished ved, at ogsaa han saa vel 
som den gode Grev Otto Moltke meget have ønsket at 
bidrage alt muligt til Deres Højvelbaarenheds Tilfredshed.»

Allerede tidligere, da Bjelke i Juni Maaned 1806 tog 
sin Afskedsansøgning tilbage, havde saavel Kaas som 
Reventlow interesseret sig for at skaffe Bjelke en Udmær
kelse. Kaas havde i et Brev til ham af 28. Juni udtalt sit 
Haab om, at Kronprinsen ikke vilde nægte Bjelke et saa- 
dant Bevis paa sin Tilfredshed og Naade, naar enten Re
ventlow eller han selv mundtlig kunde forestille Sagen, 
«thi det er en Materie, som vanskelig behandles skriftlig 
med denne Herre.» Det havde dengang ikke ført til noget, 
og nu synes Frederik VI idetmindste foreløbig at have 
været ganske utilbøjelig til i nogen Retning at yde Bjelke 
mere end det strengt nødvendige. Man faar næsten Ind
tryk af, at der er bleven en Braad tilbage i Kongens Sind 
mod den tro Tjener, eller at han maaske har ment, at 
Sagens Udfald ikke havde været et saadant, at der strax
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burde være Tale om en særlig Anerkendelse. I alt Fald 
maatte Bjelke vente en lille Stund endnu. At der har 
været en personlig Uvilje hos Frederik VI at overvinde, 
derpaa tyder det ogsaa, at da Udnævnelsen til Gehejme- 
konferensraad kom d. 12. Decbr. 1808, saa antydede Kaas 
i det Brev, hvori han sendte Bjelke Meddelelsen herom 
tilligemed sin varmeste Lykønskning, at denne Udmærkelse 
maatte betragtes som en Oprejsning. Saaledes synes Bjelke 
ogsaa selv at have opfattet den, at dømme efter den varme 
Taksigelse han øjeblikkelig sendte Kongen.

Det staar endnu tilbage at berøre Forløbet og Udfaldet 
af Fabers første Klage over Bjelke, denne Klage, om 
hvilken Klingberg i et Brev udtalte, at den mildeste Dom, 
man kunde fælde over Forfatteren, «er at han, da han skrev 
dette, maa enten have haft en Skrue løs eller en Perial i 
en høj Grad». I Sommeren 1808 vendte Kancelliet tilbage 
til denne Sag og spurgte Bjelke, om han, da den ene af 
de Kommissærer, han i sin Tid havde ønsket skulde 
dømme i Sagen, nu ikke længere var i København, og saa 
lang Tid var forløben, fremdeles ønskede at faa fri Proces, 
eller maaske hellere vilde have Sagen henlagt som noget, 
hvorpaa der ej var at agte.

Bjelke greb gerne denne Udvej og bad kun om, at 
det ved Bispen eller Amtsprovsten maatte tilkendegives 
Faber, at hans Andragende var henlagt som noget, hvor
paa der ej er at agte. Han sluttede sin Skrivelse: Ved 
min høje Alder kunde jeg ønske at forskaanes for mere 
Bitterhed end den, jeg i mit sidste 46de Embedsaar har 
saa uskyldig været udsat for og saaledes ikke kan have 
imod Sagens Afgørelse paa en ikke hævngerrig Maade fra 
min Side.

I Overensstemmelse hermed tilskrev Kancelliet Biskop
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Munter og denne atter Amtsprovst Bøgh, der meddelte 
Faber, at da dennes Beskyldninger mod Bjelke langtfra var 
beviste, saa vilde Bjelke selvfølgelig have kunnet faa fri 
Proces til at paastaa alvorlig Straf over Faber, men da 
Kammerherre Bjelke, der i sin høje Alder søger at undgaa 
Fortrædeligheder, og som desuden har haft Lejlighed til 
at retfærdiggøre sin Opførsel i omhandlede Periode, ikke 
attraar at benytte de Midler, der staa ham aaben til at 
forskaffe sig den fuldkomneste Fyldestgørelse over Faber, 
saa er der fra det Offentliges Side heller ingen Anledning 
til videre at lade denne Sag undersøge — hvorfor den 
henlægges som noget, hvorpaa der ej er at agte.

Bjelke vilde ikke hævne sig paa Faber, men glemme, 
hvad denne havde forbrudt imod ham, har han næppe 
kunnet.

I det sjællandske Provinsarkiv ligger blandt Præstø 
Amts Arkivalier et tykt Læg med følgende Paaskrift: 

Docu menter
vedkommende Commissions Sagen over de urigtige An
dragender om David Wihts Behandling fra Wordingborg 
1807—1808 og hvortil den forrige Præst Faber fra Stavrebye 
har spillet en sort Rolle. Han troede at sejre — men 
jeg vandt ved en retfærdig Sag og Dom — alle retsin
diges Agtelse — og Tilfredshed med mine bestræbelser. 
Jeg tilgiver Faber og naar Han erkiender sine Synder saa 
beder jeg Gud at han ikke vil tilregne ham disse.

Bielke.
Denne Samling Dokumenter har sammen med Proces

akterne i Rigsarkivets 2. Afdeling været Grundlaget for 
denne lille Fremstilling.



Stadskælderen paa Københavns Raadhus 
1443—1794.

Af

Chr. Villads Christensen.

Da der nu efter Kommunalbestyrelsens Beslutning er 
Udsigt til, at vi i en nær Fremtid atter faar en Raadhus- 
Vinkælder i København, hvor en saadan ikke har været 
kendt i over ioo Aar, kunde det maaske have Interesse 
at fremdrage Mindet om de tidligere Indretninger af den 
Slags, som har været knyttet til Byens forskellige Raadhuse.

Den ældste sikre Efterretning om en Stadskælder i 
København findes i Kristoffer af Bajerns Stadsret fra 1443, 
og derefter kan dens Historie forfølges i halvfjerde 
Hundrede Aar. Men det er ikke udelukket, at Institutionen 
rækker endnu længer tilbage i Tiden.

I Følge en Bemærkning af Præsident Peder Resen i 
et Haandskrift om Københavns Raadhuse, skal der nemlig 
allerede før Aar 1400 have været en Stadskælder paa 
Byens ældste Raadhus, der antages at have ligget paa 
eller ved det nordlige Hjørne af Gammeltorv, der hvor nu 
Skindergade udmunder i Torvet. Den Bygning, Resen 
betegner som det ældste Raadhus, var et grundmuret Hus, 
der endnu paa hans Tid (c. 1680) stod paa Hjørnet af
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Klædeboderne og Nørregade, og han fortæller, at der fra 
Raadhuset gik en gammel hvælvet Fængselskælder omtrent 
midt ud paa Gaden i Klædeboderne under Gadens Bro og 
Rendesten, «og er Indgangen dertil ud til Nørregade 
gennem en anden Kælder (som skal gerne have været 
Stads-Vin- og Ølkælder)». At det har sin Rigtighed 
med de gamle Kældere paa dette Sted, fremgaar ikke blot 
af ældre Skøder paa denne Hjørneejendom, men ogsaa af 
de i Aaret 1900 foretagne Udgravninger under Bygningen, 
ved hvilke man i Grunden stødte paa Levninger af gamle 
hvælvede Kældere. Alligevel er det tvivlsomt, om Resens 
Bemærkning fortjener nogen Tiltro. De Udtryk, han bru
ger, tyder paa, at han ikke har haft nogen sikker Viden 
paa dette Punkt, men enten nedskriver en Tradition eller 
maaske blot fremsætter en Formodning, hvad han let 
kunde ledes til ved en Slutning fra hans egen Tid, hvor 
en Stadskælder betragtedes som et selvfølgeligt Tilbehør 
til et Raadhus. Det ser jo noget besynderligt ud, at Stads
kælderen har ligget i en saa intim Forbindelse med Fæng
selskælderen, at Indgangen til denne endogsaa var gennem 
Stadskælderen. Tilmed tyder LTdtrykkene i Stadsretten 
1443 paa, at en Stadskælder da indrettedes for første 
Gang i København, og vi kan derfor regne dette Aar som 
Udgangspunktet for Københavns Stadskælders Historie.

Den gamle Bygning ved Hjørnet af Gammeltorv be
nyttedes som Raadhus til henimod Aar 1400. Derefter 
og indtil Aar 1479 laa Københavns Raadhus paa den nu
værende Bispegaards Plads paa Hjørnet af Nørregade og 
Studiestræde, som dengang hed Raadhusstræde, og i denne 
Bygning var det, at en Stadskælder indrettedes efter 1443. 
Det hedder herom i Stadsretten, Kap. 1, § 4:

«Item skal Borgmestre og Raadet nu herefter have 
deres Stadskælder, der skulle de have fal tysk 01 og 
andet fremmed 01 for muligt Køb, og sælge ud hvo som 
hente vil i Kander».
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Efter Ordlyden af denne Bestemmelse var Kælderen 
altsaa kun beregnet paa Udsalg, ikke paa Udskænkning, 
og der var kun Tale om 01, ikke om Vin. Og det frem- 
gaar endvidere af Bestemmelsen, at Stadskælderen straks 
ved sin Oprettelse var et Beneficium for Magistraten, saa 
at Indtægterne af den skulde udgøre en Del af Borgmestrenes 
og Raadmændenes Løn.

Var det saaledes kun tilladt i Stadskælderen at ud
sælge 01, fremgaar det dog af den samme Stadsret fra 
1443, at Magistraten ogsaa allerede paa den Tid stod i et 
vist Forhold til Vinhandelen. Det fastsættes nemlig i 
Stadsretten, at ingen Vin maa udtappes, før Fadet er set 
af Foged, Borgmestre og Raadmænd, og den Forbindelse, 
som saaledes her er knyttet mellem Magistraten og Vin
fadene, bliver *1 de følgende Aar af en stedse intimere 
Karakter. 15 Aar efter bestemmes ved en Forordning af 
1458, at Borgmestre og Raad skal sætte Købet paa 
01 og Vin «efterdi som gammel Sædvane været haver», 
og i 1461 indskærpes, at Prisen paa Vin og fremmed 01 
skal sættes paa Raadhuset, og at intet maa udtappes eller 
skænkes, før Foged, Borgmestre og Raadmænd har 
smagt paa det og sat Købet efter Skellighed. Den Pris, 
som Magistraten efter Skellighed satte paa Vinen, har efter 
vore Tanker ikke været høj. I en Magistrats vedtægt fra 
en noget senere Tid (Krist. III. eller Fr. II.) fastsattes 
Prisen saaledes:

En Potte rinsk Vin, den som god er, 4 Sk. 
En Potte Pøjt (o: fransk Vin, Vin fra Poitou) 2 Sk.

Naturligvis skulde Magistraten ikke sætte Prisen paa 
01 og Vin gratis. I Følge Forordningen af 1461 tilstaas 
der den for hvert Emeker Fad 4 Sk. og for hver Ham
burger Tønde 2 Sk.

Raadhuset paa Nørregade blev i 1479 af Borgerne 
udlaant til Kongen for at bruges som Universitet. Rimelig
vis har da ved samme Lejlighed Stadskælderen maattet
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forlægges andet Steds hen, men det maa antages, at et 
nyt Raadhus allerede paa dette Tidspunkt har staaet færdig 
til at modt age baade Stadskælderen og Byens Øvrighed. Det 
nye Raadhus, Københavns tredie, laa paa Nytorv med 
Facade ud mod Gammeltorv. Det ses paa en Tegning af 
Staden fra 1596 som en høj Bygning med takkede Gavle 
men uden Taarne. I 1605 blev det underkastet en større 
Ombygning, ved hvilken det forsynedes med to Taarne 
med kobbertakte Spir og en Altan ud mod Nytorv, og fik 
i det hele den Skikkelse, som det beholdt indtil Ildebran
den 1728.

Paa dette Raadhus var Stadskælderen indrettet baade 
til Udsalg og Udskænkning af 01 og Vin. Vinen var nu 
bleven Hovedsagen, og Stadskælderen, som dens officielle 
Navn var, kaldtes ofte for Stadens Vinkælder eller Vin
kælderen paa Raadhuset. De to Kælderstuer laa i Byg
ningens østlige Ende, ud imod det nye Raadhusstræde, 
med Nedgang baade fra Gammeltorv og Nytorv. Midt 
under Bygningen var Pakkælder og Lagerkælder, og derfra 
var der Nedgang til «det sorte Hul» under Trappen i 
Hovedtaarnet. Fuldstændig adskilt herfra laa Fængsels- 
kælderne under Bygningens østlige Ende.

Til Vinkælderen hørte desuden i en senere Tid to 
Udbygninger, en paa hver Side af Raadhuset. Under Al
tanen ud mod Nytorv indrettede Peder Deichmann, der i 
1662 lejede Vinkælderen af Magistraten, en Skænkestue, 
«hvorudi de, som ville være for sig selv og drikke et Glas 
Vin, kan have deres Magelighed», siger Peder Resen. Til 
den modsatte Side, ud mod Gammeltorv laa allerede fra 
tidlig Tid en lille, frit fremspringende Udbygning. Det er 
rimeligvis den, der i 1590 omtales som «det nye Hus ved 
Vinkælderen paa Gammeltorv», i hvilket de Dannemænd 
skulde forsamles, som midlertidig varetog Byens Ærender, 
medens Magistraten var rejst til Herredagen i Kolding*).

*) O. Nielsen: Kbh. Hist. III, 130.
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I det følgende Aarhundrede omtales denne Udbygning kun 
som et Bræddeskur, der paa Taget var dækket med beget 
Sejldug.*) Men kort efter Aar 1700 er Skuret blevet afløst 
af en muret Bygning, der i Kæmnerregnskabet for 1709 
betegnes som ny. Den præsenterede sig derefter helt pyntelig 
med en Frontspice over Døren, i hvilken Københavns 
Vaaben var udhugget i Sten. I denne Bygning var en lille 
Stue samt Raadhusets Lokum.

I Résens «Danske Atlas» findes Billeder af dette Kø
benhavns tredie Raadhus, set baade fra Gammeltorv og fra 
Nytorv. Paa sidstnævnte Billede ses den omtalte Altan 
eller Udbygning løbende langs Husets underste Stokværk 
i dets hele Længde. Dens vestlige Ende er paa Billedet 
betegnet som »Nye Byting», den østlige som «Vinkælder
stue». — Derimod mangler Skuret paa Billedet ud mod 
Gammeltorv.

Raadhuskælderen indtog en priviligeret Stilling mellem 
Stadens Vinkældere. Ved en Forordning af 1605 blev det 
forbudt at udskænke franske og spanske Vine paa de 
samme Steder, hvor der solgtes rinsk Vin, for at Vin
tapperne ikke skulde blande Sorterne. Et Medlem af 
Magistraten skulde mindst en Gang om Maaneden visitere 
alle Vinkældere for at paase dette Buds Overholdelse og 
fik for sin Umage 1 Pot Vin af hvert Fad, der udtappedes. 
Det var navnlig Rinskvinens Ægthed, man vaagede over; 
den var gennem 16. og 17. Aarhundrede Vinen par excellence, 
og naar der taltes om «Vin» uden nærmere Tilføjelse, 
mentes der altid Rinskvin. Først i 1733 træffer vi i en 
Ansøgning fra Vinhandlerlauget en Klage over, at Rinsk
vin nu ikke nær saa meget bliver begæret som i forrige 
Tider. Men Stadskælderen vedblev ogsaa efter Forordningen 
af 1605 at udskænke alle Slags Vine, og da de andre 
«Vinførere» gjorde Indsigelse herimod, fik Magistraten i

') Kæmnerregnskabet 1675.
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1609 et kgl. Privilegium, hvorved denne Forrettighed ud
trykkelig blev den tillagt.

Det fremgaar af Udtrykkene i dette Privilegium, at 
Magistraten endnu paa den Tid selv drev Vinforretningen 
i Stadskælderen. Det hedder, at «Borgemestre og Raad 
her sammesteds ved deres Middel [o: ved Hjælp af deres 
undergivne] lade holde en aaben og almindelig Vinkælder», 
og det tillades, at «Borgemestre og Raad her udi vor 
Købstad København og ingen anden maa ubehindret ud af 
Stadskælderen og ikke andensteds lade sælge og udtappe 
rinsk, spansk, Allekant Vin, Malvesier og alle andre Slags 
hed Vin og fremmed Drik». Denne gamle Maade at drive 
Forretningen paa, holdt sig til efter Enevældens Indførelse.

Indtægterne af Kælderen tilfaldt altsaa Magistraten og 
deltes aarlig mellem dens Medlemmer. I 1543 bestemtes, 
at ogsaa Enker efter Borgmestre og Raadmænd i det 
første Aar skulde nyde «deres Anpart, som dem med Rette 
kan tilfalde af Vinkælderen eller af anden Drik». Da 
Borgerskabet i 1580 rettede et Angreb paa Magistraten, 
som man mente gjorde sig selv ulovlig Fordel og forurettede 
de fattige, blev der bl. a. ogsaa spurgt, med hvad Ret 
Magistraten tilholdt sig Indtægten af Vinkælderen. Men 
Magistraten kunde hertil svare kort og overlegent, at den 
Indtægt havde den kongelige Privilegier paa. Dette 
Privilegium har den dog maaske udnyttet lidt for stærkt. I 
det mindste mødte det Modstand, da den forsøgte at ind
føre den Praksis, at Vedligeholdelsen af Stadskælderen 
paahvilede Byen, medens Magistraten nød Indtægten. I An
tegnelser til Kæmner regnskabet 1607 —08 findes følgende Post:

«17V2 Dir. 1 Mk. 6 Sk. er given for en Jernkakkelovn 
udi Stads vinkælder at opsætte med Potter og anden Om
kostning, som ikke kan godtgøres; men den som haver 
Profitten af Kælderen bør det at bekoste».*)

*) Kbh. Dipi. VI, 195.
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Forsøget lykkedes altsaa ikke den Gang, men senere 
hen træffer vi rigtignok Udgifterne til Kælderens Vedlige
holdelse opførte i Stadens Regnskaber uden nogen Ind
sigelse fra Revisorerne. Dette er allerede Tilfældet i det 
ældste bevarede Kæmnerregnskab fra 1673, og det kan 
derfor ikke nærmere afgøres, naar denne Overgang har 
fundet Sted.

Fra omtrent 1660 opgav Magistraten den ældre Praksis 
selv at drive Vinhandelen paa Raadhuset, og Stadskælderen 
var efter den Tid bestandig lejet ud. Den første Lejer, 
vi træffer, er den før nævnte Peder Willumsen Deich
mann, der i 1675 blev Byfoged, men ogsaa efter den Tid 
beholdt Vinkælderen lige til sin Død i 1684. Da Magistratens 
Privilegium paa fremfor andre Vinhandlere at maatte ud
skænke baade rinsk og fransk Vin fra samme Kælder 
ikke uden videre kunde overføres paa Lejeren, fik han under 
17. Sept. 1662 speciel kongelig Tilladelse til «i bemeldte 
Stadskælder at skænke og falholde lige saa vel Franskvin 
som Rinskvin og alle andre Slags Vin». Dette Privilegium 
tilsagde Magistraten ogsaa den følgende Lejer. Han klagede 
rigtignok over, at det ikke var kommet ham til nogen 
Nytte; men det vedblev dog at bestaa indtil 1733, da 
Adskillelsen mellem Rinskvinshandlere og Franskvinshand
lere bortfaldt.

Stadskælderens Særstilling i dette Tidsrum bliver ogsaa 
bestandig hævdet over for Lauget. I Vinhandlernes Privi
legier af 7. Jan. 1668 hedder det herom: «Stadskælderen 
og des Frihed skal udi disse Artikler være undtagen, saa 
at hvilken Vinhandler, som samme Kælder af Magistraten 
her sammesteds vorder forundt, maa den, foruden sin egen, 
ubehindret bruge og beholde». Og i Laugsartiklerne af 
22. Dec. 1694 hedder det: «Stads- og Boldhus*)-Kælderne

*) En Vinkælder blev 1648 indrettet i Boldhuset, den nuværende 
Ministerialbygning, og udstyret med forskellige Privilegier. Kælderen 
findes endnu i Bygningen.
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beholde deres forrige allernaadigst forundte Privilegier med 
alle Slags Vin, Brændevin og 01 at falholde, og maa ingen 
have Stadskælderen udi Leje uden den, som Fassbinder 
Professionen lært haver; i lige Maade maa og den, som 
samme Kælder nu af Magistraten i Leje haver eller her
efter i Leje bekommer, derforuden ubehindret holde en 
aaben Vinkælder i sit Hus og nyde lige Laugs-Rettighed 
med Vintapperne, naar han haver taget sit Borgerskab og 
sig i Lauget lader indskrive».

I Peder Deichmanns Tid skete som før nævnt den 
betydelige Forandring med Vinkælderen, at Lokalerne ud
videdes med et Kammer under Altanen ud mod Nytorv. 
Andre Smaaforandringer nævnes i Kæmnerregnskaberne. 
I 1673 blev der saaledes sat Jernstænger for alle Vinduerne 
i Kælderen, «hvor Stenkarmene vare saa vide, at tyvagtige 
Mennesker kunde trænge sig derigennem og bestjæle Kæl
deren, som nylig sket er». I 1675 var «Skuret ved Raad- 
huskælderen ud til Gammeltorv» paa Stadens Omkostning 
blevet fliet, digtet, lapsalvet og med nye Brædder udflikket, 
hvor fornødent gjordes. I 1676 blev der bekostet et Stakit
værk fra Muren og ud til «det andet Stakitværk» paa 
Nytorv, «at der kunde være Undersked og Skillerum imel
lem Gangen til Tinget og Gangen til Kælderen».

Peder Deichmann døde 1684 og blev begravet i 
Trinitatis Kirke. At Magistraten ikke har været tilfreds 
med hans Drift af Stadskælderen, fremgaår af følgende 
Opsigelse, som den efter hans Død tilstillede hans Enke:

«Saasom afgangne Peder Willumbsen Deichmann, forrige 
Kgl. Majst.s Byfoged her udi Staden, haver hidtildags haft 
Stadskælderen til Leje for en aarlig Afgift til Magistraten, 
hvorpaa han ogsaa haver forhvervet hans Kgl. Majst.s aller- 
naadigste Konfirmations Brev for hans Livstid, da saasom 
han nu baade ved Døden er afgangen som ogsaa fordi 
Kælderen hidtildags haver været meget ilde og slet med sin 
tilbørlig og nødvendige Forraad forsiunet, Magistraten ej aleneste
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til liden Reputation, mens endogsaa til temmelig Skade, — 
Da opsiges hermed hans Efterleverske velfornemme Matrone 
Margrete Dysseldorphs, tilligemed hendes Laugværge, samme 
Kælder, at hun den til førstkommende Paaske udi tilstundende 
Aar 1685 ryddeliggører og den fra sig leverer til den, som 
Magistraten den igen at antage anordnende vorder.

Københavns Raadstue den 30. December, 1684».

I Anledning af Lejerskiftet blev der optaget følgende 
Fortegnelse over det tarvelige Inventar i Vinkælderen:

«1 stor Jern Ovn.
I Kælderstuen:

3 lange Fyrreborde med Korsfødder,
3 lange Fyrrebænke,
2 korte do.

1 Skænkestuen:
2 Borde med drejede Piller,
4 Bænke.

Notal I den Stue oppe under Hvælvingen:
i Jern Kakkelovn samt derudi befindende Borde og 
Bænke, naar Formanden derfor bekommer Veder
lag efter Akkord».

Peder Deichmann har altsaa, da han indrettede Stuen 
under Altanen mod Nytorv, tillige selv forsynet den med 
Inventar, hvorimod Borde og Bænke i selve Kælderen har 
tilhørt Byen.

16. Febr. 1685 sluttede Magistraten nyt Lejemaal paa 
5 Aar med Johan Daniel Klein. Det paalægges ham i 
Kontrakten at forsyne Kælderen «ligesom andre udlændiske 
reputerlige Stadskældere» med alle Slags Drikkevarer, 
baade af Vin og fremmed 01, saa at «Staden og Magi
straten kan have deraf Reputation og Ære». De to Stuer i 
Kælderen skal Magistraten lade tilbørlig istandsætte. Men 
Stuen ovenpaa skal Peder Deichmanns Enke reparere, imod 
at Johan Klein betaler hende 100 Rdlr. for dens Afstaaelse, 
hvilket Beløb igen skal betales ham af den, som faar 
Kælderen i Leje efter ham. Den aarlige Leje var 300
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Slettedaler, der skulde erlægges hvert Aar Dagen før St. 
Thomæ Dag, samt til hver Borgmester et halvt Anker og 
til hver Raadmand io Potter god Rinskvin. Peder Deich- 
manns Privilegium af 17. Sept. 1662 nævnes i Kontrakten 
som udenvidere gældende ogsaa for den nye Lejer, og 
Magistraten tager det Forbehold, at hvis det maatte lykkes 
den at skaffe Kælderen yderligere Privilegier, skulde Lejen 
derefter forhøjes. Det blev der dog ikke senere Tale om.

At Lejen og Vinen skulde leveres til St. Thomæ Af
ten (20. Decbr.) hænger sammen med, at Magistraten paa 
denne Aften holdt en festlig Sammenkomst paa Raadstuen, 
ved hvilken Aarets uvisse Indtægter blev fordelte mellem 
Raadsmedlemmerne. Samtidig smagte man naturligvis paa 
den nye Vin, og endnu opbevares paa Raadhuset et sølv
forgyldt Bæger, som efter Beretning var det, Magistraten 
drak af St. Thomæ Aften. Det bærer foroven Indskriften: 
«Concordia», og paa Foden: «Senatus Hafniensis, 1684».

Den følgende Lejer var Christian Søbøtker, med 
hvem Magistraten sluttede Kontrakt paa 3 Aar d. 1. Sept. 
1691. Lejen var den samme som før, men de 300 Sidir. skal 
nu betales i to Terminer, til Paaske og Mikaelis, og Vinen 
leveres til Julen. Derimod tales ikke om de 100 Rdlr. til 
Formanden. Magistraten har maaske allerede i Johan Kleins 
Tid gjort bitre Erfaringer med Hensyn til Lejens Betaling; 
thi Søbøtker maa møde med en Forlover og Selvskyldner, 
hans Svoger Anders Kellinghusen, der sammen med ham 
underskrev Kontrakten.

Lejemaalet var ikke nogen god Forretning for Christian 
Søbøtker. Da de tre Aar var gaaet, opsagde han Kon
trakten og sendte derpaa Magistraten følgende Skrivelse:

Højædle og velbaarne, velædle og velvise Hr. Præsident, 
Borgemestre og Raad.

Deres Velbaarenheder er nok vitterligt, hvorledes jeg nu 
paa nogle Aars Tid haver haft Stadskælderen udi Fæste for
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200 Rdr. aarlig*) foruden videre, som Deres Velbaarenheder 
selv bevidst er, mens nu formedelst Tidernes Vanskelighed og 
slet Tilstands Skyld har maat imod min Villie vaaren for- 
aarsaget den nu til næst afvigte Paaske at opsige, i Hen
seende ikke alene, som før er meldt, til Tidernes slette Til
stand, vi nu i lever, mens endog formedelst de mange Værts- 
og Vinhuse, som runden her om i Nærværelsen ere og daglig 
mer og mer tiltager, hvor den lysthavende langt heller skal 
være sindet sine Penge at employere end hos mig, uanset 
ingen Flid spares, jeg jo af yderste Flid stræber at anvende 
al Mulighed til at forskaffe Varerne saa gode, som jeg er for
sikret paa, de paa andre Steder ej bedre kan bekommes end 
hos mig; mens enten det kan være af en Frygtelse|: at dette 
skys fremfor andre:|, formedelst Deres Velbaarenheder, som 
altid næsten er her i Nærværelsen og moxen kontinuerlig frem 
og tilbage passerer, eller ikke, kan jeg ej vide, mens dette 
ved jeg, som jeg og med Forlis befinder, at naar alting mod 
hverandre bliver lignet, kan jeg næppelig stoppe Omkost
ningerne, og ihvorvel det alene er den Profession, hvorved 
jeg skal søge min Næring og Livsophold, saa har jeg det dog 
hidindtil ikke uden Skade kunnet stoppe; hvorfor jeg hermed 
efter velbaarne Hr. Kancelliraad og Borgmester Bartholæmæus 
Jensens Anledning ydmygeligst understaaet mig denne min Be
sværing i allerdybeste Ydmyghed korteligst at befatte, og er 
den af efterfølgende Beskaffenhed saaledes:

At saafremt jeg nogenledes herved uden Skade kunde 
subsistere, da kunde jeg i det allerhøjeste ingenlunde formaa 
at give mere til Leje aarlig end som 200 Sldr. |:de andre Ud
gifter uberegnet:|, hvilket jeg endnu paa nogle Aar vilde for
binde mig til |: om den allerhøjeste mig Livet vilde spare :|, 
saa at min Kæreste efter min Død ej til Kontrakten at 
kontinuere skal være bunden, saa fremt det endnu ved 
Tidernes Tilstand ikke skulde blive siettere, som jeg og 
ydmygst formoder Deres Velbaarenheder gunstigst tillader, 
helst naar tages udi nærmere Konsideration, hvorledes baade 
en og anden i lige Tilfælde her i Nærværelsen hensidder med 
lige saa stor Næring |:foruden anden Brug og Negotie:j, 
ja meget større end jeg, og dog ikke engang den halve Leje 
derimod betaler.

*) 200 Rdlr. er 300 Slettedaler.
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Dernæst vilde jeg og ydmygeligst gøre Deres Velædle 
og Veluaarenheder erinderlig om det, som min forrige Kon
trakt ommelder, nemlig om de Privilegier, som i anno 1667 (!) 
er udgiven, anlangende det i Stadskælder fremfor andre 
Steder maatte falholdes og udtappes alle Slags Vin, hvilket, 
omendskønt det i forbemeldte Kontrakt mentioneres, saa har 
det dog hidtildags ikke af mig været nydendes, men vilde 
ydmygeligst forhaabe at nyde, saafremt jeg endda ved forbe
meldte Leje, som er de 200 Sidir., skulde kunne ved Magt 
at blive. Og paa det at Stadskælderen dog fremfor nogen 
anden lidet kunde være priviligeret, saa vilde jeg og med det 
samme ydmygeligst anholde, om ellers muligt var, at Deres 
Velbaarenheder gunstigst vilde tillade, at samme Kirkevin, 
som staar under Deres Velbaarenheders Direktion, maatte og 
her hos mig allergunstigst blive anordnet at udtages, helst 
efterdi jeg vil være forobligeret til at forskaffe den saa god 
som nogen anden og lige for den selvsamme Pris, saa intet 
derpaa i nogen Maade skal findes at klage..........

Derudover vil jeg altid beflitte mig paa stedse at være 
og forblive, ligesom jeg og uafladelig er

Højædle og Velbaarne, Velædle og Velvise Hr. Præsident, 
Borgemestre og Raads

Allery dmygste og aller pligtskyldigste Tjener 
Christian Søbøtker.

København d. 20. Juni 1694.

Magistraten tingede med ham og fik ham til at love 
250 Sidir. i aarlig Leje foruden den sædvanlige Levering 
af Vin, der i Christian Søbøtkers Skrivelse saa diskret 
betegnes som «det videre, Magistraten selv bevidst er». 
Paa disse Betingelser fornyedes Kontrakten paa 5 Aar fra 
Mikkelsdag 1694.

Søbøtker holdt dog ikke ud de 5 Aar. Ved Kontrakt 
af 11. Marts 1697 overdrog han «formedelst egen Negotie 
og Opvartning udi mit Hus» og med Magistratens Til
ladelse Kælderen til Vinhandler Johan Sohl, der tilpligtede 
sig at svare den samme Leje som hidtil var ydet. For 
Søbøtkers udestaaende Fordringer i Kælderen skulde Johan 
Sohl betale 600 Rdlr. til Vinhandlerens Broder Kancelliraad
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Hans Jakob Søbøtker. Johan Sohl skulde straks overtage 
Drengenes Kostpenge og Underholdning, hvorimod Sø
bøtker skulde betale Svendens Løn indtil førstkommende 
Paaske. Der har altsaa været en Kældersvend og mindst 
2 Drenge i Forretningen.

Et Aars Tid efter antog Johan Sohl en ny Dreng i 
Lære, og den imellem dem oprettede Kontrakt af 8. Sept. 
1698 kan anføres som et Eksempel paa den Tids Lære
kontrakter :

«Ere vi saaledes kontraherede og forenede, at forskrevne 
Dreng skal tjene Monsieur Johan Sohl for en Dreng udi hans 
Vinhandling og Tapperi i fem Aar, og udi forskrevne hans 
Drengeaar belover bemeldte Johan Sohl ham med Underhold
ning og Ophold til Klæder og Føde, som en ærlig tro Dreng 
behøver, og naar hans Drengeaar, nemlig 5 Aar, ere ude og 
fuldendte, da efter hans gode og flittige Forhold skal jeg 
Johan Sohl give ham en smuk Æresklædning, som sædvanligt 
er, tillige og lade ham rejse udenlands Fasbinderprofessionen 
at lære, saa at han kan passere for en dygtig Svend og tjene, 
hvor han komme kan, enhver til Fornøjelse; eller og om 
Drengen ikke skulde have Lyst til at rejse og lære Profes
sionen, da belover jeg ham foruden Æresklædningen et 
Hundrede Rigsdaler, som han da skal være fornøjet med, 
hvorimod jeg Hans Jensen paa fornævnte Drengs Vegne lover 
Msr. Johan Sohl, at Drengen skal forblive hos ham sine fulde 
Læreaar ud og som en ærlig tro Dreng sig at forholde til 
hans Tid er ude og fuldkommelig nyder, hvis tilforn meldt 
er; men om han paa en eller anden Maade bortrømte uden 
hans Patrons lovlige Forlov eller i andre Maader kom til 
Skade, da svarer jeg dertil, som tilbørligt er».*)

Skøndt Lejen af Kælderen i Følge den nye Kontrakt 
skulde forblive uforandret — 250 Sidir. — maa Johan 
Sohl dog straks have faaet nogen Nedsættelse. Thi i et 
Regnskab fra 1697 over Magistratens Indtægter opgives

*) O. Nielsen: Kbhvns. Vintapperlav 40 f.
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Kælderlejen af Stadskælderen til 166 Rdlr. 64 Sk., svarende 
til 200 Sidir.*)

Vinhandler Johan Sohl var paa dette Tidspunkt en 
anset Borger. Han var af god Familie — Søstersøn af 
den ældre xAbraham Lehn og gift med en Søster til Kom- 
merceraad Johan Henrik Syling. Han ejede den Schou- 
strupske Gaard paa Amagertorv (Hafnia), der senere kom 
i Svogeren Sylings Besiddelse, I 1709 blev Johan Sohl 
Medlem af de 32 Mænds Forsamling, og i 1716 blev han 
Oldermand for Vinhandlerlauget. At han har været en 
af de mest kendte og søgte Vinhandlere paa den Tid, 
fremgaar ogsaa af, at en saa forvænt Levemand som 
Apicius i Holbergs «Den Vægelsindede» er fortrolig med 
hans Varer. «Jeg vil ikke rose mig selv», siger Apicius, 
«men det kan jeg sige, at saasnart jeg faar en Vin paa min 
Tunge, skal jeg ungefær sige, om den er fra Abbestee, 
Bech, Sohl, Fabritius eller Biehl». I de første 30 Aar, 
Johan Sohl havde Stadskælderen, gik da ogsaa alt, som 
det skulde; men fra Aar 1727 er Forretningen i kendelig 
Tilbagegang, og Johan Sohl tilbragte sine sidste Leveaar 
i kummerlige Omstændigheder.

Af Inventarielister fra disse Aar faar vi detailleret 
Underretning om, hvorledes Stadskælderen paa Johan Sohis 
Tid saa ud. Paa Gammeltorv laa den før nævnte lille 
Udbygning, hvis Tag nu var beklædt med Jærnblik og 
som i Frontspicen bar Københavns Vaaben udhugget i 
Sten. I denne Udbygning havde man paa venstre Haand 
«den lille Stue», hvis Vægge var beklædte med Spaan- 
maatter, og som rummede et rødmalet Fyrretræsbord og 3 lige
ledes rødmalede Fyrretræsbænke. Lige over for, til højre 
i Udbygningen, laa Raadhusets Lokum, der rensedes en 
Gang hvert andet Aar af Natmanden. Hyppigere Rensning

*) O. Nielsen: Kbhvns. Hist. V, 402.
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var ikke fornøden, thi Gruben kunde rumme 6 Læs. Ved 
Siden af Udbygningen var Nedgangen til Kælderen. Her 
havde man først for sig et Rum tvers gennem Bygningen 
til Nytorv, hvortil en Trappe med en. dobbelt Dør for førte 
op. I dette Rum var «Sumpen» med en Opstander og 
Jern-Pumpe-Redskab samt Kælderens Vandledning, en frit 
liggende, lang beget Trærende, der var ført ind gennem 
den tykke Mur ud mod Nytorv. Forøvrigt stod der et 
Par Borde og en Bænk og i det ene Hjørne et «Kontor» 
med Dør for og et Tralværks Vindue. Til venstre for den 
gennemgaaende Gang laa de to Kælderstuer. Den første, 
man kom ind i, havde to Vinduer til Gammeltorv og et 
i Bygningens Gavl, den anden havde ligeledes et Vindue 
i Gavlen og desuden to op til Skænkestuen under Altanen. 
I Skillerummet mellem Stuerne stod en Jern-Vindovn, som 
varmede i begge Stuer. Den første Stue har været den 
tarveligste, den havde Stengulv og ikke andet Bohave end 
Fyrretræsborde og Bænke. I den inderste Stue var der 
Bræddegulv og her stod et Egetræsbord med Piller og 
Fod og et lidet hvidt Skab; desuden «en lukketSeng med 
2de Døre, Hængsler og Laas for». Da der ikke var Be
boelse i Kælderen, er denne Seng formodentlig anskaffet til 
Gæsternes Bekvemmelighed. — I begge Stuer var Væggene 
beklædte med Maatter, og Loftet var hvælvet overalt. I 
Stuen under Altanen var en Jern-Vindovn, 3 Skruer høj, 
med Jernfod, Dør og Tud, og forøvrigt det sædvanlige 
Møblement af Træbænke og Borde. I Pakkælderen paa 
den modsatte Side af den gennemgaaende Gang stod et 
aabent Skab til at sætte Glas i og et andet Skab med 
Pinde til at hænge Glas paa.

Gennem Stadens Kæmnerregnskaber kan man følge de 
aarlige Forandringer og Udbedringer, der blev foretaget i 
Stadskælderen. I 1710 blev der efter Johan Sohis An
dragende anbragt et 8 Alen langt Stakit foran Kælder
vinduerne mod Gammeltorv, fra Udbygningen til Raadhusets
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østlige Hjørne, «for at hindre dem, som Urenlighed til 
Kældervinduerne sætter og henkaster». Under Pesten i 
1711 blev baade Skænkestuen og Lagerkælderen udspækket 
og hvidtet «mest for Contagionens Skyld», og en enkelt 
Gang i Johan Sohis Tid kom der nye Maatter paa Væg
gene. Der medgik hertil 69 Alen Spaanmaatter å 4V2 Sk. 
Alen. Det er ellers kun meget sjælden, vi hører om Ud
gifter til disse Maatter, der synes at kunne hænge i 30 
Aar; men des oftere er det galt med Jerntaget over Ud
bygningen mod Gammeltorv, som næsten kommer igen i 
hvert Aars Regnskab. I 1718 blev dette Tag helt fornyet; 
der medgik hertil 176 Stkr. Jernplader, som med Arbejds
løn kostede 186 Rdlr., en større Sum end der i adskillige 
Aar anvendes paa hele Raadhusets Vedligeholdelse. Saa 
havde man ganske vist de gamle Jernplader til Disposition; 
de blev brugte til at beslaa tvende Døre paa Raadhusets 
«Corps de Garde» med.

I 1727 solgte Johan Sohl sin Gaard paa Amagertorv, 
men blev dog ogsaa efter den Tid boende i den som 
Lejer. Samme Aar træffer vi for første Gang en Antyd
ning af, at Forretningen er gaaet tilbage, idet Johan Sohl 
maa anmode Magistraten om Henstand med Lejen. Allige
vel fornyedes Lejemaalet med ham i Januar 1728, og 
Kontrakten skulde nu endogsaa gælde for Johan Sohis 
Levetid. Lejen bestemmes heri til 200 Rigsdaler gode 
danske Kroner, der erlægges forud for et halvt Aar ad 
Gangen. Derimod er der nu ikke mere Tale om Vin til 
Magistraten, og denne Post kommer aldrig senere igen. 
Johan Sohl forpligtede sig til «at forsyne bemeldte Stads
kælder, saa længe jeg den i Leje haver, med gode og 
forsvarlige Sorter af alle Slags, nemlig hvide og røde 
franske Vine, rinsk og Mosler Vine samt spanske Vine og 
fransk Brændevin, item med fremmed 01, naar det er at 
bekomme, med videre som i saa Maade rettelig bør fal- 
holdes og sælges udi en Stadskælder, saaledes at alle



Stadskælderen paa Københavns Raadhus. 523

brave Folk, som maatte enten søge Kælderen eller af den 
hente lade, tilbørlig skal blive med gode Varer forsynede, 
og ingen Anledning blive given til billig Klage derover». 
Denne Passus gentages ordret i alle følgende Lejekontrakter 
lige til Kælderens Ophør.

Endvidere forpligtede Johan Sohl sig til straks at ind
lægge og stedse siden at holde et Lager i Kælderen af 
1000 Rdlrs. Værdi, for hvilket Beløb hans Svoger Kom- 
merceraad Syling gik i Kavtion, ligesom Magistraten havde 
Ret til 2 Gange om Aaret at lade inkvirere i Kælderen, 
om det foreskrevne Kvantum var til Stede. Da Johan 
Sohl var en gammel Mand, blev der i Kontrakten indsat 
den Bestemmelse, at hvis han paa Grund af indtræffende 
Svaghed eller andet ikke selv kunde have det fornødne 
Tilsyn med Kælderen, maatte han til sin Medhjælp antage 
en udlært Fasbinder, som desuden var berettiget til at 
beholde Kælderen et Aar efter Johan Sohis Død. — Sohl 
var snart nødsaget til at benytte sig af denne Tilladelse, 
og i hans sidste Leveaar træffer vi en Fasbinder Peder 
Mouritsen som hans Medhjælper.

Straks efter Kontraktens Fornyelse indgav Sohl et 
Andragende til Kongen om, at de af hans Svoger Syling 
anskaffede Vine og andre Effekter til Stadskælderen maatte 
blive unddragne hans Kreditorers Søgning ved Arrest, 
Indførsel, Udlæg eller Eksekution. Andragendet blev sendt 
til Magistratens Erklæring, der selvfølgelig anbefalede det 
paa det bedste. Det hedder i denne Erklæring af 17. Marts 
1728: «At Supplikanten Johan Sohis itzige Tilstand og
Vilkaar ikke er bedre, end han allerunderdanigst foregiver, 
det er desværre sandt nok, og at han nu ikke har andet 
til Levnedsmiddel og Ophold for sig og Familie, end det 
han skulde kunne vente at fortjene udi den saakaldede 
Stadskælder, som hannem af Medynk og i Henseende 
til hans forrige Velstand, og da han stedse har opført sig 
som en skikkelig Borger og imidlertid kontribueret efter
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hans Formue saavel til Deres Majt. som Staden, paany er 
forundt udi Leje». — I Virkeligheden har Sohl nu kun 
levet af Svogerens og Magistratens Godhed. I Juli 1728 
betalte Svogeren den resterende Kælderleje med 242 Rdlr.; 
men samtidig androg Johan Sohl hver enkelt af Magistrats
medlemmerne om i Henhold til et ældre Løfte at eftergive 
ham en Part af Lejen, da Svogeren havde erklæret, at 
hvad han paa den Vis kunde spare, vilde han forære 
Johan Sohl. I Magistratens Resolutionsprotokol er ved 
denne Sag tilføjet den Bemærkning: «Nogle har betalt».

Det ser nærmest noget besynderligt ud, at Johan Sohl 
netop paa dette Tidspunkt kunde ansøge om at blive Raad- 
mand. Han anfører til Støtte herfor, at han i 20 Aar havde 
været en af de 32 Mænd, at han i Pestens Tid havde udstaaet 
stor Besværlighed med at visitere et helt Kvarter to Gange 
om Ugen, og at han havde svækket sit Syn meget ved 
at underskrive henimod 300,000 Sedler. Men hans An
søgning bragte ham ikke noget Resultat.

Den 20. Okt. 1728 udbrød den store Ildebrand, der 
ogsaa lagde Raadhuset øde. Direkte er Johan Sohl dog 
ikke bleven saa stærkt ramt af denne Ulykke, som man 
kunde have ventet. I en fra Vinhandlerlaugets Oldermand 
til Politimesteren indgiven Fortegnelse over de af Laugs- 
medlemmerne, der havde taget Skade i Branden, opføres 
Johan Sohl blandt dem, der er «i Behold». Herved sigtes 
vel nærmest til, at det Hus paa Amagertorv, i hvilket 
han boede til Leje, ikke var afbrændt. Men heller ikke 
Kælderen under Raadhuset synes at have taget nogen 
større Skade; thi allerede en Maaned efter Branden er der 
Tale om at sætte den i Stand igen til sit sædvanlige 
Brug. Det er denne Gang Peder Mouritsen, der paa Johan 
Sohis Vegne og formedelst hans Svaghed andrager Magi
straten om Hjælp til Kælderens Reparation. I December 
Maaned er Johan Sohl selv atter kommen til Stede og 
Kælderen er aabnet; men han beklager sig straks over, at
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Søgningen dernede nu, da der ingen Retter holdtes paa 
Raadstuen, er mindre end nogensinde, og beder derfor om 
Eftergivelse af et halvt Aars Leje. Ligeledes beder han 
om, at Magistraten vil tilholde Værgerne for Nikolaj og 
Helliggejstes Kirker efter gammel Skik at tage Altervinen i 
hans Kælder, hvad der efterhaanden ved Værgernes For
andring var gaaet af Brug. Magistraten lovede det. 
Senere maatte han besvære sig over Murmester Schuster, 
der under Arbejdet med Raadhusets Genopførelse spærrede 
Ind- og Udgangen ved Stadskælderen med Grus og Jord. 
Men mest savnede han dog Retterne paa Raadhuset, og 
da Tiden var gaaet til ind i 1731, uden at Raadhuset 
endnu var færdigt til at tages i Brug, fremsatte han for 
Magistraten det Forslag, at Bytinget kunde holdes i hans 
Skænkestue ved Stadskælderen, som han vilde overlade til 
dette Brug uden Betaling. Magistraten forelagde dette 
Tilbud for Byfogden Iver Jentoft, der erklærede sig vel 
fornøjet dermed og lovede, at denne nye Ordning skulde 
træde i Kraft den første Retsdag efter Paaskehelligdage.

Uagtet Sohl saaledes gjorde alt muligt for at bjerge 
sig under de vanskelige Forhold, var det dog den alminde
lige Mening, at han ikke kunde staa Krisen igennem. 
Man betragtede ham allerede som fallit, og i Slutningen af 
1731 indsendte Vinhandler Johan Ludvig Abbestee følgende 
Skrivelse til Magistraten:

Siden jeg har fornummet, at Seignr. Johan Sohl efter 
hans nuværende Tilstand ikke mere skal kunne holde Stadens 
Raadstue Vinkælder udi tilbørlig Brug, saa har jeg gjort mig 
den uforgribelige Mening, at dermed kunde forestaa nogen 
Forandring.

Thi vilde de højædle Herrer ikke ugunstig antage, at jeg 
herved ydmygst ansøger, at mig samme Vinkælder ved slig 
Forandring efter de forhen til Seigneur Sohl udgivne Kondi
tioner til Leje maatte overlades, da jeg forsikrer af yderste 
Formue at se den anført i forrige Tiders Tilstand med gode 
og forsvarlige Varer. Og paa det Monsieur Sohl ikke skulde
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have Aarsag i denne Fald at tænke mig det til onde, saa 
lader jeg det til de høje og velædle Herrer, om ham noget 
ved Aftrædelsen gunstigen maatte akkorderes, om hvilket saa 
vel som de øvrige Konditioner jeg mig ydmygst vil have ud
bedet at maa vorde underrettet, da jeg hørsommeligst, naar 
jeg dertil maa blive fremkaldet, videre skal vide at erklære 
mig paa de Propositioner, som derom maatte eragtes fornøden 
at gjøres, der jeg med al ærbødig Respekt forbliver de høje 
og velædle Herrers ydmygste Tjener

Johan Ludwigh Abbestee.
Hafniæ den 28. Decbr. 1731.

Der har paa dette Tidspunkt inden for Magistraten 
været nogen Stemning for at lade Johan Sohl falde, og det 
blev besluttet, at Abbestee skulde opkaldes paa Raadstuen 
for at indgive sit Tilbud. Imidlertid havde Johan Sohl 
fornummet, hvad der var i Gære, og han og Peder Mourit- 
sen sendte straks efter Nytaar 1732 Magistraten en ind
stændig Anmodning om at maatte beholde Stadskælderen 
fremdeles, eller, hvis nogen anden meldte sig, at faa hans 
Tilbud meddelt inden nogen Afgørelse blev truffet. Og 
den gamle velvillige Stemning mod Johan Sohl fik da atter 
Overhaand inden for Magistraten, Sagen trak sig til Rette 
og Johan Sohl forblev i Kælderen. Allerede i Februar 1732 
føler han sig saa fast i Stillingen, at han paany kan henvende 
sig til Magistraten med en lang Ønskeseddel. Han beder 
om, at Trappetrinene ud til Gammeltorv maa blive reparerede, 
og et Skur opsat over Kælderhalsen for at hindre Vandet i at 
indsnige sig i Kælderen. Han ønsker en ny Dør til 
Kakkelovnen, saasom den gamle er forbrændt og ubrugelig, 
og beder sluttelig om, at et «Locum privatum» til hans og 
Gæsternes Tjeneste maatte blive indrettet.

Det er sidste Gang, vi hører noget fra Johan Sohl. 
Han døde i Maj 1732 og blev begravet i St. Petri 
Kirkegaard.

Flere Aar efter hans Død, i 1737, indgav Enken 
Katharine Margrethe, sal. Johan Sohlin, en Ansøgning til
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Vintapperlauget om Understøttelse, og efter de i denne brugte 
Udtryk maa det formodes, at Johan Sohl paa Slutningen 
kun har drevet Kælderen som en Slags Bestyrer paa fast 
Løn. Hun skriver nemlig, at imedens hendes Mand levede 
paa det sidste, havde de intet videre «end det lidet, ham 
af Stadskælderen var tillagt, som kort efter hans Afgang 
ophørte».*)

Ligesom Magistraten ved en tidligere Lejlighed havde 
givet Johan Sohl det bedste Skudsmaal, saaledes viste det 
sig ogsaa nu, at han havde efterladt sig et godt Navn 
blandt sine Laugsbrødre. Oldermanden anbefalede Enkens 
Andragende ved følgende Paategning: «Det er til dels de 
fleste og ældste Laugsbrødre og Vinhandlerlaugets Inter
esserende bekendt og udi frisk Minde, det afgangne sal. 
Johan Sohl haver været en meget honet og brav Mand, 
ja en af Stadens fornemme 32 Mænd, saavelsom Older
mand for dette respektive Laug, og udi samme hans 
Oldermands Tid haver Hans Majst. allernaadigst behaget 
at paabyde Forhøjelsen paa alle Slags Vine og Brænde
vine, for hvilket den gode sal. Mand haver særdeles gjort 
sig stor Umage paa samtlige Laugets Vegne at intercedere, 
at samme af Hans Majst. i Naade maatte vorde eftergiven, 
som og allernaadigst paafulgte». Da det tilmed er be
kendt, at Enken sidder i smaa Kaar med en svag og 
skrøbelig Datter, foreslaar han at give hende en aarlig 
Understøttelse paa 10 Rdlr. af Laugets Kasse, og alle 
Laugsinteressenterne sluttede sig enstemmig hertil.

Efter Johan Sohis sidste Lejekontrakt maa det antages, 
at hans Kældersvend og Medbestyrer Peder Mouritsen har 
beholdt Kælderen i et Aar, og der meddeles da heller

*) Det er Understøttelsen eller Pensionen, der ophørte, ikke Stads
kælderen. Denne Bemærkning i Madam Sohis Skrivelse har forledt Dr. 
O. Nielsen til den fejlagtige Antagelse, at Stadskælderen ophørte efter 
Johan Sohis Død. (Vintapperlavet S. 74, 81).
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intet om, at der i den nærmeste Tid efter Sohis Død blev 
søgt nogen ny Lejer. Derimod bragte denne Mellemtid en 
Forringelse i Kælderens Stilling overfor Byens andre Vin
handlere. Ved Reskript af 16. Okt. 1733 ophævedes nem
lig det gamle Forbud imod, at Stadens Vinhandlere maatte 
sælge Rinskvin fra de samme Kældere, hvor der forhand
ledes franske og spanske Vine, og Stadskælderens Privile
gium i saa Henseende var altsaa bortfaldet.

I 1733 var Genopførelsen af Raadhuset efter Ilde
branden tilendebragt. Skøndt man saa vidt mulig bevarede 
de gamle Mure, var Raadhuset dog ved Ombygningen 
undergaaet saa stor Forandring, at man plejer at betragte 
det som en helt ny Bygning, det 4de Raadhus. I det 
ydre var Forskellen ogsaa meget iøjnefaldende. Begge 
Taarnene forsvandt ligesom Udbygningen mod Gammeltorv 
ud for Vinkælderen. Bygningen gjordes dybere derved, 
at Ydermuren mod Nytorv rykkedes ud i Flugt med Peder 
Deichmanns Vinstue og det tidligere Byting. Disse Rum, 
der før vare særlige Tilbygninger under en Altan, kom nu 
til at ligge inde i Huset. Det tidligere Saddeltag med 
de store, ornamenterede Kviste blev ombyttet med et 
brudt Tag med et Spir paa Midten. Men i det indre var 
Forandringerne ikke store, og navnlig var Kælderen helt 
uforandret. Dette fremgaar af en Grundplan i «Den danske 
Vitruvius» fra 1746 og af de forskellige Inventarielister. 
Over Nedgangen til Kælderen fra Gammeltorv blev opført 
et Bræddeskur, der paa Toppen bar en Bacchus paa Vin
fadet. For Symmetriens Skyld blev et lignende Skur an
bragt ved den modsatte Ende af Raadhuset, skøndt der 
her ikke fandtes nogen Indgang; ogsaa det bar en Figur 
paa Toppen, efter Afbildningen at dømme en Vægter 
eller Krigsmand. Disse Skur var i Begyndelsen tækkede 
med beget Sejldug, senere med Blik. Men da Raadhuset 
skulde illumineres i Anledning af Prinsesse Charlotte Amalies 
Ligbegængelse 1782, blev de nedtagne og paa Grund af
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Ælde og «Uduelighed» ikke senere genopførte. Fra dette 
Skur kom man ad en Trappe paa 2 Sten- og 8 Trætrin 
og igennem dobbelte Døre ned i det gennemgaaende Rum, 
der i den modsatte Ende ligeledes havde dobbelte Døre 
og en Trappe paa 10 Trin, det øverste Trin en huggen 
Sten med en Jernring i, op til Nytorv. I dette Rum 
fandtes som tidligere en Jernpumpe i Sumpen og en Op
stander med Metalhane for det ferske Vand, og Skænke
stuerne var som tidligere beklædt med Maatter. Den store 
Pakkælder strakte sig under Bygningens midterste Tredie- 
del, og adskilt fra den laa Arresterne i Kælderens vestlige 
Ende, til hvilke der var en særlig Nedgang fra Nytorv.

I April 1734 forsøgte Magistraten at faa Kælderen 
lejet ud fra Mikkelsdag samme Aar. Det gjordes paa den 
Maade, at Magistraten tilstillede Vinhandlerlaugets Older
mand en Plakat herom til Cirkulation mellem Laugets 
Medlemmer. Men Kælderens Anseelse var paa dette Tids
punkt øjensynlig stærkt i Tilbagegang, og af de Bemærk
ninger, som Laugsmedlemmerne har gjort paa Cirkulæret, 
fremgaar det, at ingen havde synderlig Tro til denne For
retning. Mange af dem betakkede sig rentud for at ind
lade sig i Foretagendet, og kun en eneste, den før nævnte 
Johan Ludvig Abbestee, ønskede at se Konditionerne for 
Lejemaalet. Men heller ikke med ham kom det til nogen Ak
kord. Magistraten har muligvis været noget betænkelig ved 
at indlade sig med ham, thi han var ikke nogen helt 
heldig Person. Han havde mistet sin Formue ved Aktie
spekulationer i Holland og England og havde derved 
tillige ødelagt sin Fader, den bekendte Vinhandler Peder 
Abbestee. Der kom altsaa ikke noget Lejemaal i Stand 
til Mikkelsdag 1734, og Magistraten udbød Kælderen paany 
til Nytaar 1735. Johan Ludvig Abbestee meldte sig 
da igen som Libhaver og har maaske atter været den 
eneste; thi denne Gang fik han Kælderen paa 6 Aar.
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Ligesom andre nye Lejere begyndte Abbestee straks 
at indføre Reformer. Det første, han ønskede, var det før 
nævnte «Locum privatum», som allerede Johan Sohl havde 
søgt om, men ikke faaet. Abbestee kunde meddele, at 
han nu vidste et bekvemt Sted dertil og derom havde 
gjort Aftale med Kæmneren. Men Magistraten resolverede, at 
Abbestee skulde opkaldes paa Raadstuen til d. 9. Marts 
og der udleveres Nøgle til «det andet Apartement». Der
efter ansøgte han om, at han maatte faa Vinleverancen til 
de tre Kirker, som stod under Magistratens Patronat, 
(Nikolaj, Helliggejstes og Vor Frelsers Kirke) samt til Magi
stratens Huses Fornødenhed. Magistraten lovede at re
kommandere ham til Kirkeværgerne, men paatog sig ingen 
Forpligtelse med Hensyn til deres egne Huses Forbrug. Og 
da Stadskælderen stadig havde faaet sine fleste Kunder fra 
Bytinget, søgte Abbestee yderligere at udnytte dette Nabo
skab, idet han i 1737 androg om at erholde «det lidet 
Sted ved Tinget, hvor Sprøjten hidindtil har staaet, da 
han haaber derved at have lidt bedre Næring, siden det 
for Vedkommende er nærmere Tinget*. Dette blev imidler- 
lertid afslaaet. Samtidig havde Abbestee allerede gjort 
saadanne Erfaringer med Hensyn til Forretningens Ringhed, 
at han maatte søge om Afslag i Lejen, særlig under Hen
visning til Apotheket og den nye Vinkælder tæt hos ham, 
som meget skadede ham i hans Næring. Men Magistraten 
resolverede under 17. Juli 1737, at det havde sit Forbli
vende ved Kontrakten. — Det var jo let nok for Magi
straten at henvise til Kontrakten; men hvor intet er, har 
Kejseren tabt sin Ret, og 3 Maaneder senere indkom et 
nyt Promemoria fra Abbestee, hvori han meddeler Magi
straten, at han havde besluttet sig til at rejse til Kina, 
«saasom han ikke længer ved sin Vinhandel her udi 
Staden kan forblive i Henseende til adskillige Fataliteter, 
ham er overkommet». Han frasagde sig derfor Stads
kælderen til Nytaar og bad Magistraten om at befri ham
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for de øvrige 3 Aar efter Kontrakten, saa meget mere, 
som han dog ikke paa sin Side var i Stand til at præstere!

Efter denne sidste Vending var der jo ikke andet for 
Magistraten at gøre end at lade Abbestee rejse til Kina. 
Han havde ved sine Slægtninges Protektion faaet en An
sættelse som Supercargo i Asiatisk Kompagnis Tjeneste, 
og under en mangeaarig Fraværelse fra Danmark tjente 
han sig en stor Formue. Rygtet nævnede endog, at han 
paa et vist Tidspunkt havde været Ejer af 14 Tønder 
Guld.*) Paa sine gamle Dage kom han tilbage til Køben
havn, hvor han døde den 14. Novbr. 1774 og blev be
gravet i Holmens Kirke.

I 1737 maatte Magistraten altsaa se sig om efter en 
ny Lejer. Kælderen blev denne Gang udbudt ved offentlig 
Auktion, som i Forvejen bekendtgjordes i Aviserne, og 
det lykkedes ogsaa at faa den lejet ud paa 6 Aar fra 
Nytaar 1738.

Den nye Lejer var Vinhandler Rasmus Rohde. 
Under ham naaede Forretningen i Stadskælderen sit laveste 
Punkt, og i de 6 Aar, Rohde sad ved den, høres ikke 
andet fra ham end Jammerklager. Inden et Aar var gaaet, 
havde han fortrudt Kontrakten, og i Jan. 1739 androg han 
Magistraten om at blive løst fra den, da han allerede i 
dette første Aar havde lidt stort Tab paa sin Formue, 
dels ved Næringens Siethed, dels ved Bedrageri af utro 
Tjenere. Magistraten tilbød ham som en Indrømmelse at 
lade Kælderen sætte til ny Auktion paa hans Regning, 
hvis han vilde forpligte sig til at erstatte det Beløb, der 
muligvis maatte indkomme mindre end efter hans Kontrakt. 
Men det var ikke det, Rohde havde ønsket, og saa blev 
han hængende ved den. Aar efter Aar indgav han nu 
den samme Ansøgning om at blive løst fra Lejemaalet,

!) Pers. Tidsskr. 4. R. 2. Bd., 53 f.
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afvekslende med Bønskrifter om Nedsættelse i Afgiften eller 
om Eftergivelse af Restancer. Men Magistraten, der havde 
været saa langmodig over for Johan Sohl, viser sig 
mærkelig principfast overfor Rohde. Det Svar, han faar, 
lyder altid paa, at «Rekvirenten faar at vedblive og efter
komme hans Kontrakt», eller «Magistraten kan ikke dis
pensere derudi, men han faar holde hans Kontrakt, som 
enhver er pligtig efter Loven». Saaledes sled da Tiden 
sig hen indtil 1743, det sidste Aar, Rohde var bundet til 
Kælderen, og han tøvede ikke med at benytte sig af 
Lejligheden til at slippe af med den. Allerede i Januar 
Maaned skrev han sin Opsigelse, og med Aarets Udgang 
havde hans Lidelser Ende. — Muligvis har Rasmus Rohde 
dog siddet adskilligt bedre i det, end man efter hans 
mange Klageskrifter skulde formode. Herpaa tyder det, 
at han i 1739 kunde forstrække Kongen med et Laan paa 
500 Rdlr.*), og i hvert Fald senere maa det være gaaet 
ham bedre, efter at han først var sluppet fri for Stads
kælderen. Thi han blev i 1747 Værge for Kristianshavns 
Kirke, og til dette Hverv vilde man vel næppe vælge en 
Mand, der sad saa ynkeligt i det, som Rohdes Klageskrifter 
giver Indtrykket af.

Ogsaa Magistraten havde al Grund til at være tilfreds 
med, at de lange og pinefulde 6 Aar var overstaaet. Den 
fik nu en Lejer, som kunde betale, og det viste sig, at 
Stadskælderen under en dygtig Forretningsmands Haand 
ingenlunde var saa daarligt et Aktiv, som man efter de 
sidste Aars bedrøvelige Erfaringer maatte tro. Tværtimod 
førte den nu i de følgende 50 Aar en saa blomstrende 
Tilværelse, som den ikke havde kendt Lige til under nogen 
af de foregaaende Lejere.

Den Mand, som saaledes forstod at bringe den for-

*) O. Nielsen: Kbhvns. Vintapperlav 84.
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sømte Forretning i Flor, var Vinhandler Frederik Bar
fred. Han er født i Kallundborg 1711; i 1739 tog han 
Borgerskab i København som Grosserer og Vinhandler og 
overtog samme Aar en ældre Vinhandlerforretning paa 
Hjørnet af Raadhusstræde og Brolæggerstræde, hvor han 
boede og drev Forretning indtil sin Død. I 1741 ægtede 
han Kristiane Rasmussen, en Datter af Assessor og Bryg
ger Lars Rasmussen, og fik med hende 12,000 Rdlr. i 
Medgift.*) Saaledes fik han Driftskapital, Forretnings
dygtigheden bragte han selv med, og da han tilmed var 
saa heldig at begynde sin Forretning paa et Tidspunkt, 
hvor Landets almindelige Forarmelse afløstes af en økono
misk Fremgang, er det intet Under, at han døde som en 
rig Mand.

Fra 1. Januar 1744 overtog han altsaa Stadskælderen, 
foreløbig paa 6 Aar. Lejen var 200 Rdlr. Kroner, der nu 
skulde betales forud med hele Beløbet for et Aar ad 
Gangen. Kontrakten indeholder forøvrigt alle de gamle 
Betingelser, men et nyt Privilegium er kommet til: det 
fastslaas her for første Gang, at Magistratens 3 Kirker 
skal tage deres Altervin i Stadskælderen.

Denne Post betød ikke nogen helt ringe Forøgelse af 
Kælderens Omsætning. Alene for Aaret 1747 var saaledes 
Barfreds Tilgodehavende for Vin til Nikolaj Kirke 231 
Rdlr. 92 Sk. Men skøndt Barfred mistede denne Leverance 
ved en ny Kontraks Indgaaelse i 1762, gik han uden 
nogen Indvending ind paa vedblivende at svare den samme 
Afgift af Kælderen som før. Senere blev Afgiften 
endogsaa forhøjet; i Perioden 1770—75 var den 2'12 
Rdlr. 3 Mk. aarlig.

Grunden til at Barfred mistede Vinleverancen til Kir
kerne, var vist ikke anden end den, at der nu havde

k) Erektionsbrevet paa Stamhuset Benzonsdal. (Provinsarkivet.)
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meldt sig En, som var nærmere til at faa den. Vinhandler 
Plum, som var Værge for Nikolaj Kirke, henvendte sig i 
Januar 1762, altsaa straks efter at den nye Kontrakt med 
Barfred var afsluttet, til Magistraten med Anmodning om 
selv at maatte levere Altervinen, «i Fald samme ej mere 
er bunden til Stadskælderen». Han tilbød at levere 
Rinskvin for 2V2 Mk. Potten og den bedste gamle franske 
Vin for 28 Sk. Potten. Han foreslog at bruge fransk Vin, 
hvorved der aarlig kunde spares 50 Rdlr. Magistraten 
resolverede: Han kan tage Vinen, hvor han kan faa den 
billigst og bedst, men det bliver Rinskvin.

Barfred beholdt Stadskælderen i over 50 Aar. Hver 
Gang Kontrakten er udløbet, ansøger han selv om at faa 
den fornyet, og der er ikke mere Tale om Restancer, 
Eftergivelse eller Afslag i Lejen. Magistraten skønnede 
da ogsaa oprigtigt paa den gode Lejer, den havde faaet, 
og saalænge den havde Indtægten af Stadskælderen (til 
1771), herskede den bedste Forstaaelse mellem Ejer og 
Lejer. Barfred kunde faa det indrettet i Kælderen, ganske 
som han vilde have det. Han sendte kun sine Ønsker til 
Magistraten, og denne gav straks Kæmneren Ordre om at 
lade det udføre paa Stadens Regning. Der blev anskaffet 
en Lygte til at hænge i Gangen ned til Vinkælderen. 
Vandposten i Sumpen blev fornyet, 2 nye Kakkelovne an
skaffedes i Stedet for den ene gamle, Kælderen blev hvid- 
tet, alt Snedker- og Malerarbejde efterset og forbedret, 
dg Maatterne paa Væggene fornyede. Vinduet ud imod By
tinget blev forsynet med Gitterværk, «siden det ellers 
jævnlig slaas i Stykker». Det tidligere Flisegulv i Skænke
stuen, som var alt for koldt om Vinteren, blev i 1756 
erstattet med Bræddegulv, og den gamle Seng, der nu 
var helt ubrugelig, blev samtidig taget bort og et Bord 
opsat i dens Sted. Vinkælderen har omtrent paa dette 
Tidspunkt mistet sit helt gammeldags Præg og faaet et 
mere moderne Tilsnit.



Stadskælderen paa Københavns Raadhus. 535

Det tidligste Vidnesbyrd, vi træffer om, at Barfred 
begyndte at blive en velhavende Mand, er, at han i 1751 
køber sig et Gravsted i Helliggejstes Kirke for 100 Rdlr. 
Barfred var den Gang endnu en yngre Mand; han havde 
et langt Liv for sig og kom aldrig til at benytte dette 
Gravsted. I 1775 indsendte han nemlig en Ansøgning om, 
at det maatte tillades ham «paa egen Bekostning at lade 
sit nuværende Begravelse i Helliggejstes Kirke opfylde 
med Jord, samt i Steden for de værende Trærammer og 
Lemme, som er forraadnede, at lade lægge bornholmske 
Sten eller Marmorfliser». Tilladelsen blev givet, og Bar
fred har saa antagelig opfyldt og tillukket den Gravkælder, 
som han i 25 Aar til ingen Nytte havde været Ejer af.

Samme Aar, som han købte Gravstedet, havde han 
ogsaa den første af de Kontroverser med sine Medborgere, 
som hans stridbare og foretagsomme Aand senere skaffede 
ham saa mange af. Ogsaa den tyder paa, at hans For
retning florerer godt; thi det synes at være Konkurrence
nid, som har staaet bag ved.

En københavnsk Grosserer, Kancelliraad Thomsen, 
havde til en Købmand i Roskilde, med hvem Barfred 
netop paa dette Tidspunkt havde Forretninger, skrevet et 
Brev, hvori han berettede følgende Nyhed: «1 dette Øje
blik indløb Efterretning, at Barfred er bragt i Stadens 
Arresthus, som gør mig ondt, om det er sandt; hvilken 
blame kunde have forvoldt hans Angribelse og Ruin, om 
han ikke havde været i Stand straks at fornøje sine Kre
ditorer». Da Barfred i Anledning heraf lod Kancelliraad 
Thomsen stævne for Bytinget, navngav Thomsen sine 
Hjemmelsmænd til dette Rygte; det viste sig at være to 
Vintappere, Rose og Rødelberg.

Barfred var i 1751 bleven Direktør ved Brandforsikrings
selskabet og blev i 1753 Medlem af de 32 Mænds For
samling. Og i 1757 havde hans Forretning taget et saa- 
dant Omfang, at han kunde købe Hovedgaarden Benzons-
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dal, mellem København og Roskilde, med tilhørende 
Bøndergods, ialt 668 Tdr. Hartkorn. Som Ejer af denne 
Gaard kom han snart i Forhold til Københavns Magistrat 
paa en helt anden Maade.

I Nærheden af hans Hovedgaard laa to Gaarde, som 
kaldtes Kappelevgaardene; de tilhørte Bidstrupgaards Gods 
og stod derfor under Københavns Magistrats Bestyrelse. 
Bønderne i disse to Gaarde havde fra gammel Tid Hævd 
paa at drive deres Kreaturer over en Strimmel af Ben- 
zonsdals Mark ned til et Vandingssted. Da Barfred ønskede 
at blive fri for dette Fællesskab og ikke kunde forbyde 
Fædriften, tilbød han i 1760 Magistraten i København at 
købe Gaardene for en konvenabel Pris. Da Magistraten 
ikke vilde sælge Gaardene, anholdt han om at faa dem i 
Arvefæste, og da heller ikke dette Tilbud blev antaget, 
foreslog han et Mageskifte, idet han tilbød tre af sine 
Gaarde i Hundige i Bytte for de to Kappelevgaarde. Men 
intet hjalp: Magistraten sendte Barfreds Forslag til de 32 
Mænds Erklæring, og disse, som paa dette Tidspunkt var 
Barfreds svorne Fjender, forkastede alt, hvad han foreslog, 
under den smukke Form, at det Gods, som Byen i sin 
Tid havde faaet ved en kongelig Gave, burde der aldrig 
nogensinde blive Tale om at afhænde. Øjensynlig for at 
blidgøre Magistraten indsendte Barfred midt under disse 
Forhandlinger en Genpart af et Testamente, han og hans 
Hustru havde oprettet, og hvori der stod, at Benzonsdal 
og alt deres Jordegods skulde tilfalde Staden København, 
naar deres Livsarvinger vare uddøde, og at Magistraten 
skulde være Eksekutorer af dette Testamente. Magistraten 
takkede høflig for Meddelelsen og erklærede sig villig til 
at overtage Hvervet som Eksekutorer, eftersom Testamentet 
«sigter til det almindeliges og de fattiges bedste». Men 
med Kappelevgaardene skete der ingen Forandring. — Da 
dette saaledes ikke hjalp, maatte Barfred udtrykke sig tyde
ligere, og efter at have ventet i nogle Aar, sendte han
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i 1774 Magistraten en ny Skrivelse, hvori han ligefrem 
lod den vide, at hvis han ikke fik de to Gaarde enten til 
Eje eller til Arvefæste, vilde hans Hensigt med sit Jorde
gods, Staden til bedste, blive forandret. Men Magistraten 
og de 32 Mænd maa ikke have tillagt dette Testamente 
saa overdreven stor Betydning, siden de ikke lod sig rokke 
i deres Beslutning, og Barfred gjorde da Alvor af sin 
Trussel. Han havde i 1765 ladet Benzonsdal oprette til 
et Stamhus og i Fundatsen for dette gentaget de samme 
Bestemmelser som i Testamentet. Men i 1784 ophævede 
han atter Stamhuset, og dermed forsvandt tillige Udsigten 
for Københavns Kommune til at blive Ejer af Godset. 
Hans Søn Jens Laurids Barfred overtog Gaarden i 1786, 
og dennes Søn Frederik Matthias Barfred solgte den i 
1853 til Baron C. Lerche. Parcelgaarden Barfredshøj 
bevarer endnu Slægtens Navn i disse Egne. Men de to 
Kappelevgaarde vedblev at høre til Bidstrup Gods.

Medens Barfred saaledes skaffede Magistraten Bryderier 
ude i Kappelevgaardene, laa han heller ikke paa den lade 
Side inde i København. Her lykkedes det ham paa et 
Spørgsmaal om Stadens Vinkælder at skabe et saadant 
Røre, at han fik ikke blot Magistraten og de 32 Mænd’ 
sat op imod hinanden, men ogsaa fik stiftet indre Splid i 
hver af de to Forsamlinger. Men han naaede ganske vist 
det, som var hans nærmeste Formaal: at bevare Stads
kælderen, der uden hans energiske Indgriben sikkert vilde 
have afsluttet sin Tilværelse allerede i 1762.

Ligesom saa mange store Krige, naar de føres tilbage 
til deres Udspring, viser sig at være opstaaede af tilsyne
ladende Bagateller, saaledes begyndte ogsaa denne Fejde 
ganske uskyldigt. Den første Anledning var en Skrivelse 
fra Vagtmesteren ved Raadhuset, der d. 12. Okt. 1761 
indberettede, at Brikserne i Raadhusarresterne var for
faldne og trængte til Reparation, samt at det var ønskeligt, 
om der blev sat en Dør for den stejle Trappe, som førte
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fra Raadhuskælderen op til Arrestkammeret ovenpaa, «siden 
det ofte hænder sig, at nogen, som er beskænket, vil gaa 
derop og staar Fare for at falde ned og brække Arme og 
Ben i Stykker».

Magistraten sendte denne Skrivelse til Politimester 
Horns Erklæring, og nu begyndte Sagen at antage et 
større Omfang. Foruden de af Vagtmesteren paapegede 
Mangler havde Politimesteren nemlig ved personligt Efter
syn i Arresten fundet flere og større, hvilke han med 
livlige Farver udmaler for Magistraten i sin Erklæring af 
2. Novbr. 1761: «Selv om den Dør bliver indrettet, som 
Vagtmesteren andrager om, |: hvilket er højst nødvendigt 
i den Tilstand, Arresten nu er :| saa bliver der dog en 
Vanskelighed tilbage, som ikke derved kan redresseres, 
nemlig, at Mand- og Kvindfolk, Civiles og Militaires, 
fornemme og gemene, besmittede og ubesmittede, Tyve, 
Spitsbuber, Galne, Beskænkede p. p., som af Vægterne 
om Natten blive opbragte, pele mele kommer tilsammen, 
hvoraf ufejlbarligen maa følge mange vederstyggelige Sui
ter, endskønt de, som Mørkheds Gerninger, ikke falder i 
Øjnene eller bliver bekendte, men især denne imod al god 
Orden og Politie stridende Illusion, at naar et eller andet 
løsagtigt Kvindemenneske for kortere eller længere Tid 
sidder forvaret i Arresten, lader hendes Bekendte ved at 
gøre Allarm paa Gaderne sig af Vægterne opbringe for 
paa den Maade at blive introducerede hos hende. Ej at 
melde om den horrezir, det endog i Imaginationen for- 
aarsager, naar man forestiller sig i Almindelighed et ungt 
og i Særdeleshed et skikkeligt og ærekært Menneske, som 
enten formedelst Ungdoms vivacité eller anden Hændelse 
giver Anledning til at Vægterne opbringer ham, at passere 
Natten i saadant Compagnie og i saa stinkende Værelse».

Politimesteren beretter endvidere, at han ved samme 
Lejlighed besaa de Arrestlokaler, der fandtes i Kælderen 
under Raadhuset og havde «befundet samme af den Be-
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skaffenhed, at det synes mig at stride imod Menneskelig
heden |: især saa saavidt Politie Correction angaaar : | i 24 
Timer paa een Gang, end sige længere, at lade nogen sidde 
der, efterdi det er et overmaade fugtigt Sted uden nogen 
Slags Lysning, uden at Luften igennem nogen Aabning 
eller Hul kan komme derind for at meddele de naturligen 
fornødne respirations, Gulvet af bar og fugtig Jord, Væg
gene fulde af Salpeter, og intet at sidde eller ligge paa 
uden Jorden, hvorfor jeg og, naar jeg |: fra den Tid af, 
jeg haver set dette effroyable Hul :' haver tilkendt bort- 
lobne Læredrenge at sidde der paa nogle Dage, haver 
tillige under Haanden tilraadet Mestrene, som Klagere, at 
bede dem løs jo før jo hellere, paa det Politicns Alvorlig
hed og Htimaniteten tillige kunde bestaa».

For at raade Bod paa alt dette foreslaar han da, at 
der opføres en liden Bygning paa Nytorv, der hvor det 
nylig nedbrudte Skafot havde staaet. I denne Bygning 
skulde der være Vagt- og Sprøjtehus samt Bolig for Vagt
mesteren, der hidtil havde boet til Leje i et privat Hus. 
Den derved indvundne Plads paa Raadhuset skulde ind
rettes til Arrestværelser, det ene for skikkelige Folk, som 
om Natten blive opbragte af Vægterne, det andet for ge
mene Folk. «Og kunde der paa ethvert af disse Steder 
indrettes separates Kamre eller Loger for dennem, som 
efter Omstændighederne ikke burde eller kunde være til
sammen med andre«.

Og videre udmaler Politimesteren Fordelene ved denne 
Ordning: Bytinget kunde udvides, hvorved Parter og 
Proctiratores og andre, som have ved Bytinget at bestille, 
særdeles vilde blive soulagerede, idet de kunde faa det 
Værelse, som kaldtes Raadstuebørsen, hvor der er Kakkel
ovn og Varme om Vinteren, at opholde sig i, medens de 
nu maa trænge og trykke hverandre paa det snevre Byting 
eller gaa udenfor i Regn, Sne og Frost og ondt Vejr, 
hvad der in specie med Hensyn til Vidnerne er en absohite
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Nødvendighed, siden den ene ikke maa høre den andens 
Udsigelse.

Vinkælderen omtales ikke i Politimesterens Forslag. 
Den har i det hele taget ikke været berørt af de sted
fundne Overvejelser, uden for saa vidt det er den, der 
leverede de fulde Folk, som saa ubesindig forsøgte at gaa 
op ad Trappen til Arrestkammeret.

Men nu sendte Magistraten Politimesterens Skrivelse 
til Kæmnerens Betænkning. Han udtalte sig imod den 
hele Plan, «dels fordi Nytorv ikke taaler at gøres mindre, 
og fornemmelig fordi saadan Tilbygning efter Overslaget 
vilde koste over 7000 Rdlr., og Øjemedet dog derved ikke 
naas saa sikker og bekvem, som rekvireres». Derimod 
udkaster han den nye Tanke, at det samme langt bedre 
og mindre bekosteligt kunde opnaas, naar Stadens Vin
kælder paa Raadhuset blev indrettet til Arrester.

Under 16. Decbr. sendte Magistraten begge Forslagene 
til Stadens 32 Mænd. I den ledsagende Skrivelse undlod 
Magistraten naturligvis ikke at gøre opmærksom paa, at 
der af Vinkælderen svaredes 200 Rdlr. Kroner i aarlig 
Leje, hvilke Penge i Følge Stadsretten af 1443 og Privile
giet af 1609 tilhørte Magistraten, som altsaa maatte have 
Erstatning, hvis man skulde bestemme sig til at anvende 
Stadskælderen til andet Brug. For øvrigt fremgaar det 
ikke af Skrivelsen, hvilken Stilling Magistraten selv vilde 
indtage til Spørgsmaalet.

Sagen blev behandlet i de 32 Mænds Møde d. 21. 
Decbr. 1761. Kun 17 af Medlemmerne var til Stede, 
blandt dem Vinhandler Barfred, der jo siden 1753 havde 
været Medlem af Forsamlingen. Det har sikkert gaaet 
hedt til i dette Møde. Flertallet af de tilstedeværende 
vilde følge Kæmnerens Forslag og omdanne Vinkælderen 
til Arrest, medens Barfred, der ikke vilde opgive sin saa 
godt oparbejdede Forretning paa Raadhuset, som Fører
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for et Mindretal bekæmpede denne Plan. Endelig vedtoges 
Stadskælderens Afskaffelse med 11 Stemmer mod 6.

Flertallets Argumenter lærer vi at kende af den Skri
velse, som derefter blev tilstillet Magistraten: At bygge 
paa Nytorv vilde være at betage Staden en stor Herlighed, 
da den desuden for Torve og publike Pladser var temme
lig indskrænket. Derimod anser de Stadskælderen og 
Skænkestuen mod Nytorv som bekvemme Rum til Arrester, 
«allerhelst saadan Vinskænk ligger Bytinget i adskillige 
Tilfælde alt for nær». «Skænkestuen, hvorudi er Kakkelovn, 
kunde for honette Arrestanter indrettes, og Kakkelovnen 
derudi forblive, hvor de, som det vilde betale, kunde have 
Varme paa sin Tid». Hvad angaar de 200 Rdlr. kunde 
de, indtil anden Udvej blev fundet, udredes af Stadens 
Kasse.

Man sporer i Bemærkningen om, at Skænkestuen lig
ger for nær ved Bytinget, en Efterklang af Aftenens hidsige 
Diskussion, og man forstaar, at Barfred ikke kunde med
underskrive en Betænkning, hvori denne Ytring forekom. 
Hvilke Argumenter han og hans Tilhængere ellers har ført 
i Marken, faar vi kun ad Omveje noget at vide om, men 
det siger sig selv, at den nye Udgift paa 200 Rdlr. aarlig, 
som Stadens Kasse nu skulde bebyrdes med, ikke er bleven 
ubenyttet.

Barfred ansaa dog ikke Slaget for tabt, fordi han var 
bleven overstemt i de 32 Mænds Forsamling. Samme 
Dag, som Mødet var holdt, d. 21. Decbr., indgav han en 
Memorial til Magistraten, i hvilken han fremstillede sin Op
fattelse af Sagen og ikke lod sine Modstandere gaa Ram 
forbi. Samtidig ansøgte han om at faa Kontrakten for
længet paa 6 Aar. Dette interessante Brev af 21. Decbr. 
eksisterer ikke mere. Magistraten vægrede sig bestandig 
ved at lade nogen se det, og sluttelig blev det tilbageleve
ret til Barfred, der sikkert har skyndt sig med at tilintet
gøre det. Men selv om Brevet ikke egnede sig til at
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læses af uvedkommende, gjorde det den tilsigtede Virk
ning: Barfred havde fra det Øjeblik af Magistraten paa
sin Side; Sejren var vunden, og Stadskælderen og For
retningen frelst.

I et Magistratsmøde d. u. Jan. 1762 blev det ved
taget at forlænge Kontrakten med Barfred paa 6 Aar. 
Der var dog ikke Enstemmighed for denne Beslutning: 
Politimester Justitsraad Horn og Justitsraad Nissen stemte 
imod den.

Den 13. Jan. var Sagen atter paa Bane i Magistratens 
Møde, og Justitsraad Horn lod der sin Protest mod den 
nu afsluttede Kontrakt føre til Protokollen. «Han holder 
det meget betydelig og betænkelig at akkordere Sr. Bar
fred den i hans Memorial af 21. Decbr. forlangte Kon- 
tinuation af Lejen, allerhelst da samme Memorial ikke 
alene er anstødelig imod dem af de 32 Mænd, som under 
samme Dag har indgivet deres Erklæring, men det endog 
synes, at hans øvrige Raisonnement og petitum i bemeldte 
Memorial er af den Beskaffenhed, at samme ikke burde 
nyde nogen Medhold, og altsaa undslog Hr. Justitsraad 
Horn sig for i nogen Tilfælde at samtykke i dette pas
serede». Just som disse Ord var bleven indførte i Proto
kollen, indfandt begge Formændene for de 32 Mænd sig 
paa Raadstuen for at begære Kopi af den Skrivelse, som 
de havde hørt, at Barfred havde tilstillet Magistraten, og 
som de 32 Mænd gerne vilde give deres yderligere Be
tænkning over. Justitsraad Horn erklærede straks, at han 
fandt denne Begæring billig og anbefalede altsaa at levere 
Barfreds Brev til de 32 Mænd. Men de to Formænd blev 
dog affærdigede uden at have faaet Brevet eller noget 
bestemt Løfte derom.

I en halv Snes Dage forholdt de 32 Mænd sig nu 
afventende. Men der skete intet, der kom hverken Svar 
eller Brev fra Magistraten, og det var nu tydeligt, at Sagen 
med Barfred skulde ordnes tvært imod Forsamlingens Ind-
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stilling. Saa kom endelig Forbitrelsen op i dem, og den 
23. Jan. affattede de en Skrivelse til Magistraten, der efter 
den Tids Forhold maa kaldes ualmindelig kraftig.

De minder først om, at det er Magistraten selv, der 
har bedt om deres Betænkning i denne Sag, og de glem
mer ikke at berøre deres Beredvillighed til at erstatte 
Magistraten de 200 Rdlr. af Stadskælderen, som tilkom den 
efter Kristoffer af Bajerns Stadsret, «uagtet Raadstuen, 
som den Tid var paa Hjørnet af Studiestrædet, ikke var 
af den Betydenhed, som den nu er». Derpaa fortsætter 
Skrivelsen saaledes:

«Ved denne Ventilation maa vi beklagelig erindre, at Sr. 
Barfred meget passioneret og interesseret udlod sig tvært imod 
vores Mening og foregav, at det ikke var billigt at sætte Byen 
i Skat, endskøndt det var kuns lidet imod hvad ellers Stadens 
Cassa paabyrdes imod Billighed, som vi paa nærværende Tid 
med Stiltiende vil forbigaa, ej paatvivlende, jo høj- og velædle 
Magistraten saa vel som vi erindrer, at i Følge de Staden 
allernaadigst meddelte Privilegier, den 2den Post, vi ikke alene 
for at revidere Regnskaber er constituerede som Stadens deputerede 
Borgere; og naar Deres Excellence [og] Høj- og Velædle Magi
straten uagtet vores Erklæring gør hvad dem godt synes, til 
hvad Ende sendes os da saadant til Erklæring? Vi havde 
tænkt, at naar Staden gav Dem refusion for de 200 Rdlr., 
Deres Excellence [og] Høj- og Velædle Magistraten havde 
cederet deres Disposition over Stadskælderen til Stadens anden 
Nytte og Brug, som dog anderledes befindes. Mens paa det, 
det ikke skal hedde, at Staden skal sættes i Skat for disse 
200 Rdlr. Croner, saa behager Magistraten at tage Deres re
fusion af den ved Renovations Cassen staaende Capital, som 
mer end fornøden af Indvaanerne er betalt, der circa bedrager 
7000 Rdlr., som paa Obligation er udsat, og ikke vides, hvor 
skal hen, skøndt Stadens Cassa dem tilhører. Desuagtet er 
Renovationen forhøjet for den sidste Vandledning, som dog 
kuns bedrager til Dato 2000 Rdlr. circa.

Mons. Barfred fandt sig fornærmet ved vores Propositon, 
skøndt det langtfra ikke var nogen Decision, og i den An
ledning skal være indkommen til Deres Excellence og Høj- og 
Velædle Magistraten med en Besværing imod vores Collegio
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udi skarpeste Terminis. Vi har formaaet Formændene samme 
af Deres Excellence og Høj- og Velædle Magistraten at begære, 
mens imod Formodning maa fornemme, det ej endnu er bleven 
os tilstillet. Thi er herved vores ydmyge Begæring, det 
maatte behage Deres Excellence og Høj- og Velædle Magi
straten at remittere os samme hans indgivne in originali til 
vores Erklæring. I Forventning deraf er vi med underdanig 
og ydmyg Respect

Deres Excellence, Høj- og Velbaarne, 
samt

Deres Høj- og Velædelheders 
underdanige og skyldigste Tjenere.

(22 Navne)
København udi de 32 Mænds Forsamlingssted, d. 23. 

Jan. 1762.»

Nu forelaa der altsaa en formel Begæring fra de 32 
Mænd om at faa Barfreds Skrivelse udlaant, og Magistraten 
kunde ikke undlade at give et Svar herpaa. Den 25. 
Jan. var Sagen til Behandling i et Magistratsmøde, og 
ligesom Spørgsmaalet Barfred tidligere havde splittet de 
32 Mænd, saaledes stod nu ogsaa Magistraten delt. Over
præsidenten og 12 Magistratsmedlemmer vilde holde Haan
den over Barfred og ikke udlevere hans Skrivelse. Fem 
Medlemmer, deriblandt som tidligere Justitsraad Horn, 
fandt, at de 32 Mænds Begæring var billig og burde efter
kommes. Men Flertallet gjorde Udslaget, og Svaret til 
de 32 Mænd kom til at lyde paa, «at der ikke udi Raad- 
stuen er fra Sr. Barfred bleven indleveret noget af saadant 
Indhold, som findes fornødent at tilstille Stadens 32 Mænd 
eller derom at indhente deres Erklæring».

Det var altsaa klart, at Magistraten vedblivende vilde 
staa sammen med Barfred, og Harmen over deres Afmagt 
overfor denne Koalition bevægede da de 32 Mænd til et 
desperat Skridt. Den 12. Febr. sendte de Magistraten en 
ny udførlig Skrivelse, i hvilken de først protesterede mod 
Tilbageholdelsen af Barfreds saa meget omstridte Brev,
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hvilken de fandt ganske ulovmedholdelig under Henvisning 
til Danske Lov i—8—9 og 1—25—8. Derefter vendte 
Forsamlingen endnu en Gang tilbage til det bevægede 
Møde den 21. Decbr., da Sagen om Stadskælderens Om
dannelse til Arrester første Gang forelaa, og den beretter 
nu herom følgende:

Efter vi havde sat os, blev Hr. Justitsraad Horns os 
tilstillede Indgivende lydelig oplæst, hvorover der blev delibe
reret, og som de fleste faldt paa den Tanke til saadan For
andring at betjene sig af Stadskælderen, sprang han af sit 
Sæde og rundt om Bordet fra en til anden Collega for at 
persvadere dem paa sin Mening, med flere Ophævelser, ja endog 
Ubekvemsord imod visse af Collegio. I Anledning af foranførte 
ville Deres Excellence [og] Høj- og Velædle Magistraten selv 
finde, at saadan Sr. Barfreds Omgang ikke for Fremtiden kan 
etablere nogen god Harmonie, allerhelst vi tror ingenlunde, at 
Deres Excellence samt Høj- og Velædle Magistraten taalte saa
dan Opførsel iblandt sig, og hvad godt kan der af vores 
Deliberationer udkomme, saa længe egen Interesse og Passioner 
iblandt os prcedominerer /

Vores endelige og finale Resolution er da denne, at vi i 
Anledning af foranførte Sr. Barfreds Opførsel og paa Fundament 
af forhen allegerede nqxvs> Articler og Statuta*} aldeles herved 
excluderer Sr. Barfred fra dato ud af vores Collegio, hvorimod 
vi ikke haaber, at deres Excellence samt Høj- og Velædle 
Magistraten haver noget at erindre.

Vi forblive etc.
(20 Underskrifter.)

Denne sidste Forhaabning gik ikke i Opfyldelse. 
Magistraten erklærede kort og godt, at den ikke kunde 
indvillige i, at Barfred blev ekskluderet, førend det var 
bevist, at han havde forset sig saaledes, som den 12te 
Post i de 32 Mænds Artikler forudsætter.**)

*) Artiklerne af 14. Sept. 1659 og Statuterne af 30. Novbr. 1661.
**) § 12 i Artiklerne af 14. Sept. 1659 lyder saaledes : «Ingen udi 

Forsamling maa hinanden med Ubekvemsord angribe eller overfalde under 
ti Rigsdalers Straf. Dersom saa sker, og det Ære og Lempe er angelegen,
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Barfred selv fik ikke nogen formel Meddelelse om, at 
han var ekskluderet. Man nøjedes med, ikke mere at 
indbyde ham til de 32 Mænds Forsamling, og det varede 
derfor et Par Uger, inden man hørte fra ham. Men 1. 
Marts 1762 sendte han Magistraten følgende Skrivelse:

«For at redde min Honneur burde jeg vel anlægge en 
vidtløftig Proces, det jeg i Staden passerer for en afsat 32 
Mand, allerhelst jeg samme skammelige Rygte baade selv og 
troværdige Vidner har hørt af nogle 32 Mænd selv, at de 
endog skriftlig har til Excellence og høj- og velædle Magi
straten indgivet denne ulovlige Decision som noget højst for
nærmeligt mod mig. En egen Adfærd, selv baade at agere 
Sagsøger og Dommer tillige! Mens naar jeg indser det rette
lig, da haver det vel ej noget i sig, siden de, som ej haver 
Indsætning, kan ej heller afsætte mig, undtagen de imidlertid 
imod Lovens Bydende derved har søgt mundtlig som skriftlig 
at sætte mig en Skamflik paa, idét ej at være værdig til at 
forblive 32 Mand, og derudi ved ovenmeldte fornærmelig 
Decision uden Lov og Dom taget sig selv til Rette, og at jeg 
i den Tid skal passere, som meldt, uværdig og afsat. Mens 
om jeg endog vilde anlægge Proces, som synes ikke anstændig 
enten for dem eller mig, naar de samme ærerørige Decision 
vilde frafalde |: det absolute bør ske, enten godvillig eller ved 
Dom:|, saa blev det en egen Proces; thi nogle maatte nød
vendig være Vidner, som ej har underskrevet, og andre upar
tiske, som jeg alle erklærer for uden Een alene, der herudi 
er Skyld og bekendt Agressor til denne Sag, som burde efter 
Vedtægterne været udvist, om nogen ellers skulde været ud
vist. Thi følgelig kan ikke alle derudi tage Del og uden 
A arsag ind vælte sig samt paaføre mig en Æresag».

Han beder derfor Magistraten sørge for at faa Sagen 
bilagt, idet han paa Forhaand erklærer sig tilfreds med 
Magistratens Voldgift, og beder ligeledes denne Skrivelse

da ikke aleneste Bøderne at udgive, medens og forvises af Forsamlingen r 
og Sagen desimidlertid ved Landsloven med hinanden til Endelighed at 
udføre.
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omsendt til de 32 Mænd, for at hver enkelt ved sin Paa- 
tegning kan erklære, om han ønsker Voldgift eller Proces, 
samt om han i sidste Tilfælde vil deltage i Processen imod 
Barfred eller ej.

De 32 Mænd fastholdt i deres Erklæring over denne 
Skrivelse, at de havde været berettigede til at afsætte Bar
fred «og det for adskillige Aarsager og i Særdeleshed for 
et Brev til høj- og velædle Magistraten, som af os baade 
mundtlig og skriftlig er begært at maatte blive os over
leveret, men af Ømhed og en særdeles Godhed til Sr. 
Barfred haver til Dato tilbageholdt». Men de slutter dog 
med at erklære, at «naar Sr. Barfred skriftlig tilbagekalder 
det Brev, han imod os haver skrevet, og derhos declarerer, 
at de Expressioner er skrevet i Overilelse, og at det gør 
ham ondt, at det er sket, saa skal Sagen derved være 
afgjort og glemt».

I omtrent et Aar hører vi derpaa ikke noget om 
denne Sag: Barfred er stadig udelukket fra Forsamlingen, 
og Magistraten synes ikke at have foretaget sig noget for at 
faa et Forlig i Stand. Saa blev Barfred utaalmodig, og 
under 10. Febr. 1763 udtog han Stævning mod Formændene 
for de 32 Mænd og lod samtidig en Del af Forsamlingen 
indstævne som Vidner.

Dette Skridt bragte endelig Fart i Sagerne, og d. 2. 
Marts kunde Magistraten meddele de 32 Mænd, at Vold
giftskendelsen var falden: Alt skulde være glemt og til
givet paa begge Sider og Barfred atter tilsiges til For
samlingens Møder. Det for Magistraten fornærmelige Brev, 
som de 32 Mænd havde tilskrevet dem den 12. Febr. 
1762, blev tilbagesendt Forsamlingen til Kassation, og lige
ledes skulde Barfreds Skrivelse af 21. Decbr. 1761 være 
annulleret, død og magtesløs. — Sidstnævnte Brev er der
ved bleven fuldstændig bragt ud af Verden, dets Modtagelse 
er end ikke omtalt i Magistratens Protokoller. Derimod 
betød det ikke stort, at Originalen til Brevet af 12. Febr.
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1762 blev kasseret; det findes fuldstændig afskrevet i de 
32 Mænds Forhandlingsprotokol og i udførligt Uddrag i 
Magistratens Resolutionsprotokol.

Det var dog ikke noget synderlig hjerteligt Forhold, 
der ved denne Voldgiftskendelse var bleven oprettet mellem 
den stridbare Vinhandler og de 32 Mænd. Barfred blev 
nu igen tilsagt til Forsamlingens Møder, men han kom 
ikke. Først nogle Maaneder efter Forliget, i Juni 1763, 
var han en enkelt Gang til Stede og tog Ordet i For
samlingen, som sædvanlig i Opposition til Flertallet, men 
derefter udeblev han for bestandig. Hver Sommer hedder 
det i Forhandlingsprotokollen, at han er paa Landet; om 
Vinteren, hvor en saadan Undskyldning ikke kunde findes, 
hedder det blot: mødte ikke. Det er tydeligt, at For
holdet imellem dem kun har været en væbnet Fred, og at 
begge Parter ventede paa en Lejlighed til at forny Krigen. 
En saadan udeblev heller ikke.

I de 32 Mænds Artikler af 30. November 1661 var 
det bestemt, at der til Handelens Fremme skulde oprettes 
et «bestandigt Raad» paa 17 Medlemmer, nemlig Præsi
denten, ældste Borgmester, de 2 ældste Raadmænd, de 2 
Formænd for de 32 Mænd, 4 Skibsredere, 2 Klædehand
lere, 2 Silkekræmmere, 1 Urtekræmmer, 1 Isenkræmmer 
og 1 Vinhandler. Efter at denne saakaldte Kommerce- 
forsamling i længere Tid havde været ude af Brug, blev 
den genoprettet i 1765 af Overpræsident v. d. Liihe. De 
elleve valgte Medlemmer blev udtagne blandt de 32 
Mænd, og som eneste Vinhandler i Forsamlingen blev 
ogsaa Frederik Barfred Medlem. Hans Virksomhed her 
forløb ganske paa samme Maade som i de 32 Mænds 
Kollegium.

Den nye Kommerceforsamling aabnedes den 6. April 
1765 °S holdt derefter Møde hver Onsdag. Et Par Sam
menkomster forløb i Fredelighed; men i Mødet den 1. 
Maj fik man at mærke, at Barfred var tilstede.
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Til Behandling forelaa et Forslag fra Regeringen om 
at oprette et Kornmagasin i København, til hvilket Staden 
skulde indkøbe 5—6000 Tdr. Rug for derved at modvirke 
de om Vinteren stærkt stigende Kornpriser. Kommerce- 
forsamlingens Flertal billigede Planen; men da de holdt 
det for umuligt at anskaffe saa stort et Kvantum inden
landsk Rug til rimelig Pris, foreslog de, at man købte 
udenlandsk Rug, der var betydelig billigere, og at der 
blev gjort Ansøgning hos Regeringen om fri Indførsel 
heraf. Barfred modsatte sig dette Forslag, men blev over- 
stemt, og Forsamlingens Svar blev affattet i Overensstem
melse med Flertallets Ønske og tilstillet Magistraten. Men 
nogle Dage senere indsendte Barfred paa egen Haand en 
anden Skrivelse, hvori han fastholdt sit Mindretals-Stand
punkt.

Ligesom Barfred i Konflikten om Arresternes bedre 
Indretning lod sig lede af Hensynet til sin gode Forretning 
i Stadskælderen, saaledes taler han her aabenbart som 
Ejer af Benzonsdals Jordegods. Han vil beskytte det na
tionale Landbrug: Bondens Velstand er Landets Velstand, 
siger han, men at arbejde paa at holde Rugens Pris saa 
lav som muligt, kan aldrig kaldes patriotisk. Det sker 
under Skin af den Fattiges Trang og Hensyn til Fabriks
væsenet; men det ses dog lettelig, at det er enhvers egen 
Lomme, der plaideres for, nogle for at profitere af godt 
Køb og for at kunne spise fremmed Rug, der altid hos 
os, desværre 1 er mere behageligt end vort eget, og andre 
for at profitere af dens Negotie.

Magistraten sendte begge Skrivelser til de 32 Mænds 
Forsamling, hvor de var til Forhandling d. 17. Maj. 
Alle de tilstedeværende sluttede sig til Kommerceforsam- 
lingens Forslag, medens de blev saa forbitrede over Formen 
og Indholdet af Barfreds Skrivelse, at de straks i samme 
Møde for anden Gang ekskluderede ham af Forsamlingen. 
Man faar Indtryk af, at de har grebet Lejligheden med
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Begærlighed; thi hvad stødende der end kunde være i 
Barfreds Skrivelse, var det jo ikke rettet mod de 32 Mænd, 
men mod hans Kolleger i Kommerceforsamlingen.

Barfred tilmeldte Magistraten, at nu vilde han have 
Dom over Forsamlingen og det ikke blot i denne, men 
ogsaa i den tidligere Sag, for at det ikke skulde hedde 
sig som sidst, at det alene var af Føjelighed, at For- 
mændene havde forligt sig med ham; «thi jeg kan umulig 
taale, at de saaledes, hver Gang det falder dem ind, ud
sætter mig af Forsamlingen og spiller med min Honneur, alt 
ligesom de selv synes efter egen Phantasie^.

15. Juni udtog Barfred Stævning mod Formændene 
paa egne og deres Medfølgeres Vegne til Københavns By
ting. Men Forsamlingen, som nok ønskede en Styrkeprøve 
med den stridige Vinhandler, holdt ikke af at faa Sagen 
for Bytinget, idet den mente, at i en Sag, hvor det 
drejede sig om højere eller lavere Kornpriser, vilde Menig
mand let komme i Affekt ved en offentlig Behandling af 
Spørgsmaalet, og ansøgte derfor om at faa Sagen paadømt 
af en Kommission. Det blev derefter overdraget Etatsraad 
Luxdorph og Generalauditør Sevel at skille Trætten imel
lem dem.

Deres Kendelse faldt 10. Jan. 1766. Den kendte for 
Ret, at Processens Omkostninger ophævedes, og at alt, 
hvad der var foretaget i denne Sag, ikke maatte komme 
nogen af Parterne til mindste P'ornærmelse. Hvorvel Dom
men saaledes gjorde lige Skel til begge Sider, var den i 
Virkeligheden en Sejr for Barfred, og Dommens Præmisser 
er næsten helt igennem et Forsvar for eller endogsaa Ros 
over Barfreds Handlemaade. Barfred var da ogsaa vel 
tilfreds med Dommen. Han skyndte sig at sende en Gen
part af den til Magistraten med Anmodning om at faa 
den opbevaret i Raadstuearkivet samt om, at Magistraten vilde 
tilholde de 32 Mænd at lade Dommen oplæse i Forsam
lingen og protokollere samt lade den ved Budet cirkulere
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mellem de Medlemmer, som ikke var tilstede ved Op
læsningen. — Dog beklagede han, at hans Modparter ikke 
ved Dommen var ble ven tilkendt at betale en Bøde.

De 32 Mænd var derimod mindre tilfredse med Dom
men; det blev sat under Afstemning, om den skulde ap
pelleres til Højesteret; men Enden blev dog, at Forsam
lingen med 15 Stemmer mod 7 vedtog at lade sig nøje 
med Kommissionens Dom.

Derefter blev Barfred igen tilsagt til Forsamlingens 
Møder, men kom ikke; alle Dokumenter til Underskrift 
blev ligeledes ved Budet tilstillede ham, men han underskrev 
intet. Forholdet var stadig spændt, og Vinhandleren 
spejdede kun efter nye Forurettelser, som kunde give ham 
Lejlighed til yderligere at forfølge den kun halvt vundne 
Sejr over de 32 Mænd. Først ud paa Efteraaret kom en 
saadan Anledning.

Siden Kommissionsdommen af 10. Jan. havde der 
ingen Kommerceforsamling været afholdt. Ved Vinterens 
Nærmelse skulde imidlertid Møderne genoptages, og det 
første af dem blev ansat til 24. Okt. Formanden for de 32 
Mænd, Brygger Nikolaj Fincke, besørgede Tilsigelserne til 
dette Møde; men Barfred blev ikke tilsagt.

Denne Forbigaaelse havde han ventet paa. Nu var der 
paany en Anledning til Strid, og hans Skrivelse til Magi
straten af 29. Okt. viser, at han greb den med begge 
Hænder.

Han erklærede at ville være tilfreds, hvis en ny 
Kommerceforsamling ufortøvet blev indkaldt og han selv 
tilsagt til Møde i denne, samt naar Formanden, der havde for- 
bigaaet ham ved Tilsigelsen, blev idømt en Mulkt. Hvis 
dette ikke skete, vilde han skride til en ny Sagsanlæggelse 
ved Bytinget. — Da han kort derefter som sædvanligt 
blev tilsagt til et Møde af de 32 Mænd, sendte han Til
sigelsessedlen tilbage. Han vilde have Krig.

Men nu stod hans Sager ikke saa godt som før.
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Magistraten, der tidligere var bleven beskyldt for at vise 
«Ømhed og en særdeles Godhed» imod Barfred, var nu 
tydelig nok bleven ked af de mange Bryderier, han voldte 
dem, og fandt formodentlig, at der var nogen Rimelighed 
i det Forsvar, som Formanden for de 32 Mænd indsendte: 
at han ikke vidste, om Hr. Barfred fremdeles betragtede sig 
som Medlem af de 32 Mænds Forsamling, siden han aldrig 
mødte og aldrig medunderskrev deres Beslutninger. 26. 
Novbr. 1766 resolverede derfor Magistraten, at saasnart Bar
fred efter foregaaende Tilsigelse havde indfundet sig i de 32 
Mænds Forsamling, skulde han ogsaa tilsiges til den næst
følgende Kommerceforsamling. Indtil da kunde en anden 
Vinhandler indtage hans Plads.

Efter at Magistraten saaledes havde godkendt den 
fulgte Fremgangsmaade, gik de 32 Mænd et Skridt videre. 
I Mødet d. 3. Decbr. omtales for første Gang, at en 
Skrivelse fra Forsamlingen ikke skulde sendes Barfred til 
Underskrift, og ligeledes ophørte man igen med at tilsige 
ham til Møderne. De betragtede ham ikke mere som 
Medlem af Forsamlingen, og med Rette. Thi 6. Decbr. 
skrev Barfred til Magistraten og bad sig entlediget fra 
dette ham nu saa odiøse 32 Mands Embede, siden han ej 
mere kunde gøre Tjeneste deri med Fornøjelse og ikke 
agtede at indfinde sig der mere.

De 32 Mænd bevilgede naturligvis hans Afskedsan
søgning med Glæde; kun tre af de tilstedeværende nægtede 
at underskrive, nemlig Grosserer Cramer og Brygger Man- 
dix, der hele Tiden havde holdt sig uden for Felttoget 
mod Barfred, og Hørkræmmer Huulegaard, der ikke mente, 
at Forsamlingen loyalt havde efterkommet Kommissionens 
Dom.

24. Decbr. 1766 bevilgede da Magistraten, at Barfred 
udtraadte af de 32 Mænds Forsamling. Man var endelig 
naaet til den Løsning, som længe havde været den eneste
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mulige, og som baade Forsamlingen og Barfred var bedst 
tjent med.

I sine sidste Leveaar skaffede Barfred sig en ny 
Kontrovers at beskæftige sig med. Han var i 1751 bleven 
Direktør i det københavnske Brandforsikringsselskab og 
beklædte denne Post i 20 Aar. Men den Uro, der kende
tegnede hans Deltagelse i alle offentlige Anliggender, fulgte 
ham ogsaa herind. Han havde to Agitationspunkter paa 
sit Program: det ene, at Direktørerne, der hidtil havde 
været ulønnede, skulde have en fast aarlig Løn, det andet, 
at det rige Selskab af sit Overskud skulde udbetale Bonus 
til Interessenterne. Det lykkedes ham flere Gange paa General
forsamlingerne at faa Flertal for sine Forslag; men Magi
straten og Regeringen modsatte sig dem bestandig. Ved 
Reskript af 17. Sept. 1756 blev det forbudt at foretage 
nogen Udbetaling til Interessenterne, og det indskærpedes, 
at intet vigtigt maatte besluttes uden Magistratens Sam
tykke. Barfred tog da fat paa sit andet Programpunkt, 
og i 1766 fik han paa en Generalforsamling vedtaget, at de 
2 ældste Direktører skulde have en aarlig Løn af 200 Rdlr., 
saasnart de havde beklædt Stillingen i 3 Aar. Selv 
var Barfred første Direktør og havde beklædt Pladsen i 16 
Aar. Magistraten indberettede denne Beslutning til Kan
celliet, som under 26. Sept. 1767 resolverede, at Beslut
ningen var ulovlig, og at Løn til Direktørerne ikke kunde 
bevilges. Med en sjælden Mangel paa Respekt for den 
høje Øvrighed lod Barfred denne Kancelliskrivelse uænset, 
og i Egenskab af første Direktør udbetalte han i de føl
gende Aar sig selv og sine Kolleger den vedtagne Løn. 
Magistraten maatte atter til at paakalde Regeringens Ind- 
skriden imod ham, og under 23. Marts 1770 udgik der et 
kongeligt Reskript, at Direktørerne ikke maatte modtage 
Løn, og at de Penge, som de allerede ulovlig havde op- 
pebaaret, skulde tilbagebetales. Barfred har nu mærket, 
at Stillingen vilde blive uholdbar for ham, og allerede den



554 Stadskælderen paa Københavns Raadhus.

2. Marts 1770 fratraadte han Pladsen som Direktør. Der
imod vilde han ikke tilbagelevere de Penge, han havde 
oppebaaret i Løn, ialt 600 Rdlr., og da det kgl. Reskript 
var blevet ham meddelt, var han dristig nok til at svare 
Magistraten, at Sagen maatte være bleven urigtig fremstillet, 
og at han derfor haabede, at dette Reskript ikke maatte 
være ham hinderlig i hans Ret, da han vilde lade Sagen 
gaa til Domstolene. Deraf blev dog intet, og efter at 
have trukket Tiden ud saa længe som muligt tilbagebetalte 
Barfred Pengene i 1773.

Efter saaledes at have frigjort sig, kunde han nu med 
god Samvittighed paabegynde en kraftig Opposition mod 
de nye Direktører og mod Magistraten, til hvilken han 
ikke mere stod i det samme hjertelige Forhold som tid
ligere. Vi hører ham ganske vist ikke mere agitere for 
Løn til Direktionen; men des ivrigere virkede han for sin 
gamle Plan, Udbetaling af Kassen til Interessenterne.

Ved Siden af Direktionen stod et Repræsentantskab 
paa 120 Medlemmer, og til disse Repræsentanter udsendte 
Barfred i Novbr. 1774 et Cirkulære, der indeholdt hans 
Anker mod Bestyrelsen og et Forslag om Indkaldelse af 
en ekstraordinær Generalforsamling. Det gik godt. Den 
første, Cirkulæret kom til, var Etatsraad Jakob Langebek, 
der fandt, at Barfreds Forslag var «i Sandhed og Billighed 
befæstet» og derfor tiltraadte Ønsket om en Generalfor
samling. Og alle de følgende Repræsentanter, P. F. Suhm, 
Justitsraad Wiwet, Generalauditør Bruun o. s. v. sluttede 
sig ligeledes, om end med forskellig Motivering til For
slaget. Da Cirkulæret havde faaet 69 Underskrifter, ind
drog Barfred det og forsynede det med en Paaskrift om, 
at nu behøvede det ikke at cirkulere længere, da over 
Halvdelen af Repræsentanterne allerede havde sluttet sig 
til hans Forslag. Men den virkelige Grund var sikkert 
den, at Barfred vidste, han ikke vilde faa Tilslutning hos 
flere end disse 69. Thi ved en tidligere Afstemning i
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Sagen om Løn til Direktørerne, havde Barfred netop det 
samme Antal Stemmer paa sin Side. Forsynet med de 69 
Underskrifter blev Cirkulæret derefter sendt til Direktionen, 
der pligtskyldigst lod det gaa videre til Magistraten.

Magistraten svarede ikke paa Begæringen om en ekstra
ordinær Generalforsamling, men gav sig til at kritisere 
Aktstykkets Tekst. Resultatet af denne Kritik blev ned
lagt i en Skrivelse af 11. Jan. 1775 til Direktørerne for 
Brandkassen, af hvilken vi hidsætter følgende:

Sr. Barfreds Cirkulære af 18. Novbr. begynder saaledes:
«Den store Konfusion og Uorden, som dette Societet 

formedelst indløbne Tvistigheder er ibragt».
Her maatte Hr. Barfred tydelig nævne, hvad det er for 

Konfusioner, Uordener og Tvistigheder han mener.
I Hr. Barfreds Forslags 3. Post meldes: «At Husejerne, 

hvis Bygninger ere assurerede, ufejlbarlig kan og bør værge 
for sig selv».

Her ville Hr. Barfred forklare sig, hvem han for nær
værende Tid anser at være deres Værger.

I 4. Post: «At Kassen exponeres i Tiden ej at være 
Interessenterne til anden Nytte end Assurance alene».

Hvad Nytte Hr. Barfred formener, den ellers skulde være 
til, maatte nøjagtig forklares og bestemmes.

Naar der i 5. Post meldes: «Enten jeg ophører med at 
betale eller betaler for at tage det igen», — behøves, at Hr. 
Barfred tydeligere explicerer sig, om det skulde være hans 
Tanke, at der af Kassen skulde ske nogen Uddeling.

I 6. Post anføres: «At nu bør bestemmes Kassens rig
tige Maal af Begyndelse og Ende (samt at Interessenterne 
alene) over Kassen frit kan og maa disponere».

Hvad der egentlig skal forstaas ved dette Maals Be
gyndelse og Ende, samt hvorvidt den fri Disposition over 
Kassen skulde strække sig, derover maatte Hr. Barfred tyde
ligere forklare sig.

Hvilket foranførte Direktionen ville kommunicere Hr. Bar
fred for derover at indhente hans Forklaring.

Naturligvis svarede Barfred ikke paa disse nærgaaende



556 Stadskælderen paa Københavns Raadhus.

Spørgsmaal, men gentog kun sin Begæring om en General
forsamlings Afholdelse, ledsaget af en Bemærkning om, at 
han ikke vilde have med Magistraten, men kun med Direk
tørerne at bestille. Denne Gang fik han det Svar, ligeledes 
fra Magistraten, at en privat Interessent ikke kunde for
lange Generalforsamling afholdt; dette beroede, alene paa 
Direktionen, som var den, der indkaldte Generalforsamlingen 
og fastsatte Dagsordenen. Barfred ignorerede aldeles Magi
stratens Skrivelse, men henvendte sig for tredie Gang til 
Direktørerne, og for at være sikker paa, at hans Andragende 
kom i de rette Flænder, lod han det nu overlevere gennem 
Notarius publicus. En saadan Tilsidesættelse af den nær
meste Øvrighed kunde ikke gaa upaatalt hen, og Magi
straten anklagede ham nu for Kancelliet. Virkningen heraf 
blev en Kancelliresolution, «at Barfred skulde holde sig 
rolig og ej foretage sig noget imod Fundatsen».

Men «holde sig rolig» var netop det, Barfred daarligst 
kunde. Han har sikkert været en egennyttig og rethaverisk 
Mand, maaske ogsaa en Projektmager; men ved Siden 
deraf var han besjælet af stærke Almeninteresser, og hans 
vedholdende Angreb paa Brandkassens Styrelse skyldtes 
ikke alene Hensynet til personlig Fordel. Han havde 
ogsaa et Princip at kæmpe for, det nemlig, at Interessen
ternes Penge var deres egen Ejendom, og at den Kasse
beholdning, som var opsparet ved deres Indskud og Præmier, 
aldrig maatte gaa over til at betragtes som offentlige Mid
ler. At dette let kunde blive Tilfældet, naar Magistraten 
og Regeringen bestandig greb ind i Brandforsikringsselska
bets Anliggender, var hans stadige Frygt, og derfor bestred 
han disse Myndigheders Ret til Indblanding og betragtede 
Selskabets Generalforsamling som dets højeste Autoritet.

Og det viste sig snart, at Barfreds Frygt ikke var 
ugrundet. I 1779 behøvede Regeringen Penge til at bygge 
nye Krudttaarne for, og ved en Kabinetsordre af 14. April 
rekvireredes uden videre 100,000 Rdlr. af Brandkassens
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Beholdning til dette Formaal. Motiveringen til dette ejen
dommelige Forlangende var den, at de gamle Krudttaarne, 
som laa inde i Byen, var meget brandfarlige, hvilket nylig 
havde vist sig, da Krudttaarnet ved Østerport sprang i 
Luften d. 31. Ma^ts, hvorimod de nye vilde blive byggede 
i Fæstningens Udenværker. Baade Direktionen og Re
præsentantskabet modsatte sig Regeringens Fordring, hvor
for en ny Kabinetsordre af 19. Maj henskød Spørgsmaalets 
Afgørelse til de menige Interessenter, idet det samtidig blev 
tilkendegivet dem, at Byens Grundejere under alle Om
stændigheder skulde betale Omkostningerne: vilde de ikke 
lade Brandkassen udrede Beløbet, blev dette lignet paa 
Byens Grunde. Under disse Vilkaar er det forstaaeligt, 
at Flertallet af Interessenterne foretrak at lade Brandkassen 
lægge ud, og det er al Ære værd, at der dog fandtes et 
Mindretal paa omtrent 500 Interessenter, som var princip
faste nok til at modsætte sig Regeringens Forlangende til 
det sidste. Men de 100,000 Rdlr. blev altsaa betalte.

Barfred var ramt i sine dybeste Følelser. 100,000 
Rdlr., som han selv i en Aarrække havde været med til 
at sammenspare, gik nu ved et Pennestrøg ud af Kassen, 
og det Princip, han i 30 Aar havde bekæmpet, traadte nu 
frem i utilsløret Brutalitet. Interessenternes Afstemning 
var kun en Formalitet; de blev først spurgt, efter at alle 
andre Udveje forgæves var prøvede, og man stillede dem 
foran Valget med Kniven paa Struben. Regeringen havde 
rent ud plyndret Kassen.

Ligesom der siges, at Harmen faar Digterne til at gøre 
Vers, saaledes gjorde nu den samme Følelse den gamle 
Vinhandler til Forfatter. Han forfattede et Skrift paa 72 
trykte Sider, hvis Formaal han straks angiver, idet han 
begynder med at forklare, at Kassens Renter selvfølgelig 
en Gang i Tiden skal uddeles mellem Interessenterne, og 
at det derfor vilde være urimeligt og meget ubetænksomt 
mod sig selv, om man alene lod Efterkommerne tage alle
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Renterne, medens man selv ikke kom til at smage Frug
terne af det Træ, man dog havde plantet og givet Vækst. 

Nogen behændig Pennefører var Barfred ikke, det ses 
straks af Bogens Titelblad, der lyder saaledes:

Forsøg eller Udkast (samt Vinge og 
uforgribelige Tanker, der indstilles til ved
kommendes behagelige Correctiori) til en 
Convention og Forening imellem de 
Høje og Repective Herrer Interessentere udi 
Stadens Brand Asseurance-Casse, hvilken er 
ubestemt.

Skrevet efter Pligt samt nødsaget til, 
dette at lade udgaa i Trykken, (der ellers 
næsten var umulig paa anden Maade at 
faa rettelig bekendtgjort for circa 3360 
Interessentere*} til pluralitætens Erholdelse) 
af den, som heri vil Næstens Beste.

*) Thi disse 3360 (S. T.) Herrer Interessentere ere 
unægtelig den rette Pluralitet, og justé derfore højst- 
nødig, dette Forsøg, som meldt, at maa udgaae i 
Trykken, paa det at alle bemeldte kunde om samme 
være vidende, saa og derom betids indgive deres Be
tænkning og vota til Societetets Repræsententere, hvilke 
ere de sædvanlige 120 C ommitterede.

Kiøbenhavn 1780. Trykt hos H. I. Graae, boende
i Knabrostræde Nr. 70 og findes Sammesteds tilkiøbs.

Dette lange Titelblad med Paranteser og Fodnote ser 
temmelig ubehjælpsomt ud. Men Selvfølelse har Forfatteren 
ikke manglet. Thi Bogen slutter med denne Sentens:

«Vise Mænds Tale er sandelig og Guds Befaling.»
Bogens Skæbne blev krank. Bogtrykker Graae skulde 

udgive den paa egen Bekostning, men næppe havde den 
forladt Pressen og ganske faa Eksemplarer var kommet ud
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i Byen, før Magistraten mærkede Uraad; den forbød Salget 
af Bogen og lod straks efter hele Oplaget konfiskere. Bog
trykkeren tabte rent ud 200 Rdlr. ved den Affære, og 
Barfred fik en Mulkt paa 20 Rdlr.

Et Eksemplar af Skriftet findes paa kgl. Bibliothek — 
det er Barfreds eget Eksemplar. Paa Bagsiden af Titel
bladet findes med hans Haand en Tilføjelse, som Bog
trykkeren har glemt, men som dog ingenlunde er over
flødig: «Trykfejlene ville Læseren self behage at Rette». 
Og bag i Bindet findes indheftede en Del af Barfred selv 
verifierede Kopier af nogle af de i Striden vekslede Indlæg.

Helt ugrundet har Barfreds Angreb paa Brandkassens 
Bestyrelse næppe været; thi i de følgende Aar begynder 
ogsaa andre Interessenter at fremføre Ønsker om en ny 
Konvention for Selskabet, og i 1788 udgik et kgl. Reskript, 
som tillod Selskabet at forfatte en ny Konvention, og til
lige udtalte, at Bestemmelse herom skulde træffes ved en 
almindelig Afstemning blandt alle Selskabets Interessenter. 
Saaledes stod nu Barfred ved Opnaaelsen af det, han i 30 
Aar havde kæmpet for: Generalforsamlingen af Selskabets 
Medlemmer som den Myndighed, der skulde have den 
højeste Afgørelse i Selskabets Anliggender.

Virkeliggørelsen af dette Ideal satte den 77aarige Mand 
i den livligste Bevægelse, og i 1788 udsendte han gennem 
Trykken hele tre Flyveskrifter. Det første hed:

«Apologie og Oplysning om et meget billig og taalelig 
Udbytte af Brand- Cassen her i Staden til dens Ejere.

Trykt efter Begæring til Gavn og Bedste for saa 
mange af ovenmeldte Ejere, som dette vil have, og ej 
derimod ere; men vil tillade andre at maa faae Deres med 
Rette tilkommende Del».

Derpaa fulgte: «Et højst nødvendig Appendix til 
Apologien om Brand-Cassen her i Staden».

Og endelig: «Aftvungen historisk Efterretning om 
Brand- Cassens Skæbne og Fata.
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Skrevet efter Manges indstændig Begiæring til Op
lysning for de Ukyndige».

Desuden lod han trykke en Stemmeseddel til Brug for 
Interessenterne ved Afstemningen; den var dog indrettet 
saaledes, at den kun kunde bruges af dem, der stemte 
for den nye Konvention. Disse Stemmesedler lod han 
ved Stadens Tambur omdele til alle Interessenterne, og 
Tamburen skulde have 2 Sk. for hver Seddel, han fik 
underskrevet. Og endelig indrykkede han gentagne Gange 
Avertissementer i «Berlingske Tidende» for yderligere at 
sætte Medlemmerne i Bevægelse.

Direktørerne svarede paa al denne Agitation med en 
Anmodning til Magistraten om at konfiskere baade Skrifterne 
og Stemmesedlerne. Disse sidste blev erklærede for ugyl
dige, og Afstemningen blev ordnet paa den Maade, at 
Interessenterne personlig skulde indfinde sig paa Selskabets 
Kontor for at afgive deres Stemme. Med en Naivitet, 
der næsten ser ud som Ironi, kræver Barfred i den An
ledning, at det paalægges Selskabets Bogholder, som skal 
føre Stemmegivningen til Protokols, før Votum afgives, at 
forestille enhver Interessent Fordelene ved det nye Forslag, 
for at Bogholderen ikke «skulde have noget paa sin Sam
vittighed i sin Dødsstund til Bebyrdelse». Saa alvorlig en 
Begivenhed anser Barfred den Stemmegivning for.

Udfaldet maa dog være blevet en Skuffelse for ham; 
thi Forholdene ved Brandkassen synes at være forblevne 
uforandrede. I 1792 faar Barfred atter det Svar paa et 
Andragende til Magistraten, at der intet Udbytte kan gives, 
og i T793 andrager han og flere Interessenter paany om, 
at der maa nedsættes en Kommission til Udarbejdelse af 
den saa længe ønskede nye Konvention.
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Men den stridbare og reformivrige Vinhandlers mange 
Konflikter har allerede ført os langt bort fra vort egentlige 
Emne. Vi overspringer derfor Barfreds sidste Projekt, et 
Forslag til den høje Vekselkurses Nedsættelse og til For
øgelse af Statskassens Indtægter, som han indsendte til 
Regeringen i 1789, og vender atter tilbage til Stadens 
Vinkælder.

I dennes Stilling var der i Mellemtiden foregaaet to 
vigtige Forandringer, der begge skyldes Grev Struensees 
kortvarige Herredømme i Landet.

Denførste var den, at det urgamle Forhold, i Følge hvilket 
Lejen af Stadskælderen udgjorde en Del af Magistratens 
Løn, var blevet ophævet. Da Struensee ved Plakat af 3. 
April 1771 lod indsætte en ny Magistrat, blev denne sat 
paa fast Gage, medens alle Stadens Indkomster skulde 
indgaa i de offentlige Kasser. Og vel blev den gamle 
Magistrat atter genindsat i 1772 efter Struensees Fald; 
men den af ham indførte Lønningsmaade blev bibeholdt. Efter 
den Tid afgøres Stadskælderens Anliggender altsaa ikke 
længer af Magistraten alene, men af Magistraten i For
bindelse med de 32 Mænd.

En anden af Struensees Foranstaltninger berørte Kæl
deren paa en langt smerteligere Maade, nemlig ved at 
berøve den sin sikreste og bedste Kundekreds. Vi har 
tidligere set, hvorledes de skiftende Lejere af Vinkælderen 
søgte at udnytte deres Naboskab med Bytinget. Johan Sohl 
fik for en Tid selve Tinget henlagt til sin Skænkestue; 
Abbestee søgte at faa det tidligere Sprøjtehus overladt for 
derved at komme Bytinget lidt nærmere, og i Barfreds Tid 
anker de 32 Mænd over, at Vinkælderen «ligger Bytinget 
i adskillige Tilfælde alt for nær». Hvorledes de to Institu
tioner gensidig har støttet hinanden, fremgaar af en Anek
dote, som Laurids Engelstoft har opbevaret. Han henfører 
den ganske vist til en Vinkælder, der skulde ligge paa den 
modsatte Side af Bytinget, ved Siden af Vajsenhuset; men
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Forholdet har naturligvis været det samme ved Raadhus- 
vinkælderen, selv om man ikke vil antage, at der ligefrem 
foreligger en Forveksling: «Sagførerne havde deres Til
hold i Vinkælderen, der laa saaledes, at man kunde let 
raabe derned fra Raadhusets Vinduer. Da skete det ofte,, 
at man talte over Gaden om Retssager fra Raadhuset til 
Kælderen og omvendt: «14 Dages Anstand begæres», lød 
det fra den ene af Parterne i Vinkælderen; «bevilges», 
hørte man Svaret oppe fra Raadstuevinduet».*)

Herpaa blev der gjort en brat Ende, da Struensee ved 
Forordning af 15. Juni 1771 ophævede de to Domstole, som 
hidtil havde haft deres Sæde paa Raadhuset, nemlig By
tinget og Raadstueretten. De blev tilligemed Skifteretten, 
som Magistraten hidtil havde beklædt, underlagte den ny 
oprettede Hof- og Stadsret, der fik sit Sæde i Prinsens 
Palæ, senere i Gaarden Nr. 35 paa Østergade**). At 
Tilstrømningen til Raadhuset og derved Besøget i Vin
kælderen mindskedes betydeligt ved Retternes Bortflytning, 
er selvfølgeligt. Barfred siger, at Besøget sank ned til det 
halve, og i 1772 ansøger han for første Gang om Lem
pelser i Kontrakten, til hvilken han endnu var bundet i 3 
Aar. Men paa Forestilling af de 32 Mænd, der her for 
første Gang bliver hørt i en Sag angaaende Vinkælderen, 
blev dette Andragende bestemt afslaaet. Om der saa slet 
ingen Udskænkning fandt Sted i Stadskælderen, siger de 
32 Mænd, vilde Lejen dog ikke være for høj; thi alene 
Lagerkælderen er Pengene værd. Dette viste sig dog at 
være en stor Overdrivelse; thi da Barfreds Kontrakt udløb 
med Aaret 1775, og Kælderen blev sat til Auktion, blev 
Barfred højstbydende med 100 Rdlr Budet blev antaget, 
men kun for 3 Aar; i 1778 blev Barfred atter højstbydende 
med 150 Rdlr. for 3 Aar; i 1781 fik han den for 186

*) Historisk Tidsskrift 5 R. 2. Bd. 353.
**) Nu Grosserer Illums Gaard. Se Fr. Bokkenheuser: Den Gabelske 

Gaard 12.
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Rdlr., og i 1784 er han naaet til at byde den oprindelige 
Sum 200 Rdlr., dog kun paa Betingelse af, at han og 
hans Hustru fik Kælderen paa Livstid. Skøndt Magistraten 
ikke vilde indgaa paa denne Betingelse, fik Barfred dog atter 
Kælderen og beholdt den til sin Død.

Men snart trak et nyt Uvejr op over Stadskælderen, 
og det blev hurtig klart, at denne Gang stod den ikke til 
at redde. Det var ligesom tidligere Pladsmangelen og 
Raadhusarresternes skandaløse Tilstand, der truede Kælde
rens Eksistens. 5. April 1793 var der udgaaet en For
ordning om Fængslernes bedre Indretning i Danmark og 
Norge, og tre Uger senere indsendte Stadsbygmesteren et 
Forslag til de nødvendige Forandringer ved Arresterne paa 
Københavns Raadhus. Ligesom det tidligere var sket, 
pegede han ogsaa nu paa de to Muligheder: Opførelse af 
en særlig Bygning paa Nytorv eller Omdannelse af Vin
kælderen til Arrestlokale. Magistraten var mest stemt for 
den sidste Udvej, men da Barfred havde Kontrakt paa 
Kælderen til Udgangen af 1794, blev der foreløbig ikke 
gjort videre ved Sagen. Først i September 1794 kom den 
til de 32 Mænds Erklæring, og de billigede Magistratens 
Tanke. De udbad sig nøjere Overslag over Omkostningerne 
ved Planens Udførelse, og to saadanne Overslag indkom i 
Begyndelsen af 1795 fra Stadsbygmesteren.

Barfred skulde dog ikke opleve at se Afslutningen paa 
den gamle Forretning, som han havde drevet i over 50 
Aar. Han var død den 12. Januar 1794 og blev begravet 
i Helliggejstes Kirke. Et Par Aar efter blev hans Hustru 
Kristiane stedet til Hvile sammesteds; hun døde 28. Juli 
1796. I Barfreds sidste Leveaar var Forretningen paa 
Hjørnet af Raadhusstræde og Brolæggerstræde, og for
modentlig ogsaa Stadskælderen, ble ven bestyret af den 
senere Vinhandler Frederik Liunge, Fader til Literaten A. 
P. Liunge. At Barfreds gamle og solide Forretning nød 
Anseelse i Staden, forstaar sig selv, og ligesom tidligere



564 Stadskælderen paa Københavns Raadhus.

Johan Sohis er ogsaa Barfreds Navn gaaet over i den sam
tidige Literatur. Han nævnes i P. A. Heibergs Drikkevise:

Har jeg kuns en lumpen Daler, 
Notabene, som er min, 
Nogle Flasker og Pokaler, 
Notabene, fyldt med Vin, 
Er jeg hjerteglad og blid, 
Notabene, for en Tid.

Har min Daler faaet i Lommen, 
Notabene, faaet sin Rest;
Er fra Bar fred s Flasken kommen, 
Notabene, med Protest: 
Den, som da fornøjer sig, 
Notabene, er ej mig.

Med Udgangen af 1794 ophørte altsaa Forretningen i 
Stadskælderen, og Lokalerne stod nu tomme, ventende paa 
Omdannelse til Arrester. Men denne Plan kom aldrig til 
Udførelse; thi 5. Juni 1795 udbrød Københavns anden 
store Ildebrand, der ogsaa denne Gang lagde Raadhuset 
paa Nytorv i Aske. Og nu blev det ikke mere genopført. 
Ved en kort efter afholdt Synsforretning over Raadhusets 
Ruiner, fandtes Ydermure og Skillevægge saa skrøbelige, 
at de maatte nedbrydes indtil iste Etage. Derimod syntes 
Hvælvingerne over Kælderen ingen synderlig Skade at have 
taget, og det blev bestemt, at de skulde renses og tildækkes 
og saaledes henstaa indtil videre. Midlertidig brugtes Kæl- 
derne til Husrum for en Del af de brandlidte Familier. 
Men i en Skrivelse af 7. Maj 1796 bemærker rigtignok 
Stadsbygmesteren: «Hvorvidt de indlogerede Folk i den 
forhenværende Vinstue kan være sikre for Hvælvingernes 
Indstyrtning, tør jeg ej give nogen Sikkerhed for». Det 
varede et Par Aar, inden der blev taget endelig Bestem
melse om, hvad der skulde gøres ved Ruinerne, og i den 
Tid betalte Kommunen stadig den sædvanlige aarlige Af
gift, 4Rdlr., af Vandopstanderen i Kælderen. I 1797 be-
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tales denne Afgift for sidste Gang og samtidig bliver 
Posten i Sumpen optaget og flyttet til Slutteriet. Dermed 
forsvinder den sidste Levning fra Stadskælderens Tid, og 
Ruinen blev nu sløjfet.

I 20 Aar efter Branden var København uden Raadhus, 
og da der endelig rejstes et nyt (det femte) paa det af
brændte Vaisenhus’s Grund paa Nytorv, blev det ikke et 
egentligt Raadhus, men et Raad- og Domhus. Staten 
vilde være Medejer af Bygningen, og Regeringen lod den 
opføre og indrette efter sit Forgodtbefindende. Kommunal
bestyrelsens Mening blev ikke hørt. Af den Grund prote
sterede ogsaa de 32 Mænd imod, at Byen skulde deltage 
i Udgifterne til Bygningens Opførelse. Men det nyttede 
intet. I 1817 bestemte en kgl. Resolution, at Byen skulde 
betale Halvdelen af Udgifterne med omtrent Million 
Rigsdaler, og trods fornyet Ansøgning om at faa i det 
mindste en Del af dette Krav eftergivet, maatte Pengene 
erlægges. Det sidste Afdrag blev betalt i 1829.*)

I denne Bygning var der selvfølgelig ikke Plads til en 
saa borgerlig Indretning som en Raadhusvinkælder, og en 
saadan har København altsaa gennem hele det 19. Aar- 
hundrede ikke haft. Med det 20. Aarhundredes Begyndelse 
faar Bestyrelsen imidlertid atter Foden under eget Bord, 
og ligesom Københavns 6te Raadhus i sit Ydre paa saa 
mange Maader minder om Middelalderens store Bygnings
værker, saaledes har det ogsaa paa dette Punkt bragt en 
Aarhundreder gammel Tradition til Ære ved at genoplive 
den ældgamle Institution: Stadskælderen paa Københavns 
Raadhus.

:) Borgerrepræsentationens Forhandlinger 1877—78, S. 808—il.





En Bezoarpokal i Nationalmuseet.
Af

M. Mackeprang.

Mellem de rige Guld- og Sølvsmedearbejder, National
museet har faaet i Arv fra vore Museers Moder, det konge
lige Kunstkammer, findes en smuk og ejendommelig formet 
sølvforgyldt Pokal, hvis Historie i Modsætning til de fleste 
andre Stykker fra denne gamle Samling delvis kan udredes. 
Som Museumsgenstand er den nu godt og vel sine hundrede 
Aar. Den købtes nemlig i 1780 af en Jøde, Jakob Simon, 
og 23. Aug. s. A. udstedte Kunstkammerforvalter Spengler 
Kvittering for at have modtaget: «Ein mit silberne Zie- 
rathen reich eingefasztes Pocal, welches fiir ein Bezoir an- 
gegeben worden». Ved Kunstkamrets Opløsning 1821 
overgik den til Kunstmuseet for, da dette ophævedes i 
1866, endelig at tilfalde Oldsagsmuseet (D. 451)*).

Pokalen er godt 44 Ctm. høj. Som den hosstaaende 
Gengivelse viser, er dens Skaft formet som et Træ, Kund
skabens Træ paa godt og ondt, saaledes at dets løvrige

f) Bilag til Partikulærkamrets Regnsk. 5 Nr. 326.
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Krone, der bugner med moden Frugt, danner et Leje for 
den lukkede, ovale Skaal. Slangen slynger sig op ad Stam
men og strækker hvislende sit Hoved henimod Eva, der 
rækker Adam den forbudne Frugt. Som Tegn paa at 
Menneskenes første Forældre alt er i Syndens Sold, er der 
om deres Ankler smeddet Fodjærn og gyldne Lænker, der 
holdes af Smaadjævle, som magelig har sat sig til Hvile 
paa den af tre fantastiske Søuhyrer dannede Fod. Eva 
har langt bølgende Haar, der delvis skjuler hendes Nøgen
hed; Adam er nærmest karakteriseret som en Kristustype, 
der som en Tribut til Moden er bleven forsynet med en 
fiks lille Knebelsbart.

Den af en graalig hvid c. V2 Cm. tyk kalkagtig Masse 
dannede Skaal har Form og Størrelse som et Strudsæg og 
er i omtrent to Tredjedel af sin Højde gennemskaaret, saa- 
ledes at den øverste Halvdel danner et helt aftageligt Laag. 
Sammenføjningen skjules af et forgyldt Beslag i Øreflip
barok, hvis Flige griber ind over hinanden som Kæber; 
mellem Ornamentet bugter sig Slanger, der er ifærd med 
at bide tre smaa nøgne Børn, som bønfaldende løfter 
Hænderne mod Himlen. Et lignende Motiv genfindes i 
de tre Bladguirlander, der som en Slags bærende Led er 
lagt op over Skaalen; blot er Børnene her erstattede af 
delvis ældre skæggede Mænd, og nederst i Guirlanderne 
skyder tre Slanger sig frem, der i Gabet holder smaa 
draabeformede Sølvperler. Laaget afsluttes foroven af en 
Sølvstatuette af Moses, kendelig paa Hornene og det lange 
Skæg.

Figurerne — Mennesker saavel som Djævle, heri ogsaa 
indbefattet den gamle Slange — staar i Sølvets egen Farve, 
medens Resten er mat forgyldt. Paa Foden er indslaaet 
tre Mærker: Amsterdams Vaaben, Mestermærket ME (sam
menskrevet) og et halvt utydeligt Bogstav, der angiver Til 
blivelsesaaret. Manglen paa den nødvendige Litteratur har 
gjort mig det umuligt at opspore Guldsmedens Navn og
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det nøjagtige Tilblivelsesaar, men det vil fremgaa af det 
følgende, at Stykket maa være udført før 1636 eller maaske 
rettere 1640.

For os har denne Pokal kun Interesse som et godt og 
lødigt Guldsmedearbejde, hvis omhusfulde Udførelse og mor- 
somt-barokke Komposition glæder og morer os. Ogsaa Da
tiden havde Øjet aabent herfor, men naar Pokalen modsat de 
de fleste andre Kunstværker den Gang uden Tvivl skatte
des højere end nuomstunder, ja da kom det af, at bortset 
fra det ædle Materiale og Mesterens Færdighed, havde 
Stykket «an und für sich», som Tyskerne siger, sin ganske 
særlige Værdi. Ligesom Diamanten er mangefold koste
ligere end sin Indfatning, var ogsaa her den tilsyneladende 
saa ubetydelige smudsiggraa Skaal en langt større Skat 
end den kunstfærdige Opsats. Den var nemlig dannet af 
en Bezoar, herom vidner de to nedenfor trykte Dokumenter, 
der fulgte med ved Købet i 1780, vel allerede den Gang 
mere som Kuriosum end som Attest for Varens Ægthed, 
og som endnu opbevares i Nationalmuseets Arkiv.

Wir Bürgemeisteren vnd Rathmannen der Stadt Hamburch 
negest Erbietung vnser willige Dienst vnde freundlichenn 
Grueßes vhrkundenn vnde bekennen, daß wohr vnns person- 
lichenn erscheinen sein der ehrentfester hochgelerter Barta 
Cato vnde der erentfester hochgelerter Jochimus Meirz Doc- 
torenn vnde Medicusen alhier zu Hamburch, vnser lieber ge- 
treuwer Borgers vnde habenn bey ihrenn leiblichen Eide zu 
Gott dem almechtigenn wurchluen (1) schwerendenn vnde be- 
stendelichenn certificert vnd waer gesagett, daß sey zum vor- 
soecke vonder (!) erbare vnde wollgeachtter Casparum Di- 
dericus, Kauffmann aus Braabandt besichtiget unde mit Fleiße 
geexaminerett zu haben ein Cop met ein Daxell vonn ein 
Bezoartstein vngpuerfelgster Weyße durch ein gaer kunstrichenn 
Meister vnde wunderbaerlichenn gemacht.......... (et overstreget
ulæseligt Ord) wegende siebenzeen Oncen ihnen der Gestalt 
wey (!) eß hier fuer vntter abgemalett steett, der welcke von 
einnen aufrechttenn vnde waerachtigen occudentalchen (1) 
Stein gaer gudt ist voer viell fürgifftige Kranckheidenn, der
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mitt zu helffenn ißt, vnde dem folgeden der Sachern vor seiner 
wunderlichen erachteß auf eine große Preiße behörtt gewor- 
deent zu werdenn. Geben der Gezugenn Wißentchaft solckes 
woll zu wißen durch denn daßes reckte Proeff dar vonn selber 
habe genomen, soe warlichen muß ihre Certificantenn Gott der 
allermechtigenn helfenn. Zu Vhrkundt der Wahrheit haben 
wihr Burgemeisterenn vnde Rathmannen vnßer Stats Secret 
hier vntter wißentlichen laß drucken. Actum denn 3 Martius 
Anno 1636:

Ex speciali commissione spec- 
tabilis senatus ciuitatis Hamburg- 
ensis Paridamus vonn Kampe ut 
ejusdemque Reip(ublicæ) secreta- 
rius subscripsit.

Dette højst besynderlige Dokument er skrevet paa et 
55 X 40 Cm. stort Stykke tyndt Pap, forneden er med 
Vandfarve malet et Billede af den kostelige Sten, der er 
18 Cm. høj, medens dens største Bredde er 13,3 Cm.

Det andet, latinske, Vidnesbyrd er udstedt af Samuel 
Castor, Stadslæge i Amsterdam, og en af hans Kolleger Dr. 
med. Zacutus Lusitanus, hvis Underskrifters Rigtighed be
vidnes af en Notarius publicus, der atter af Amsterdams 
Raad faar Attest for virkelig at beklæde denne Stilling. 
Originalen er nu forsvundet, i dens Sted haves en af Ham
borgernotaren Albert Schrøder 2. April 1680 givet og med 
hans Segl og Notarialmærke forsynet Genpart skrevet paa 
et almindeligt Folioark. I Oversættelse lyder det saa- 
ledes:

Alle, der se dette Vidnesbyrd, erklære vi nedenskrevne 
paa Anmodning af Hr. Johannes Christophorus Berner, at han 
i Amsterdam foreviste os og lod os se en saare stor vester
landsk Bezoarsten af hvidlig Farve og Form som et Æg, der 
vejede 17 Uncer. Denne Sten er uforfalsket og ægte og bør 
saaledes anslaas til en høj Pris, da den har en vidunderlig 
Kraft mod mangfoldige Sygdomme, besynderlig mod alle For
giftningstilfælde og al Smitte, da den hjælper dem, der ere
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bidte af Dyr, helbreder de pestbefængte for Pest og gavner 
paa underfuld Vis dem, der er ramte af haard Feber; almin
delig Feber læger den, og den er et Middel mod langvarige (kro
niske?) Sygdomme. Den er det eneste Værn mod Melankoli, 
Hjærtebanken r Underlivssygdomme og smitsomme Hudsyg
domme og den ypperste Hjælp mod al Slags Gigt, være sig 
varm eller kold. Da denne Sten altsaa har alle de Kende
tegn og Mærker, paa hvilke den vesterlandske Bezoarsten 
kendes, er det vist og sikkert, at den kan bruges enten saa- 
ledes at 8 eller 10 Gram af den i pulveriseret Form blandes 
i 2 Uncer Tidsel- eller Skorzonervand, eller blandet med 
Sukker kan der laves den Slags Tabletter af den, der i daglig 
Tale kaldes «Conservæ»; men allerbedst er det at drikke en 
Vædske, som i 3 Timer har været heldt paa den, det være 
sig Vand, Vin, Mælk eller 01, da alene den, der stadig nyder 
Drikke, som har staaet i den, aldeles ikke paavirkes af nogen 
Gift.

Dette bekræfte vi højt og helligt og besværge til Bestyr
kelse af Sandheden ved vor Doktorgrad og vort Embede. 
Amsterdam, 14. Marts 1640.

Den saa højt lovpriste Bezoar er et Naturprodukt, en 
Kalkdannelse, der findes i forskællige Dyrs Indvolde og 
Tarmkanal; navnlig forekommer den hos visse Arter af 
Geder og Lamaer, men forøvrig ogsaa hos mange andre 
Dyr ligefra Pindsvinet, hvis Bezoar agtedes for den dyreste 
af alle, til Hesten*). De almindelige Stene kunde variere 
fra en Hasselnøds til et Dueægs Størrelse; Hestens derimod 
var saa stor som en knyttet Næve, og den var særlig god 
til at standse al Slags «Durchløb». Man skælnede fordum 
mellem den øster- og vesterlandske Bezoar, der havde en 
hvidgraa Farve, medens den østerlandske var grønliggul, 
sammensat af flere Lag og saa skør, at den let lod sig 
knuse mellem Tænderne. Navnlig denne Art skattedes

*) En Afb. af en Bezoarged og dens Produkt i Franklin, La vie 
privée d’autrefois T. 9. Les Medicaments S. 155. Jfr. forøvrig denne For
fatters Skildring af Troen paa Bezoarens Kraft.
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højt. Man tillægger den «store sveddrivende Dyder, man 
troer, at den uddriver Gift af Legemet», hedder det i en 
af den filosofiske Professor Aphelen udgivet Oversættelse 
og Bearbejdelse af den franske Lærde Bomares «Natur- 
Historie i Form af et Dictionaire» (T. 1. Kbh. 1767). 
Uagtet enkelte Læger allerede i 16. Aarhundrede havde 
stillet sig skeptisk overfor dens Kraft, var Troen paa 
den dog i det hele meget stærk, ret naturlig for en 
Tid, hvor virkelige eller opdigtede Forgiftningshistorier 
satte Sindene i saa stor Bevægelse. «Gud har ikke skænket 
Verden en mere udmærket, sikker og virksom Modgift», 
erklærer en Franskmand, der 1623 skrev en Bog om den. 
Hvor højt den agtedes, fremgaar af den Beskrivelse, Lægen 
Sperling i sin bekendte Selvbiografi har givet af Korfits 
Ulfeldts Audiens hos den unge Ludvig XIV og den franske 
Enkedronning paa hans Sendefærd 1647. Dronningen fik 
ved denne Lejlighed et stort Enhjørningshorn, hvorefter 
Ulfeldt i sin Herres Navn overrakte en Bezoarsten, «hvil
ken Sten var saa stor som et Menneskehovede og var til
forn sendt Kong Christian IV af Hertugen af Medina Si- 
donia og var bragt Hertugen fra Øen Ceylon»*). De 
fandtes da ogsaa i Fyrsternes Kunstkamre og anvendtes 
flittig i Medicinen**). I den ældste danske Farmakopé, 
Thomas Bartholins 1658 udgivne Dispensatorium Hafniense, 
bruges den saaledes til flere Recepter, blandt hvilke navnlig 
maa fremhæves et Pulvis bezoarticus compositus sammen
sat af hele 12 Ingredienser. Foruden af Hjortetak og 
Krebseøjne bestod det bl. a. af saa rare Ting som Hya- 
cinth, Smagrad, Rubin og Guldblade***)!

*) I)r. med. Otto Sperlings Selvbiografi. Udg. af Birket Smith 
s. 143-

**) Om Bezoarsten i det danske Kunstkammer, se Liisberg Kunst 
kammeret S. 49—50, 62, 114, 158.

***) Jfr. Liisberg, Kunstkammeret S. 30.
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Endnu ved Midten af 18. Aarhundrede var der stor 
Rift om Bezoarer; naar et af det hollandske Kompagnis 
Skibe vendte hjem fra Indien, kunde Prisen i Amsterdam 
være 3—400 Livres pr. Styk eller mere. Gennemgaaende 
var deres Anseelse dog i stærk Dalen. Allerede Moliére 
haaner dem, og Aphelen siger da ogsaa, at «nu begynder 
man at agte den mindre, og endel Læger gøre slet intet 
Væsen af den». Betegnende er det, at i Pharmacopea 
Danica fra 1772 findes der vel nok baade Recepter for 
Bezoarpulver og -tinktur, men det er kun Navnet, der er 
bleven tilbage, selve Midlet anvendes ikke længere.

Af nationale eller økonomiske Grunde var man ivrig 
efter at finde indenlandske Surrogater, der kunde gøre 
samme Nytte. Ogsaa her hjemme slog man til Lyd for 
sine Varer. En dansk (eller i Danmark boende) Læge 
Johannes Willius udgav saaledes 1676 et lille versificeret 
Skrift: «Der nördliche Bezoar oder das wunder-würdige 
Hirsch-Horn-Saltz in leichten Reimen aus natürlichen und 
medicinischen Grunden vorgestellet» (Kbh. 40. Kgl. Bibi.), 
der meget pompøst begynder:
Warum soll dieses nur, was frembder Grund gebiehret, 
was aus des Moguls Reich und Vitzliputzlis Land 
durch Thetis nasses Haus anhero wird geführet, 
so wunderkostlich sein.

I det Sait, der udvindes af Hjortens Takker, har 
Norden jo et langt bedre Middel, hvorfor Medikopoeten 
tilraaber Orientalerne:
O nein du albres Volck, ihr tumme Teuffel! nein 
behaltet Selbsten nur den Kalck in eurem Magen, 
das eingesteinte Nasz dasz eure böse List ohn Hockes
pockes nicht in Japhets Land läst tragen.

Meget passende er Skriftet da ogsaa dediceret til Over
jægermesteren Vincens Hahn, Kristian V’s Yndling!

Hvorvidt dette Hjortetaksalt har været en farlig Kon
kurrent, skal jeg lade være usagt, værre var det vistnok,
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at Bezoaren selv var Genstand for megen Forfalskning, 
sligt nedbryder jo Respekten. De altid driftige Jesuiter, 
paastod man, havde en hel Fabrik i Goa, og saavel i sit 
naturhistoriske som i sit «Chymiske Dictionaire» (T. I 
Kbh. 1771) giver Aphelen Besked om, hvorledes de kunne 
efterlaves, og hvorledes man kunde kende de ægte fra de 
falske; de almindeligste Surrogater synes at have været 
Krebsekløer, stødte Østersskaller og graa Ambra. Om det 
nu just er af disse Ingredienser, at vor Bezoarsten er lavet, 
vil jeg overlade til Folk af Faget at afgøre, men den gør 
unægtelig et noget uægte Indtryk, og det skal ikke svække 
dette, at i det mindste den ældste Attest ganske sikkert 
selv er et ret plumpt Falskneri*). Det har øjensynligt 
ligget Sælgerne paa Sinde at gøre den rigtig holdbar, og 
man skulde da have ventet, at den var skreven paa Perga
ment, men som alt bemærket har man brugt et saa usæd
vanligt Skrivemateriale som tyndt Pap. Ogsaa det paa
trykte Voxsegl ser noget mistænkeligt ud, nærmest ligner 
det dog et ægte Segl, man har taget fra et ældre Brev. 
Og hvad endelig Sproget angaar, da hersker her den vil
deste grammatikalske Forvirring, ligesom det er en snurrig 
Blanding af Højtysk, Plattysk og Hollandsk, medens Ham
borgs Kancellisprog den Gang selvfølgelig var rent Høj
tysk. Det sandsynligste bliver vel derfor, at den Bra- 
banter Købmand, ærbar og velagtet Caspar Didericus selv 
har forfærdiget baade Dokumentet og Bezoaren. Vi faar 
trøste os med, at tilbage bliver i alle Fald den «kunstrige 
Mesters» Værk, ægte og uforfalsket.

*) Den yngste foreligger jo kun i Afskrift, og dennes Ægthed er der 
ingen Grund til at tvivle om.
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Brev fra Christian III til Magistraten i Odense. 1544.

Meddelt af Holger Hansen.

Dette Brev hører til Odense Byraads Sager i Provins
arkivet i Odense og har ikke tidligere været trykt. Det er 
stilet til: Oss elskelige Borgemestere och raadtmenndt vdhj vor 
kiøpstedtt OdenGe.

I en Arkivpaaskrift fra samme Tid som Brevet angives 
Indholdet:

Om taghuisse.
Om then vandflodt løber fran graabroder egenum byen.
Om gader att brolegge oc forhøye.
Om nogen findis, som icke will lade sig wnderuifte.
Brevet er et Led i Regeringens haardnakkede Kamp mod 

Straatagene i Købstæderne, som begyndte under Kong Hans 
og fortsattes i omtrent 4 Aarhundreder. Se Allen: De tre 
nord. Rigers Hist. IV, 1, 113 ff, og navnlig Troels Lund: 
Danmarks og Norges indre Historie. II, 146 ff.

Christiann mett guds naade Danmarcks Norgis, Wendis 
och Gottis koning &c.

Vor gunst tiilforn. Wiider, att fiom wij titt och offte 
tiilforne haffue bode muntligen och schriffteligen giffuitt etther 
vdj befalling, atj .skulle lade renfte och reen holde then wand- 
flodt, (Som fran grabroder closter løber giennom etthers by, 
saa forfore wij nu, ther vij wor ther vdj byen*), att saadan 
wor befalling gandske riinge hoss etther agtis &c. Tesligste 
haffue vij och tiilforne ladet vor opne beseglet ordinants vdt- 
gaa offuer alt riget om alhande skicke och pollicier, vdj huil- 
cken vor ordinants eblant andre artickeler formeldis, att kiøp- 
stedsmendt skulle lade brolegge gaderne och holde thennem

*) Kongen var i Odense i August 1544 (Vedel Simonsen II, 2, 29).
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reene huer for syn døør, huilcket vij och vdj dag, ther vij 
rede ther aff byen sielff haffue sett att saadan vor befaling 
ganske mett all ingthet holdis. ther vdj etthers by, saa att 
gaderne findis saa vrene ther vdj ethers by ßom vdj nogen 
kiøpstedt her vdj vortt rige Danmarck, huilcket oss icke heller 
lidet fonvndrer. Sameledis haffue vij och tiilforne bode munt- 
ligen oeh tesligeste mett vor opne breffuit budit och strenge- 
ligen befallit etther, atj skulle tiilholle vore borgere ther vdj 
byen, att the inden en forsagdt tid skulle affbryde alt huis 
straa tagh, som fantes paa theris huße och igen lade tecke 
thennem mett steen, saa tyghes oss, atj holle och rette etther 
epther thet ene saa møgit som epther thet andit. Thij bede 
vij etther end nu och aluorligen wille atj tiiltencke att tiil- 
holde borgerne att holde same wandflod reen, saa ther ingthet 
skarn legger eller føris ther vdj, tesligste atj lade gaderne bro
legge forhøgæ och huer for syn døør reen holde vnder en 
tiilbørlig straff anseendis, att thet er alles ethers egen ere och 
gagn, och end dog wij hagde nu well hafft skellig orsag nogh 
tiill nu strags att lade affbryde alt straa tagh, som findis paa 
huserne ther vdj ethers by, vdj thet att vij noghed tiilforne 
haffue ladet vore breffue ther om vdtgaa thaa wille vij endnu 
paa thenne tidt, anseendis thet nu er emodt winter dagen, 
see egiennom fingere mett etther och same vore borgere. Dog 
att huilcke som haffue nogre tag huse ther vdj byen, skulle 
were plygtige tiill thennem att affbryde lade och igen tecke 
mett steene inden Scti Myckels dag førstkomendis, och huor 
thet icke skeer, tha wille vij ether borgem estere och raadt 
her mett strengeiigen och aluorligen budit och befallit haffue, 
atj strags epther scti Michels dag nu tiilkomendis forgangen 
er lade affbryde hues huße, som epther then dag ther vdj 
byen findis mett straa tagh tæckt att were ey anseendis, att 
thet tha er emodt winter dage, saa frampt att vij tha icke 
skulle lade straffe offuer etther, som bør att straffes oftuer 
vore vhorsame och vlydiuge vndersote och skall thette were 
vor siste paamyndelse, ßom vij ther om agte att giøre etther; 
thij mwe i nu wide att tage ether ware for skade. Befalendis 
ether gudt. Screffuit paa vortt slott Nyborg Tysdagen nest 
epther Scti Galli dag*) anno d. Mdxliiij vnder vort signete.

Och ther som ther findis nogen ther vdj byen som icke 
wille lade thennem vnderuise aff ether och rette seg her epther,

*) 2i. Oktober.
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som i icke haffue att byude offuer, som vij oss dog icke tiill 
thennem for se, atj tha vedt ethers edt giffue oss thennem 
vedt naffn screffteligen tiilkennde, dog først giffuendis thennem 
adtuordsell, siden wille vij sielff tiilholde thennem ther tiill.

Som det fremgaar af Brevet, var det ikke første Gang, 
en saadan Befaling gaves Odense; om Bækken havde Chri
stian III skrevet 1542*), og allerede Frederik I havde 1528**) 
udsendt et Brev til Magistraten om at lade alle Straatage ned
bryde inden Mikkelsdag. Nu lover Christian III, at det skal 
blive den sidste Paamindelse, der gives Byen; men det blev 
det ikke; da den ikke frugtede, blev den gentaget 1547***), og 
da en Ildebrand havde raset 1561, hører vi endelig, at alle 
Straatage bleve «udryddede i Byen»f). Men trods disse Skri
velser til Odense og lignende til andre Købstæder, gaar man 
endnu i Loven af 6. April 1832 ud fra, at der findes Straa
tage i Købstæder, og giver en Frist af 10 Aar til deres Ned
brydelse; og i Bygningsloven for Købstæderne af 30. Dec. 
1858 gives en Frist af 5 Aar til Fjærnelsen af Tage af brænd
bart Materiale. Ved Købstædernes stadige Udvidelser kom 
Straatagene nemlig ind i Byen igen, naar man indlemmede 
tidligere Landdistrikter. — Trods alle Forbud vil man den 
Dag i Dag ikke forgæves lede om Straatage i Odense 
Købstad.

Ligkapellet ved Holmens Kirke.

Meddelt af Fr. Schiøtt.

Om dette Kapels Opførelse findes i Kjøbenhavns topo
grafiske Literatur kun faa Oplysninger, end ikke Bygmesterens 
Navn er angivet, hvorfor vel de nedenfor aftrykte Indstillinger 
fra Kirkens Patron, General-Admiral Ulrich Christian Gylden
løve samt de paategnede Resolutioner kunne antages at have 
nogen Interesse. Aktstykkeme aftrykkes her efter «Resolu-

*) Vedel Simonsen: Odenses Historie II, 2, 23.
**) 1. c. II, 1, 172.

**♦) 1. c. II, 2, 44.
f) 1. c. II, 2, 126.



578 Mindre Meddelelser.

tioner paa Suppliker» 1705—07, Fol. 112 og 432 (Rigsarkivets 
2. Afd.), dog med moderniseret Retskrivning.

29. 5. 1705.
Eftersom Eders Kongel. Majts. Bremerholms Kirke af stor 

Høj fornødenhed, lige for Børsen langs Kanalen istedenfor de 
der befundene fire gamle forfaldene Bolværker, en Gang for 
alle maa lade gjøre et godt og fast Fundament (hvortil alle
rede en god Begyndelse er gjort), at derpaa en god Mur af 
Kvaderstene neden og Mur ovenpaa kan sættes.

Da i Henseende til samme Murs Kostbarhed, har jeg til 
Kirkens Gavn og. Bedste i Fremtiden for tjenligst eragtet, in
denfor samme Mur langs ad Kirkegaarden at lade bygge et 
muret Kapel, hvorunder kan indrettes en god Del smukke 
murede Begravelser, som hosføjede derom gjorte Kort og 
Tegning videre udviser, og som i Kanalen gaar en stærk 
Strøm, hvilket foraarsager de Forbifarende gives Anledning at 
holde og hjælpe sig frem med Baadshager mod Muren, og 
derfor efter min allerunderdanigst uforgribelig Tanker holder 
det for tjenligst Muren, saavidt Tegningen udviser, med 
Kvaderstene (omendskjøndt det er noget kostbarere) bliver 
opført. Eders Kongl. Majst. har og vel den Naade for Kirken, 
i Henseende til dens slette Vilkaar der ingen Midler har 
slig en kostbar Bygning med at udføre, og som samme med 
smukke Embellissementer paa Muren skal gjøres, i Henseende 
det er beliggende saa nær Slottet, og paa saa skjøn et Sted, 
der falder i Øjet af alle Fremmede, om det allernaadigst 
kunde tillades, hvis Straf bøder, enten ved Eders Kongl. Majts. 
Højesteret eller andensteds kunde falde, om ej alt, da Halv
parten deraf, til bemeldte Kirkes Bygnings Opkomst, som en 
liden Hjælp, maatte henlægges. Hvorpaa, saavelsom Tegnin
gens Approbation, Eders Kongl. Majts. allernaadigste Resolu
tion vil forvente, forblivende —

Res. 6A 1705. Vi have denne Ridsning og Tegning, 
Holmens Kirkes Bygning i Voris Kongl. Residens Stad Kjø- 
benhavn vedkommende, allernaadigst approberet.

29. 9. 1706.
Efter Eders Kongl. Majts. allernaadigste Vilje er nu Spar

værket og noget af Muren paa det nye Kapel ved Bremer
holms Kirke indtaget, at nu derefter et andet Sparværk og 
derpaa flad Kobbertag med behørig Vandfald til begge Sider
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mdnu for Vinter kan vorde lagt, og derfor ved Assessor og 
Bygmester Sr. Johan Conradt Ernst ladet forfatte hosfølgende 
Tegning; om samme nu til Eders Kongl. Majts. allernaadigste 
Fornøjelse er forfattet, vil jeg allerunderdanigst bede om Eders 
Kongl. Majts. allernaadigste Paategning og Approbation, paa 
det Arbejdet straxen kunde foretages, at Vinterens Paakomst 
det ej skulde hindre. Hvorom vil forventes Eders Kongl. Majts. 
allernaadigste Resolution, forblivende —

Res. 9/io 1706. Vi have denne Afridsning allernaadigst 
approberet.

Det ses heraf ikke blot, at Stadsbygmesteren, den senere 
Generalbygmester J. C. Ernst har været Arkitekten, men ogsaa, 
at Planen er ble ven forandret under Arbejdets Gang. Den 
stejlere, rimeligvis med glaserede Tagsten behængte Tagkon
struktion er ombyttet med et fladere kobberlagt Tag efter 
italiensk Mønster. Den italienske Klassicisme, som man i 
Frederik III.s og Christian V.s Tider havde faaet over Hol
land, saaledes som den der var omsat til en selvstændig 
Kunstretning, den nederlandske Klassicisme, viger i Begyn
delsen af Frederik IV.s Regering Pladsen for en Stil, der 
bygger direkte paa italienske Forbilleder (Generalkommissariatet, 
Frederiksberg Slot, Operahuset, Fredensborg etc.).

Hvem har bygget almindeligt Hospital?

Meddelt af Fr. Schiøtt.

Ude i store Amaliegade i Kjøbenhavn fandtes til for faa 
Aar siden en Bygning, der udmærkede sig ej alene ved sin Ud
strækning (305 Fod Fasadelængde), men ogsaa ved sin Arki
tektur, der ligesom Sølvgadens Kaserne i al sin Enkelthed 
dirkede ved Harmonien i Forholdene mellem de enkelte Byg
ningsdele. Det var «Kjøbenhavns almindelige Hospital», i 
daglig Tale «Almindeligheden», der nu har faaet et nyt stil
fuldt, af Professor Vilh. Petersen opført Hjem i Nørreallé, 
medens den gamle Bygning er afløst af et nymodens Værk, 
der i Dagspressen og i Folketale — næppe paa Grund af 
dets kunstneriske Værd — kaldes «Ualmindeligheden».

Bygningen var opført 1766—68, og jeg har tidligere i
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dette Tidsskrift, Pag. 32, fremsat en Formodning om, at den 
skyldtes Arkitekten N. H. Jardin. Man kunde nemlig af J. 
C. W. Wendts Bog om Hospitalet se, at der før Opførelsen 
var forhandlet med Jardin, — Præses i Direktionen for de Fat
tiges Væsen i Danmark var den ældre Bernstorff, der satte 
Jardin saa højt baade som Kunstner og som Menneske*), — 
Stilen er Jardins og Bygningen havde Dekorationsmotiver fælles 
med Palæet i Amaliegade.

Sagen kan vel oplyses, naar den nævnte Direktions Arkiv 
findes (— det er ikke i Rigsark. 2. Afd., hvor det skulde 
have hjemme —); men ad anden Vej er Spørgsmaalet dog 
opklaret.

Alle Bygninger i Amalienborgkvarteret opførtes efter ap
proberede Planer, med samme Etagehøjde og Vinduesflugt. 
Vilde man, som ved Hospitalet og enkelte andre Bygninger, 
afvige derfra, krævedes særlig kgl. Dispensation. Man finder 
da ogsaa (Indlæg til Sjæll. Miss. 382 pro 1766), at Stadsbyg
mesteren 5. 6. 1766 har tilmeldt den kgl. Bygningskommissiori:

«Af Direktionen for de fattiges Væsen agtes en Bygning 
udi Friderichs Stad til Amaliæ-Gaden at lade opføre, saaledes 
som hosfølgende Rids det forklarer, forfattet ved S. T. Hr. 
Jardin. Det meldes tillige, at det allernaad. skal være den 
høje Direktion akkorderet at opføre bemeldte forehavende Byg
ning efter sin Struktur uden at følge nogen Bygning paa Si
derne af dens Plads staaende, til Regularitet.

Dette altsaa til nærmere behageligst godagtende Appro
bation herved ydmygt indberettes og forbliver etc.»

Bygningskommissionen, af hvilken Jardin selv var 1. Med
lem, fremsendte 6. 6. 1766 Sagen og d. 20. meddeltes den 
kgl. Bevilling gennem Kancelliet.

Hermed er vel Jardins Paternitet til Hospitalsbygningen 
slaaet fast.

*) «Jeg anser ham ^ke alene for den dygtigste, den behageligste og 
den hæderligste Arkitekt, jeg har kjendt, men jeg holder ogsaa af ham 
som Ven.» Bernstorffs egen Udtalelse i et fransk Brev til Brodersønnen, 
dat. 19. 6. 1771. (Efter velvillig Meddelelse af Professor E. Holm.)






