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F o re rin d rin g.

^ )e t Arbeide, her meddeles Lidsskriftets Lcrsere, er foranlediget ved et
Foredrag, som jeg holdt i den historiste ForeningS vkdenffabelige Forsamling den 27. Oktober 1841, og som der Hortes med et Difald, der bevergebe Endeel til at emmode mig om at lade det trykke.

Hertil künde

jeg dog aldeleß ikke finde det skikket; men maatte, om jeg skulde ester
komme hiint Dnske, underkaste det en suldstcrndkg Omarbeidelse, hvorved
allene Foredragets Hoved-Jdee, og Gangen i dets Udvikling künde folges;
hist og her ogsaa et enkclt Parti af Berctningen beholdes.

Zeg var ikke

kommen langt i bette Foretagende, da jeg ikke allene bemcerkede, at det vilde
blive noget heelt andet og langt u d fo rlige re , end den mundtlige Forelcrßning; men ogsaa ved flere Leilkgheder paa ny maatte spore det folelige
Savn af saamange af de vigtigste, hidtil utilgcengelige Kilder til Corfitz Ulfeldts Historie.
deres hele Rigdom.

Jeg var heldig nok til, at bisse aabnedes for mig i
Ester hsiere Bemyndigelse til Geheime-Archivaren,

Hr. Etatsraad F. Magnussen, erholdt jcg i Slutningen af A. 1841, som
Resolution paa min derom indgivne Anssgning, Lilladclse til at benytte
samtlige ofsicielle Documenter, Beretninger, Befalinger, private Breve og an
dre Kilder til Ulfeldts og Hans Families Historie, som bevares i det Kongelige
Archiv.

Endnu er det mcget langt fra, at jeg har kunnet tilbsrligen be

nytte — for ei at sige udtsmme — denne rige Skat.
Historisk Lideffrift. ttl.

Men Abgängen til
21
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samme har dog allcrede ei allene givet mlg et fuldere og rigtigere LyS
over endeel Punkter i den Gienstand, jeg vilde behandle, og bidraget til
at opklare og tildeels bcrigtige mine Hoved-Anffuelser af flere blandt de
vigtigstc Charaktcrer og Begwenheder: men mangfostige nye, ukiendte ellcr
overse.te Facta og Omstcrndigheder trcede frem for Lyset, jo videre min
Underssgelse af Kildcrne naaer.

Deres Benyrtelse til den Afhandling, som her

frcmtrcrder, kan imidlercid ikke vcrre udtommende, og behsver ei at vcrre
det.

Afhandlingen kan desuagtet ligefuldt gielde for et indledende Arbeide

til en Roekke af flere historiske Bidrag, hvori jeg vil söge at nedlcrgge de
Oplysningcr over endeel Parkier af Ulfeldts Levnet, jeg haaber at see mig
i Stand til at kunne mcddele, entcn efterhaanden i dette Tidsskrifr, eller
i et eget Vcrrk, hvis Titel künde buve: „ B i d r a g til R i g s h o f me s t er
ren Corfitz U l f e l dt S of f ent l i ge og pri vat e Levnetshi stori c,
efter originale Kilder, og med en Sämling af hidtil utrykte Actstykker og
Breve."

Dette sidste Tillcez vil i ethvert Tilfcrlde give Bogen — om det

endnu kan lykkeS mig at fuldfore den — en Vcerdi, som den aldrig kan tabe,
og som det, den i ovrigt maatte besindes at mangle, ei kan forringe.

Et

enkelt af saadannc Bidrag — en udforligere Ercurs over Ulfeldts Formue —
har jeg allerede fandet Leilighed til at udarbeide for dette Hefte af Tidsflriflet, hvor det nedenfor vil blive meddeclt.
Zmidlertid tor jeg haabe, at allercde ncrrvcrrende Frcmstillinz vil lcrses
med Deeltagelsc af vor fcrdrelandske Histories Elssere, og at den, selv i sin
fammentrcengte Farm, vil bidrage til at soette Ulfeldts Pcrsonlighed og
politiffe Charakteer i et klarere Lys, og frembyde adssillige mcrrkvcrrdige
Beviser paa, hvor mangclfuld Hans og Hans Familieß Historie hidtil har
vcrrct, og med hvor stör Ligegyldighcd eller Ukyndighed mcer end een saakaldet
Historieffrivcr, som har omtalt den navnkundige Mand, har forbigaaet eller
overseet vigtige, cndog trykte Kilder.

At i oorigt Behandlingcn af denne

Afhandlings forffiellige Paktier undcrtidcn er noget uligez at enkelte af
dem, hvor Omstcrndiqhederne og Kildernes Brug medfsrte det, ere blevne
forboldsviis udforligere end andre, og at nagle derimod ere saa godt som
reent forbigaaede: haaber jeg, at Maaden hvorpaa dette Arbeide, i en indfkrcrnket og kun alt for kort Lid, maatte blive til, vil kunne undskylde.
M an vil derfor Heller ikke, uden at skuffcs, kunne bcgynde dette BidragS
Lcrsning med den Forventning, at finde en sammenhcengende Fortcelling
af Ulfeldts Levnetr'OmstLndlgheder, eller meget og udfsrt biographiff De
tail om Ham og Hans Slcrgt.

Bearbeidelsen af hvad jeg til dette Stof
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deelS allercde har samlct, som er nyt og ubekiendt, deels endnu vil kunne
bringe for Lyset, maa jcg forbeholde en folgende Lid.

At der paa dette

Sted kun mcddeles ganskc faa oplysende Actftykkcr — cgentlig mest som
tilfcrldige Prover

paa den tilkommende Sämling:

maatte i RummetS

nodvendige Zndskrcrnkm'ng finde sin Undskyldning.
Den 21 de Februar 1812.

Saa

ofte endog den t vor Historie navnkundkge Rkgshof«

mester, Corfitz Ulfcldts Levnet og Charakteer har voeret Gicnstand for historiste Undcrsogclser, Berctninger og Dommc: viser
det sig dog endnu k vor Tid, at det neppe k hcnved to hun
drede Aar har villet lykkcs Historien at bringe det hcrhen
hörende Stof saalcdes paa det Rene, at Meningen om denne
StatsmandS Skyldkghcd ellcr Usiyldkghed, om det Fortiente
cller Ufortieute i hanS Skkebne, om Hans personlkge Charakteer
og Egenffaber, kan sigcs at have en fuldkommen fast Fod at
hvile paa.

I

det mindste see vi endog i den stldkgste Tid,

hvorlcdes man paa ny har bestrcebt sig for at giore denne
Grundvold vaklende; hvorledes man, uden at have bragt et
rneste nyt Factum cller Bcviis for Dagen, har fundet Anledning til at ville, om mueligt, faae Ulfeldt frikiendt for sin
Brode i den offentlige Mening; og lige faa vcl at faae det
vancrrende Minde, Han satte sig i Historien, udflettet, som man
har bcvirkct den forestaaende Borttagelse af det offentlige Mindcsmoerke ovcr Ulfeldts Landsforrcrdcri; stiondt Stöttens Oprcisning dog ikke, som man undertiden har meent, i sin Tid er
fkeet efter scrrstilt kongclig Besaling, men i Folge den over Ulfeldt den 2tde Jul. 1663 fcrldede Hoiesteretsdom.
Hvad man nu endog vil sige om det Passende i, at et
i sin Art faa ualmindeligt Monument, som denne .Skamstotte'
over en Statsforbryder, t vor ikke-conservative Tid forsvinder
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fra det Sted,

der engang var Tomten af hanS nedbrudte

Huuö, og hvor den saa lcrnge har bidraget til at bevare Ulfeldts Navn, og Mkndet om Hans »Udaad mod Foedrelandet":
saa vil man dog ei kunne ncgte, at Stötten har Krav og
langvarkg Hcrvd paa at erkicndes for et offen t i lg t M o n u 
ment.

Enhver Tili'ntetgiorclse af et saadant kan meer ellcr

mkudrc faae Charaktcer af en historisk V a n d a l i s m e —
en Bencrvnelse, der vel ei er »passende til at adskille slige
Milidcsmcrrkcrs Odelcrggelsc fra KonstvcrrkerS vandaliske
Behandling.

Heller ei maac vk tcrnke os bette Monument som

en blot Attring af Hcrffcrbudcts fordommcnde Magtsprog.
Det var i sin Tid ligesaa vel et Minde om den offcntlige
Stemning, om den almkndelige Afsky og Foragt, som den
symbolisi straffede Forrcrder, ikke saa meget ved sit sidstc Opspind og Forsog paa et Ansiag mod den regierende Konge,
som ved en lang Rcrkke af fiendsic og forbrydcrste Handlinger
imod sit ulykkelkgc og Haardt lidende Fcrdreland, havde paadragct sig.

Saaledes kan man Heller ikke andct end finde de aller-

flcste Grunde, der anfores for Stöttens Borttagelse >), lidet
vcrgtige, dersom man ikke tkllige kan vcrre i Stand til at
borttage den Plet, Corfitz Ulfeldt selv satte paa sit Zldclsstiold,
forend det af Skarprctteren blcv sonderbrudt.
^ En encste Grund künde man maaskee lade gieldc; det maatte voere
Beklagelsen over, at man paa cn Miade l ar bundet Ulfeldts Vancrre
til cn Plads, ellcr et Lorv (Graabrodre-Toro), tvis ombocnde Jndbngacre, allcrede da Stötten opreistes, ikke havde nogen Deel i den
tilfcrldige Omstcrndiahed, at Ulfeldts Gaard og Bolig laae paa denne
Plads. Men derved kan erindres, at denne Plads uden 2vivl for
cn stör Deel var ubcbngget, da Ulfeldts Gaard blev nedrcvet; og
Störten kan saaledes sigcs at have oeldre Hcrvd paa sin Plads, end
en Dccl af Husene ved Torvet. — Dct der oqsaa historisk erindres, at
da ved Zldebranden 1728 I n d s k r i f t e n paa Stetten var bleven ukiendelig „i det neglc Stykker ved Ildcns Hede vare afsprungne", blev
(cfrer Christian VI.s Befaling af 4de Aug. 1741) Stetten og Jndffriflen igien satte i forrige Stand. ( J o n ge. Kbh. Beffriv. 1.368.)
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Meer end eengang har man i den nyere Tld provet dcrpaa 2), og det er virkelig lykkedeS, at bringe Meningerne om
Ulfeldt til at vakle.
flelkghed forklare.

Hvorfor? — dette lader sig udcn VanMoengden kiender lkke de historiffr Kildcr;

den lcrser i Almindelighed af historiske Skn'fter kun de nycste,
og blandt dem endog sicldnere de grundige og alvorlige; men
altid og gierne saadanne, hvori Forfatteren med dristig Mine
talcr et S p r o g , der udgives for den uforfcerdcde Sandhcds,
som vil forsvare og rekfcrrdiggiore et politisk Offer, en Martyr
for flig en S a g , som det gaaer an at dreie hen til en Side,
hvor Magthaverne faae Urct.

(M a n veed overhovedet, at den

straffende Retfoerdighed sielden sinder Sympathie hos Mcrngden.)

Det er dog langt fra, at vi vilde lcrgge Publicum til

Last, hvad der mest maa tilregnes Historieffn'vernc.

Vre disse

blinde, cller ecnstdige og partiste nok, til at ville benytte Declamationens Magt til at vcrkke Nyhedslysten og pirre Fordommen, eller til at lede Dommekraftcn paa Afveie, hvor den
2) B l. a. R i e g e l s , i Hans »Skilderi af Dr. Sophia Amall'a.. Hiftor.
Skr. I. S . 2,1-79. 288. 292. 295. 3>2-4. 809-16. Agesom det
Hcle er en Merkte af partiske, svulstigt-overspcrndte, med falske og fordrciede Udsagn opfyldte Declamationer, hvori de enkelre Sandheder
tabe sig: saaledcs er Forf.s Qvertrcrdelse af al hiftorisk Sandhed, og
Hans Partisthed fo r Ulfeldt og i mo d Hann. Sehested, saa grov, at
den alt for tydeligt robcr sig selv, og ingen Giendrivelse bchsver. —
Ligeledrs G. L. B a d e n , hvis Skildring af Ulfeldt (Minerva. 1806.
S . 1-34, og aftrykt i Hans „Smaa Afhandlinger og Bcmcerkninger.^
1821. S . 167 flg.) er en rhapsodist Panegyrik, hvori Forf. imidlertid snart hcrver sin Helt til Skyerne z snart foler en vis svag Histo
rist Samvittighcd, og lader Ham igien synke, far attcr, i et hos
kenne Historiker sieldent Anfald af medlidende Rsrelse, at undstylde,
nedscette eller sminke Hans Feil og Hans Brode. Z ovrigt kan det
for en Deel ticne til Badens og Fleres Undstyldning, at vigtige Kilder til Ulfeldts Historie hidtil have vcrret savnede. E t andet Sporgsmaal er, om en saa fordomsfuld og partist Historiestriver bavde anvendt dem rigtigt. Hvorfor lod Han i sin Deklamation om Ulfeldt,
der ikke indeholder et cneste nyt eller bedre oplyst Factum, endog
Whi tel ockes for mange Aar siden trykte Dagbog vcrre ubenyttet-
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historiske Kiendsgi'crnkng og den historiske Retfcrrdighed fordunkles: da have vi ingen Ret til at klage ovcr Mcrngden af
Lcrscrc, hvis S a g dct ei kan vcrre at opsoge og drofte de adsprcdte, tidt cndog utilgcrngelige Kilder; og hvilke man i det
hoicste künde bebreide, at de siclden, selv i Tilfcrlde som det,
der omhandles, ville giore sig den Umage at sammcnligne for«
stkelligc Beretninger, og Flercs historiske Domme.
Hvad der dog i vor ncrrvcrrende Tid, under de ved kenne
Materie jcrvnlig frcmkaldte Discussioncr, scrrdcles maa vcrre
paafaldcnde, er den Mening om Ulfeldts Charaktcer, berommelige Egensiabcr og forsvarlige Handlemaade, som man endnu
nycligcn, og iscrr fra een Side, har sogt at giore gieldende.
Det vilde ogsaa vcrre reent uforklarligt, hvorledes de Samme,
der ikke kunne finde haardc og vancrrende Udtryk nok til at
charaktcrisere dct danske ?ldcls - Aristokratie for Souverainitetcn,
og der overhovedct betragte Adelstandcn i enhver Periode som et
skadeligt Statsclcment, künde falbe paa, til en saadan Grad at ynde,
bcundre og forsvarc den fuldstcrndigste, grundigste og hovmodigste
Repräsentant for aristokratisk Adelsmagt og Adelsstolthed, som
Danmark i hiin Periode havde at fremvise, at de endogsaa gierne
vilde finde Ham undskyldelig som Forrcrder mod sit Fcrdreland: dersom ikke een Omstcrndighed hos bisse Dommerc talte mcrgtigt
for Ulfeldt.

Ville og kunne de endog ikke undskylde enhver af

Hans Handlingcr, saa söge de dog at scrtte Motiverne dertil j
et renere og günstigere bys, end Sandhcd taaler; de ville
giore Ulfeldt i det mindste til ,en Forbryder af Wrlighed og
Hoimodighcd", til et Statsoffer, ja, om mueligt, til en Folkeven.
Saalcdes er dct paa nogen Tid igicn blevcn Tone, at skienke
Ham og hanS tragijke Skiebne mcre Opmcrrksomhed og Dceltagelse, end G r i f f c nf el dt s .

Dette maa man dog ikke for,

staae alt for bogstaveligt; cller tcrnke sig, at en virkclkg personlig Interesse laae til Grund herfor.

Det er vist nok ikke,

3 IS
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fordi U l f c l d t var en Statsforbryder af god, gammel dansk
Adel, den forncmste Mand i Landet ncrst Köngen, og gift
med en Kongedatter, at man gierne vilde udfindc, at Han led
stör Urct.

Det er Heller ikke, fordi G r i f f e n f c l d t var en

Mand af sieldne og ypperlige Naturgavcr, af stör Klogskab,
Lserdom, Erfarenhed og Duelighed, men af borgerlig Fodsel,
at man paa nogen Tid mindrc beklager Christian den Femles
Cantsler, end Christian den Fierdcs Rigshofmcster.
ves andre Grunde hertil.

Ulfeldt —

Der gi-

saa troer man i dct

mindste — maatte bode baardt, fordi Han arbeldede imod Frederik den Tredies absolute Kongemagt.

Dctte er imidlertid,

naar man noicre betragter Tid og Omstcrndighcdcr, deels
recnt uhistorisk; deels »den Motiv i Ulfeldts Charakteer.

Paa

den Tid, man vil antage, at Ulfeldt arbeidede imod Frederik
den Tredies Balg, var dennc Konge endnu ikke absolut M o nark; men baade sor og efterat Han var blevcn det, havde
Ulfcldt upaatvivlelig ikke havt noget at indvcnde imod KongcnS
Encvcrlde, dersom Frederik lll. havde villet dele Magien med
Ulfeldt, som Premierminister.

Han var ikke en Aristokrat, der

vilde opoffre sig for Aristokratiet; for sin Cgoisme og M r gierrighed vilde Han derimod have opoffret baade Fcedreland og
Monarkiet.

Naar man altsaa mener, at det stdste, Ulfeldt tillagde

Forroederi i Gründen kun bestod deri, at Han vilde restituere
det gamle Aristokratie i Danmark; hvortil Noglc, selv i den
nyeste Tid, have villet antage, at Han ikke var ganske uden Berettigelse: da tager man feil af Hans Charakteer, og glemmer
(som vi nedenfor skulle fee) ganske de historiske Bcgivenhcders Gang.
— Men G r i f f e n f c l d t — Han var vtst nok ikke blot et beklageligt, personligt Offer; men en Mand, vcd hvis Opoffrelse
ingen leed mere, end hanS Foedreland.

Derimod havde Han

den, i vore Dage utilgivelkge Brode, at Han laante Frederik
den Tredie sin Pen til at concipere Kongeloven.

V i tvivle
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Heller ikke om, at Han ander den franste TerroriSmeS Hcrredomme ikke var fluppcn med at blivc Livsfange paa Munkholm.
Der gives historiste Personer, hvlS Handlemaade, eller
den politiste Rolle, som de undcr soeregne Tidsforhold have
spillet, gkor dem stikkcde til, under forandrede Forhold, og selv
Aarhundreder efter deres Dod, at blive Gienstand for en Om«
tale og Lovtale — eller ogsaa det Modsattc af den sidste —
der ikke altid frcmgaae af en rcen Historist Zlnstuelse og Kritik.
Saadanne historiste Charakterer ere hos os f. Er. C h r i s t i a n den
A n d e n , Corfitz Ulfcldt og S tr u en s ee , der alle trc, nagtet
deres ovrige Uliigheder, i det mindste have det tilfoelleS, at de
mcre bevoegedes af et lidenstabeligt Gemyt og stcrrke Passtoner,
end af en i sin Heelhed stör og mcrgtig Aand; og at de som
Statsmcend (i det mindste den forste og den sidste) vel bcsade Visse Trcrk af Genialitet; men manglcde den geniale Forstand og Klogstab, tilligemed den rette politiste Holdning og Fasthed, og derfor i deres Llv og Handlinger mere syntes at vcrre
regierede af Luner, end af störe politiste Jdeer. — M an
veed, hvor oste, ikke blot deres Fata, men ogsaa deres For
maal, Hcnsigtcr og Planer, have vcrret underkastede polemist
Bctragtning og Behandling.

Hvad angaaer de to forste, med

hvis Historie seg i en tidligere Tid har sysselsat mig endcel,
da tilstaaer seg, at seg ligesaa lidt, nagtet det Ualmindelige
og hoist Mcrrkvoerdige i Christian den Andens Personlighed,
endnu kan see mig i Stand til at frikiende Ham for Tyranm'e
og Fcighed,

eller vaklende Modloshcd — begge Dele meget

stadelige og lidet anbefalende Egenstaber for en Regent:
som jeg er i Stand til at frikiende Ulfcldt for den Forbrydelse,
der i Historien efterlader en mere uudslettelig Plet paa en
Statsborgers Navn og Erindring, end noget Tribunals Dodsdom eller Wresdom: den Forbrydelse, at have vcrret Forrcrder
mod sit Fcrdreland.
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De, der havc villet, cller cndnu gierne vilde forringe Ulfeldtö Brode, crc tilboiclige ril allenc, ellcr iscrr, at blive staaende
ved en enkclt Handling, en enkelt Situation t Hans Liv — den
nemlig, som giorde Udslaget i Hans Skiebne, og endte Hans
Bane ved Dommen, der kiendte Ham flyldig i Hoiforrcrdcri
og Majestatsforbrydclse.

Denne Fremgangsmaadc, der allcne

henleder Betragtningen og Vurderingen af Hans forrcrderfle
Handlemaade, og Hans Strasflyldighed som Statsborger og
Undersaat paa et enkelt Punkt — og det et saadant, som det
er leitest at satte i et tvivlsomt Lys — er imidlertid baade
eensidig og partiff.

For at glennemskue Ulfcldts Charakteer,

og bedomme Hans Adfard i det offentlige Liv, som StatSborger, Embedsmand, Mcdlem af Aristokratict og Diplomat, i det
fulde og fände Lys, maa man ei allcne gicnnemgaae Hans hcle
Levnet fra 1618 til 1662; men endog betragte Ham saalcdcS
som Han var og Liste stg for Christian den Fierdes Dod. M an
maa, for at veie Hans Brode, ikke indskranke stg til den Forbrydelse, Han blev domt for — et attenteret forrcrderst Anflag
til at styrtc Fredcrik III. fra Thronen, hvilket dog hverken kom
til Modenhed, eller til Udbrud.

Dette er saameget mere util«

strcrkkcligt, som lignende Anflag fra en anden Eide allerede
endeel Aar tidligcre, medens Ulfeldt levede ved Dronning ChrifiinaS Hof og ticnte hendes Efterfolger, Carl Gustav, syssclsatte Hans oergicrrige og hoevngierrige Sioel.

M an havde dcr-

for altid Grund og Ret nok til at betragte Ham som en for
den danske Skat og Rcgicring yderst farlig M and; men man
feilede mest i at lade det komme til Hans Domfaldelse ved en
Procedure, der kan betragtes, om ikke som ulovlig, saa dog i
det mindste som alt for summarist; thi herved gav man isoer
dem Vaaben i Hcrnderne, der af en cller anden Grund have
villet formilde Ulfeldts Brode, og gierne frcmstille Sagen fra
den Side, som om den körte Proces, man giorde med Ham,
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stulde tkene ti'l at dcrkke Bcviscrncs Mangler.

I Historien vilde

imidlcrtkd Ulfeldts Navn vcrre brcrndemcrrkct, om endog Hans
sidste Anflag imod Freden! III., som Han ei lcrnge tilforn (hvilket vel maa erindrcs) havde svoret ubetinget Troskab, ikke
havde vcrrct bcviisligt.

Det er saaledes kun ved cn Historist

Totalanstuelse af hcle Ulfeldts Fcrrd, at vi blive i Stand til
at giennemstue Hans Tcrnkemaade. — Her vil jcg dog kun, ved
en kort Oplysning af de Hovedpunkter i Hans offentlkge Levnet,
hvilke jcg bctragter som vcrsentlige og afgiorende for at fcrlde
cn upartist Dom over Hans Charakteer og Handlemaade, söge
at begründe den Mcning, jcg ovenfor har yttrct.

Det vil vcrre ufornodcnt at dvcrle ved det almindeligt
Bckkendte i Corfitz Ulfeldts tidligere Levnctsomstcrndigheder.
Enhver veed, hvorledcs Christian den Fierdes lcrnge vedvarende
personlige Andrst, og i Scrrdeleshed Ulfeldts Forbindelse med
Köngens Andlingsdatter, Leonore Christine, blcv Velen for
Ham til at stige, saavel t Fadcreus Gunst, som i Vcrrdighcd,
Magt, Jndflydelse og Rigdom.

M an veed tillige, hvor lidt

heldige Folger for Landet, og iscrr for Kong Christians egne
huuslige og Familicforhold Hans Mgtestab med Christi ne
M u n k havde; iscrr ved Maaden, hvorpaa Sonner og Dottre
af dette LEgtestab af Köngen selv i Visse Henseender ansaaes,
og af Adelen og Folket stulde betragtcs som crgte Kongeborn,
imedens Dottrene vare gifte med Privatmcrnd i Landet, og
Moderen i 18 Aar,

efter LEgtestabets Ophcrvclse, levede i

Forviisning og i et Slags Huus-Arrest.

Den sidste Omstcrndig-

hed, og de lcrnge vedvarende Bcstrcebelser sor at bringe Kön
gen til at give hende sin Frihed, hvork Ulfeldt tilsidst ogsaa
decltog, forogede endnu de Anledninger til Jntriguer og Partistridigheder, som ncrrcdes ved Forholdct imellem flere af Chri-
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sttne Munks Born, og imellem nogle af Dottrenes Wgtcfcrllcr.
Det er neppe »den Grund, hvad man i Almindelighcd antager, at Leonora Christi'»« blandt Christian den Ficrdes Dottre med Christine Munk baade var den af Naturen mest be«
gavede, og den af Faderen mest yndede.

Heraf sorklarer man

sig ogsaa »den Vanskclkghed den Jndflydclse, Ulfeldt saa lange
havde, og ved sine personlige Egenffaber künde bevare hos sin
Svigcrfader; cn Jndflydclse, Han paa flere Maader var i
Stand til at misbruge; bl. a. ved i faa Aar at berige sig
paa en ncrstcn utrolkg Maade, og hvorved Han tilsidst ikke
undgik Folgerne af det Had, den Animositet og Misundclse,
som Hans hovmodige Stolthed, Maaden, hvorpaa Han lagde
sin Rigdom til Skue, den Fornemhed, hvormed Han omgav sig,
og det hoie Sprog, Han forte, fremkaldte hoö Mange af Hans
Ligcmcrnd, blandt hvilke Han til enhver Tid havde de fcrrreste
Renner.
D a det mere er bisse Blades Formaal, at oplyse Corfitz
Ulfeldts Charakteer i Almindelighcd, og fremhcrve dem af Hans
Handlinger, der retfcrrdiggiore det Tilnavn, som L ISO Aar
har vancrret Hans Minde, end at fortcrllc Hans hele Levnets
historie: vil det saaledes Heller ikke v«re os uvedkommende, at
berore hanS intellectuelle Evner, Hans Dygtighed og Talenter
som Statsmand og Embedsmand, forend vi gaae over til de
forste Optrin i HanS Levnet, som vi noermere vil betragte.
Men vi behove Heller ikke t dette Punkt at opholde oö ved
det, hvori Alle ere enige, at Ulfeldt, som dcsuden havde nydt

2) Herom siger S l a n g e : , Ulfeldt havde fsrend den sidste (svenfke) Krig
skaffet sig endcel Uvenner, hvoraf nogle misundte Ham Hans störe Lykke,
den 2Ere og Raade, Han stod udi, og Hans tiltagende Rigdom; Andre
stodte sig paa Hans Mynoighcd og Hans stolte Manerer, som lode sig
mest tilsyne imod Andre af Adclstanden; thi imod de Ringcre var Han
soerdeleS hoflig og omzccngelig." Christ. V I. Hist. p.
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en efter Tldens Leilighcd meget god Opdragclse og Ungdomsdannclse, scrrdelcs ved flere Aars Ophvld i forstiellige frcnimede Lande, tillige af Naturen var begavet med glimrende
Egcnstab», fornemmclig med en udmcrrket Reprcrscntationscvne,
med Sprogtalcnt, Veltalcnhed, og ualmindclige Gavcr til at
behage i Omgang, iscrr med Damer og Folk af hoi'erc Stand;
hvorfor Han ei allene har vcrret i Bcsiddelse af heldige udvortcö Betingelscr for en diplomatist Hofmand — en Sphcrrc,
hvori Han ogsaa gkerne bevcrgcde sig; men tillige ovcrhovcdct
besad det Talent, at giere Lykke ved et Hof og i den störe
Verden, i udmcrrket Grad.

Hvad som derimod ikke dcsmindre

kan vcrre langt mere tvivlsomt, er dctte: om Hans Aand havde
noget Prcrg af Genialitet; om Han virkclig besad noget af det
dybcre politiflc Blik, den overstuende og giennemtrcrngcnde Skarpsindighed, den hoiere Verdenskundstab, og den Forcni'ng af
Aandskraft og Smidighcd, hvllkct Alt er Egcnstaber, uundvcrrli'ge for den statskloge Diplomat og Minister.

Der er vist

nok ingen Grund til at frakiende Ulfeldt nogle af bisse Egcn
staber, scrrdeles de sidstncrvnte, og det i en ikke ubctydelig
Grad; derimod tor det antages, at man for det nieste, forledet, ligesom i Hans egen Levetid, ved Hans u d v o r t c S
glimrende Egenstabcr, har ovcrvurderct og overdrevet Skildrin«
gen af hanS Talenter og Fuldkommcnhedcr som Statsmand.
I

det mindste vifer der sig hverken i Hans diplomatiste M is 

sion», eller i Hans Embedssorclse som R ig s ho f me st e r og
S t a t h o l d er (en Post, som und» Christian den Fierdes Re
giering paa en Maade forenede en Finants-Jntendants og
Jndenrigsmim'stcrs Forretninger med en Hofmarstals) noget
Spor af en genial og giennemgribende Virksomhed; snarere
kan vel i det sidstncrvnte Forhold, Ulfeldt tillcrgges en for Riget i flere Henseender stadelig Forsommelighed og Mangel paa
cuergist Vielen; naar man endog der vilde lade den stcrrkt
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paa Ham hvilende Mistanke for uredelig Egennytte og Bindesyge voere tilsidesat.
Hvad hanS polktiste og diplomatiste Dygtighcd angaaer,
da kan der, som alt er bcmoerkct, tngcn Tvivl vcrre om, at
hvor dct i Statssager og vcd Undcrhandli'nger kom an paa
Äeltalenhed, Dristighcd og Repräsentation, har Ulfeldt maastee ikke
givet cfter for Mange af sin Samtids Ministre og Diplomater.
Naar der fortcrlles, hvor yppcrligt Han forstod at omgaaeS
den franste Ambassadeur Grev d'Avaur, som i Anledning af
Prinds Christians Bryllup 1634 sendtes til Kiobenhavn, og
man i et bekicndt Skrift om dette Gcsandtstab

lcrser de Be-

rommclscr, her findcö over Ulfeldts udmcrrkede Sprvgfardighcd
og HanS Talenter som Äerdensmand og Hofmand: da faaer
man vel fra dcnne Eide et mcgct fordcelagtkgt Billede af Ham,
hvis Farver vel Heller ei ere overdrcvne.

M an har der-

imod öftere anfort disse Steder af Ogicr's latinste Reiscbestrivelse til Vidnesbyrd om Ulfeldts Evne og Talcnter som Statsmand; da her dog egcntlig kun er Tale om Ham som et Slags
Marstal hos en frcmmcd Ambassadeur, hviS Gesandtstab blot
var en Opmarksomhed og et Galanterie af dct franste Hof —
der i ovrigt, ligesom de andre störe Hoffers Afsending af Ge
sandter vcd den Lcilighed, giver os en Forcstilling om, hvor
bctydcnde en politist Stilling, Danmark dcngang endnu indtog
i Europa.

M an vil vist Heller ei kunne tvivlc om, at hvis

Christian IV. vildc have udscndt en Minister i et ligncnde
LErendc, som d'Avaur', künde Han neppe ved sit Hof have
valgt nogcn bedre, cnd Cor fitz Ulfeldt.

Bctragter man dcr-

imod de politiste Misstoncr og Undcrhandli'nger, hvortil Ulfeldt
flere Gange brugteS af Christian IV ., da har i det mindste

4) O r .

Oxeri i ^1^017101-1^05, 5. Iler ärmioum, suecicum, siolomcum.

kai-15. K

.^8. 40.
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ingcn af dem havt noget glimrende Udfald, cller soerdeles heldige Resultater.

V i ville inn'dlertid lcrgge »nindre Voegt her«

paa, da de soerskilte Omstoendighcder ved saadanne Leillghcder
maae komme i Betragtm'ng, og det maaskee netop künde tale
for UlfeldtS Talent og Sm'ldhcd, at Han brugtes ved Leilighedcr, hvor Stillingen var mislig og ugnnstig; f. Er. i de
Undcrhandlinger, der forte til Brömscbro-Freden.

Derimod

»ober det aldeles ikke Bcsiddelse af hoiere Statskonst cller et
giennemssuendc politist Blik hoS Ulfeldt, at Han for en Deel
—

og det maaskee paa mcer end een Maade — kan sigcs at

have vcrret Skyld i at Danmark 161.» aldeles uforbercdt, og
t meget siet Forsvarsstand, künde ovcrfaldcS af de Svenffe.
Det sidste er fuldkommcn notorisk; og bl a. horte FlaadcnS
Forsommelse og sielte Tilstand til de Poster, som meer end
eengang baade af Christian IV. sclv, og da man eftcr Hans
Dod opsogte enhver Grund til Klagemaal mod Ulfeldt, lagdes
Ham stärkt til Last.

Men ikke mindre skadcligt for Landet

Var det, at Christian IV. inden denne Krig brod ud,

mere

horte paa Ulseldts tomme Forsikkringcr, end paa de tidlige
Vink og Advarfler, som Residenten i Stockholm, den kloge og
redelige P c d e r Vi be ikke undlod at give Köngen.
Allercde tidligt i Aaret l k t i giarcdc den Plan hos den
svenske Regicring, som kom til Udbrud mod Enden af dette
Aar.

Orcnstierna, der ikke uden Grund ansaae den danske

Etat som en M agt, der under den vedvarcnde tydsie Krig
med Vstcrrige altid var mcer eller mindre farlig for Sverrige,
var ogsaa fra crldre Tid siendtlig findet mod Danmark; ligesom Christian IV. paa sin Side aldrig havde noget godt Vle
til den svensie Formynder-Regicring, hvis Krige og politisie
Forehavender » Tydstland

sornroligede Köngen saa meget.

Soerdeles var de Svenffes Occupation af Pommeren og af
Bremen en Omstoendighed, der ikke allcnc, hvad det sidste
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Land angik, krankede Kong Christian megct, fordi Hans Son,
den til Erkebistop i Bremen valgte Prinds Frederik, dervcd
forurettedes; men ogsaa gav Sverrige for beständig, tilligemed
fast Fod i Tydstland, en farlig Leilighcd til fra den Kant at
falbe Danmark i Ryggcn.

Overhovedct var, siden Gustav

Adolfs Jndfald i Tydstland, og endnu mcre efter Hans Dod,
det niest spandte politiste Forhold indtraadt imellem Danmark
og Sverrige.

De Hindringer, som den sidstncevnte StatS po

litiste Planer i Tydstland idclig modte hos Christian lV . , forbittrede Orenstkcrna og de ovrige Magthavere i Raadet, der
regierede i den umyndige Christmas Navn.

Kong Christian,

som antagen Mcrgler i de langvarige wcstphalste Fredsunderhandlinger, der fortsattes imedens man uasbrudt kcrmpede i
Tydstland, forsogte endelig paa, hvad Han künde vinde over
Sverrige ved at narme sig Vsterrige; men »den at kunnc opnaae nogct, tildecls vcl fordi de svenste Fredsnnderhandlere i
Tydstland vare for kloge; dcels ogsaa fordi DanmarkS indvortcs Tilstand var for svag, til at kunne i det rette Vieblik
foretage noget alvorligt.

Det manglede ikke Christian IV. paa

Lyst til at flaae los med Svardet; og mcer end engang maatte
Han fee sine Angrcbsplaner hindrcde og omstodte af Rigsraadets beständige Tilboiclighcd for Fred.

Baade 1646, da den

svenste Armccs Stilling ander Banör var miölig, sorestillcde
Köngen: at det künde vcere Tid ved et kräftigt Zndfald i
Tydstland at tage det afgioreude Partie, der, med nogen Understottelse af Krigslykken, künde giere Ende paa den svenste
Ovcrvagt; og I6L2, da, undcr modsatte Omstandighcdcr, TorstenscnS Seicrvindknger i Tydstland, havde forogct Faren for
Danmark, opfordrcde Christian IV. Rigsraadet til at betanke
Sagerneö farlige Stilling, og overveie, om det ikke var fornuftkgt, hellere at angribe, end ventc paa den forstarkede
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Fiendes A n g r c b . I begge Tilfslde blev Svarct vmtrent det
samme: .Rigct burde man ei styrte i Fare ved at begynde en
Krig, der künde undgaaeS; og Undersaatterne havde lkke Evne
til at bcrre denS Byrder.'

Det sidste var upaatvivlelkg for saa-

vidt rigtigt, som her ved Undersaatterne allene mecntes Borgere og Bonder.

Disse, og de sidste iscer, taalte vi'st nok lkke

forogede Paalcrg ved Krigsbyrder, hvori Adelen lidet ellcr intet
vilde deeltage.

Men uheldkgviiS maatte den selv Aaret efter

forncmme, at Tab og Skade i det mindste neppe vare blevne
storre, om man med Kraft havde vcrbnct sig, forckommet Anfaldct, og fort Krigcn, som de Svcnsie, paa fremmed Grund,
end i det man overgav Landet vcrrgelost til Ovcrsvommelse af
Ficndens Heere.
Paa svensk Eide var den oresundffe Told vmtrent det
samme, som Sverrkges Occupatio» af Bremen og Pommern
var for Christian IV .

Dcnne Konge ansaae stg fuldkommen

bcrettkget til at fastscrtte Toldens Storrelse paa en vilkaarlig
Maade, eller i Forhold til, som Danmark stod i ficndtligt eller
fredcli'gt Forhold til de Magter,

som beseilede Ostcrsoen.

Sverrige og Holland vare de Stater, som lebe mest hcrunder,
efterat Farten paa dette Hav giennem de danske Stromme t
det L6de og 17de Aarhundrcde med hvert Aar tiltog; og
2) Saaledes d. 15. April 16^12 forestillcde Kong Christian Rigsraadet,
hvor farligt og ffadeligt det vilde blive for Danmark, naar Sver
rige, som hverkcn Keiscren eller Spanien vil kunne hindre, ved den
forestaaende Fred opnaae hcle Pommern ellcr en god Deel dcraf.
„Sverrige- — ere Hans egne Ord — „har givet Danmark nok at
„skaffe, forend deres Grcrndser i Rußland ellcr Lifland blcve eitenlle„ret. Skulde nu Pommern, ellcr en Deel dcraf ampliltcere saadan
„deres Magt paa de Steder; Dstersocn, hvor Danmarks Crone al„drig nogen Tid tilforn nogen Net dar vcrrct gestcrndig, og Dan„mark, forst fra Narva til Lybek med svenffe Bescetninger blive ind„fluttct og omringct: da künde i Lcrngdcn intet andet end vort kicrre
„Fcrdrclands storste
deraf soraarsagcs."
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Christian IV., der baade i kenne Toldafgifts Forhoielse saae et
Middel til at modvirke saadanne Stakers Handel og Fordccl,
der stode i et ugunstigt politifl Forhold til Danmark, og for
hvcm Vresunds Toldindtcrgter vare vigtigc, da de udgiorde en
meget betydclig Deel af dct, man künde kalbe hanS Civilliste,
drev undertiden denne Forhoielse til cn saadan Grad, at Han
aabenbart skadede sig selv og Staten ved at saare flere fremmede Magter, og navnlig Hollcrndcrne, paa et meget omt
Stcd: i deres Handels-Interesse.

Det kan nogct undstylde,

men ikke forsvare Hans Fremgangsmaadc, at den decls var
gründet i folkeretlige Mcningcr, som den Tid vare meget sorfliellkge fra de ncrrvarende; at fremmede Magter, hvor Lcilighed gaves, paa andre Maader ikke bchandledc Danmark bedre;
og at Hans Afhcrngighed af Adelen, i financiel Hcnsccndc,
var saa stör, og dennes Bevillinger til Nigers Fornodenheder
saa karrige, at der i Almindelighed saa godt som intet blev tilovers sor Köngens egne; ja at Statscassen tilstdst kom i en
aarlig stigende Gicld.

Vrcsunds Told horte derimod til de

Jndtoegter, hvortil Han ikke bchovede Raadets Bcvilling, og
hvoraf Han neermcst skulde udrede sine private Udgiftcr, stiondt
Han anvendte en stör Deel dcraf paa Statsfornodenhcder«),
og meget paa Bygninger.

Men Köngen bcnyttede undertiden

denne Jndtcrgtskilde alt sor rigeligt og voldsomt'); og i Srcdet
" ) Dlandt Archivdocumenter fra Christian IV.deS Lid findcs endnu kt
orig. Regnstab i 2 Bind, indeholdcnte: „Ereract paa hvis Kanzel.
M ay. haver ladet forstrerkke til Rigrrncs Nodkorft og Behov fra
Phil. Jacobi Dag An. 1620 lil den 20de Februar I64-ä. I Alt
3,843,341 Rdlr.«
D Under den saakaldte Calmarkrig'med Sverrige Harde Christian IV .
fvrdvblet Tolden i Sundct.
1639 sorhoiede Han den saa belyvelize,
at den i Giennemsnit udgiorde -30 p<^l. af Voerdien; og farbod al
Giennemforscl af Krigsfornodenhcder gicnnem Dresund; cller belagde
dem (uaztel Sverrige, cfrcr Freden i Kneerod 1613, hasde Toldfrihcd)
mcd en Told, der grandsede til Forbud. (1610 f. E r 14 Rdlr. sor
Hilo.iit ^>>siteiit. IN
22
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for at Corfitz Ulfeldt i den Periode, da Hans Jndflydtlse
hoS Hans Kongelige Svigerfader var störst, stulde have brugt
den til at formaae Ham til en klogere Moderation, benyttede
Han tvertimod stn Stilling som Formand i den as Köngen op«
rettede Over-Toldret i Kiobenhavn «), til at foroge det Haarde,
Trykkende og Vilkaarlige i den Adfard, som jcrvnligen brugtes
i Vresund mod rnkelre Landes Handelöstibe; ja det er vel ei

et Centner Salpeter, der kostede 16 Rdlr.) Dctkc gav Anlcdning til
det hollandske Gesandtskab 1640 til Stockholm, oq det imellcm Nederlandene og Sverrige hcmmeligt fluttcde Forsvarsforbund. Den hollandske
Stats Besvcrringer stcg endnu da Christian I V. 1613 lagde Told paa
Drikkcvarer, der fsrtes giennem Sundet; imod den 1624 med Sverrige
fluttede Forening. b'r^ rell. nedenfor ans. St. VH. i. p. 224. 226.
228. 231. Hans Kilder ere fornemmelig de svenffe Rigsraadsprotocoller; og endffiondt bisse kun berctte Sagen fra den cne Side, er det
aabenbart nok, at Christian IV. vcd at betragte sig som Herre over
Dsterssen, behandlede Sundtolden med alt for stör Vilkaarlighed.
Christian IV. havde i Helsingor indsat et Slags Loldbestyrelsc, hvori
et P ar Medlemmer (rimeligviis dog af de underordncde) vare misfornsiede eller afsatte, og fra Sverrige rsmte svenffe Toldbetiente, som
imidlertid godt kicndte de svenffe Skipperes Handetsveie, og Maaderne
hvorpaa de ssgte at undgaae de strenge, vist ikke altid billige Toldlove. „De som appellerede fra denne Bestyrelseß Dom, maatte söge
Ov e r t o l d r e t t e n i K i s b e n h a v n ; og i Spidsen for den stod KongenS Svigcrssn, Corfitz U l f e l d t , en overmodig, hidsig og m od
S v e r r i g e f i endt l i g Mand."
^rz/a7ett, veriiltelser ur 8v. H i
storien. V II. I). Vronn. dliristinas korm^nclare. I .v . S . 227.— Om
en af Ulfeldts Creature, som Han havde anbragt ved Told- og Priisretten, fortcrlles i et samtidigt Haandffrift: „En uforstandig Compan,
ved Navn Ni kkel K o k , som ellerß af Profession havde vceret en
Kok udi Flensborg, som künde hverken loese eller ffrive, var en dumdristig, uforfancn, lsgnagtig Opsnidere, ja og en Drukkenbolt —
der, formcdelst Han med sine plumpe, naragtige Historier künde sidde
vcd Kortspil og ellerß, Hr. Corfitz Ulfeldt og Hans Frsken undertiden
hele Daqe og Nsetter at fordrive. blev promovcret til at voere tlenersI-Visilerer udi Danmark og Norge; hvilket Hans Embcde Han forvaltede, saa at Danmark derover maatte lide; men Han havde bürdet
at hcenge i den hoieste Galge." (Diseurs imellem en reisende danfk
M^nd og en Holländer, angaaende Hr. C. Ulfeldt. rc. 16.',1.)
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usandsynligt, at en Deel af Ulfcldts overordentlige Rkgdom
har havt en god Tillobskilde i oresundffe Toldsportler:

Det

tdeligc og stigende MiSnoie fra svensk og Hollands? Side med
denne FrcmgangSmaade blev ikke uden gi'entagne Klager og
di'plomatiste Undcrhandlinger med Sverrtge; men Stemningen
var paa begge Skdcr alt for bitter og fiendsk, til at de künde
fort til nogcn fredelig Slutning, da man paa i'ngcn af S iderne vilde give efter.

Havde Sverrlge i de tydffe Freds-

undcrhandliiiger viist denne Cftcrgivenhed l Henscende til B r cmen, da havde Forholdet uden Tvivl taget en anden og bedre
Bending.

Havde Christian IV. med Klogffab ffaanct de svsnffe

HandclSintcrcSscr, da vilde ikke det Partie, der i Svcrrigc
onstede Krigen med Danmark, havc vundet saa stör Overvcrgt.
Uagtct nu Kong Christian ikke uden nogen Grund stolede paa,
at saaloengc den svenske Hovedstyrkc endnu var beskicrstigct med
Krigen i Tydstland, vilde Faren for en Krig med Sverrige
vcrre mindre: ahnede Han dog ikke, at man i det svenske Rigsraad
lange havde delibereret om at angribe Danmark, og at Orenstierne i Stockholm var vel bekicndt med dette Lands svage
Sider: Kong Christians ved Alderdom aftagende Zlandökraft
og Bevcrgelighed; hanS Afhangighed af det aristokratiske Rigs
raad , der allene havde Viel henvendt til Adclens materielle
Fordeel; Savnet af cn ved hoiere Statsklogskab gicldende M i 
nister eller Raadgiver; Troppcrncö ringe Antal, Mangel paa
Dvelsc og krigskyndige Anforcre;

og hos Folkct Mangel paa

en kräftig, national og krigcrsk Stcmning. — Havde nu Cor
fitz Ulfeldt varet den med de mest udmcrrkede Jndsigtcr, Evner
og Talcnter som Politiker og Diplomat begavede Statsmand,
hvortil HanS nyere Beundrcre, R i e g e l s , B a d e n og Andre,
efter gamle Traditioner, meer cnd efter historiste Beviser, ville
giore Ham, og havde Han virkelig med saadanne Evner villet
ticne Staken,

sin Konge og sit Foedrcland, i Stedet for at
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holde paa et egennyttigt, vansicrgtct, kraftlost Arkstokraties I n 
teresse og Nettigheder: da havde Hans hele Handlcmaade undcr
Christian IV.vcrrct anderledes; og da künde Han maaffce have blevet
det sammc sor dcnnc Konge, hvad Griffenfcldt blcv for Chri
stian V. i Hans bcdste Periode; i Stedet for at Ulfeldts aristokratifle Stollhed, Mrgierrighcd og Egcnnyttc mere isolcredc
Ham, end forcnede Ham mcd sin kongcligc Svigcrfader; ja tilsidst Var ncrr vcd at bringe Ham i en formelig Opposition med
den gamle Monark, i denncs stdste tunge og sorgclige Alderdomsdage.

Ulfcldt dcrimod — og bette er med faa Ord hvad der

forklarer det Hele— var cn mere hovmodig og «rgicrrig, end
adel og patriotisk Aristokrat; Han var en mere for Jntriguer
vcd Hoffet og i Cabinettet stikket, end genial, fiin og ved
Snildhed overlegen Statsmand og Diplomat.
I

Foraaret 1643 var det kommet faa vidt i Sverrige,

at Orenstierne vilde have Sporgsmaalet endelig afgiort i Rigsraadet, om man lcrngere ffulde staae paa den hidtilvcrrende
Fod med Danmark, eller overhugge Knuden ved at overfalde
Christian IV. med Krig, naar Han mindst ventede det, hvilket
var en kun alt for vel beregnet Plan; hvad entcn den udglk
fra Rigscantslercn selv, eller fra Andre i Raadet.»)

Dettc af-

giordc Sagen alleredc den I2te M a i i et Mode, hvor man,
da det gialdt cn faa vigtig Bcflutning, sandt det raadcligt at
lade den unge Dronning vcrre ncrrvcrrende.

Det var et Hoved-

Eftor F r y r c l l s intcressontk og noioglige Fremstilling <>nf. Si. S.
332-33) varc Axell Or ens t i er na og P e r B a n er de cncste i
8»aad<t, der havde noget at indvende mod Krigen; og den forste
meente cmog det var tvivlsomt, om man havde fuld lr;»-und til Fredsbrudd. Men i Folge det Foregaacnde i denne Historieskrivr rs Dcretning har dctte neppe ret vcrret Orensticrnas Atvor; ligesom dan ogsaa snart gik over til de Andres Mening. G c i j e r , i sin mindre
fuldstcrndige Fortcrlling (8v. kolket«; Hist. III. 374-78) nirvner kun
Orcnslierna, og meddelcr dennes Instruction til Feldt-Marskal Tor
stensen a f 2'.de M ai.
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Punkt i den svenske Staks hcle fremtidige politiske Retning og
geographiske Forhold, som her kom til Slfgiorelse.

Ved den

forcstaaende Krig künde dct mucli'gcn sice, at man kom til at
miste eller opgivc en Deel af de Erhvcrvclscr, Sverrige havde
Oie paa i Tydsiland; men der var et andet, ncrrmere M aal:
de danskc Provindser paa hün Eide af Sundet.

Et Parti i

Raadet (og det var ikke dct nn'ndst kloge) holdt for, at Pom
mern var vel vcrrd at have, for derfra at kunne true Danmark og Polen med Ovcrfald; men denne Fordecl vilde koste
Sverrige meget, og Bestddclsen voere usikker.

Langt mere Din

ding vilde det vcrre ved at faae et a f de danske La ndskaber, der laae saa belciligt for Sverrige, i sin Magt.

Vl-

dere strakte man endnu den Gang ikke Tanken; det var 2 Aar
derester, at Orenstierna forst var dristig nok til at udvide den
til Alt hvad der var dansk paa Skandinaviens Fastland. Hün
Mcning scirede i dct svenste Rigsraad; og herfra udgik egent«
lig det störe Vendcpunkt i Skandinaviens Historie, som afgiordes 1615 (ved Brömsebro-Frcden) og 1658 (ved den Roes«
kildfle Fred), for cndclig, eftcr mangc sildigere Omstcrndigheder
i bcgge StaterS politiske Belmagt, at fore til den sidste Kata
strophe: Kielerfreden 18 tl.
Den i det svenske Rigsraad tagne Besiutning giorde man
alt mucligt for at holde yderst hemmelig; og det lykkedes saa
fuldkommcnt og i saa lang cn Tid, at det knap er begribeligt
(om man endog vil antage,

at den unge Haarige Dronm'ng

ikke har vcrret tilstede, da den egcntlige Besiutning blev tagen).
Med den hoicste Grad af Forsigtighed afgik (allerede i Begyndclsen af Junius 1615) Lrenstiernas hemmelige Instruction
til General Torstenson om et pludfsligt Anfald paa Danmark i Holsteen og Zylland. '" )

Ikke for i September künde

>") Jacob Törnffc'ld, dcr sendtcs som en fuldkommen tro Courer med
kenne Defaling til Torstenson, havde forst faaet Befalingen, flrevet i
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Cantslerens Sendcbud naae den svenske Hcrrforer, som da stod
midt i Mähren; men vidste saa godt at dcrkkc sine Planer og
mastere sine bcsyndcrlige Marschcr Nord paa, at selv Armeens
hoicre Ofsiccrcr intet ahnede om hanS rette Hensigtcr, sorend
Han sammenkaldte dem i Havelberg t det Brandcnborgste,
aabcnbaredc dem de modtagne Befalinger, thvilke Han dog kun
gav Skin af at gaae ud paa at tage Binterqvarteer i det ri'ge,
frugtbare Holstcen) og modte hos Alle den storste Mlli'ghed
til at udforc dem.

Krigshcrren, i tre Afdelingcr, under

Torstenson, Wittenberg og Carl Gustav Wrangcl, gik den 6te
Decbr. over Havel, stodte den I2te sammen i Ratzeburg, og
faldt den folgende Dag ind i Holsieen, »den noget Slags
Varsel

ellcr Krigsforkyndclse. — Med

ikkc mindre Lisi

og

Snildhed havde Rcgi'eringen i Svcrrlge paa den diplomatiffe
Vei, snart ved at gientage de scrdvanligc Klager over ToldenS
Misbrug, snart ved Omverling af heftige og truende Forestillinger, og ved en tilsyncladcnde lunkcn og vaklende Fremgangsmaade i at tage sig af sine egne HandlcndeS Bcsvom'nger,
bidragct meget til at giere den danste Regkering sikker, og
fierne Taaken om , at nogen Fare for et Angrcb fra Sver«
rigcs Eide var noer for Haanden.
Nagtet det ncesten ubegribelige Hemmelighedssier, hvormed man var i Stand til i meer end et halvt Aar at dolge
en Plan, som allene i det svenste Rigsraad havde henved 2»
Medvidere, og som man henimod Heften ei künde undgaae at
meddele de sammenkaldte Stomders hemmelige Udstud: havde

Chiffre. Men Orensticrna fik Frygt for, at den künde blive opsnappet hos Ham, og vrrkke Opmcrrksomhed, selv om Indboldet ei künde
opdageß. Han beholdt den, efterat have ladet Törnfföld saa lcrnge
lcrrc den udenad, at Han Ord for Ord künde overbringe den til 2orstenson. (Fryxell. ans. S t. S . 2S1.) Instructionen findeS hos
Stange, S . >192— 9^r.
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dog den danske Resident i Stockholm, hvis Opmoerksomhed in«
tet undgik, virkelig allerede tidli'g paa Sommeren faaet meer
cnd Mistanke om, at kn'gcrste Anflag mod Danmark vare
modnede hos den svenfle Regkering.' >)

Oste gkentog Han i

sine Beretninger til Köngen de Advarfler, Han ansaae for vcl
grundede; og endelig, da Stomderne om Efteraaret samledes,
meldtc Han: at der nu ikke var nogen Tvivl mere tilbage om
at Sverrige med det forste brod los med sit Angreb. — Chri
stian IV. maatte vel hcrvcd blive opmoerksom; men mcente derhvs, snart, at Sverrige ikke havdc nogen Grund til at gribe
til Vaaben mod Danmark, og at de i det mindste, som Skik
var blandt artige Folk, ikke vilde giore det »den Varsel; snart,
at Farcn ikke var saa stör, naar man i Tide vilde vare paa
sin Post. ' 2)

Han lod derfor ogsaa eengang (d. 23. Octbr.)

Rigsraadet paaminde om Flaadens Udrustning; men »den
Folge

ligesom Han ogsaa gav Bcfaling til at forsyne Fast«

ningerne, og lod nogle Tropper gaae over til Skaane.
Cnkeltc Rkgsraader vare vel ogsaa blevne opmarksomme ved at
>>) F r y r e l l tillagger W i b e , at have havt en Secretair k Rigsraadet
(ved Navn T u n g e l ) og en Haandlkriver hos den gamle Grev Jakob
De la Gardie, til lsnnede Spioner. E r det saa, da maa man snarere
undres over, at Han ikke erfarede mere. S t a n g e opregner i «vrigt
(p. 1197) ikke saa Omstandigheder og Foranstallninger i Sverrige»
hvoraf saa klog en Mond, som Wibe, vel maatte moerke Uraad.
»Det de der i Landet (Sverrige) taler om Krig og Uro imellem Ri»
gerne, dertil givcS dem ingen Aarsag. Men ville de endelig deran,
da ha a ber jeg at de som C h r i s t n e va r er os ad, fsrend
de begynder noget af Imporlsnce." Ehr. IV. til Wibe- I5de Sept.
1643. — «Resieenten i Sverrige er fuld af Krig og Uro, som dog
medGudsHiclp ingenN»d haver, om vi intet sover for lan ge.T il Ulfeldt. I5de Sept.
'2) Br. til Cantsleren, Ehr. Thom. Schcsted, Ade Oct. 1643. Cantsleren skal »sorespsrge hos Raadet, »m ikke Flaaden fkulde sattes i Beredskab, saa at den kan brugrs, naar Behov giores.")

Slange.

S . 1198.
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höre hvad der rygtcdes om Wibes Eftcrretninger, og det lader
til, at bisse endog i den Anledning, vcd dcrcs Opposition mod
den sclvkloge Rigshovmestcr, have stobt Hans Stolthed for Hovedct. '" )

Men til Ulykke beherstedcs Rigsraadet ovcrhovedet,

ligcsom hcle Adele», af en uovervindclig Afffy for Alt hvad
der Heed Kri'g, Rustnknger og Krigsstyr; og til ikke mindre
Ulykke for Danmark trocde Christian IV. mere sin Svigerson,
end sin paalidelige Gesandt i Stockholm.

Ulfeldts kortsyncde

og indstrcrnkede politiste Blik, li'gcsom Hans insolente og over«
modige Stollhcd, viste sig neppe nogentid mere klart, end vcd
dcnne Leilighcd- Han behandlcdeWibcsRelationer som denFrygtsommcS Hiernespind og Jndbildninger; og fandt Christian IV".
alt for let tilboielig til at gaac over til denne Mcning.

Om

Orenstierncs Politik, om Svcrrigcs Stilling, og om Stemnin«
gcn i Landet og hos Raadct i Stockholm, om DanmarkS Forsvarstilstand og Forsvarsmidler — stiondt dog Alt, hvad dertil bchovedes og anvendtcs, gik igienncm Ulfeldts cgne Hern«
dcr — var den hovmodige og opblcrste Mand reent uvidende:
ellcr ansaae det for overfkodigt at staffe sig noiere og tilstrcrk«
kcligcrc Kundstab derom.

Par Christian IV. sclv ikke meget

tilboielig til at troe paa nogen overhcrngcnde Farc: saa künde
Orcnsticrne og den svcnste Rcgiering Heller ikke havt nogen
bedre Allicret i at undcrstottc deres hemmelige Planer, end
Corsitz Ulfeldt, der ikke allcnc, naar Köngen sik nogen Betcrnkelighed ved Wibcs Breve .idclig snakkcde Ham alt fligt af Ho.vedet, ligcsom de svenste Trübster vare Beir og Bind, uden
»al Folge, og at det havde intet at betyde hvad Peder Wibe,
»Just dcttc lugde fcriicmmclig Grundvoldcn til t>kn onbc Furstaacisc
imcllem Rigens Hofmester og nogle faa af Rigens Raad, som Han
siden bcssyldte for sine Uvenner og Ml'öundcrc; saavelsom til det
H a o , som Han og Peder W i b e havde ef t erdag s ril hrcrandre." Stange. S . I I 98.
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.som vilde vcrre en dyb Politicus og var sclvklog og bange,
.indbcrcttedc'; men Han forte cndog, ved forckommcnde Lcilighedcr, et overmodigt, pralende og haanende Sprog imod den
svenske Gesandt i Kiobenhavn; ligesom man t Danmark künde
lce ad deres Trübster, »som de künde bruge til Borgemester og
Raad i en af de smaa Stcrdcr i Pommern'; men »havde de t
Sinde at begynde en ny Krig, forend de kom vel ud af den,
som de endnu sadde mi'dt i: saa var man i Danmark fcrrdlg
til at mode dem paa Halvveien; og mistede de engang Toldfrihedcn i Sundet, künde de vcrre vis paa, aldri'g at faae den
igien.' '6)
Saalcdcs takte Ulfeldt, medens Torstenson allerede var
paa Marschen mcd den betydelige Krkgsmagt, som Orenstierne,
uden at frygte for de osterrigske Generalers Forfolgelse, turde
vove paa at affende fra Hiertet af Tydstland. — Men hvorlcdcS var det fat i Danmark, hvor Ulfeldt pralede mcd sin og
Landcts Tryghed? — Den svenske Hcrrforer havde saa godt
som allercde ovcrsvommct og besät hele Holstecn, paa Glyckstad og Krempe ncrr, for man i Sicrlland vidste noget be
sternt om Jndfaldet.

Forst den 26dc Decbr. lod Rigsmarsten

Ilndcrö Bille, som dog opholdt stg i Jylland, foresporge hvs
Torstenson, hvad hanS Jndfald i Hertugdommerne skulde bctyde? — Denne lod Ham endnu i 14 Dage vente paa det
Svar: »at det kun var Noden, som drcv Ham til at söge
Bintcrqvarteer i Holsten og Iylland, ligesom den keiserlige Ge
neral GallaS havde giort i Vintcrcn 16iZ.'

Jkke for hen-

imod Juul crholdt Christian IV. paa Frcderiköborg ved en
bortstygtet Embcdsmand den overrastende Tidende

om de

Socnstes ubcbudcde Jndfald — hvilket cndog Mange i Sverrige
>6) Slanqc. S . IIl'8 . 2rf. F r v r e l l ans. S t. p. 23.1-36. „llorütr
skrsllaäe äeräl, ock xior^e
»s bääe Wide ock Sven-

Lksiin:."
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selv betragtcde som et vanarende Brudd paa al Folkeret.
Kong Christians störe Forbittrelse var saameget mere naturlig
og billig; men n'meligt havde det voerct, om en Deel af Hans
Vrcde strar var salben paa Ulseldt, hvis politiske Blindhcd og
Sclvklogskab, og hvkS stammclige Forsommclse af de Pligter,
som ikke allene hanS hoie og omfattende Embedc, men ogsaa Hans
personlige Forhold til sin kongelige Svigerfader og Velgioier, og
Hans lange magtige Jndflydelse hos Köngen, paalagde Ham, var
ligesaa fladelig for Danmark, som Hans senere Forraderi.
Den sorgelige svenske Krigs Historie bchove vi ligesaa
lidt her at fortalle, som dens Udslag ved den lidet crrcfulde
Fred i Brömsebro.

Cndskiondt man tydeligt nok kan see, at

Ulseldt allerede undcr Krigens Lob havde tabt i KongenS
Gunst og vakt HanS Mistillid til Rigshovmestercns Dyglighed
og Embedsiver ' ?) — om ikke til Hans Troskab og Rcdelighed —
ligcsom ogsaa den gamle Monark havde begyndt at fole sig
kranket ved den stolte og egenmyndige Maade, hvorpaa Ulseldt,
som Rigshofmester, Statholder og forste Medlcm af Rigsraadet, vilde hcrvde sin selvstandige Embedsautoritet imod Köngen
selv: fandt Christian IV. dog ingen Anden, som Han for vilde
og künde satte i Spidsen for de Fredsunderhandlcre, der i
Febmar 1645, sendtes til den Blckingste Grandse, cnd Ulseldt.
Uagtet denne nu, cfterat Sagen var afgiort til DanmarkS
Uheld og Köngens störe Kraneklse, pukkede paa sine Fortiene«

'D E t Bcviis herpaa er bl. a. bevaret i cn cgcnhandiz Optcgnelse af
Christian IV. (udakerct, men uden Triol fra Zl. I 1), der indeholder forstiellige Bcsvaringspunkter og Udssttelser imod Rigshofmestercns
EmbcdSforelse undcr Krigcn, og som Overbestyrcr af Rentekammeret.
Der- cl hcldigk Tilfalde har jeg siden overkommet den hertil hörende
Erklerring af Ulseldt smed Gramms Paastrift af A. 1644) og har
ladet beggc disse interessante Lctstykker aftrykke. (B ilag l. og II.). Dertil
dsrcr ogsaa det Sogen oplysende Brev af Christian IV. ril Chr. Th.
Schested af I4de Oct. >647. (Nordist Lidsstrift f. Hist. U. 431.)
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ster af Freden, og giorde sig tll af at den uden Ham künde
blevet endnu varre: er det oiensynligt, at et saadant Udfald af
Freden, som den fik, langt mere skyldtes den franste Minister
La T h u i l e r i e s Underhandlingskonst, end Ulfeldts, mere stolte
og brusque, end snilde, smidige og fine diplomatiste Fremgangsmaade.

KrigensUheld vare upaatvkvlelig alt for störe, til at

cn günstig Fred künde ventes; men det er ligcsaa afgiort, at
Ulfeldt som Fredsunderhandler var langt fra at kunne maale
sig med en StatSmand, som Orenstierna; at Han og hanS Colleger aldeles ikke forstode at bcnytte det langt günstigere Vilkaar, som Christmas Thronbcstigelse, og Dronntngens kiende«
ligt mildere, stiondt ustadige Sindelag imod Danmark, havde
bragt ind i den lange Fredsunderhandling

og at Svcrrige

ved Fredens endclkgc Slutning (d. 13. August) virkelig opnaaede
A l t , hvad der paa den Tid lod sig vinde. — Christian IV.
folte bette dybt og bittert, da Freden var afgiort.

Med storste

Uvillie understrev Han Tractaterne, og kastcde dem til Ulfeldt
med de O>d: .der har du dem saadan som du har lavet dem!'
Cn Deel af den Glands, der hidtil havde omgivet Ul
feldt og Hans Ravn, var fordunklet.

Hos Köngen stecg Han

i det mindste ikke mere efter den Tid.

Endstiondt HanS Stil-

ling i det Udvortes blev uforandret, fandt Han efter den svenste
Krig neppe mere den gamle Vck til Köngens Tillid og Fortrolighed, som derimod indtil Köngens Endeligt den Ham trolig hengivnc Cantsler, Chr. Thomesen Sehested, vedblev at eie.
Christian IV. mcrrkede og folte, at Rigshofmesteren, stiondt Han
havde Hans kioereste Datier til Akgtc,

overhovedet var mere

>s)Hun skrev f. Ex. d. 20. Jun. til Orcnsticrna, ot Sverrigc maatte og
burde nedstemme sine Fordringer; hun befalede Ham d. 21. Iun. at
noicS med det, som da var tilbudet fra danfk Side; ncmligIemtland,
Ösel og Gothland. I Begyndelsen af Julius bcfluttede hun, at de
svenste Arm<cr tun flulde opercre defensivt.
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Aristokraticis, cnd Köngens M and; og at ci engang den persvulkge Stilling, hvori Han vcd stt Wgtcstab var sat til Chri
stian IV. og som havde bidragct saa mcgct til at hcrve Ham,
knnde bringe Ham til at vsre Köngens Interesse udclukkende
hcngivcn.

Dette viste stg ogsaa bl. a. i nogle af de for Kön

gens hcle hunsligc Liv saa ubchagelige, og ved deres Publicitet
cndnu mcre saarende Situationer, der reiste stg af den Unaade,
hvori C h r i s t i n e M u n k ved sin strafvcrrdige Opforscl salbt
hos Köngen; og som i en heel Rakke Aar bragte endnu flere
sorstyrrende og for Skaten stadelige Elemente»' ind i Christian
den Fkerdes Familie, end de, som allcrede maatte opkomme
ved Köngens halve Wgteskab, og vcd cndecl af de ikke altid
statökloge eller politisk rigtige Skridt, hvortil Hans fadcrlige
Kicrrlighed og Omhu for Bornenc af dette Mgtestab forte Ham.
M an vced, at Christine Munks forargelige Opforsel og
hendes Fortrolighcd med en tpdst Rkgsgrcve og Rytter-Oberst,
omsider vcd de Folger, den havde, og ved andre Omstandigheder, som
ledsagede den, blev kun alt for vel offentlkg bckiendt.

Köngen,

der folte sig i hoi Grad krcrnket og forbittrct, lod ikke blot
det med hcnde indgaacde ZEgtestab oplose, men forviste Chri
stine Munk til et Slags Huusfangsel paa hendes to Gaardc,
Böller og Rosenvold i Zl)lland.

M an veed ogsaa, at Köngen

i 18 Aar var uboiclig fra den strenge, men grundede Unaade,
Han havde ladet falbe paa hcnde, som Han selv havde crkiendt
for sin crgtevicdc Hustru, og tillagt dette Navn.

Hvcrkcn

Svigennoderens, Fru Ellen Marsvinü Jntriger, eller Svigcrsonncrnes Bestroebelser og omsider Rigsraadets vcd hine udvirkcde Forbon,

künde i alle bisse Aar,

eller saa lange

Christian I V. endnu havde nogct af sin Aandskraft og Fasthed tilbage, udrette noget hos Köngen, der nu ikke allene var
fuldkommen overbevikst om .Fru Kirstens' Utroskab; men var
bleven oplyst om meget andct, som satte dcnne DamcS Cha-

341

Corfitz UlsVldl.

rakteer, Scrder, Opforsel og Sindclag mod Köngen i et megct tvctydigt og stet Lys.

Dct er ikke saa bcklcndt (fordi man,

uden historisk Grund, lange og i Almindelighed har plcict at
betragte kenne Konge som vcllystig, cller scrrdcles hengiven til
Omgang mcd det andet Klon) at Christian I V., undcr sit
hcle Samliv med Christine Munk, aldrig vcd egen Ustadighed
gav hende Anlcdning til Ulrostab.

Dct künde syncS dristkgt

at antage dette som en Kicndsgieriii'ng; men vi have Köngens
egnc hoitidelige Forsikkringcr dcrom

og bisse erc et fuld«

gyldigt Vidnesbyrd hoö en Fyrste, blandt hvis Charaktcertrak
en hoi Grad af ridderlig Aabenhed, Sanddruhed og Mangel
paa Forstillclscns Konster ere ligesaa stärkt fremtroedcndc, som
en dermed forbunden ufleben Diarvhed i Udtryk og Adfcrrd,
der endnu var ganste national, og ikke havde modtaget det
mindste Anstrog af fremmcd, sydlandst Politesse.

Den Svag-

hcd af hiin Art, man vil tilstrive Kong Christian, grunder stg
deels paa Overdrivelser, Misforstaaeiser og Uvidenhed (Nogle
have jo cndog villet betragke Christine Munk som Frille; og
de Fleste ere ubckiendte med at Kongcn egcntlig ingen vcdvarende Forbindclse af den Art havde, for efter Dronni'iig
Anna Catharinas Dod, 1912); ?«) dxels derpaa, at man
'**) Ivf- Konsens cgenhcrndige Erklerring. Bilag lll.
2") Dckte gieldcr i dct mindste, efter hvod historiff bekiendt er, oll, ne
mcd Undtagelse af den obscurc K a r e n M a d s d a t t e r , som Aaret for
Dronninzcns Dod ved Christian IV. blcv Moder til C h r i s t i a n
U l r i k G y l d e n l o v e (fodt d. 3. Fcbr. ' 6! I ; skudt som Od. ist i
spanff Ficneste, d. 10. Oce. 1610). Karen Madsdatter toz Ko.qen
til sig efter Dronninzcns D o d ; men dun dode, som der fortcrllls, meget pludsclizt, i det hun sad oa fletrcde sit Haar. K a r e n An^c r s dat t c r (hvisFider, Anders Hansen Wincke var Borgermesier i Kiobenhavn) kom til Konzen, efterat Han d. 27. Febr. 1613 paa etBrvllup, hvor Han dandsede Mrd dende, var bleven indtaget af hcndcs
Skionhed. Hun dlev (d. 20. Dec. 1613, paa Koldinghuus) Moder
til Dorothea Elisabeth, som dode i en sperd Alder, oq d. 10. Mart.
Uil.'r til H a n s Ul r i k G y l d e n l s v e . Uaztct Konzens Forbindclse
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enten ved Ukyndkghed ellcr Ligegyldighcd t Henseende til Tids«
folgen og historiske D ata, sammenblandcr de forskiellige Äicrrlighedsforhold, hvori Kong Christian indlod sig efter Dronningens Dod, eller betragter og anforer dem under eet og som
samtidige, i Stedet for at de tilhore forskiellige Perioder.
Naar man ikke vil indlade sig paa Forudsoetninger og Mueligheder, hvis Grund allene maatte soges i Jnductioner fra hyppige
Erempler i Fyrsternes Liv, künde man i Folge Alt, hvad der
er historisk bekieudt og beviisligt om Christian IV.s Privatliv, og om Hans Mangel paa Fiinhcd og Delikatesse l Folelscn, snarere med nogen Grund undrcs over den Bestandighed,
Han viste i hine Kicrrlighedsforhold, end man kan regne Ukydskhed og Vellyst til Hans herstende Feil.

En ganske anden S a g

var det, at den skadclige Forbindelse, som en lidenstabrlig T ilboielighed bragte Ham til at indgaae med den I7aarige Chri
stine Munk, i Stedet for, i sin kräftige Manddomsalder, at
indlade sig i andet SEgteskab med en fyrstelig B ru d , havde
endeel for Ham selv t Hans Alderdom ligesaa krcrnkende og
ubehagelige Folger, som den i flere Henseender virkede uhcldigt
for Landet og dets politiskc ForholdBed den bcilighrd kan det i Almindelighed bemcrrkcs, at
Christian IV. ved at gifte sine Dottre af SEgtcskabet med
med C h ri sti ne M u n k (Vielsen foreaik, etter Köngens egen Optegnelse,
d. .^I. Dec. 1615), blev Karen Andcredatter ved Hoffet til d. 10. Apr.
1616. Da Köngen 1610 (omtr. d. 1. Fcbr) var bleven ffilt fra Fru
Kirsten (med hvcm Han ikke havde leoet i crgteffabeligt Samliv sidcn
Novembrr 1628), kom Wi beke K r u s e (som d. 7. Apr. 1630 fsdte
Utrik Cbristian Gyldenlsve) til Christian IV ., og var hos Ham i 18
Aar, lige til Hans Dodsdag. M an seer, at hendes Seljkab og Plc>'e
var saa uundvcrrlig for den gamle Konge, at der endog paa Hans
Skib L r ef o l di g h ed, hvorpaa Han 1644 gik i Seen mod de Svcnffe,
efter Köngens Befaling blev indrertet et Kammer til Vibcke, ved S iden af Köngens Kahyt. (Chr. IV. cgcnh. Ordre om Skibet ,/TrefoldighedS" Udrustnkng. Jan. 1645.) Ikke desmindre var hendes
oarlige "Vopulst kun 860 Rdlr.
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Christine Munk med Mcrnd af mcget gamle og anscclige dan«
fle Adclssicrgter, »den Tvivl ikke har vcrret fremmed sor den
Tanke, herved at styrke stt Parti blandt Anstokratict i Dan«
mark, som den Tid deelte Regkeringsniagten med Konzerne;
en Hensigt, Han dog kun ufuldkomment opnaaede.
ogsaa,

M an seer

at Han i tre af sine Svigersonner, som Han tildeelte

Statholderö Bcrrdighed (Ulfeldt i Kiobenhavn, H a n n i b a l
Sehested i Norgc, Grev Pentz t Holsten), antog at have
valgt saadanne duelige, troe og KongcnS Interesse hengivne
hoie Embedsmcrnd, hvem Han paa en Maade künde betroe
Styrclsen af de vigtigste Regieringssager umiddelbart under
Konzen selv.

Det bedste Balg blandt bisse Mcrnd, Christian I V.

giorde, var uden Tvivl Statholdercn i Norge.

Jeg sinder i

Historien al Grund til at antage, at Hannibal Sehested baade
i Dygtighed, i administrative, militaire og diplomatiske Talen»
tcr 2>), i Birksomhed og Nidkicrrhed sor Köngens og LandetBelfcrrd, ligcsom i Redclighed og Troflab, har staaet hoiere
end sin endnu mere navnkundige Svogcr Corfitz Ulfeldt.

Ikke

allene hanS Gesandtflaber i Spanien og i Frankrkge, (hvoraf
det sidste iscrr satte Ham i en af de vanffcligste, betcrnkeligste og
mest forviklede Situationer, hvori en diplomattfl Underhandler
künde stedes) li'gesom HanS Birken som Statholder i Norge,
hvor Han under Krigcn med Sverrige viste sig fra en fordeelagtig Eide, og sorstod at vinde Tillid og Agtelse hos alle

2*) Hvad de tvende forstncernte Egenskabcr angaae, tor man vel, saa
lernge en almindclig Fremstilling af Hannibal Sehesteds kennet og
Birksomhed som Sratsmand faires, iscrr henvise til Hans norske
S t a l h o l d e r s k a b , b^ade for, under og cfter den svenske Krig
164'^— 1615; og hvad Sehested var som diplomatisk Underhantler, er,
i det mindste i et enkclt, mere bctydcnde Lidsrum af Hans offentlige
Liv, tilstrcrkkelig oplnst i M o l d e n h a w e r s vigtige eg hoist interes
sante Afbandling: „Hannibal Sehesteds forste AmbaLsade i Frankrige."
Stand. Litt. Selffabö Skr. 1806. H. S . >7'»-220. 1808. I57-1M.
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Stcendcr; mcn ogsaa de moerkelige, for tkkc mange Aar siden
forste Gang under Titel af .Hannibal Schcstcds politiffc Te
stamente' meddeelte 22),

fr« Ham udgaaede Raad og Forslag

til Kong Fredcrik III. vidne om Hans statskloge Jndsigter og
liberale Grundsirtningcr i den hoicre Politik. — V i vcnde tilbage til Ulscldt, og ncrrmcst til Hans Forhold til Christian IV.
i denne Konges sidste Leveaar; og her knnne vi ei forbigaae
den Zndflydelse herpaa, som Hans Giftcrmaal med en Datter
af Christine Munk maatte udovc paa cn Mand af Ulfeldts
Charaktcer, og under Omstcrndigheder, som de, der i den kongelige Familie af et morganatisk ZEgtestab fandt Sted.

Thi,

for saa vidt som denne Mand, baade under Christian IV. Re
giering, og under Hans Efterfolgcr, har skadet sit Fcrdreland,
opvakt Forvirring og Urolighcder, og endelig fremkaldt den
hcrvncnde Nemesis over sit eget Hovcd: da kan dette ogsaa for
en Deel regncs til Folgern« af Hunt personlige Forhold, hvori
Hans Mgtestab satte Ham til Köngen, og af de ovcrspcrndte
Tanker om sin Wgtefcrlles, sin egen og sin Stands Hoihed
og Rettigheder, hvilke Hans Hovmod indgav Ham; og hvoraf
saavcl Hans fiendsie Opposition imod Frederik III., som denn«
Konges »günstige Stemm'ng imod Rigshofmcstcren og Grevinde
Ulscldt for en stör Deel havde sit Udspring.

Det er Historist bckiendt, at allerede omtrent et Par Aar
for Ulfeldts Giftcrmaal (16:16. 9. Oct.) med Datieren Lconora Christina (trolovet Ham siden 1623) havde Moderen
giort sig meer end mist.rukt for aabcnbart Mgtestabsbrudd,
efterat hun fra sit I7de til sit 3lde Aar havde levet l en udvortes lykkclig Forbindelse med Christian IV. og i 13 Aar

22)

Ny Danste M a g

lV. B.

S . 279— 291.
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(1618— 28) fodt Ham 12 Born, hvoraf de 7 opnaaede e»
vorcn Alder.

Om Christine Munks Charaktccr og personlige

Egcnstaber sattes vi Efterretninger, naar vi vilde kicnde dem
saaledcö som de yttrede sig i hendes Ungdom, og i den tidligerc
Periode af hendes oegtestabelige kiv, hvori hun, paa Kronen ncrr,
declte lige med Köngen Fyrstelivetö ydre Bilkaar, i dct mindste
i Alt hvad der künde regncs til huusligc Forhold; og selv,
tilligemed hendes Born, af Köngen var tillagt en Titel og
Rang, der paa cn Maade noermede dem Fyrstestanden.

Skulde

vi siutte fra hendes Opforsel og Handlemaade i de sidste Aar,
hun levede med Christian IV-, og fra endeel Trcrk, som fore»
komme i denne Konges Breve, der angaae Fru Kirsten: da syncs
Hoflivet og hendes hoie Stilling hvcrken at have havt noge»
soerdeles fordcelagtig Jndflydelse paa hendes Dannelse, cller
hendes Charakleer.

Maaskee kunne uftne Ord og lave Udtryk,

som lcrggcs hende i Munden, naar hun var opbragt, eller
allcne med sine Born og Jomfruer, og Udbrud af Bredc, Hidsighed og Lidcnstab, man ikke vil vente sig hos en vel opdragen
Dame af hoi Stand ^ ') ,

strivcS paa Tidsalderens Regning;

maaskee kunne en Deel af de vel plumpe Uansteendighcder, hun i
sin Omgang med en Elster, cller hoist fortrolig Ben, ffal have
lagt for Dagcn, höre til de ikke ualmindelige Tillcrg, hvormcd
Bcrctninger af den Art, baade vcd Hofferne og andcnstcdS
pleic at broderes, naar de komme i Sagnets, Sladdcrcns og
Bagtalelsens Birkekrcdö.

Men hvad der, foruden Christine

Munks tvetydige og letfeerdige Opforsel, der gav Christian lV.
kun alt for megen Grund til den Strenghcd, Han under og
eflcr LEgtcstal'sstilsmissen vistc imod hende, og hvorvcd Han selv
2

*) Christian IV. anforcr saadanne paa flere Stcdcr i sine mangc Klagcfkrifter over Christine Munk, liqesom ogsaa de grove SkicldSord, hun
bruqte om Bornene, iscrr en eller anden af Dottrene, som hun ikke
künde lide.
Historist Tidöstrift. IN.
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1 flcre Aar, ja lige til sin Dod maatte lide undcr ideligc, ved dcreS
Natur krcenkcnde og forargeligeForhandlingcr med Familien, Rigsraadet og sine Cvigersonucr, paa en ganskc utvetydig Maade
satter Christine Munks Charakteer i et meget stet Lys: dette
er hendes skiulte J u t r i g c r med det svcnske H o f , og
den Maade, hvorpaa hun en Tid lang saa at sige tiente G u 
stav Adolf til Spion i Danmark, og robede sin kongelige ZEgtesirlles Hensigter og fortrolige Ittringcr for en Regiering, som
allcrede ikke stod i det vcnstabcligste Forhold til den dansse.
Hvad der i ovrigt er en Mcrrkvcrrdighed ved dcnne mindre
bekiendte Omstamdighcd i Christine Munks Levnet, er at den i
hendes Tid, og lange dcrcftcr, künde blive saa skiult, at der
t Köngens Breve, hvor saa meget andet nfordeelagtigt om
denne Damcs Opforsel »den al Skaanscl fremdrages, ikke forckommcr den mindstc Ittring, der »ober, at Köngen har ahnet
noget om et Forraderi imod Ham, som her endog antog en
politist Charakteer.
Efterat det fortrolige Bekicndtstab var opstaaet imcllcm
Christine og den i Köngens Ticncstc unter den tydste Krig,
som Anforcr for et hvcrvct Regiment, indtraadte Greve Otto
Ludvig af Solm s, (bckiendt undcr Navn af. Rhi ngreven' 1
syneü det som en stigcnde Utilboielighcd, maastee endog Modbydclighed for hendes aldrende kongelige LEgkeherrc, er opkommet hos Christine Munk.

Hun yttrcde ved flere Leilig«

heder tpdeligt, hvor langt hun vilde vare fra at sorge, hvis
Skicbnen foiede det saa, at hun ved Doden, eller paa anden
Maade,

blev stilt ved Ham.

Hcrined stod hendes hemmelige,

ved adstillige Forbcredelscr fremmcde Attraa efter at forlade
Danmark, og söge en Tilflugt i Sverrige, i Forbindclse.

M an

künde maastee, naar man secr den ubcgribelige Lethed, hvormcd
Christine Munk ved Eder fegte at frie sig fra de Sigtelscr for
Utrostab imod sin SEgtcherre, som Köngen lod udgaae imod
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hende"), friste- til en og anden Tvivl om hendcö Skyldighed
i denne Henseende.

Her derimod er Sagen, ffiondt den i 171)

Aar laae skiult, kommen soleklart for Dagen, da den oplyses
vcd samtidige officielle Breve fra to svenffe Residenter i Danmark (Jon. B u r e og Joh. Feg r a u s ) til Gustaf Adolf
og Han6 Ministre.
Allerede i Efteraaret 1628 var Forholdet imellem Köngen
og Christine Munk forandret, i Folge den Mistanke, hun havde
vakt om et alt for fortroligt Forhold til Rhingreven
Midten af det folgende Aar —

I

esterat Rhingreven endnu

havde forvcrrret sin S a g ved at giore crreskiendcnde Beskyldninger imod den udvalgte Prinds Christian, og derfor var
bleven erkläret for en crrelos Logner — finde vi hende i Fcrrd
med, hemmelig at söge Beskyttclse og Tilflugt i Sverrige, hvor
Rhingreven havde taget Tieneste hos Gustav Adolf; og, under
Skin af Hcrndelse, at söge Sammenkomster med den svenske
Resident'^).

Denne forsomte hun ikke, til Giengield for den

24) Et hidtil ubekiendt Actstykke, hvis Original jeg har forefundet, cr:
Kirstine Munks Forhor og edelige Vidnesbyrd for den af Christian IV.
befalede Commission ( I v e r L i n d , oq Bistopperne H a n s M a n d a t
og M o r t e n M a ds e n ) , som d. 2. April I l M paa Böller forelagde
hende Köngens InlerroZalorium, dat. Coldinghuus, I. Apr. U M .
2^)„Mig er bercttet, at dcnne Konge (Christian IV .) nu havcr svcer
Suspicion til Fru Kirsten for Rhingrevens Skvld. En Afrcn, da
hun nogct s i l d i g t v a r nede i D y e n hos Ham, har Köngen
befalet at lukke Slotsponcn iKiobenhavn for hende, saa at hun ikke
maatte komme ind paa Slottet den Rat. Anden Dagen stal Köngen
have ladet tilsige Rhingreven, Han stulde pakke sig derfra til Preussen,
om Han ikke vilde provc det som vcrrre var.« Residenten J o n a s
B u r e til Statssecrctaircn Ichan Salvius, dat. Helsingor. 2. Oc^.
1628. (Rhingrevens Regiment paa I20ttHcste var allcrede i August
16-28 fra Danmark afgaact til Pillau.)
2^) «3eg haver for to Dage siden specie ssmiliari^ colloquii vcrrct kalbet
af comile Hiurnensi (Grcv Henr. Matth, von L h u r n , som 1627
fra Vcnetianst var gaaet over i danst Tieneste som FeUmarstal, cg
1629 gik i Gustav Adolfs Ticnestr) til Sammenkomst i den Kro,

22*
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Bistand hun ventcde sig i Sverrige, at meddele Alt hvad hun
vidste og künde erfare om danske Statssagcr og om Christian den
Fierdes Planer.

Ikke cngang undlod hun, i det hun saa godt

som mucligt bcsmpkkede sin egen Sag, at tale ondt om Köngen
selv for den svcnskc Gesandt, rode Hans Skrobeligheder, og
fremstille Tingen fra en saadan Eide, at hun allene var den
Lidende, og at det var hcnde, hvis A§re var krcrnket og hvis
huuslige Liv var forbittrct, ved KongcnS Forbi'ndclse med en
af hendcs egnc Iomfrucr.

Dcttc var den, af Christine Munk,

tilligemed nogle af hcndcs andre Piger, sormodentlig afSkindsyge bortjagcdc Bibeke Kruse, som Fru Kirstens egen M o 
der Ellen Marsvin dcrpaa tog til sig, og bragte i Forbindclsc
med Köngen ved en Adfcrrd, der har alt mucligt Udsecnde af
et overlagt Koblcri, for at bringe Köngen til saadanne Skridt,
der künde bortlede Hans Opmcrrksomhed fra Dalterens Opforscl, cllcr i al Falb dcrkke denS Anstodclighcd ved lignende
Feil fra Köngens Eide.

B i have imidlcrtid, so», ovenfor er

viist, Hans egen fuldkommen trovcrrdige Forstkkring om, at det
ncrrmerc Bckicndtstab med Bibcke var stldigere, end Christine
Munks Fciltri'n.
Hendcs Forsoet, hcmmeligt at begive sig til Sverrige, fandt
aldeles ikke Medhold hos Gustav Adolf, som (under 25. Jun.

som ligger midtreis imcllem hcr (Hclsingor) og Klobenharn. Da jeg
kom did, var Fru Kirsten og der» r i psclo convento; og da vi kom
i Samtale, inira suelivi, »g meer end jeg gad vide. kroposilum ein»
erst /r/t/a «n
rrlam
/io»o/-em ruam/ in ma^no
versslui- ;rerirulo, ob 8N8siicione8 vulZsri sama 6etecta8" o. s. v.
Hvad Han horte og crfarcde, tsr Han nu ikke betroe Pennen, men
havde strar efter meldt Köngen det (i et Brcv af 13. Zun. 1629
som ikke meer findcs.) Eiden havde Han nogle Gange kalt med hende;
flere Gange havde hun skrevec Ham til; Greven af Thurn havde dog
saaet hende til at afstaae fra sin Flugt; men hendeS Penge og Kostbarheder ere alt i Sverrige o. s. v. (B r. fra J ob. F e g r i r u s til
Zoh. Salvius, 2t. Zun. 1629.)

s^;>
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1629) paalagde sin Resident Fcgrcrus at lade hende vi'de: hvor
Heist uraadeligt og uoverlagt Han ansaae et saadant Skridt at
vcrre; og at Han ikke künde forsvare hende, om hun dog kom
der, og blev fordret udleveret.

Han havde vcl forhcn tilflrcvet

hende, .at ha» i Nodsfald ikke vilde negte hende et Tilflugtssted
i sit Rige; men Han havde aldrig formodet, at hun skulde söge
det af den Grund, at hun var kommen « Strid og Tratte
med sin egen Herre over en saadan - lar sag. '

Med denn»

Handel vil G. Adolf siet intet have at bcstille; og Residenten
befaler Han at .undvige hendes Omgang, saafrcmt Han fornemmcr, at hun virkclig er i Köngens Unaadc '

Hun maatte

sinde sig her«; lod sine Säger komme tilbage fra Sverrigc;
men vedblev derfor ligcfuldt troligen, i hendes Samqvem med
den svcnske Resident, at bereite Ham Alt hvad hun i Kiobenhavn künde erfare, sclv om Köngens hcmmeligste Statssager;
ja endog at giore Ham til sin Fortrolige i saadanne Ting, som
allernoermest vedrorte Köngens og hendes egne Familieforhold.
Det er saaledcS giennem denne Canal, at man forst har
erfaret, at Christine Munk var stärkt imod sin aldste Datier,
Anne Cathrines Forlovelse og forestaaende Giftermaal med
Statholderen Frantz Rantzau, hvilkct derimod ganste var ester
KongenS og Fru Ellen MarsvinS Sind; og derfor vilde have
hende sendt over til det sveuste Hof, hvilkct hun dog ikke künde
opnaae af Köngen

Derimod havde hun faaet Köngens

Tilladelse til at sende en anden af hendes Dottre over til den
svcnstc Dronning; men pludseligt gicnkaldte Christian IV. i
Julii Maancd 1629 under sit Ophold i Holstecn denne Tilladelse, og lod Froken Sophia, som var i Sverrige, heute tilbage,
uden at lade Fru Kirsten noget vide herom.

HendeS Fortry-

delse hercver dulgte hun ikke for Residenten; og endstiondt der,
(2t d l er s p ar r es ) IIi5lor. 8sm1in§ai-. III.

101.
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eftcr Köngens Hiemkomst fra Holsten, lgicn syntcS at komme
et i det mindste udvorteö taaleligt Forhold k Stand imellcm
Ham og Hans Mgtefcrlle, vedblev Kirstine Munk paa en ffamnielig Maade at misbruge, saavcl hvad hun künde höre og
crfare af Köngen sclv, som af Hans Samtalcr med sin Omgi'vni'ng;
ja endog hvad Han, ikke altid med sin Vkllke, robcde naar Han
ikke var crdru

M an vil vel, hoö Pcrsoner af den Stand,

og k et Forhold som Kirstine Mnnks, vanskeligcn finde nogct
Sidestykke til en saa vanoerende og undersundig Handlemaade
imod en krönet Mgtefcrlle.

Jmidlertid maa hun og Residenten

bedre have forstaact at fliule det Slags politiske Forrcrderi,
hun begik imod Köngen, end Fru Kirsten havde sorget for at
fkaane fit Rvgte, i Henseende til hendcs Omgang med Rhingrevcn.

M an feer ogsaa af adsiillkge Vknk og Dttringer af

den svenske Resident, hvis officielle Beretninger käste saameget
Lys paa Christine Munks Charaktecr og Opforsel i den sildigste
Tid af hendcs Mgtcstand, at Han har vcrret velbekkendt med
det, som der allercdc i A. 1628 gik Sagn af, om en Kicrrlighedshandcl imellem Christian IV. Mgtefcrlle og den tpdske
Greve.

Köngen nraa vel ogsaa allcrede i dctte Aar have

erfarct nogct derom, men ikke nok for at bestemmc Ham til et
afgiorende Skridt.

Jmidlertid forekommer det temmelig ufor-

klarlkgt, ar Misfvrstaaelsen imellem Köngen og Hans Mgtelionunßen >var siin K 0 0 8 , (reift fra Fredriksborg) de^iärade
Kon Komma medk mi?k Lill Lal8; da Kon mi^k kerältade allt k^ad
sol-elnsrit >var; 8enlele8 kuad discnrser lionun^en kasner kaM om
K
(Gustaf Adolf) oek dett I'r)'8ka Iirix;et. Oek tmrulodes
kan köror de tollender 8om sta 1^ li.
emod, oek repeterar
dom 8(<U,an e8omäMa8t siolll medk löi^e (med Latter).
Hon
8 a d e m e d k een ee dk , all ilä
^Itt. lin^e fiidk med p o lacken, oeli >ville fliöra en diver5ion alk l'zsklandk, 8kulle li. i
Danmark 8oka o>8.ik at lorkindrat, ock ansalla pä S^erigie: det l e,
n a r k a n ar d r u e k e n , kan k a n 8 i e l f f j n l k e t t o r t i ^g a . "
F e g r c e u s til K . Gustav Adolf.

18. Aug. 1629.
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fallt

syneS en Tidlang, cndog efterat hun havde sodt sin

yngste Datier, som Christian IV. ikke vilde erkiende for agtc,
at vare bleven formildet

hvorimod Köngens Vrede og M is 

tanke pludsclig igicn om Efteraaret 1629 brod ud; saaledes
at Han i November »lob hende bcskikke ved to Prastcmand i
Kiobenhavn, der siulde bringe hende til at bekiende hvad Omgang hun havde havt med Rhingreven'.

Ikke dcsmindre

har hun endnu efter den Tid tilbragt et Par Maaneder ved
Hoffet paa Frederiksborg, som man vcl kan tanke sig, ikke
»den gicnsidig Attn'ng af den lidte Krankclse og cn paa
bcgge Sider herskcnde Skindsyge —

da ogsaa Fru Kirsten,

for og efter Skilsmissen, benyttedc KongenS Tilboielighed for
Vibcke Kruse, baade som Forsvars- og Angrebövaaben; ligesom denne Christian den FierdcS sibste Frille, det qvindelige
Vasen, som »den Skionhed cller udvortcö tiltrakkende Egenstaber, syncs af alle at have varet Ham mest trofast hcngiven,
ogsaa längere hen blev Gicnstand for det bitterste Had hos Fru
Kirsten, hendes Born og Svigersonner.
Sammenholde vi Köngens egen,

hoist charakteristiske

2b)„Lmellsn fru Lirstin oek KonunZen Lr nu mest ^.Ilt ßoät." Feqrcrus; d. 18. Aug IM ) , „fruliirsten kakuer een ticlt kortät, sriräeles nu, seillisn Konunxen iir keemkommin ikrän ttollsteen, v^aritt
Koos konoin vtki näxen c/ÜAuzio; lloek ieke sä stt rnsn nä^en
svnnerli tzk Onälllie k a ku er kunnet t f o r m ä r k i s . " Hist.
8 3 ml. III. (1. Febr. U M . ) p. I'!-.
Endnu d. II. Sept. 1629
flrivcr Kongcn til Fru Ellen Marsviin angaaende Fadderc at indbyde til den sidste Dalters Daab („den casserede Froken«, kaldte Kon
gcn dcndc längere den.) Af 2!. M arts og 1.',. Jul. I M ) dar man
cndnu Breve fra Christian IV. til Christine Munk, der beqynde:
„Hi crte kicre K r r s t e n ! " og have Udskristen: a ins tresekere
femme kxrstine .>Iunek; men paa det encste, mig bckiendte Brcv fra
Köngen til hende under hele Skilsmissctidcn, er Udskristen: „Fru
Kyrsten Munk til hende"; og Tiltalen: „Kicre Kyrsten." (dat. Frede
riksborg 27. Dec. 1680.)

2")Fegraus til K. Gustaf Adolf. 21. Nov. 16^9.
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Beretning, mcddeelt Fru Kirsten selv, om hvad der foregik umiddelbart for Skklsmkssen, og gav den endellge Anlednkng til
samme, med den svenske Residents dkplomatisie Rapport til
Gustaf Adolf: da syncS det tydelkgt —

nagtet Alt hvad der

paa begge Sider var gaact forud — at det egentlig og narmest har vcrret et oieblikligt Udbrud af lidenffabelig Brcdc og
Forbittrelse hos Köngen, ligesom en maastee snart fortrydt
Trodsighed hos Christine Munk, der frcmvkrkede et Brud,
hvilket Köngen kmidlcrtid, da det engang var ffeet, saa lidet
fortrod, at Han aldrig efter den Tkd, forend da Han alt gik
paa Gravens yderstc Brcd, vilde giere noget Skridt for at
hcle det; men snarere med Aarenc syntes at blkve bittrere og
strengere i Sindet mod sin forsiudte Wgtefalle ^ K ö n g e n
selv fortaller: at Fru Kirstens forbittrede og oprorte Sind,
der lange havde bragt hende til .baade over Borde og andenstcdS' at glemme sig selv, og yttre hendcs Harme paa usommeligc Maader, endelig drev hende til, en Morgen at stikke de
kongcligc Borns Hofmesterinde (Anne Lykke) ned til Köngen,
der fad ved sit Skrivebord, og begiere Tilladelse at drage til
sin Moder, da hun .siet ikke längere künde vare hos Köngen.'
Christian l V. raadede hende at betanke sig, og lod hende sige,
2l) Den omsterndclige Fortoelling, hvorledcs Köngens Skilsmisse-Sag formelig blcv fort for Rigsraadet, hvor „ C o r fitz Ulfeldt plaiderede
for Fru Kirsten, og H a n n i b a l S e hefted for Köngen» — en Fort-rllin-, der af H o l be r g fsrst er bragt inb i Hans Danm. Hist.
f2om. It. 2. Udg. S - 8!»I. 92^ og derfra gaact over i Badens og
Hsst's Skrijtcr: er intet udcn en Fabel, der har sin Oprindelse fra
den bckicndrc historistc Roman: „l.e Comle 6'dltelil, 6rauä lUsilro
«le vamiemser: Teouvelle kislorigue," par /tourreciu <te /a t'ci/ette.
Denne Bog, som, nagtet Lill-rggct paa Tikelen, öftere er blcven brugt
som Historist Kilde, indeholder en Blanding af Diqt og Sandhed (dcriblandt vcl endog Facta, som ikke andensteds forekomme), for hvilken
udei, Loivl en biographist Skizze af Ulfeldts cller Seonorcs egen Haand
ligqcr til Grund. At adstille begge Bestanddele er Heller ikke saa
vanstcligl for den historistc Kritik.
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at hoS Moderen blcv hun neppe velkommen.

Men da Hof-

niesterinden kom ti'lbage mcd fornyet Bcgicring, og tilfoiede:
.Skulde Ebers Maicstcrt see, hvorlcdes det Menneffe fcrrdes,
Ebers Majestät ffulde forundrcs derover:'

svarede Köngen,

med de Orb, Han ligeledes selv gicntager i Brevet: .Bll hun
endeligen sin Kaas, da maa hun drage tusind Dlcvle i Bold,
naar hun vil."

Hofmestcrinden kom tredi'e Gang M a ge med

Taksigclse for den givne Tilladclse, og med den Bon, at Kön
gen vilde ffrive med hende tll Moderen, og ttllade hende at
tage Afffed fra Ham, for hun reiste.
K ö ng e n;

D e t sidste a f s l o g

Brevet vilde Han ffrive, naar Han fik Leilighed.

Köngen tog strar efter bette Optrin til Kiobcnhavn; og Fru
Kirsten ilede saa stcrrkt med sin Afreise, at da formodentlig
Ingen paa Frederiksborg, »den Tilladelse, turde give hende et
kongeligt Spcrnd og Reisevogn, maatte hun for sin Vogn tage
Hcste, som hun künde faae dem; hvilket Christian IV . med
bidende Naivetct bringer i hcndes Erindring: .Eiden fik du
.Hofmesterinden Hovednogelen til Frederiksborg Slot, at hun
.ffulde tilstille mig den, og hastede saa af Gaarde, og bekom
.for din Bogn as Fiffcmesteren 4 Heste, hver a f sin F a r ve ,
.ligesom din Opvartning og Samvittighed havde vcrret'
Sammenholdes bette med Beretm'ngen af FegrcruS til
sin Konge (4. Febr. I6 t« ),

da feer man at Residenten har

vcrret temmclig vcl underrcttet, og at Hans Fortcrlling i adffillige
Punkter bestyrkes vcd Christian den Fierdes Brev, ffrevet vmtrenl
I I Maancdcr sildigere; men at en og anden Omstcrndighed
naturligviis ikke saa let og saa snart künde blive Ham noiagtig
bckieadt.

At Christine Munk for hcndes Afreise fra Frederiks--

borg noglc Gange ffal have .giort Kncrfald for Köngen, og
bedct om Naade', findcs intet Spor til i Christian den Fierdes
02)

Brevet (til Fru Kirsten selv) er af 27. Dec. 1630.
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Heller ikke Var det hende besternt, som FegrcruS siger,

,at indseettes i D a l u m K l o s t e r ' — der for loenge siden ikke
var noget Kloster mere; men et kongeligt Gods, hvormed Fru
Ellen Marsvin paa den Tid var forlcnet.

Christine Munk

kom fra Frederiksborg til sin Moder paa Dalum i Fyen, i
hvilket Land hun forst .havde Tilladclse at reise fra et Sted
til et ander (Fegroeus til G. Adolf, 6. Mart. 1630.)

Da

Köngen imidlertid snart fik stärkere Ugunst til hende, eller
nviere kom til Kundstab om hcndeS Omgang med Rhingreven
og hendcs Opforsel under Köngens Fravcrrelse, hvorom Han selv,
i flcrc egcnhcendige Breve, Jndlcrg til Rigsraadct og Instructioner
til Forhor ovcr Christine Munk, udlader sig med en, cfter vor
Tids Begreber og Toenkcmaadc, undertiden anstodelig Omstcrn«
dclighed: fik hun kApril Maaned Befaling at begive sig til Jylland,
hvor Köngen overlod hende Bö ll er ogR os env ol d, som hen«
des Moder Ellen Marsvin afstod; og til bisse to Gaardc (eller
tsoer til den forste) blev hendes Ophold indstrcrnket ^^).
Det kan ikke vedkomme os her, videre at forfolgc Christine
Munks Lcvnet l de 17 Aar, hun tilbragte i Jylland indtil
Christian IV. Dod, og hvori hendcs Stilling i det Vasentlkge
blev uforandret; thi at hun stundom havde en begrcrndset Frihed
til ved Reiser i Omegncn at forandre Opholdsstcd, nu og da
erholdt Tilladelse at modtage körte Bcsog af hendcs Dottre og
Svkgcrsonner, eller en anden Gang fik stcerpet Arrest (som da
hun 1632 paa nogcn Tid blev henfort til Stiernholm Slot,
eller 1616,

da hun igien fik Huusfcrngscl paa Böller " ) ,

20)Herom havcs et Br. af Kong Christian I V. til Biffoppen iAarhuns,
18. Apr. 1680; og et andet af Kirstine Munk selv, d. 14. Apr.
1630; hvoraf sees, at hun Astenen tilforn var kommen til Voller.
34) Aarsagen angiver Konzen i et Br. til Cantslcr Sehestcd af 20. Aug.
I64li. „Eftcrsom big bekicndt er, hvor vidt Fru Kirsten er forlevet
„at reise fra sin (Äaard Bolver; og jeq erfarer hende ikke allcne at
„have vcrret i Fyen, men ozsaa i G l y k s t a d : da sormener jeg mig
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giordc dog i dct Hele ingen Forandrkng l hendeS Forhold, eller
t Köngens Unaade.

Hun opnaaedc aldrtg, hvad hun i Be«

gyndelscn mcd trodsig Stolthed havde yttret, at det lkke vilde
vare lcrnge sor hun skulde vende tilbage til sin forrige Stand.
Köngen blev indtil sin Dod beständig i sin Tilboiclighed for Vibeke; og de mange Jntn'ger og Bestrcrbclscr, Familien anvendte
for at skasfe Kirstine Munk Frihed eller en bedrc Tilstand, havde
snarerc til Folge, at Köngens Had til sin sorffudtc Mgtefcrllc
blev cndnu bittrere.

Dct kan vel ei negtes, at Christian IV.,

iscrr under Forudscrtning af, at Han intet kiendte til Fru Kir
stens Jntn'ger med dct svcnske Hof, viste en hoi Grad af vedvarende Strcnghcd imod de Borns Moder, mod hvilke Hans
Forhold altid var kicerligt og faderligt; men om Kirstine Munk
havde Han upaatvivlclig crsaret nok, for at Hans Hkcrte ikke
mcre künde aabne sig for hende; og da hun, som det syneS,
langt fra at vcrre populair eller yndet uden for sin Familie,
snarere havde giort sig almindelig forhadt og ringeagtet " 1,
kan det Partie, der flulde virke til hendcs Bcdste hos Köngen
foruden Svigersonncrne, neppe have vcrret stört, eller af betydcndc Jndflvdclsc.
Mcd Hcnsyn til Corsitz Ulfcldt, da künde Hans FamilieForhold, som KongenS Svigcrson, under de ovcnfor angivne
„ikke lcrngere at vcrre odlixeret at holde det, som jez big og Stat„holderen i Norge lovcde. Vale.» ( I et andet Brev til Cantsleren
af'2!). Dec. 1616 forckommcr mcre om „Aarsagen hvorfor Fru Kirsten
var kommen i Arrest." Hun var reist med ridende Lienere for sin
Vogn giennem S l e s v i q , hvor Herffabet fra Gottorp indfandt sig
forklerdte sor at see hende^ derfra var hun reist til G l ü k s t a d t , hvor
den yngste Datter blev opdraget, og med hende til A l t o n a o. s. v.)
35)

^Non 8eer ^äll, alt Konun^en, ock s nart kel a Isn lN iet, 8linll6
Aierne Iiasua nä^en 8ak me<1k kenne." l'e I rrens 24. Xov. 162«).
„XI16en8lnn6k m.»5t slla ^Ienni8kior af Iinvoknerne Kar i lanäett
lala Lila om kenne^ ord äkro kennes tienelker." Samme lil G.
Adolf, 4. Febr. K M .
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Omsiandlghcder ikke voere behageligt.

M an feerimidlertid, at

Han ikke allene i den Tid Han var forlovet mcd Leonore Chri
stine, som netop var den kritiske Periode for og under Skilsmissen, eller i den Tid, Han som Statholder og Rigshofmester
var i den hoicste Gunst hos Köngen, som en gvd Hofmand
aldrig giorde noget Skridt til Fordeel for Svigcrmoderen.

Det

var ikke for i Christian den Fierdcs sencstc Levetid, da Ulfeldt
var kommen paa en megct spcrndt Fod med sin Svigcrfadcr,
at man sinder, Han har forenet sig med sine andre Svogre for
at formaae Rigsraadet til at gaae i Forbon for hende.

Heller

ikke findcS i Köngens Breve eller andre striftlige Documenter
noget udtrykkeligt Spor til, at Grevinde Ulfeldt har blandet
sig i sin Moders Säger.

Kirstine Munks Skiebne var, cftcr

Köngens Mening og egne Uttringer, ikke scrrdelcs at beklage,
da hun, stiondt forviist fra Hoffet, künde leve som en stör
Dame paa sine Hcrregaarde; men hendes Unaade og Forskydclse foltes längere hen i Tiden dpbt af hendes Dottre og
Svigcrsonner, og lagdes Köngen saameget mere til Last, som
Han ansaaes at have vanoeret ikke blot Modcrens Person, men
i hende den hele Adelstand.

Ogsaa Corfitz Ulfeldt anvendte

i Köngens sidste Levetid, og strar cfter Hans Dod alt mueligt,
for at skaffe Fru Kirsten Wres-Opreisning; men kom dermed
noget vel silde.

B i stuke lcrngcre hen endnu engang bcrore

denne Omstcrndighed; men maa her forbigaae den noermere
Undersogelse af det endnu ikke fra enhver Side betragtcde og
oplyste Sporgsmaal: hvorvidt Köngens Beffyldninger imod sin
Mgtefcrlle for Utrvskab i deres hele Omfang have vcrret bcviste
og beviisligc? —

Alt synes vist nok at tale imod hende; men

Fiender manglede hun Heller ikke, og Köngen viste fra 1628
af en fteerk Tilboielighcd til at troe alt Ondt om Fru Kirsten,
der forebragtes Ham.

Kunde hun frikiendcs ved egne edelige

Forsikkringer, som hun »den al Betcrnkelighed aflagde: da maatte
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Köngens lcenge noeredc Mistanke, mange udvorles og forargclige
Omstoendigheder, som bestyrkede denne, cndcel af Hoftycndets
Udsagn og Angivelscr, Fru Ellen Marsvins Misfornolclsc med
DaltcrenS Adfcrrd, og de osfentlige Rygter som den svenffe Re«
sident kicndte allerede 1628, have voeret rcent »den Grund ^

Corsttz Ulfcldts vanskelige Stilling, som Kirstine Munks
Svigcrson, og som Wgtefcrlle af en meget kicrr og asholdt
Datier af Christian IV., hi'ndredc Ham dog i endcel Aar aldelcs ikke fra at holde sig i KonaenS Zsndest, at stige i Magt
og Jndslydclse, og at benytte denne til at erhverve sig et meget
gieldende Navn, og samle stör Rigdom.

M an seer deraf, at

Interesse for Hans Svlgermoder aldri'g künde bringe Ham til
at glemme sin egen; og at Habet til Fru Vibcke og denne
FrilleS Parti uden Kinder künde slumre hos Ulfeldt, saaleenge
Hans egen Lykke florerede.

Men denne begyndte, som vi alt have

seet, at faae et Stod vcd Christian den Ficrdes uhcldige Krig
med Sverrige 1643— 15.

Endnu mere sank den störe An

seelse, hvori Ulfeldt havde staaet hvS Köngen, under Hans Fra,
voerelse i Holland og Frankrige i 1646 og 47; og det er strrdeles denne Ulfeldtö sidste diplomatiske Optrcrdcn under Chri
stian I V., og hvad der efter Hans Hicmkomst foregik baade med
Hcnsyn til Ham selv og til Hans Svlgermoder, der i fleeeHenseender oplyser Hans sildigerc pcrsonlige Forhold til den nu af
Aarenes Pcrgt betydcligt svcrkkede Konge.

En noget noiere,

^') Cdristinc Munks sildigere Lernet og Forhold til hendes Dorn, scrrdeles
lil den Ulfcldtsse Familie i 2l. I 6 .',I—
som vil modtage cndeel
Oplhsninger af denne Familics private Correspondence og andre Documenler: kan her ikke vidcre forfolges.
Hendes Reise til Kiebenhavn under Interregnum 1618 omtales nedenfor. Under Fredcrik HI.
vedblev hun, uden nogen Forfolgelse, at leve som det synes indskrernket
til Opholdet paa hendes Godscr, oz dode efter langvarig Svaghcd paa
Doller, 19. Apr- 16 18 .
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stl'ondt mcgct sammentrangt Skildring af bette Ulfeldts Gcsandtftab med dets Folger — et Parti i Hans Levnet, der ikke altid
er sat i bet rette Lyü — vil derfor kunne give en passende
Overgang til Hans Stilling ved den gamle Mvnarks Dod.
Det var deels gamle og idclig fornyede Misforstaaclser
med den danske Regicring angaaende Toldsagcn, deels det politistc Forhold imellem Holland vg de nordiske Niger ovcrhovedct, som havde givet Anledning til, at Generalstaterne i Zunii
Maaned 1646 vilde sende et Gcsandtskab af tre Personcr til
Danmark; men forandrede kenne Bcflutning, da de nctop erfarede, at den danskc Rigshofmester havde tilkiendegivet den
hollandste Resident i Kiobcnhavn, at Han stod i Bcgreb med,
i sin Kongcs LErlnde, at afrcise til Amsterdam.

Det maatte

vakkc megcn Opmarksomhcd i Holland at Christian IV. fandt
Anledning til at sende cn saa betydcnde Mand derhen i et
politist Hvcrv; og det var naturligt at Generalstaterne vilde
oppcbie hvad Ulfeldt havde at forcbringe, og ovcrhovcdct hel
lere underhandlcde i dercs eget Land, end i Danmark.

Jmid-

lertid var det ingcnlunde oprindeligcn Christian den FicrLcS
egen Tanke, at skikke Rigshosmestcren i bette Gcsandtskab; saamegct mindre, som Hans Embcde var af den Art, at det
egcntlig kravcde hanz beständige Narvarelse.

Tilstanden t

Rigct efter den svcnste Krig var dcrhos saa vanstelig og bctcrnkelig, at det maatte synes som Köngen ikke lct künde und«
voere en Mand, der saa lange havde nydt Hans Tillid; ligesom det fvr Ulfeldt künde syneS vanskeligt at sorlade Dan
mark paa cn Tid, da Köngens hoie Alder og begyndcnde
Ckrobelighcd let künde giore en Forandring muclig, hvis Fol
ger for Rigshosmestcren künde blive af den hoicste Vign'ghed.
Dog var det, efter al Rimelighed Ulfeldt selv, der maastee
ligesaa meget af private, som af politiske Grunde, bragtc Am
bassaden paa Bane, og vidste at stemme Köngen derfor.

At
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HanS ZErgicrrr'ghed og Lyst tll udvortcs Glands har havtDeel
i Gesandtstabsplanen, kan neppe v»re tvivlsomt; men HanS
Stolthed solle sig desuden ubehagclig berort ved en viS be,
gyndende Forandn'ng i Köngens Sindclag for Ham efter den
uhcldige Fred, der 1615 fluttcde cn ikke mindre uheldkg Krkg,
og ved den Erfaring, der ikke lcrnge blev Ham stinkt, at Hans
Anscelse k de sidste Aar var nogct dalet.

Det synes at de

Fiendcr, Han ved sin Hovmodighed i Lykken, havde staffet sig
allcrcde for Hans Bortreisc til Ncderlandcne, havde fundct Lelli'ghed til at bringe meget sor Köngens Dren, der künde svcrkke
denncs Tiltro til en Mand, som i flere Aar havde havt storre
Jndflydelse, end Köngen og Landet künde glcrdc sig ved.
Hvorledeö Ulfeldt i sin LykkeS Middagsglands bcnyttcde baade
sit Giftermaal og sine glimrende og farlige Talenter til at
vinde dennc Jndflydelse, og bcmcrgtige sig Köngens afgiorte
Andest, er allerede berort; hvorledcs Han benyttede den til at
opnaae politist Magt, eller personli'g V»gt og Anscelse i Sta«
tcn, er aabenlyst nok; og Heller ikke vanstelkgt at forklare sig,
hvorlcdcS Christian IV-, netop da Han begyndtc at fole Virk,
ningen af sin hoie Alder i en svcrkket Selvvirksomhcd, lettere
maattc komme til Äevidsthcd om, at Rigshofmesteren ogsaa i
tidligcre Aar havde grebct stcerkt ind i den kongclige MyndighedS Udovclse. r»)
^

Desuden var Christian Konge; med sin

Irs. S l a n g e Christ. IV. S . !NU9. I-NX1. »UIfcldk havde allerede
for den sidste Krig ffaffet sig endecl Uvcnncr, hvoraf Noqle wisundte
dam Hans störe Lykke, og den )Ere og Naade, Han stod ndi, samt
bans tilragende Rigdom; Andre stodtc sig paa Hans Myndighcd og
Hans stolte Manerer, som lode sig meest tilsyne imod Andre af Adelstandcn; th i mod de r i ngere var Han scrrdeles h o f l i z og
omgoengelig. Men da Krigcn var paakommen, kicndte man deres
Lal meget at foroges, der ci vare bam günstige." o. f. v.
38) At Christian LV., som ban sclv udtrvkte sig, ^loenge holdt bundct for
en fuld Scrk", eller bar over med Corfitz Ulfeldt, er vel ligesaa afgiort,
som at dcnne ved mangen Leil'ghed har forstaact, ikke at lade den
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hcle danffe Zcrvnhed, var Han dog omgivet af et Hof, og Ulfeldts M agt og Zndflydclse, der hvilede for cn Deel paa Hof
gunst, maatte ogsaa vcere undcrkastet denncs ustadige Vilkaar.
Den vilde have vcrret bette mindre, dcrsom Ulfeldt havde vcrret cn li'ge rcdclig og trofast Diener af Staten og af sin Konge;
dersom ikke Stolthed, Wrglerrighed og Vindesyge havde vcrret
de Dcrmoncr, der styrede Hans Handlinger, og dersom Han ikke
i Tiber, da Köngen, Hans Hustrues Fader, sukkede under
Vcrgten af Pengenod,

og State» folte den tifold ved Aristo-

kraticts blinde og sneverhicrtcdc Egennytte, paa en lastvcrrdig
Maade havde sammendynget uhyre Rigdomme, hvis Omfang
Han lcrnge vidste at dolge, uden at tilbyde sig til det ringeste
Offer for Köngens og Fcrdrclandets Tarv.

Dette Trcrk i Hans

Charaktccr af egoistiff Vindesyge, hvori Ulfeldt traadtc i Cardinal
Mazarins Spor, medens Han som StatSmand ikke taaler at
ncrvncS tilligcmcd dcnne, vil lcrngere hen ncrrmere blive berort.
Allcrede mod Slutningen af A. 1645, eller endnu tidligere, havde Ulfeldt maattet mcrrke til den koldere Stemning
hoS Köngen; og Han benyttede da, forudcn andre Anledninger
til Reisen, cn Omstcrndighed, som Han senere ved meer end een
Leilighed anvendte.

Han havde i flere Aar havt en aaben

Beenstade, hvorfor Han allcrede een Gang tidligcre havde
sogt Hielp hos Saarlcrgerne i P a ris; og denne Skade var Ham
gamleKonge see for dybk ind i Sagernc. Men at der --er gaaetHul
paa Serkken- fsrend den Hollands?« Ambassade, viser sig deels af Kön
gens Breve efkcr Ulfeldts Hicmkomst, da Hans Unaade var afgiort
(f. Er. Brevet af 14. Oct. 1647, hvor Köngen klager over, at man
i Renterict, medens Konge» var til Skibs, havde ncgtet, uden Ul
feldts Underskrift» at udbetale Fru Wibcke, „der, uden Pengc, ikke
havde Eredit hos Apothekeren", nogct af »hcndes D e p u t a t " , som
udgiorde 800 Rdlr. aarligcnz Nord. Tidsjkr. II. 484); deels af det
tidligere Aclstykke, der vidner om, at Kongm allerede 1644 har v<rret
megct misfornoiet med Ulfeldts egcnmyndige Embedsfsrelse» og fort
Klage derover. (Jvf- Bilagene Nr. I- og II.)
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ret belrilig naar Han behovede at giere sig syg.

Z Efteraaret

1645 begyndte Han med, i nogen Tid at unddrage sig fra at
bivaane RigSraadets Forsamlinger; og benyttede tillige Leiligheden til at yttre sin kreenkcde Wresfolelse, og at giere en
Prove med Köngens Stemm'ng, som Han troede sig sikker paa
at kunne vove udcn Fare.

Under Paastud af sin Svagelighed,

fegte Han Köngen om Afffed fra sin Post som Nkgshofmcster.
Christian IV. lod Ham i et naadigt Svar vide, at Han ikke
fandt Anlcdning til at efterkomme dcnne Bcgiering anderledcs,
end i al Fald paa en vis Tid -»), og Ulfcldt vcdblev saaledes vcl i sin Embedsstilling; men da den gamle Konge mod
Slutningen af Aaret reiste til Hcrtugdommerne, og opholdt sig
her til Foraarct 1646, blev Rigshofmestcren imiolcrtid alter flere
Maanedcr borte af Raadcts M o d e r « tydcligt Bevils paa
den Miöforstaaclse imellem Ham og Adskillige af de ovrige Rigsraader, som man, iscrr lcriigcre hen, ved flere Leiligheder kan spore.
Eftcrat nu Christian I V. i Slutningen af M arts 1646
Var kommen M a g e fra Holsten, maatte Ulfeldts Becnfkade
vcrre den virkelige eller foregivne Aarsag til, at Han udbad sig
Köngens Tilladelse til at giore en Reise til Paris sor der at
fege Lcrgchiclp; hvormcd da künde forenes den diplomatifle
Artighcd, at complimentere Enkedronningen som Rcgcntinde i
Ludvig X IV ? ^

Mindreaarighed,

og at takke hcnde, eller

egentlig Cardinal Mazarin, for Mcrglingen ved BrömsebroFrcdcn.

Köngen, der i sin Tid var saa opbragt over denne

^ )„ D c t cr mig ganske ukicrrt at fornemme bin Skrobellgl^d, som big cr
kommen tilhaande. Mens, at du derfor stulde lliinitleres, det cr ver
hört hos christen Folk, at man stulde stille sig ved en wiener, fordi
Han er falben i nogen Skrobeligked. Hvorfor jeg intet secr, at fligt
künde stee vden paa en Lid lang." Kdh. 15. Scpt. 1615.
*0) „Efterdi jeg en Lid lang intet havcr fornummet, at Hofmisteren Hä
ver sogt Naadstucn med de Andre: da skal Han tilstges, at Han m«der
med de Andre, naar Lid er." Christ. IV. B r. til Canrslcren Chr.
Lhom. Cchcsted. Kiobenh. 23. Mart. 1616.
Historist T'dsstrift. M.
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Fredsflutnings flettc Udfald, havde dog ikke glcmt, hvad Han
styldte dct franste Hofs Mcrgling, og detS Gesandt, den hcldige
UnderhandlerLaThuillcrie, og samtykkedc i Ulfcldts Forsiag til den
franste Ambassade.

Tenne forcncde dcrmed et andet Forsiag;

ncmlkg ved samme Leilighed at tagge Pcicn ovcr Holland, for
ikke allene at bringe Told - Stridighcdcrne med denne Etat til
Endelighcd og Forlüg; men ogsaa at underhandle om et ncrrmere Forbund imcllem Danmark og Holland, og hewed at
gkore et betydende Skridt til c» Forandring k Nordens politiste
Horizont.

Christian IV. var langt mindre sicmt for en saa-

dan Tilnarmclsc.

Han syncs i dct Hole ikke at have havt

megcn Sympathie for den nedcrlandste Fristat, der, siden G u 
stav Adolfs störe Frcmgang i Tydstland, havde siuttct sig n«r
til Svcrn'ge, og 1610 indgaact et Forbund med dcnnc Etat,
som oicnsynligen var rettet iniod Danmark.

Hollcrndcrnes

stärkt tiltagende Sohandel og Marine, der ikke mange Aar
fildigere hcrvede sig til den forste Somagt i Europa, har sikkcrt
ikke undgaact Christians Opmcrrksomhed; og Han erindredc sig
alt for vcl, hvor stör cn Deel Hollomdernc (som vist nok ikte
»den Grund havde fort Klage over den Afbrcrk, deres Handel
og Sklbsfart lcd ved danstc Toldanordningcr) ved deres uvcntede Frcdsbrudd under den svenste Krig, gründet paa Trak
taten med Sverrige af 1610, havde havt i de Danstes Uheld
til Soes.

Ulfeldt selv, stuldc man mene, künde ikke vcere syn-

derlig vel anstrcven i Holland, efter den uhoflige og overmodige Adfoerd, Han Narrt tilforn havde viist mod denne Magts
Gesandter. »>)

Han havde imidlertkd vidst at vinde Stemmer

^')Det paasagdes Ham i det mindste efter Freden til Brömscbro: at
«hvis Han i Christianopel havde behandlet de hollandske Gesandter
mcd mere Fiinhed og Taalmodigh.d, og ei med sine haarde Talewaa
der saa godt som jaget de to af dem, Jakob Witte og Albert Sonck/
bort, havde det vcl kimmt lade sig gisre, at de vare blevne foieligere.«
S t a n g e . S . 1400.
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i RigSraadet, hvis Betcrnkni'ng Köngen forlangte, for sit Forstag, at söge cn Alliance med Generalstaterne.

Christian IV.

viste, som sagt, aldrig nogen stör Tilboielighed derfor; om Han endog
ikke udtrykkclig har forkastct det. »2)

Ulfeldt modtog de fornodne

Znstructioner (d. l. Inn. 1646), hvori Köngen, der siden formcligt desavouerede dcm^-'), ingen umiddelbar Deel maa have
havt; ja det synes endog, som Ulfeldt enten har omgaaet Kön
gens Villie og Hcnsigt med Ambassaden, eller givet Hans Ord
og Fuldmagtcr en Udstroekning, som Köngen ikke tillagde dem.
Ester Christian den FierdeS egne Ord, havde Han aldrig talt
udtrykkelig med Ulfeldt om andet, end en Sundhcds- og Gesandtstabüreise til Paris; og da det kom til Afreisen .drog Han
stn Kaas udcn nogen Afsted." ««)

Ja, Köngen beretter endog

i en anden Skrivclse udtrykkcligt, hvorledcs Ulfeldt reent ud
havde handlet imod Hans Billic og Bcfaling, i at söge den
hollandstc Alliance; og hvorledes det var gaaet til med I n 
structionen.

Den var kun blevcn forelagt Köngen i et stet be

handlet Udkast, som Han i Oieblikket, da Han modtog det, ikke
lcrstc, og som det lader til, at Han siden, i Tillid til at man
i Instructionen havde fulgt Hans mundllige Befalinger, over
sin norske Reise ikke gav sig Tid at gicnnemlcrse. " )

Dette

^ „ D o g kan man ft'ge, at Köngen selv hverken havde nogen Forhaabning derom, ja ei Heller derril meget inclinerede." Slange. S . 1401.
^ ) „Den Instruction paa Rigens Hofmesters Ambassade hen til Sraterne
(jof. Slange. S . 1401.) blev g i o r r O s uafvi dende, saa sandt
hielpe Os Gud i Himmclcn. Hofmesteren blev af Os forlovet for sin
Sundhcds Skyld at drage til F r a n k r i g e . - o. s. v. Christ. IV. til
Rigsraadet. 12. Jul. 1647. „Den Lid Han kalte med mig om Hans
raadne Bcen at curcre i Frankrige — da blcv sammctid om ingen
Republik i al Verden talt; men om Dronningen i Frankrige, og om
Staken sammesteds.« 14. Oct. 1617. Hvorledes det gik til med Jnstructionens Udfeerdigelse til Holland, forklarer Konten noiagtigt og
omstandeligt i Drerct til C^nteleren af 28. Oct. 1647.
" ) C h r . IV. til Cantslcrcn. 14. Oct. 1647. (Nord. Lidsffr. II. 435.)
*ö) Köngens Strivelse til Cantsleren. 26. Oct. 1647. Bilog No. IV.
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stcmmcr da ogsaa ovcrcens med Köngens Forsikkring: at I n 
structionen blev gkort Ham uafvidende.
Midt i Julius ankom Ulfeldt med sin Frue, og med et
stört og prcrgtigt Folge, baade af adelige Ledsagcre og af
Betientc, til Amsterdam, og nogen Tid dcrcfter til Haag.
Paa begge Steder forstod Han, som den banste Kongcs Am
bassadeur, fortroeffeligt at rcprascntcre; og ved sine Talegaver,
sin Fn'nhcd og Berdensklogstab giorde sig vel optaget og anseet.

Jkke desmindre gik cn Maancd hen eftcr den anden,

uden at Ulfeldt egentlig, foruden Artighcdcr og Complimenter,
opnaaedc ander cnd Tilbud af cn Crstgtm'ng paa 56,660 Rdlr.
for cn betydclig Fordring, Christian IV. giorde for ubctalte
Told-Restancer.

Jkke engang den S a g , som fortrinligen laae

Köngen paa Hiertet: at formaae Hollcrnderne til en kräftig
Mediation for at bevirke Restitutionen af Erkestiftet Bremen
sra Svcrrigc til den danste Prinds Frcderik, künde Ulfeldt
bringe til noget vidcre, cnd til smukke, men tomme Loftcr fra
hollandst Eide; hvilke dct bcdst Liste sig ved Congrcssen i
Osnabrück, at de lidct agtedc at holde. —

Chn'stian IV.

mcrrkcde lct, til sin störe Misfornoiclse, at Ulfeldt med sin
lange og megct kostbare Töven i Holland egentlig intet andct udrettedc, cnd at giore sig selv vigtig; og allcrede loenge for Udgangcn af A. 1616 yttrede Han bette Mishag i stcrrkc og tydelige Udtryk.

Ulfeldts Iudlingsidee, at bringe det til, at de

hollandste Provindscr stulde blive enige om at tilstaae en be
sternt aarlig Sum for at opnaae Toldfrihed i Öresund, vilde
Christian IV. for Oieblikkct aldeles ikke gaae ind paa, ja blev
ganste opbragl ovcr Ulfeldts Forflag dcrom-»«); og med Hensyn
*6) „Loldens Forandring i Sundct angaaende, som Han skrev om, da
vced jeg intet mig nogentid at vcrre kommen til haonde, som mig
mere i en hast havcr moveret, end det: th i den L id jeg havde
lcrst B r e v e t , da käste jeg det strax i I l den. « o. s. v.
Cbr. IV. til Cantsleren. '23. Dec. 1646.
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til

den forvcntede Told - Erstatning,

da

meentc Köngen

(som alt i September havde bcsvcrrct sig oder Ulfcldts lange
Ophold i Holland) «^) .at de 56,000 Rdlr. vel lkke vare vcrrd
at giere saa stör Holtid for, og fortcrre den meste Deel af
dem hos Hollcrndcrne selv.'
Ester hcnved 7 MaanederS Ophold fik Ulfeldt omsider
tden 6. Februar 1617) en Tractat mcd Gencralstaterne bragt
l Stand, hvorvcd de stridige Punkter angaaende Tvldafgifterne
i Norge og den omtalte Erstatningösum blcve afgwrte; men
intet om et noermere Forsvarsforbund mcd de forenede Ncderlande.

Hcrom begyndte Ulfeldt vel tilsidst cn Underhandling,

men uden at denne forte til nogct.

I

ovrigt feer man, at

var Köngen misfornoiet med sin Ambassadeur, saa var man
i Holland desmcre tilfredö mcd Ham, hvilket Gencralstaterne
ogsaa vcd Hans Afreise, saavel ved rige Foraringer, som paa
andre Maader " ) ,

lagde for Dagen. — Den 7de MartS

forlod Ulfeldt cndclig Holland; men kom forst den 5te April
til St. Denis, og noget efter til Paris.

Her sankt Han ved

Hoffet en lkke mindre smi'grcnde Modtagclse, end i Holland;
men da det hos Cardinal Mazarin,

og med de af Ham

^') ,<2cg forundrer miz storligcn, hvorfor Han holder sig der i Landet saa
l-enge cp; aldenstund Han der inkct kan udrckke, uden at sortiere en
Hob Pengc." Christ. IV. til Caatslcrcn. 26. Scpt. 1646. —
Cantslcrcn ssal melde Rigsraadet, dvor stör Utilfredshed Köngen har
afHofmcsterens lange Ophold i Holland, „og crfare deres Mcnkng, om
Han der frcmdelcs kan blive uden Köngens ilisrepillation." Af Hans
Instruction kan Han ikke „trykke det ud«, som Han tillader sig.
5. Novbr. 1646.
*8) Köngens Drev af 4. Decbr. 1616.

Iv f. Glanze. S . 1410.

4S) Grevinde Ulfeldt bavde 1646 (strar efter Mikkclsdag) i Haag fodt en Ssn ,
til hvis Daab Faderen bod Gencralstaterne til Fadder, og gav Ham
Navnet I.eo kel^irus. Denne S s n skienkcde Regieringen et Compag
nie i hollandsk Tieneste; da Ulfeldt afslog den Barnet forst tillagte
aarlige Pension af 1000 Guldgnlden.
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udncrvnte Commissairer, Statssecretaircn Grcv B r kenne eg La
Th ui l lcr ke, kom til Underhaiidlinger, strandede UlfcldtS diplomatkske Talent paa den franste Politik.

Den viste sig vkst

nok ved de westphalste Fredsunderhandlinger temmelig tvctydig
og ustadkg i Henseende til Sverriges Interesse; men dog vilde
dct franste Sabiner, »den at fordcrrvc det med Danmark, ikke
giere noget Skridt for denne Magt, der künde stodc det nu i
Norden mcrgtkgere Sverrige, ellcr see ud som aabcnbar Begunstkgelse af den danste Etats Ferdecl.

Heroin udlod kardina

len sclv sig saa tydeligt for Ulfeldt, at denne vel maatte have
mcrrket, at der ved Underhandlinger ikke vilde vindes mcget
andet, end franske Complimcnter.

Jmidlertid gik de mundtlige

Confercntser k Paris deres Gang med al muelig diplomatisk
Courtoisie og Formalitet hos de franske Commissairer, og Ul
feldt provedc hvad Hans Talegaver künde formaae; men det
var saa langt fra, at Han künde drivc det til liegen Alliance
med Frankrige, at Han ei engang künde erholde det mindste
destemte Loste om noget Skridt for at bevkrke Restitutionen af
det bremiske Erkebispcdommc.

Han forlod saaledes Paris

»den at opnaae andet end Galanterkcr for sin Herre og sig
sclv; og kom endclig i Zulik Maaned 1647 over Holland hiem
til Danmark, efrer et hcclt Aars Fravcrrelse.
Endstiondt nu Ulfeldt, i en fuldstcrndig og udforlig Berctning b<>), ester sin Hicmkomst giorde Rede for sine forsogte
Underhandlinger i Paris, vilde Christian IV. ikke lade sig noie
med den Trost, at man havde behandlet Hans Ambassadeur
med udmcrrket Artighed ved Hoffet, cller ved at erfare, at
Hans Datter ikke allene öftere blev modtagen privat af Enkedronningen, men endog »vidste at gkore sig samiliakr hos hende',

bO)

haves endnu, skreven af hanü egen Haand, og et vidtlsftigt Udtog deraf hos Slange. S . 1137— 4L.
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saa at Dronningen .viste Grevinde Ulfeldt al sin Stads', ^ >)
og ved Afsieden forcerede hende et Gulduhr med Diamanter.
Köngen, der omtrent ved samme Ti'd havde havt den Sorg,
at miste sin crldste S o n , den udvalgte Thronfolger, hvis tidlige Dod var en Folge af stcrrke Udsvcrvelser i Drik, yttrede
ikke allene ved Ulfeldts Hicmkomst en hoi Grad af Kulde og
Misfornoielse; men vilde, som det syncs, i flere Maanedcr ei
engang siede Ham til personlig Audients.

Heller ei vilde

Köngen vidc af nogen Deel t at udrede de störe Omkostm'nger,
som Ambassaden havde medfort; Han paalagde strar Rigsraa»
det at udncrvne Commissaircr for at afgiore med Ulfeldt, hvor«
meget der var medgaact ^

; og sin tydske Secretair Fr. Gyn-

thcr, at ffaffe Ham Oplysm'nger om Ambassaden, og underhaanden udforffe, hvorledes det var tilgaaet med Pengcne, som
Ulfeldt havde brugt, ved Hielp af en vi'S von E i d i n g (Edinger?), .der siro 8ecretar>o ihm aufgewartet." ^4)
s>)'Sl-nge.

S . 1445.

«

Det hedder vel omsider i et B r. fra Kongcn til Canlslercn Sehested, af
II.A u g . 1647: „At Hofmesteren maa komme lil mig i Morgen, naar
Gud vil jez kommer til Kisbenhavn, det haver du i Gaar fornnmmet"; hvorhos Köngen «lover sig lidet godt i sinPung af Hans Visite,
dersom Han ikke kan give mere prsegnsntes rstiones for de mange
Penge, Han har fortoeret, end Han stristlig har giort." Men endnu
den 14. August syncs Köngen ikke at Hove s-ct Ham; og vcdbliver
fremdeles i August, September og Oclober at correspondere med Cantsleren om Ulfeldts Affaner. (Orenlor Anm. 4!1. 44. 4'r.)
^2) „Efrersom vi komme i Erfaring, at Rig.ns Hofmester er kommen i
Rigen igien, da skal de gode Herrcr D. R. Naad under sig ncevne
nogen af dercs Midte ud, som kan af R. Hofmester fornemme, hvad
paa Hans uhorte lange Ambassade er medgangen, paa det vi derom
kan have nogen Vished.« Ehr. IV. til R. Raadet. 17. Jul. 1647.
5*) Köngens Brev til Fr. Gynther af 28. Auz. 1617. „Nachdem ich
mi t dem Rei chs hof mei s ter wegen seiner Ambassade in S t r e i t
gerat hen." — Kongcn vil ogsaa vide: „wer die Gelder, so ausge
geben in Händen gehabt, und wer das C o m m a n d o über da s Ge
sinde gehabt, ob es allezeit Einer gewesen, oder unterschiedliche."
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Cantsleren Chr. Thom. Schested, der i cct og Alt, sclv i de
Christian I V. mest ncrrgaaende Familiesager, havdc og beholdt sin
HerreS Fortrolighed, var ogsaa den, som maatte paatage sig
det ikke bchagelkge Hvcrv, at vcrre Moegler lmellein Köngen og
Hans Svigcrson; og da Christian IV . i Esteraaret 1617, og
den sidste Vinter, Han levede, saa godt som ikke mere forlod
Frcderiksborg, skecte denne Uiidcrhandling for det meste striftlkg.
Köngen lod saaledes bl. a. Ulfeldt vide ved Cantsleren: at
Hans egenmcrgtige Reise til Holland havde vcrret aldeleö overflodig; hvad Han der havde forrcttet, künde ligcsaa godt og
bedre have fleet i Danmark; her havde nok vcrret dem, der
künde omgaacü med hollandste Commissaircr ligcsaa fornuftigt,
som det af Hofmesteren var stcct i Holland, m. m. r»)

Om

nu cndog Sehestcd i sine Breve til Nigshofmestercn saa vidt
mueligt har formildet Köngens Ord, maatte dog Meningen
vcrre ligcsaa lct forstaaclkg for Ulfeldt, som den maatte saare
Hans Stolthed, der cndog syntcs at vore i samme Grad, som
Han mcrrkede, at Köngens Gunst og Naade var aftagct.

Det

var Heller ikke blot den .»Hort lange Ambassade', der havde
frcmkaldt den paafaldende Forandring i Köngens Sindelag
mod Ri'gShofmestercn.

Den skrev stg allerede, som ovcnfor er

berort, fra et tidligere Tidspunkt; og navnligcn sra de sidste
Kn'gsaar (1611. 15 ).

Alle samvirkcndc Aarsager og Anled-

ningcr til den Unaade, hvorl Ulfeldt faldt, ligge vel ikke lige
klart for Dagcn.

Hvad der af Alt er tydeligst, er at Nigshos-

mestercn, som drev en overmodig Trodsen paa sin Stand og Myndighed imod Köngen videre, end man vced Eremplcr paa, at
nogcn anden Embedsmand og Adelsmand har dristet sig til,
cndog i Kongcmagtens ved Aristokratie» mest indskrcrnkede Pe
riode, forstod allermindst ved klog og bctimelig Eftergivenhed
IV. til Cuntsle en L'chcstid.

21. Scpt. 1647.
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at vi'nde det tabte Terrain tilbage.

Det maa vcl ikke lidct have

kranket Ham, at Köngen t saa lang Tid ikke personlig vilde modtage
sin tilforn saa hoit yndede og bctroede Svigcrson (om Datieren
forckommer der ved den Lei'lighcd intet i Kildcrne) »«); ja ikke
engang mere skriftlig henvcndte sig til Ham selv.

Men hvor lidt

Ulfeldt maa have vcrret hiemme i den hoiere Verdcnsklogsiab og
Mennestckundstab, eller til hvilken Grad Klogstab hos Ham
fordunkledes af Stolthed og Hovmod, lader sig upaatvivlelig
ligesaa klart tilsyne i Hans Fremgangsmaade mod Christian IV .
i denncs sidste bevedage, som under Begivenhedernr i A. 165»
og 51.

Den gamle, svage Konge havde vel for en Deel for«

andret sit Sindelag mod Rigshofmesteren, men ikke sin Charaktecrs godmodige Aabenhcd.

Ved at give efter for KongenS

krcrnkcde Folelse af sin Vcrrdighed, vilde Ulfeldt have vundet
meget; i Stedet for at Han, selv hoS Leonorcs Fader, tabte
ved sin uboielige og siet begrundede Stolthed.
Hvad der so»st havde vakt denne Folelse hos Köngen,
allerede Aaret for UlfcldtS Ambassade tll Holland, var for en
stör Deel dennes ukloge og »passende M r ln g af Hans Myndighed, og af hanS og Familiens Forbittrelse imod Vibeke.
Et tidligere Vidnesbyrd om, at Köngen var fortornet over at
Ulfeldt vilde controlerc Hans Udgistsordrer eller Anviisningcr
paa Rentekammeret, er ovenfor meddeelt.

Ogsaa under HanS

Fravcrrelse forckommer Beviser paa, at Christian I V. var kommen
til Erfaring oin, hvorledes Rigshofmesteren handlede lmod KongenS
56) Dct er ovcrhovedct paafaldende, at Leonore Christine saa godt som
cildn'g omtal.s i Köngens egenha-ndige Breve, og at der hidtil, saa
vidt mig er dekiendt, ikke er forekommet meer end et eneste saadant Brev til hende, i den talrige Mcengde af samme, som endnu er
i Behold. Dette, som er fra en temmclig sildig Tid (7. Jun. 1645),
og mtre koldt, end fortroligt i Tone og Indhold: har jcg, for SieLdenhedens Skyld, meddeelt. (Bilaz V.)
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Interesse og Befall,,g »?); vg at Han tlltog sig Rettigheder
t sin Embedsudovelse, der krcrnkede den kongellge Myndighed.
Flere og tydeligere Bevlser forekomme i Kongenü Breve til
sin Cantsler, efter Rigshofmestcrens Hiemkomst.

Han yttrer

sit hvicste Mi'shag med at dcnne har vlllet og vll udstrcrkke sin
Myndighed til en saadan Control oder Köngens Udgifter til
hanS cgne og Rigets Fornodenheder, at Köngens Befalinger
ikke maatte efterkommes, uden at Rigshofmesteren havde for,
synct dem med sin Paategnlng; men at Ulfeldt dcrimod endog
dristede sig til at give Anvnöninger paa Öresunds Told, uden
K ö n g e n s Bidcnde eller Underskrist.5») At Ulfeldt under
saadanne Omstcrndighedcr fandt sig foranlediget til, i Siedet for
at undskylde sig, fremdclcS at giore Paastand paa cn Auctoritet, som maatte voere Köngen ufordragelig; og at Han formclig besvcerede sig over, at Köngen ved umiddelbare Befalingcr og Bemyndigelser i Pengesager til Statholdercn i Norge
giorde Jndgreb i den danske Rigshofmesters Em bede^), vil
ei saameget undre os, som at Ulfeldt saalernge, uden et endnu
mere afgiorende Brudd, künde fortsoette sin Opposition, og vedligeholde sin trodsende Stilling.

Hans Ord i det nedcnfor (59)

anforte Brev til Cantsleren: ,

veux volontiors noruir ä

mon koz'; »!«» /e freien«/; </«e ce/a sort arec /e -es/iect
e/eu a ma c/rar§e," ere Hovcdsummen af Hans Fordringer,
og de i samme Skrivelse forekommende Attringer om Hannibal
^ » E stcrd i jeg formoerker, at Rigens Hofmester for Hans Bortreise Hä
ver tr vkt det i N o g l e af R i g e n s R a a d , at de paa sidsteMode
intet skulde giennemlobe Rigens Jndt-rgt og Udgift, mrget mindre af
Eder forncmme dens Beffaffcnhed — da Han doq vcl vidstc, at R i
gens aarliqe Udgift lober over 80,000 Rdlr. hoiere end Jndtcrgtcn"
o. s. v. Ehr. IV. til Rentemestercn. 15. Jan. ,647.
is) Skr. til Eantslcren.

14. Oct. ,647.

(s. Nord. Tidsskr. II. 434.)

s») Jrf. Ulfcldts Skr- til Chr. Lhomcsen Sehested.
(Nord. Tidsfkr. II. 437. 38.)

23. Lct. 1047.
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Sehested vise tydclkge Spor til den Skindsyge og Ankmositet
tmod Hans Svoger, som tkke uden Grund tilloegges Ulfeldt.
Dog syncs det, at man gaaer for vidt, naar man vil stll,
dre et i loengcre Tid uvenligt Forhold imcllem de to moegtigc Svogre, som et dodeligt personligt Flendskab; ja brin
ger uden Tvivl rcne Fabler, eller lose Gietninger ind t Histo
rien °o), naar man vil giere Schcstcd til cn af Hovedmcrndene
for Ulfcldts Unaade undcr Christian I V. og Hans Fald og Undergang efter denne Konges Dod.

De historiffe Kilder give ingcn

tydclig Anledning hertil. M an har i det mindste ingcn Grund til at
slutte fra de Skridt, Sehested, som Gesandt l Frankrige 1663
maat te giere for at forfolge Ulfeldt og söge at bemoegtige sig
Hans Person, til Hans Handlemaade imod sin Svoger 14 eller
16 Aar tilbage i Tiden.

I

Hunt Tilfcrlde havde Han kun

Balg imcllem at nedlcrgge sin Post, eller at udfore sin M o narks Befalinger; Han var selv for vant til at leve som Statsmand paa et heit Trin t Magt og Betydenhed, og havde,
paa cn alt for afgiorende Maade, for at redde sig fra det
truende Uveir, der svcrvede vver Hans Jssc, efter 1658 taget
Parti med Frederik III., til at Han siulde vcrlge det forste.
Det er ogsaa v«rd at bemcrrke, at paa samme Tid, som
Ulfeldt stod i det mest spcrndte Forhold til Christian IV ., og
Köngen meer end ecngang gav tydelkgt at forstaae, at Han
var lkgegyldig ved, om Rigshofmesteren blev i sin Post eller

60) Hertil Hörer ogsaa den ovcnfor (Anm. .ri) berorte Fortcrllkng om
begges personlige Decltagelse i cn Skilsmisse-Proces imcllem Chri
stine Munk, som aldrig fandt Sted; og hvorfra man dog forst har
villet udlede Fiendskabet imellem bcgge Svogre. — At der lcrnge ikke
var noget godt Forhold imellem dem, og at fornemmelig Ulfeldt,
efter 16.D, deskyldte Sehested for alt muligt Ondt, trcrder vist nok
klart frem af hidtil ubekiendte Kilder; men overhovedet var (som
andcnsteds ncrrmere vil blive oplyst) Forholdet noesten i det hele Ulfeldtffe Svogerffab fuldt af Splid, Kiv, Misundelse og stet Opfsrsel.
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ikke «'): har Hannibal Schested, der i Efteraaret 1617 var
kommen ned fra Norge, dceltaget med Ham og Köngens ovrlge
Svigcrsonner i at söge Rigsraadct om at gaae i Forbon for
Christine Munk.

Raadet efterkom denne Anmodning (den

I I . Novbr. 1617); og bette havde til Folge, at Köngen endelig den 18. Novbr. ti'llod at Fru Kirsten maatte »befrics af
hcndeS Arrest', og at hun maatte vcrre .ledig og los paa sine
Gaarde og deres underliggende Gods', samt reise til hendes
Vcnner i Jylland, .naar hun om nogct nodvendigt med dem
haver at tale.'

B i kunne hcrefter dog ei med Vished stge, om

Corsttz Ulfeldts Unaade, som Christian !V. d. 28de Oktober
udtalte i starke Zttringcr, nu var formildet, eller om den endnu
längere har vedvaret »den Forandring.

Hvad der imidlertid,

som det fortalles, pludseligt ffal have frcmbragt en saadan:
dcrom har feg hidtil ikke i nogen samtidig Kilde fundet Oplysning.

Det hedder derimod hos Slange .at Köngen faa

Uger for Aarets Udgang lod sig overtale til mildere Tan
ker om Rigshofmesteren'; og at Anlcdningen dcrtil var, at
baade Rigsraadct

og Andre

af Adelcn

forestillede Kön

gen Nodvendigheden af at söge Forbund med frcmmede M a g 
ier, hvoriblandt de forcnede Nederlande fortrinligen maatte
komme i Betragtning.

Hcrved fik Ulfeldt, som den, der forst

havde bragt et Forbund med denne Etat paa Bane, Lcilighed
til at komme for Köngen, og da formodcntlig at anvende sine
Talegaver baade til at stemme Ham for et saadant Foretagende,
og til, som det hedder .at satte sig saa fast i Köngens Naade,

b>) Saaledes i en Skr. fra Köngen til Cantsleren Chr. 2hom. Sehestcd,
Oct. >647: „Dil Han inter giore det hanncm af mig befalcs, da vil
»jeg sec mig om en Anden.« — »Vil Han intet langer bcsvcrrcs med
«det, hanncm af mig befalcs, da fkal det cndda med (Suds Hiclp gaae
«saa vcl lil, som det giorde den Lid Han endnu ikke künde snyde sin
„Nase.»
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at Alle forundrede sig derover.' «2)

As et egenhomdigt Brev

af Christian IV. (af 9. Febr. 1618, 19 Dage for Hans Dod),
sccö ogsaa, at Ulfcldt da havdc Abgang til Köngen, som bcfaler
Ham at komme til Fredcriksborg. " )

Jmidlertid vilde Chri

stian ligcsaa lidt nu (i Bcgyndclscn af 1618), som tilforn,
gaae ind paa Rigshofmcsterens Forflag, at tilstaae Hollandcrne
Toldfrihcd i Sundct imod en vis aarlig Sum.

Hvor vedhol-

dcnde Ulfcldt, det vcrre af Overbeviisning, eller af andre
Grunde, var for dcnne Plan, viste sig endnu efter Köngens
Dod.

Christian IV. havde allerede meer end et Aar vüst

Kiendetegn paa en stark Aftagen af Livskroefterne; og denne
tiltog saa betydcligt, at Köngen,

eftcrat have tilbragt Efter-

aaret cg Vinteren paa Fredcriksborg, uden at man endnu sporcde nogen paafaldende Aandssvcrkkelsc, den 21 de Februar lod
sig, ligesom i Anelscn om sit n«r forcstaacnde Endcligt, fore
ind til Rosenborg.

Her lagde Han sig dog ikke for den 26de

paa sit sidste Leie, hvor Han den 28de Februar om Eftermiddagen hensov, uden kiendclig Sygdom eller Smerter.
At Ulfcldt for Kong Christians Dod havde opnaaet en Forsoning med sin Svigerfader, kan vel neppe omtvivles; men det er
vansteligt at sige, naar den er indtraadt, og til hvilken Grad den er
gaact. I offentligc Kilder og Actstykker fo r Kvngens Dod, finde
vi faa eller ingen Beviser dcrpaa.

B i have af saadanne, egentlig

kun den af Slange bercltcde Omstandighcd angaacnde nye
diplomatiske Underhandlingcr med Holland; en Befaling om
Sogömaal imod Bisiop Brochmann og de to theologiske Profcssorer, Resen og Mortensen, som i sin Tid havde givet en
»günstig Erklaring imod Christine Munk, (egentlig imod hcndes
«-) Llnnze. S . >4-2.
0^) Det er det sildigste, jeg kiendcr og har i min Sämling, og Händler om
den bekiendte C a i Lykkes Afffcdigelse (som en af Köngens Herremoendi den Lids op^artcndc Kammcrherrer eller Hofjun?crc).
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Dottre, svm uagtct Köngens Forbud havde besogt hendc), men
hvilken Bcfaling ikke skal vcrre udf«rdiget for den 27de Februar,
eller D a g e n f or K ö n g e n s D o d ; hvortkl cndelkg kan lcrggcü Ulfcldts og Lconorcs Ncrrvcrrelse ved KongenS Dodsseng.
Hvad hkin kongclige Befaling angaaer, da bllver dens Bestaffenhed t dct mindstc meget mlstcrnkcllg, ved den eenstemmigen af
alle Vidende meddeclte Beretning, at Christian IV . fra den Dog
af, da Han lagde sig paa Dodsleict, bortviste enhver verdslig
Tanke og Regieringssyssel, og allene hcnvendte sit Sind til
Gud og til Religionens Trost og Opbyggclse.
Zmidlertld viste alting tydeligt nok, at fra dct Dicblik,
da Christian IV. udaandede sit sidste Suk, grcb Ulfeldt Leiligheden til, dcels i Folge sin Embcdsmyndkghed som Rigshvfmester, dcclS vel ogsaa ved personlig Zndflydclsc, at tilvinde sig en Autoritet og Zndflydelse, der oiebliklig viste sine
Virkninger.

Saaledes ogsaa i den, ei allene mcd personligt

Hensyn til den afdode Monark holst usommelkge og uvcrrdige,
men ncesten skandalöse Behandling, som dct Ulfeldtste Parti
anvendte mod Fru Vibeke.

Umiddelbart cftcr Köngens Dod

blcv hun paa en forhaancnde Maade, hvori den laveste Hcrvngierrighed yttrcde sig, bortfort fra Rosenborg, og den samme,
eller en endnu vcrrre brugte man ved hcndcs Begravclse, da
hun 8 Uger sildigere, som Nogle bereite af Sorg og Groemmelse, fulgte Christian IV . i Gravcn.

At man sidcn paa-

sagdc Ulfeldt, at Han .paa Rakkerviis havde ladet Vibekes Lüg
udforc, svm dog havde hvilet i Köngens Arm': kan maaskee
kaldes et efter Modpartiets Tarv nogct forstcrrkct Udtryk: men
det Sande er dog, at da man, saasnart Christian IV. var dod,
viste Vibeke ud fra Roscnborg, havde Cantsleren Schcsted sendt
hende en Karreet til at kiore dort i; men denne lod Ulfeldt
eller Nogen af Hans Venner (dct tillagdes Cai Lykke) skaffe
tilside, lod hende sirtte paa en ringe Postvogn, og med een
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hvid og een rod Hcst for dcnne kivre ind til Kisbenhavn.
Hvad der forcgik vcd Vibekes Bcgravelse (hun dode i de forste
Dage af M a i) veed man vel ikke noiere; men dog saamcget,
at hun eftcr Ulfeldts Foranstaltning, »den al Liigfcrrd, om
Natten Kl. 12 den 6te M a l 1618

blev fort ud af Byen

paa en Skarnvogn cller Karre, og jordet ved den saakaldte
Nye Kirke udcnfor Norrc-Port.
Sogte saaledes Ulfeldt og hanS Partie, ved ethvert Middcl, endog inden Köngen var begravet, at yttre en raa Hcrvngkerrighed over den styldlose Kone, hvks Person i det mindste
den afdodc Kongcs uforanderlige Hcngivenhed og Naade maatte
b^) Hcrom haveS en Beretninq i et Drev af 27. Mart. 1652 fra Resi
denten M a rt« Tanck, (som da opholdt sig i Hamborg) til Tbeod.
Lenthe. Nogle Dage tilforn havde Cai Lykke i Hamborg truffet sammcn med Ulr. C hr. G ylden lo ve. D-enne havde faaet Underretning
om den Deel, C. Lykke havde bavt i Modcrcns Dehandling, gik til Ham,
og fordrede bam ud, t il H e ft eller t il F od sz endskiondt de fsr
vare gode Vcnner og Duusbrodre. Cai Lykke sogte at undgaae Duellen z
men gav endelig nt Ord, da Han ei künde undgaae Gyldenloves Alvor.
Folgende Dag, da dcnne sendte sin Oberstlicutenant (Fuchs) for ar
heute Eai Lykke, tilbsd Han Ham en Hcst, om Han künde forligc Sagen.
Gvldenlove ftod paa sin Udfordring, og truede med „er wollte ihn
sonsten übel tractiren lassen." D a sneg Cai Lykke sig hemmelig dort
fra Bncn, og efterlod cn tom Undskyldning (hvoraf Copien havcs) til
Gyldcnlove. Dcgivcnhcden har babbelt hiftorifk Interesse, da den vi
fer, at allerede 1648 har Cai Lykke vcrret af det Ulfeldtske Partie, og
i ovriat charakteriserer dcnne uelc Adelsmand.
b5 )S. Hofprcrsten Nr. Laurids Iacobsens Dagbog (1647-51.) Kbh. 17?0.
p. 30. Iv f. H o ie r s Däncm. Voesch. S . 403 og Tab. 5. „Sie
starb vor ('lmFrin, und ward auf Ulfeldts Befehl au f einen Dreck
k arre n geworffen und vor der Stadt auf dem Armcn-Kirchhof be
graben." — Om S t e d e t , hvor Vibekes Liig blev begravet, er man
ikke enig. Laur. Jacobsen har: „i den nye Kirke uden N o r r e port." Dette synes da at vaere den 1546, i Anledning af Pesten,
udenfor Norreport opforte Lrerkirke, som blev nedbrudt 1648 z men
hvor der maaskee endnu 1618 var en »Kirkegaard for de Fattige."
En anden Kirke udcnfor Byen, henimodDesterport, opfsrtes 1625,
og stod til 1650. (Pontoppidan Orix. Nsfo. p. 201.)
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have bestiermn: saa var dcrimod Heller ikke saafnart Chri
stian IV . dod, for Christine Munk og hendes Svigersonner,
Ulfeldt i Spidsen,

satte alle Krcrster i Bevcrgclse, for at er-

holde al den Opreisning sor hendes og Familiens M r e , som
ved offentlige Erklcrringer af det nu regierende Rigsraad, og
ved Reitens Forfolgelse mod Fru Vibcke künde opnaaes.

Det

er let at indsee, hvorfor man med Jil og Jver sogte at drive
dette igiennem.

Riget var uden Konge, og den hoieste Myn-

dighed i Raadets Hcrnder.

Gienncm dette maatte opnaaes,

og haabede man at opnaac Alt, hvad man vel forstod, vanstcligen eller stet ikke vilde naacö undcr den tilkonimcnde Konge;
cg fortrinlig magtpaaliggcnde var det for den Ulfeldtske Families Stokthed, baade, saavidt det lod sig giere, at opreise
Kirstine Munks Akrc; og at giore hendes Borns ZEgtefodscl uom«
tvistclig.

Det forste Skridt hertil, der robede mere personlig

Hcrvngicrrighed, end poli'tisk K logstab, var, at Kirstine Munks
Son Grev Valdcmar Christian og Corsitz Ulfeldt (26. Mart.
I6L8) begicrede af Nigsraadct,

at Sicrllandö Biflop Jcspcr

Brochmann og de theologiste Prosessorer Hans Resen og Lau
ritz Brochmann, hvilke de havde stcrvnct til Herredagcn for at
lide Dom i Anlcdning af en for Fru Kirsten, eller mere for
hendes Dottre »günstig Erklcrring, de i sin Tid havde afgivet
til Köngen, maatte, indtil Dommen faldt, blive suspenderede fra deres Embeder.

Dette ublue F o r l a n g e n d e b l e v

dog, vel med stör Hoflighed, men med Bestemthcd afviist;
f'Rigens Raad forhaabc, at de gode Hcrrer ei lade sig ilde
befalde, at den Bcgiering om üiispenxione rili vkiicio ikke eftcr«
kommeö'1 og Ansogerne i Venlighed meddeelt det Raad, at de
hellere uden Rettergang, ved Forlig og en billig Erklcrring af

66)Maaffee er det forncmmelig udgaact fra Grev V a ld e m a r .
er i det mindste ffrevet heelt med Hans egen Haand.

Brcvct
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de Tiltalte, vildc faae denne S a g afgkvrt; hviiket ogsaa lcrn«
gere hen paa Aarct skccte.
Dette var imkdlcrtid ikke Hovedsagen. Selvsamme Dag, som
Raadets Svar indlob (13. Apr.), lndkom FruKirsiine Munk, (der
nu var kommen ovcr fra Jylland) hendcs Son Baldemar Christian,
og tre af Svigersonuerne, Ulseldt, Sehested og Lindenov, mcd et
vidtloftigt Klageflrkst over de Forfolgclser og den haarde og voldsomme Behandling, som Fru Kirsten i saa mange Aar, .sormedelst
Logn og Bagvafferi af onde og u a r l i g e Folk", har maat»
tet lide, og hvorved hun .uden og inden Riget var bleven beloket og vanseret, hendes Born og Slcrgt til storste Forsmcrdclse."
De fordre dcrfor Lovens Hcevn og Straf.for saa grovc Bestyldninger t ubcviist Sag"; lkgesom ogsaa den forrkge Begien'ng om Theologernes Suspension gi'entages, og at en viS
D ag til Processen imod »Wibcke og hendes Anhang maatte
berammcö" — .dette letfoerdige, ugudeligc Menncfle, (som hun
paa et andet Sted kaldcs) som baade vcd sit forbandcde Lcvnet
har foraarsagct Herren Spot i lcvende Live, og i Graven."
Men da en saadan Rctlergang, naar den ffulde fores offcntlig,
ikke künde gaae af uden at gravere den afdode KongcS SEre:
da .saac nian helst, at Rigsraadet vilde lade denne S a g mcd
Wibekc foretage udi Eenrum, og lade hcnde efter kort
Pr oc eS vedcrfareS hvad Retten mcdforcr."

I

hvor hoi og

fernem en Tone dette Jndlcrg til Rigsraadet endog hcelt igiennem
er strevct, saa overgaaer dog intet den ovcrmodkgc Trudsel,
som Klägern« anbringe, hvorlcdcs de selv ville tage sig til
Rette, dersom Processen mod Bibcke ikke faaer sin hurtige
Gang

Raadcts Svar herpaa (af 15. Apr.) er mcrrkvoerdigt

ved dets Fornuft, Sindighed og Billkghed; men vidner tillige
67) »Paa dett W ii icke sielffuer, dersom udimod al forhaobning vi herudi
fkulde vorde opholdt, skuldc nsdcs til at tractere hcnde paa vcrrre M aneer, end vor Fru Moder saa oste har vcrret medfarct.« Af dette
Histor.sk Lideskiift. lll.
2..»
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at man endnu betragtede den Ulfcldtste Familie som et

mcrgtigt Parti i Riget, hvilket man fandt Anlcdm'ng ttl at
omgaacS staansomt og opmcrrksomt.

Fordringen, at forhore

Fru Wibeke i Ecnrum og behandle hendcs Proces summarkst,
afviscS med Alvor, og Klagernc paamindcs om, .at nokcs med
den Dom , som efter Rettergangs Bcstaffcnhcd kan falbe.' —
»Udcn Forhor (tilfoies der) hcnde at conclemnere, vilde foraarsage ligesaa stör Klage over Rigcns Raad, som nu hores over
den Sal. Herre, der lod F ru K i rst en »den Lov og
D o m anholde og arrestere.'

Tilligc haaber og begicrer

Raadet, at Ulfeldt og hanS Svogre nu

ikke loengere ville

.absvntere sig fra dem', for at ikke de offentlige Forretninger
og det forestaacnde Kongcvalg for andre SagcrS Skyld stnlle
hindres.

Endclig berorcS ogsaa cn ny .Memorial', som Stat-

holdcren Hann. Schcstcd samme D ag havde indgivet til Raa
det, og om hvis mange Punkter det synteS man bedst mundtlkg
künde conferere; dog helft med mindre Heftighed og mere Venlighed, end i den sidste Conferents
M an secr af bisse Forhandlinger, at Rigsraadct gik frem
med mere Forstand og Sindighed, end den Ulfcldtste Familie;
og at denne, hvad Modercns S a g angi'k, var langt fra at
kunne vente sig ubetingct Mcdhold og Estergivenhed hoö Raadet.
A f dcttes Medlemmer vare Heller ikke Mange Ulfeldts personlige
Benner; men Hans og Familiens Forhold til den afdode Konge,
markvardige Lctstykke haveS Originalen/ skrcvet heel (og uden Tvkvl
conciperet) vcdHann. S ehes t eds Haand. Man kan i det mindfte
ikke paa den Lid, cller i dette fcrlles Skridt) finde Spor til det starke
Uvenffab imellcm de to Svogre.
E»v)„Og cfterdi udi den sidste Conferentz adskilligt kned stör Hastighed og
„Jvrighed til R. Raad blev forebragt, som man af Medbrodre vel
»ikke havde formodet: saa forhaabe vi, I gode Herrer i Venlighed
«/herefter ville med os handle og conlerere." — Uden Tvivl har den
omtalte Memorial angaaet Kirstine Munk, hendeS lovlige ZEgteffab,
h.ndlö og DsrneneS fremtidige Stilling og Rettigheder.
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Ulfeldts Rlgdom og hole Cmbedspost, Hans og SehestedS Navnkundlghed og bekicndte Talenter, bidrog i Forenlng til at ved«
llgeholde Rigshofmestcrens og Hans Slcrgts Anseelse og Znd«
flydclse.

Familien opnaaede ogsaa, ved at fremloegge en egen-

hoendlg Erklcrrlng og et Brev fra Christian IV. tll Kirstine
M u n k ^ '), at R. Raadet den 18de April l et under RigetS
Segl udstedt Brev erkiendte hendes lovlige Mgtestab; l hvilket
Dokument man vel ogsaa berorte hendeS BornS oegte Fodsel,
men reserverede Hertug Frederlk allcne Rct til Thronfolgen.' " )
V i sce heraf tillige, at stiondt Raadet, som Rigsstyrelsen i
Folge Statsforfatningen tilfaldt under en Thronledighed eller
Mindreaarighed, havde udncrvnt et Regentstab, bestaaende af
Rigets fire hoieste Embcdsmcrnd (Rigshofmesteren, Cantsleren,
Marsten og Admiralen), betragtedcs dets Magt og Myndighed
dog som den hoieste l State».

Ulfeldts Svigermoder vandt

tmidlertid herved ingen voesentlig Forandrlng l sin Stilling; og
der oprandt lnden kort Tid Omstcrndighcder, som for Ham sclv
blcve endnu langt mindre günstige, end Hans sidste Periode
under Christian IV.
Det Forhold ncmlig, hvorl Ulfeldt kom til den präsumtive
Thronfolger, Prinds Frederik, havde allerede lnden Faderens Dod ingen god Grund at hvile paa.

Denne Fyrste

havde, saavel medens Hans crldre Broder levede, som efter
6") M an maa vcl formode, at Originaler»« til bisse Breve (bat. Lundegaard den 23. Aug. l6 I5 og Krempe den 8. Sept. 1628) havc rxrret
R. Raadet forelagte. Nu eristcrer her tun en red Hannibal SehestedS
Haand tagen Afskrift af de to Documenker, hvis Rigtighcd er bevidnet
ved C. Ulfeldts, H. Schcsteds og HanS Lindcnovs Undcrffrift.
^ O rigin alen til dekte Rigsraadets Diplom, udfardiget paa Pergament,
under Rigels Segl i Inlerregnuin, rar I72<> i Grev Wedel til Vedelsborg Hans Eie, og kisbtes paa K l e v e n f c l d t s Auclion 1777
(s. üluseum lilevcnlelstian. p. 2ä7) til Grev Ulfeldt i Wien, af den
keiserl. Legationssecr. Metzburg, for M Rdlr. Cour. Der cristerer
et Slags Fae-Simile deraf, med Tegning af Seglet.

L>«
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denneS Dvd, staact i mere Fiernhed fra sin kongelige Fader;
ligesom ovcrhovedet Köngens Mgtcstab med K. Munk, og Forholdet med de heraf udsprungne Dottre og dcreS LEgtcmand,
ei künde andet cnd fierne begge Prindscr fra Kongehoffet.
Den udvalgte Thronfolger levede cfter sit Gifrcrmaal ncr«
sten udelukkcnde paa Nykiobing Slot paa Falster;
Frederik mest k Bremen og i Hertugdommerne.

Prinds

Ved FaderenS

Dvd maatte Prindsen snart moerke, at Hans Balg til Konge
ikke blot saa godt som ene laae i Adclens, og scerdeles i Rigsraadets Hcrnder; men at ogsaa Ulfeldts Stemme og Jndfly«
delse maatte vcrre af betydende Borgt, og at den under vissc
Omstoendigheder maastce künde komme til at giere Udflagct.
At Ulfeldt vel hellere havde seet en andcn bestige Thronen, end
PrindS Frederik, kan der neppe tvivles om; og meget tydcr
hen paa, at Misforstaaelse imellem Prindsen og Rigshosmestcren, og et vist Nag, en ficndtlig ellcr uvcnlkg Stemning til
Leonore Christine hos Prlndscsscn, den Lyncborgste S o p h i e
A m a l i a , have vceret oeldre cnd Christian I V. Dod og Kongcvalget.

Undcrsogclsen af disse Forhold, af Sophie Amalies

Charakteer og hendes Zndflydelsc saavel paa de politiste Begivenheder, som paa det Ulfeldtske SEgtepars Skiebne, maa
fvrbeholdcs en sildigere Tid.

Kilderne til en saadan Under-

sogelse ere deels endnu ikke komne for Tagen; dcels ville de
vel altid komme til at sattes " ) .
Hvad der i Valghandlingen trcrder offentlkgt frem, tyder
snarere paa Adelens Enighed, saavel i at ville tage Prinds
Frederik til Konge, som i at indskroenke Hans Magt, end det
berettiger öS til den öftere yttrede Formodning: at der blandt
7') En Efterretning hos den vist nok i hsi Grad utilforladelige R i e g e l s
meddelcr: at Sophie Amalias Correspondents efter hendes Dod blev
brcrndt, paa Christian den Femtes Bcfaling. (Sm aa histor. Skr. I.
C . .127. 329.)
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Abelen var Uentghcd, ja et Parti, som hellere onstede den
holstenske Hertug til Konge.

At Ulfeldt, som Nogle ligeledeS

have mcent, virkelkg flulde have arbeidet imod Prindsens Udvoelgelse: lader sig Heller ikke med nogen beviislig Grund sige,
og maa vel snarest betragteS som blot Formodning om det,
Han efter sin Tilboielighed nok havde vi'llct giere, hvis nogen
Muclighed dertil havde voerct; og som et Middcl, Hans starke
Modparti ved det nye Hof gkerne bctiente sig af, for at giere
en Mistanke hos Köngen til Sandsynlighcd eller endog M S heb " ) .

Ulfeldt maatte i ethvert Tilfalde snart have ovcrbcviist

sig om, at det ikke vildc blive Ham mucligt at hindre Balget;
men at Han i Rigsraadet for sin Deel har mcdvirket til at ind«
strcrnke den nye Konges Magt ved Haandfastningen, er baade
troeligt og rimeligt.

I

ovrigt var Stemningen for en saadan

Jndstrcenknkng, og der i betydelig Grad, herskcnde hos den hcle
Adelstand; i hvor langt det endog var fra, at den vilde feie
Rigshofmesterens Stolthed og AIrgiern'ghcd.

Z a det synes

endog, i Folge de Forflag og Begicringcr, som i den Henseende udgik fra Adelens Deputercde, at en saadan Stemning
har voerct endnu stärkere hos bisse, end hos Raadet; og derimod hoS de Deputerede en noget mindre aristokratist Aand.
Frcderik den Tredkcs Haandfastning blev, som bekiendt,
en af de haardeste, nogen danst Konge hidtil havde maattet
indgaae; og den vkgtige Tilscrtning i samme, at Rigsraadet

72) Saaledes fremstiller i det mindste U. sclv Sagen.
„Venne I U e drinAende all mine ^tisundeee oc
esleL bece katvee forvnlt mi^
sU foifölgelse oc VlzcKe; l!»i de braele Hans. Konßel. Ala>tl. ^di
menin8, at iex vai- .Varsa^ lil det som samptliß Ki^ens Kaad oc
8tendeene dallde slultel oc gs>i-oderel. — — l)c vae Hans ^lavlt'
all deeis vsandferdi;; ^nZituende saaledes belaßen, alt in^en K a 
t i o n es Kunde linde ?l«lr — mens ttans ^la>ll. viste sig me^et
vmild imod m i?, oc dedd vd med msnZe Vredis Ord.„
Hsitrcrngende Vres-Forsvar, 1652. p. 55 .
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herefter altld stulde bestaae af 23 Medlcmmer og erstatte de
afgaaende ved eget Balg af tre Candldater, hvoraf Köngen
maatte udncrvne een, synteS at giore Raadet endnu mere uaf«
hcengigt af Köngen.

Hvorfor RigsraadetS Magt, under Fre-

derik Tredics forste ti Regkerkngsaar som indstrcrnket Konge,
deSuagtet snarere aftvg, end forogedcö: er et Sporgsmaal,
hviS Besvarelse Hörer til denne Konges, tkke til Ulfeldts Hi
storie.

Dertmod troer jeg det ikke overflodigt til at lcrgge for

Dagen, at Ulfeldt vist i det hoieste kun i Rkgsraadet (som Han
endog en Tid lang havde holdt stg borte f r a " )

kan have

havt nogcn Jndflydelse paa Valgforholdene, at give en kort
Oversigt af disse efter de utrykte Kilder.
Allerede for Christian den FierdesDod, og som en Folge
af denne KongeS Udstrivning af et Mode til Kongevalg den
Ild e April 1649, havde den danske Adel begyndt at samle
stg k de forstiellige Provindser, vedtaget at vcrlge Hertug Frederik til Fadercns Efterfolger, og undcrstrcvet en Forpligtelse
t den Hensecnde, som de overdrog deres udvalgte.Fuldmcegtige',
der stulde mode paa hele AdelenS Vegne, at giore gleldcnde
ved Hcrredagen.

Saalcdes var den jydske Adel samlet lB i 

berg, og understrcv der et saadant Dokument d. 3. Februar.
Af Adelen i Sicrlland, Lolland og Falster var en stör Deel
samlet t Ncrstved, hvor de understrev en lignende Forpligtelse
d. 1. Marts, og valgte imellem stg selv ti Adelsm-rnd som
deres Fuldmcegtige til at mode i Kiobcnhavn den Ilde April " ) .
Aed Valgmodet indkom fra samtlige AdelenS .Fuldmcegtige og
73) See den ovenfor (Side 378) anfsrte Skrivelse fra Raadet af 15.
Avril 1649.
74) Disse Documenter, ligesom Adclcns Commissairers forstiellige Indlceg
til Raadet (af 17— 27. April), angaacnde Haandfcrstningcns Skcrrpelse og Forogelse med flcre Artikler — ere endnu til i Originalerne.
Derimod mangle Documenterne for den fyenske og skaanske Adel.

3«z

Corfitz Ulfeldt.

Deputerede', iTallet 33,

under I7de, 25de og 27de April,

Ire forsticllige .Jndlcrg' eller Andragender til RigSraadet om
saadanne Punkter, som Abelen udtrykkelig begierede at maatte
tilfeics og indfores i Haandfcrstningen.

I

bet forste drives

tscrr paa, med bet snareste at ivcrrkscrtte Balget, »som ingcn Di«
latlon kan taale'; og.saafremt noget künde voere, som herudi
i en eller anden Maade künde hindre eller giere Ophold, at
saadant maatte afffaffes, og p u d l i c u m for a l t i n g haveS
udt A g t.'

Efterat Adelens Deputerede den 18de April havde

valgt Hen ri k R a m m el til Bekkeskov, Hofmcster paa Soer,
til deres Ordforcr ved Conferentserne med Rigsraadet, holbtes
den ferste af bisse samme D ag, hvor AdelenS Deputerede til
Slutning tilkiendegav og begierede:
.at esterdi det kongclige Balg berocr fornemmelig paa
den adelige Stand, som haver frit Kaar og Balg, en
Konge at vcelge, og esterdi at Rigens Raad, som er af
een Stand med Adelcn, de sig da vilde dertil beqvemme,
at Adelen med dem, og de med Adele», underskrive og
forscgle hviS Election og Balg giores skal, som tilforn
haver vcrret brugeligt.'
Samme Dag (d. I 8de April) og de to folgende Dage
sendtes sra AdelenS Fuldmoegtige to Deputerede til hver af de
andre to Stcrnder, de Gcistlige og Borgerstanden, som ligeledeS
vare reproesenterede ved deres valgte Deputerede; hvilke Adelcn
meddeeltc dereS eenstemmige Beslutin'ng, at udvcrlge Hertug
Frederik til Konge; dog saaledcs, at de forste vilde giore de
ovrige Stsnder deelagtige i Balget, med det jAnske, at alle tre
Stoender heri maatte findes fuldkommen cendroegtige.

Herom

mvdtog de ogsaa en ganske tilfredöstillende Erklcrring sra begge

Heriblandt vare af Norre-Jvlland 8, af Fyen 6, afSicrlland IN, af
Skaanc og Blegind U; Rizsraadcks Medlemmcr vare i Tallet >8.
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dt andre Stcrndcr, tilllgemed Forstkkrtngcn fra Vorgcrstanden
om et venligt og vclvilligt Sindclag mod Adelen'

Denne

havde allerede under I7de April indgi'vet et fuldstcrndigt Udkast
over de Punkt», som man af aldre Kongers Haaiidfcrstninger
«fra Christoffer II. lndtil Christian IN .) begkercde indforte i den
ncrrvcrrcnde.

I

Jndlcrgget af 25. Apr. urgereS bl. a. stcrrkt

paa, at de mange .understukne' Lehn, som Rigets gode Mcrnd
for havde nydt og nu en Tid lang have ligget til Regnstab,
igken maatte .adstillcs' og tillaegges Adelen.

( I Fortegnelsen

over samme opregnes i Alt 85 saadanne danste Lehn, Skaane
og Bleking iberegnede.)

Under 27de April gientog Adelens

Depliterede dcres forrige Begicrknger om Tilloeg til Haandfoestningen, og bcgierede tillige Raadcts Erklcrrtng og Svar paa
8 Hovcd-Postcr " ) , som de Deputercde ansaae det for «nagt«
^ » D e tokkcde Adelen storlig sor dcres velmecnte Communication og for
dercs gode Villie imod dcres Stand; lovcde og tilforpligtede sig, saa
sandt de vilde agtes for crrlige Mcrnd, at de herefter ffulde mene
Adelen vel, uden al Argelisr, og intet andet tale dem paa, end det som
godt og oprigtigt er i alle Maader." (1l). April M18. Borgerffabets Deputercde samledes paa „Compagnietj" Gcistlighedens i Frue
Kirke.)
"7) Mcerkelige ere bl. a. Nr. 1. „Ere alle Rigens Stcender venlkg begie
rendes, at for menige Rigens Raad en Gang om Aaret maatte giores
Ne g n s k a b for al R i g e n s I n d k o m s t , Told og andre Oppebsrseler, hvod Navn det ncrvnes kan, af Danmark og Norge." fDet
samme var indfort i Indlceqgene af 17de April (efter Christian I. og
Kong Hanfes Haandfcrstninger) og af2rde Apr.^ 3. ?tt ingen n y F o r o r d n i n g maa, uden samtlige Rigens Raad Fuldbyrd og Samtykke,
givrs. 5. Eftersom Fcrdrelandets Lilstand og Leilighed er saa ringe,
begieres venligen at i ngen flere S t ä n d e r udi Ni get maatte
a d m i tt e r e s uden den adelige, geistlige, borgerlige og Bsnderstand,
anseendes at Landet ikke uden de andres Fortrcrngsel flere kan fede og
underholde. fFormodentlig sigtcs her til Oprettclse af en hoiere Adels
stand af Grevcr og Baroaer.^ 8. Eftersom menige Stcender ere
de som Köngen og Riget udi Nsdstid fflille have Rych aff (sic), begiercs venlig, at de udi dercs gamle Agt og Vcrrdighed maatte erholdcs; og formodes, at Rigens Raad saaledes udi al Lrang og paakommende Lilfcrlde des storste Assistcntö af dem have at formode.«
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paaliggende at tilfoic Haandfcrstntngen (hvoraf dog flere ikke
bleve optagnc.)

Hcrcftcr udstedtes Balg-Acten af Raadet (18)

og samtlige Adelsdeputerede (13) i Forening, den 4de M a i;
og den valgte Kongc understrev Haandfcrstningen, saaledcs som
den var bleven vedtaget, den 8de Mai.
Frederik lll. og Hans Dronning kiendte for vel Ulfeldts Sin«
delag, og hvorledes det havde yttret sig for, under og efter Chri
stian den Fierdes Dod, tkl at Han skuldc voere uvidende om, at
Ulfeldt, Hans Svogre og hanS Parti, i det mindste havde bidragrt dercs gode Deel til Haandscrstningens Strenghed.

Bed

Kronkngsgkldet, fortcrlles der, da Binen havde virket hos Kön
gen, som ellers overhovedet var meget maadeholdende, og tillkge
havde den Egenhed, at stcrrk Drik gkorde Ham alvorlig, künde
Han ikke holde sig fra at give sin krcrnkede Folelse Luft.

Han

fandt en Leilighed til, afsides at sige til Ulfeldt: .Corsitz! I
har idag bundet mine Hcrnder; hvo veed, hvem der kan binde
EdcrS igien!' —

Ulfeldt, som god Hofmand, var ikke forlegen

for Svar paa den strenge Tiltale: .Havde man bundet KongenS Hcrnder for Haardt, saa var der vel Raad til at lose dem
igien;' og dermed var det vist nok Hans Mening, at naar
Köngen vildc det, saa var han Manden dcrtil.

Men Frederik

den Tredie taug til dette Sv a r, og Ulfeldt, som vel allerede
havde cn Forudfolelse af det Forhold, hvori Han vilde komme
til at staae til den bund ne Konge, fandt det ikke raadeligt
at oppebie mcer end een Tiltale af den Art, men sogte Leilighcd til at komme bort fra Taffclet, da Köngen igien havde
sat sig. — Denne Scene anforcs her, fordi den omtrent giver
os et Billede af, paa hvad Fod Köngen og Rigshofmesteren
kom til at staae til Hinanden, fra det Vkeblik, da Frederik III.
maatte tage imod Kongekronen af Rigsraadcts og af Ulfeldts
Hcrnder, og det berovet ncrsten cnhver af de SouverainitetsJuvelcr, den enduu havde tilbage.
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Ulfeldts offentlige Stiking t Skaten, k Rkgsraadet og t
sine Embeder, vedblev imidlertid uforandret under den nye
Konge, fra Hans Udvcrlzelse og Thronbestigelse (M a i 1648)
indtil Efteraaret 1649; og i dct Udvortes syntcs Forholdet
tmellcm Frederik IN. og Rigshofmesteren eftcrhaanden at udjcevnes.

I

det omtalte TidSrum indfalder den sidste betydende

politistc Handling af Ulfcldt, hvori Han endnu fremtrcrdcr som
dansk Borger

og Statstkener: Hans andet Gesandtsiab til

Holland 1649, hvortil Han afreiste i Februar Maaned
Det var Ulfeldts gamle Raad, at Danmark siulde stotte sin
politisie Sikkerhed ved Forbund med Holland, snarere end med
England, der nu virkelig kom til Udforelse; tildeels vel fordi
den syncs at vcrre bifaldet af Rigsraadet, mcdens Christian IV.
endnu levede, og fordi Fknantscrnes siette Tklstand ved denne
Kvnges Dod satte Frederik III. i stör Forlcgenhed for Penge;
deelS maasice ogsaa, fordi dct Parti, Ulfeldt havde imod sig,
gicrne saae Ham fiernet fra Danmark.

I

ovrigt künde der

neppe vcrre Tvivl om, at naar der siulde underhandles med
?d)De trykte Kilder dave intet beftemt herom, eller om Folget, bvormed
Ulfeldt reiste. I et Drev fra P. Wide til Residenten P. Juel i
Stockholm (Kbh. 1. Febr. 1649) hedder det om „Rigens doffmesters
Abue senk": „Den 8. Febr. schulle alle di, som schulte reise med
„hannem, vere til siede vdi Colding; mens huad Hans negociacion
„skall vere, och huormange der scholl vere vdi Hans suite, vcea Leg
„icke rett. Log ere bisse mig bewusi: Jorgen Biclche, Kan Lyche,
„Borstrop Giedde, Ole og Magens Rosenkrandz, Jorgen Reedz och en
„af Mogens Kaases Sonner." Af et k. 8. til Brevet snnes det
utvivlsomt, at Grevinde U. har fulgt sin Mand: „Jeg forglemte
Be r e t e R e n h o l t s H a n s o n , som folgcr mcd Froken Eleonora."
At Ulfeldt ogsaa i denne Ambassade maa have paafort Landet en
urimelig stör Bekostning, tor vel fluttes af denne Post i en
Erklcrring over Rigets Gield, som den var i A. 1652, og fra bvilke
Anledninger den var opstaaet; hvilken Frederik Hl. d. 6. Oct. 16^52
indgav til Raadet: »Corfitz Ulfeldt, som da var Rigens Hofmester,
„Hans Ambassade til Holland bclober sig over 150,000 R d l r , hvoraf
„en stör Deel endnu aarlig forrcntcs." Log tor dct vcrre uvist, om
h.r menes den forste eller anden Ambassade.
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Hvlloenderne, var tkke let nogen bcdre at voelge dertil, end en
Mand, der var saa vel bekiendt med Terrainet.

Ulfeldt selv

har uden Tvivl haabct, ved et heldigt Udfald af denne Underhandling at vinde i Anseelsc.

Han havde vist nok allerede, da

Han 1619 forlod Danmark, en Fornemmelse af, at Hans Stierne
ved Hoffet var dalet endnu dybere, end t Hans SvigerfaderS
sidsie Leveaar; men Hans Stolthed, Hans Tillid til sine T a 
lenter, sin Rigdom, sit Parti, og til den Frygt, som det ved
flere Leiligheder viste sig, man cndog langt sildigere i Tiden
bar for Hans personlige Magt og Jndflydclse: dctte tilsammen
gav Ham et M od, der endnu efter Hans Hkemkomst snarere
pttrede sig trodsende og overmodigt, end i Aftagende.
Ulfeldts Underhandlinger i Holland kunne vel overhovedet ikke
kaldes ganffe uheldige (under Forudsatning af at en Alliance med
denne Etat, hvilken Han nu engang betragtede som uundvoerlig
for Danmark, skulde opnaaes), men gik derimod atter en
meget langsom Gang.

Dette forklarer Han selv deels af Fol-

kets Natur, deels af de Hindringer, som den svenske Resident
S p i r i n g af alle Kroefter strcrbte at loegge i Veien for UlseldtS Formaal.

Den svcnste Regkcring var bleven opmcrrksom

ved den nye danske Ambassade, og ikke uden Urolighed ved
at ersare, at Hollcrnderne nu heldede meer end forhcn til en
Alliance mcd Danmark, og at man fra dette RigeS Side ikke
var utilboielig til at tilstaae dem saadanne Fordele, vedLettclser
i Tolden og for dercs Skibsfart paa Ostersoen, som hverken
künde vcrre Sverrige ellcr de andre omliggende Stater ligegyldige.

M an lagde saa stör Äcrgt herpaa, at S p i r i n g , efter

en Berctning af Ulfeldt, offentlig i et Sclskab havde sagt:
.en Alliance imcllcm Danmark og Holland vilde gkore de Svcnste
storre Skade, end om de havde tabt to Slag imod de Danste.'
Under saadanne Omsicrndighedcr, og da den svenste Re
sident,

som dog ikke synes at have voerct en sirrdeles fiin
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Diplomat („>I ost impotuoux ^ peu äiseret" sigcr Ulfeldt om
Ham) beugte alle Midier, ogsaa Bestikkelser ^ ) , fov at forstcrrke
sit Parti hos Hollcrndcrnc: kan det ikke saameget undre vs,
at hele Sommeren gik bort med disse Underhandlinger, hvorom
Ulfeldt, (der endog, i det mkndste i Begyndelsen, stod i umiddelbar Brevverling med Frederik Hl.

for Resten fcrvnli'gen

sendtc Beretninger til CantSleren Chr. Th. Sehested, med hvem
Han endnu paa den Tid stod paa rn god Fod.

E t Forsvars-

forbund tmellem Danmark og de forenede Nederlande paa 15

7V) „II lsit de lg pgrt de la Oouronne de Snede tout 8on possible pour
empsclier le dit lraiel^, L il a force psrlie8 de ceui-c? de 8on
co8l^, ck cels per ßrsnde corruption. Jeg haffuer hofft nogle fede
Svin, som haffuer omstott och splllt nogle af Hans Ollie Knicker, saa
ieg haffuer faatt nogle af Hans paaminSide; j'cspere I»onne i88ue;
mens vi drages om Klinckebondid." (Ulf. ril Cantsleren Sehested, 23.
Aug. 1049.)
^o)Man har endnu disse to egenhcrndige Skrivelser (hvori enkelte Ord
ere givne med Chiffre) fra Köngen til Corf. Ulfeldt:
„Anlangcndis dett som Hand mkg tillichriffuer om ^ ---------------med diss behor — -------------till att giore---------------------- nogen
vnsettning, disligest 50 Zentner Krud, och att dett icke künde belobe
offucr 2 i tusind Ndlr. och end mindre att betales i to Aar, da er
Jeg dermed vell tillfreds." dat. Kiobenh. A. 1649 d. 12. M ay.
F r i d er i ch.
R i g e n S H o ffm e ste r h e r Corfitz U lf t ld

t ill H ä n d e .

„Jeg haffuer bekommitt Ebers Schriffuelse Anlangendis die 15.
tusind R d lr . ----------------som schulte optagis paa inlere88e, Saa er
Jeg dermed nochsom tilfreds derjom pengene künde betales til wisse
terminer, foruden att betalis till denne forstkommendis Omschlag,
Lhi jeg dertill ingen Middel wed. Doch stiller Jeg bette altt til Hans
Egen di8i,o8itionz Jeg forhaaber Hand haffuer. bekommett den begierte Creditif. Hermed Milieu."
Friderich.
d a t. A i s b e n h a f f n d. 7. A p r i l . A o . I b i s .

Det synes temmclig klart, at her i den forste af disse Skrivelser,
og maaskee i begge, handles om den Hielp, man vilde give den fra
England fordrevne Carl II. — en Sag, der i Ulfeldts sildigere Levnetsomstoendigheder med saa stör Opsizt kom paa Bane.
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Aar blev omsider ogsaa virkelkg affluttet den Sde Oct. 16 IS ;
men Resultatet deraf gik ikke videre end tll en Forpligtelse om
giensidig Krigshielp paa ISSN M and,

naar et af Rkgerne

blev angrcbet, og Fred ikke künde vpnaaeS vcd Mcrgling inden
en Maaneds Forlob. — Den anden Gienstand for Underhandlingen, den Vrcsundske Tolds Redemption eller Aflosning, kom
Ulfeldt ogsaa til Ende med, og sluttede Heroin under samme
Datum den anden Traclat med de forenede Niederlande, hvorved
Staterne, imod at erlcrgge 350,000 Tylden, eller 120,060 Rdlr.
Spccies aarlig, og et Forskud af 200,000 Rdlr. strar, siulde have
Toldfrihed for deres Skibe, i Sundet og Beltet paa 36 Aar. —
I

ovrigt havde Ulfeldts Adfcrrd i Holland, under og cster disse

hanS sidste diplomatiske Underhandlinger, stundom varet til en
saadan Grad uforsigtkg, og robet en saa pralcnde og hovmodig
Jndbildning om sin personlige M agt og Jndflydclse i Danmark,
vg et mod Frederik III. saa fiendsk og bctcrnkcligt Sindelag, at
dette hoS Generalstaterne selv havde vakt stör Opmserksomhcd
og Forundring. ">)
Ulfeldts Forhaabninger om den gode Virkning af disse
HanS diplomatisie Foretagcnde siog ogsaa reent feil.

Han

maatte erfare, at de hollandste Tractater, esterat de vare flut«
tcde, men i Scrrdeleshed Rcdcmptions-Traktaten, betragtedcs
som farlige og skadelige for Danmark; ikke allene fordi man
fandt, at hvad Hollcrnderne i scnere Aar havde erlagt i Vresunds-Told, belob sig til ovcr 100,000 Gylden mere, end den
Godtgiorelse for Toldfrihed, som Holland ester hiin Tractat
stulde bctale; men ogsaa fordi Sverrige lydeligt yttrcde sin
ill) Ziere belydende Mcend i Holland rodede dette längere den, efter Ul
feldts Undvigelse fra Kiobenkavn I 6 ) l , for den danfle Resident P.
C h a r i s i u s ; og denncs Beretning hcrom til Köngen (Gravenhag,
N«. Oct.
künde allen« verre nok til at forvcrrre Ulfeldts Sag»
og forhoi'e den Unaade, hvori ha» var faldcn, og det sarlize i Hans
Skilling.
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Misfornoielse med de Fordele, som vare Hollcrnderne tllstaaede,
og man paa den Tid t Danmark havde en ikke ugrundet Miötanke om, at de Svenske kun ventede paa et Paaflud og en
god Leilighed til at gribe til Vaaben imod Danmark.

I Hol

land selv blcv Redemptionstractaten Heller ikke synderlig vel
optagen.

Nogle af de Provkndser, der havde li'den cller ingen

Handel paa Vstersoen, Protesterede imod at skulle bidrage til
Aflosningssummen.

Overhovedet var Tractaten af saadan

Art, at man vanskellgt skulde stge, hvorfor den ffulde sogcS
fra dansk Side

da den ikke gav Udstgt til Fordeel, og der-

imod künde indvikle Danmark k MiSforstaaelse med flere andre
Magter. —

D a Frederik III. havde erfaret disse Omstcrndkg«

heder vkste Han overhovedet, og som det syneS allercde sra Ulfeldts Hiemkomst, kun ringe Tilboielighed for Rcdemptionstractaten, hvis Ratification maa vcrre forhalet i flere Maanedcr.

Frederik III. forlangte i Februar 1650 UlfeldtS scrrstilte

Betcrnknkng: om det ei künde skee, at man fra dansk Side
sendte Ratification paa Alliancen med Holland, men forbigik
at ratificere Redemptionstractaten; og hvorledes da .om de tre
Tonder Guld, som en Part er oppebaaren, og en Part udlovet, bedst i saa Tilfcrlde künde tractercs?' — Ulfeldt raader
td. 13. Febr.) til at oppebie ncrrmere Berctninger fra Resi
denten i Holland om den dervoercnde Rcgierings Sindelag og
endelige Resolution; men fraraadcr ganffe, fra dansk Side at
bringe noget paa Bane om Forandring t Tractaterne.

Lige-

ledes forlangte Köngen d. 25. Marts hele Rigsraadets Betoenkning, som faldt ganske anderledes ud end UlfeldtS.

Raa-

dct, som havde bragt i Erfaring, hvor lidt Rcdemptions-

Rigsraadets Bekcenkning af 25de M arts (s. nedenfor) hedder det
ogsaa om Redemptionstractaten, ,,al den var bevilget og fluktet med
Statcrne efter derer egen A n m o d n i ng . -

3SI

Corfitz Ulftldt.

tractaten var det svenffe Hof tilpas, og som tillkge bemcerkede:
.at dcnne Tractat var skeet uden at Raadet havde dclibereret
over den, eller vidst noget a f den, forend den var
sluttct': gav sin Beteenkning derhen, at man flulde söge at
undgaae Ratisicationerne saaloengc muelkgt, og i Fald Staterne
endclig vilde paastaae dem, da forestille dem, hvad Skade man
nu indsaae, de künde bringe Danmark m. m.

Jmidlcrtkd maa

den uheldige Traktat, som Ulfeldt saa loenge havde forbercdet
og selv ansaae for et ypperligt diplomatiff Bark, men som
man, nu da den var fluttet, paa begge Sidcr var misfornoiet
med, dog vel omsidcr vcrre blevcn ratisiceret, cftersom den fire
Aar sildi'gere, ved den saakaldte Reciösionstractat (Kiobenhavn
26. Sept. 1653) formelig blcv ophcrvet, og den Chrkstianopelffe
Traktat af 13. Aug. 1645 tgien sat i Kraft. ">>)
UlfeldtS stuffede Forventning med Hcnsyn til de neder,
landfle Tractater var langt fra ikke den eneste, der modte
Ham ved Hans Hiemkomst.

Han synes at have giort sig Haab

om, ved at have udvirket de, efter hanS Menkng betydelige
Fordcle, som den hollandske Alliance skulde medfore, at vinde
KongenS fulde Tillid, og kndtrade i den hele indflydelsesrtge
Stilling. Han i sin bcdste Periode under Christian IV. havde
besiddet. I Stedct for bette fandt Han, at under Hans Fravarelse var Hoffets Beirglas for Ham snarere siunket betydelkgt,
end sieget.

Den imidlertid ansatte Statholder i Kiobenhavn,

J o ach. G e r S d o r f f ,

havde, medens Rigshofmesteren var

bortc, med Köngens Billie, truffet cndeel Forandrknger, som
greb ind i dennes Embedskreds; desuden havde Köngen ogsaa
i Rentekammeret ladet Undersogelscr foretage, og Forandringer
indtroede med Hcnsyn til Penges Anviisning og Udbetalinger,

keperloire <tes trsiie» conclu» p»r I» conr. de v«nneni«rc. p. 96. 97. SS.
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som i hoi Grad krankcde Ulfeldts Stolthed.

Tingenes hele

Udsccnde viste, at man netop havdc benyttet Hans Fravcrrclse,
ikke allcne til at indstrcrnke Hans Embedsmyndighed; men, som
det syncS, ogsaa til at forberede Undersogelser af Hans i flere
Henscender egcnmcrgtige og miötcrnkclige Handlemaade og Embedsvirksomhcd under den forrige Kongcs Regiering. «»)

At

Fredcrik III. i adstillige Skrkdt vcd kenne Leilkghed er traadt
Grcrndscn for den davcrrende kongclige Myndkghed temmelig
ncrr, ellcr vel endog har »verstrebet den, vi'l neppe kunne negtes; men hvilke Vaaben benyttede Ulfeldt til sit Forsvar i bette
Ham saa noergaaende Tilfalde? — Ikke saadanne, som en
Mand af ZEre, af hoimodig Aand og rcen Samvittighed, vilde
have valgt.
Sag,

Han var berettigct til at styde sig og sin retfcrrdige

naar den var det, under Rigsraadets Forsvar og

Jndsti'lli'ng til cn noermere Undcrsogelse og Afgiorclse; og ved
at have ladet sin Embcdsforelse documentere ved gyldige striftltge Beviser, og vcd saa mange endnu levende undcrordnede
Embedsmoends Vibncsbyrd, maattc Han have kunnet rense sig
fra enhver uretfcrrdkg MiStanke og Bcstyldning.

I

dettes

Stcd brugte Han til sit Forsvar kun endccl holt tonende Talemaader i et Zndlcrg til Köngen (6. Fcbr. 1650), hvori Han
yderligere gientog sin tidligere mundtlige Erklcrring: .at Han
.intet vilde befatte sig mcd Rentcriet, Toihuset, Holmen, Klcrde.kammcret og andre saadanne Säger, hvilke Han siden fra sig
I hvilken Grad Ulfeldt under Christian IV. har tiltagct sig cn
egenraadig Embcdsnwndighcd, vifer sig af mange Lrak (og bl. a.
af den 2rodS og Forbittrclse, Han vttrcde, da Konzen efter 1615, begyndte at ville indstrankc den). Moerkelig er oglaa den Dttring, som
forekommer i den i sin Tid mcgck udbrcdte, men hidtil ulrytke „Commentar og Bcternkning over C. UlfeldlS Skrivclse til den jvdske Adel,"
1657: „Du vccd vel mcd dig selv, da du var din forrige Kongcs
h-icste Minister, at mange B r e v e bleve udgi vne under Hans
H a a n d og S e g l ved B l a n q u e t t c r , som Han a l d r i g vidste
noget af.»
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.uforrettedeharhcnvnst.' Paadenne mundtlige Erklcrrkng (iUlfeldtS
formodentlig sidste Audicnts hos Frederik UI.) «

havde Kön

gen givet Ham nogle Maaneders Betcrnkningstid; men forlangte
nu Hans endclige Svar.

Dette gav Han i det ovenanforte Znd-

lcrg, umiddclbart til Frederik III., i selvsamme Tone, som Han
1617 havde brugt i Brevene til Cantsler Schested, da denne
stulde mcrgle imcllem Christian IV. og Ulfeldt.

De ircltcsoel-

tcnde Udtryk, hvormed denne angiver Grundene til at Han,
cster de skcete Anordningcr, .som vare Ham til storste Spot',
ikke videre Havde befattet stg mcd sine Forrctninger, höre vel
i aristokratist Dicrrvhed og Trods til det stoerkeste, som findcS
i Samtidens Sprog til Konzerne; og staae i cn besyndcrlig
Modscrtm'ng til de undcrdanige Udtryk, hvormed Zndlcrggct
stutter. "^1

Zmidlertid brugle Ulfeldt den Politik, at Han des-

uagtet ikke udtrykkelig ncdlagde sine Embeder som Rigshofmester og Statholder; men paastod en Svaghed, der paa Hansidste Reise var paakommen Ham ««), som Grund til at Han
atter en lang Tld (der ncrvnes et hcelt Aar) hvldt stg hiemme
t sit Huus, og alt siden hanö Tilbagckomst fra Holland«')
stet ikke modte i Rigsraadet.

Han tilbod derkmod at afgive

st» striftlige Betankning over de Säger, hvori Köngen eüer
RigSraadet sorlangte den; og man har cndnu flere saadanne

Den maa dave fandet Sted omkrcnt ved Nytaarstid I65N.
lrangcndc ALres-Forsvar.» G. 45.

s.

«5) En ufuldstcrndig Deel deraf er bleven aflrykt i den 1651 udgaaede
Beretning om Dinas Proccs; men Locumentct har der det uriglige
Aarstal 1651.
««)»Aff forbemelke Reise kam jeg hiem med stocr Suaghcd vc Sygdom.Hsiltrcrngendc ZEresfors.ar. S . 41.
«') »Der flal findis di, som sinislre inlcrprelcrer, dett jeg er hicmkom«men fra den anbefalede »mlrsrocle udi Holland, (oe) icke er compsrericl
»iblant di gode Hcrrer, naar d> haffuer paa RigcnsL Sägers vezne
«vered forsamled.- Skr. fra E. Ulftldt til Rigsraadet. I.N o v . 1650.
Hiüoriff Lidsffrift. IN

M

sr>4

Sorfitz Uifeldt.

Erklcrringer med UlfeldtS egen Haand i Behold.

I

ovrigt

var det ikke mindre Familie-Hovmod, end kroenket Stollhed og
Mrgierrighed, der bragte Ulfcldt til den for Ham selv saa stadelige Adfoerd: at sirtte trodsende Modstand, i Stcdet for klog vg
beregnet Eftergivenhed, imod den nye Magt og Regicring.

At

Fredcrik III. hverken vilde erkicnde Leonore Christines, hcndes
Sostres eller hendes Moders Titel af.Grcvinde til SlesvigHolsten', og at man negtcde Grevinde Ulfeldt og hendes Sostre,
at kiore lige ind paa Slottet i Ki'obcnhavn, eller i den Slotsgaard, hvor den kongclige Familie steg af: var iblandt det,
der mest saarede hende, og »den Tvivl en af de mest virkcnde
Grunde til det ukloge Skridt af Rigshofmesteren og Hans Frue,
reent og med cet at troekke sig tilbage sra Hoffet.
M an behover ikke at voere meget bckiendt med Staternes
og Hofferneö Historie, for at kunne forudsige, at en saa stivsindct og umotivcrct Resignation paa al activ Deeltagelse i
Regieringen, (som baade Grcvinden og Sperling stcrrkt raadcde
Ham fra) ei künde fore til Andet, end Ulfeldts politiffe Undergang.

Hvad Hans cgentlige og endelige Viemcd dermed har

vseret, lader sig ikke sige, da et Uveir i Begyndclsen af 1651
brod los, og tilintetgiorde Rigshofmesterens og en Deel af
Hans Familics hele overblevne personlige og politiste Borgt og
Betydenhed i Danmark.

At denne endnu var ikke ringe, at

Saaledes af 26. M arts 1650 (om de Svenskes Krigsudrustninger og
siendtlige Hensigter mod Danmark, om Rigcts Gicld, m . m ) i 2t». Jul.
1650 (om dct osiindiffe Companies Ncdlirggclsc); 3. Nov. 1650
(om Giclden). Disse Ulfeldts Erklcrringer erc i ovrigt körte og af
ringe Betydenhed.
v") Han var efter sin Hiemkomst blevcn „med sin Arue og J o mfruer i nv i t c r e t a f H s . K o n g l . M a y . til k o n g el i g t B a r sel"; men ingen af dem modte, hvortll Han selv angiver de ovenanforte Grunde. (Hoittramgende ZEresforsvar. S - ^3.) „Frsken I.eouora var ikke adligerer at komme til Hove tiere, end hende lystedez
derfor stob det hende frit fore, at holde sig derfra.«
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man endnu havde wegen Frpgt for hanS Navn, hanS farltge
Talenter for den politiske Jntrigue, og HanS Tklhoeng i bandet:
er kun alt for tydeligt i den Skaansomhed ellcr Forsigtighed,
hvormed baade Rlgsraadet og Hoffet onigikkes Ham.

Men

Ulfeldt, hvor meget Börsen man endog har giort af Hans Forstand og Klogstab som StatSmand, dar svag og uden Snildhed, hvor det kom an paa at styre Lykkens Fartoi i Modgang;
det eneste ret kräftige Element i Hans Charakteer, var Stoltheden; men denne gik ofte, paa vigtige Punkter i Hans Liv,
over til en recnt forbli'ndende Hovmod, og flog undertiden t
afgiorende Vieblik, til Hans Uheld, om til en frygtagtig Feighed.

Det sidste er ikke uforklarligt; thi der var i Hans Lykke,

Hans Magt og Rigdom alt for mange urene og mistcrnkelige
Elementer.

Paa en saadan Frygtsomhed gav Han ogsaa mecr

end eet Bevüs i hkin bekiendte Katastrophe i Ulfeldtö private
og offentlige Liv: den standalcuse, i Danmark uhorte S a g mcd
et berygtct, lognagtigt, for sin Stand og Stilling meget rcrnkefuldt Ovindfolk: D i n a B i nh o we rs . — Hvad der i dkgtet Fortcrlling vilde kaldes hoist usandsynligt, blev her til et historisk
Factum: at et loSagtigt Fruentimmer af lav Stand, ved ligesaa falfle, som utrolige og urimelige Slngivelser »"), i en Tld
af flere Maancder künde scrtte Köngen, Hoffet, Rigshofmesteren og Hans Huus i en Skrcrk og Uro, der udbredte sig til
Hovcdstadcn og en stör Deel af Landet, ja selv udenlandS
giorde megen Opstgt" ) ; og at dette Fruentimmer, hvad enten
dO)Alleredc B a y l e (Uict. bist. srl. Lort. V lle lii) har, skiondt uden
Kundskab til de fuldstcrndigerc Proccsactcr, med sin scrdvanlige Skarpsindiqhed ftet klart not i Sagen til at finde Bestnldningen mod Ul
feldt ligesaa taabelig og latterlig, som utrolig. »N'suroit-il pas fsliu
^tre plus que böte, pour parier 6'une teile ckose äans une cl»smdre, oü le taumle auroit su qu'une Lourtisane i'enteväoit?'.
v l)A t dette bl. a. var Tilfoeldet i Stockholm, og hos Dronning Christine,
seec man af et Brev fra Residenten Peder Iuel, af 26. April 1651.

26*
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hun fra Begyndelsen har spundet sin forvirrede V av as Ranker
og Beffyldninger ud af sin egen Hi'erne, eller hun tlldeels har
faaet Stod og Tilstyndelser af det mod Ulfeldt fiendtlige Hof
parti, var i Stand til, med hcndes egen Ulykke og Dod paa
Retterstedet, at drage den magti'ge Rigshofmester med i sin
Undergang.

Hvor siet og mistankelig en Rolle cndog den

fameuse Oberst og Gcheimeraad Georg Walther spillcde i
Dinas Proces, saa kan man dog, fra Begyndelsen af, ikke fee
nogen tydeli'g og tilstrakkeli'g Grund til at antage Ham sor den
forste Ophavsmand og Opfinder tll Dinas Beskyldnlnger mod
Ulfeldt. »2)

I

det mindste vare bisse i al deres Uri'melighed

tillige saa enfoldkge, og i dcrcS Smudsighed saa latterlige, at
de snarere maae forekommc 06 at kunne vare opspundne af
en ligesaa gemcen og uvidende, som listig, frcrk og rankefuld
Bedragersie.
Det er lkke min Hcnsigt, her atter at gkentage det be,
kiendte og tidt fortalte om den berygtede ProceS.

Den er

d2)J ethvert Lilfalde, hvad cnttn Walther har varct Opsindcrcn af D inas kabbelige Dtffyldninger, som allene Srcmningen mod Ulfeldt
künde skaffe Indgang, eller selv lodet sig dem indbilde af hende: saa
maalte begge Dele vidne mere om Enfoldighed, end Snedighcd og
Anlceg til Hof-Cabaler hos den nybagte Adelsmanb og Geheimeraad.
Derjom det i en Omstcrndighcd som dcnne, hvor det overhovedct ikke
gielder det egentlize Grundstof i vigtige historiskc Facta, men kun en
Gicnstand for Curiositet, kan n'lstedes at indbringe cn Conjectur: da
forekommer der i Processen en mcg.t tvetydig Person, en mistcrnkt
og for Procrsscns Begyndclsc afskediget Betient hes Ulfeldt, vedNavn
Langemack, som Dina sclo paa cn Moode angav; som moaffee paa
somme Lid, som Waliher, har havt en Forbindclse med hende; og
ved hvem hun künde Hove faaet den Kundffab til Ulfeldts Huus, som
hun robcde, inden hun der nogcnsinde havde sin Fod, i det mindste
hos Hcrskabet. At denne Langcmack i det mindste har vcrret det Ulfcldtste Huus meget forhadt, og udcn Lvivl i Dinas S ag har vceret
cn ffiult Deeltager, der paa en elkr andcn Maade har giort sig bette
til cn Fortieneste: dertil har jeg i Leonorc Christines private Correspondents (ikke blot 1652, men langt scnere, 1663) fundet tydelige Spor.
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unegtelig, ved at voere ligcsom Erpositionen eller den forste Act
t den Ulfeldtste Families Tragoedie, cn Historist Begivcnhed af
fand dramatist Charaktcer og tragist Interesse.
tillige endcel dunkelt og uoplost i Situationerne.

Men den har
Ved Siden

af de i Baggrunden fremtrcrdende Dceltagere af hokeste Rang,
og ved Siden af det hoifornemme Mgtepar, som her, stiondt
tilsyneladende sekrende, af Mangel paa hiint, den rene Bevidsthedü .tredobbelte Brystpandser', blcv det tragiste Dramas cgent«
lige Offerc: fremtrcrder tillige saamegen Lavhed og Gemeenhed
hos nogle af de Handlende Personer, at det er med en blandet
og tildccls svcrkket Interesse, man trcrdcr ncrrmcre til de ved
hcnimod 200 Aars AZldc afblcgcde, og for en Deel svagt belyste Billeder, som Dinas Proces fremstiller. — D a jeg imkdlertid nu har havt Leilighcd til at giennemgaae de fuldstcrndige
originale ProceSacter, der siden 1651, da man lod et Udtog
af dem komme for Lyset, have voeret utilgoengelige, og dcsuden
at blive bcklendt med adstillige andre oplysende Bidrag til denne
Sa gs Omstoendigheder, kan feg ikke undlade at bcmcrrke, hvad der
for Historien er afVigtighed: at de saa lange stiulte Actstykker til
Processen hverkcn indeholde noget Nyt af Betydenhed, eller i
det Hcle fore til andre Rcsultater, end de hidtil bckicndte Data
og Omstoendigheder.

Disse lade vcl tilsync, at man var suld

af Mistanke mod Rkgshofmcsteren, og gkerne benyttede ethvert
nvk saa ringe Skin, som talte imod Ham; men Ulfeldts hoie
Raab om Urctfardighed og RettenS Fornegtelse har dog upaatvivleltg i alt Vascntligt ingen Grund havt; og hvad mere stulde
Han i ethvert Tilfalde kunne opnaae, end en fuldstandig Frkkicndelse, Dinas Dodsdom og Henrettelse, og Hans Modpart
Oberst Walthers Landsforviisning, efter et af Köngen selv imod
denne anlagt Sogsmaal? —

Hvad Han gkorde Fordring paa

under Processen, at man ved Forhor og Tortur stulde bringe
en i Ranker, Forstillelse og alle Lognens Konstcr dreven salst
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Angiverste, som dog uophorligen robede sig ved Gienkaldelser
og modsigcnde Bckiendelscr, til netop at bellende hvad Ulfeldt
vilde: var en Fordring, Han ikke ved nogen Ret künde opnaae.
Endog Torturen blev, efter Hans Paastand, anvendt; men
uden den Mrknkng, Han vilde have.

Der Udtog af Sagen,

som til Reglerlngens Retfardiggiorelse bekicndtgiordcS (30. Nov.
1651) ikke lange efter Ulfeldts Undvigclse, er vist nok t den
körte Beretnkng selv ikke til Hans Fordeel; men denne har dog
ikke i Jndholdetü simple Fortalling noget afgiort Prag af Partisthed, eller Forticlser af det, der künde vare til Ulfeldts Fordeel.
A f Procesacterne, Dommen og ovrige Bilag,
noget udeladt,

der

er Heller ikke

vasentlig kan oplyse Sagens Hovcd-

vmstcrndighcdcr. — Det vkl imidlertid Heller ikke undgaae den
opmcrrksomme Laser af Processens Historie, at der bag ved
denne B a v af gemene og nedrige Jntriger har bevaget sig en
eller anden skiult, lebende Kraft, der har, om ikke frcmkaldt,
dog bcnyttet Leiligheden til at virke til det Ulfeldtske MgteparS
Ruin — om cndog kun ved at compromittere og fornedre den
aristokratist-stolte, engang saa magtkge og myndkge Rigshofmestcrs Adclsnavn og Rygte, i det man gav begge til PrkiS
sor en Skiogcs alt sor nargaaende Bestyldninger.

M an har

varet fuld af MiStanke, og gierne villet finde Ulfeldt styldkg;
derfor har man givet de urimeligste Bestyldninger Magt; og derfor ogsaa sogt at lagge mere Vagt paa den lognagtige OvindeS
sidste Ord paa Retterstedet, end de vist nok künde fortiene.
Det syntes og som Alt stulde forene sig, for at satte Ul
feldts S a g under denne vidt berygtcde ProccS i et misligt eller
tvivlsomt Lys.

Det samme Fruentimmcr, hvis stammclige Bc-

styldninger i saa hoi Grad compromittercde Ham selv og Hans
Mgtefalle, havde >'o virkelig, eft erat hun, Ham uafvidende,
havde bragt sin forste Angivelse for Köngens Vre, paa en
snedig Maade vidst at skaffe sig A b g a n g i R tgShof -
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mesterenS eget H u u S ;

havde der öftere talt med Grev-

tnde Ulfeldt, og havde opspundet cn ny, ligesaa falsk og urime«
lig Logn, om cn Plan af Hans Ficnder, vcd Nattetider at ville
overfalde og myrde Ham og Hans Familie.

Ulfeldt, der selv

aldrtg havde talt med Dina, havde derimod voeret lettroende,
mkstankelkg og frygtsom nok til, efter sin KoncS Meddclelser,
at troe paa Bedragerstcns Digt; havde i den Anlernling giort
offentlkge Skridt til at sorge for sin Sikkerhed; og havde giennem Grevinden givet Dina en sin'stlig Forsikkring, at ville be
kenne hende for den omtalte Aiigivelse, naar dct kom for D a 
gen at den var gründet.

Denne Omstandkghed benytrcde den

rcrnkcfulde Ovinde under Processen til at foregive, at UlfeldtS
producercde Forsikkring, som hun havde voeret snedig nok til at
give Ulfeldts egen Skristefader i Forvaring, ikkc var den rig«
tigc, men at Han havde givet hende en anden, der lod paa,
at Han for hendcs Livstid vilde underholde hende og dct Barn,
hun gik frugtsommelig med, og hvortil hun forst havde udlagt
Ulfeldt, siden Walther, som Fader. —

Endelig maatte ogsaa

UlfeldtS, dog lcrnge forberedcde Handlemaade, bidrage megct
til, t Köngens og Folkcts Vine, at satte Ham i et endnu mere
mistankeligt Lys, i det Han, ester Proccsscns for Ham fuldkomment tilsrcdsstillende Udfald, snarcre som en mistankclig
Statsforbryder, cnd som en paa sin Skyldfrihed stolcnde ret»
flaffen Mand, hemmeligt om Natten rommede af Landet; og
det kort forend Hans offcntlige Retfardiggiorelse ved Herredags«
dommen over Walther blev fuldstandig.

Kunde Han vcl handle

varrc imod sig selv, end ved fn'villig at tildomme sig den samme
Straf, som Landets overste Ret tilkicndte hanS stiulte Fiende
og Angiver, Dinas Bolcr og maastce hendeü Medflyldige?
Den 14. Zul. 1651, tre Dage efter Dinas Henrettelse,
begav Ulfeldt sig, med sin Frue og sine aldste Born, om
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Aftenm ud af Dsterport, hvortil Han havde ladet sig giere en
Regle, og gik «den Ophold ombord i en Hollands! Galiot, som
Han havde fragtet, og som ventcde Ham ved Kysten, en halv M iil
fra Helsingor.

Dctte Skridt var »den Tvivl lange forberedet;

og dog holdt saa hemmcligt, at endog faa eller ingen af Hans
Slcrgt eller Penner vidste noget deraf, fer Han var borte.
2 et hcelt Aar havde Han holdt en af sine Betiente t Holland,
for at varetagc Hans Säger og Brevverling.

Fra Hans Huus

i Kiobenhavn havde Han ladet bortstaffe sit mest vardifulde
LeSore og Bohave

hvoraf en Deel var sendt tll Holland;

den Skat, Han eicdc i adle Stcne,

forarbeidct og myntet Guld

og Solv og andre Kostharhcder, har Han formodcntlig for en
stör Deel medtaget paa Skibet; stiondt der findes sildi'gcre Spor
til, at meget af saadanne Säger maa have varet gicmt hoS en,
kelteFortrolige. Köngen tilsendte Han en Skrivelse paa Franst»»),
hvori Han, med den sadvanlige Sclvrocs og Bcrommclsc af de
störe Fortienester, Han havde af Köngen og Ri'get, angiver den
stette Behandling, som var vederfaret Ham, de Efterstrabclser,
Han var udsat for, og de falstc Beretninger af hanS Avindsmand,
et Brev til Rigets M ars! A n d e r s B i l l e (Stralsund, 27. Jan.
1652) benegter Ulfeldt at vcere hemmclig bortreist, af den Grund, at
Han 5 eller 6 Dage for Hans Bortreise skriftlig, under Hr. Mosens
Höegs og Hr. Christen Skeets Hander, havde modtaget Forlov dertil
af Köngen selv, med de Udtryk: „at dersom R i g e n s H o f me s t e r
nogenstedS v i l forreise, da haver det nu ingen B e t a n 
kende." Dette er dog intet uden en Sophisme. Hans Afreisc skeete
saa uformodet og hemmel i gt , som den vel künde; og det er
oiensynligt, at den kongelige Tilkicndegivclse kun har vcrret en almindelig Ophcrvelse af Köngens tidligere Befaling: at Ulfeldt maatte blive
tilstede i Kiobenhavn, indtil Sagen med Dina var paakicndt.
D a Ulfcldts Vcrrelser og Giemmer i Hans Huus, som strar efter Hans
Undvigclse blcve forseglcde, efter kongclig Befaling i A. 1658 aabnedes
til Rcgistrering, fandtes der kun simplere Esfecter og Meubler; men
intet af Dardi. Om den kostbare Eicndom, som var bortfort af Ulfeldts Huus, meddeleS ncermere Efterretning nedenfor.
iw) Den er uden Sted og L^atum.
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hvortil Köngen laantc Vre, som Aarsag til, at Han havde seet sig
nodsagct til for e n T i d at forlade sit Fcrdrcland. En lignende
og udateret Skrivelse til Rigsraadet indlob nogen Tid cfter hanS
Bortreise. Fra Amsterdam, hvor Han i nogle Uger opholdt sig t
Skiul, og l lideo Anseelse"), og hvor Han lod udsprede en
trykt Beretning paa Hollands? om Dinas S a g , tog Han Vcien
ovcr Lybeck til Sverrige, som det egcntlige M aal for HanS
Reise.

Han ankom til Stockholm k Begyndelsen af September,

erholdt under 13. Scpt. et Bestyttelscsbrcv for sig og sit Huus
af Dronning Christin», som den 23de modtog Ham i en hoitidelig Audients, hvortil Han afhentcdcs ved to Kammerherrer
i en kongelig Equipage, og havde en Samtale paa halvtredie
Time med Dronnkngen i hendes Cabinet.

Fra denne D ag

af var den Stilling, Ulfeldt vilde indtage mod sit Fcrdrcland
afgkort; havde Han allercde l flere Aar handlet og virket i
Landet sclv som en egenraadig, mcrgtig og farlkg Magnat, saa
traadte Han nu, i det Han overgav sig til en fremmcd Rcgterings Interesse og Tieneste, frem for Verden som aabenbar
AvindSmand mod sin Konge og Forroeder mod sit Fcrdrcland.
Hvorledcs Han i denne Egcnstab handlede, stal herefter i Korthed fremstilleS; naar jcg forst har bereitet, hvilke Folger UlfeldtS Flugt havde for Ham selv og HanS Parti i Danmark.

Under den foregaaende Tid af halvandet Slar, hvori det
«günstige og spcrndlc Forhold imellcm Frederik III. og Rigshofmesteren havde varet, var der vcl forefaldet adflilligt i Danv«) vDer Nelchsdofmcister ist bei seiner Anwesenheit alhie bei hiesigen
AmbtS- und privat Persohncn in schlechter re 8pect gehalten.
An welchem orthc er alhie latiliret, hat nicht peuetriret werden kön
nen." Endccl af Hans Effectcr vare ankomne under Greo Daldemars
Navn, m. m. (elf et Br. til K. Frederik IH., dat. 2:;. Sept. 165al,
fra Jac. S t e i n m a n n , der var sendt til Amsterdam, for at negociere et Laan paa 400,000 Rdlr.)
^)^1em . 6e
II. 267.

psr k. 1^.

Vsueiennes.

List. ste tiol. 1677.
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mark, som ikke lovede Ulfeldt nogcn gllmrende Fremtid; dog
var der fra Köngens Eide endnu intet offentligt Skridt giort,
enten for at krcrve Ham til Regnflab for hanS Embedsforhold 2»),
eller for at fratage Ham nogen af de Vcrrdighcder og Bcnaadningcr, Han var i Besiddclse af.

Hans Undvi'gelse derimod

blev den, for Hans Modstandere velkomne Anledm'ng til at
bcvcrge Freden'k III. til cfterhaanden at opgive Skaansomhedcn, og
bruge al den Strenghed mod Ulfeldt, som denne selv havde
fremkaldt.

Dog lod Köngen bette saalcdeS flee, at ethvert

Skin af ulovlig og despotifl Frcmgangsmaade blev undgaaet.
En kongelig Stevning udgik under I?de August til Ulfeldt, at
mode ved den til ncrste Aar bcrammede Herredag, der at lide
Ti'ltale og vcere Dom undergiven, for at have, Köngen uafvidende, forladt Rigct, »den at giore Rede eller Regnflab for
noget af Alt, hvad der i saa mange Aar havde vcrrct Ham betroet.

Köngen lod ogsaa d. I I . Sept. forlange Rigsraadets

Erkloering, hvorvidt Ulfeldt, ved sin Undvi'gelse maatte ansecs
for at have ved sin Opforsel forbrudt sine Embeder, sinBcrrdighed som Mcdlcm af Raadet, og de Ham tillagte Lehn.

I

Rigsraadet havde Han kun faa Denner tilforn, og fcrrre nu.
Svaret faldt saaledeS ud, at Köngen maatte vcere bemyndiget
til at bescrtte Ulfeldts Poster med Andre, som vilde giore Hs.
Majestcrt og Riget bedre Ti'eneste.

Saaledes blev da G e r s -

dorff, der ganfle havde vundet Freden'k den Tredies Andrst,
RigShofmester, og Hen ri k R a m m e l Befalingsmand paa
Moen; begge bckicndte nok som Ulfeldts Modstandere.

Mindre

troede man vel bette om Cantslercn Ehr. Th. Seheste d,
28) En m<rrkv<rrdiq Lmstandlghcd er dct imi'dlcrtid, at netop Dagen fsr
Ulfeldts Bortrcise (d. 13. Jul.) indkom en egenhandiz Skrivclse fra
Frcdcrik Ul. til R . Raadet, hvori Kön g e n f s r e r K l a g e over
U l f e l d t s E m b c d s f s r e l f c og »vri ge Adf-rrd.
Har Ulfeldt
maaskee ved nogen af sine Vcnncr strax erfaret dette Skridt, og har
det paaskyndet HanS Undvigelse?
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som forhen havde staaet t noer venftabelig Forbindelse og Brevverling med Ham, hvilken syneS at vcrre ophort estcr Ulfeldts
sidste hollandfle Gesandtstab.

Sehested erholdt nu den forrige

Rigshofmesters norste Lehn; og jeg stal nedenfor anfore et
Mdnesbyrd om, at dcnne kalte Ham iblandt sine Fiender.
Ulfeldts Forlchm'nger bidrog vel ikke ubetydeligt til hanstore, noesten fyrsteligc Zndkomster; men Hans crhvervede pri
vate Formue var desuden saa overordentlig i Danmark, at
den loenge havde vcrret Gienstand for almindelkg Forundring
og MangeS Mistanke, nagtet Han havde forstaaet paa en klog
Maade at fordele og anlcrgge den saaledes, at ingen let künde
ahne denS virkelige Storrelse.

Dct var vel ikke ubekiendt,

og blev i Beretningen om Dinas Proces fortalt s»), at Ulfeldt efterhaanden havde sendt störe Pengesummer ud af Lan
det.

Men selv dristede Han sig til, paa en med Rigets og

Landets Armod spottende, ja endog for Christian den Fierdes
8Ere krcrnkende Maade at bencgte, hvad der sidcn blev juridisk
bcviisligt

og afgav dervcd et af de stoerkeste Vidnesbyrd

om, hvorledcS Logn og Sandhed gialdt lige for Hans Samvittighed, naar det kom an paa Hans egen S a g og Fordeel.
Det var sorst langt sildigere, da Han som en ynkelig, af Sverrige og af Carl Gustav forsmaaet Forrcrder, t et Slags Aandsfravoerelse sneg sig tilbage til Danmark, saaledeS som Han 1651
herfra var undvcgen til Sverrige, at Ulfeldts egne Papirer
robedc, og andre Bcviisli'ghcder lagde for Dagen, hvor umaadelig den Rigdom var, Han i de 11 Aar, hvori Han forestod
Rigshofmestcr-Embedct havde samlet; stiondt hanffalhavetiltraadt
SS) »Han brfindes af sin bedstc Formue, som til Tender Guld sig flat
belobe, og Han paa faa A a r s Ti d, siden Cronen i var stsrste Nod
og Vetryk, har samlet, en stör Deel til Holland, Dantzig og andre
fremmede Steder, at have sendt for sig i Veien.« (Fol. L. 3.)
*0«) Jvf. „Hoittrcrngende Wres-Forsvar.«

S . 49— 52.
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sin hole Post, ikke allene uden Formue, men endog forgteldet.
Naar jeg kalder Ulfeldts Rigdom u m a a d e l i g , vtl man ikke
finde Udtrykkct overdrcvet, da den kan antageö at have udgiort hcnved en M i l l i o n R i g s d a l e r ,

paa en Tid, da

Pengenes Vcerd kan regnes at have vcrrct 2 til 3 Gange saa
hoi, som den ncervcrrende; da en Rentefod af 6 s>C.t. var al«
mindelig, og da den hele danske aarligeStatsindtsgt knap udgiorde
en halv Million Rdlr.

Naar vi da tillige erindre, at det sor en

Deel var i de trangeste og ulykkeligste af Christian IV.s Re«
gicringsaar, da Han idelig var i storste Betryk for Penge, og
paa enhvcr Maade indstrcrnkcde sine Udgiftcr

at hanS

Svigerson og Andling sorgede saa rigeligt for sig sclv, mcdens
Danmark, deels ved Pengemangcl, decls vcd et usselt Krigs«
vg Forsvars-Vcrscn, blev et Bytte for de Svenste: saa kunne
vi vel sporge, om ikke allerede Ulfeldts ranede Skatte tilstrcrk«
keligt stempledc Ham som Forrcrder mod Foedrclandet?
Vil man sporge om Kilderne, hvoraf Han havde voeret i
Stand til, under en Konge, der sclv var streng og noiagtig
Huusholder, at staffe saa störe Summer tilveie: da veed man
vel, at dette Hörer til de Omstcrndighedcr, som en Mand med
UlfeldtS Klogskab og i Hans hole Stilling ikke vil giere det let
at oplyse i Detail.

Det er ovcrhovedet oiensynli'gt, at Under«

sogelsen af Ulfeldts mistcrnkelige Omgang med Statens PengeDet fortaltes i det mindste, som et Berns paa den unge keonore Chri
stines störe og crdelmodige Kicrrlighed til hendes Fcrstemand, at hun
eftcr Brnlluppet endelig vilde betale Hans Gield, oq at denne belob
sig til 30,0s)0 Ndlr. Kilden er ikke meget authentisk; men om Sum 
men ikke har vceret saa stör, kan Factum doz neppe reent bcnegtes.
(Iv f. Paus. Ulfeldts Levnct. I. S . 58.)
102) „Jeg haver ikke i al min Vcrrge 7000 Daler, og veed ikke at faae
flere dertil, om jeg ssiondt vilde scrtte min 2Ere og Liv i Pant derfor": ffrivcr Köngen til Ehr. Thom. Sehested d. 27. 2lpr. 1015.
s. ogsaa Köngens Brev til Rentemestercn om Jndskrcrnkni ng a f
Löf f el et . 26. Apr. 1645. ( B i l a g No. V I.)
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vcrsen under Freden? III. aldrig synes at v«re kommen til al»
vorlig eller detailleret Udsorelse; maaskee fordi man tldligt nvk
har saaet Overbevüsnkng om, at tilstrcrkkelige Beviser paa hanS
Underslab ikke vare leite at tilveicbringe. I ovrigt kan her erindres
om: at Ulfeldt havde mcget med oresundste Toldsager og ToldKicndelser at giere; at alle Leverancer tilFlaaden, Armeen og
Hoffet gik igiennem Hans Hcrnder; a t O l u f D a a , en afRentemesterne under Christian IV., herte til Ulfeldts ivrigste Venner; og endelig, at hvad der i Fredcrik I I I . ^ aabne Brev af
18. Aug. I65Z, hvorved Ulfeldts Grund-Eiendomme belcrgges
med Sequester, tydelkgt og bcstemt lcrgges Ham til Last
er meer end tilstr«kkeligt til at sorklare sig, hvorlcdcs det har
vcrret bestilt med Hans Redelighed og med Hans forborgne Rkgdomskilder.

Kunde Han endog sige, at Han ikke smaali gen

havde sogt disse, eller .at Han ikke har stindet Nogen sin Armod og Fattigdom fra, og sänket den Vclsignclse, Gud have
givet Ham med Andres Fordcrrvelse og Skadc' * " ) : saa havde
Han desmere ved at berige sig i det Store hiulpet til S t a t e nS
10.-^ Det hedder der bl. a.: „Da btfindes Renteriet saaledes at were imod
ald Herkommen och loulig Brug forbigangen, att di ferreste contracter
och affregninger der findes at were giort, ocy om somme war stet
intet at finde.----------- Med Lcwerandzer er saaledes omgaaet, att
aff Tommcr allcne, alt andet at forbigaae, paa scx Aars tiid, fra
Ao. 1642 indtil Ao. 1648 opffriffues at wcre lcweret nestcn for
L re tte n tonder gu ld , vanseet iche et s ki ff der aff er
b yg t , iche Heller nogen stör landbygning giort; mens wel beregneü
til et skiff at reporere at vcere medgangen Tommer for 36,000 Rdlr.
och til et andet for 35,l)00 Rdlr. Paa Holmen, som Hr. Corf.
Wlfeld efter sin Eed ffulde haffue Jndseende med, er saaledes forhollt,
at Tommcr vndertiden iche for 16 eller 17 Maancder effter det er
lcwcrit, er bleffucn taierit, och for Een mere end dobbelt saa hoit
tarerit som for en Anden- och at A d s k i l l i g t ser gang dyrer er
bekalt, end Andre det haf f ue erbodet at wil le lewere.
Dend paa Holmen war ^loteriol-schriffuer, haffde weret Hr. Corf.
Wlfelds egen Ticner, och haffde ingen Kongclig Bestalling; att nu
sorbigaaes, huorledis med pnisgoedtz och donliscstioner er tilgaaet."
Hoitrceng. TEresforsvar. S . 50.
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Fordoervelse og Skade, og hert vü'st sig som en trolig Tilhcrnger
af den i Danmark herstende Adels Grundsirtning: at Rigcts
Bedste maatte vige for Standens Fordeel.

Ulfeldt var Herl

vist nok ikke andcrledes ellcr flettere, end Hans Samtidige, Car
dinal Mazarin, og flere af hine og af sildigere Tibers Ministre
vg Stormcrnd, hvis TErgierrighed og Hcrstelyst betragtcde Guldet baade som Magtens sikkre Stotte og sidste Nodhielp.

Heller

ikke var Hans Beregning deri ganste falsk; thi det vilde aldrig
have kunnet lykkes Ham, som en faltig Herremand og Rigsraad,
i saa mange Aar at kunne trodse Köngen og fit Fcrdreland,
og spüle en uafhcrngig Magnats Rolle blandt dets Fiender.
Strar cfterat Ulfeldts Undvigelse var bleven bekiendt, udgik vel en kongelig Befaling (26. Jul. 1651), at Ingen maatte
indlade sig paa at kiobe noget af Rigshofmesterens Gods eller
Eiendomme, saalcenge Han ikke havde giort Rede for sin Embedöforclse; men ikke for et Aar efterat Han havde vcrgret sig ved
at mode efter Herredagsstevningen (af 17. A ug ) ,

og udstedt

flere, i hoi Grad mod Köngen forncrrmelige Skrifter, streb
Frcdcrik Hk. til, (i det anforte Brev af 18. Aug. 1653) at
inddrage Ulfeldts Godser og Midler i Danmark.
bette endnu paa den lemfcrldigcre Maadc,

Dog stcete

»den Godsernes

Salg, ved at befale, at alle Ham tilkomineudc Afgiftcr, Renter
og andre Jndtcrgter stulde indbetales til de kongelige Lchnsm«nd i vcdkommendc Provindser.

Det er ogsaa mcrrkcligt,

at uagtet Frederik den Tredies stigcnde Vrcde og Unaade imod
Ulfeldt, vedblev man, i alle Regieri'ngens Handlinger mcd Hensyn til det Ulseldtste Gods, at vife den samine Lemfcrldighcd
lige til 1661. " ° )

Ulfeldt havde saa lidet agtet den kongelige

E ) M oprkgnk alle de forskielliqe Forholdßregler og Bcfalmger angaaende
Ulfeldts i Danmark scqucfterede Eiendom, bliver her for vidtlofu'gt.
Zeg vil kun bemcerke, at endnu 1661 var Ulfeldts Gaard og Bohave
i Kiobenhavn ursrt, og intet af Hans Iordegods folgt.
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Stsevning, at Han i Stedet for at mode ved Herredagen, hvor
Hans S a g d. I. Jul. 1653 endclig blev foretaget, ffiondt ikke
afgiort 'o«), lod fremlcrgge et Jndlcrg, hvori Han ikke allene
gientager sine allerede i et trykt Skrift vidtlostigere udforte Klage
ovcr den Bold og Urei, som i Danmark var paafort Ham;
men driver sin ovcrmodige Stolthed og Tilsidescrttelse af enhver
LErbodighed mod Köngen saa vidt, at Han besvarer dennes
Jndkaldelse mcd at skyde sin S a g under den svenske DronningS
og Sverriges Rigsraads Dom , og det med saadant Vilkaar,
at den cller de, som der vil tiltale Ham, .sig og under samme
Ret giver, der at lide og udsiaae hvis Retten kan medfore, om
de Ham ubeviisligen for noget t i l t a l e r . ' H v o r l c d e s det er
gaaet med UlfeldtS S a g i A. 1652, og om den mueligcn ved
dette AarS Hcrrcdag siet ikke er bleven foretaget, har feg for
Vieblikket endnu ikke fundet Oplysning om.

Det ovenomtalte

egenhcrndige Jndlcrg af Ulfeldt, til Svar paa Stcrvningen, er
dateret Stockh. den 36. Jul. 1652; men er formodentlig det
samme, som ved hanS Skriver Kicld Friis produceredeS d. 1.
Jul. 1653. — D a Ulfeldt deri ogsaa falskelig foregav, at ikke
allene Hans Kammer ved Raadstucn, (a: Rigsraadets Forsam«
lkngssal) var opbrudt, men ogsaa alle Hans deri vcrrcnde*
*06) I et B r. fra P. W i b e til Residenten Peder Juel af 7. Jul. 1653
hedder det: „Den I. J u l i i var Hr. Corf. Wlfelks sag for; effter
„Skcffningcn var oplecst, prarseulereU«: Hunds ticncr K i e l d F r i i s
„itt indlcgg, ligesaa vforschammet, iisiurieur och lognactig, som hands
„trychle pssguil: K ö n g e n och R a a d e t ville intet denne G a n g
„komme dervdi; iez sorm.'ner dog, all dett bliffuer vcl iche derved,
„mens alt der med tid och stund bliffuer giort nogen storre Ecrnst
„(Alvor) end hcrtildags schced er."
'"7) C. ulfeldts Svar paa den mod Ham udgangne kongl. Stevning for
Herredagen, som i August Maancd ffal holdes, dat. Stockholm 30.
Jul. 1652. Dette Ulfcldtske Indlerg opdragke Fredcrik III. i hoi
Grad. M an feer dette bl. a. af cn lang, egcnheendig, i sin Art meget
vel udfort Skrivelse og Instruction fra Köngen til »Ambassadeuren«
P . Ju el, af 19. Jan. 1654.
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Papirer udtagne'" " ) : lod Köngen (27. Jul. I6S3) udgaae Be«
gkering til Hans tre Brodre, Lauritz Ulfeldt, Hr. Flemmlng
Ulfeldt og Hr. Ebbe Ulfeldt (til Urup), at vcrre tilstede mcd
Ire Andre Adclsmoend (af Familien Powisk) naar Paptrerne,
som fandtes under Forsegling i Rkgshofmestcrcns Kammer,
bleve aabnede og registrerede; ligcsom ogsaa, at overtage Tilsynet med Ulfeldts sequestrerede G o d s.' " * )

Den Moderation,

der saaledes endnu visteS i Henseende til Beflaget paa Ulfeldts
Eiendomme, kan maastee sor en Deel tilstrives den Beskyttelse,
Han nod hoS Dronning Christina og den svcnskc Regicring,
mcd hvilken dct endnu var det danske Hofs Vnske, saa lcrnge
som mueligt at staae paa en fredelig Fod.

Jmidlcrtid fortkener

denne flaansommc Fremfcrrd saameget mere at bcmarkes, som
Ulfeldt vcd sin (fra S t r a l s u n d ,

den I4de April 1652 da«

tercde) i Trykkcn udgivne A p o lo g ie ""), rettet imod den fra
io8) Dxtte var en aabenbar Usandhed, gründet paa falffc Beretningcr
fra Hans Correspondentcr i Kiobenhavn. AUercde d. 18. Aug. 1651
udgik Kgl. Bcfaling til Over-Rentemcsteren J o r g e n Rosenkrantz
og Qversecrctair O t t o K r a g h at rcgistrere Ulfeldts Papirer i bemeldte Kammer. Disse fuldforte dog ikke Registreringen; men de
to Brevffabe, hvori Papircrne fandtes, bleve forseglede med begges
Segl.
„Efterdi det er for godt anseet, at Jndkomsten af Hr. Corfitz Ulfeldts
Gods, for sine Aarsagcr, som fkal naadigst tilkiendegives, skulle in
Sequester) her i Riget forblive, i ndt i l Han sig i n d s r i l l e r at
s v a r e ti l sin A d m i n i s t r a t i o n : da begere vi" o. s. v. Brodrene
bade sig fritagne for denne Forrctning; og som Folge deraf henstode
ogsaa Ulfeldts Brevffabe uaabnede og forseglede indtil 6. Nov. 1659,
da der udgik Bcfaling til Hr. Ove Giedde, Rigens Admiral, Hr.
O l u f P a r s b i e r g (Ulfeldts ivrige Vcn) og J o r g e n Seef el dt ,
Landsdommer i Sicelland, at aabne Skadene og noiagtigen specilicere
Brerene, hvilket Arbcide begvndtes d. 9de Novbr., da begge ovcnanforte Segl fandtes hele og holdne. (Registreringsforretningen er dat.
Raadstuen for Kiobenhavns Slot, d.
Jan. 1660.)
"0 ) „Hoitrcrngende AZrcs-Forsvar imod den publieeercle vsandferdig Kiobenhaffns Berctning, anlangende Dincr oc Walthers S a g -------Med
hossolgende Aarsager, som hafuer nod oc tvungen mlg vnderskrefucn
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den danffe Regkcrtng udgaaede Beretning om Dinas Proces,
i hoi Grad havde personligcn angrebet og forncrrmet Kong
Frederik III., som vgsaa i den Anledntng paa den diplomatiffe
Vei giorde flcre alvorlige Forestillingcr hos Dronm'ng Christi««
imod den erklcrredc Gunst og Beffyttelse, hun fflcnkede en til
den Grad mod sit Fcrdreland og dets regierende Konge ficndff
og oprorfl Statstiener.

Derfor vilde dog Ulfeldt ikke ansees.

Det Sprog, Han forer i sit Forsvarsskrift, er ganske som dct var en
af den danffe Konge og Regiering uafhcrngig Herre, der talte.
Forsvaret, »den Hensyn til hvor det har sin Svaghed eller Styrke,
er drevet til den Iderlighed, at kun en af Hovmod saa for«
blindct Mand, som Ulfeldt, künde holde det for mueligt, at en
regierende Konge, som dcsuden havde et stärkt og talrigt Parti
paa sin Eide, stulde finde sig i den Ddmygelse, at handle med
en insolent og oprorff Magnat, der endog tillod sig personlige
Krankclser imod Monarken, som med sin Ligemand.

Men

saavidt gik Ulfeldts Stolthed og Hcrvngierrighed, at der hvS
Ham aldrig künde blive Tale om at giere et eneste Skridt til
at forsone Frederik lll.

Hans Hensigt derimod var at oppebie,

og giore Alt S it til at fremkalde saadanne politiffe Forandringcr, hvorved Köngen künde tvingeS til at ydmyge sig sor den
engang saa mcrgtige Rigshofmester, og Han komme til, fuldstcrndigen at triumphere over sine Fiender i Danmark; om
dct endog ffulde stce med Hans FcrdrelandS siorste Fordcrrvclse.
Denne lebende Tanke, som havde fort Ham til Sverrige, og
som Han uafladelig i fem Aar beholdt for Vie, lykkedeS det
Ham omsider virkelig at bringe til Udforelse; men Hcrvnen,
hvis Lyn Han vilde flynge mod Andre, medens Han hialp til
at sonderrive og udpine sit Fcrdreland, vendte sin Straale mod
(sor en rid) or begifue mi'g off mit kiere Faderneland. Prentei Lnn»
1652.« 135 S . 4to. Trykkcstcdet flol voerc Greiffswald. Ulfeldt lod
tillige udgaae cn latinsk Lverscrtkclse ( 1 ^ og 57 pag. l2ino) og en
tydff (i Qvart) begge uden Trykkested.
Historist Tidsstrift. IN.

27
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Hans egtl, Jsse; og kun megct kort og ufuldstcrndigt nod Han
Seierens urene Lyst.
M an seer imidlertkd, hvor sikker Han var i sin S a g alle
rede da den trykte Apologie udkom; thi Han künde ikke engang
afholde sig fra, endog ved smaalig Trudsel og Spot mod sine
Ficnder, meget for tidligt at yttre Hoevnens forudfolte Glcede.
Han byggede dengang isoer paa Christmas Gunst; men kiendte
ellcr ahnede endnu ikke den Letsindighed, hvormed hendes Lune
var i Stand til at bortgive Magtens Herlighed og KronenS
Glands, sor at kunne aflcrgge dens Byrde. — Naar vi »den
fuldstcrndig Udvikling af alle enkclte historiske Optri'n og Omstcrndigheder ved UlfeldtS Ophold i Sverrige, Hans der indledede politiffe Jntriger, og Hans Forhold til Dronning Christine
og den svensie Regiering, hvorved vi maatte ovcrsiride denne
FremstillingS Greendser, villc söge at sammenfatte det Vigtigste
af disse Gienstande i et kort Overblik: da kan bette dele sig
til tre Hovedmomenter: 1) Ulfeldts offentlige Fremtrcrden ved
Hoffet i Stockholm, Hans Forhold til Dronningen og til den
svensie Regiering; 2) Maadcn, hvorpaa Fredcrik III. og den
dansie Regiering optog og behandlede det svensie Hofs og
I et Brev af 2V. M a i 1652 til Peder Wibe fra E r i k K r a g h berctter denne, at der med et Stralsundsk Skib var kommet en heel
Moengde Eremplarer af Apologien til Kiobcnhavn, som man mener
„Froken Sophia (Grevinde Pentz) lader uddele. Selv havde Ulfeldt
sendt den til Cantsler Sehesred, Stadtholder G e r s d o r f f , Kön
gens Secretair O t t o K r a g h og Rentemestercn Peder Wibe, (som
Ulfeldt paa Canvoluten havde givet den ironiskc Titel:
Air.
irde, Or3nd tdresorier du Kozaume, Seigneur de Atro^odlr, Lonseiller extr3ordin3ire du ko>.) Inden i Enhvers Convolut havde
Han egenhcrndig fkrevet (men uden Underskrift) disse „veuiser": Til
Cantsleren: „On Vous mesurer3, comme Vous sver mesur^; n'en
douter p3s." TilGersdorff: ..(Fratia ing^enii?) mors est; probatum
est." Til Otto Kragh: „Uodie midi, crss tidi; pondera dsec verbs."
T il Wibe: ..f^kaque pourcesu 3 soii 8t. Aiartinz tu n' ectispperas
Pas, M3is auras le tien."
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DronningenS Adfcerd, med Hensyn til den forn'ge Rigshof«
mcster; og ») den Maade, hvorpaa Ulfeldt, aabenbart ekler
hemmeligt, strcrbte at virke og virkede som Fiende af det danske
Rige og af detS Konge.
Hvad der forste Punkt angaaer, da er det allcrede ovenfor antydet, og tildeels fortalt, hvor tilfreds Ulfeldt künde
vcrre med sin forste Modtagelse hos Chrisiina.

Denne aand-

rige og lunefulde Dronning, som det Ualmindelkge iscrr bcha«
gebe, fandt Smag i Ulfeldts Omgang, og behandlede Ham
ogsaa fremdclcS, lige til hun ncdlagde Kronen, ikke blot med
en hoi Grad af Person lig Gunst for Ham selv og häns Fa
milie, men som en meget betydende Statsmand, af hvkö stuffede Mrgierrighed og Herstelyst, af hvis personlige Uvillie og
Had mod sit Fcrdrclands Rcgicring og dets Konge, Sverrkge t
paakommcnde Tilfcrlde künde drage megen Nytte.

At hun i

det offcntlige Liv, t politiske og diplomatiste Forhandlinger,
undertiden hvldt noget tilbage, og ikke vklde vedgaae at
gkve Ulfeldt anden Beflyttelse, end den, som begge Staters
Undersaatter, efter den Stettinste Fred, gkensidigen i de to
Niger stulde vcrre berettigede til at söge og nyde: havde deels
sin Grund i ChristinaS egen Klogstab, dcelS i Svcrrigcs, endnu
i nogcn Tid imcllem Englands og Hollands Interesse svcrvende
udvortcs Politik, hvorved ogsaa Forholdet til Danmark blev
usikkert; noget maastce ogsaa i DronningenS i sig selv mindre
fiendtligc Sindclag mod dette Rige. —

Jmidlcrtid hindredc

dctte hende ikke fra, jo mere det lvkkcdes Ulfeldt, (ikke uden
betydelige Opoffringcr)

at scrttc sig fast l Christmas

To störe Pengelaan giorde Han Dronningen; det ene paa 60,000 Rdlr.
efter hendcs Obligation af 24. Scpt. 1652. Hcrom forekommer fol
gende Sted i en Rapport fra P. I u e l til Cantsleren af 16. Ocr.
1652, hvoraf man feer, Han dengang endnu ikke vidste at Sagen var
afgiort: „Med de Penge, som Dronningen vilde laane af Hr. 6. >Vk.,
27*
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personlige Gunst, i mere lidcnstabclige Vieblik at lcegge den mgenlunde upartiste Forkicrrlkghcd for Dagen, hvormcd hun, uden
noiere Kiendstab til alle scrrlige Forhold, betragtcde hendeS for,
ncmme Client som en styldfri og forurettct Mand af LEre,
der allene var bleven et Lffcr for en Hof-Zntrigue og politisk
Cabale; med eet Ord, bctragtede Ulfeldt ganste som Han selv
sogte at fremftille stg i Sverrlge.

Dette Lands Regiering

underkastedc Han stg ogsaa offcntligt som en Undersaat; imedenS
Han paa samme Tid giorde Fordring paa, endnu at vcrre i
suld Rettighed til den hele polktiske Stilli'ng i Danmark, som
Han selv hcmmeligen havde unddraget stg fra.
Det var imidlertid aabenlyst, at Ulfeldt ikke paa een Tid
künde vcrre svenff Undersaat og Rkgshofmester i Danmark; og
hanS tvetydige Stilli'ng imcllcm begge Niger giorde Ham ogsaa
t Sverrige til en Gienstand for Manges Mistillid og M is 
tanke. — Hvad Christine angaaer, da er det bekiendt, at allercde Holbcrg starpt angriber denne Dronning for hendes Hand,
lemaade imod Danmark i at bestytte Ulfeldt, paa en Tid da
hun icrvnligen yttrede det venffabeligste Sindelag mod denne
Stat, der stden Brömsebro-Freden, i det mindste udvortes,
stod i et aldeleS frcdeligt Forhold til Sverrige; og man har
»haver jeg ikke Bished at naget endnu dcrudi er fluttet; Han v il
»ikke gi erne deran, uanseet at man blandt anden Forsikkring byder
»Ham det Amt Wollin i Pommern til Underpant." — Artigt vilde det
vcrre, om Christine netop havde brugt Ulfeldts Penge til at kiobe de kost
bare Forcrringer, hun om Sommercn !652 giorde Pi ementel li .
Han fik bl. a. et Diamantskors til 00,000 Rdlr., som der sagdes,
havde vcrrct bestcmt for Ulfeldt. (P. J u e l til Cantsleren, den 2.
Jul. 1652.) — En anden endnu langt betndeligere Sum laante Ulf.
Dronningen kort for hendes Resignation, efter hendes Obligation paa
200,000 Rdlr., dat. Stockholm, d. 12. Jun. 1651. For et af disse
Laan, eller begge, sik Han det Pommerske Amt B a r t h i Pant, hvor
Han siden opholdt sig en Tid lang; men Hans Capitaler, hvorfor Han
endnu sik Obligationerne tilbage 1661, har Han vist nok aldrig seet
det mindste af.
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sidcn den Tkd vcrret uenig om, hvorvidt hun derl har handlet
efter WrcnS og Folkererettens Love.

Det forekommer mig

endnu tvivlsomt, om man, ander de bestaaende Forhold, kan
lcrgge Christin« mere til Last af hendes offentlkgcHandlinger
vg Ittrtnger t Hensecnde til Ulfeldt, end at hun ogsaa her«
vcd enkelte Tilfcrlde lod sig henrive til den samme lunefulde
og lidenskabclige Frcmgangsmaade, som hun undertiden selv i
Regieringssager lagde for Dagen.

Hertil kan man vel hcnfore

hendeS Adfcrrd i det bekiendte Optrin med den banste Gesandt
Peder Juel, som uden Tvivl snarere var et overlagt Spil, end,
hvad Nogle have villet giore det til, en improviscret Scene;
og hvoraf r'midlertid Juel drog sig ud paa en ligesaa kicrk som
crrefuld Maade; endffiondt man uheldigviis fra baust Side
ikke havde vcrret forsigtig nok i det Tilfcrlde, man vilde bruge
til at bevise Ulfeldts Uredelighed.' " )

—

M an kan i ovrigt

vel med nogen Grund antage, at Christmas personlige Hengivcnhcd for Ulfeldt og Hans Huus har vcrret meer end blot
rgoistifl, eller udgaact fra politiste Bcregninger.

I det mindste

bevarede hun den lcrnge efter at al personlig Forbindelse med
Ulfeldt var ophort, og hun var fiernet fra enhver Deeltagelse
i Sverriges politiste Forhold til Danmark.
Betragte vi paa den andcn Side den, i et langt fore»
gaaende Tidsrum i Danmark »horte, trodsende Stilling, som
Ulfeldt, understottet ved den svenste Regierings Befft-ttelse og
Gunst, künde antage ligeoverfor sin Konge og sit Fcrdreland —
Ie g maa b^mcrrke, at senere fundne Papirer dog beftyrke mig i den
Mening (som maassee i svenske Archivdocumenter vilde finde flcre
Dekroefrelser), at Christina drev sin Bcgunstigelse af Ulfeldt til en
for en regierende Dronning upassende Partiskdcd og Fortroligded. At
hun saaledes endog meddeclte Ham Fredcrik m . egenbcrndige og offieielle Skn'velfer til hende sclv og til den danske Gesandt, naar dcnne
künde tilstille Oronningen sin Monarks Dcpecher, (Afffrifter med Ul
feldts og Leonoras egen Haand vidne derom) kan vist nok henregneS
til en flig upassende Adfserd af et krönet Hoved.
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fra hvilket Han, imod dets Forfatnkng, var undveget som oprorsk Undersaat, lkgesaavel i Hans Forhold til Rigsraadet, hviS
Medlem Han var,

som til Köngen —

da kunne vl ei andet

end indromme, at Freden'k lll. billigen har seit sig krcrnket ved
det Mcdhold, den svenske Dronning gav Ulfcldt i Hans ligesaa
enorme, som urimclige Proetensioner, hvilke i Realitetcn ikkc gik
ud paa mindre, end at Köngen og Rigsraadet i Danmark,
mcd en uhort Vdmygelse, skuldc tilstaae den Uret, Ulfcldt var
skeet, og restituere Ham, uden alt Regnskab for den forbigangne
Tld, i Hans fulde Embcdsmyndighed.

Det er allercde be-

moerket, at Ulfcldt sclv ikke har voeret i Stand til at toenke sig
Mucligheden heraf, uden ved Hielp af de mod Danmark
fiendtligt sindcde Magiers Uuderstottelse, og ved sclv at optrcrde
som sit FoedrelandS aabenbare Fiende.

Dette for-

kpndtc Han paa en Maade ogsaa i sin Apologie cller LEres«
forsvar; og derpaa gik ethvert Skridt ud, som hanS hcle paa«
folgende Handlemaade i Sverrige medforte.

Frederik IU., der

uden Virkning meddeclte det svcnskc Hof sine Klager ovcr de
offentlige Fornoermelscr, Ulfcldt i bemeldte Apologie havde til«
ladt sig mod sin Monark og mod Riget, lod ogsaa udgaae et
aabent Brev til Undersaatterne i Danmark og Norge (18.
Sept. I6Z2) hvorved Skriftet constffercdes; ikke uden en fuldstcrndig Deduktion af Aarsagerne dertil, hvori med Sandheds
Vaaben, og i en vcrrdig og bcsindig Alvorstone, Ulfcldts Ho«
vedbeskyldninger giendrives.

Dette forfeilede ikke sin Virkning

i Danmark, hvor den almindelige Mening, der aldrig havde
voeret Ulfcldt günstig, ikke blev det mcre ved Hans Adfoerd i
Sverrige: og hvor HanS Parti endog blandt Adclen, med hvcrt
Aar i samme Forhold blev svagere, som Köngens Magt forstoerkedcs.

Jmidlertid blev Sagen imellem Ham og Köngen,

ellcr den danskc Negicring, cndnu i flerc Aar hcnstaaende i et
Slags uafgiort Stand; fordi man idelig var i den Stilling, at
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man maatte tage Hensyn til den offentli'g erklcrrede Bejkyttelse,
Ulfeldt havde fundet t Sverrigc.

Frederik Hl. holdt imidlertid t

sine Underhandlinger med dennc Magt urokkelig fast ved den For
dring, at Ulfeldt ffulde beqvemme sig til en Gienkaldelse, inden
Han künde vente at opnaae Restitution; men meer end ecngang
erklcrrede Dr. Christin«, at derpaa var ikke at tcrnke. ' '

For

hendeS Resignation anvendte hun cndog sin personlkge Mcrgling
og Underhandling hos den danskc Resident (P. Juel), for at
formaae Kong Frederik til at give Ulfeldt Hans Eiendomme
M a ge , imod at udstede en ffriftlig Erklcrring — dog uden at
vcrre nodt til at ydmyge sig — vg imod at forpligte sig til at
tage sin Bopcrl t et andet Land udenfor Sverrige "

; da dct,

efter Dronningens egen Attring, vel ei künde vcrre onskclkgt
for Köngen af Danmark, at Ulfeldt fremdclcs opholdt sig i
Nabolandet (Febr.— Apr. 1654).

Men her traadte deelS

Frederik den TredieS vedvarende Uvkllie og bestcmte Vcrgring
ved at gaae ind paa nogen Forsoning,

saalcrnge Ulfeldt ikke

1 ") I en Relation fra P. J u u l (I. Jan. 1653) raader Han til, at give
Ulfeldt Haab om en »Akkord«, som den, Hannibal Sehested nod. Han
troer, at „Ulfcldts intention heri er, at Han mener noget saadant
„reent vilde blive afflaaet af Köngen; hvorved Ulfeldt da sik Prcctext
»til at ronuntiere offentliz, som allerede hemmelig er skeet, al
„Respect og Trofkab; og enßsgeee sig med Sverrige."
"ü)>iemoire8 de (^kanut. I . Ul. p. 292— 9-V 316. 17. 343-4!).
Grauert(„Christina, Königin von Schweden, und ihr Hof." I. Bonn
1837. S . 489-92) gior sig al muelig Umage for at soette Dronnin
gens Handlemaade i Optrinnet med Ulfeldt o g J u el i det bedsteLys;
men dct lykkes Ham ligesaa lidt hermed, som med den Skygge, Han
vil käste paa Chanuts trovcrrdige og noiagtige Fortcrlling efter Juuls
Meddelelser. At den ligefrem er givet efter P. Juels Beretninger,
seer man af Overeensstemmelsen imeUemChanut og Fragmentcrne af
Jndholdet af Juels Relation om Begivenhed.n.
Uandlinggr rörgnäe 8verse8 Uistoeia, ur Ulrike8 .^rkivor. I. p. IM . 1l)I.)
Endnu mere fremlyser dette af en omstcendclig Rapport af den hollandste Gesandt C. van B e u n i n g c n .
(Upsal. 17. Apr. 16'>4.)
Jeg har ozsaa fundctJuels egen Rapport; men den er ncrsten heelt
igiennem i Chiffre.
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tilstod og afbad sin Vrode, i Beten; deels indtraf Begivenhcdcn med den ubevilslige Bestyldning mod U., at have tilvendt sig en til Subsidter for Carl II. besternt Sum paa
24,ovo Rdlr., og det for Köngen og Hans Gesandt ubehagelige
og krcrnkende Optrin paa Stockholms Slot,
fremkaldte.

som Christin«

Saalcdes forlod ogsaa denne Dronnkng nogle

Maancder sildigcre Sverrige, uden at Ulfeldt, der i hende tabte
en Beskyttcn'nde, af hvem Han haabede det Meste, var kommen
sit M aal narmcre, og uden anden Forandring i Hans Tilstand,
end at Hans Formue var formindskct med over halvtredte Tonde
Guld.

Dersom da Grevinde Ulfeldt, som der fortcrlles, n " )

har fcrldet mange Taarer over Christmas Resignation, da var
det vist ikke uden Grund.
Fra svenfl Side vedblev man, cndog efter Dronningcns
Resignation, at troenge paa en Afgiorelse af Sagen til Ulfeldts
Bedste; da det ei allene gialdt Hans politiffe Stillkng i Danmark, men ogsaa hanS der cfterladte Midier.

Det dansie Hof,

der i det Hele kom i et merc og mere misligt og usikkert Forhold til Sverrige, hvilket man paa begge Sider folte, fegte at
undgaae videre Beroring af den Ulseldtske Sag, som man Tid
efter anden i Stockholm bragte paa Bane; ogsaa efter Carl
Gustavs Thronbestkgelse.

Saaledes sinder man endnu 1655,

at Wibe fra Kiobcnhavn indhenter Bctcrnkning hos den danffe
Resident 2»el, om hvorledes man bedst stulde forholde sig,
.dersom de Svenffe urgere saa Haardt paa etGroendsemode
i Hr. Corfitz U lf eldts S a g . '

Den forstcs egen Meni'ng

er, at man for at giere Modet frugtlost, kun behovcr at fremseette den Paastand: at Ulfeldt vcd sin .Pasquil mod Köngen,
Rigsraadet og hele Regieringen i Danmark', har tabt al Adkomst til at beskyttes ved det Stettinske Fordrag; og at Han
"6) 2 en tabr Rapport fra P. Iuel, af 10. Jun. 16>1. s. Zndholdsfortegnelsen hos Fryxcll. I. c. psg. 102.
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herfor bor staae Köngen og Raadet i Danmark til Rette.
Herpaa vilde svenske Deputerede aldri'g tndlade sig; og paa
den Maade vandt man t det mindste Tid.
Hvorledes man nu endog, under de to Nabo-StaterS
politiste Forhold, i Svcrrige künde finde Anledning og Paastud
til at bcskytte Ulfeldt: saa var Maaden, hvorpaa Han erhver«
vcdc kenne Bcsticrmelse og sogtc at benytte den til fit Fadrelands Skade og Fordarvelse, lige ucrdel, forbryderfl og strafvardig.

Ulfeldt havde ikke tröstet sig til, i Danmark selv,

lhvor det deSuden havde staaet til Ham, enten at flutte sig til
den nye Konges Parti og Interesse, eller, med sin uhyre
Formue, at trakke sig tilbage fra Hoffet og StatSlivet) at
lade sin Handlemaade offentlig undersoge og paakiende.

Det

var netop en saadan Redegiorelse for Hans Embedsforelse, som
Frederik Ul. forlangte, som Ulfeldt i sine arrogante, af Sclvroes altid overflydende Jndlag og ForsvarSflrister foregav at
voere i Stand til og at have tilbudet; men som han dog aldrig
vilde undcrkaste sig, og som Han unddrog sig fra netop paa
den Tid, da Köngen syncs at have vcrret alvorlig betankt paa
at fordre den af Ham.

I

Stedet for at mode sine Modstan-

dere blandt Hofpartiet i aaben Kamp, havde Han som en feig
Romningsmand selv opgivet sin hole Post og Stilling; men
derved endnu ikke afstaaret sig enhver Udvei til Forsoning med
sin Konge, og til at vende i Fred tilbage til Fcrdrelandet.
Dctte stete forst, da Han udgav et Skrift, der havde et SlagS
Liighcd med de Stridsstrifter, man i to fiendtlige Lande, naar
Krigen er erkläret og udbrudt, uden Skaanscl giensidigen udscnder; da Han vcdblev paa en for Köngen holst krankende
Maade at klage, besthlde, pukke og angribe Regieringen, i
Stedet for med Beviser at sorsvare sig; men endnu mere, da
Ulfeldt ved en i flere Aar fortsat Rakke
' " ) Br. sra P . Wibe til P. Juel. 19. M arts 1655.

af

forraderste
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Bestrcrbelser for at stade Danmark, domte sig selv til at regneS
blandt sit FcrdrelandS vcrrste Fiender og Avindsmsend, som det
aldrig mere frivilli'gt og rolkgt künde optage i sit Skiod.

Hvor-

ledes Han undcr Christmas Regkering ved Raad og Daad
tiente hende, og hvorledeS Han ved enhver god Leilighcd sogte
at ophidse hende imod Danmark: vifer der sig Spor nok af i
Historien ' '

endstiondt vi hidtil saagodt som aldclcS mangle

de samtidkge, hemmelkgere Kilder, Vedkommendes confidentielle
Brevverlknger, og desvoerre, ved et uheldigt Tilfalde, noesten alle
den danste ResidentS Beretninger netop for bisse Aar. — Jmidlertid er i det mindste een saadan Kilde bevaret, i den engelste
Ambassadeur B ul s t r o d e Whitelockc's Dagbog over sit
Ophold i Sverrige i en Deel af Aarene 1653 og 1654, som
forst omtrent hundrede Aar efter Hans Dod kom for Lyset.
Denne, ved en hoi Grad af Simplicitet og Sanddruhed udmcrrkcde, for Historien og Tidsstildringen interessante og lcrrerige Bog, meddeler tilfoeldigviis ogsaa endcel Troek til Ulfeldts
Charakteristik, bestyrker Andres Beretninger om den Gunst,
Christina havde stienket Ham; og lcrggcr tillige for Dagen,
HvorledeS den Rolle, Han spillede ved det svenstc Hof, allene
var bygget paa den Fordecl, man fra forstiellige Sider giorde
Regning paa at kunne giore sig af Ulfeldts mod Danmark
svigfulde og sorrcrderste Sindelag og Anflag, hvilke Han altld
var rede til at meddele, hvor Han kun fandt en Fiende af
hanS Fcrdrcland, der vllde benytte dem.
Whitelocke var som Cromwells og Republikens Ambassa
deur sendt til Sverrige for at indlede et Forbund med denne
"« ) Det bereites ogsaa allerede i en anonym samtidig italienst Beretning
(Dello Stalo parlicolare äella lieojs corte
Luecia), hvis Forfatter
1654 var i Stockholm: at Corfitz Ulfeldt is§r var den, der sagte at
bcvcrge Christina til at angribe Danmark med Krig, og at hun omsider havde giort det, om ikke Orenstierna havde vcrret derimod.
(^roüen/io/t- ^lem. 6e l^drisline. 11 ^ppeml. p. 91. 92.)
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Stat, og saaledcS modarbeide Hollsnderne, med hvis Somagt
den engelske i den udbrudte Krig endnu ek künde maale sig; og
hvis Tractater med Danmark künde blive farlige for Englandopblomstrende Sohandel, og sigte til at udclukke dets Skibe sra
Dstersoen.

Ulfeldt var selv den, som havde bragt Danmark

over paa den hollandste Side, og Han havde selv underhandlet for
Christian IV. og Frcderik III. med de Stuartske Konger; men
nu havde Bladet vendt sig.

Nu opgav Han sine hoisornemme

Benner, Generalstaterne, og sogte ved ethvert anvendeligt
Mi'ddel at indsmigre sig ho- Whitclocke.

Denne havde neppe

voeret et Par Dage tilstede efter sin Ankomst, for den adclstolte
Rigshofmester giorde den republi'kanske Gesandt sin Opvartning.
Det faldt den hovmodige Adelsmand ligesaa let, nu at hylde
den revoluti'onaire Republik i England, og den- militaire Dik
tator

som tilforn at giorc Beesen af de hoimsegtige

Hcrrer Deputcredc i Holland.

E t af de Midier, Han isoer an-

vendtc for at vinde Whitclocke, og virke giennem Ham til at
drage England over til Sverrige og stemme Protektoren til
Angrcb paa Danmark, var S u n d t o l d e n og DresundS Frl«
givelse; en Sag, hvorom denne Forroeder, som der uden Tvivl
selv havde fundet en af sine Rigdomskilder, flere Gange meddcelte den engelstc Ambassadeur hemmelige Underretninger.
NI. Mart. 16>t. »Whitclocke fik Besag af Ulfeldt, som qav Ham
cndcel betydende Underretninger om Danmark, der vare nyttige for
England; og bevidnede stör Agtelse og Hcngivenhed for Protektoren
og Republiken." F. sl'/rite/ot'Le'L vaxdok ötver Ue88 ^mdassslle LU
8>erri«;e. Ö>er8. frun
Ups. 1777. p. 495. (Ie g maa
uheldigviis ankere denne, i ovrigt qode Overscrttclse, da det Kongel.
Dibl. savner dcts Exemplar af Originalvcrrket.)
For Ex. 11. M ai. IlH t. „Ulfeldt besagte Whitclocke, og talte iscer
om Englands Interesse, og om Sundtoldens Betaling til Köngen af
Danmark; hvori Han af Ulfeldt fik nyttige Underretninger, som vilde
voeret til stör Fordeel for Protektoren oz Republiken, i Fald man
rigtig havde benyttet dem. Denne Herre havde saa stör Agtelse og
Benskab forWhitelocke, at Han ikke skiulte noget som v a r Ham
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Desuden gav Han Whltelocke, deelS selv, deelS maastce ved
sin Froende og Svoger Ebbe Ul fel dt, der kort efter Ri'gshofmesterens Undvigelse, ligeledes havde begivet sig til Sverrige " ' ) , al den Undcrretning om Danmarks svage Tilstand
og Forsvarsmidler, som Whi'telocke attraaede; opmuntrede Ham
til at bringe Protektoren til at forckomme Hollcrnderne, og ved
et hurtigt Overfald at bemcrgtige sig Sialland, der ingen Modstand künde giere; hvorvcd Skaane og de ovrige banste Lande
paa hiin Side af Sundet naturligviis maatte tilfalde Sverrkge.
M an underrcttede tillige Whi'telocke om, hvilke Punkter i N o r g e
der kettest künde angribes og indtages af en engclst Flaade; og
raadede til, hellere end at angribe Kronborg, med en tilstroekkelig Styrke at giere et Angreb paa Kkobenhavn, som var siet
bcfcrstct og bevogtet og let vilde kunne indtages.

Her vilde

England faae en yppcrlkg Havn, og künde med liden Bckostning anlcrgge en stoerkere og bedre Fcrstning.

Naar Hovedsta-

dcn var falben, vilde det evrige af Sicrlland snart folge efter;
og England blive Herre ikke allene ovcr Sundet, men over al
Handel i Dstersoen.

Ja det hcle ovrige Danmark, hvor man

bekiendt angaaende S u n d e t , D a n m a r k og det svenfke Hof."
vsZbok. p. 678. — 19. Mai. 165-4. „Ulfeldt medbragte en Memoire,
streven paa Franst, angaaende S u n d e t , hvori Han viste ligesaa
stör Hengivenhed for Protektor og England, som Fiendskab (asvigliet) mod sit eget Fcrdreland." p«A. 711. (Denne Memoire,
„om at skaffe sig fri Passage giennem Sundet", havde Ulfeldt fsrst
flrevct paa Spanst, og viist Whitelocke d. 3. M a i.; men lovede Ham
den oversat paa Franst, p. 615).)
m*) Der omtales hos Whitelocke en „danst Adelsmand as hoi Vcerdighed
og stör Jndsigt", som dog vilde have sit Navn fortiet, og dcrfor ikke
ncrvnes af Wbitelocke (psg. 5>68), og som tilligemed Corfitz meddcclte
Ambassadeuren alle bisse Efcerretninger. Denne anonyme Forrcrder
synes ei at kunne have vcrret nogen Anden, end Ebbe Ul f el dt , der
var en ret dygtig Militair, og noie maatte kiende Danmarks slette
Tilstand fra den Side. Om ellers Mistanken künde falbe paa Hann i b a l Sehested, og om hm paa famme Tid, som Whitelocke, har
opholdk sig i Stockholm, kan jeg for Kieblikket ikke ncermere undersoge.
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var kied af Köngens voldsomme Styrclse " ^ ) , vilde ikke tove
med at give sig under Protektoren.
Whitclocke, en ligesaa forstandig, som retstaffcn Mand,
log vel ikke Alt, hvad de danste Landsforroedere betroede Ham,
for afgiort; men bcnyttedc deraf, hvad Han, i sin diplomatisie Stilling, maatte give Agt paa; imcdenS Han dog selv
fandt, at disse fremmede Herrer gik videre t deres Fortrolighed,

cnd Han havde ventet.

engang — hvor kan I ,
Samvittighed, naar I

.Tag ei ilde op — sagde Han

som indfodt Dansk, have en freist
aabenbare saa mang« for Zcrt Land

stadelige Omstoendkgheder? ' — Dertil blev Svaret: at den som
er landflygtig, har lngen Pligter mod sit Foedrcland; snarere
maa Han finde sit Foedrcland, der hvor Han kan leve og aande,
end hvor Han er fodt; dcsuden mcente Han at gkore Danmark
en Ticneste ved at bringe det under Protectorens Magt, hvortil Han af alle Kroefter vilde bidrage, o. s. v. ^^^)
Det er let at siutte sig til, at Ulfeldt, ved saa aabenbart
og umiskiendeligt at loegge for Dagen, at Han kun tragtede
efter at hcrvne sig, det koste hvad det vilde, og at det var
Ham ligcgyldigt, hvor mcget Han stadcdc sit Foedrcland, naar
Han kun selv tilfredSstillede sin Lidenstab, i Sverrige dog ei
künde vinde almindclig og ublandet Agtelse eller Tillid.

Dron-

ning Christina havde Han imidlertid ganste indtagct, og viste
sin Erkicndtlighed og Hengivenhcd ikke blot ved at folge hcnde
ned til de danste Groendser, da hun (i Jul. M . 1651) t
Stedct for at benytte de for hende udrustede Krigsstibe, pludseligt og uventet forlod Landet, og tog Vcien gicnnem Danmark

»Den nuvocrcnde Konge af Danmark — tilfsicde Ulfeldt — styreS
af Hans D r o n n i n g og nogle af hendcs Folk, som hverken
have W rc, Kundffab eller Erfarcnhcd i SratSsagcr; men ere egensindige og hovmodige.« ^V'li. vazbok. p. 514.
» kitclockeg vagdok. p. 568-515.

(5te April 1754.)
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til Hamborg; men ogsaa vcd at gkore et cndnu storre Offer,
end dct forrige, af sine fra Daumark ranede Midier.

Netop

kort for Dronningenö Afreise (som Obligationeiis Datum viser)
havde hun faaet 200,000 Rdlr. til Laans af Ulfeldt.

Zkke nok

hermed; ogsaa hendes Eftcrfvlger, skiondt langt mindre günstig
stemt for Ulfeldt, fandt det meget beteiligt at kunne plyndre
Ham, under Formen af Pengelaan, ligesom den danske Rigshofmester havde plyndret Andre.

Man kan ikke andet end for-

bauscö over den yderlige Ligegyldighed, hvormed Ulfeldt paa
den Maade udoste sine Midler; thi ikke blot var et Laan til
Dr. Christin« noesten det samme, som at miste sine Capitaler;
men selv Carl Gustavs Gunst kiobte Han dyrt nok ved usikkre
Laan, der Heller aldrig bleve erstattede.

Denne Fyrste havde,

efter UlfcldtS Ankomst til Christmas Hof, en Tid lang ikke yndet Ham,
og offentlig dadlet Hans hele Opforsel; hvorfor Christin» var
ikke uden Bekymring for Ham ved hendcS Resignation.
Jmidlertid indsaae Carl Gustav for vel, at ikke allene Ulfeldt
selv maatte kunne vcrre Ham til Gavn, hvis en Krig udbrod mcd
Danmark; men at endog blot Hans Ophold i de svcnskc Stater var et Middel til at holde det danske Hof i beständig Uro.
Kong Carl lsom desudcn allerede strar efter sin NegieringStiltrcrdelse 1654 laante Penge af Ulfeldt, og folgende Aar en
meer end dobbelt saa stör Sum ) undlvd Heller ikke fsom alleredc ovenfor t et enkelt Tilfcrlde er omtalt) at fortsattte Dr. Chri«
stinas idelige dkplomatisie Skridt og vcdvarende Prcrtensioner til
det danske Hof, at dette skulde indgaae en Forening om UlfcldtS
Restitution, t det mindste i Besiddclsen af Hans sequesterede
Eiendomme i Danmark.

Slige Skridt fra en Magts Side,

„1.3 Keine fuL soi-L en peine de ce que deviendi-oil le 6rgnc1 öl3i8tre DIfeld; eile s^avoit ljue le krince de 8uede ne I'uimoiL point,
qu'il 3 >oil Lou^ours b>3 M^, «L' Idsmoit eneo^e ti8uLemenL Leute 83
conduite." ölein. de (^k3nul. IIl. p. 29'x
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der i lang Tid havde staact paa en saadan Fod med Dan»
mark, at man her vel vidste, hvor lidt man künde stole paa
Freden, naar den beteilige Tid til Krig var for Haanden,
künde i elhvert Tilfcrlde ikkc have wegen Virkning.

Men Fre«

denk III. kiendte desuden af Juels Bcretninger meer end nok
til den Rolle, Ulfeldt under Christina havde spillet »Stockholm;
at Han 1652 forlod denne Stad og med sin Familie begav stg
til Pommern

hvor Han levede et Par Aar, var uden

Tvivl cgcntlig fordi der nu intet Hof var t Stockholm, og
for at vcrre Carl Gustav og denne Konges Krigsstueplads
noermere.

Den Undcrkastelse og Dcprecation af Ulfeldt, hvil«

ken Freden! UI. som ufravigcligt Bilkaar fordrede under Dr.
Christina, synes det vel som man loengere hen ikke forlod sig
paa, ellcr vilde noics med.

M an vidste ret godt i Danmark,

at en saadan trodsig, hcrvngierrig, rcrnkesuld og forroedersk
Fiende, var ikke at stole paa; og Heller ikke var det let at
finde den rette Maade at giere Ham usiadelkg paa, under de
farlige politiskc Conjuncturer, hvori Danmark var sat.

Disse

log endelig en saadan Bending, at man maatte giere den for«
gelige Erfaring, hvorledeS en Forrcrdcr mod sit Foedreland,
der i flere Aar havde arbeidct paa at bringe det i Afhomgig»
hed af Sverrige, nu virkclig kom sit M aal paa det allerncrrmeste; og det fordi Carl Gustav, stiondt noget sildigere end
Ulfeldt havde ensket, gik ind paa dennes Planer til DanmarkS
Underkastelse — i det mindste til en saadan Svakkelse af dctte
Rige, der künde soette Sverrige i Besiddelsc af Landene paa
hiin Eide af Sundet. —

Det künde imidlertid under disse*

*25) Dr. Christina havde her afstaaet Ham Amtet B a r t h og andre Godser, i Hypothek for de Summer, Han havde laant hcnde. Af et sildigcre Brcv fra denne Dronninz til Ulfeldt feer man, at der fra den
svcnffe RcgieringS Side er giort hende Vanskeligheder i Henseende trl
denne Afsiaaclse.
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Omstcrndigheder vcrre Tvlvl undcrkastet, om man handlede
politisk rigtigt, i det man i Danmark bortviste en uvcntet Lei,
lighed, der nctop mod Slutningen af 1656 aabnede sig til at
underhandle med Ulfeldt paa en anden Maade end hi'dtil.
Her synes det som Dronning Sophia Amalia og det mod Ul
feldt og Leonora siendfke Hofparti have vkrket skadclkgt paa
Fredcrik Hl., og bevceget Ham til en Handlemaade, der i det
mindste var uklog, om ikke Köngen uvcrrdig. " ^ 1
Hvis man, efter det Foregaaende — »den Hensyn til personlige Forhold, der hverken i Moralen eller Statsrctten kunne
gielde — endnu künde vcrre tvivlraadig om, hvilken Charaktcer
man vil tillcrgge Ulfeldts Sindelag imod sit Fcrdrcland fra
1651 til 1657: da ligger den tydeligste Commentar til Hans
Handlinger, og den bedste Fortolkning over det, som künde
vcrre skiult eller mtndrc klart i Hans Opsorsel under Chn'stina,
1 Hans Handlemaade fra det Vicblik af, at Carl Gustavs
Planer mod Danmark vare deeidcrede.

D a Köngen efter

sin Thronbestigelse 1654, endnu vaklcde imellem de to Krigsplaner, enten at angribe Polen eller Danmark, og RigsraadetS
fleste Medlcmmcr stemte for det forste: holdt Ulfeldt ved sin
scrdvanlige Mening, som Han havde giort alt mueligt for at
bibringe Dr. Chn'stina.

Saaledes var nu ogsaa Hans Raad

til C. Gustav, forst at angribe Danmark, som det letteste og
sikkerste Foretagende.

Det skeete dog ikke endnu; og medenS

Carl Gustav gik seirende frem i Polen, fad Ulfeldt stille paa
Slottrt Barth i Pommern, for at oppebie Krigens Udsald.
3eg sigter her tilLeonore C h r i s t i n e s pludsclige Reise til Danmark
i November 1656, og Maaden hvorpaa hun i Korsor blev behandlet og
bortviist. Da der hverken havde vceret mindste Fare, eller noget for
Kongcn fornedrcnde i at modtage Erevinde Ulfeldts Meddelelser, om
ikke hcnde selv: er det alt for klart, at Hofpartiers skadelige Raad
og Jndflydelse har virket paa Köngen. Den interessante, ncrstcn ubekiendte Begivcnhed ffal jeg i en folgende Lid fuldstcrndigen oplyse.
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Men da den svenske Konge i Julius IS57 pludseligt brod op
med sin Hovedmagt, vg vendte sig mod Danmark for at tugte
en Stat, som med daarlig Ubcsindighed havde begyndt Krigcn:
da var det ikke Tid for Ham, lcrngerc at blive uvirksom.
Langt fra, at der hos Ulfeldt cndnu flulde havde siaact nogcn
Blodsdraabe for Hans med Unvergang trucde Fcrdrcland, havde
Han nu netop naaet sine VnflcrS og de PlanerS Maal, hvorpaa Han i flere Aar havde arbeidet.

Stoltheds og Hcrvngier«

righeds egoistifle Lidenflaber vare de encste Drivcfiedre, som
beherflede hanS Sicel.

For dem havde Han allercde opoffret

en stör Deel af de Rigdomme, som Han 165t havde bragt t
Sikkcrhed udcnfor Danmark; og Han betankte sig Heller i'kkc nu paa
det sidste Skridt til at suldende sin Lobcbane som Landsforrader.

At styrte Frederik III. fra Thronen Var en Udsigt, der

kildrede bisse Hans Lidenflaber alt for megct til at Han flulde
finde noget Vicblik til at overveie, om en saadan Begivenhed,
hviS den endog var muelig, vilde have hiulpet Ham selv freu»
i det Fadreland, Han til en saadan Grad havde miühandlet.
Ligcmcget, om Danmark, ydmygct og tilintetgkort, traadtcS i
Stovet af Ficnden, naar Han selv kun fik Havn over en Konge,
der havde saaret Hans Stolthed, og Leonore Christine blev
havnet paa den Dronning, der ikke vilde erkiende og taale
hende som sin Lige. — Jeg vil nu kun, i en kort Gientagelse
af de vigtigste bekiendte Hovcdtrcrk, lade Historien tale.

Saasnart Carl Gustav i Polen havde bestuttet sig til
med Hurtighed og Kraft at bcnytte den usle Tilstand, hvori
Han alt for vcl vidste, at Danmark havde begyndt en Krig,
som det hverken havde Pcnge, Tropper cller Generaler til at
fore, og HviS Begyndelse var ligcsaa siet og ufornuftigt anlagt,
som Enden blev hastig, ulykkelig og ydmygendc: lod den svenfle
Historist TidSstrift. III.
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Konge Corfitz Ulfeldt, som Han havde tillagt Titel af .hemme«
lkgRaad" (eller Geheimeraad), komme til fig fra Slottet Barth
i Pommern, hvor Han endnu opholdt fig.

Han traf allerede

den svcnske Armee paa Velen til Holsten, og fulgte siden i
Hovedqvarteret Carl Gustav paa Hans ilende Seicrstog giennem Hertugdommcrne.

Sporge vi nu, i hvilken personlig Stll-

ling Ulfeldt fremtraadte, da Han efter 6 Aars Forlob igten betraadte Danmarks Grund i den Konges Folge, der kom med
dct Forscrt, om ikke heelt at erobre dette Land, dog at bibringe
dct et Stob, hvoraf dct ikke let skulde reise fig; og om Ulfeldt
virkelig, ved at affige fig fit Fcrdreland, og trcrde k den fiendtlige Magts Ticneste, havde crhvervet fig et Slags Ret til at
handle som svensk Statsborgcr, eller som den svenske Konges
Timer: da erfare vi med et Slags Forundrkng af Hans egne
sildigcre Ord, at Han ikke vilde vide as at have staaet i et saadant
Forhold; at Han sclv ikke har villet erkiende, nogensinde at have
indgaact Forpligtclser mod Carl Gustav, eller aflagt nogen
Ced til dcnne Konge;

at Han altsaa 1657 kom til Danmark

som en privat Landsficnde, der med fremmcd Magt vilde til«
tvinge fig af den Konge og Etat, Han havde forraadt, hvad
man efter alle gieldende Love og Retsgrundsoetninger havde
frataget cn oprorst Undersaat, der nu omsider aabenlyst, hvad
Han saa lcriige mcre hemmcligt havde giort, forte Avindskkold
mod fit Fcrdreland.

Han vedgaaer dette selv et Par Aar

sildigcre ' ^ ) , da Han med skuffcdc Forventninger, i en piinlig
Stilling som svensk Fange, maatte forsvare fig mod BestyldI et vidtlsftiqt ezenhandi'gl Udkast'til et Forsvarsskrist mod de Ham
165!), under Hans Arrcst i Malmoe tillagte Beffyldningcr. Dette
meget interessante Dokument, der synes at vcrre affattet for at indgives til Köngen og det svenske Rigsraad, vil i sin Lid fuldstcrndigt blive
mcddeelt. Det er et af de vigtigste Actstykker til at vise UlfeldtS
hele Fortwld til Kong Carl Gustav og den svenske Regiering, under
dcnne Konge.
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ntnger for et nyt Forroedert, men imod den Konge, Han tro»
ligen havde hiulpet til dybt at ydmyge Danmark: .Med mig —
ere Hans Ord — er aldrig nogen Capitulation om nogcn Tie.neste vprettet; jeg haver tagen Bcstalling, jeg havcr tagen
.elrai^e, ikke Heller nogen Pension.

Jeg haver ingen Eed

.giort, som de berette, hvilkct ikke skal befindes; thi dct er al,
.drig ffcet. — Udi den forste Krig, som blev fort tmod de
.Danske, opvartede jeg HS. Kong. Majestät som en Volun.tairo, og m ig blev gkvcn hemmelig R a a d s T i te l
.hvilken var ikke en Titel for mig, som haver havt saa hoie
.ckarKer, at jeg ncrst Köngen havde fort Commando udi
.wende Kongerkger, og det udi mange Aar; saa at flig en
.Titel bcqvemmer sig bedre til de tydste äocloros, som tiener
.til Hove, end for mig.

Jeg taug dog stille, fordk jeg vilde

.Ingen vcrre udi Beim, eller stesobli^re; thi samme Titel
.var mig mere til Spot end LEre.

Og varede bette ikke

.loenger, end til den Krig var til Ende; og havde jeg mig
.dog til intet, enten vcd Eed eller S k r i f t o i r l i x e .rei; men hvis Ti eneste, jeg forrettede hoS HanS
.Kong. Majcstoet v a r v o l un t ri i r e , og giort a f et godt,
.oprigtigt G em yt t e.

O g vil jeg forhaabe, at jeg haver

.ttcnt Hans Kong. Majestät paa samme Tog og Expedition
.saaledes, at Hans Kong. Maj. ikke med Billighed over mig
.kan klage.' —

Den maatte den svcnske Konge vel t det

mindste give Ulfeldt Ret, at Han ikke havde forsomt noget.
Ikke blot T i te l , men virkelig Bcstilling, hvilket sees af den i Jul.
16.',7 i Stralsund af Carl Gustav udstedte kongelige Destalling til Ul
feldt. «Wohingegen offtgedachter Hr. Graf von Ulfeldt sich uns zu
«unfern Diensten anheischig gemachet; gestalt wir Ih n unter die
«Zahl unserer v o r n eh ms t en M i n i s t e r a usgenommen, und
„demselben die c d s r ^ e uns er - Gehei mbden R a t h e s beygelegt
«haben; dabey er denn schuldig und verpflichtet seyn soll" o. s. v.
28*
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hvori Han .as et oprigtigt Gempt' künde befordre DanmarkS
Ulykke og Fornedrelse.
Den >2te August 1657 udstcdte Ulseldt fra Langenwedcl
t Holsten sit offenlligc Manifest som Fadrelandsforrader; jeg
mener den bckiendte Opfordring til Jyllands LandSdommere,
og AdelenS Land-Commissairer, om at falde fra Riget og
Köngen og svargc den svcnskc Kong Carl Trostab, hvem Ul
fcldt l dette officielle Dokument, i liden Overeensstemmels«
mcd Hans ovcnanforte Erklcrring, som Han to Aar sildigere,
i en heelt anden Situation, afgav, overalt benavner: »min
allernaadi gste K o u g e og Hcrre.'

Dette starke Bidncs-

byrd om Corfitz Ulfeldts Forradcri blcv vel neppe engang det
starkeste, som Han astagdc; men i ovrigt indeholder Documentct
et suldkomment Bcviiö paa, hvorledcs Ulfcldt nu offentlig frcmtraadte som Landsstende og sin Konges Avindsmand, t det
Han opfordrcde Adelcn, Landets magtigste, eller saa at sige
enesie Stand, til Opstand og Frafald fra den bestaaende Regicring, og til at hylde den fremmedc Konge, der selv havde
vedkiendt sig, at Han turde solvente inden ser Maaneder at
faac hele Danmark i sin Magt.

S a a vist det i ovrigt

er, at Corfitz Ulfcldt ved dette Manifest giorde det forste
Skridt til at udfore, hvad Han i Sverrige havde lovet, at
bringe et stört Parti af den danske Adel til at falde fra Kong
Frcdcrik: saa stuffedcs dcrimod aldeleS enhver Tillid, som Carl
Gustav i den Henscende kan have sat til sin forrcrderste Raadgivcr.

Hvor stör Skyld Adclen cndog havde i Statcns Svag-

hed og Landets Ulykke, saa var den dog lkke siunken til den
Grad af Feighed og Ncdrighed, som Han forudsatte.

Zkke

Een lod sig lokke af de Ulfeldtste Lofter, eller stramme af hanS
Trudsel mcd den svcnste Konges Havn og Brede.
cle rek. xestis Lsroli LusLgvi.
IV . §.

66.)

Za,

ikke

L6. 1729. p. 328. (I.ib.
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engang en Eneste af dem, som endnu heldede til Hans In ,
tereSse, eller af dem, Han ved Pengelaan havde sogt at knytte
Itl sit Parti,

solle nogen Drift til at ncrrme sig til Ham.

Hans almindelige Opfordring til den jydske Adel — et Skrift,
hviS overmodige, pralcnde og truende Tone, blandet med uforftammcde Angreb paa den danske Konge og Regiering, og
med Sophismer, der i en saa ultra-arisiokratisk og fordum
selvraadig Magnats Mund ikke künde have stör Overtalelses
kraft — blev »den alle Folger, om man ikke snarest vil till«gge det den, at dct forstoerkede Hadct og Forbittrelsen mod
dets Ophavsmand.

Det gav ogsaa Anlcdning til en, som det

syneS meget snart efter detS Fremkomst ncdstreven Protest og
Giendrivelse (formodentlig af en lcrrd eller geistlkg Mands
P e n ) " " ) , der ikke allcne, i dens bittre og sarkastifl-spottende
Udfald og S v a r, viser, hvor vel bekiendt Ulfeldts Eharaktcer
og Handlemaade I6L7 var hoS Middelstanden i Danmark;
men ogsaa paa en mcrrkvcerdkg Maade lcegger for Dagen, at
man fra meer end een Side meget vel indsaae, hvor brostfcrldig den hele Statsmastkne var, og hvor meget den trcrngte til
en Grundsorandring.
Ligesaa forgievcs blev en senere Zndbydclse, som Ulfeldt
den Iste September fra Frederiksodde (Frcdericia) udstcdte til
4 af Rigsraadet og Adelen, om sclv at sammentroede l et
Mode med Ham, eller formaae Frederik Hl. til at sende Andre,
,3 v )

Dctte lader sig flutte af de jcrvnligt forekommende latinffe Udtryk og
Allusioner til romerfke Forfattere, m. m. Uagtet Skrifcer („En upartisk dommentarius og sandfcrrdige ^loilitalioneg over E. Ulfeld:s Skrivelse til Raadet i Iyll^nd"), om hvis uncrvnte Foriatter man aldriz
er kommen tilKundflab, lidcr under sin Lids scrdvanlige Feil, overflodig
Snaksomtied og ufrugtbar Didtloftighed, künde der vel fortiene, ved
flere markelige og med megen Frilied og Dristighed affottede Dttringer
og Bidrag til Tidsfkildringen, at dekiendtgiorcs. Adffillige mserkelige
Steder har Nyerup ladet aftrykke. -Eftcrrctninger om K. Fcederik ltt." Kbh. 1817. S . 300-303.
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for at underhandle med Ulfeldt.

Hverken i Ord eller Gier-

ning modtog Han herpaa nogetSvar; og Carl Gustav trcrngte
Heller ikke til Forrcrderens Hielp.

En bedre fandt Han i sin

egen Duelighed som Hoerforcr, i sin Armccö Udholdenhed, og
t Naturen, der l Januar 1658 flog den Jisbro over Belterne, hvorpaa Carl Gustav »den al Modstand künde fore sin
Hoer fra Jyllands Kystcr over til Sicrlland.

At Corsitz Ul-

scldt i ovrigt gierne, hvor der kun var Lcilighed, blcv sit Kald
tro, viste Han bl. a. vcd at vcrre den, som vcd List og Svig
fik Commandanten i Nakskov til, »den at losne et Skud, at
overgive denne tcmmclig faste Stad; hvorved Han bortryddede
den eneste Hindring for Carl Gustavs Marsch over Smaa»
gerne.

Hvad Folelse der boedc i Ulfeldts Bryst imod sit Fcrdre-

land, saae man ogsaa tidligere, da Han ikke allene, tilligemcd
Leonore, roligt künde opholde sig i den svcnfle Leir for Frede«
ricia, og v»re Vidne til at den eneste Formuur for Norre«
Jylland og Verne blev tagen med Storm; men ogsaa umid«
dclbart efter Stormen künde begive sig ind i den plyndrede
By, hvor man veed, at Han aflagde et vist nok ikke behageligt
Besag hos den ulykkelige, under Beleiringen Haardt saarcde Rigs«
marff Anders Bille paa Hans DodSleie. " ' )

At Ulfeldt Heller ikke

ved denne Leilighed og under Krigen, som Han selv hialp til
at fore mod sit Fcrdreland, glemte sine Finantser, vil man af
Hans scrdvanlige Grundsirtninger i den Henseende kunne for«
mode.

Han sorgede i det mindste ikke allene for at skaffe sit

eget og sin Svigermoders Godscr fritagne for alle Krigsbyrder;

At man har tillagt Ulfeldt dette som et Trcrk af skadefro Hcevngicrrighed, er imidlertid ugrundet. Det har tocrrrimod (som man kan
flutte af et Brev fra Ulfeldt til And. B i l l e , dat. Stralsund d. 27.
Jan. 16ö2) vceret en Uttring af Erkiendtlighed, fordi Ulfeldt den Lid
haode crfaret, at A. Bille domte mildere om Hans Undvigelse, end
Andre i Raadet.
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men lod sig af Carl Gustav anvise Rlgsraad C h r is t en
S k ee l S , Rigshofmesteren G e r ö d o r f f s og Cantsler S e h e 
st cd s Godser i Jylland, tilligemed Godset Palsgaard, til sin
Underholdning; Alt mcd lignende Fn'tagelse.

Der kan

neppe vcrre Tvivl om, at Hensyn til personligt Ficndskab har
besternt Balget af bisse AdelömoendS Godser til en saadan
Bestemmelse.
B i forbigaae de scnere Begiveuheder indtil Carl Gustav
Landgang paa Sioelland ved Bordingborg d. I I . Febr. 1658.
Faa Dage derefter havde Han det danske RigeS Ski'ebne i sin
Haand; men, hvad neppe Nogcn, der kiendte denne Konge,
havde ventet sig, ffeete dog.

Carl Gustav vovede ikke i rette

Vieblik det afgiorende Skridt, hvorved Han künde have benyttet
Frederik den Tredies, Hoffets og Hovedstadcns panisie Skrcek,
og ved at bemcegtige sig det paa Angreb og Forsvar reent
ubelavede Kiobenhavn, efter al Sandsynlighed i det mindste
havde vundet enten Sioelland eller Norge til det, Han aftvang
Frederik 1H. Han glemte, over en forsigtigere Politik, at gribe
Krigslykkcns sidste Krands —

eller Han kiendte maastee ikke

ganske de utrolig flette Forsvarsanstalter i Sioelland og i Ho«
vedstaden.

Heri handlede Han imidlertid imod Ulfeldts Raad;

eller fulgte det kun halvt.

Ligesom denne havde styrket Earl*

*22) I en tydfk Skrivelse fra La r s F l e m i n g (Han var Krigs-KammerPresident ved den svenske Armee) dat. Frederiksodde d 1. Nov. I6i7,
underrettes de svenske Krigs - Commissairer om denne konzelige Concession til Hs. Majeftcrts „Geheimden Rathe, Jhro Hochgrä'fl. Ercellentz dem Hrn. Grafen von Ulfeldt.« Der ncrvnes Herregaarden
U r u p (Skanderborg Amt) som Ulfeldts eget Gcds, Hans Svigermoders Godser B ö l l e r og R o s e n v o l d , Godset S t o u g a a r d , tilhörende Chr. LH. Sehested, og de to ovrige ovenncevnte Herrers God
ser i Jylland, foruden P a l s g a a r d ; hvilket Alt var bcvilget Ulfeldt
til Hans „lrsctement", frit for alle Contributioner, Jndquarterinzer,
Bidrag til Magaziner, og andre Krigsbyrder.
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Gustav 1 hanS Beflutning, at gaae ovcr Langclandsbcltet
da de steste svenste Generaler t Rigsraadet, som holdteS i Nyborg,
vare derimod, saaledes var det ogsaa Ham, der raadede til,
at Köngen, da Han engang havde sin Heer i Sicrlland, uden
Ophold stulde rykke lige mod Kiobenhavn, og med eet Slag
afgtore Hovcdstadens og Rigets Fald; siden Alt var der t saa«
dan Skrsek og Forvirring, at der ikke var at tanke paa Modstand.

(Puffendorf. si. 363.)

Men i det Kong Carl, som man allerede traf i V or dt ngborg,

da man troede Ham i Fyen, her laante Vret til de

danste Forflag om en Fred, som man over Hals og Hovcd
skyndte sig med at tigge om: vilde Han dog endnu tklfoie Frederik III. og det danste Folk den dybeste Admygelse, Nogen
havde kunnet udsinde.

Köngen kiendte Ulfeldt saa vel, og

stolede saa trygt paa Hans hoevngiern'ge Had til den danste
Konge, at Carl Gustav valgte Ham, fremfor nogen af sine
egnc,

tilligemed den svenste Rigsraad og Admiral S t e e n

Bi el ke, til Underhandlerc paa svenst Side vcd Fredsflutningen.

Forgieves giorde flere af den svenste Konges egne Ge

neraler og Rigsraader Forestillinger herimod; forgieves bad
de danste Gesandter, Rigöhofmesteren Gerödorff og Christen
Skeel, om at forstaanes for Ulfeldt: .de Danste maatte endnu
ncdsvoelge denne Idmygclse', sigcr endog den aldeles svenstsindede P u f f e n d o r f " ^ ) , t det Han tilfoicr en Bemoerkning

133)

lle red. xe?t. daroli Oustavi. I.id. V. §. 7. p. 372. kezi
prsecipue sclstipulgdatur (^ornikcius Difeläius, qui kUdericum Kegem
sudverti, a quo in erilium e^ectu8 fnerst, mire ardedat. Grev E r i k
D a h l b e r g , som var med Köngen, beretter derimod, at den svenske
Rigsadmiral og Ulfeldt endnu Natten sorud fraraadede Toget over
Langelandsbeltet; men K. Carl fulgte Vahlbergs Raad og sin egen
Lyst.
egendund. vaZdok. Stk. 1823. p. 147.)

12s) „vani initin IIIf e i di um Lommis8grium deprecadsntur, quod non
minimsm eaIsmitaLi5 5uso psrtem ducerent, ad isto poti85imum tsm

Sorsitz Ulfeldt.

4S3

over UlfcldtS overmodlge og haanende Spot, selv ved de alvorligste Lcilighedcr, som vel kan have vcrret et Trcrk hos
Ham, der yttrede sig ved Eiden af en sorstilt Ddmyghed, vg
et SlagS antaget cller affecteret Hoflighed og Fromhcd, som Han
t sine Breve paa Dansk havde giert sig til Bane.

Earl G u 

stav maa imidlertid have havt sine gode Grunde til dette B a lg ;
og Han har blandt andet vel vidst, at neppe Nogen, saaledes
som Ulfeldt, künde benytte den grundigste Kundstab til det
danste RigeS Svaghed og Hielpcloshed, og hvad man derfor
künde byde Frederik IH.

Heller ikke fluffedes Köngens Tillid.

Ulfeldt greb med begge Hoendcr den Leilighed, som Earl G u 
stavs Jnstructioner til Fredscommissairerne bod Ham til at opstruc Fordringerne; da Han forudsaae, at cnten maatte Underhandlingen derved rcent afbrydes, i hvilket Tilfoelde Han vldste,
at Kong Earl rykkede lige mod Kiobrnhavn; eller at Danmark,
om Mkaarene antoges, til en saadan Grad maatte svcrkkes,
at det ved det nceste Angreb fra svenst Eide lettere künde falde.
Allerede k September 1657 havde Carl Gustav (i sin offentlige
Fuldmagt til Ul feldt og Bielke, dat.Gottorp S. Sept. 1657, og
t en hemmelig Instruction, dat. 10. Sept.) som Hovcdbetingelse fordret Skaane, Halland, Bleking, TrondhiemS Stift, Island
og BahuSlehn.

I

Vordingborg künde de svenste Underhand,

lere (egentlig Ulfeldt, da Bielke i Beretningcn om hvad her,
og nogle Dage senere foregik, knap navneS) gaae langt vidcre.
Her fordredes, som Basis for Freden, foruden Landene paa
den anden Eide af Sundct: Bornholm, Verne i Kattegat
(Lcrsso, Anholt, Saltholm), meer end det halve Norge (Aggershuus, BahuSlehn og TrondhiemS Stifter), Ditmarsten, Pinne
berg, Delmenhorst, 12 Krigöstibe, de danste hvervede RegimenterS
6ur»8 pscis legcs sibi 6ictgri.
mutsre von plseervt,
I. eit. p. 371.

8ed cum Ncxi 8»am sentenliam
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Overglvelse t svenfl Krigstieneste, det forstcrrkede Rytterkes Jndflrcrnkning til Adelens soedvanlige RoStieneste, en Million Rigsdaler og den halve Dresundstold, med Erkiendelsen af Sverriges
Ret til Dresund, lige med Danmark; endelig Ophoevelsen af Dan,
marks for Sverrige fladelige Alliancer med fremmede Magier
(Holland).
Der indtraf, hvad Carl Gustav og Ulfeldt neppe havde ventet
sig.

Endog den af Cromwcl afsendte engclste Gesandt M e a -

dow, der var tilstede ved Underhandlingen og ganste paa svenfl
Eide, fandt dog Fordringen, til Köngens störe Fortrydelse, alt
for «billig. Dette gav i det mindste de danfle Commissairer saameget Mod, at de begierede tre Dages Vaabenstilstand for at
tndhente noermere Fuldmagt.

Kong Carl vilde ikke tilstaae tre

Timer, og neppe havde Gersdorff og Skecl forladt Hovedquarteret for at ile til Kiobcnhavn, forcnd Köngen gav Befallng til Opbrud, og rykkede «den Standsning frem indtil
Kioge.

De danfle Commissairer, efterat man en D ags Tid

t stör Fowirrkng og Raadvildhed havde holdt Raad i Kiobenhavn, maatte ile Ham i Mode, ledsagede af Meadow.
LandSbyen Ho ie T o s t r u p ,

I

midt imellem Kiobenhavn og

Roeskilde, traf de Ulfeldt og Melke, tilligemed den franste
Fredsmoegler Terlon.

Her flal Ulfeldt, da Han mcrrkcde at

baade Meadow og Terlon vare Ham imod, have nedstemt For
dringen noget.

Der var imidlertid ikke noget Vieblik at gtve

dort, naar Freden flulde kiobcS; thk Carl Gustav var allerede
brudt op fra Kioge, og rykket frem til Landsbyen Thorslunde.
Z Hoie Tostrup Prcrstegaard undertegnede nu Ulfeldt, med de
ovrige Commissairer og de to Frcdsmoeglere d. 16. Februar
1658, Prcrliminairerne 1kl den Roeskildfle Tractat, der gav
Ham selv alle Hans Godser tilbage, sikkert Ophold i Danmark,
og Hans Frue hendcs Titel af Grevinde til Slesvig og Hol
sten— men skilte hanö Fcrdreland ved en Trediedeel
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af D a n mark.
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Hermed kronede Han syv Aars stiulte Rcrnker

og aabenbare Birken for at styrte Frederik den Tredies Throne
og bringe det danske Rige under fremmedt Herrcdomme; og
saalcrnge Historien, .Tidcrnes Bidne og SandhedenS Fakkel',
lever — saalcrnge Eindringen er tilbage om hine Begivcnheder, der sonderrev den banste Folkestammes crldgamle Hiemlande i to Dele: saalcrnge vil ingen kunne udflette Eorfitz Ulfeldts Forrcrder-Navn af det Minde, der varer lcrngere, eud
Graastenen paa Torvet.

Det er ustridigt, at i Betragtningen af Eorfitz UlfeldtS
Levnet fremtrcrder et Punkt, hvor den straffende Nemesis tydeligt og dybt griber ind i Hans Skiebne — man künde sige,
hvor Han Livs Drama tager en afgiort tragisk Vending, i
Fald Hans Charakteer havde vcrret hoi og crdel nok til at constituere Ham til en fand tragist Skikkelse i Histon'en; og
dette bctydningsfulde Punkt, forberedet ved Dinas Optrcrden,
er den Roeskildske Fred.

Denne fuldendte og beseglede

Statsforrcrderens Rolle; men fra det Vieblik see vi ogsaa, at
Han ei allene taber sin Betydning som en i Bi rke ligh eben
farlig Person for den banste Etat; men selv den ydre Glands,
der saa lcrnge havde omgivct Hans Navn, og fulgt Hans Per
son og Hans Familie, aftog og formorkedes snart til den Grad,
at den stolte og mcrgtige banste Adelsherre, der' Personligen
indbefattcdes i en FredsflutningS Bilkaar ved Eiden as den
svenste Statsintercsse, lidt over et Aar derefter ikke lcrngere
Var Gienstand sor Had, Frygt og Misundelse, men snarere
for Medynk, Beklagelse og Forundring. — B i have her intet
med Poesie eller Tragoedie at giere, og det er Historien vi
udelukkende maa holde öS til; men det er kun l de korteste
Omrids vi endnu ville tegne den pnkvcerdige Slutning af
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Ulfeldts politlffe Bane.

DenS Charakteer og Interesse er ester

1S58 mere individuel og bkographisk, end statshistorisk.
Det varede kun kort, for Ulfeldt maatte erfare, hvor
falsk en Beregning Han havde giort, naar Han troede at Han
ffulde have sig til ny M agt, Anseclse og Voerdighed, som
Folge af den Fred, Han havde vcerct med at flutte iblandt stt
Fcrdrelands Fiendcr —

den fordcrrveligste og mest fornedrende

Fred, som det danske Rige indtil den Tid havde kiobt.

Bel

erholdt Han ved denne Fred sine Godser, og endecl af sine
paa urene Deie famlede Rigdomme, for saavidt som de fandteS
t Danmark, tllbage.

Endogsaa de siden hanö Undvigelse, for

den danske KroneS Regning oppebaarne Jndtcrgter af de Ulfeldtske Godser og tndbetalte Renter, maatte Frederik IH. er
statte ved at udstede cn Obligation til Ulfeldt paa 64,000 Rdlr.
Men hvad nyttede det t ovrigt en oprorsk Undersaat, at Han
ved DanmarkS Fienders Hielp, og ved selv at hielpe til at
bringe sit Fcrdrelands politiske tkristentS paa Randen af Undergang, künde afprcsse sin rctmcrssige Konge en ydmygende
OpreiSning? — Ulfeldt künde dog aldrig t Danmark vinde sin
forrtge borgerlige Stilllng, sine Embedcr, sin Magt og An
seclse tilbage; og Han maatte snart selv fole, at endog efterat
FredStractaten havde sat Ham under Sverriges folkeretlige Beflyttelse som dansk Borger, var Danmark ikke det Land, hvor
Han med Heeder eller Behagclighcd künde leve.

Han begav sig

til Skaane, tog sit OpholdSsted i M a l m o e , og lod sig her i
Landet bl. a. bruge til at tage Zndbyggerne i Eed for den
svensie Konge.

UlfeldtS Fald var tillige som et Forbud paa

det hele gamle Aristokraties ncrr forestaaende Fald.

Heller

tkke havde Han, siden Han forlod Danmark, endnu mindre
siden Han som Landsforreeder vendte tilbage til detS Grcrndser,
fundet mindste Sympathie eller Bifald hos nogen oerlkg dansk
Mand, af hvad Stand det end var; naar vi herfra kun giore
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en Undtagelse med endeel as hanS Slagtninge, og enkelte Ade
lige, der horte til Hans faa fortrolkge og erklarede Tilhangere.
Jkke cn enestc Stemme havde offentlig ladet sig höre til Hans
Fordeel, hverken for eller efter det svcnske Jndfald, som Sam tiden ikke »den Grund kalvte .den Ulfcldtste Krig.'

Tvart«

lmod tvkvlcde dcngang endnu Ingen om (i det mindste Ingen
blandt de nadelige Stoendcr), at en i Danmark sidcn Mars?
StigS Dage uhort Handlemaade af en dansk Ridder og Adelsmand imod sit Fadreland, som den, Ulfeldt frivillkgen havde
hengivct sig til, stemplcde Ham som den voerste Avindsmand
og Forroeder mod Konge, Land og Rige.

B i have ogsaa alle

rede ovcnfor anfort et authentisk Bevüs paa, hvorledes kyndige
og retsindige Patrioter i Danmark, der, uden at höre til Hof»
partiet, indsaae hvor sarlig og beklagelig Rigets og LandetTilstand var, da Danmark 1657 andengang uforvarendes blev
angrebet af Svcrrige, dvmte om Ulfeldt og om Hans Deeltagelsc i Fiendens Planer og Foretagender.
Bed den Roeskildske Fred var Hans personlige Stilling
vel bleven sikkret ved en folkeretlig Guarantic; men den blev
atter t hoi Grad betankelig og usikker ved Carl Gustavs Frcdsbrud.

Det var desuden langt fra, at denne Konge, selv

efter den forste Fredsflutning med Danmark, viste nogen stark
Tilboiclighed til at satte Präs paa Ulfeldt, eller til meer, end
nodvendigt var, at begünstige og belonne Hain.

HanS Skkebne

blev den, som plcier at folge Enhver, der saaledes som Ul
feldt trader en af Menneskets og Borgerens heiligste Pligter
under Fodder: man bcnyttede Forraderiet og ringeagtcde Forraderen.

Bel lod det til, at Carl Gustav, der ogsaa havde

giort Ulfeldt, som lange havde varet tydsk Rigsgrcve, til svensk
Greve af Solvitsborg, og stänket Ham Godscr k Bleking til
et Grevstab, strar efter den Roeskildske Fred ikke var utilboie«
lig til at give Ham en til Hans forrige Rang og Embeder
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nogenlunde svarende Stilling t den svenste Stat.

Men dog synes

det som der allerede strar efter den roeSkildste Fred yttrede sig
nvgen Lunkenhcd hos Köngen t at fremme Ulfeldts Prcrtcnsioner i Danmark; og uden Tvlvl har Köngen ogsaa fandet sine
Raadgivcre vg Mimstre ugunsti'gt stemte for den danste M ag
nat, der nu stulde blive svenfl AdelSherre.

Dette, i Forenlng

med Carl Gustavs hastlgt modnede Plan tll et fornyet, endnu
alvorligere Angreb paa Danmark — hvor den svenste Konge
desuden vcl har kunnet spore, at Ulfeldt lugen Zndflydelse
eller Popularitet besad — har bevirket, at Han blev glemt og
tilsidesat.

Han havde (efter Hans egen Vereklung) allerede i

MartS Maaned 1658 en Samtale i Malmoe med Kong Carl,
som her gav Ham glimrende Lostcr ' " ) ;

men det blev ved

disse, og Ulfeldt undcr den allercdc i August paa ny udbrudte
Krig overladt tll sig selv.

Han savnede nu sin varme Be-

stytterinde, Dronning Chrlstlne; og var reduceret tll at maatte
oppeble Udfaldet as Striden om Danmarks Krone, hvor det
atter gialdt Hans Fcrdrelands polltiste Tilvcrrelse eller Undergang.
Jmedens det danste Folk saalcdes endnu engang udholdt
den haardeste Kamp med en krigerst og overlegen Fiende, og
„Da Hs. Kong. Maj. ankom til Malmoe udi Marti! Maaned 1658,
„strar efter Freden var fluttet, stod Hs. Maj. en Dag udi fit Sove„kammcr for Skorstenen og varmede sig, og var famme Lid udi
„Kammeret Grev G a b r ie l O re n stie rn e , Hr. S te e n B ielke,
„Hr. Co yer ; da talede Hs. Kong. Maj. til mig og sagde saaledes:
„Hoffmestcr! (thi saa pleiede Han at kalde mig) hvad vil I Eder nu
„foretage, nu Krigen er til Ende. Hvor agter I Eder nu at nederFscette og boe?" — Hvorpaa jeg svarede i al Underdanighcd, at dcr„som Hans Kong. Maj. vilde sccomodere mig Med nogen donorsblo
„ckarZe efter min Stand, da ffulde jeg vel resolvere mig til at scette
„mig under SvcrrigeS Erone, og under Eder^ Kong. Maj. med mit
„ganffe Huus og fsmillio, og gisre Eders Kong. Maj. al god og
„underdanig Lieneste. Hvorpaa Hs. Maj. replicerede, at Han vilde
„sccomodere mig saa lionorsdlement, al jeg ffulde tunne noies; ja
„Han sagde« o. s. v. (Ulfeldts ovenanf. Forsearsffrift. 1659.)

43»

Eorfttz Ulfeldt.

imedens Riget blev rcddet ved Frcderik den Tredtcs Standhaflighed, ved de kiobenhavnste Borgeres Udholdcnhcd og Tapperhed,
ved den hollandste Flaades og den krigsdygtige brandenburgfle
Churfyrstes Hielp (thi overladt til sig sclv, havde Danmark
dog omsider maattet bukke under), foresaldt en Begivenhed,
der atter samlede et truende Uvekr over UlfeldtS Hoved.

En«

deel Borgere l Malmoe havde i December 1659 fattet det An«
slag, at afkaste det svenste Herredomme, og overgive Staden til
denö forrige Herrc.

E t af de Uheld, der saa hyppigen have

fulgt de danste Vaaben og Krigsplaner, giorde at dette Fore«
havende i egentlkg Forstand strandede. ' " )

Planen robcdes

for de Svenste ved Forroederi, og et betydeligt Antal malmoeste
Borgere bleve i den Anledning foengflede.

Under den hrrved

opstaaede Undersogelse og Eriminalproces, indtraf Stormen paa
Kiobenhavn den Ute Februar 1 6 5 9 ,

hvis for Earl Gustav

uheldige Udfald berovede Ham Frugten af det hele DanmarkS
Erobring, og vristcde den danste Krone, som Han trocde at
voere sikker paa, af hanS Haand.

En af de foengflede Malmoe«

boere, ved Navn Bartholomcrus Mikkelsen, en t ovrigt,lkke
megct vel berygtet M and,

angav Ulfeldt som Deeltager i

Sammensvoergelsen, og som den, der bl. a. stulde have havt
Kundstab om Planen tll det stormende Angreb paa Klobenhavn, og have robet den for BartholomoeuS, for at denne
künde meddele den for Nogen i Kiobenhavn.

Den svenste Re

giering lod efter denne, ved flere af de foengflede Borgere be«
kroeftede Angivelse, Ulfeldt og Hans Frue arrestere i deres HuuS,
og Kong Carl udnoevnte en Commission af to svenste RigSraader for at optage Forhor og Undersogelser. (Mai. 1659.)
Sagen gik i Langdrag; Ulfeldt greb til at hielpe sig ved en
De Skibe, som Natten imcllcm d. 26de og 27de December skulbe have
fort danske Soldater over til Malmoe, stodte paa Grund ved Salk»
Holm, og maatte vcnde tilbage.
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forstilt Sygdom, der reent stulde have berovet Ham Merket;
imedens Leonore Christine med beundrkngsvcrrdlgt Mod, T a 
lent og Standhaftighed forsvarede Hans S a g for Commissairerne.

Selv syncs Han at have indstroenket sig til, (sormo-

dentlkg inden den fingerede Stumhed) at indgive det ovenfor
omhandlede Forsvarsskrift.

Ester et hcelt AarS Forlob faldt

Dom i de ferngflede Borgeres S a g , af hvilkc ti bleve domte
til Dode, og dcraf tr« henrettede.

Disse vedblcve vel til deres

Dderste at bekrcrfte det tidligcre Udsagn om Ulfeldt som medflyldig; men man fandt dog omsider i Sverrige Beviserne for
svage, eller man vilde, efterat den kiobenhavnste Fred var
sluttet og ratistceret (27. M ai og 14. Zun. 1660), hellere lade
denne S a g fare, og frikiendte Ulfeldt, da Hans S a g kom for
Rigsraadet.

En ncrrmere Historist Fortalling efter de fundne

Kilder om denne for Ulfeldt farlige S a g , hvori mange Omstcrndighedcr af en megct mistcenkelig Charaktccr forekomme' ^°),
Hörer ligeledes til det, jeg maa forbeholde en folgende Tid.
Ulseldtö onde Skiebne var vaagnet, og ophorte ikke at
forfolge Ham.

Kun nogle Dage havde Han behovet endnu at

holde sig rolig i fit Huusfangsel i Malmoe; og da vilde RigsraadetS Frikiendelsesdom vcrre forkyndt.

I

dette Sted blev

Han her andengang overmandet af Frygt og Feighcd.

Om

Nogen af Hans Uvenner, som det efter Puffendorf af Flere
er berettet

have bidraget til at ängste Ham og foroge

Hans Skroek: er usikkert, og mangler alt andet Beviis.

At

Ulfeldt befluttede sig til, ved List at stuffe sin talrige Bcvogtntng,
2eg anseer det for utvwlsomt, at Ulfeldt har villet ligefaa vel forraade Carl Gustavs Sag, som sit Fcrdreland; men det syneS at vcrre
blevet vcd de forste, forbcrcdendc Skridt, ogUdkorelsen at vcrre standfet i Fodselen. Havde Han virkelig meddeelt noget af Vigtighed for
de Danske, da havde Han vist ei forsomt at bruge en saadan Fortieneste ril sin Fordert i de folgende Underhandlingcr.
^37) H o l b e r g (D . Hist. Hl. S . 5.^. 59.) anfsrer Puffendorf.
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undflye af sit Fangenstab og med sin Fruc at siegte paa et
aabcnt Fartoi over til Kiobenhavn: var en Handling, der
alter viste, hvorledcs Besindighed, Klogstab og enhver Egen«
stab til kräftig Aandsvirksomhcd og Sclvforsvar forlod Ham,
naar Fci'ghedens lammende Virkning bemestrcde siz ha»S Sind,
og naar Han ikke mcre havde Leilighed til at hiclpe sig ved
List og Jntrigue.

Han glcmtc aldcles, at Han kom til Dan-

mark k en anden Tid,

end da Han i Marts 1658 cftcr den

roeskildste Fred forlod Slalland og gik over til Skaanc.

Carl

Gustav var dod (23. Febr. 1660); den kiobenhavnste Fred
var fluttet, vel under ikke mcget hcldigere Betingelser, end den
roeskildste, men dog under mindre ydmygende Forhold.

Dan-

mark havde forstcrrkct sig ved Forbund, og Frcdcrkk lll. havde
fundet og bcnyttct heldige Tidsvilkaar til at forberede den vigtige Statsforandring, som snart stuldc give Ham en Magt og
Myndighed, der satte Ham i Stand til at tage stänkere og alvorligere Forholdsregler, »den mcre at sporge sig for hos RigS«
raadet.

Ulfeldt og Hans Slagt vare ikke navnligcn indforte i

den kiobenhavnste Fred, saaledes som i den roeskildste: men
hiin indcholdt dog (Art. 22) det Vilkaar, at enhver Svcnst
ellcr Danst, som under Krkgen havde fort Vaabcn imod sit
Fcrdrcland, stulde erholde Amnestie, naar Han knden 3 M aanedcr vendte tilbage til sit Hiem.

Dcnne Artikel syntes paa

en Maade at kunne have fundet Anvendelse paa Ulfeldt; saamegct mcre, som Han efter den roeskildste Fred intet aaben»
bar fiendtligt imod Danmark havde foretaget sig; og som det
dcrimod snarere maatte antages, at Han, efterat have forladt
den svcnste Tieneste og opgivet kenne Magt5 Beflyttelse, nu
i Eet og Alt vilde underkaste sig den danste Konge.

Men den

danste Regiering crndscde intet af dettc; og Ingen vilde faste
nogen Tro til en saa tvetydig Overlober, som, ved at romme
fra Sverrige, selv berovede sig den Ham ved Tractaten sikkrrde
Historist Lidsffrift. M
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Bestiermelse.

En

mcd wegen Snuhcd affattet, men med

haandgribcligc Usandhcder opfpldt franst Skn'velse til Frede«
rik I I I . , som Han strar efter sin Ankomst kndgav til Kon»
gen

hvori Han forcstillede Sagen som om Han var blcvcn

et Offer for sin, efter den roeskildste Fred antagne neutrale
og private Stilling, og hvori Han bad Köngen tilgive, at Han
kun noglc faa Dage udsatte pcrsonligcn at indstille
sig for Ham, blcv ucrndset.

Saasnart Leonore Christine var

ankommcn, fortes Ulfcldt og Hans Gemalknde bcgge til Born
holm

hvor de paa Hammcröhuus indsattes i et strengt

Fcrngsel, cfterat man havde frataget dem hvad de af Penge,
Gieldsbeviser og Kostbarhedcr forte med sig.

At man künde

giere bette »den nogen Reklamation fra svenfl Eide, og udcn
at Ulfeldt strar eller längere hcn fremkom med nogen Protest,
kan lidet undre os efter Hans Adfcrrd i Malmoe og Hans hcmmelige Flugt, og viste tillige, at al Udsigt for Ham til at vinde
Bestyttelse hoS denne Magt var forbi.

I

Danmark behänd«

ledeö Han, »den H c n s y n til de afsluttcde T r a c t a t e r ,
som en privat Landsfiende, en i sin borgerlige Stilling tvety«
big M and, om hvem det kun var afgiort, at Han i 1» Aar
havde vcrret Danmarks aabenbare Fiende, og af alle sine Kroefter
havde stabet denne Etat, for hvilken Han endnu altid var et far«
ligt Jndivid, som man fandt det nodvcndigt, t det mindste for
en Tid, at giore ustadelig.

Hvorvidt denne, »den Tvivl pvlitist

rigtige Forholdsregel, künde kaldes folkeretligen sorsvarlkg: ville vi
her ei undcrsoge. Ligcsaa vel som Statsforrcrderiet ganste afflores,
138^ Den er dateret Kiobenhavn d. 19. Jul. 1660. Ester den maa man
flutte sig til, at Ulfeldt er flygtet allene fra Malmoe, og Grevinden
forst nogle Dage dereftcr er kommen over. ( B i lag No. V II.)
iss) Deres Ledsagere vare to Oberster R a n tzau og K r u s e , og d. 25. Jul.
fleete enten Afseilingcn fra Kiobenhavn, eller Ankomsten til Bornholm. Det
forste svnes at vcere det, derangivcs (i en haandskr. Berctn.); ffiondt
allerede Command. Fuchs' forste Rapport til Köngen er af 30. 2ul. 1660.
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maa det upaatvkvlelig ogsaa sigcö i Historien, at man fra 1660 behandlede Ulfeldt og Hans Familie, hvor grove og uforsonlige Hans
Forbrydclser mod sit Fcrdrcland i ovrigt vare, med en stärkt fremtrcrdcnde, undcrtiden raa Strenghcd, og tilstdst med cn imod
Grcvknden barbarisk og brutal Haardhed, som ikke har noget
Tr»k af kongelig Holmodighed.

For en Deel laae dog en saadan

Fremgangsmaade gansie i Tidsalderens Charaktecr; ja den har
i lignende Tilfcrlde vedligeholdt sig meget langt ncd i Tiden,
og nar nok til vore Dage.

Det er kun ilde, om man ved

den almindelige Medlidenhedsfolclse, der vaktcs ved cn saadan
Fremgangsmaade, og scrrdclcs ved den, der anvendtcs imod
en saa heroiff, charaktcerstoerk, og overhovedct dadelfri Dame,
som Leonore Christine, vilde lade sig forlcde til at troe: at
UlfeldtS Brode derfor var mindre, fordi Han undertiben led en
haard og uvcrrdig Behandling.
Denne var vel egentlig indflrcrnket til Hans Fcrngselstid
paa Bornholm.

D a man ved at henfore det Ulfeldtste SEgte«

par til Hammershuus, for at bevare dem i et sikkert Statsfcrngsel, og fierne dem fra al Forbindelse med deres Elcrgt og
Parti t Danmark, imedens den allerede modnede Statsforandring udforteS, dog paa en vis Maade lagde for Daaen, at
man endnu ikke havde opgivct alt Hensyn til det Ulfeldtffe
LEgtcpars hoie Stand: künde man have vcntet sig, at cn i
det Udvortes anstcrndigere Behandling der var bleven dem til
Deel.

Paa den andcn Eide vil en Fremtiden forbcholdt noiere

og fuldstcrndigere Beretning om, hvad der foregik under dcrcS
Fcrngsel paa Bormholm, lcrgge for Dagcn, at Commandantcn,
Generalmafor Fuchs, vist nok fremtraedcr som en sin Pligt og
sin Konge tro, men haard, inhuman, i enkeltc Trcrk endog lum
pen og vprorende brutal Fangevogter; men at ogsaa Hans boie
Gicrster ikke allene anvendte Alt for at bcstikke og sorfore
Ham til at handle imod sin Pligt, men da dette ikke lykkedes,
29'
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giorde hvad de formaaede,

for at giore Ham denne Pllgt be«

svcrrlig og pcrsonlig at opirre Ham.
Med Ulfcldts Fcrngsel paa Bornhelm bcgynder den sidste
tragiste Katastrophe i Hans Liv; og fra den Tid bliver Han
egenllig blot en Gienstand for Medynk.

B i maae derfor li'ge-

saa vel Vogte öS for at lade denne Folelse have Zndflydelse
paa den historiske Anskuelse og Fremstilling af Hans Skiebne,
som vi maae blande den individuelle, romantiste ellcr biogra«
phiste Interesse med den politiske, og mcd hoiere Statshensy».
Men det er ikke mindre vist, og svcrkker endog hiin Interesse
for Corfitz UlfeldtS Personlighed, at man feer, hvorlcdcs Hans
Fcrngsel paa Hammershuuö virkclig var i Stand til aldeles at kue
og ydmyge den stolte Mand, eller bringe Ham til ganste at fra«
falbe den Rolle, Han havde spillet imod tre regierende Konger.
Ulfeldt var langt fra at vife den stcrrke, mandige, ja sublime
Charakteer, som Leonvre siden, under hendeS grumme Behänd«
ling i det langvarige Fcrngsel i Kiobenhavn, lagde for Dagen.
I

Stcdct for at en hoi og stcerk Charakteer ogsaa i Lcrnker

vklde have trodsct den Magt, som ikke strcrkkcr stg til A anden
og B i l lk en , sce vi Ulfeldt omsidcr at nedlade stg til at kiobe
Friheden ved den mcst ydmygende Tilstaaelse af sin Brode,
sin Ulydighed og sine Forseelser imod Frederik III.,

og til at

udstede en i de underdanigste Udtryk affattet edelig Under«
kastclses- og Lydigheds-Forsikkring; t Forem'ng mcd Afstaaelsen
af de flcste af sine Godser i Danmark, af hvilke Han allerede
1658 havde mistet Hirschholm, som Carl Gustav tiltog sig at
stienke bort, og som den danste Dronning ikke undsaac sig ved
af Ham at modtage. — Saaledes viste Ulfeldt sig nu, da en«
hver Udvei til at bruge List, Jntrigue og Bestikkclse var af«
ssaaren, fra en ligcsaa feig og umandkg Side, som Han ellerS
havde vcrret vant til, at yttre den mest overmodige Trods.
Overhovedet er det oiensynligt, at hanö Handlemaade efter

Corfitz Ulfrldt.

445

den roeökildste Fred er en Rcrkkc af inkonsequente, snart underfundige, ftiulte og listige, snart feige og uforsigtige Skridt, der
künde friste os til at antage en partiel Svcrkkclse i Hans Aandsevner, som upaatvivlelig ogsaa er indtraadt. Flere smaalige,
intet betydende Midier, hvilke Han udtcrnkie til at forsoge paa at
scrtte sig i Gunst hos Frcdcrik lH., talc bl. a. herfor. Jmidlertid seer man dog, at naar en Drom om atter at hoeve sig
vcd nye Planer og Zntriguer viste sig for hanö urolige og crresyge Si»l, da vandt denne ligesom nye Krcrftcr tilbage.
D a man ved Frederik den Tredies Hof, efterat den nye
Statsforfatning havde givet Köngen Encvoldsmagten, bestemte
sig til at formilde Ulseldts og Hans Gemalindes Skiebne, skeere
det ikke uden meget forsigtige og formelige Underhandlinger,
hvortil Köngen benyttede den ogsaa i andre vigtige Anliggender til Bornholm afsendte Overstatholder, Grev Christian af
Rantzau til Breitenburg.

Denne, som baade paa Hammers-

huus og efter UlfeldtS Losladclse viste et humant og velvilligt
Sindclag imvd den faldne Magnat, behovcde loengcre Tid og
gientagne Forhanblinger mcd enhver iscrr af det Ulfeldtske
ZEgtepar (som efter deres forsogte Flugt fra Slottet i Jun.
1661 indsattes i soerflilte Arreste») inden Han bragte det til
den fuldkomne, ubctingede Underkastclse, som Köngen havde
giort til det forste Vilkaar for Losladclscu.

At dermcd ogsaa

var forenct Fordringen paa pecuniaire Opoffrelser, secS allcrede
af Ulseldts ovenfor berorte Bonsin'ft om Benaadclsc (dat. 27.
Oct. 1661), hvori Han tilbyd er Afstaaclsen af sine Sioellandfle Godser; men forbcholdcr sig sine vcd Hans Fcrngfling Ham
fratagne Obligationer og Gieldsbreve, hvilke ogsaa noiagtigen
bleve Ham tilbagcgivne.

Efterat Underhandlingcrne mcd Grev

Rantzau, som flere Gange berettcdc derom til Köngen, havde
fort til de forlangte Resultater, endtes de ved Udstedelsen af
den bekiendte Revers af llde December 166t, som Ulfeldt tre
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Gange egrnhoendigen har ffrevet, og tllltgemed Leonore Chrlsttne underskievet.

Fomdm den ubetingede Underkastelse

cg Troskabseed til Frcdcrik IH. svm Arvekonge og Hans Esterkommere, tilligemcd Afkald paa Alt hvad den roeskildfle Fred
indcholdt til Fordeel for Ulfeldt, og paa enhvcr udenlandsk
M agts Beskicrmelse, samt Resignation paa Leonore Christines
Äaaben og Titel, .som Grcvinde til Slesvig Holsten, item
Kongedatter af Danmark': indeholdcr denne Revers Afstaaelse
og Overdragelse til Köngen af alle Ulfeldts faste Eiendomme,
Herregaarde og Strogods i Sialland, Hans Landgodser i Norge,
og Strogods i Aalborg Stift, Renunciation paa al Rettighed
til Hirschholm og Munkeliv-Kloster, og endclig Annnllation af
den ved Fredcrik III. efter den Rocskildffc Fred udstedte Obli
gation paa 64, NO» Rdlr. med paalobne Rentcr.

Denne

ffriftlige Troskabseed ansaaes dog ei for tilstrcrkkelig; men efter
Corfitz Ulfeldts Ankomst til Kiobenhavn (d. 21. Dec. 1 6 6 1 )
aflagde Han cndnu knoelcnde sin Hyldings- og Troflabseed
til Köngen i tre dertil committerede HerrerS Ncrrvoerelse.

140) Dette vigtige og for Ulfeldt afgiorende Dokument sindeS, men ikke
fuldkommen noiagtigt, aftrykt i Ulfeldts Levnet af P a u S . H. 211-14;
og er her dakeret Kiobenhavn d. 23. Dec. 1661.
Endnu indcholder Reversen bl. a. folgende: »Huiss Alobilier, eieno„lliei-, Guld, myntct eUcr umyntet, So lv og Penge, Hans Kong. May.
„aff mig eller min Vsme künde haffue vdi Henderne, dett be„giere vi aldrig igien; mens vil dett hermed Hans Kong. M ay. aller„underdanigft och gierne haffue forundt och ollei-eiid. Dog at huis
„Dreffue och Segel, som Hans Kong. May. künde haffue bekommid
„och mig tilhsrer, mig maatte reslitueris o. s. v. Jeg vil och HanS
„Kong. May. med forderligste ett Hel ko stetig O n t o i - , som og„saa en temmclig parti vrasilien Tie allerunderdanigst oberere.« Om
den heri indeholdte Ccssion af Klenodier, Guld og Solv, Ulfeldt tilhörende, som Köngen mueligen künde have i Hcrnde: vil jeg paa
et andet Sted meddele noiere Undersogelse.
"2 ) Den originale Eedßformular har denne Paategnelsc med C. G a b e l s
Haand: »Diesen Eydt hat er au ff seinen K n i e n mitt aufgerccktcn
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Ester en saa dy-t ydmygende Benaadelse, og endnu forend
Ulfeldt den 27. Decbr. forlod Kiobenhavn for at bcgive sig til
Ellensborg (Holckenhavn) i Fyen, der var tilfaldet Grevinden
t Arv cfter hcndcS Moder, og der var blcvet Ham anviist til
Opholdsstcd, forsogte Han skriftli'g at ncrrme sig K. Frederik lls.
ved Meddcling af en foregiven vigtig og hemmelig Opfindelse
til Brug i Krlgstider, som Han var i Besiddclse a f " ^ ) ; men
uden at dctte Skridt videre blev crndset.

Det samme Middel

provede Han endnu een eller flere Gange dercfter; ja, hvad
der er paafaldcnde, endog efterat Han i Brügge havde indladt
sig paa de i hoieste Grad ubetcenksomme og fordcrrvclige mundt«
lige Dttringer om at afstedkomme en Revolution i Danmark
til Fordeel for Churfyrsten af Brandenburg, hvorved Hans Undergang fuldendtes.

—

Det ligger ganste udenfor mit

ncrrvcrrende Formaal, at berore disse Ulfeldts sidste Jntriguer,
og den endelige Procedure imod Ham og Leonore Christine.
At den ikke allene var ucrdel og uvcrrdig, men tyrannisk imod
Ehrksttan den FierdeS Dattcr og Frederik den Tredies Halvsoster, har lcrnge vcrret erkicndt af hcle Beiden; ligesom at hendes Udlevering af den engelste Rcgiering er en af de sorteste
Pletter i Carl den Andens Historie, og en saa foragtclig Hand
ling, at den noesten er uden Lige i den nyere Historie.

Men

derfor vil dog Ingen, der kan lcrse i Historien bag de trykte
Blade i Partistrister og Lovtaler, kunne antage om Lconora,
at hun stulde have vcrret aldcleö uden Jndsiydclse paa en
Mand, hvis umcrttelige Mrgkcrrighed og Hovmod hun ncrrede

„Fingern geschworen, in gegcnwarth deß Herrn Obcrstatthaltern Hrn.
«Christian Grafen zu Rantzow, Hrn. Feldtherrn Hanfs Schacken, undt
»Rent-Mtistcr Christoff Gabel.en franff Skrivelse. Copeuli. 26. Ueclrr. 1661.
i " ) D e r sindcS en franff Skrivelse fra Ulfeldt til Frederik LU. med et
Projekt, det stcmplede Papir angaaende, dat. Brügge d. 1-^. Jun. 1663.
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ved sin tgen Stolthed, og som paa sin Eide bar saa stör Kiarlighed for hende, at Han neppe har havt nogct stiult for hende;
imedens hun tillige blindt fulgte hansVillic, mcd en hoihiertet
LEgtefallcs sieldne Trostab og hcroiske Kicrrlighcd. Den uvcrrdi'ge, ikke blot al Sommclighcd, men al Mcnncskclighcd og Ret«
fardighcd krcrnkende Behandling, som man i 22 Aar udovede
imod Kongcdatteren, har ogsaa vcrret et af de stcrrkest virkcnde
Midler til at gi'vc den offentlige Mening om hendcs AIgtcfcrlle
en mildere, for Ham günstigere Stemning. Det var ligesom
at den Glands, som saa langvarige, uforskyldte Lidelser kastede
oder Leonora Christmas Navn, maatte udflette noget af den
Baucrre og Foragt, der havde fcrstct sig ved Ulfeldts; og da
det blev aabcnbart, hvorlcdes man uden Lov og Dom, »den
nogen overbcviist Brede, mishandlede en Dame af hoi Stand,
der kun havde opfyldt HustruenS Pligtcr mod sin SEgtemand:
blev man saameget mere tilboiclig til at troe, at ogsaa den
DodSdom, der uden Forhor og uden Forsvar faldedcs over
Ulfeldt, var ligesaa uretfardig og uforskyldt. Det vil vcrre
ovcrflodigt at undersoge, om en ei engang forsogt eller forberedet, men kun indledet eller tilbuden Majestcrtsforbrydelse
kan agtes for ligesaa strafskyldig, som den virkelig udforte.
Den Dom, der med en Hastighcd, som ei engang oppebiede
alle de Beviscr og Vidncsbyrd, man siden künde giere gieldendc, blev foeldet over Ulfeldt, havde flere Motivcr, end de,
man beraabte sig paa. Det var ikke blor et Attentat mod
Köngens personlige Magt og Vcrrdighed, men et attenteret
Statsfvrraderi, en Plan til at stprte det hcle regierende Dy
nastie og at omstode den i Danmark nylig grundlagde Regkeringsform, som Tommen over Ulfeldt gik ud paa at straffe.
Man har undcrtidcu narrt Tvivl om endog kun et saadant
Anslag virkelig har eristeret, og er blevcn mcddeelt vcdkommende Personer, der angav det for Churfyrsten af Branden-
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bürg; og Ulfeldt selv forsogte paa at fralcrgge stg Anklagen
for en saadan Eonspiration, som utsenkclkg eller urimclkg, i <n
Apologie
hvilken Han forfattede under sin sidste ynkvcrr«
dige Tilvcrrclse, da Han, givet til PriiS for Enhver, der vilde
fortiene de Penge, som den danske Konge havde sat paa hanS
Hoved, i Skiul maatte flye fra Sted til Sted, indtil Han paa
Flugten fra Basel fandt Doden l en Fistcrbaad paa Rhinen.
Men det er for det forste tydeligt nok, at da Ulfeldt i For«
aaret 1662 forlod Fyen, efterat have opnaaet KongenS Til«
ladelse til at gkore en SundhedSreise til Aachen "° ), men siet
ikke kom der, og l dets Sted tog sin Bopcel i Brügges l Nedcrlandene, herfra giorde en Reise til Paris, og der sagte at
komme t Forbindelse med det franste Hof: steete alt bette vist
nok ikke i den Hensigt at opfylde sine edelige Trostabslofter til
K. Frederik IH., hvori ogsaa den Forpligtelse var indbefattet,
lkke at söge udenlandst Bestyttelse, eller Forbindelse med nogen
fremmed Souverain. Derncrst svarer ogsaa Bestaffenheden af
" 5 ) Det er ikke ganste klart, om der ved denne Apologie kan meneS den
ved Afstrifter i sin Tid megct udbredte Skrivelse af C. U l f e l d t
(dat. Brügge d. 3. Sept. 1663), hvoraf en danst Overscettclse er
trykt i M o l d e n h a w e r s Berctning om Hann. Schcsteds franste Am
bassade, (Stand. Litt. S . Skrifter, 1866.1. S . 198— 265) tilligemed
den Giendrivelse af samme i et fingeret Brev af en engelst Adelsmand,
som S e h e sted antages at have forfattet.
Det synes imidlerlid
rimeligcre, at Ulfeldt har havt en andcn vidtloftigere Apologie i
Ardeide, som Han ved vr. S p e r l i n g vilde besorge trykket (sammcst.
Side 172. 73.)
Ester Ulfcldts ^tnkomst til Ellcnsborg i Fyen (i Begynd. af Jan. 1662)
correspondercoe Han jcevnligen (fra 21. Jan. til 26. Nov. og 15.
Dec. s. A. — de to sidste Breve fra Brügges) med Vice-Admiral H enrik Bielke, Statholder eller Bcfalingsmand (gourerneur) over I s 
land, som imidlertid opholdt sig i Kiobcnhavn. Det var Ham, der
efter Ulfcldts gientagne, indstcendige Ansogningcr, i M arts eller April
1662, udvirkede Ham den kongelige Tilladelse til, for Hans svcekkede
Helbreds Skyld at giere en Badereise til Aachen. For sin Afreise
senkte Ulfeldt ogsaa ved Bielke et Brev til D r o n n i n g e n , som Han
beder Ham forst at lade Grev Rantzau läse.
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de lose Anflag og i Lüften byggcde Planer til at styrte Fre«
derik III. fra Thronen og bringe Rkget under den Branden«
burgffe Churfyrste, som Ulfeldt mund tilgen havde mcddeelt
to forfliellige Personer — den ene endog med en halv officiel
Charakteer — nagtet dereö hele Urimelkghed og Usandsynlighed,
ganfle vcl til den forvirrede, vaklendc, sonderrevne Sindstilstand
og Aandssvcrkkclse hos Ulfeldt, hvoraf Hans Handlemaade i
Hans sidste Leveaar, i det mindste periodist, bcrrer umiskicndelige
Spor. Det er saaledcS vist nok, at en Statssorrcrder, som
Ulfeldt dar 166S, hvis man havde havt Hans Person i sin
Magt, havde man kunnet giere fuldkommen ufladelig vcd at
holde Ham i et sikkert og lempeligt Livsfcrngsel. Man künde
da have undgaaet det halvt forfcilede tragiste Skuespil, som
Dodsdommen, og Alt hvad der lcdsagede den, medforte; man
burdel ethvert Tilfcrlde have undgaaet, eller i det mindste efter
Ulfeldts Dod ladet ophore, den ligesaa barbarifle, som uretfardige Frcmgangsmaade lmod Hans heroifle Akgtefcrlle. Det
er dersor ogsaa Historicflriverens Pligt at bevidne: at ligcsom
ethvert af de paaberaabte Beviser for Corfitz Ulfeldts tidligere
Forbrydelser mod sit Foedreland ere uomstodelige, og ligesom
ethvert af de for loenge siden bekiendtgiorte Documenter og Be«
viislighcder for Hans sidste forrcrderflc Project (thi andct Navn
forticner neppe Hans Anflag) ere bevarede t de authcntifle Ori«
ginaler: saaledes sattes, efter hvad mig hidtil er bekiendt, blandt
det kongelige Archivs hele Masse af Ulfcldtfle Papirer ethvert
Veviis paa, at Lconore Christina (som Heller aldrig nogen Dom
overgik) var flyldig i den mindste Overtrcrdelse af indgaaede
Forpligtelser, eller i nogen anden Brode end den, altid, sclv
imod sine Dnskcr og sin Overbcviisning, med en Hustrues Lydighed at have fulgt sin Mands Villie.
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B i l a g.
I

Christian den FierdeS Klagepunkter over Corfitz Ulfeldt
(IS4 4 ).
sEfter den cgcnhsendige Originals

1. L^er er blcffucn 500 Baadßmend mig waffwydcndis afftackit.
2. Rcnttemeystercn haffuer ingen Penge uyllit tclle pa min Hand,
udcn ad hoffmeistcrenS Hand uaar derhuos.
3. Dy y krambodcn haffuer inted uyldt lade min flredder folge
Nogct, vdcn at hoffmcistcrens Hand uaar dcrhuoS.
4. En andell aff dy Penge som indkommer annammi- aff Andre,
som aldrig tilforn ffced er, Huilckid aldtsammen Ingen Hoff
meister eller Stadtholder tylforn stig haffuer unverstanden at
gorre.
5. At Nogle faa her y Bycn haffuer all lcffuerandtzen, derpa er
Zndted att thuiffle. Om dy nu contribuerer mehre cnd dii
andre, som Ingen fordcll haffuer hafft aff leuerandhcn, ded
staaer tiil at erfahre. 2 min Vngdom da stick dy leffuerandtzcn, som uille giiffue best kob, Och motte dog biie epther Pen-
gen, Zndtil man künde komme dem affsted.
6. Att Ieg skulle haffue approderit at Laue« Eskclffsn skulle bliif,
fue Radmand her y Bycn, der thuifflcr ieg pa, aff den arsag,
att Hand uar aldrig ucl skrcffucn huoss mig stidcn Han kam aff
myn tijenestc. Och huot Borgcriit uar Hand huosr faa eller
Ingen achtiit, Som deraff kan erfahris att Hand drog herfra
bycn henad Rosekiild at boe.
(Udcn Datum.)
Chanscleren Hr. Christian Lommissen till Hände.
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Ulfeldts Erkloerlrrg over de foregaaende Punkter.
lEfter Hans egenhcendige Original (uden Datum og Underskrift), som
Gram har paategnet Aarsrallet 1614. Den er, imod Ulfeldts Skik, skrevet heelt igiennem med latinffe Bogstaver. Lallene ere her tilsatte.^I

(1.)

6er er dlettuen 3tt3cki6 500 b336rmen6 ucken
naacki</§te ^eur//in^, 6erme6 er saaleclis besk3lsen,
att ve6 50 l^bske b336rmen6, som umuKeligt uille blitue u6i
tiennisten, uar ock e^ obli§eri6 Lil ui6re en6 til 3 M33ne6er,
usr 6ox 5 W33ne6er u6i tiennisten, oe mere en 6el 6eraf uar
ock u6^cti§e for 6eris 8^§6om skv!6: kuis vi6re ere bletuen
stt3cki6, er ske6 etter 26 6en senisle 6o6e lob u6, oe katuer
slle veri6 s^§e oe u6)eti§e, ock koste6e mo§i6 M33netliK att
un6erkol6e, ock kerren ock ri§i6 at 6em inZen tienniste K3t6e,
mens wö^en stör bekostinA som nu e^ mi66ele ere til 6ett 2tt
u6ßitlue, ock til klo6ens u6re6in§ msatte ta^is 2t 2lle kiöbste6er otuer 500 Kl3n6 til kielp, etter6i 6er kom kiem me6 Hsms
Loox. l^2^. üo6e 2t Ostersöen ve6 1700 s^§e b336rwen6 som
M2n inzen tienniste Kun6e k2tue 2t.
(2.) ^tt 6er er e^ töl§i6 penxe P22 IIsms konx. ^12^. N326i8ste or6re, som deretlis, 822 k22bis iex e^ 2tt no§en K3n6
Iremkomme som k3tuer k2tt k3ns kon§. ^ 2^. or6re P22 pen^e,
stt 6i 6em io k3tuer bekommen, ock etter6i Lil min eNerrettinx
slti6 dexierer 3tt see kuis or6rer 6er Kummer til renteri6, P226ett ie§ K3n6 ui6e Kua6 in6kommer ock u6Aifuis, tor rictizke6
sk^I6 , tork22bis iex un6er63nj§st 2tt 6ett e^ u6i vo§en un336e
opt2§is kuis som skeer u6i en §06 intention.
(3.) ^tt u6i kr3mbo6en inti6 tölßis til K2N8 kon§. ^12^.
skre6er u6en ie§ skulle uere 6er kos, 6et katuer 2I66 tiltorne
ueri6 k2ns kon§.
N336i§8te betalinA, 2lt inZen maatte noßi6 u6i Krambo6en u6t3§e u6en or6re, S32 ock 2tt enten st3tkoI6oren eller rentemesteren 6ett türst skulle betinge. 8 K3I 6ett
mere^823le6is 6erme6 torkol6is, K3n6 6et nock en6r:s, mens
w33tte en kuer 3t 6em u6t3Ke som 6i uille u6i kr2mbo6en etter
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6eris egen villie, slcu!6e 6ett lobe ül eu snsenliz summa om
33ri6.
(4.)

Der 3NN3MMI8 ingen penge ak 3n6re 3k 6i 8om in6Icom-

mer, me6 min6re nogen kakuer kalt 6er u6i in6ui'5ning, tilkoru
uogi6 alt annamme u6i betaling

8 0 M

ock 833 lenge Krm5 4ong.

er u6i gieI6, 1i3n6 in6ui8ninger

e^ 4un6e lenzer forkaalis;

e^ fordi§3365, Kuil1ci6 3lti6 tilkorne kakuer ueri6 833le6i8 ock ez^
Ian6 uel gfskalliZ ime6en8 kerren er u6i gieI6, ock be8^n6erlig
u6i 6i55e be8uerlige ti6er; men8 regen8lcat)erne §1(3l 6et u6ui8e
3tt derren e^ 6er 3k tiakuer eu 5^iIIin§8 84a6e.
(5)

-4Lt nogle k33 der u6i b^en ttakuer Ieuer3nr, 6et er mst;

tki 6er leueris nu e^ mögi6, ock 6et min65te wugligt er/ 6er
iil me6 Ün6e5 6er ingen 8om uil leuere 6ett 80m nö6igt er,
men8 3lt 6ett 8vm nu min68t dettökui8.
( 6.)

IIua 6 L.3uri6r L 8keI65en 8ig belanger, 63 ekter6i Hans
6ett e^ 8ig naa6i§ 8t Iran erin6re, er 6ett langt kr3 3tt ieg
ui6ere 6er n6i nog»6 tsrncl^er 3tt erin6re ; tki imo6 8>n kerris
mening nogi6 alt 6i8putere, er e^ tilbörligt. Il33bi8 3llerun6er63nig8t, 3tt K3N8 Longelige Il3^e8t3t mm un6er63nig8te erlLlering u6i 3I6 03360 opt3ger."

III.
A f en egenhoendig Declaration af Christian IV . om harrForhold til Wibeke Kruse.
(Üben Aarstal; men formodentlig fra A. l635-40.^

..L^en tiid fru Ayrsten y mange maade forlob siig ymod oss,
som Heer uylle faldc for wiidtloftig att fortclle, och hun haffde jagit
piigcrne aff Slottit, huorydlandt Wiibete uar den Ene: der uy nu
om morgenen tiilig for Tag uylle gaa neder aff Slottit henad Prouiandtgaarden, da bleffue uy et kuyndfolck uaar, som uar kleed paa
Adels: der uy traad nogiit bedre fordt, da bleff uy uaar at ded uar
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fru Ellen Marsuyn. Der uy nu kom hender nogit «itrmr, da spurde
uy hcndcr ad, huad hun uylle saa tylig pa dy siede, daa suarede
hun: Zeg uyllc gerne tale med E. M . Der uy nu begcrde at uyde
huad hindcr- Erinde uaar, ta sagdc hun, at hun gerne uyllc bcholte
Wybecke Arusse huo« siig om hun mette, huorpaa uy suarede: huad
kommcr dcd osS ucd huor hun bliffuer. Der hun nu haffde repiterit
sammc snack, indtil dct lackcde henymod Moldtid, och uy ucl (künde)
mcrckc, at dcd uar indtct fru Ellens mcning at hun uyllc aduardte
Moldtid, daa sagde uy til hindcr, som for sagdt uaar: Huad kommcr
dcd mig ucd huor hun bliffuer, for Oss maa hun uerre huor hun wil.
Der uy nu haffde sagdt dette som sagdt, da giick hun nrdcr ad Byen,
og tog Wiibcckc med sig henad Fyn. Noglc uggcr dercpther, der uy
med Zweien uillc gaa fra Suynborg ud offner tyl Ocn, som fii:>den paa dii tyder fandtiis, Och uy paa ucicn besogde fru Ellen och
uar paa timende aff hinderS gaarde, huor Wybecke ogsaa fandtiis.
Der uy nu aff modbor noglc dage blcff opholdt, da kom uy y.stundflab med Wiibccke som bekendt er. Mens att uy tylforn ymcns hun
uar y fr» Äyrstcns tycnistc flulle haffuc hafft endtcn med hinter, ellcr
nogen andcn nogen legemlige Omgengclffc, ded er intcd sked, Saa sandt
hielppe os gud Heer tymclig, och hiiffet y all Euighed.-----------Aff huilckit lettcligen er at erfahre, huilkcn aff os-, endtcn uy ellcr
fru Ellen haffucr giiffucn störst arsag til WorriS och Wybecke ÄrußiS
Aundstab."

IV
Skrivelse fra Christian IV . til CantSleren om MfeldtS
hollandste Ambassade. L S I ?
fEstcr den cgenhcendigc Original.)

Ä t ded fortriidcr mig, at Hoffmeisteren y dct stcd, Hand af mig
selffuer blcff bcfahlit at ga til dronningen af franckerigc. giick henad
Holland, som aldrig kam y myne tanckcr, Tertil haffuer ieg stör ar
sag. Z bctrachting, at Eptherdi Hand for den arsag allcnc blcff senkt
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lil franckcrige. at Hand skulle äisponere dronningen sammcstedtz, at

hun uylle sssislere mig ymod dii Hellender, om dii uylle alformcgit
kauorisere SucnffrnS parti, Och Han dcrimod sogdtc Hollcndcrne, som
af franckcrige ffullc clisponeris til Roclighcd, som aldrig Hordt Er.
och Er offuersiodig arsag »ok. Med dcd wbkast af Instructionen
haffucr ded siig salcdis, At dcnliid drnsamme kam mig til Hände, och
icg blcff war, at den uar fuld mcd Llsckelatur Strcgcr och anteg,
nelsc y brcddcn, som en aff drcngcne dcd skulle haffuc afffrcffuen, da
kaffe icg dcd fra mig pa bordit och laste dcd indtcd. Mcn- cptherat
den Norske Rciisse kam heran, Och 3eg uylle, at heffmeistcrens Reiisse
til franckcrige flulle settir fordt, Och icg formcndtc Zndtcd at ucrre y
Instructionen oben dcd, som Hoffmcistcrcn aff mig mundtlig bcfahlit
war, Da ffrcff ieg derpa dcd, som dcrpa findis, Nemlig at man
dcrmed skulle Zile.
Ded, som Rcndtcmcistcrnc befahlit er, derued bliiffuer ded, Tii
Zcg uyl ucrc Neuster y myt huu«, Ingen adspurdt y nogen madc,
Zndtil hoffmcistcren beuiffer, at nogen af Han- formend haffuer hasst
den Myndighed, Hand siig Imsßinercr. Vale.
Frederigsberg, den 28. Octo. ^ono 1.6.4. 7.
Christian.
Chanseleren H. Christian friis til Hände.

V

Christian IV . Skrivelse til Rentemestrrne om det kongelige TaffrlS Indsikroenkning. I S I S
sEftcr den egenhandige Original.^

A e r stal gorri- et offucrsiag mcd kockenskriiffucren, huad Hand bsr
at (have) om uggen aff rcdc penge tiil 12 rctter mad pa myn taffel til
middag, huoraff Wiibccke ochsa kan faa syn Notturfft.
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Paa huillke 12 retter mad flal gsrris tn uis öerixnstion,
huvraff samme retter flall gsrris, och huorfra dii flal kommt.
Nar icg faar allcnt mad om middagcn, da flal halffpardtc» aff
dii 12 rttter gcmmi« tiil afften. Och nar dcnnom y kockcnit ansigiat icg om aftcucn uyl holde taffel, da flal den samme mad brugeS,
mcd kold och spcege mad, item posteiier och backels, med andiit fliigdt,
som kan En dag ellcr thu waarc. Och flal Epther saa ringe UdspiiSning befahlt- kockcnflriiffuercn at flaffe folckct aff, saa ncr som En
dreng och den, som Er y haffucn.
PaHcrremcndcns taffel flal liigesa gsrris cn uyshcdpaaldting, som flal indkobis, item huad Mordten Myckrlson dertil flal flaffe.
Wdi lüge made flall ded holdis med hoffstuen, saatmankan
uerre nys pa, huad Mordten Miickclson flall flaffe.
Der flal Spiissis kod om koddagen och fiifl om fiifldagen, sa at
der inted kod spiissts om fyfldagen, öden wiildbradt, och naar der
er ingen wiildbradt at bekomme, da flal der om morgencn scndis
hon« och kod op tiil Wiibecke, som der, och Zndtcd y kockenet, kan
gern- fertig.
Der flal ochsa gsrris et uyst offucrflag, huilckit der kommer tiil
miindst bekostning, Endten brodiit bagiis aff hoffbageren eller ded
kobiis y byen, Naar bagerens kost och loa med Han- opuardters lon
och kleder regni«.
Aobcn. flott, den 26 Xpri. Xaao 1.6. 4. 5.
Slendtemeisterne till Hände.

VI.
Skrivelfe fra Elhristian rR til Grevinde Eleonore
Ulfeldt. L«ck».
fEster den egenhandlge Original.^

Elflelige kere Datter, Epthersom Jeg fornam y gaar dig at
haffue kobdt Jacob MyckelssnS, fordom Borgermeister her y stade»,
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Han- haffue, liggknde indenfor Wester Pordt, Och ieg dkg lod forsta
mig dcrmcd at uerre tylfriidtz, wdi huilcken mening ieg ochsa forbliiffucr, dog saledi« at salcnge du selffucr besoger samme haffue Och
ladcr ued dync Egne sollt forrckte ded derudi som fornoden gorri«,
da er ieg dermed tilfriith. Men« at gorre framlan dcraff vndcr
ded stiin at den Hörer diig tiil, ded ma indtcd werre; Men- Borge
meister och Raad bor at bctale samme haffue, Och den anuende tyl
Byffens befestning« fornsdenhcd, som den for uerrit haffuer, Och ded
aff eptherfolgende arsag: At Borgemcister och Raad haffuer ladiit sig
forlyste, at lade wordere samme haffue, och ded tylstcd att (den) motte
selgiiS, huortil dy ingen macht haffuer. Tii der bor at gaa en ageuey aff Wester Wold ncder til Wester Pordt, at man pa den kan
bringe Styckernc op pa Wester Wold. Naar nu Planckeuerckit om
samme haffue kommer langß pa siidcn aff samme wcii, da haffuer
Borgcmeister och Raad myndighed tiil at sclge och affhende den Pladtz,
som fyndis imellem samme uey och Planckeuerk, hen ymod dy husse
och waningcr som der er tuerdt offuer for. BefahlendiS dig hermed
den gode gud y himmclcm. Aff Rossenborg den 7 4unij ^nno 1645.
Christian.
M yn Elffelige kere Datier Eleonoram
greffuynde tyl slessuig Holstein tiil Hände-

VII.
Skrivelse til K. Frederik H I fra Corfitz Ulfeldt, efter
hanS Flugt fra M alm o og Ankomst til Kiobenhavu.
Lire,
ant eu la äisxrsce,

ä'auoir este kort wal traicte äe la

(!ourronne äe Lueäe, L cela 5eul pour n'auoir uoulu prenäre
leur psrt^ L

Ie5 5eruir äans ceste äerniere xuerre eontre Vostre

Historist Lid6strift. IN.

ZO
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Hlaieste, L t encores que I'Hmnistie generale de 1a paix ne faict
exeption de nulle personne, ils n'ont pas laisse de m'en exclure;

sinsi az^ ie trouue mo^en de sauuer ma personne, pour

esuiter Ie rucle traictement dont on me persecutoit si fort; ie
suis uenu dans ceste uille, Lt comme Le scais qu'il est cle mon
debuoir öd Obligation, de me uenir presenter deuant V. Hl. pour
lu^ rendre mes tres dumbles öd obeissans debuoirs, je prie
V. Hl. auee deuue soubmission,

qu'il luv plaise de m'en dis

penser seulement pour ^uelque peu de temps; (Har i'espere de
pouuoir encores sauuer wa lemme öd mes enkans d'entre les
mains de eeux qui se seruent plus de la korce que de la raison;
car pouuant encore estre Lei en cacbette quelque peu de temps,
ie pourra^ trouuer mozen de sauuer ms famille, ueu qu'ils ne
scauent encores rien de mon despart; ie ne I'a^ deu celer H
V. Hl. atin d'impetrer de la grace de V. Hl. un peu de dela^
pour luz' venir rendre en personne auee la deuue Submission
mes tres kumbles respects, m'en donnaut la perwission; öd alors
ie pourrs^ suoir occasion de Lesmoigner de boucbe ^ V. Hl.
combien

je suis passione pour tout ce qui peut estre pour Ie

dien öd seruice de V. Hl. comme celuzs qui desire de uiure öd
mourir auec desucoup de sincerite
de Vostre Hlaieste
de plus kumble öd Ie plus obeisssnt
de ses seruiteurs

tlornisis Lomte OVIselät.
Knpenbagen le IO. de lullet 1660.
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tilligemed en Beskrivelse over Jndretningen a f Hans
G a a r d i Kiobenhavn.

Et Tillcrg til foregaaende Bidrag,
af
C

M o lb e c h .

Ällerede i UlfeldtS Velmagt var man t og udenfor Danmark
ikke uvidende om, at Han i sin hole Embedsstilling, af Chri
stian IV. benaadet med betydende, stiondt ikke paafaldende störe
Forleningcr, ved sit LEgtcstab med Köngens Datter, og ved
de störe Pengesummcr til Statsudgifter, der aarligen, i det
mindste middclbart, flod igiennem Hans Hcrndcr eller stod unr
der Hans Overbestyrclse, havdc vcrret i Stand til, selv at samle
en meget stör Formue. Dette var dog lykkedes Ham, i en forholdsviis kort Tid, »den at giere alt for stör Opsigt. Han
havde efterhaanden tilkiobt sig adstillige Herregaarde(Saltoe
Bavelse og Lellinge) i Sicrlland, samt cndeel Strogods,
baade her og i Jylland, hvor Han ogsaa (I6Z7) fees at have
vcrret Eier af Urup.
Deöuden eiede Han endnu 1660 to

1) Dette betydeliqe Gods, i celdre Tid et kongeligt Slot og Lehn, kisbte
Ulfeldt 1647 at sin Svoqer Grcv Daldemar Christian. D . Atl. Hl.
S . 41. Zvf. D . M ag. IV. 297, hvor dette hedder: »i Frederit H I.
Lid."
2) See ovenfor S . 431.

Anm. 112.
36*
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betydeli'ge adelige Godscr Mgcmed en By, t Böhmen, hvilken Han,
efter egen Angivelse, paa den Tid havde besiddet i 18 Aar;
altsaa omtrent fra 1612. *1

Betydeli'ge Capitaler havde Han,

isoer i Aarene fra 1611 til 1651 udlaant paa Obligation til
endcel Adelsmcend i Danmark; og cndnu faa Dage for hanS
Undvigelse fra Kiobcnhavn i Iu l. 1651 feer man, at Han paa
dcnne Maade har disponeret ovcr in,60V Rdlr., som Han
bragte i Sikkerhed ved Udlaan til Rigsraad Hr. O l u f P a r s bierg —

en af de faa Benner, Ulfeldt havde i Raadet.**)

M an vilde dog vel ikke have fundet Belobet af bisse Ca»
pitalcr, tilligemcd Vcrrdien af Hans Godser i Danmark, med
Fradrag af hvad Han künde ffylde bort til Andre, alt for paafaldende eller overordentligt.

Men det var, allerede for HanS

Fald, ikke ubekiendt, at Han desuden havde sorget for at sikkre
en stör Deel af stne Midlcr, ved at betroe dem til udcnlandske
Dcrelcrerc og Banker; og deels efter de »besternte Rygter, som
herom varc i Omlob, deels maastee ogsaa efter sikkrere Kilder,
blcv det, iblandt megct andct, i Bcretningen om Dina's Prores, paasagt Ham: .at Han nu (1651) befind es af sin bedste
Formue, som til T o n d e r G u l d sig skal belobe, og som
*) „Item jeg posscderer udi det Kongerkge vodemen tvende herlige Daronier, samt en Stad dcrtil hörendes, som kaldes G r a tlitz, oz haver
dem havt udi 18 Aar." Ulf.lts ovenfor S . 426, Anm. 127, anforte
Forsvarsskrift. I Earl Gustavs, i Stralsund Jul. 1657 udstedte
Deftalling for Ulfeldt som Geheimeraad, ncrvnes Han „Herr auf
G r a t l i y und Herschmannitz, Erbqesessen a u f S a l t e , B a v e l s s ,
L o r u p (i Skaane) und Urup.^
Z en Skr. til Hr. O. P a r s b i e r g , til Zer net, under Processen med
Dina (18. Apr. 16)1) beklager Ulfeldt sig: »at deßvcrrre for Ham,
»der sindes ingen i Raadet, blandt dem, som nu ere tilstedc, og ere 9
„i Lallet, som ville tale et Ord for Ham"; og beder ParSbierg at
paaffynde sin Reise til Kisbenhavn, for at Han dog kan have een, der
vil tale Hans S a g i R. Raadet. Parsbierg var ogsaa blandt dem,
der correspondende med Ulfeldt i de fsrste Aar af HanS Ophold i
Sverrige.
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Han paa faa Aars Tid, siden Cronen var «' storste Nod og
Betryk, har samlet", at have forud sendt rn stör Deel til H ol
land, Dantzig og andre Stcder. Dette — t det nn'ndste
Summernes Storhed — benegter Han vel i stt.TErcs-Forsvar',
skiondt i Udtryk, der ere nogct satte paa Skruer. Men om
der ikke var fundet og scqncstrcrct Obligationcr til Ulfeldt fra
Aarene 1616- 50, udstcdtc af Handclöhuset Albert Baltz. BernS
og Leonhard Marcelis «Hamborg, til et Belob af 26,500 Rdlr.
Speeles: *) saa viste det sig siden alt -for vel af de Obligationer paa meget hole Summer, som Han eftcr sin Undvlgelse
(eller fra Aug. 1651 tll Jul. 1655) havde udlaant tll Dronnlng Christin«, K. Carl Gustav, Grev Waldemar
Christian, den ostcrrlgfle General Grev Plcculomlni,
w. Fl., at Ulfeldt maa have havt störe Mldler staaende l Udlandet paa den Tid Han forlod fit Fadreland, for som en af
dets bitterste Avlndsmcrnd at sec det lglcn 1657. Saaledes
ersares, at kort eftcrat Han var kommen tll Holland, har Han
udlaant tll sin Svoger Grev Waldemar Christian (eftcr Ob,
llgatlon dat. Arnheim, d. r« August 1651) en Sum af 7500 Rdlr.
Denne ville vi dog hellere ncdcnfor hensore blandt Hans Tilgodehavende hos lndcnlandske Herrer, og her fsrst opregne de
Summer, som Han, uagtet Hans faste Elcndommes og Capitalcrs Sequester i Danmark, künde udlaane i Sverrige, fra
1652 til 1655; hvorunder kan indbefattes, hvad der sammesteds hen var udlaant paa Obligationer til Christine Munk,
efterdi ogsaa disse blcve fundne blandt Ulfeldts egne. Bemcldte
Capitaler vare:
*) Freden! IH. var kommen i Besiddelse af disse Obligationer/ der formodentlig have vcrret dcponcrede hos Nogen her i Landet, og lod den
15. Fl.br. 1657 (ved Befaling til frosten i Plnneberg, J a s p e r v.
Öerhen) lcegge Beflag hos ovenmeldte Handelsbuus i Hamborg paa
denne Ulfeldtskc Eiendem.
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1) Cfter Obligation til Ulfeldt af.RigenS
Toimkstcr' i Sverrige, dat. Stockholm
den 3l. Febr. 1652 ...................

in,oo» Rdlr.

2) Obligation af Dronnkng Christin«,
Stockholm 21. Der. 1652 . . . . . .

60,000 —

S) Obligation af Samme, Stockholm den
I2te Inn. 1651 ........................
4) Obligation af C a r l

Gustaf,

200,000 —

dat.

.Opsloeg" (Upsala?) den 30. Jul. 1651

30,00» —

5) Obligation af Kong C a r l G u s t a f ,
dat. Alten Stettin, 26. Jul. 1655

.

30,135 —

6) Kong C a r l G u s t a f til Kirstine Munk,

ved en paa Hans Vegne af .Hoffstedter'

udstedt Obligation,

dat.

Böller, den 15. Jul. 1655 ............

20,00» —

1) Kong C a r l G us t af , eftcr Obligation
til Kirstine Munk, dat. Stockholm den
23. Jul. 1655 ..........................
Summen af de svenske Obligatkoner

20,000 —
370,135 Ndlr.

Disse blcve i Originalerne forefundne hos Ulfeldt, da Han
1660, efter sin Flugt fra Malmo blcv ancsteret i Kiobenhavn,
og lagt« under Bcflag da Han afforteS til Hammershuus; eller,
som det snarcre syncs af nogle Beretninger, den storste Deel
af dem opdagrdes forst paa det Sted, hvor de i Kiobenhavn
vare giemte, tilligcmcd de danske Gicldsbreve, som jeg strar
kommer til at opregnc, da Ulfeldt i Dcc. 1661 kom tilbage fra
Bornholm.

Efterat Han da var bleven benaadet, og havde

faaet Tilladclse til at opholde sig paa Cllensborg i Fyen, befalede Frederik den Tredie Rentessrivercn Peder J e n s e n
R and er S, at overlevere Ham Skrinet med alle Obligatkonerne,
cfter en Fortcgnelse ovcr samme, der var optagen og under-
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strcven af Grev Rantzau og Statholder Gabel.
Ester
dcnne Fortegnelse, som anforer Gieldsbrevene »den Orden efter
Aar eller Udstrdere (formodcntli'g saaledes som de ere fundne
liggende i Skrinet) har jcg uddraget folgende i chronologifl
Orden, (dog uden i Almindclighed at anfore Maanedsdagen eller
Stedet) med Udcladelse af de allerede ovenfor oprcgnede svenffe:
1636.
1639.

1610.
1611.
1612.

1643.
1644.
1645.

1646.

1647.

1618.
1650.

1651.

Ebbe Ulfeldt: 560 Rdlr.
Otto Sperling: 1600 Rdlr. E n anden Obligation af Hans
Lindenow, transporteret paa vr. Otto Sperling: 1000 Rdlr. —
I Alt: 2000 Rdlr.
Ebbe Ulfeldt- 1000 Rdlr.
Ebbe Ulfeldt: 5000 Rdlr.
(Frederiksborg 26. Jan.)
Enkcdronning M a r i a E l e o n o r a
af Sverrige: 1000 Rdlr. Christian Vielte (overkaget af Hans
Fader): 2000 Rdlr.
Ove Vielte (overkaget af Faderen);
2000 Rdlr. Arel Arnfeldt: 4000 Rdlr. — I Alt: 9000 Rdlr.
Jens Vielte: 1500 Rdlr. Fru Marie Ulfeldt: 1300 Rdlr. —
I Alt: 2800 Rdlr.
Jens Vielte: 500 Rdlr. Hans Lindenov: 3368 Rdlr. Ebbt
Ulfeldt: 700 Rdlr. — I Alt: 4568 Rdlr.
Axel Urup: 3500 Rdlr. Landsdommer Jorgen Seefeldt; 500 Rdlr»
Jorgen Kruse: 120» Rdlr. Erik Quitzow: 500 Rdlr. Arel Arnseldt: 1500 Rdlr. Fru K i r s t e n M u n k (Voller 19. Jul.):
6000 Rdlr. — I Alt: 13,700 Rdlr.
Landsdommer Jorgen Seefeldt: I2»0 Rdlr.
Ove Bkclke:
10.060 Rdlr. Henrik Vielte: 4!X10 Rdlr. Jngeborz Ulfsland:
2000 Rdlr. Ebbe Ulfeldt: 720 Rdlr. — I Alt: 17,920 Rdlr.
Ebbe Gyldenstierne: (Paris, d. 21. April) 146^ Rdlr. Hans
Friis: (Paris, d. 10. og 22. M a i) 1000 Rdlr.
Fru Kirsten
Lützow: 500 Rdlr. — I All: 2136j Rdlr.
(Kiobenhavn, d. 14. April) C h r i s t i n e M u n k : 10,0l>0 Rdlr.
C h r i s t i n e M u n k : (Voller, d. 16. M a i) 100» Rdlr. Kiobrn.
havns Stad: (Kbh. d. I >. Fcbr.) 2600 Rdlr. Frederik Parsberg:
450Rdlr. PederRedtz: 1000Rdlr. Lyge Sandberg: 1600 Rdlr.
— I Alt: 965» Rdlr.
Oluf D a a ; (efter to Obligationer, begge af 11. Febr.) 10,000 Rdlr.
Frederik Parsbierg: (d. I I. Febr.) 1000 Rdlr. Oluf Parsbierg: (d. 5. Jul.) 40,000 Rdlr. Grev W a l d e m a r C h r i 
s t i a n: (Arnheim
Aug.) 7500 Rdlr. — I Alt: 58,500 Rdlr.
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1652.

Hane FriiS: (Stralsund, 16. M art.) 2000 Rdlr. Pkc o l o mi ni
(^Niebgicrdt" ult. M a n ) 20,000 Rdlr. — 2 Alt: 22,000 Rdlr.
1655. Vr. Otto Sperling: (Hamb. 29. Aug.) 1260 Rdlr.
1656. HanS Lindenow: (med Transporter til Ollcgaard Gyldenstierne
og til Chr. Friis) 3187 Rdlr.
1657. Fru K i r s t i n e M u n k : (Böller 18. Sept.) 8000 Rdlr.
1658. Christen Skeel, Jorgcnsssn: (Odense, 2. M art.) 3000 Rdlr.
Otto Krag: (Odense, 3. M art.) 1000 Rdlr. Brostrup Giedde:
(M alm s, I. M a i) 1000 Rdlr. Jochum Bech: (Malm s, 14 2ul.)
300 Rdlr. — .I Alt: 5300 Rdlr.
Desuden udaterede Gieldsbreve: Af Alexander Thregaard, paa 300 Rdlr.
E t Gkadcslssbrev af Ebbe Ulfeldt paa 1000 Rdlr. Fru Elsebcth Ulfeldt,
efter 3 Bcviser: 1000 Rdlr. Lilsammen 2300 Rdlr.

Hele Summen

paa de sidstansorte

Obligationer u d g io r......................

180,571j

Rdlr.

Med Fradrag af Grev Waldemars og
Plccolomlni'S Obligationer, udgiordc saaledeS
Ulfeldts Tilgodehavende

hos Debitorer i

D a n m a r k ........................................15Z,07lj —
Summen af Hans hele Formue t Obllgationer............................ ..

551,006^ —

De Adclsmcrnd, som Ulfeldt saaledcs i forstieükge Periodcr
havde laant Penge, vare for det mcste af HanS Sloegt og
Svogerskab; men man finder blandt Hans Debitorer ogsaa
enkelte (f. Er. Jorgen Secfcldt, Otto Kragh og Christen Skeel),
med hvilke Han efter Hans Fald og Undvkgelse 1651 har staaet
t et meer eller mindre stcndtligt Forhold, hvilkct her ikke er
Sted til ncrrmerc at oplyse.

V i gaae dcrimod over til at un-

dersoge, hvori Ulfeldts Midler og Rigdomme, foruden Godser
og udlaante kapitaler, have bcstaaet; og da komme vi til det
overrastende Resultat, at den Skat i Guld, Solo, rede Penge
og Klcnodier, som det Ulfeldtste LEgtepar har opdpngct og
giemt paa, indtil de, efter Catastrophen som Dinas ProceS
medforte, forlodc Riget, maa have udgiort e» saa stör Sum
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(omtrent ltge med de udlaante Capitaler), at den knap vllde
findeS troli'g, dersom den tkke ved Documenter af authentisk
Beskaffcnhcd lod sig bevise.

Der givcs nemlkg to forstkellige-

ved Grevinde Ulfcldt selv opsatte Fortegnelser paa deres Eien«
dom af den ovenfor angivne Art, lkgesom ogsaa paa dereS
Godser og andre Midier; af hvllke den tldltgste (som feg vil
betegne med ^ ) er dateret den 7de og 12te Jul. 1660, og
saaledes ffrcvet kort for Ulfcldt og Hans Frue flygtede fra
Malmoe over til Kiobenhavn; den anden, udforligcre (som
kan betegnes v ) er udateret; men, som man feer, strevet efter
Ulfcldts Losladelse af Fcrngsclet paa Hammershuus.

Den

sidstncrvnte, (hvoraf feg kiender 3 ligelydende Afskrifter; den
crldste »den Tvivl fra Begyndelsen af det I8de Aarhundrede)
indeholdcr, t sire Afdelinger, en meget noi'agti'g forfattet Optcgnelse I ) over Smykker, Juveler, Perler og andre Klenodier;
2) over det.giorte' eller forarbckdede, samt over det myntede
Guld; 3) over.Raritetcr,' Konstsager, uindfattede LEdclstcne,
staarne Stene, m. m.; 4) over kostbare Klcrder,
hcrng, m. m.

Sengeom«

VedGuldet og Solvet er ved enhver Gienstand

Voegt og Vcrrdi, og ved de ovri'ge Vcrrdicn noiagkigen angivct.
Tilsidst folger en Optcrlling af Summcrne paa de forstiellige
Afdelinger, tilligemcd en Optegnclse og Vurdering paa endcel af
UlfeldtS faste Eiendomme.

Af denne Optegnclse (som fortiener andensteds fuldstcrndigen at meddcleS) vil feg her til Prove anfore enkelte Gien
stande af enhver Afdeling:
I. «En Contrafci-Bosse, med et stört Stykke Saphir, skaaren en
relief paa den ene Side; paa den anden Christi Daab udi en L o r c h o S
med Diamanter omkring": 1600 Rdlr. — Köngens Sal. Contrafei med
Diamanter: 500 Rdlr. — Prindsen af Danmarks Contrafei med Dia
manter: 100 Rdlr. — „Et Par Dregehcenz, hver med 4 Rosen, og en
Hcrng-Rose, meget vcl giort ä M n-": 1500 Rdlr. — En Guldbog, meget
vel dreven: 400 Rdlr. — E t Seiervcerk med Diamanter: 200 Rdlr. —
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»Et Baand af trinde vnicker (Onyrer) hver ffaaren med 4 Anfigter, for
Curieuse inestimable:" 1000 Rdlr. — To Armbaand med smaa borede
Rubiner og Perler, 6 Gange om hver Haand: 800 Rdlr. — „Et Baand
med otte AgatS Hoveder, ganske trinde, med Guld garneret, og en stör
Perle imellem hver, med en Balsombssse neden udi, med 9 ffaarne Ho
veder, besatte med Diamantcr": 1200 Rdlr. — 12,140 stsrre eg mindre
Pcrler, vurderede til I Rdlr., 4 Mk., 2 Mk. og 12 Sk. Slykket, o. s. v.
Summen paa Vcrrdken af de Juveler, som fandtes i er „Skriin med forgyldt Beflag», udgisr 28,988 Rdlr. 1 Mk. 12 S k . ; ligeledes angiveS
Dcerdien paa det, som var „udi det beslague S k r i i n , G e n e r a l M a 
jor Fuchs paa B o r n h o l m tog f ra mi g", hvilket her ogsaa er specificeret, til 22,285 Rdlr., hvoriblandt 1900Ducater, og flere Guldmynter.
H. Forarbeidet Guld, »udi 8 underssedlige Pakker." Deriblandt
f. Er- »Et Guldbcrkken, drcven omkring Randen, Dcerdien efter Dcrgten
436 Lod, i Penge 3052 Rdlr." — En Guld-Pocal, 236z Lod: 1654 Rdlr. —
»En stör dyb Skaal, soruden Laag, med to Hanker, meget vel dreven og
emanieret," 211 Lodz 1701 Rdlr. — „Sn stör Guldskaal med Laag,
hvor mit Vaabcn stod paa, gkort i B o b b e l e r (?), og var paa 202Lod":
1414 Rdlr. — „Sex Guldfade, slette, med mit Daaden paa, hvert vog
64 Lod, er 381 Lod": 2688 Rdlr. — „Ser Tallerkener, som mit Daaden
og var gravet paa, hver 32 Lod, er 192 Lod": 1344 Rdlr. — En stör
Guldkande, stod paa 4 emsNIereäe Leoparder, 125 Lod: 875 Rdlr. —
Tre Potte-Bcegere, soruden Laag, hvert af dem 85 Lod, er 160 Lod:
1190 Rdlr. — „Et stört Guldfkriin med Laag, og en emanieret Cupiäo
paa Laaget, med F r u M o d e r s Daaden paa, 134 Lod": 938 Rdlr. —
»Et Pot-Bcrger med fladt Laag, med M o r m o d e r s S al. Daaden vaa",
102 Lod: 714 Rdlr. — »6 smaa Bcrgere med H a n n i b a l Sedes teds
Vaaben paa, 60 Lod, er 420 Rdlr. — En Guldkande med J a c o b Ulf el dts S al. Navn og Daaden, vel emailleret, 45 Lod: 315 Rdlr. — En
Skaal med Hr. H a n s Li nde no ws Vaaben: 35 Lod. — En Skaal med
Hr. Axel A r n f e l d t s Navn og Vaaben: 20 Lod. — En stör Guldpotte
med 3 Granat-2Ebler paa Laaget, og mit Daaden emanieret: 147 Lod.
„Et Par Lyscftagcr, megct vel dreven udi to Engle, som holdt mit Daa
den i den ene Haand; bcgge vog 2.50 Lod.» E t stört Guldbillede, der künde
give Vand af en Kande i Haanden: 101 Lod. — „En stör Skaal derunder,
som en Mußsel-Skal:" 236 Lod. — To Bcrgere med Pelicaner paa Laaget
og Moders S a l. Navn og Vaaben paa hver: 115 Lod. — „En Guldkicede
giort Ring i Ring, som min Herre stk i Holland, da Han der var Am
bassadeur": 383 Lod: 2601 Rdlr. — En Kicrde med trinde Led paa: 216
Lod: 1512 Rdlr. — E n Kicrde udi dobbelte Led, 250 Lod: 1750 R d lr.—
„Nok en Guldkicede, m i n H e r r e fit af de Hollcendere i den sidste Ambassade:
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285 Lod: 2005 Rdlr. — Lre Guldbalter, hvoraf eet paa 96 Lod; 4Arm baand, 8 mindre Guldkiceder, o. s. v. — Endelig 4 Guldbarrer eller Stcenger („Tene") tilsammen 536 Lod; m. m. — GuldetsVcegt tilsammen angiveS til 193 Pund I Lod; og Dcerdien, naar hvert Lod kun regnes til
7 Rdlr., ,,da dog det meste var Ducat-Gu'd", til 43,239 Rdlr.
Desuden anfsres scerffilt, i et vel beflaaet Skriin: „Et Guld-Skrkin,
et Quartett langt, H Quartett bredt, med mit og min Herres Navn paa,
emaillereL": 150 Lod; dcri 122 Guld-Medailler, som vciede 164 Lod. E t
S s lv -S k r iin , og to Punge med spanffe Guldmynter og Portugaleuser,
til en Vcrrdi af 3274 Rdlr.
6 Punge af Floiel, „lugtendes Lcrder", og
Silke, i et beflaaet Skriin, overtrukket med Ryslcrder; deri Portugalenser
og Rosenobler til en Vcrrdi af 7000 Rdlr. — I 5 Skrine og „et TrcrFoder" fandtes l forskiellige Punge og TEffer dobbclte og cnkelte Ducater
(deriblandt danffe, flaaede i Aarene 1636, 1637, 1647 og 48), og i „et
Flaffefodcr af 12 Flaffer, i Steden af hver Flaske 2.50 Ducater, i Alt:
3000 Ducater; desuden 250 danffe Rosenobler, Kroningsmynter, franffe
Pistoler, m. m. Alt til en Vcrrdi af 39,690 Rdlr. — Hele den angivne
Vcrrdi af det myntede Guld u d z is r ...........................51,912 Rdlr.
Summen sor Juveler, forarbeidet og myntet Guld, tilsammen 146,424 —
III. » R ar i t et e r , i 19 underffedlige Pakker:" 242 Artikler/ foruden uindfattede Vdelstene og nogle faa Manuffripter med Tegninger.
Dlandt disse var: „En trcrfflig ffion Bog, ffreven paa Pergament, med
16 Stykker og Miniature udi af de trcrfligste Mcstere i Italien for 500
Aar sidei,"; vurderet for 2000 Rdlr. Dlandt de ovrige Säger tillader
Mcrngden ikke godt at anfore noget, der vor tilstrcrkkcligt til at give en
Forestilling om det Hele. Sämlingen bestaaer for en stör Deel af cedle
Stene, med udffaaret Arbeide, Dcrgcre besatte med ffaarne Stene, Chrystalkar, med og uden Guldbeflag; Skaaler og Bcrgere af Granat, Jaspis,
Onyx, Calcedon, Agat og andre Stene; Coraller og Arbeider af Corall,
-.ffaarne Hoveder, med Guld garneret" (af Hyacinth, Granat, Opal,
Amethyst og Agat) en stör Mcrngde lose TEdclstene, og Rav - Arbeider.
Dlandt disse Klenodier ere flere Stykker, hoit vurderede og mcrrkelige ved dcres
Gienstand og Kostbarhed, hvoraf f. Er. kan anfores: „Et stört Guldbcrger,
ganffe besät med ffaarne AgatsHoveder": 5000 Rdlr.; et Guldffriin med
Demanter, Rubiner, Saphirer og andre ZEdelstenc tcrt besät, og meget
konstkg arbeidet: 4000 Rdlr.; "en S t. Jorgen, ffaaren af et stört Stykke
Coral, meget konstig": 700 Rdlr.; de 12 Apostler af Coral: 720 Rdlr.;
C h r i s t i a n I V . ' s Contrafei, meget vel ffaaret i en stör Jaspis:
140 Rdlr. o. s. v.
I svrigt syneS Vurderkngen af den sidstncrvnte ClaSseS Gienstande at
vcere temmelig hsi, og belsber sig i Alt til 59/)92j Rdlr.
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IV. Omhseng, T a p e t e r og K l a d n i n g e s t y k k e r , «udi 8 Bylter,
indsyede i Damastes Duge", om hris Vurdering det samme moaffee kan
siges. Deriblandt f. Ex. »et rsdt Floiels Omhceng om en stör Seng med
Tcekke til Sengen af samme T si, og Himling om et Bord med Rygstykte«: 4000 Rdlr. E t blaat Floiels Omhcrnq til en stör Seng, m. m .:
1000 Rdlr. E t tyrkiff Tapet med Guld: 500 Rdlr. 6 Underffksrter af
gyldcnt Toi: 500 Rdlr. Lre LUcedninger af fort Silketoi: 500 Rdlr.
«Mine gamle Brudeklceder": 600 Rdlr. «Udi Rigsdalere i 2 Ottinger":
5600 Rdlr. m. m.

Den hele Vurdcringssum paa Juveler, forarbcidet Guld,
Rariteter, Penge, Solv og Mobilier, belober sig til 219,891 Rdlr.
— Tilsidst er anfort af JordegodS, »som blev taget',
folgende: Sa lt o Slot, tarerct for 86,900Rdlr. Lellinge:
48,000 Rdlr. Bavclso: 12,000 Rdlr. Strogods t Sicrlland: 8000 Rdlr. Ternen ogSorumt Norge: 12,000 Rdlr.
Strogods l Zylland: 20,500 Rdlr. .En Kiobstcdgaard i
Kkobenhavn, som havde kostet öS over 20,000 Rdlr.' En
Obligation, Hs. Kgl. Majestät var os styldig, paa 72,000 Rdlr.
Jordcgodset, med Obligationen, soruden Lehnögodset, udgkor
308,500 Rdlr. Den hele Sum: 530,301 Rdlr. Af LehngodS
anforcs kun Htrschholm til en aarlig Jndtcrgt af 3000 Rdlr.
og Munkelif i Norge, af aarlig Jndkomst . . . 2000 Rdlr.
Loegges den ovcnanforte Totalsum til Formuen i Obligatloner (ovenf. S. 461) og til de hamborgske Obligationers Be
lob 26,500 Rdlr. Speckes, da faae vi en Hoved-Sum af
1,107,900 Rdlr. (foruden de i Skrinet paa Bornholm fundne
Obligation«), som den Ulfcldtske Formue i forskiellige samtidkge
Documenter angkvcs engang at have belobet sig til. Her kan
altsaa giorcs et Afsiag for overdrevne Vurderinger og Angivel«
ser af over 100,000 Rdlr., »beregnet Vardien af de bohmiske
Godser m. m., naar vi med en rund Sum ville anflaae den
Ulfeldtste Formue til en Million Rdlr.
Man feer tydcligt nok, at dette Actstykke (6.) er en
efter Ulfeldts og Hans Gemalindes Losladelse af
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Fcrngflet paa HammerShuus, enten under deres Ophold i Klo«
benhavn forend Afreisen til Fyen, eller under Opholdrt paa
Ellensborg, af Grevknden opsat Fortegnclse over dereS kost
bareste Eicndom, som de havde bortfort af deres Hicm, inden
de i Jul. 1651 forlod det.

Vil man underkaste dette Doku

ment en noiere kritist Undcrsogelse, da giver det vel Anledning
til adstillige Bcmoerkninger og betoenkclige Tvivl: om Fortegnclsen i hele sit Detail kan ansecs for paalidelig; men dcrved
svoekkes dog ikke Vishcden om, at en mcgct stör Skat af Kostbarheder og rede Penge har voeret sammendynget af Ulfeldt,
tilligemed Hans vorige Rigdom.

Angivclsen af de enkelte Gien

stande efter Borgt, Beskaffenhed og Boerdi er for noiagtig, Ist
at her ved det Hele künde toenkes paa forscrtlkg Opdigtelse og
Ovcrdrivelse — om denne endog maaflce har fundet Sted t
Visse GicnstandeS Ouantitet og Vurdcring.

I

hvilken Hcnstgt

og paa hvad Maade Fortcgnclsen k. i ovrigt er fkreven, lader sig
ikke bestemt sige, da Titel eller Overstrift, saavclsom Datum
sattes; og Originalen hidtil ikke er kommen for Lyset.

Sa a -

mcget er klart, at den umueligen, om den stak holdes for paalidelig, kan voere giort blot efter Hukommelsen, saaledes som Tilfoeldet er mcd en trcdie soerflilt Fortegnelse, der har til Over
strift : .Findcs udi det Skriin som Gen. Major Ad. Fuchs den
1. Aug. 1666 til sig tog, efterfolgendc Juveler.'

I

denne

sidste (som jeg vil kalbe L.), opregnes, foruden Juveler, ogsaa
endeel myntet Guld og Obligatkoner til Belob 16,356 Rdlr.;
og der hedder det bl. a .: .Jeg mindes ikke rettere, end
Otte KraghS der ogsaa findes paa 1666 Rdlr.'

Sammen-

ligner man den med Fortegnelsen i L. paa det, der (som ovenfor er anfort) angives at have voeret i.det beflagne Skriin',
som Gen. Mas. Fuchs tog fra Grevinden: da sinder man ad
stillige Juveler og Klenodier, som gienkiendcS i bcgge Fortegnelser; men meget ogsaa i den sidst omtalte (6.), der ikke findeS
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paa den scrrstilteAngivelse (6). Heller ikke stemme Summerne paa
de Ducater og andre Guldmynter, som paa begge Steder angives
at have vcrret i Skrinet, overeens (s. ovenf. S . 466); og den
Vcrrdi - Angivelse, som findes t L. ( 22,285 Rdlr.) syncs at
vcrre overdreven.

Fortegnelsen 6. er ikke Grevinde UlfeldtS

ege» Original, men dog en samtidig Gkenpart, som »den Tvivl
har vcrret benyttet under Tilbageleveringen af Skrinet, da der
ved hvcr Gienstand i Fortegnelsen er sat cnten et -s- eller > 6.
— det sidste vist nok ved de Ting, som ikke bleve fundne i
Skrinet, da det blev undersogt eller tilbagcgivet; og her kan
bemcerkes, at det sidste Tegn findes ved samtlkge rede Penge
i forstiellige Punge, til Belob af 1528 Ducater og 184 Rdlr.
At bisse have manglet ved Afleveringen, kan bcstyrkes og for,
klares, i Fald man kan fceste Lid til en kort, utrykt .Uomorial
angaaende Grcve C. Ulfeldt og Hans Grevinde, og deres Til,
stands Beskaffenhed i Marts 1662", som eristerer i flere Af,
stristcr.

Det er i ovrigt bekiendt, at Borttagelsen af bette

Skriin ved Gen. Maj. Fuchs, og Angivelsen af dets Zndhold
og Vcrrdi, var en af de mcget alvorlige Stridspunkter imellem
Grevtnden og den brutale Commandant.
Endnu maa jeg tilfoie noget om den ovcnomtalte tidligere
og daterede Optegnelse (^.), som har til Overstrift: .Forteg,
nelse paa mit Toi."

Den deler sig i 6 Asdelinger, og ved

hver af bisse er med Chifferstrift angivet, hos hvilke Pcrsoner
de mangfoldige Skrinc, Fodcre, LEster, Poser m. m., som her
opregnes (i Alt 61 Nummere), have vcrret hensatte i Forva,

E») Det hcdder her, at Köngen „for Z Dage siden" (Beretningen er dat.
29. Mart. 1662) lod Ulfeldt tilstille de O b l i g a t i o n e r og Br e v e i
et Skriin, som Gen. M ai. Fuchs hovde taget fra Ham; «men de
lü M Ducater, og en anseelig Deel Inveler, som fkal have voeret i
samme Skriin, ere her endeel til Gen. Maj. Fuch?, og endeel til An
dre, blevne uddeelre.*
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Hvad der i samme lndeholdtes, findeS ved endeel

kun med et Par Ord angivet, ved Andre stet ikke.
Solvtoict givcs (i 29 Artiklcr)
Sammenlignes

Kun over

en detailleret Fortegnelse.

med Fortegnelsen L>, da vil man kunne ud-

finde adskillige af de her forekommende Skrkne og Giemmer,
som ogsaa ncrvrics i Fortegnelsen^.; og saalcdes maatte bette
Dokument, naar det betragtes som paalideligt, overhovedet
tiene til paa en vis Maade at oplyse og bestyrke det andet;
»den at vi dog ved noget af dem kunne komme til Kundstab
om, hvad Ski'ebne alle bisse Kostbarheder have havt, eller hvad
Bei de have taget.

Sit Ulfeldt endnu 1660, efterat have lcvet

9 Aar med sin hele Familie, paa en hoi Fod, i Udlandet, og
efterat have sat henved 4 Tender Guld til paa Udlaan i
Sverrige, har besiddet den hele kostbare Skat, som Fortegnelsen
L. registrerer, og som maa antagcs at have vcrret gicmt i de
Skrine, Fodcre, m. m. som
det utrvlige.

vpregner: grcrndser ncesten til

At denne Skat stulde voere eftcrladt i Ki oben-

ha vn, og der have staact urort i 9 Aar, endog ander Beleiringen: er utomkeligt.

De Ire Personer, der uownes i

(undcr ?dc og I2te Jul. 1660) som de, der havde Skatten i
Bevaring, maae derfor rimcligst antages at have boet i Malmoe
eller audensteds i Skaane.

Saalcdes bliver der i denne og

flere Henscender adstillige uoploste Gaader tilbage, ved hviS
Undersogclse jeg denne Gang ikke tor opholde mig.

Jeg kan derimod ikke undlade, som Bidrag til at charakterisere Corfitz Ulfeldis huuslige Jndretning og Levemaade i
Kiobenhavn, at meddcle folgende Uddrag af et originalt Act
?) Ved den anden Afdeling staaer: Ve6 §om er 5st Iw8 Errette, 6. 12.
^ul. 1660, og ved Enden af Fortegnelsen: ci. 7. §ul. 1660. (Chifferskriften er nemlig oplost i den Afffrift, jeg har. Ved D i r r e t te
menes et i Ulfeldts Historie vel bekiendt Fruentimmer, B i r t h e
R e i n h o l d H a n s e n s , til hvem Grevinde Ulfeldt havde wegen Fortrolighcd. (Iv f. S . 386 Anw. 76 )
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stykke, hvoraf vt rre t Stand til at banne os en temmelkg noi»
agtig Forcstilling om U l f e l d t s G a a r d i K i o b e nh a vn ,
hvilken Han havde udvidct ved en Heck ny Bygning ud til
Skindergaden, saaledes at den, efter Udvidelscn, maa have
strakt sig fra denne Gabe indti'l Lovstrcrdet,

da den scrd-

vanligen bencrvncs .Rigshofmesterens Gaard ved Lovstrcr
det.'

Det er imidlertid ikke usandsynligt, at denne Gäbe til-

forn har strakt sig längere ud paa det ncrrvcrrende Torvs
Grund, og at Forandringer her ere foregaaede da begge Ul
feldts Gaarde 1663 blcve demolerede, og tilligemed Haven udlagte til den ncrrvcrrende Plads.
Den I6de Aug. 1653 udgik kongelig Befaling til S t e n
H o n d o r f f og N i e l s K r us e, at begive sig til Hr. Corfitz
Ulfeldts Gaard i Kiobenhavn, og der.Kammerser, Kister og
Skrine, som under Lukkclse findes, at aabne, og rkgtig stykkeViis registrere hvis Losore, Breve og andet, som der findes.' m. m.
I

det originale Document over denne Regkstreringsforretning

(dateret 17. Aug. 1653) opregncs og beffriveS folgende Vcr«
reifer, Kamre og HuuSrum t den Ulfelbtfle Gaard:
1.

2.

„Fruers tuen, som er med forgyldt Leeder omdraget."— Blandt
det opregnede Bohave forekommer bl. a.: To Skabe (maastee i
Dcrggen), det ene ^ncrst Pigernes Kammerdsr." E t stört Positiv.
Akten vcrvede Stole og 3 Lcederstole. En Lotterbcrnk med Hoveddyne. Over det ene Bord en Damastes Himling. E t malet Skiermbrcrt, som kan soldes sammen. Paa Bordet: En gammel danst
Disebog. En gammel Bog cle Secretis ^nstomise. En tydst H i
storiebog in kolio. Paa et andet Bord: En gammel Disebog. I
Carnappet: to smaa Borde. Tre smaa Lavier (Malerier). ^En
Kobber-Plade t il at lege Murrte paa."
„Hr. Corfitz U l f e l d t s eget K a m m e r , ved Senge-Cammerset,
som er draget med forgyldt Loeder.« Fire flamske S t o l e og en
Lcrderstol. Paa Bordet: ,,et B r e v s k a b , hvorudi findes ingen
Breve." Under Bordet: 6 strevne Rcgnstabsbsger. Lo Iernhakkcr, og en Jernstovl. 2 et Bogffab under Dinduet fandteS bl. a.
"E t forseglet Papir med denne Opstrift som folger: Nsglen til det
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Skriin, som Nsglerne ligger udi til Toldkisten udi Sundet." — I
det andct Bogstab fandtes bl. a. 7 »Missiver" fra K. Christian IV.
og et Brev fra Frederik III. voct. Bölche anlangende m. m.
3. S e n g k a m m e r s e t . Heri bl. a. En forgyldt Lraseng.
12 Stole
med broget Flsiel omkring dragne. 2 »flamste^ Stole. En Stol
med broget »Thrip» overdraget. En stör Stol, forgyldt, med rsdt
Klade.
En „Himling" af hvid Taft.
Et »Kurve- Skierm brat." Paa B a n k e n stod 4 aabne, jernbeslagne Skriin m. m.
4. »Det K a m m e r - i mel l em S e n g - K a m m e r f e t og G a l l e r i e t "
(formodentlig Grevindens Cabinet eller vonäoir). Den.- E t stört
fort Zbenholts Lresur. E t lidet lakeret og forgyldt Bord, hvorpaa
en rsd og en hvid ZEste med adstillige Essentser i. Et Foder til et
Crucifix, inden udi draget med hvidt, »forgyldt-Atlast». En Porcelains Skaal mcd Frugter af Vor i. »Et lidet fort Bord med en
M unte paa." — ,,Udi en Otting sindes et Marien-Billede af M es
sing med to smaa Mcssing-Lyseplader." o. s. v.
5. G a l l e r i e t .
Her bl. a. To nye brune »Udtrak-Skiver" maaskee
Spiseborde, med Udtrak). 12 Stole. ,,En stör Allebaster-Slstus.» *)

6. H r. C o r fitz UlfeldtS K a m m e r ud til Skindergaden.

2 störe
Olodi, og en liden. 8 Stole med broget, uldent Thrip. E t stört
Bord ved Vinduet, hvorpaa et Allabaster Blakhorn; tre störe Bsger
med reent Papiir; ,,en blaa Fane med Jfsebelle Kors"; m. m. Lo
aabne Bogskabe; i det ene adstillige gamle Bsger og Breve »som
intet duer." Z Skorstenen: To störe Billeder af Vox med et broget
Flor over.
,,En Kiep med et V i n d r s r udi, overdraget med
Lader." m. m.

7. Rus t ka mmeret. Her fandtes intet af Detydenhed; bl. a. to lange
Bssscr; to Par Pistoler; to »Standarter"; to smaa Tsnder med
noget Krud udi; m. m.

8. Det lange Loft over G a l l e r i e t , hvor der fandtes: Hestetsi til
6 Hcste med forgyldt Beflag, og en fort Floiels Sadel.
9. K a m m e r s e t ooer Pakhuset : Et Bord af fort og bruunt Jbcnholt. Et »Cant or " af fort Zbenholt med tvende Morianer, og en
fort Zbenholts Fod dertil. 4 vavede Stole med Fryndser om. 7
malcde Tavler og 3 Contrafeier. En stör Hob Kammer med in gen
Stykker udi. (Saadannne tomme Kammer fandtes i fltre Darelser.)
*) Under 6. Zun. 1662 gav Frederik ttl. Ti'lladelse til at Ulfeldt maatte
bortfsre »et A l a b a s t e r - D i l l e d e , og andet Lsssre, af sin G a a r d
i L ovst radet ." Det synes heraf, at endnu 9 Aar efter Registreringen har Jn:et varet borttaget af Gaarden som consisteret Gobs.
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10. „Kammerset, som den M e s s i n g S k o r s t e e n erudi ." Den:
Lo brune Skiver med Udtrcrk.

6 flamske Stole med Fryndser.

11. A mme s t u e n : En Kakkelovn af Jern. E t hvidt Fyrrebord. En
stör „udgraven« Kiste, ncrst ved Doren, hvori en Mcrngde Stykker
af alleflags Toi, Dorneklcrder. m. m. Heriblandt: ^Et lidet blaat
Dammaffes Tcrkke, hvorpaa med Guld er trykket Danmarks Vaaben."
— En anden hvid udgraven Kiste z en fort, beflagen Kiste, foret med
blaat Klcrde; o. s. v.
12.

B s r n e - K a m m e r s e t . En gammel lukker Seng. En Vugge. E t
Contrafei over Skorstenen, m. m.

13. F or s t uen udenfor Ammestuen.
14.
15.

<-To Trcr Dandsproiter," m. m.

Forstuen udenfor J o m f r u e r n e s * ) K äm m e r s .
Z o m f r u e r n e s K ä m m e r s . E t gammel fort Jbenholts Cantor.
To smaa Trcr-Skabe, som hoenge paa Vceggen. Lo gronne Bcrnke.
En Jern Kakkelovn. m. m.

16. J o m f r u e r n e s S e n g e k a m m e r s .
Bcrnke. m. m.
17.

E t fort Speil.

Lo gronne

P i gern es K ä m m e r s . En Jern Kakkelovn. „Tre smaa Skabe,
som berettes at vcere Pigernes."

18.

S ko len. En Kakkelovn. 4 flamffe Stole. To Lcrderstolc. En
Ficrle-Seng. ..Et Brevskab, som ffal vcrre Ki e l d F r i i s e s . " **)
E n Kistebcrnk.
Et Bogskab, m^d endecl Glaskrukker i. 9 smaa
Tavler omkring paa Hylderne. m. m.

19.20. Der forste og andet K ä m m e r s i nde nf o r S ka l en .
21.

De t K a m m e r S oven over K i e l d Fr i i s es .

22.

E t li det K ä m m e r s indenfor bette. (Her fandtes bl. a. endeel
2Esker „med adskilligt C o nf ec t oz i n d s y l t e t T o i udi, som dog
er fordcrrvet.")

23.

K a m m e r s e t over Kielderen.

24.

D e t störe K i o kken. (Intet Kiokkcntoi fandtes.)

(4 störe udgravne Kister.)

25.

B o r g e s t ue n , med et lidet Kammer derhoS.
stör Jern Kakkelovn.)

26.

Den bl aa S t u e . E t
fort Skab forgyldt. E t
Kiortel; en fort Kappe;
buusz m. m. Adstillige

( I Borgestuen en

Stab med en Mcengde Glas i. E t lidet
Bord, hvorpaa fandtes: En Rcevestinds
en Lcrder Troie; et Par Buxer; en KaSkabe i Muren, med Glas i. m. m.

*) Ved J om s r u e r n e menes uden Lvivl Ulfeldts Dotrre.
**) Ulfeldts bekkendte Skriver eller Secr^air.

47S

Om Ulfeldts Midler.

27. E t K ä m m e r s indenfor den blaa Stue. Deri: E t lidet Steen
bord. 2 Skabe, fulde af Glas. E t heelt Service af Glas. En
stör hvid Kiste, med alleflags Kar af Serpentin. En Zern Garnvinde; et forgyldt Skriin, m. m.
28.

D y n e - K a m m e r s e t . Af Fortegnelsen over det her Fundne, fees
at ogsaa dette Kämmers bedste Zndhold maa have vceret borttaget.
Blandt det Levnede forekommer: „To hvide Bul da ui t z Boenkedyner."
En bruun Taftes Madras.
„Et stört tyrkiff Tcekke",
giemt i en hvid Kiste. 3 sorre Floiels Vognhynder med Guldsnore.
„2 rsde Klcrdehcrtter at hoenge over Pappegoie - Bure." Under
Ficelene, som Sengedynerne ligze paa, adffilligt f o r g y l d t Z e r n 
fang. m. m.

29.

D e t li lle K ä m m e r s ved Fad ebu ur s t u en .
En Zern Kakkelovn. „Ane S a l. Poulsens Seng." Pigernes Slagbcrnk. m. m.

30. „Fadeb uu r s s t uen , som (hvor) Qvinden holder Huus." Her: 7
Linfade; 12 Tintallerkener; en Lin Postei-Pande, m. fl. Kiokkenredffaber; hvoraf fees, at den omtalte Qvinde her formodentlig en
Tid har holdt Huus for Gaardens Tienestefolk.
31.

D e t nye Fadebuur.

32.

D r e n g e n e s (Tienernes)
pkonie. m. m.)

33.

D e t andet D r e n g e n e s Kamme r .

31.

Skrcedderens Stue.

Kamme r .

(E n

gammel

8im-

(E n Zern Kakkelovn.)

(E n Zern Kakkelovn.)

35. K l c ede- K a mmerset. („En Cypres-Kiste." En anden fort jernbeflagen Kiste.) Paa Lostet over dette Kammer: en bruun JbenholtS
Seng, som er forgyldt. Adffilligt Troevoerk af Feltsenge. Desuden
ncrvnes »Lostet over Drenge-Kammerset", »Det störe Loft", o gP a k huset, hvor bl. a. forekommer endeel Kiskkentoi af Zern og S e r 
pentin.
I den gamle Gaard findes „tre gamle KaroSser", og i den nye
Gaard „2 LZ indues - K a r o s ser."
Endelig bemirrkes (36) om
»Kield Anises Kammer", at man har agtet det ufornsdcnt at rcgistrere dvad her fandtes, da en rigtig Speeification derover forhcn
af Slotsfog eben og Zens Christensen Renteffriver var optaget.

Foruden at de her meddeelte Uddrag indeholde adflillige
Bidrag til at oplyse TidenS Skik og Drug i huuslige Zndret»
ninger og Bohavc, faae vi ved dcnne Regl'stren'ng en nokagtig
og bcskuclig Kundskab om hele Huseis Zndretning og Tilstand;
hvorved det ison maa vcrrc öS paasaldende, at den i sin Tid
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rigeste og mcrgtigste Mcrnd i Danmark havde en, tildeelS af
Ham selv bygget og indrcttet Gaard k Kiobenhavn, der syneS
kun at have havt een Etage, og hvor der, nagtet Bygningernes
vidtlostige Omfang og Storrelse *) ikke synes at have vcrret
et eneste Prägt« ellcr Selstabsvcrrclse (hvis man ikke hertil vil
regne dct saakaldte .Gallerte'), og Heller ikke mcgen Leilighed,
der Passer til Gicrstevcrrelscr, cller til Bcboelse for tilvorende
Sonner. Rigshofmesterens i sin Tid saa mcget vmtalte Gaard
forckommer öS l det Hcle at have havt en mere borgerlig, end
adelig Jndretning; men vl kunne vcrre temmelig sikkrc paa, at
den Herl omtrent var paa samme Fod, som andre adelige Huse
i Kiobenhavn.

Det var Her regaar dene, Adelen bctragtede

soin deres rette Hlem, og hvor de ikke sielden anvendte Rigdom
og LuruS i störe, rummelige Bygnlnger.

Med Hensini til de

ved Rcgistreringen i Gaarden fundne Effectcr, da viser deres
Bestaffenhed tydeligt, at alle kostbare og vcrrdifulde Säger (cndog
K o b b e r t o i , hvoraf intet forefandtcs) have vcrret bortforte
inden FamilienS Undvigelse d. I lde Jul. 1651; hvilkct desuden
bekrcrftcs ved flere Data (bl. a. Efterretningen om Zlfsendingen
af Mobilier ttl Amsterdam; s. ovenf. S . 461) og ved Ulfeldts
Klage over (Hoitrarng. Mrcsforsvar, p. 1Z5), at Regicrlngen
havde k nogen Tid hindret en saadan Sending, og ladet S a gerne glennemsoge, inden de frigaves.
*) Denne fees ogsaa af Ulfeldts Skiode til K. Frederik IN. (26. Dccbr.
1661) paa Hans Gaard „liggende ud til og imellem Graabredre-Lovcstrcrde og Skindergaden." Her angives den storfte Lceugde „paa den
sydostre Side ud imod Lovestrcrde" til I17jAien, og den sturste
Drede paa „den Side Dest-Sydrest, af Sonder ud: Nor indr:l Skin
dergaden", til 92 Alen. Men Gründen var uregelnia.sig st.kker, og
Maalet angives derfor af 7 Sider.

