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om det er en ustedig Sandhed, at
tilforladelige Efterretninger om hvad
der er hendet een og anden stor

2e

Mand i Verden, hvad enten samme

haver været Lægeller Lærd, et regiæ¬

rende Hoved, Befalningsmand,
Krigsmand, geistlig eller verdslig Betient, eller og
blamt uden offentlig Embede, kand give megen

Oplysning i Historien om det Land, som slig en

Person haver levet i, og til hvis Tieneste saadan
a

en

Fortale.
en Mand enten har trækket sin Kaarde, eller

brugt sin Pen, saameget omhyggeligere bør man
være, at giemme slige Papirer, samt paa beste

Maade frelse dem fra Undergang.

Vores Fæderneland, hvorunder saavel Dan¬
mark som Morge er at forstaae, haver fra
den Tiid, det først blev beboet, indtil den Dag

i Dag er, frembragt mange store Mænd og her¬

lige Hoveder, og det isaadant Antal, ut om det
ey deri overgaaer mange af de Syndre Landes

Beboere, kand det i det mindste alletider lade det

gaae lige op med samme. Men desto forunderli¬
gere skulde man og meene det var, at der ikke
desto mindre er skrevet saare lidet om Danske

Mænd. Hardtad den eeneste, som isaa fald har
sogt at fortiene Tak af Fædernelandet, er Hr.

Assessor Hofman. Man skulde næsten falde
paa de Tanker, at enten den rige Høst havde

afskrekket Høstfolkene, eller og den runde Over¬
stod havderforaarsaget Ekel og Ladhed.
*
4

Folk der saa løselig betragter Nationen vil sah
de paa det sidste, ihvor falsk end denne Ladheds

Beskyldning er (*). De derimod som neyere
un¬
—

(*) Achenwals Ahris der neuesten Stats =Wisenschaf¬.
ten, Gottingen 1749. pag. 271. Man beschul¬
diget Sie der Frestigkeit ünd Faulheit. Da

han ved H. Iusti =Raad Anchersens Pen var
ble¬

Fortale.
undersøge det Nordiske Folkes Sindelav, finde
en langt anden Aarsag, og samme bestaaer i en

alt for stor Modestie og Ringe=Agtelse om sig
selv og deres eget. De Fremmede, i hvor grove
de ellers er, tilstaae selv ar de Danske eyere

saa meget indtagen af sig selv, som andre
Marioner. Herudi har de saa lidet Ueret, at
naar man ret vil betragte alting nøye, skal man

gierne finde, hvorledes vore Landsmænd agte alt

Fremmed og Udenlands stort, sig selv derimod
ringe og liden (*). Ved det de ey, af en Mo¬
destie, som man lader staae derhen, hvad en¬

ten den bør mere roses end lastes, kand overtale
sig til, at giøre noget af sig selv, og i det mind¬
ste troe, de ere ligesaa gode og brave, som an¬

dre, der ere vandte at skiære op, og tage Munden

bel fuld, forvolder de, at andre ey heller kand faae

Leylighed at giøre noget af dem.
S( 2

De

——

bleven revset lidet for sin ubetænksomme Skrivemaa¬
de om Danmark
il Author i et seenere Oplag
af 1752. som han kalder sine Statverfassungeu
der Europæischen Reiche giøre dette godt igien
naar han pag. 278 saaledes skriver: Den biøberi¬

gen Porwurfder Gemächlichkeit, sieht die ra¬

tion so wie andere ihrem Pobel angeschuldigte
Febler mehr für eine Moralische Critik, als für
eine historische Seichnung an. ic.

(*) Achenwal l. c. Der Däne ist von sich selber we¬
niger eingenommen als andere Hlationen.

Fortale.
De Danske have all sin Tiid sat Priis paa
at forrette noget stort, men og derhos havt den

Vane, kun at tale lidet om deres iblant mage¬
løse Bedrifter (*) for derved efter deres Tanke at

undgaae Anseelse af Skryderie; endeel Fremme¬
de have derimod den Gave, at de veed at tale

stort om lidet, og iblant giøre meget Væsen af
det, der ey er Bønne værd. Heraf kommer det,

at hvad hine forrette stort, holdes for at være li¬

det, det lidet derimod, disse iblant udretter, troes
at være noget stort.

Paa Mennesker af tvende saa ulige Folke=Færd
kand best skiønnes den Forskiel der er paa at tale
meger vel og vel meger. Ved alle Leylig¬
heder at rose sig af sine Bedrifter, Videnskaber

og Lærdom, er i Gierningen en slem Lyde, men
og at fortie omhyggelig hvad een eller anden til

Fædernelandets Tieneste, Roes og Ære kand
gave forrettet, er een i det mindste skadelig Dyd,
om det nogensinde bør henføres til denne Classe.

Folk der ere føde hin Side Elben, noget saa
stær de mindste med de største, synes de ere sig

selv saa meget pligtige, at de med egen Haand
optegner hvad dennem i Verden hender, hvad

Forretninger de blive brugt udi, og hvad de for¬
mee¬

—

(*) Til et Beviis kand det store Cimbriske Udtog tie¬
ne, om samme havde vi aldrig havt eller faaet no¬

gen Efterretning, dersom ey deres egne forfærdede
Fiender Komerne havde beskrevet det.

Fortale.
meene Minde=værdigt at have udrettet. Paa

denne Side af Colding=Broe holdes det der¬
imod for een utaalelig Hovmod eller stinkende
Selvroes, at ville skrive noget om sig selb, en
Mand maa og have været saa stor og brav, som

han nogensinde kunde være, eller have været nok

saa betydelig en Person i Republigven. Hen¬
der det so, at een drister sig, til egen Fornøyelse

at bringe noget paa Papir, og derved overtræ¬
der den almindelige Regel, er det saa langt fra
de vil taale sligt, endog efter deres Død, maa
komme for Dags Lyssen, at den daglige Erfa¬

kenhed snarere viser, hvorledes det almindelig paa
deres Sote og Døds=Seng bliver en Hoved¬

Erindring til de Efterlevende, strax at forbræn¬
de slige Papirer, om de enda kand taale at bie
saa længe dermed, at de ey endnu for deres En¬
deligt lader dem for deres Øyne paa Kaminen

eller i Kakkelovnen af Ild fortæres.
Jeg haver mod min Villie ey uden Harme et
par gange maat være et øyensynligt Vidne til

saadant Rov, og merkelig erfaret, hvor forgiæ¬

ves alle sunde Forestillinger i saa fald anvendes
hos en Dansk. Det heder, hvad kand Ver¬

den være tient med at vide hvad mig er hendet
eller hvad jeg har forrettet: man maatte jo paa
min Død troe om mig, der havde boet en me¬

get hoffærdig Siæl i mit Legeme, om sligt skul¬
de komme ud efter min Haand, det skal aldrig
M3

skee,

Fortale.
skee, mine Misundere kand alligevel faae nok at
hakke paa.

Det er saa bekiendt en Sag, at Danmark

har eyet mange store Ambassadeurer og Mi¬
niskrer, og ingen kand findes, som understaaer

sig at sige derimod men dog alligevel er Fæder¬
nelandet ey saa lykkelig, at kunde fremvise een

meste Memoires,eller egenhændig opsat Tractat
fra een af alle disse store Mænd. Jo paalideli¬

gere saadanne anseelige Mænds Efterretninger
ere, jo større er og Historiens Skade, der maa

undvære dem. Hvoraf reyser sig imidlertid sligt,
meere hos os, end hos de Franske, Engelske,
Tydske og andre Europæiske Nationer. Det
dar latterligt at formeene, at de, som vare i

Stand til at forrette vigtige Ting, ey ogsaa skul¬

de kunde bringe deres egne Forretningers Histo¬

rie ordentlig paa Papir; Aarsagen maa søges
paa et andet Sted. Desætte alt for stor Priis
paa at ringe agte deres egne prisværdige Idret¬

ter, de anseer deres egne Forretninger for alt for

smaa, til at ville bebyrde Publicum med deres
Fortællelse, de vil ey have Navn af Author,
de lade dem derfor ved paakommende Dødsfald

orbrænde. Vil vi derfore have nogen paalide¬

lig Underretning om det der angaaer os selv

maa vi takke Forsynet, der sender en Terlon,
Chanut, Vernon, og andre saadanne curi¬

euse Mænd her ind til Norden. Disse Herrer
og

Fortale.
og bekjendte store Mænd, finde oberflødige Ting
at skrive om os, og vore Nordiske Stats=Affai¬
rer, holde sig ogsaa ey forgode til at bære det eriti¬

cerede Navn af Author, som mangen Dansk unde
seer sig ved. Paa saadanne fremmede Mænds

Skrifter grunde sig siden en stor Deelaf vore hi¬

storiske Efterretninger, i hvordan disse Mænds
Penne end have været skaaren.
En skadelig Blyferdighed, og ubillig Frygt

for Misundelse ere da de tvende Hoved=Fien¬
der, som berøve Fædernelandets Historie man¬
gen ypperlig Efterretning, og forvolder den har

saa mange Lukker og Huller, der nu ere deels

vanskelige, deels umuelige at faae stoppede.
Maatte det enda blive derved, havde man kun at

bejamre sin egen indvortes Skade, men som den,
efter Ordsproget, aldrig tor sørge for Spotten,

der har Skaden, saa gaaer det og Os. Heraf
flyder saa mangt er slet og vanskabt Omdømme,

Nationen maa taale af Fremmede. Mistillid
til sig selv, med den tilforne omtalte ugrundede

Blyefærdighed tillader mange, skiønt store Ho¬
beder ey at skrive det de vide, andre igien tør ey
tage Pennen fat af Frygt for haarde Critiqver;

dette tilligemed Mangel paa Forleggere, (thi
Bogtrykkeriernes Kostbarhed er ey saa synderlig

at klage over) holde saa mange oplysende Efter¬
retninger tilbage.

M4

Det¬

Fortale,
Heraf sees Aarsagen, hvorfore der i Alminde¬
lighed bliver saa lidet skrevet, og Fremmede faaer

saa lidet at see fra Danmark. Heraf er det en

Molesworr for men en Bomelle og A¬
chenwalde nu tage Anledning at sminke deres
Foregivende med, i sær den sidste, som ey rød¬
mes ved at skrive reent ud, at han vel ey kand

nægte, det der jo vel have været nogle faa lærde

Mænd i Danmark, men at desuagtet den Tiid

endnu skal komme i hvilken de Danske skal

kunde ligne andre vise Europæiske Nationer
Lærdom. (*) Lad være man kunde vise denne of¬

entlige Lærer paa den berømte høye Skole til

Gørringen, at han har begaaet ligesaa mange

Feyl i de 2 Ark han har skrevet om Danmark,

som han har skrevet Paragraphos, og at han,
som vil skrive Geographier og Stats=Forfatnin¬
ger havde nødig selvendnu at gaae i Skole, forat
lære det han vil skrive om, (*) saa er vor Sag

dog ey dermed aldeeles bedret, men Fædernelan¬
det maa taale, at mangen fremmed forviltret

Pen af foranførte Aarsager overstenter dens gode
Anseelse i den lærde Verden.
For

(*) Achenwals Statzwissenschuften pag. 271.
(E*) For at vise et par Zirater i denne Geographiske Be¬
krivelse over Danmark, som enda ey ere de meest

betydelige iblant nogle og Tredive Feyl, som sin¬
des paa disse 2 om Danmark sammenskrevne Ark,
tør man kun opslaae pag. 159. i den første Edition

af 1749. hvor han regner Ferrge til Skottland,
end¬

Fortale.
For at giøre den ærede Læsere Regnskab for
nærværende Verk, har man allene i Forveyen

vildet erindre, hvorledes det, særdeeles i Høy¬

lovlig Kong Christian den Fierdes Tüd, og
noget efter, haver været en vedtagen god Skik,

at naar nogen anseelig Mand døde her i Landet,
haver hans efterlevende Venner, den Afdøde til
Ære, endten ladet holde en Lüigprædiken over
ham, eller og ved Academiets Secretario skri¬
be et Latinsk Programma, hvori den Afdødes

Levnets Lob og Skiebne korteligen er bleven be¬
røret.

Disse offentlige Klage=Taler tilligemed de A¬

cademiske Æreminder ere næsten deelen det ene¬

ste, som giver nogen tilforladelig Oplysning om
een og anden brav Mand der i forrige Tiderhar
tient og prydet Fædernelandet, det var derfor en

ubodelig Skade, om samme ved Tidens Længde

enten skulde forgaae eller forkommes, som dog
i(

5

var

endskiønt samme aldrig haver været skilt fra Nor¬
ge, og i det nyere Oplag af 1752. giør han det
hele Thye=Land til en god Søe=Havn, her pas¬

er Poetens Skiemte=Digt:

Der findes Folk i Kigbenhavn
Søm lader meget ilde,

Der kimse ad det Iydske Navn,
Og rigtig sig indbilde,

At Jylland er en liden Bye,
Som ey vii stort betyde,

Hvor Hovedgaden kaldes Thye a;.

Fortale.
var noget, der læt kunde hende slige løse Papi¬
rer som Programmara ere.

At forekomme saadant, have adskillige lærde
Mænd, hvoriblant i sær Biskop Bircherod

Aalborg kand nævnes, og siden Professor Ole
Worm Tiid efter anden samlet alle saadanne

Academiske Æreminder tilhaabe, som den sidste

havde i Sinde, om ey hans Endeligt imidlertid
var indfalden, Ord til andet paa nye at villeha¬
ve ladet trykke, og det udi et samlet Bind, men

baade er den lærde Mand selv død, og hans
Samling er siden af Ilden bleven fortæret i den

store Ildsvaade som overgik Kiøbenhavn i
Aaret 1728. (*)
Slige store Mænds Exempler have opmun¬

tret mig i samme Foretagende at følge dennem,
dog ey aldeeles efter den af dennem lagde Plan,

thi baade vilde sligt have blevet meget vidtløftig,
og tillige allene have været til Nytte for de Lær¬

de. Jeg har derfor meest for deres Skyld, der
ey ere det Latinske Sprog mægtig, giort et til¬

trekkeligt Udtog af hvert Stykke paa Dansk,

hvori ey vil findes andet anført, end hvad der i
nogen Maade kand interessere Læseren, eller gi¬

ver Oplysning om den Persons Levnet og Skieb¬
n,

(*) See de Rigbenhavnske lærde Tidender for 1752.
pag. 386.

Fortale.
ne, som et saadant Programma er forfattet
over.
Et ligesaadant Udtoggiøres ogsaa af de Dan¬

ske Liig=Prædikener, hvorved følgende vil falde

at erindre. Man har beflittet sig, saa meget
mueligt haver været, at beholde den Authors

egne Ord, som har skrevet eller holdet de anfør¬

te Amindelse=Taler, for derved at giøre dette
Verk saa meget desto meere paalidelig, men her¬
af flyder og dette u-omgengelig, at som der ha¬

ver været mange og adskilte Skrivere, vil den
ærede Læsere og finde Skrivemaaden saaledes

adskilt, at ey et Stykke kand være som et
andet.

Af Slægt=Regiskerne, som ienhver Liigpræ¬
diken findes antegned, hvor i det mindste den Af¬
dødes 8te Ahner paa Fæderne, og lige saa man¬
ge paa Møderne=Side opregnes, naar Perso¬
nen har været af Adel, har man ey vildet anføre

fleere end Fader, Moder, Farfader og Farfa¬
ders Fader, omendskiønt mange af de gamle Fa¬
miliers Navne derved kunde bringes i nye Erin¬
dring, det vilde deels falde ubehagelig, og tilli¬

ge blive alt for vidtløftig i saadant et Verk som
dette, hvor man i sær har vildet beflitte sig paa

Korthed. Som og en snildere Pen, jeg meener
Hr. Justitz=Raad Klevenfelds bliver bengt i

denne besværlige Deel af Historien, behøves det
saa

Fortale.
saa meget desmindre, eftersom der fra denne bra¬
ve Mands Haand kand ventes noget ligesaa fuld¬

stendigt som tilforladeligt i vores Danske Adel¬

Historie, naar det af ham møysom sammensøg¬
te, og nuinogle Aar under Hænder havde Ge¬
nealogiske Verk engang kommer for Lyset. Skul¬

de imidlertid nogen Læser finde Behag eller For¬

nødenhed i at see disse Ahn=Herrer opregnet, vil
man have samme ombedet, at eftersee de samt¬

lige Liigprædikener, som dette Verk er et Udtog
af, hvor han alletider vil finde 8 Ahner anførte

paa Fæderne, og ligesaa mange paa Møderne
Sde

Man havde ellers førsk anlagt sin Plan saa¬

ledes, at man ved et hvert Stykke vilde eftersee
andre Authores, men det viste sig strax ved det
allerførste Forsøg, at Halen paa denne Maade

kunde og vilde blive langt større end hele Krop¬

den, heldst om der af haandskrevne Papirer
skulde anføres det merkverdigste, man har der¬

fore efterladet sligt, saasom Bogen tillige derved
saa meget bedre svarer til sin Opskrift, og de be¬
rømmeligste Mænd desuden hver for sig vel kand

fortiene en særdeles Levnets Beskrivelse.
Ved de anførte Programmara er at agte,

det samme ey alletider ere skrevne af den Pro¬
fessor hvis Navn der staaer foran thi som det
der betales for sligt et Programma at skrive, hen¬
hø¬

Fortale.

hører til de Sporteler, som Academiets Secreta¬
Lius er berettiget at hæve, bliver det og af Se¬
Eetario skreven, men trykkes og udgives under

den Rectoris Magnisici Navn, som det Aar
det skrives udi, fører Academiets Scepter.

Man har ey vildet binde sig til nogen Cro¬

nologisk Orden, i Henseende til de Personer
hvis Levnet anføres, men snart taget en nye
nart en ældere, for derved at føye alle sine Læ¬
sere. Personer af det deylige Kiøn har man og¬
saa i hvert Maaneds Hæfte vildet unde tilbør¬

lig Plads, paa det deres Roes saalidet skulde
forties Efterslægten som Mændenes.
Portraiterne som findes for hvert Stykke,
har man giort sig Umage for at faae stukken ef¬
ter de beste original=Malerier som adskillige

Velyndere have behaget at giøre Fremlaan af
og findes tegned neden under et hvert Stykke,

Tilsidst har man taknemmelig vildet erindre
Velædle Hr. Jacob Langebek, Deres Kon¬
gel. Majest. Archivarius i det geheime Archiv,
Medlem i Videnskabernes Collegio, og For¬
stander i det Kongel. Danske Selskab, sæd¬
banlige Tienstberedvillighed i at udlaane af sin

anseelige Bog=Samling hvad til dette Verks

Fremtarv kunde tiene, ønsker dernæst Verket i
sig

Fortale.
sig selv maatte finde sine Læseres Bebag, og den
paa’sammes Forferdigelse anvendte Tiid og Flind

maatte være saa lykkeligat forskaffe mig mine
Landsmænds Yndest. Kiøbenhavn den 24
Jan. Aar 1753.

Casper Peter Rothe.
Cimber Randrus.
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Den gode Striid oc Retfærdig¬
heds Krone,
Med en kort Forklaring offver Texten
2 til Timoth. 4 Cap. v. 7. 8.
Jeg haver skridet den gode Striid.
udi

Erlig oc Velbyrdig Mands oc
Strenge Ridders

Sl. Her Albret Skeels
til Fousingøe
Danmarckes Riges Raad, Kongel. Majestets
Befalingsmand paa Riberhuus oc Møgeltünder=Slotte,
hans Adelige Lig=Begængelse, der hans Velbyrdige Sl.

Lig bleff udi Riber Bom=Kircke den 1 May Anno Chrig
sti 1639 udi en Adelig Følckrig Forsamling, med

christelig Adelige Ceremonier nedsat
og begraffvet

Fremsat aff

Johan BorchardsønD.
Superintendent offver Riber Stifft.
—

Prentet aff Salgmone Sartorio B.
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enne Liig=Prædiken er tilegnet Frue

24
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Berthe Friis, den afdøde Admiral
Albret Skeels efterladte Enke=Frue;

— I Fortalen findes intet merkverdigt,

undtagen Prædikanten i sær berømmer Sl. Hr.
Albrer Skeels efterladte Børns Omhue, Kiær¬

lighed og Lydighed mod deres bedrøvede Moder.
Naar han har forklaret sin Text, giver han i

Anledning af samme den Afdøde det Skuds¬

maal, som Ifraels Børn fordum gave Propheten
Samuel, da han spurdte: om han havde taget
nogens Oxe eller Asen, giort nogen Vold, ned¬

tryktnogen, om hans Haand havde taget Skienk
og forblinded hans Øyne, og de sagde: Duha¬

ver hverken giort os Vold, ey heller fortrykt os,
eller taget noget af nogen Mands Haand, hvil¬

ken Ære og Berømmelse han vidner med all Ære

og Billighed kunde gives den Sl. Hr. Lehnø¬
mand; Herpaa vender han sig til Admiralens
Levnet og Skiebne hvorved følgende i sær fin¬

der Sted: Den Salige Herre blev fød til Ver¬
den d. 23 Nov. 1572. paa hans Fæderne=Gaard

Kousingøe. Hans Fader var Ærlig og Vel¬
byr¬

Hr. Albret Skeel.
vyrdig Mand Christen Skeel til Fousingøe.
Danmarkes Riges Raad og Kongl. Maj. Be¬
falnings=Mand paa Aakier, hans Moder Ærlig

og Velb. Frue Margarerhe Brahe til Ulskrup.
Hans Farfader var Hr. Albrer Skeel til Fou¬
lingøe Kongel. Majests. Befalnings=Mand udi

Sørlum Closter, somhavde til Fader Hr. An¬
ders Skeel til Heigned Albrer Skeel og

Fru Abel Dans Søn af Pygaard. Saa¬

nart hans Alder tillod det, holdte hans Foræl¬

dre Skolemester til ham hiemme; saadant vare¬
de til han var 11 Aar gammel, da han forsend¬
tes til Wiborg, for der at gaae i Skole under
den der værende Rectors M. Christen Reffs

Opsigt, i hvis Huus han blev indlagt. Her

forblev han i to Aar, kom derpaa igien hiem, og
dlev paa Fousingøe et halvt Aar til Ende. Ef¬
ter sammes Forløb forsendte hans Hr. Fader
ham til Tydskland, for der at fortsætte sine be¬
gyndte Studeringer, han gik derfore først til

Strasborg, hvor han laae i to Aar. Herpaa
tog han sin Vey ind ad Italien, efterat han

havde igiennemreyst og beseet de fornemmeste Lan¬
de og Stæder i Tydskland; Idette deylige Land

forblev han for Sprogets og Videnskabernes

Skyld 3 Aar til Ende, gik saa fra Italien til
Frankerige, hvor han opholdt sig i to Aar, og
bendte derpaa efter sine Forældres Begiering
igien tilbage. Han tilbragte saaledes Tiden med

sine udenlandske Reyser paa det ottende Aar. Da
A4

han
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han var kommen tilbage forblev han førsthiemme
et halvt Aar, drog derefter til Hove, udi vor

Allern. Herres og Konges, Kong Christian den
Fierdes Gaard, hvor han strax blev forordnet
at være een af Hans Kongel. Majestets daglige

Opvarter, som da kaldtes Jagr=Herre¬
mænd.
Imidlertiid den Sl. Mand endnu var i Tie¬

nesten, blev han udsendt med Hans Kongelige
Majestets Hr. Broder, den Høybaarne Fyrste

nu Sal. hos Glld, Hertug Ulrich, Høylov¬
lig Jhukommelse, at være Hans Fyrstelige Naa¬
des Hofmesker, og reyse med hannem ind i
Frankerige, til Engelland og Skottland.

Samme deres Reyse varede næsten i 2 Aar.
Han forholdt sig imidlertiid imod denne Sl. Herre,

som hannem var betroed, saa, at baade Hans

Kongel. Majest. saavelsom og den Sl. Herreselv
vare Naadigst tilfreds med hannem. Der nu

Høystbemeldte Sl. Hertug Ulrich var kommen
i Danmark igien, og denne deres Reyse var

lykkelig fuldendet, blev han Hof=Skenk, og

fuldte stedse Hans Kongel. Majestet hvorhan
drog. Han var ogsaa med i Hordlandene (*)
paa hvilken Reyse han var Skibs-Capirain

blev og ellers brugt paa adskillige Reyser og Op¬
vartninger, bagde i Tydskland, Polen og an¬
dre

(*) Herom kand eftersees Jonæ Carisii Beskrivelse om

Christiani Cvarti Reyse til Nordlandene, Ms.
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ore Stæder. Fik imidlertiid i Sinde, at tiltale
Ærlig og Velbyrdig Mand Miels Friiss til
Hesselagger, Kongelige Majestets Befalnings¬
Nand paa Tranekier, om hans kiære Dotter

Ærlig og Velbyrdig Jomfrue, Ifr. Berthe
Friiss, som da var udt Sl. og Høylovlig Jhu¬

kommelse Dronning Anna Catharinæ Jom¬

frue=Kammer; hun blev hannem tilsagt paa Cro¬
neborrig Anno 1600, Søndagen efter Paaske.

Der han nu havde været til Hove i 7 Aar,

holdt han underdanigst an om Forlov derfra, hvil¬
ket hannem Naadigst blev samtykt; han blev til¬
lige for hans tro Tieneste af Hans Kongel. Ma¬
jestet forlehnet med Küberhuus, som han nu

haver haft i 38 Aar. Og Lehnet i saa lang en

Tiid med saa høy Fornuft forestaaet, at ingen

haver sig understaaet hannem til Hove at angive,
eller for noget at beskylde.

I Aaret 1601 den 5 Juliigiorde hendes kiære

Sl. Fader velbemeldte Velbyrdige Miels Friiss

deres Bryllup i Hyborrig, og haver de levet
meget christeligen, kjærligen og vel i dette de¬
res Ægteskab i 38 Aar, ringere end 12 Uger;
Samme blev Tiid efter anden af Glld velsignet
med 12 Børn, Sex Sønner og Sex Døttre;
Deraf ere igien de 8te i HErren hensovede, nem¬

lig fiire, som erenavnløse bortkaldede, hvis Nav¬
ne dog ere opskrevne i Livsens Bog, dernæst an¬
A5
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dre sire, hvis Navne have været Velbr. Sal.

Christopher Skeel, Velbr. Sal. Thygge
Skeel, Velbr. Sl. Ifr. Karine Skeel, Velb.
Sl. Niels Skeel. De fire igienlever endnu,

som ere Ærlig og Velbr. Mand Christen Skeel
til Holbekgaard, Ærlig og Velbr. Mand Or¬

the Skeel til Karholm, Ærlig og Velbr.
Frue Anne Skeel, Manderup Dues til Hal¬

kier, Ærlig og Velbr. Ifr. Margrerhe Skeel

til Leer=Graf. Siden han endnu var gift
blev han brugt paa adskillige Reyser, og drog med

Hans Kongel. Majest. selv baade til Branden¬

borg, til Hamborg til Hyldingen, til En¬
gelland, paa hvilken Reyse han var Marskalk
og andensteds, hvor hans Herre hans Tieneste
behøvede.

Aar 1609 der Compagnierne først bleve opret¬

tede her i Riget, haver Hans Kongel. Majestæt

selv udi Wiborrig befalet hannem at være Kit¬

mester over den gule Fahne i Jylland. Og
der den sidste Kriig imellem Danmark og Sver¬

rig begyndtes, som var Aar 1611 er denne Sl.
Mand med sit Compagnie oprykt til Skaane
mod de Svenske Grendser, og siden med Armeen

falden ind i Sverrig, hvor han har forholdt
sig i alle Tilfælde imod sit Fæderne=Riges Fien¬
der som en kek og mandhaftig Officeer og Sol¬

dat anstaaer, som de der da have været med,
nok skal give hannem det Vidnesbyrd. Sam¬
me
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me Ritmesters Bestilling forestod han indtil Aar
1616 der han med andre gode Mænd for deres
tro Tieneste blev af Hans Kongel. Majest. sla¬

gen til Ridder, og tillige giort til Rigens Ad¬
miral og Raad. Men formedelst stor Svag¬
hed, som paakom ham i hans Beene, blev han

foraarsaget underdanigst at anholde om Forlov
fra Admirals Bestilling, som hannem omsider

efter lang Ansøgning Naadigst blev samtykt, ef¬
kerat han saadant høye Embede paa 8te Aarhav¬
de forestaaet.(*) Som og Guld havde begavet

hannem med synderlig Viisdom og Forstand, ha¬
ber Hans Majestæt betroet og brugt ham i man¬

9e vigtige Ambassader uden Lands i Besynder¬
lighed. Da Guld havde hiemsøgt vores kiære
Fæderneland med Kriig, og Keyseren havde be¬

mægtiget sig Jylland, blev han med fleere af
Kigens og det Holsteenske Raad udsendt paa
bor Allernaadigste Herres og Konges Vegne, at

handle om Fred til hvilket deres Værf Gud

gav Naade og lykkelig Fremgang. Idet øvrige
er det baade Adel og U=ædel bevist, at han var

en meget gudfrygtig, forstandig, oprigtig, stand¬

haftig, sandferdig og ædru Mand, ja han for¬

holdt sigi sin høye Bestilling som en ret Christen,
hadede all Pragt og Overmod, børde gierne u¬
den

(*) Han skal have opført sig traadsig imod Kong Chri¬
stian den Fierde, og blev derfor tvunget at nedleg¬

ge sit Embede. See Holbergs Danm. Histor. Tom.
2. pag. 754.
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den all Kiedsommelighed daglig hver Mands Kla¬

ge, beskattede hverken Kongens eller hans egne
Tienere, hialp den Uskyldige til Rette, og straf¬
ede de Skyldige, tog ingens Gunst eller Gave

Retten at forkrenke, saa hver Mand her udi Ri¬
get for saadanne hans Dyder havde en god
Tro og Tillid til ham. Imod de Fattige var
han meget rund og gavmild, saa Stakkeler baa¬
de her i Byen og andre Stæder hannem bekla¬

ger; In Summa, saa vidt et syndigt Menneske
kand afsted komme, beflittede han sig, at leve

saa her paa Jorden, at han kunde have Guld til

Ven, og en god Samvittighed. Hvorfore han
og nu tilbørligen af alle berømmes. Havde det

været Glld behageligt, da havde vores bekymrede

Fæderneland i disse forvirrede Tider ilde kundet

mistet en saadan Rigens Mand.

I de sidste Aaringer var Admiralen meget
plaget af Steen, hvorpaa der faldt ham et sterkt
Flod paa Brystet, som forhindrede ham at tage

nogen Spise til sig uden alleene drikke. Han
laae i alt kun i3Uger, og lod imidlertid prædike

flittig for sig paa Slottet af Sogne=Præsten til
Kiber Domkirke M. Søren Anderson. Han
bereede sig meget gudelig til sin Død, og blev
paa su Seng betient med det hellige Sacramente

i hans Huus=Frues, saa og Ærlig og Velbyr¬
dig Mands Peder Langes til Riærgaard

Henning Valckendrups til Glorup, Jom¬
fru¬
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fruernes og hans egne Folkes Overværelse, der
Alle efter hans Begiæring bleve opkaldte. Hans

Huus=Frue lod vel hente Doctor Daniel Dirh¬
marum fra Horsens men som Admiralen

Uok merkede hans Sygdom var ey at curere ved

menneskelig Hielp, vilde han intet synderligt bru¬
9, hvorfore Doctoren efter 3 Dages Forbliven¬
de hos ham ogsaa drog hiem. Hun lod ilige¬
maade efter Admiralens Forlangende, der øn¬

skede at tale med sine Børn ogsaa hente Hr.

Manderup Due og Frue Anna Skeel, til
hannem; men begge hans andre Sønner fik det
ikke saa tilig at vide, thi de med deres Fruer vare

begge i Sædland og kom ikke førend Gud
allerede havde bortkaldet hannem.

Ihans Døds Time vare følgende Adels Perso¬
ner tilstæde hos bannem. Hans kiære Huus=Frue,
hans Svoger Velbr. Peder Lange, hans Son
Manderup Due, Frue Margarerha von

Bockwaldt, Frue Lisaber, Peder Langes,
hans Dotter Frue Anna Manderup Dues

Jomfr. Elisabeth Langes, og Margaretha
Skeels, Superintendent Borchardsen, der

har skrevet denne Klage=Tale, og Apoteker Jo¬
han Pouke. Admiral Skeel berommes til

Slutning af sin besynderlige Gudsfrygt og flit¬
tige Kirkegang, hvormed han priseligen foregik
alle Kiber Byes Indvaanere. Af sine anseelige

runde Almisser og christelige Fundatzer baade 1.)

Hl Riber Dom=Skole, 2. til fattige Huus¬
Arme

14
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Arme i Ribe, og 3.) til Hospitalets Forbedrelse
udi Warde. Han døde i hans Læhnestoel i
hans Svigersøn Manderup Dues Arme og

strakte sig hans gandske Alder til 66 Aar og halv
femte Maaned.

Bag Liig=Prædikenen findes trykt 7 Latinske
Afmindelse eller Ære=Vers, deraf har Bispen

giort det første, Hr. Søren Andersøn Ve¬
del Provst og Cannik i Ribe de 3 følgende,
Hr. Anders Pedersøn Komdorp Rector
Kiber Skole det ste, Hr. David Wulpius

Præst der paa Stædet det 6te, men Hr. Mar¬

cus Stureus, Provst og Præst til Herrested
og Raunffstrup det sidste.
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De Gudfryctiges Død

For Verden ringe oc foractelig, for Gud
kaastelig oc dyrebar,
Beskreffven

aff Prophetens Esaiæ det LVII Cap. v. 1. 3.
Hvilcken Textudi en Ligprædicken

Der Edel oc Velbaarne Herres oc

Strenge Ridders

Her ThageGTott 4Ittesøns
til Erichsholm,

Dannemarckes Riges Raad, oc Kongl. Majests.
Befalningsmand offver Børringe Clysters Lehn nu Sl. hos
Slld, hans adelige Lig bleff med stor Ære oe herlig Pro¬
ces udi mange Adels oc Uædels= Geistliges oc Verdsli¬

ges= Svenskes or Danskes, fornemme oc folckrige

Forsamling, den 3 Aprilis Anno 1658 nedsgt
adi St. Peders Kircke i Malmee.
Effter Anordning oe Begicring bleff forklaret
aff

Peder Winstrup D.
Biscop offver Skaane Stifft.

Tryckt i Kjøbenhaffn hos Jørgen Lamprecht 1666.
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Aedicationen er indretted til Frue Doro¬
Sthea Rosenerant Sl. Orthe Tottis
til Hæeßz, samt til Hr. Offve Tort

Thagesøn til Skabersiøe den Afdødes Børnz
I dette Tilegnelse=Skrift giver Bispen den Af¬

døde saadan Berømmelse, at han her i dette Liv

formedelst Troen og Gudsfrygt haver været een
af de Retviise eller Retfærdige, item af de hellige
Folk, og af dem som vandre rettelig for Her¬
ren, forklarer og hvorfor han haver ladet denne
af ham holdte Liig=Prædiken paa Prent udgaae,

deels nemlig fordi de 2de forbenævnte Personer
havde forlanget det instendig, deels og skriver
han, eftersom vi tvende have været sammen idet¬

te Land imange Aar, hen mod tive Aar, ligesom
Moses og Aaron; han var en Moses eller verdslig
Regenter; Jeguværdigen Aaron eller Geistlighe¬

dens og Præsteskabets Hoved. Herpaa viser

han kortelig hvorledes den første kand siges at
have været en Moses, at han nemlig var elsket
af alle Mennesker for sine høye Dyder, at han
for sin i Krigen udviiste Tapperhed var bleven
Ridder, siden saa høyt agtet af Kongen, at han
blev Riigs=Raad, og tilsidst ofte var bleven

sendt til store Herrer og Potentater i fremmede
Lande. Lidet meere vidtløftig er denne Prælat,
naar han skal vise hvorledes han selver en Aaron,
det
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det merkværdigste isamme, som tillige viser, hvor¬

ledes disse 2de store Mændhave levet sammen, er
af ham saaledes fremsatt: Min Herkomst er,

som alle veed, af geistlig Orden, ligesom Aaron

bar af Levi Stamme; Jeg uværdig er en Biskop
og Hoved for Præsterne i dette Land, ligesom
Aaron var en ypperste Præst over Leviterne; Jeg

haver mit Kald og Embede af HErren, ligesom
Aaron var udvaldt af Guld. Jeg indvier Præ¬

ster til det hellige Embede, ligesom og Aaron gior¬

de; Jeg haver dertil min Liv=Kiortel ligesom Aa¬
ron havde sin, endog den ikke er saa kostelig og
dyrebar som hans var. Jeg taler HErrens Ord

til Folket, ligesom Aaron giorde; Jeg med mi¬
Re Prædikener haver fortient Utak, Had og For¬
ølgelse, ligesom Aaron maatte lide Israels Børns

Knur og Mur. Det fornemmeste i denne Lig¬
nelse skal agtes saaledes, at Moses var Aaron

som en Gud, og Aaron var Mosi som en Mund;
ligesaa var den Salig Herre, Hr. Thage Torr

Otthesøn een af Guderne, eller een af de mæg¬

tige Høvdinger som paa Kongens Vegne skul¬
de efter mit Kongelige Beskiermelse=Brev handt¬
hæve og forsvare mig imod all Vold og U=ret:

Jeg derimod var hannem som en Mund, i det

jeg for Dom og Ret afsagde det, vibegge havde

sluttet, og jegkundgiorde Præsteskabet, hvis han
paa Kongens Vegne lod mig vide og forstaae,
dg hvis grove Laster han mig aabenbarede, som

meest gik i Svang iLandet, haver jeg paaPræ¬
B

Jannarius 1753.

dike¬
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dikestolen, og ellers paa tilbørlige Stæder straf¬
fet, og saa vidt mueligt var afskaffet. Jeg ha¬
ver og været hannem som en Mund, i det jeg
tit og ofte haver advaret og paamindet hannem
om adskillige Uskikkeligheder, som han ikke vidste,
efter Forordningerne med Sværdet at udrydde;

Jeg haver været hannem som en Mund tit og
ofte udi hans Sygdomme, naar jeg af Guds

Ord haver trøstet hannem, Ligesom Moses og

Aaron samlede de Ældste af Israels Børn, saa
haver og den Salig Herre, som Stiftets Lehns¬

mand, selv eller ved sin Fuldmægtig, og jeg

om en Biskop uværdig, aarligen forsamlet Prov¬
ter og Præster, hvilke udi Guds Ord kal¬

des de Ældste, til Provincial Convent, om
kaldes Landemoder, eller Provskemoder In

Summa, vi begge have af Gud og Kongen væ¬
ret parret og tilhobeføyet udi vore høye Bestil¬

linger i dette Land, til at forrette og udrette HEr¬
rens Gierning hos Folket. Og have vi derudi

ligesom Moses og Aaron, og som hulde Stal¬

brødre, holdt godt Venskab med hverandre; Jeg
kand ikke nægte det, som alle vitterligt er, at der
so undertiden er kommen nogen Kurre paa Traa¬

den, og Spliid imellem os, maaskee formedelst
onde Menneskers Misundelse og Tilskyndelse,

hvilket ikke var underligt, efterdi det vederfores
de tvende helligste Guds Mænd, Mose og Aa¬

ron selv. Mens dog alligevel, ligesom Moses,

der var bleven vred paa Aaron igien blev hans
Ven,
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Ven, saa haver og den Salig Herre haft saa¬
dant et Heroisk Gemyt, at, naar han var bleven
vred og fortørnet paa nogen af sine Venner, og
han siden betænktesig, og kom i bedre Forfaring,

Elskle han derefter samme Ven langt meere, end
kilforn, og oprettede sin Vrede med større Blid¬
9ed og med des større Velgierninger. Det sam¬

me haver og jeg med min Person erfaret, thi ef¬
ser nogen Fortørnelse haver han igien elsket mig,

sa elsket mig indtil Døden. Eftersom han den
samme Tiid, der han døde talede om mig, hvil¬
ket en fornemme sandru Ven, som var hos han¬
nem i hans sidste Døds Stund indtil hans sid¬

ste Aandedret, mig fortroet haver.

Bemeldte

Venskab, Huldskab og Fællesskab, som paa 20

Aars Tiid var imellem den Salig Herre og mig
her i Verden haver i Synderlighed bevæget

mig til at bevise ham den sidste Ære og Tieneste,
med Liig=Prædiken at holde over hannem.
* 1.

Tilsidsk undskylder Bispen, at denne Liig=Præ¬

diken kommer saa sildig frem, hvortil den strax
efter den Sl. Herres Død paakomne Kriig ha¬
ver været Aarsag. Er dateret Lundegaard d.

16 Octob. 1661. Texten, som efter Begiering

er bleven forklaret ved denne Lig=Begiengelse, er
taget af Propheten Esaias i det 57 Cap. v. 1. 2.

Den Rerviise omkommer, og der er ingen,
om legger det paa Hierte, og hellige Folk

blive forsamlede, og ingen giver Agr der¬
B2

paa
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paa, at de Retviise blive borttagne fra U¬

lykken. Og de som have vandret rerrelig
for sig, komme til Fred, og hvile i deres

Sovekammer.
Udi Indgangen viser han heel smukt, hvad de

to prægtige Navne, Skriften tillegger Øvrigheds

Personer, i det de kaldes Guder, og dernest den

Høyestes Børn, have i sig. I Applicationen
gger han, den Afdøde har saaledes været een af
den Høyestes Børn, efterdi han har været en høy
Øvrigheds Person, een af de fornemmeste Riigs

Raader i Danmark, en Høvding og Kongelig
Lehns=Herre paa Malmøe=Huus=Slot
Stiftets Lehnsmand, ja han haver været li¬
gesom en Konge udi Skaane=Land, som af al¬

le, endog af sine Ligemænd blev høyt respecte¬

ret, æret og firet. Herpaa giver vores Orator
sig til med levende Farver at afskildre den Dø¬
de; Hans Portrait giver han saaledes:

Med Sandhed kunde han kaldes een af Gu¬

derne fordi han lignede Gud i Viisdom og
Forstand, i Retfærdighed og Nidkiærhed, i Mild¬
hed og Fromhed, i Liberalitet og Rundhed, i
Ydmyghed, Sandruhed og Oprigtighed og ian¬

dre herlige Dyder. Den Viisdom og Skarp¬

sindighed, med hvilken Gud hannem havde be¬
gavet, overgik mange andre viise og kloge Mænds

Forstand; Han kunde forstaae mørke og for¬
blom¬
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bommede Sager, som andre ikke kunde forstaae;
Dan kunde finde Raad, som andre ikke kunde

optænke: Han af sin naturlige Vittighed kunde
Rscourere om adskillige Materier, ligesom han
9abde været den Lærdeste. Mange gode Love

bg Forordninger ere spundne fornemmelig af hans
Hovet. Han elskede Retfærdighed, og ikke vi¬
dendes samtykte nogen Dom, som kunde være
Ueretfærdig og ubillig. Han var ivrig og nid¬
kiær til at afskaffe grove Synder og Laster, til
at udrydde Skielmer og udædiske Folk af Lan¬
det. Men derimod var han mild og from mod

de Gode, særdeeles mod sine Bønder og =Tiene¬

re, hvilke han forskaanede og hialp det meste
han kunde. Han var liberal og rund imod de
Fattige; ikke alleeneste lod Almisse tit og ofte
udbytte for sine Gaarder, og paa andre Stæ¬

der her i Landet. Men endogsaa derforuden ha¬
ber legeret og foræret hele Capitaler eller-Hoved¬

stoler til adskillige Hospitaler; Han var imod de
Fattige som en Foster=Fader, mod sine Bøn¬

der og Tienere en mild og god Hosbonde, saa
de paa begge Sider herefter vel skulle savne
hannem.

Denne Salig Herre var sandru, oprigtig og

krofast udi sine Ord og Løfter, hvis han lovede og
tilsagde, det holdt han. Hvad som hantalede el¬
ler skrev, det stod fast og usryggeligt, Løgn og
Sladder, Underfundighed og Falskhed kundehan
B3
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ikke fordrage. Enddog han var een af Guderne
og een af den Høyestes Børn, saa beteede han

sig dog ydmog og ærbødig udi Omgængelse ikke
alleeneste imod sine Ligemænd, men ogsaa mod

dennem, som vare af langt ringere Stand end
han.

Han var ikke skolt og hofferdig, som endeel
Herremænd, der ere ringere end han, og mod
hannem intet have at betyde. Hvilke, naar en

stattig Præstemand eller Borgere kommer til de¬
res Gaard, og vil tale med dem, da lade de

dem længe staae for Porten, som Hunde=Dren¬
ge. De anstille sig mod de nedrige Stands
Personer, som en Tiid lang ere blevne kaldede U¬

Frie Folk, ligesom de kunde være Potentater,
Phaltzqvæver eller Churfyrster, ja Grotfyrsten
selv af Muscov. Men denne Salig Herre
i hvor høy og myndig han var, saa var han dog

ydmyg mod Præster og Borgere, hvilke, naar de

komme til hans Port, da ikke alleeneste strax
maatte komme ind, til hannem selv, men endog¬

saa maatte sidde paa Benk eller Stoel hos han¬
nem, medens de forrettede deres Ærinde. Præ¬
sterne i Stiftet og Borgerne i Stæderne, for¬
nemmeligen her i Malmøe, kunde og skulde

vidne om hans Ydmoghed, som de udi Omgæn¬
gelse med hannem ikke uden Contentement og
Lyst erfaret have. Mig selv, som er uværdig

en Aaron her i Landet, haver han som var
Stife
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Stiftens Lehnsmand været en Moses og god
Stalbroder.
Denne Salig Herre, som var een af Guder¬

ne paa Jorden, har med David haft stor Lysk
til den deylige Guds=Tieneste. Han haver med
Flid og Andagt hørt Ordet, og til sin Troes

Bestyrkelse ideligen brugt det høyværdige Her¬
rens Nadveres Saeramente. Derforuden ha¬

ber han privatim i sit Huus med sit Folk og sine
Tienere dagligen hver Morgen og Aften uden

Forsømmelse dyrket, æret, tilbedet og paakaldet
Gud sin Herre, hvilket jeg selv haver seet og ag¬

ket, naar jeg hannem besøgt haver. Ikke alle¬
neste haver han været een af Guderne paa Jor¬
den forsine herlige Qvaliteters og Dyders Skyld,
men endogsaa for sin høye Alderdoms og graa

Haars Skyld, thi de gamle graaherdede Øvrig¬
heds Personer meere end de unge ligne Gud ic.

Noget efter siger han at store Folk kunde og feyle,
men denne Salig Herres Feyl, Mangel og men¬

neskelige Skrøbeligheder, vil han forbigaae og
dekke til med Kierligheds Kaabe, thi at tale ilde
om et dødt Menneskes Forseelse, som ellersha¬

ber giort Godt i Verden, er med Skielden og

Skiends-Ord at overfalde den menneskelige
Skrøbelighed.

Herhosbemerker han, at den Afdøde har sagt

Verden Farvelpaa den rette Tijd, hvorved han
B4
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har undgaaet at see all den Ueleylighed, som den

trax paafuldte Svenske Kriig førte med sig.
Hvad sig belanger at melde om den Ædel Vel¬
baarne Herre og strænge Ridder, Høysalig udi

Gud Hr. Thage Tort Otthesøns til Erikø¬
holm, Danmarkes Riges Raad hans Ade¬
lig Byrd og Herkomst, men allermest hans æ¬
dele Livs og Levnets Forhold og saligste Afskeed

fra Verden, er dette kortelig at berette: Han er
fød Aar 1580 den 27 May paa sin Fæderne¬
Gaard Eriksholm af Faderen Ærlig og Vel¬
byrdig Mand Orthe Tott til Erikøholm, og

Moderen Frue Sophia Brahe. Hans Far¬
fader var Hr. Thage Tort til Eriksholm,

Danmarkes Riges Raad, hans Farmoder Frue
Else Ulstand af Hikebierg. Hans Faders

Farfader Hr. Orrhe Andersen Cort til Hæes,

hans Faders Farfaders Fader var Hr. Anders
Tott til Næes, en Søn af Sri Eriksøn

Tort til Eæes og Frue Anna Marckmand ic.
Udi sit 19 Aar, Anno 1599, er han med sin

tilforordnede Præceptor forskikket ud af Landet,

først til Heidelberg, hvor han sig paa 2 Aars
Tund først i Stilhed opholdte, og tilbragte den
Tiid paa sine Studeringer og Reyses lykkelige

Begyndelse. Begav sig derfra Anno 1601 til
Serasborg, siden til Basel ogigiennem Svi¬

ger=Land til Geneve. Hvorfra han igien ef¬
ter
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der hogen Tiids Forløb tog sin Vey paa Lion,
derfra reyste til Paris, hvor han begyndte sin

vilden, Fægten, og andre adelige og sin Stand
sommmende Exercitier. Her begyndte han nu at
sæse, ikke saa meget Bøger, som Mennesker, og
vandt dennem fornemmelig sig selv; Begyndte
at give Agt paa Rigers Beskaffenhed, og Lan¬
des Politie, samt verdslige Handteringer, hvilke
han med Nytte udi sin Tid kunde vide, som

skeed er, sit Fæderneland til Brug at føre.
Aar 1602 den 21 Jan. reyste han fra Paris

til Orleans, hvor han opholdt sig indtil den 2
Aprilis, da han udreyste at giore den store Tour
udi Frankerige, kom først paa Blois, Tours,
Poictiers, Kochelle, Bordeaux, Toluse,
Carcasonne, Marbonne. Reyste derfra at
desee den Fæstning Perpignant udi Caralo¬

nien, siden til Montpelier, Ylimes, Arles,

Aix, Marseille, Avignon, Vienne, Lion,

Bourges, og kom tilbage til Orleans den
29 May.

Den 5te Junii udreyste han fra Orleans

paa Fontaine=Bleau, derfra paa Paris,
Koan, Amiens, Arras, Doraj, Vallan¬
cienne, Brusel, Antwerpen, Gent; be¬
gav sig siden udi Ertz=Hertug Alberri Leyer for

Ostende, og, efterhan sig der nogen Tiid hav¬
se opholdt, tog sin Vey til Calais, gik derfra
B5
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til Skibs til Douuren, og kom til Londoni
Engelland den 7 Julii, hvorfra han strax ud¬

reyste at besee Skorland, og ankom til Eiden¬

burg den 15 Julii. Paa det Kongelige Slot
Fakland kyste han den 22 Julii Konning Ja¬
cob og Dronning Annæ Haand, (*) og blev
den Naade beviist at han ved Dronningens

Secreterer blevomført der i Landet til andre Slot¬

ter, at besee, hvis der var at see, indtil de an¬
kom paa de Engelske Grentzer, og kom til Lon¬

don igien den 7 Augusti.

Den 2 Sept. reyste han fra London til Gra¬
vesand, og udseylede derfra med en Hollandsk
Convoy, sombragte ham til Flisingen, fortsatte
siden sin Reyse til Middelburg og Rotterdam,
begav sigsiden udi Græv Maurites Leyr, som de
Spanier den Tiid laae for og vilde undsætte

Grave, som han havde beleyret, og blev han i

Leyren indtil Fæstningen gik over reyste siden

paa Mimvegen, Lingen, Bremen og igien¬
nem Holstein kom til Eriksholm den 15de
Jan. 1603.
Men eftersom vores da regierende Allernaadig¬
ste Herre og Konge, Kong Christian den Fier¬
de var opreist til Halland med et Antal Folk,
og

(*) Dronning Anna var en Dansk Princesse, Kong
Friderich den Andens Døtter, Syster til Kong
Christian den Fierde.
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9da var berammet ved Falkenbierg et Mode
imellem Høystbemeldte Hans Kongel. Majestet

9g Konning Carl af Sverrig, som da laae
ved Elsborg med et Antal Folk, drog denne
Sl. Mand den 18 Jan. til Halmsted, og der
tlte sig med sin Roß=Tieneste, under den
Skaanske Fane, som Johan Due da fordte
og reed under den til den 18 Aprilis, da Rytte¬

kiet igien efter Kongel. Ordre blev hiemforlovet.
Som Hans Kongelige Majestæts Hylding til
Hamborg samme Aar var berammet, begav
denne Sal. Mand sig paa samme Reise, og
mødte Hans Majest. den 27 Octobr. til Wan¬
delsbek, og fuldte hannem siden udisamme So¬
lennitet, og ikke alleneste underdanigst opvartede

in Herre, men lod sig og see og bruge udi ad¬
skillige Ridderspil, som paa de Tider vare an¬
ordnede. Sagde derpaaden 17 Novembr. Hans

Majestet sin underdanigste Tieneste for en Hoff¬
Junker, og som den Salig Mand samme Aarlod
tiltale Ærlig og Velbyrdig Mand Breide Ran¬
gov til Breidenburg, Stadtholder i Kiøben¬

havn, om sin kiære Daatter Ærlig og Velbyr¬

dig Jomfrue Hellevig Rantzow blev hun
hannem ved samtlig Venners Raad og Sam¬

tykke lovet og tilsagt.
Anno 160f den 13 August fulde den Salig

Mand efter naadigst given Befalning Ærlige og
(—

Vel¬
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Velbyrdige nu Salige Mand Henrich Ramel
til Beckeskow paa den anseelige Ambasade til
Engelland, der paa Hans Majests. Vegne

at annamme Ridder=Ordenen. Og eftersom

Hans Fyrstelige Naade, Hertug Henrik af

Brunswig, var paa disse Tider falden udi no¬
gen Irring og Tvedragt med den Stad Bruns¬

wig, da, som hans Majestet udi egen Person
begav sig derud, og havde befalet Hoffanen at
efterfølge, reyste den Salig Mand med sine He¬

te og Folk under Fanen, og kom til Wolffen¬
byrrel den 1 Januarii 1606 sik med de andre

sit Hovet=Qvarteer udi en Bye hart ved Stæ¬
den, heder Preusum, og der blev brugt imod
Byen indtil den 17 Martii, da de samtlig ved
naadigste Ordre bleve befalede at hiemreyse, kom

saa paa Kostok, og derfra den 10 Aprilis til
Riøbenhavn.
Aar 1606, blev han med fleere gode Mænd

befalet at følge Hans Majestæt paa Reysen til
Engelland, hvor Hans Majestæt udiegen Per¬

on begav sig hen at besøge den Stormægtige og

Hoybaarne Fyrste, Konning Jacob, Høylov¬
lig Jhukommelse, og kom derfra tilbage igien

udi Sundet den 24 August.

Samme Aar den 25 Octobr. stod den Salig
Mands Bryllup paa Kiøbenhavns Slott, med

Ærlige og Velbyrdige Jomfrue HelvigKan¬
Zov,
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Fop, som paa de Tider, var Hendes Majests.
Dronning Annæ Catharinæ Kammer=Jom¬

ffne. Deres Ægteskab haver Gud velsignet
nled trende Børn. Den Første Ærlig og Velbr.

Nand Orthe Torr til Hæss, Danmarkes Ri¬
Ves Raad og Befalnings Mand paa Malmøe¬

Slott, hvis Salig Legeme Vi for et Aarognogle
Maaneder siden paa dette samme Sted i Guds
Huus til evig Salighed og en Ærefuld Opstan¬
delses Haab have indført og hensat. Den Anden

Sophia Torr, Sal. Jens Bilde Steensens,
som Gud kaldede paa Eriksholm Anno 1682.
Den Tredie, iligemaade en Dotter, som døde

Udi sine unge Aar, og kom med sin Salig Moder
paa en Tiid udi Graven.

Aar 1608 blev han af hans Majest. naadigst
forleenet med Laholm=Slot.
Aar 1611, der
Krigen imellem disse tvende Riger, Danmark og
Sverrig, ved uforbigængeligeAarsager var be¬
gyndt og antændt, forsømmededen Salig Mand

ey sin Pligt, og den Tieneste, han var sit Fæder¬

neland skyldig, men kom med sine underhavende

Heste og Folk, og reed under Ærlig og Velbyr¬
dig Mand Tage Krabbe, som da var hans
Ritmester, for en Corporal.

Udi samme Aar den 23 August mistede han sin

Kiereste Helvig Kantzov, som bed den timelig
Død efter Gulds uerandsagelige Villie blevbort¬
kaldet.

Aar
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Aar 1612, den 14 Martii, blev den Sl. Mand

forordnet at være Lieutenanr ved det Halland¬
ske Compagnie, fik og samme Aar Landscrone
i Forlæhning. Den 20 Julit blev han tillige med

Ærlig og Velbr. Mand Axel Brahe til Elved

og Hr. Anders Bilde til Rosendahl afferdi¬
get til et Mode paa Grendserne. Samme Aar
blev han og forordnet at være Ritmester, efter at

Gud havde bortkaldet Ærlig og Velbr. Mand

Tage Krabbe, som samme Bestilling for han¬

nem lovligen havde forvaltet.
Aar 1615 den 23 Julii, da den Salig Mand
paa Femte Aar havde siddet hen i Eensomhed,

lod han anmode Ærlig og Velbr. Mand Offve
Urup til Urup, om sin kiære Dotter Jomfrue

Airstine Urup, og stod deres Bryllup den 15.
Octobr. samme Aar udi Malmøe. Gud be¬

gavede dennem i dette deres Ægteskab medtvende

Sønner, Anders Torr, som blev til Sienna

udi Iralien 1638, og Breide Totr, som døde
paa Æriksholm den 13 Octobr. 1619, hvilken
Moderen nogen kort Tiid efterpaafulde, og døde
med sin efterladte Hosbondes ikke ringe Bekym¬

ring 1620 den 1 Martii. Imidlertiid blev den

Sal. Mand naadigst forleent med Syllitzborg
Slott Aar 1619, lod derefter 1623 den 13 Febr.
tiltale Ærlig og Velbr. Mand Hr. Knud Gyl¬
denstierne til Thin, om sin kiære Dotter Jom¬

frue Karen Syldenstierne, og stod deres Bryl¬
lup
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u samme Aar i Kiøbenhavn udi Kongens,
Printzens og mange gode Mænds Nærværelse.
Deres Ægteskab haver Guld velsignet med en

reneste Søn Ærlig og Velbr.Mand. Offve Totr
ii Skabersiøe, Kongel. Majest. af Danmark
Velbestalter Obrist=Lieutenant, som af alle den

Sal. Mands Børnnu eene igien lever.
Aar 1624, den 2 April blev den Sal. Mand

sorordnet at være Rigens Raad, og giorde derpaa

Hans Kongel. Majest. sin Raads Eed paa Kiø¬
benhavns Slot, og kort derefter tillige med Ær¬
lig og Velbyrdig Mand Hr. Mogens Kaas til
Storring=Gaard blev afferdiget Gesandtviis til
Bytzov, til hans Fyrstelige Naades Hertug Ul¬
richs Begravelse, saa og siden at forhøre Sa¬
gen der i Stiftet, og tractere med Domherren om
nogle særdeles Magtpaaliggende Verf, som han¬
nem naadigst vare medgivne og anbefalet at for¬
rette.

Strax da han var hiemkommen, blev han naa¬
digst anbefalet at folge Hans Majest. til Gul¬

land, der at sidde i Retten, og forhøre Sager.
Nogen Tiid derefter blev han tillige med Hr.
Anders Bilde afferdiget til Grentzerne ved Ba¬

Hus, hvor Sverriges Riges Velædele og Vel¬
forordnede Gesandter Hr. Canceller Oxenstiern

og Sriernskiold med et anseeligt Comitat modte
den¬
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dennem, da de tvistige Sager og Irringer, som
paa de Tider imellem begge lovlige Riger vare
indfaldene, bleve efter oprettede Fordrager, og Af¬
skeeder venligen foreenede og bilagde.
Aar 1626, da den Kayserlige Kriig begyndte at
angaae, og Hans Kongel. Majest. med sine Trop¬

per udi den Meder=Saxiske Kreds var indryk¬

ket, blev den Sl. Mand ved Hans Majests. naa¬

digste Skrivelse udfordret, og kom til Stade den
13 Octobr. og der blev forordnet General Com¬

missarius over Armeen. Imidlertiid han sam¬

me høye og besværlige Bestiling forvaltede, blev

han ofte brugt udi adskillige Legationer, i Særdee¬
ieshed til hans Førstelige Naade, Hertugen af
Holsteen, item Stæderne Hamborg og Bre¬
men, og med ufortrøden Tieneste lod sig finde

villig til at forrette mange adskillige vigtige Kongel.
Befalninger, sin Herres og Fædernelands Beste
bedkommende.

Aar 1627, den 30 August. blev han naadigsk
forskikket hiem til Landetigien, og forordnet at være

General=Kriigs Commissarius her hiemme;

hvilket han sig og haver paataget, og med Alvorlig¬
hedforordnet, hvad til Landets Defension og Ar¬
meens Underholdning fornøden kunde være, ind¬

til Aar 1648, den 26 May han fra samme Bestil¬
ling naadigst blev forlovet.
Sam¬
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Samme Aar blev den Sal. Mand tillige med

Hr. Christian Friis til Kragerup, Kongel.
Majests. Cantzler, nu Sl.hos Gudafferdiget Ge¬
inidtviis til Sverrig, til den Stormægtigste

Hsybaarne Fyrste og Herre, Kong Gustav, der
onliggende Verf at forrette, ankom til Stok¬

9olmden7 Decembr. og med god Forretning kom

klbage igien Aar 1628, den 14 Januar. Sam¬
me Aar mistede han sin Kiæreste Karen Gylden¬
skierne, som Glld ved den timelig Død bortkalde¬

Cepaa Eriksholm den 13 Novembr.
Aar 1631, reyste han, saavelsom Ærlig og

Velbr. Mand Hr. Anders Bilde efter naadigsk
Aben Befalning til Borringholm og Gulland,
der at forhøre tvistige Sager, og sidde Retten.
Aar 1632, den 8 Martii blev han tillige med Ærl.
og Velbr. Mand Christian Thomassøn til
Staugaard, Ridder,Danmarkes Riges
Raad og Kongens Canceller udskikket Gesandtviis

til Hans Majest. af Sverrig, Kong Gustav,
som sig paa de Tider, den største Part af det
Komerske Rige havde bemægtiget,hannem fandt

han til Ingolstad i Bayren, og der med sær¬
deles Møye forrettede hos Hans Majest. hvad
hannem naadigst var anbefalet. Samme Aar
blev den Salig Mand forleenet med Wialmøe
Huus, og Aaret derefter 1633 paa Riøben¬

havns Slot slagen til Ridder. Lidet derefter
lod han anmode Ærlig og Velbr. Mand Lax¬

Janugrins 1753.

mand
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mand Gyldenskierne om sin kiære Dotter Ifr.
Jytte Gyldenstierne, og stod deres Brylluppaa

Biersgaard samme Aar.
Anno 1636, blev den Sal. Mand atter Ge¬

sandtviis afferdiget til Sverrig med et anseeligt
Comitat, til den Høybaarne Førstinde og da ud¬

valdte Dronning Christina.
Anno 1637, blev han Gesandtviis afferdiget til
den Stormægtige Høybaarne Fyrstes Uladislat

Kongens af Polen Bielager, som stod til War¬

schau den 3 Septembr. saavelsom til Hendes
Majest. Dronningens Kroning, som blev holden

samme Gang.
Anno 1650, mistede han ved den timelig Død
sin Kiæreste Jytte Gyldenstiern. Aar 1651
blev han forleenet med Børringe Closter, og ef¬
ter underdanigske Begiering forlovet fra Malmøe

Huus, som han endog udi besværlige Tider og
sidste fiendtlig Beleiring, dog med god Eftersagn

og Berømmelse paa Nittende Aar lovligen havde
forvaltet. Udt saadanne hoye og sit Fædernes
kand anliggende Bestillinger haver den Sl. Mand

kilbragt sit Levnet her i Verden, og det med saa
sriskt et Legeme, som et freidigt Hierte.
Tilsidstbegyndte Alderen meget at trykkedenne

gamle Herre, saa han selv begyndte at sukke om
end
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eil naadig Forløsning. Den 5 Octobr. 1657,
dleb han paa Eriksholm overfalden af en Ca¬
har, som strax søgte Brystet, hvorfore han iligen
egav sig hiem til Børringe, og lod der til sig

ordre den hederlig og Hoylærde Mand Doctor
Christian Foss, for at betiene Legemet, ligesom
han paa Siælens Vegne lod til sig kalde Hr.
Jrgen Jensen, Sognepræst til Skabersiøe
og Tyrringe Sogner, for at betiene ham med
det hellige Sacramente.
I værende hans Sygdom besøgte ham hans

Dotter Frue Dorothea Kosenkrantz Sl. Or¬
he Tottes til Hæss, Hr. Jørgen Krabbe,
Frue Ide Skeel, hans Søn Hr. Ofve Tott
killigemed hans Frue, som var Margaretha
Kantzov, der dog efter Høy Øvrigheds Befal¬
ning skildtes fra ham den 2 Februar. 1658. Ef¬
ter sammes Bortreyse tog Sygdommen til, saa
denne bedagede gamle Herre om Natten til den

14 Febr. 1658 overleverede sin Siæl i Guld sin
Skaberes Haand, efterat han først tilforne havde

æst nogle Bønner af en Bønne=Bog, som han

selvhavdeforfattet og skrevet. Ihans Døds=Time
bare tilstæde hos ham, Frue Helle Gylden¬

skiern, Frue Margarerha Rantzov, Jomfr.
Margaretha Hondorff, Hr. Knud Toce,
Mester Virus Bering, Mester Anders Bore
ding og Jørgen Fogg. Den Sal. Mands
Jandske Alder strakte sig saaleedes til 78 Aar rin¬

dere 3 Maaneder og nogle Dage.
C2
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Det kandmed Sandhed eftermældes om denne
brave Herre, at han i Gudsfrygt, iRetsindighed
og en fast utroelig Omhyggelighed udi alle sine

høye Embeder, haver været et Speil og levendes
Exempel for alle sine Stands=Personer. Han
giorde ingen Gierning, uden han spurdte sit Hier¬

te, om det var velgiort, og meente den Gierning
at være ilde giort, hvorudi Glld havde ingen Deel.

Han gav til Landscrone Kirke 200 Rdlr., til
Hospitaler 400 Rdlr., til Rønnebyes Hospi
tal 200 Daler, til Malmøes Hospital 1000
Rdlr., Til Lunde Byes Huus=Arme 500 Rdir.

Udi den dyre Tiid til de Fattige i Frosteherrer
100 Daler, og ved Eriksholm 100 Daler;

Ellers ved hans Forleening og hver hans Gaarde
holt Fire Huus=Arme, som maanetlig bekom deres

Almisse. Derforuden To Huus=Arme udi Bør¬
ringe Birk, og To udi Lindholms Birk, og
ellers lod hver Juul paa adskillige Stæder til de

Fattiger undeligen uddele. Saaledes som hans
Lykke i Verden var god, lagde han Vind paa, a

være sin Lykke værd, og at ligne sin Velstand, som
han havde af Guld, med Godhed mod Guds Lem¬

mer, og i Verden at være saa Dydefuld, som han
var lyksalig. Sin Herre og Konge var han en

tro Mand; Færdig i Tale; Freidig i Tieneste, Res¬
færdig i Gierning, betimeligi Anmodning, Agtes
de sin Flittighed at være sin Ære, og sin Herres
Velstand sin Fornøyelse. Udi hans privat Om

gængelse var han sandru og oprigtig, holdte ved
game
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Samle Danske Mænds Sædvane og den uerygge¬
age Troe, som haver giort vores Forfædre saa
ørlselige. Han sagde sin Meening uden nogen
Denseende til nogens Gunst eller Mistykke end¬
ø med nogen Iver, naar saa skulde være og
vidt detfor meere Gavn, at findes udi enbitter
Sandhed, end udi en bedragelig eller ufornuftig
Sødhed. Hans Born var han en omhyggelig

Vader, hans Svogre og Paarørende beviiste han
Rlerlighed hans Tienere Befordring, og alle

Mennesker Troehiertighed.Som

høs hannem

Udi Velstand var aldrig Sikkerhed uden Frygt
saa var hos hannem i Modgang ingen Beæng¬

stelse uden Haab; Han brugte saa sin Lykke, at
Uelykke ev lettelig kunde skade hannem, Han
fandt udisit Ægteskab den Sorg som er meestsin¬
delig, og derimod fandt han ved Guds Naade
den Trøst, som er meest ønskelig; Som Døden
bar bestandig udi sin Haardhed, at fratage han¬
nem en dydig Hustro efter den anden, saa var
Gud bestandig udi sin Godhed, at tilføyehamen
anden igien med lige Dyd; Paa Fire Fruer var

ingen Skilsmisse uden Navnene, Udi Fire Hier¬

ter var eens Flud, eens Attraae, eens Dyd at

elske hannem. Foruden dennem maatte han paa
sin hoye Alder føre sin Søn til Graven, som da

stod i beste Flor, og nu i lige Dignitet med Fa¬
deren. Hvad ellers i Verden hannem begegnede,

agtede han ey for stor Modgang; Thi for det, som

han holdte for ret Onde, lukte Gud hans Øyne.
2 3

Den
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Den Sl. Mand levede paa alle sine anbetroede

—

Lehne med Rettens nøye Opsyn, dog alles For¬
nøyelse. Han førdte en kiek Myndighed, som dog

fornemmelig bestod udi underhavende Folkes egne
Villier og Gemytter, hvilke ikke saa meget elskede
af Frygt, somde af Kiærlighed frygtede; Han re¬

gierede mange med Fornøyelse, fordi han lod sig
af Fornuften selv først regiere. Hos disse Sinde

ens Gaver var hos den Sal. Mand Legemets
Styrke, og det var deyligt at see udi Hans graae

Haar ald Belevenheds og Lifsaligheds Fuldkom
menhed. Vi Efterlevende have hannem dette til
god Amindelse og Eftermelde at paasige: At han
var en høy og sit Fæderneland nyttig Rigens Mand

udi alle sineGierninger i Verden. Forsigtig, dog
ey seenfærdig, eftertænkendes, dog ey tvivlraadig¬

viis ikke underfundig, flittig foruden egen Baa¬
de , frimodig uden Avind; Gudfrygtig uden Skin;

Ikke hevnglerig, dog ikke folesløs, holdte saa
Justitz, at han kunde elskes, øvede saa Kiærlighed,

at han kunde frygtes; giorde ingen Ueret, og fryg¬
kede eyheller for at lide nogen Ueret; Han ærede

in Overmand; hialp sin Mindremand; kiendte og
elskede sin Lige.

Der ere mange, som ved Ære=Vers havesøgt
at beviise denne hrave Danske Adels=Mand

den sidste Ære, og findes trykte bag Liig=Præ
vikenen. Af samme vilman her imod Sædvane unt

Kivende Sted,baade fordi de eregiorte af tvende
Daw¬
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Janske Adelsmænd, saa og iser,fordi de ere
deget veludarbeidede, Det førsteersaaledes opfat:
*

4

Gid, Kongen og sit Fødekand

*

At dyrke, tiene, fremme,

Det

r den Pligt en Adelsmand
Sør aldrig at forglemme.

Saa oar den ædle Tott, hvis Lig
Vi følge nu til Jorde,

(Jeg taler uden Smigers Svig.

I Gierning, Sind og Ords
Sa Kongen, og det ganske Land
Han holdt i Agt og Ære

Var

ret en trofast Danske Mand,

Som intet elskte meere,

End Bud at frygt' og Kongen med,
Som han af Hiertet tiente,

Ey bart med Ord, men stedtze ded
Af Hiærtet begge meente.

Stod fast i Striid, gaf Raad i Fred,
Som Danske Adel sømmer

Hvoraf at siige hver Mand veed,
Og hannem høyst berømmer.

Til Raads og Ridders Ære=Stand,

Han derfor blev forfremmet,
Og blant sit Folk og i sit Land,
Med Læn og Løn beqvemmet.

Den rige Lycke selfver slog
Omkring hans Huus et Giærde
Af hendes Horn han sik og tog
Fast meer end han begiærde.

Han for sig self det groef ey need,
Men alle der med tiente.

I Floer at see vor Meenighed,
Det var hans Skat og Rente.

E4
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Hans Tanker aldrig sigted hen
Til egen Gafn og Baade:

Som

an lod see skinbarligen,

Der Landet kom i Vaade,
Hans fulde Forsæt før var slet

Fra Land og Gods at viige,
End

aasom mange giorde det)
Sin gamle Eed opsige,

Ney¬ ar hans Ord, jeg heller giøre
Oet ingen dog afverger,

S

dødlig er; Jeg heller døer,

End fremmed Herskab sverger.

Su dertil og strax Middel fand,
oed Jorden Kroppen giemme

Tog Siælen i dens Fædern Land,

Hvor den ret havde hiemme r
Ru lever han til ævig Tiid

I Glæde blandt de Fromme,
Ach ach! os andre længes did
Til hannem snart at komme.

Jørgen Rosenkrann.

ÆÆssssssks
*
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4

Su man Dig ædle høye Ven
Vor Kronis gamle Pille

Til Ære, Efterkommerne
I Prent vil forestille.

Nu man saa offentlige vel
Din Død og Dyd amindere

Forl om jeg mig ogsaa sel,
Oertil forbunden finder

Om seg med disse ringe Ord,
Ffør Børne Børn vil tegne

Dit Rafn, som var saa kjært i Nord,
I æret allevegne.

On
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Du har Hr. Tott det vel fortient
Hver det med mig maa sande.

Din

Ciid du har saa vel anvendt,

Saa gaar din Loff om Lande.

Du iente Danne Konger vel¬
Du sad med ham i Sæde,

At hielpe dem med Ret og Skiel
Som vare i Uerede.

Jald din Tid du stedtz hensaa
Til det gemeene Bæste,
Og til du kom til dine Graae,

Du raadde Slot og Fæste.
Nød Landene den gylden Fred,
At hølde den ved lige,

Do

alle Tide raadde ded

Fra Freden ey at vige.

Dro; Feyde ud det blanke Sværd
Og fløy den blodig Fane,

At holde dig i slig en Færd,
Som Edle, var din Vane.

Fiktil din Loff, et Ærcpant
Dit Sværd, den dyre Kiæde,
Den zylden Ridder Elephant
Dig Kongen selv iklæde.

Sag ou dig Edel overaldt,
I alle Tider teede,

Striid stoed fast ret naar det galt,
I Fred var Landsens Glæde.

Dig hver en Mand saa meget Got,
Og idel Roes paataler

Det Kongelige Malmge Slot,
Af dig saa vide praler.

Der var du i saa mange Aar,

Ja var saa mild en Herre,
At alle dig fuldkommen Svar,

Og gaf en Faders Ære.
E5
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Nu vel, har du her levet saa
Du mange Aar opnaade,

At man med Sandhed kalde maa
Dig i din Grav den goode:

Velalt dit Liff, ja vel din Død
Dit Liffves Gnist udslukte

Dit Øye for saa mangen Nød,
Gud mildelig da lukte.

Jeg tænker vel du snart var trætt¬
Da Liffvet miste Kraften,

Men

saae du, hvad nu vorder grætt,
Du badst om hellig Aften.

Da lev Hr. Tott, lev ævig vel
Med Gud og alle Fromme,
Ta mangen suur og bitter Pell,
Til dig nu ey maa komme.
Du fven er for ald den Slud,

Nu Verden offverskyller,
Thi der du døde, slap du ud,
Fra Dysten een sig dyller.

Det er ded, Efterkommere
Jeg Eder minde skulle,
At slig en Herre maa i see¬
Ey døer nu under Mulde.

Ol minder ham den ædle Helt

O! tacker ham I Lærde,
For Landene her inden Belt,
Han var saa fast et Giærde.

Hans Siæl i Himmeriges Choor,
Høytidelig sig fryder

Hans Legome det og i Jord,
Sin Roe og Lise nyder.

Hans Nafn det er i Eders Wold
I som her efterleffve,

Vi det og Eder i Behold,

I denne Bog bebreffve.
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Her seer I den der var udvaldt
Til Raad for Danne Krøne,

Vil blive om ham ævig taldt
Han var et Lius i Skaane.

Erick Rosenkrantz.

Trende andre Danske Adelsmænd have ogsaa
Rort Vers over Hr. Thage Tort, nemlig 1.)
Hr. Steen Brahe, 2.) Hr. Tage Krabbe
3.) Hr. Jørgen Krabbe. Dernæst 4.) fin¬
des et paa Latm og et paa Dansk af Vitus Be¬

ring. s.) Et paa Latin og Dansk af G. Fogh.
I. u. L. 6.) Er Latinsk og et Dansk af A. Bor¬
ding. 7.) Et Latinsk af Michael Sode, Sog¬
ne=Præst til Toskeup og Glemminge. 8.)
Cilsidst 2 paa Latin af Georgius Marrini a
Møinichen.

Om denne Danske Adelsmand, findes ellers

en kort Levnets Beskrivelse, udi det af Hr. As¬
sessor Hoffman udgivne Verk kaldet Portrait

Historiqves des Hommes illustres de Danne¬
mark, som vel fortiener at efterlæses i samme
Bogs anden Part pag. 63. Samesteds tales
sær med Berømmelse om den Forskrift bemeldte
Herre Thage Tort i Aaret 1643 gav sin Son
Otto Tort dahan skulde reyse udenlands under

Opsigt af den brave Virus Bering, der siden

har udgivet de Danske Kongers Historie fra
Kong
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Kong Dan indtil denTOldenborgiske Stam¬
mes Regierings Tiltrædelse, paa saa zürlig Læ¬

tin, at han derover er bleven kaldet den Danske
Florus.

K

Mee

2

Lisk

Ligpredicken
Offver

Erlig oc Welbyrdig Mand,
nu Salig

Sten Rosensparre
til Skarolt,

Som bleff fremsat i den Hellig Aands Kircke i

Kiøbenhaffn, ihans hæderlig Ligefærd oc før¬
gelig Needsættelse, som skeede der sammesteds
den 1 Aprilis Anno 1612.
Aff

S. B. H.
—

Sogneprest der sammesteds.

Kiøbenhaffn, hoss Henrich Waldkirch,
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((ortalen af nærværende Klage=Tale det

I blev holden af Hr. Hans Bang Sø
nepræst til Hellig Aands Kirke iKig

benhavn over Hr. Sreen Rosensparre, som

den sidste Mand paa Sværdsiden af denne Oaw
ske adelige Stamme, er indrettet til den paa Æ
rens Seng døde Herres adelige Forældre, nen

lig Hr. Oluf Rosensparre, og sammes Modek
Frue Elisabeth Gyldenstierne, item til den
Afdødes tvende Systre, som ere Frue Birgirte
Kosensparre Ædle og Velbyrdige Corfitz

Kudt Huus=Frue til Enggard, og Frue Eli

sabeth Kosensparre, Ædle og Velbyrdige
Axel Brahes Huus=Frue til Krenkerup. Om

hans Levnet og Skiebne taler Prædikanten
saaledes:

Den Ærlig og Velbyrdig, nu Salig Mand
Steen Rosensparre er fød der man skrev Aak
1588 den 10 Octob. paa hans Fæderne=Gaard

Skarolt i Skaane. Hans Fader var den Ærs

lig og Velbyrdig Mand Oluff Rosensparre¬
nu Kongel. Majestets og Danmarkes Riges

Saad og Befalnings=Mand paa Draxholm¬

Hans Moder Ærlig og Velbyrdig Frue Lizas
berh Gyldenstierne. Hans Farfader Ærlig

og Velbyrdig Mand Steen Kosensparre til
Stø
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Skarole Kongel. Majestets og Danmarkes Ri¬
9es Kaad og Befalningsmand paa Callund¬

Lorg, som i den sidste Svenske Feide var øverst
Lommissarius. Han endte sit Liv mandhaftig
øgridderlig for sit Fæderneland med stor Priis

9 Lob uden for Falkenbierg paa Auxtorn¬
Alark Aar 156 den 20 Octob. ligesom denne
Tdle og Velbyrdige unge Mand, der efter han¬
vtem var opnævnet. Hans Farsaders Fader var

Trlig og Velbyrdig Mand Jens Rosenspar¬
ke til Skarolr, som var Ædle og Velbyrdige

Corben Rosensparres Søn af Skarolt. ic.

Af denne Ærlig og Velbyrdig Ridderlig Ade¬
lig Stamme og Rod, er denne Ærlig og Vel¬
byrdig nu Sal. Mand Sreen Rosensparre
først udsprungen og opkommen, hvilken haver
bæret hannem en lyksalig Begyndelse til efterføl¬

gende Levnet at fremstille, som det io besynderlig
skattes en høy og ypperlig Ting, at være kom¬

men af dem, som med Gudsfrygt, adelig Dyd
og Fromhed lader dydig Natur paa Bornene

udsprede, at de af god Art kand skiønne og træ¬

de udi Forældrenes Fodspor, hvilket haver sig
og i denne Sal. Ædle Velbyrdige Mands første
Barndoms Oprindelse, noksom ladet tilkiende¬
give udi hans Ædle Velb. Forældres egen Op¬

dragelse og Optugtelse til Gudsfrygt og adelig
Fromhed, som de med hannem og alle deres

Børn flittelig haver indstillet, indtil han var ved
sine
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sine 7 Aar gammel. Derefter haver de holdt
Skolemester tilhannem paa Landscrone Slot,

som hans kiære Fader da var forleenet med, til
hans Alders 11te Aar. Siden forskikkede de
hannem til Malmøe til Skolemesteren, som paa

den Tiid sammesteds var M. Jens M., hvor
han paa nogen Tiid var men et Tilfald med

samme Skolemester foraarsagede, at han strax
blev kaldet tilbage af sine kiære Forældre til
Landscrone=Slot. Der hans Forældre bleve

forleenet med Mariager=Slot, kom han med

dennem did, og der videre under Skolemesters

Disciplin blev opdraget, til hans Alders 14 Aar.
Siden forskikked de hannem med en hæderlig og

høylærd Mand, Doctor Willum Kaun, som
var dennem af gode Venner commenderet til

saadan Tieneste udi fremmede Nationer, og blev
med hannem forholdt i Tydskland til Srras¬

burg, Basel, og andensteds, saa længe han sit
Tydske Sprog hos andre sine Studia og adeli¬
ge Exercitia havde lærdt paa nogen Tiid lang¬

Derefter begav han sig ind i Frankerige hvok
han sig forholdt paa 3die Aar, til Geneve
Lion, Orleantz, Montpelier, og den mæg¬
tige vidtberomte Stad Paris, indtil han og sit

Frantzøsiske Sprog med andre adelige Exercitia,
aavelsom sit Tydske Sprog haver lærdt.Sø
den blev han hiemfordret af sine Ædle Velbyr¬
dige Forældre med sin fornævnde Præceptore D¬

Willum Raun, som efter deres Hiemkomst
sag
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sa8de Verden god Nat. Af hvilket Tilfald han
va blev hiemme hos sine Forældre ved en 10 el¬
ter 12 Ugers Tiid. Derefter blev han atter efter

in Beglæring og store Lyst til hans Studering
V Forsøgelse udsendt med den hæderlige og høy¬

serde Mand D. Christen Laurigøn Bor¬

bing, som nu for sin skikkelige Forfarenhed er
vor Allernaadigste Herre Printzes og udvald¬

Konges Hertug Christian den Femtes for¬
ordnede Liv=Medicus. Med hannem forreyste

han siden atter ud til Mederlandene, og der
besaae de fornemmeste Stæder, hvorfra han be¬

9ab sig ind i Engelland, og der paa nogen
Tüid forholdt sig, indtil han det Riges Leylig¬

hed havde forfatted, og beseet dets Stæder, hvor
han med megen Gunst og Ynde baade til Hove

hos hans Stormægtige Majest. og andre Stæ¬
der hos de Fornemmeste i Riget, som hannem

for sin beskeeden Skikkelighed vel befalde, var
eftertenkt, og stor Ære beviisk. Dernest haver

han sig atter begivet fra Engelland ind i Fran¬
kerige, og der forholdt sig i sine Studiis og

Exercitiis Eqvestribus, indtil han med sine For¬
ældres Forlov, hvilke han meget beskeedelig med
i ønskende Sønlig Lydighed i sit gandske Levnet

haver efterføyet, begav sig igiennem Savonien

ind i Italien, hvor han sig baade til Venedig,
Padoa, Mantua, Parma, Placentz, Bo¬
nonia, Florentz, Pisa, Ueapolis, Luca,
Genug, Senis og andre fornemme Stæder
D
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for¬
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forholdte, indtil han og sit Italienske Spro
havde fattet. Siden reyste han til den navn
kundige, og all Verden for sin gamle Mægtig

heds Skyld berømte Stad Kom, hvor haw

nem stor Ære blev beviist, saavelsom den Ærlig
og Velbyrdig nu Sal. Tønne Brahe, som
der samme Tiid med hannem tilstæde var, som

og deres Reyses Relation til Fornøyelse udvisek¬
Derfra begav han sig atter tilbage til Padoc¬

hvor han af den Tydske Nation for sin beske
den ædle Skikkeligheds og Erfarenheds skyld bled

udvaldt blandt andre af tilfaldene Leylighed paa
deres Privilegier at bruges, hvilket han baade

Legation hos Hertugen af Venedig, og i an
dre Maader med megen Tro og Flittighed efter
kom, saa deres Sager vel lykkedes, og efter Øw

ske blev forrettet, hvorved han forhvervede sig“
Navn, som varer saalænge, som Academiet væ
ter; derfra tog han sig for at drage med et vis

Selskab igiennem Sicilien og Malra indik
Jerusalem, hvilket hans Forset dog blev fol¬

Hindret ved nogle fornemme af Adel, giftige og

bastige dødelige Afgang, som vare hos hannem

samme Selskab samt ved andre Farers Betæn
kelse, som samme Reyse medfulde, alt efter hans
kiære Forældres Villie og Formaning. Derek

ter blev han strax af sine kjære Velbyrdige Fov
ældre hiemkaldet til sin Søsters Ædle og Ve

byrdige Jomstrue Elisaber Rosensparres Bry
lop
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M, som stod=ber i Kiøbenhavn med Ærlig
Velbyrdig Mand Axel Brahe til Krenkerup
Lalme Søndag 1610.
Efterat han saaledes ved Udenlands Reyser

Lavde forskaffet sig Færdighed i gode Videnska¬
der, lærdtadskillige Sprog og ved sin grtige Op¬
førsel, Forstand og Gudsfrygt skaffet sig en al¬
mindelig Yndest og Høyagtelse, begav han sig i
vor Allernaadigste Herres og Konges Gaard

hvor han sig med slig Gunst og Velbehag saa
orholdte, at Hans Majest. forordned hannem
til sin daglig Nærværelse og Opvartelse, saa at,
der den bekymmerlige Feide begyndtes, fuldte han
Hans Majest. op for Calmari Sverrig, hvor
han hos Kongen forholdt sig som en mandig
Kriigsmand det gandske Tog igiennem.
Derefter haver han af Guds synderlige For¬
syn, Kongens Bevilning, samt hans Forældres
Raad ladet den Ærlige og Velbyrdige Mand

Eske Brok til Estrup, Kongel. Majests. og
Danmarkes Riges Raad og Befalningsmand

paa Dronningborg tiltale om hans kiære Dot¬

ter, Ædle og Velbyrdige Jomfrue Margre¬
the Brok hvilket og hannem blev tilsagt, og
lovet, saa deres Fæstens=Øll stod paa Wem¬
melrofre den 20 Oct. 1611. Om anden Da¬

gen derefter forføyede han sig til Kongen igien,
og der han fornam at Hans Majest. vilde ind til
D2
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Sverrig paa Togetigien, haver han med Han
Maj. gunstige Forlov draget til sine Forældre F

Draxholm, i den Meening der at forligesig me
Gud og blive deelagtig i Jesu Christi Legem ø
Blod, som han og med stor Andagt forrettede Ho

lig Tre Kongers Dag. Strax derefter begav ha

sig tildage til Hans Majest. efterat han havs
saget en kjærlig Afskeed med sine Forældre, de
han inderlig bad ey at tage sig nogen Sorg fi
hannem, eftersom det var ham en besynderig
baade Glæde og Lyst at kunde være hos sin nas
dige Herre og Konge, sagde sig og noksom at væ

re forsikkret ved sin Psalme, saa kaldede han den
91 Psalme, at blive betrygget under den Hoys

stes Beskiermelse, samt blive uskad, dahan og,
hvordan det gik, hvad heller han levede eller døde

vilde efterlade sig et oprigtigt adeligt Navn og Ryg
te.

Efter saadan vidtløftig, kierlig og bedrøvelg

Afskeed kom han til Hans Majest. igien til Fr¬

derichsborg, og fuldtes saa med Kongen pad
Toget ind i Sverrig, hvor han forholdte sig med
adelig Oprigtighed, og var tillige i stor Livs Fs

re, men blev ved Guds synderlige Hielp und

feddet, eftersom hans Tiid og Stund ikke dava
kommen.

Han var ikke allene en god Soldat og Krügs

mand, men og en god Christen, og sagde ha¬
det at være en uelyksalig Dag for sig, naar ha¬
ey havde giort sin alvorlige Bøn, som han Møe

ge
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Fenrog Aften besluttede med den trøstige og glæ¬
velge Davids den 91 Psalme; Han haver som
at rersindigt Guds Barn stedse lagt Flid paa at
vunde anstille skr Levnet efter samme, samt saa
ineget mueligt være kunde, holde sig fra det der

runde besmitte hans Samvittighed, han øvede
igr udi retsindig Ædruhed og Tugtighed, og lod
soig ikke gierne finde i deres Omgængelse, som sig
sdrlystede med Skandøren, utugtig Tale, Sken¬
ven og Banden, som Gud fortørnes med, men
log sig saa vare, at neppelig skal det hannem af

sidgen beskeedentlig kunde eftersiges, at være Eed,
Danden, eller letferdig utugtig Tale hørt af
hans Mund, som de der meest og længst i hans
Omgængelse haver været, vide hannem noksom
med Ære at berømme. Som han levede gud¬
frygtig og christelig, endte han og sit unge Liv
desto meere Salig, hvori følgende Omstendig¬

heder ere at agte. Da han nu var kommen til¬
bage af Sverrig ind udi Halland, og paa

Skiellinge Mark ikke vidt fra Warbierg den
21 Febr. fornam Skermytel at være for Haan¬

den af Rigets Fiender, da af Omsorrig for sin
kiære Svoger Ædle og Velbyrdige Mand Cor¬

sig Kud til Enggaard, som strax derhos var,
reed han til ham, og spurde ham ad, om han

bar vel forseet med sine Heste og andet, og der
Corsigz sbaredet Alting vel at være, sagde Sa¬

lig Steen Kosensparre igien: Nu vel an,

Guds Navn! Nu maa det gaae hvor Gud vi!
D3
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og reed derpaa hastig fra ham der han da af
en god Ven blev paamindt, at have sig i Agtø

8g ey at vove sig yderlig, men tænke paa at han

bar den sidste Kosensparre; svarede han: Jal
bel Tanke paæ denne Tiidl, et godt Navn gaaer

for aldt ! reed saa hastig fort, og ikke en halv
Time derefter blev han dræbt af Fienderne i sam¬

me Skermytzel-, i den første Dræbning, som

skeede den 21 Februarii 1612., i hans Alders
24 Aar.

—

4

.

Underiden ved Kiøbenhavns Academie da
dærende Rectoris Magnisici Paul Reseni
Navn er udgivet et Programma over denne
Danske Adelsmand, som er skrevet den 1 April

1612.“ I samme udføres paa en güirlig Latin
næsten det selvsamme, som tilforn i Liigprædike
nen er sagt, dog sees deraf det tillige, at denne

Danske Adelsmand ey fuldførte sin forehavte

Reyse til Jerusalem skeede en stor Deel. af en
billig Frygt for de Tyrkiske Søexøvere, vak 3
gange i Padua, hvorfra han blev fordret hiem
a sine kiære Forældre, tilligemed sin hos sig hæ¬

nde Hofmester, og som han var Rügs Raad

Muf Rosensparres eneste Søn ereder en
geaer bleven noget sparet paa hans Opdragelse,

Studeringer eller Reyser. Han roses meget for
sen Tapperhed, og bemerkes at hans Ansigt skal
bære bleven overmaade meget forhugget i det til¬

some benæbme Slag, som stod paa Skellinge
Co“

Mark,
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Mark, saavelsom og at Brystet og den øvrige

Deel af Kroppen skal være bleven funden fuld af
Sting og Saar.
Følgende Personer have ellers ved Ære=Vers

øgt at bevise den brave Steen Kosensparre
den sidste Ære, nemlig 1.) Christianus Bor¬
ding, Kong Christian den Fierdes Liv=Me¬
bicus, der havde ført ham an paa hans Uden¬
lands Reyser, med 2de Vers. Dernæst 2.) Jo¬
Hannes Janus Alanus, som i et langt Vers
meget ophøyer hans Dyd. 3.) Christianus

Severini Longomontanus. 4.) Henricus
Alberrius, der kalder ham Mufarum &aMar¬

Us ACHLLLES. 5.) Et trøste Vers af samme
Author til Riigs Raad Oluf Kosensparre,

den Afdødes Fader. 6.) Nok et Latinsk Vers
af samme Author til Riigs Raad Eske Brok
den Afdødes tilkommende Sviger=Fader. Til¬
sidst er trykt den 91 Psalme sangvis befattet ef¬

ter den Fransøsiske Melodie paa hvilken Salig

Sreen Kosensparre den idelig sang og brugte.

V
D4

Præ

Drogramma
over

Hr. Rens Bing
Kongel. Majests. Cancellie= Justitz= og Etats¬
Raad samt Doctor,
af

Johan Peder Anchersen,
Rector ved Academiet, Philosophie og Juris U. Doctor¬
Afessor i ConsistorioUniversitetets Bibliothecarius,
samt Medlem af det Køngel. Videnskabers Selskab
Kigbenhavn.

Irrne

den 31 Dec. Aar 1762.
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„ilforn da man fandt Behag i Dyden for
) sig selv betragted, var der kuns een Ting
man kappedes om, nemlig at hielpe til

at det, som kunde gavne Efterkommerne ikke
skulde blive udekiendt, men nu formindskes Vi¬

denskaber og Konster: Dette er den Klage Pe¬

tronius Arbiter fører om sin Tiid. Wihave
vel ikke nødig at frogte for Videnskabernes A¬

stagelse, men man kand med Rette anføre dette,
som noget, der passer paa den Lærdom og Op
muntring store og gode Mænds Exempler kunde

give Efterslægten til Dyd. Brave Folkes Dy¬
der blive ofte begravede med dem; Der ere kun

faa, som enten vil eller kand rose Dyden paa
den rette Maade. Det er derfore Læreres og
Øvrighedens Pligt at vedligeholde hos Efterkom¬

merne store Mænds Minde, og med usminkede
Farver fremsætte deres Dyders Eftermæle, paa
det Efterslægten kand vide at føilge dem

Et stort Exempel paa den gamle Ærlighed,
Oprigtighed, Afholdenhed og Maadelighed har
Hsyædle nu Salig Doctor Medicinæ Jens

Bing, Kongel. Majests. Ætarø=Justig og
Cancellie=Raad efterladt os. Han havde et
tort Legeme og tillige et stort Sind han vak
større i Dyder, men blev tilsidst størst ved si
T¬
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Cestamente. Han varkommen ey af høy men
drab Herkomst, thi hans Fader var Raad=Mand
Crundhiem, og Kongelig Forvalter over det

seculariserede Kloster Reine, nu Reens=Klo¬
sker, Moderen var af deres Familie, som førsk

øgfandt det riige Køraas Kobber=Bergverk.

Af disse Forældre blev han i Augusti Maaned
1681 fød til Verden.

Saasnart han var underviist i sin Christen¬

som, forlod han, endskiønt han var gandske
ung, siden hans Forældres Tilstand ikkun var
maadelig, sit Fædreneland, for at lære noget,

hvormed han kunde erhverpe sit Brød. Han fik
først Lyst at lære Aporeker=Konsten, og da
han havde forhvervet sig en god Indsigt ide der¬

til henhørende Ting, hvortil han fornemmelig
hapde Leylighed, da han i nogle Aar forestød Ae

poteket i Riber Bye51 Jylland, fik han siden
Lyst til Medicinen; For gt giøre desto bedre
Fremgang derudi, lod han sig privatim under¬

vise i det Latinske Sprog. Hans utrolige Fliid
hialp ham og til at giøre saadan Fremgang i

Studeringer, at han i sit Alders 24 Aar som

bar 1705 blev af det Philosophiske Facultets da
værende Decano Paul Winding indskrevet som

Skudent, da Johan Mulen samme Aar var
Rector Magnisicus. Til privat Præceptor ud¬
baldte han sig den i Natur=Læren og Anatomien

høyerfarne Mand Caspar Sartholin, hvilken
paa
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paa de Tider alleene beskæftigede sig med Acade
miske Forretninger, saasom han endnu ey havde

faaet at forrette ved Høyeste=Ret, og det Kongel¬
Rente=Kammer.

Denne brave Mand underbiiste troligen vores
Bing, som han fandt at være lærvillig og nem,

hvorover og samme efter 2 Aars Forløb, da han
med Ære havde overstaaet Examen Philoso¬

phicum, sik en Medicinsk Plads paa Borchens

Collegio, saavelsom og Baccalauri Graden
endnu samme Aar.

Hvor flittig han i værende Tiid lagde Vind
paa Medicinen, kand best sees af de af ham hos
te Disputatzer. 1.) De antihectico den 16

Jun. 1707. 2.) De phænomenis qvibus 2

qvæ fortis Kc. den 15 Jun. 1708. 3.) De
Luaberi & Mercurio den 17 Jun. 17091

men endnu bedre af det at Høylovlig Ihv

kommelse, Kong Friderich den Fierde, paa
det blotte, dog store og gode Rygte der gik oi
denne Student, beskikkede ham frem for andre,

ver allerede kunde prunke med Doctor Titul,
den han ey havde, til Skibs=Læge eller Chi¬

Eurgus paa Orlogs=Floden, i den da mod Svev

rig begyndte Krig, hvilken Kongen siden som
Seper=Herre endte. Han havde den Tiid end¬
su kun lagt 3de Aar inde paa Borchens Cob¬
legio.

Fok

Hr. Jens Bing.

.

61

For at tilveyebringe sig des meere Anseelse i

vette sit nye Embede, drev Nøden meere end Ly¬
stren ham til at begiære Docror=Graden i Me¬
vieinen, til hvilken Værdighed han blev opløf¬
led den 10 May i Aaret 1712, og holdt tillige

bed samme Leylighed en Disputatz De Schor¬

buto Nautico. Han forestod dette besværlige og
karlige Embede, (tbi han var tilstæde ialle Søe¬
Slag) med saadan Agtsomhed og Vindskibelige

hed, at han saavel havde de Øverstes som Ne¬

derske og Ringestes Yndest, ja var, som rarter,
allevegne vel antagen.
Hans Dyder kunde ikke andet end tilveyebrin¬
ge ham alle Retskaffenes Yndest, thi han var

giret ikke allene med det Slags, som mange
(blandt os udøve, men fornemmelig med den op¬
rigtige og christelige Ærlighed, der skinnede frem i
all hans Daad og Gierninger, og hvori han til¬

lige saaledes overgik de Fleeste, at der kun findes
faa Exempler som ligne ham.

Det var herfor ingen Under, at Kongerne
selv beviiste ham Naade, og raadførdte sig med

ham i tvjvlsomme Tilfælde, som med en Mand,
der var vandt at sige sin Meening lige frem,

Den Glorværdige Farfader, saavelsom Søn¬
nen og Sønne=Sonnen have samtlig ey allene

tillagt ham mangen en Kongelig Foræring, men
endog imod hans Villie deæret ham med en Ære¬
Ti¬
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Titul efter den anden. Den Høysalige Kong
Friderich den Fierde giorde ham 1726 den 16

April til Cancellie=Raad, næste Aar dereftet
1727 den 16 April til Justitz=Raad; Høylov
lig Jhukommelse, Kong Christian den Sietre

stadfæstede ikke allene disse Ære=Tituler den 23

Febr. 1731, men satte og en nye Ære=Titel paa

ham ved at udnævne ham den 22 April 1746 ti
Erars=Kaad uden nogen Cancellie Sportels
Afgist for sin Bestalling. Hans Majest. vores
nu regierende Allernaadigste Konge har stadfæ¬

sted ham i samme Værdighed, ved Bestallins
af 18 Jan. 1747.

Iblant de af Rigets store Mænd,som meest have
yndet vores Afdøde, bør førstnævnes hans Høye
Excellence General=Admiral Gyldenløve, som

hialp ham til at blive Medicus paa Floden. Dew¬

ne Herre holdt saa meget af ham, at han snar
aldrig tillod ham at komme sig fra Siden, ligesom

han og bestandig indtil hans Død og sidste Aan
de=Dret havde sin Bing hos sig. De andke

Høvdinger til Søes, Admiral Raben og Ga

bel fuldte dette Exempel; vores Bing maatte
derfor være Schoutbynact Gabel ved Siden da
han i Aaret 1715 tilfægtede sig den bekiendte

Seyer over de Svenske ())begge disse Søemænd
28.
(*) Herom kand efterlæses Tordenskioldø Levnet i des

iste Deel frapag. 263 til pag. 275. hvor denne Sø¬

træfning findes omstendelig beskreven.
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søgte i Godhed og Velgierninger mod hannem,
at ville ligne den store Gyldenløve.

Den gode Bings Erfarenhed og uskrømtede

Væsen forskaffede ham end videre Adgang i de
Danneskiolders høye Familie. Hans Excel¬
lence Ferdinand Anron Danneskiold Græve
a Laurvig antog ham som Liv=Medicus for sig
og sit Huus, med anseelig aarlig Gage, og vo¬

kes Bing havde den Ære ofte at faae Besøgel¬

ser af Græven, endog nu i den sidste Svaghed
der foregik hans Død, hvilken af hans Excel¬

lence endog med Taarene i Øynene særdeles blev
beklaget. De tvende store Brødre nemlig Ge¬
heime=Raaderne Hr. Christian Ludevig von
Plessen, Ridder af Elephanten, og Hr. Carl

Adolph von Plessen, Ober=Cammerherre og
iligemaade Ridder af Elephanten yndede ham
særdeles. Den sidste Herre, har endog herudi
ladet sin Bevaagenhed tydelig kiende imod vores

tvende i Live ædle Vennek, Sl. Erars=Raad
Gram og denne vores Bing, at hans Excel¬

lence har ladet begge disse brave Mænds Skil¬
derier dem til Ære opsætte paa sin Gaard; Har og
desuden værdiget dem offentlig at tilstaae, at de

begge ved deres retskaffene ustraffelige Forhofd
havde banet sig Veyen til denne store og gav¬
milde Herres Venskab og Fortrolighed.

Hans Excellenre Hr. Geheime=Raad Johan

Tudevig af Holstein Græve til Lerhreborg,
Ride
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Ridder af Elephanten og Parron for Acads

miet har iligemaade talt den gamle Bing
blandt dem, han i sær undte vel, og hvis Død
han beklagede. Dette samme er og skeed af Hr
Geheime=Raad Orto Totr Ridder af Danne
broge, samt Præses i det Kongl. Rente=Kam

mer, der alletider med Fornøyelse har tilladt den
nu afdøde Sl. Gram, samt denne vores Bing

en frie Adgang til sig og sit Huus.
Enhver som elskede Dyden, elskede Bings
Ærlighed og Oprigtighed, Hyklere derimod vark

allevegne bange for ham, thi han forstod ey a
smigre, men talte den bittre Sandhed. Kor

sagt, en christelig Ærlighed og Eenfoldighed vak
Regelen for alle hans Gierninger, derfor viäk

han flittig i sin Guds=Dyrkelse, ingen Dumdr“
tighed eller hykkelsk Væsen fandtes hos ham:

Han kiendte og afbad hos Gud sine Feyl, for
nemmelig hans Tilbøyelighed til Vrede. Han

gorde uden Pralerie meget godt imod Fattige

og hans Paarørende tog han sig an som e
Fader.

Begge hans Brødre=Sønner, nemlig Hr¬
Just Bing, Professor ved det Helmstadiske
Aeademe, Provst paa Samsøe og Sognepræk
til Beger og Onsberg Meenigheder, saavelsom

Hr. Jens Bing Medicinæ Doctor og Pracr“
eus her i Byen, lod han reyse Udenlands. Det
pak
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var ikke allene hans egne, men endog mange

remmede, naar han fandt dem flittige og vind¬
sklbelige, som han var behielpelig. Iblant disses

Mængde kand jeg i sær nævne min Broder Ans¬
Farius Anchersen, Doctor Medicinæ, Can¬
vik, Provincial= og Stads=Physicus i Ribe,
ver bekiender næst Gud og Kongen, at have vo¬

kes afdøde Bing sit timelige Velgaaende at
takke.

De mange Fattiges Haandskrifter, som fand¬
kes efter bans Død, vidnede om hans Villig¬
hed til at hielpe Betrængte. Ved hans Møye,
Flittighed og Sparsommelighed havde han sam¬

let sig Midler, som han ved Guds Forsyn bestan¬
oig forøgede, naar man undtager hans 3de sidste
Leve=Aar. I Klæder var han anstændig og tar¬
belig; der fandtes ingen Stolthed eller Foragt
mod andre hos ham, en lystig og god Vert var

han, dog uden Overdaadighed, prægtig Boeskab,
og en net skiønt ikkekostbar indrettet Gaard hav¬

de han, begge Deele kostede paa Auctionen ef¬
ter ham over 12000 Rdlr. (*) Han elskede be¬
standig Maadelighed, og saaledes uden at have
faaet noget efter sine Forældre, samlede endeel

Midler, hvilke han alleene tilskrev Guds Forsyn.
Hans Midler vare blevne større, om han ikke
E

havde

(*) Det er en Trykfeyl i Programma, naar der staaer
XII Rdlr. isteden for 12000.

Januarius 1753.

66

Hr. Jens Bing.

havde giort saa mange Foræringer, og skienket
saa meget bort i Almisser.

Han omskiftede Tiden med Evigheden den 10
Octobr. 1751 og giorde i Forveyen et Testa¬
mente, som blev af Kongen stadfæstet, og tillige
nu paa hans Død kand vidne om, baade hvok

gavmild han har været imod sine, som og tilli¬
ge hvor forsigtig. Han kunde vel give de Mid¬
ler bort, som han ved egen Fliid havde erhvervet

til hvem han vilde, men gav dog Halvparten til
sine Paarørende, og det paa en saa forsigtig Maa¬
de, at siden der fandtes mange Enker og Umyn

dige deriblant, skulde Consistorium, hvis Ree¬
delighed og Agtsomhed i at forvalte offentlige

Penge, han udtrykkelig vidner noksom at kiende,
have Omsorrig derfor. (*)

Hans Testamente kand noksom overbevise
alle, hvor u=riimelige de have været, som inden

de vidste Indholden deraf, ansaae det som en
Gierning, ingen var tient med, ja endog ikkeha¬

der undseet sig ved, offentlig at laste det. Det
er og bliver imidlertiid klart at vores afdøde

Sing, i hvad Uforstandige end dømme om ham¬
pør
———

——

(*) Hr. Justits=Raab og Professor Anchersen har ved
ger paa dette Sted anført den fornemmeste28

hold af Testamentet, som dog med Flind er blerre

oversprungen eftersom man anfører Testaments

selv ordlydende med Originglen.
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bør og kand med Billighed regnes og ansees som
enl Firat for vore Tider, ja vil og blive det, saa¬
lenge Gudsfrygt og Forstand er i mindste Priis

hos os. Under Academiets Segl den 31 De¬
cembr. 1752.

Testamente
med

Kongel. Allernaadigste Bevilning
indrettet af

Sal. Hr. Etats-Raad Bing
fordum Høytberømte Medicus Pracricus
her udi Kiøbenhavn.

2 Jeg underskrevne Kongel. Majestæts Erars¬

I Raad og Medicus Pracricts her i Sta¬

den, giør vitterligt at efterdi det har behaget

den Almægtigste Gud, Livets og Dødens Her¬
ke, udi nogle Aars Tiid efter anden at hiemsøge
mnig med Sygdom, og udaf Faderlig Mildhed

og Forsorg efter sin underlige Viisdoms Raad,
a give mig foruden den indvortes Oplysning af

sit hellige Ord, endog jevnligen udvortes Advar¬
eler om min Afskeed fra dette Jordiske, for hvil¬
Tog alle mig beviiste store Naader hans aller¬
gelligste Navn være lovet og priset; saa haver

o8 og derved fundet mig paamindet om den chri¬
E 2

stelige
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stelige Omhue, saavidt dette timelige er angaa¬
ende, at beskikke mit Huus i Tide, og ved en

skriftlig forfattet Disposition at bekiendtgiøre
hvad jeg alt længe tilforn har haft udi Tanker,
og hos mig selv besluttet, hvorledes med de af den

naadige Gud mig forundte Midler skulde forhol¬
des, naar det skulde behage den almægtige Gud

at kalde mig af denne Verden efter den mig A
lernaadigst givne Bevilning paa at giøre Testa
mente.

Naar mit Boe og Efterladenskab er giort
Penge, og Midlerne, efter Gielden er bleven be

talt, bliver reede, da at reducere dem til Croner¬
2.

TilUlniversitetergives 2000 Rd. Croner,siget
to tusinde Rirdaler, hvoraf Professorerne nydek

aarligen Renten til Distributz, for at have Møye

med Capitalens Udsætning paa Rente, og dri
ge all Omsorg med den Troskab, som de tilalle¬

andre Publigve Fonds stedse have udviist, o
udviser.
3.

Boets Midler deeles udi rvende liige Deele
den halve Deel for mine Brødre Børn, og de

res Børn, saaledes at Capitalen bliver ved Um,
4
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versitetet, hvortil dens Renter efter forløben Tiid

bliver til gudelig Brug anvendt.
4.

Capitain Bechs Enke, Clara Bing, nyder
ldrlig 4000 Rdlr. siger fire tusinde Rirdalers

Rente, og efter hendes Død Børnene udi 10
Aar, siden falder de til Universitetet.

Doctor Jens Bing kand være tilfreds med
det han nydt haver men hans Søn Jens
Ding, Renten af 3000,siger tre rusinde Rirda¬
ler, dog ikke førend han er 1f Aar, og imidlertiid
legges det til Renten, og siden efter 10 Aar Ca¬
Pitalen at være henfalden til Universitetet.
6.

Mag. Jusk Bing kand og være tilfreds med
det han nydt haver, hans Børn, om han skulde
faae, 3000, siger rre tusinde Rirdalers Rente

efter hans Død, og imidlertiid legges Renten til

Renten, og Capitalen efter 10 Aars Forløb at
talde til Universitetet.
7.

Hr. Drejer, Sogne=Præst til Hassel, hans

Hustrue, er min Broder=Dotter, nyder Renten
E3
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af 2000 Rd. siger ro tufinde Rixdaler, og deres
Børn udi 10 Aar efter Forældrenes Død, og

siden til Universitetet falder.
8.

Fogden Ursins Enke nyder aarlig 3000 Rd.
siger tre eusinde Rirdalers Rente, og efter hendes
Død Børnene udt 10 Aar, og siden til Unived

sitetet henfalder.
9.

Wilhelmina Ælena, saalænge hun lever i

gist, at nyde Renten af 2000 Rdlr. siger ro tu
sinde Rirdaler, men skulle hun gifte sig, da ikke¬
og Renten at oplegges til Børnene, om hun skul

le faae Børn og da efter Forældrenes Død
nyde Renten udi 10 Aar, og siden at falde in
Universitetet.
10.

Til Vor Frue Kirkes fartige Skole give
jeg i Jesu Navn 1000 Rirdlr. siger er rusinde

Rirdaler.
11.

Til Holmens Kirkes farrige Skole, som
tilforn har nydt 100 Rdlr., gives 900 Rd. sige
nie høndrede Rirdaler.

12. Til
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12.

Til Waisenhuset udi Trundhiem 1000

Ridlr., siger et rusinde Rirdaler.
13.

Til nødlidende Huus=Arme, som ere skikke¬
uge og gudfrygtige, 4000 Rdlr., siger fire tu¬
linde Rirdaler, at nyde af Renten 16 Rd., siger

sexten Rdlr. aarlig til Huusleye enhver.
14.

Fattige, gudfrygtige og skikkelige Studentere
4000 Rdlr., siger fire rusinde Rirdaler, enhver
at nyde af Renten aarlig 20 Rdlr. som blive fast¬

latte ved visse Kamre paa Regentzen i 5 Aar.
15.
Tilmin Huusholderske Karen Jens Dotrer

Mørch, for hendes lange troe Tieneste og Gud¬
frygtighed gives strax 200 Rdlr., siger to hun¬

drede Rixdaler, og siden aarlig Rente til 11 Jun.
og 11 Dec. af 4000 Rdlr., siger fire tusinde
Rirdaler, hvilke 4000 Rdlr. skal efter hendes Død
Aves Wartou til 6 Senge, og Resten af Ca¬
Pitalen at blive paa Rente staaende til fleere Sen¬

9es Oprettelse i Fremtiden og til at indlegge

paa Sengene fattige, elendige, og med Brek

deladne Mennesker, beholde Rector og Proses¬
E4

sores
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sores ved Universitetet Jus, og Ephorus for det¬

te Legatum 3de Personer at proponere, hvoraf een
udvælges.

16.

De som have tient mig troeligen, nyde frem
for andre Sted udi Wartou.
7.

17.

Til fattige Syge Studentere 2000 Rdlr.
siger to tusinde Rirdaler.
18.

Epborus foreslaaer Candidatos Stipendii til
Consistorii Approbation, og det i Henseende, om
noget paa Candidatorum Levnets Opførsel og

Skikkelighed kunde siges, der kunde være andre
iblant Professores kundbart, thi hvor saadant
fandtes, bor saadan en Candidatus ey at anta¬

ges, ligesom og enhver der faldt til Liderlighed

ikke efter given Paamindelse, rettede sig, straxen
og uden Modsigelse bør udelukkes.
15.

Tphorus udtæller Pengene til Stipendiarios
Halbparten til 11 Junii, og Halvdeelen til 11te
Decembr. naar Renterne ere indkomne, og las

der han sig i en egen indrettet Bog, udi hvilken

denne min sidste Villie og Testamente foran
skal
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sral findes rigtigen afcopieret, og skal af hver
Stipendiario være qviteret, og Regnskabet udi
samme Bog indført, hvert Aar in Septembri

semnlegges og afhøres in Consistorio.
20.

Hr. Professor og Doctor Anchersen udvæl¬
Iesaf migat være Ephorus, og han igien efter

o at udvælge Successorem, og saaledes den
eene efter den anden, og skal derfore Ephorus

for sin Møye og Umage nyde aarlig 50 Rdlr., si¬
Rer halvrrediesindsrive Rirdaler; Skulle nogen

mod all Forhaabning øve nogen Mishandling,

og Consistorium at udvælge Ephorum, og siden

Ephorus sin Successorem.
21.

Naar Renterne af min halve Boes Midler
for mine Brødre Børn og Børn efter forskrevne
Aars Forlob ere henfaldne til Universitetet, da

viljeg, at den halve Capitals Rente bliver forbe¬
holden fattige af mine Brødre=Børns Descen¬

denter til nødvendig Brug indtil 4de Leed inclu¬

sive, den anden halve Deel til Universitetets

fattige Enker Studentere, Syge og Senge¬
lggende.
22.

Jeg beder da alle tienstligst, og fastelig haaber
og formoder, at de høystærede Herrer, Rector
E5
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og Professores antage denne Fundarion til ubrø¬
delig Holdelse for dennem og deres Efterkommere

udi alle og enhver dens Artieler og Puncter, den
mindste med den største, saaledes som de for Gud

i Himmelen, for Deres Kongelig Majest. og for
deres egen Ære og Embede med en god Sam¬
vittighed vilde ansvare. Dette er saaledes mil

gandske Testamente og sidste Villie paa denne
Tiid forfattet. Riøbenhavn den 11 May
1749.

J. Bing.

(L. S.)

At Hr. Etats-Raad Bing udi vores Over
værelse haver underskrevet dette Testamente, og
tillige forklaret, at det indeholder hans Testø¬
mente og sidste Villie, det bekræfte visom anmo¬

dede Vidner med vore Hænders Underskrift.

Kiøbenhavn, dat. ut supra.
M. Langhorn.
G. Hilmand.

Det som af mig til mine Brødre Børn og
Børns Underholding er givet, maa ey med no¬
gen Geld, eller Last besværes men reent og
frit udgives.

a4
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Doets Midler maa alletider saaledes holdes

dedlige, at den halve Deel gager til mine Brø¬
dre Børns og Børns Deel, og den anden hal¬

de Deel til de Fattige.

Hr. Professor Munthe kand beboe mit Huus
Uden mindste Leye og Afgift udi 4 Aar, saa at
all Reparation gaaer af Boets Midler, og Huus¬

Poldersken Karen Jens Dotter Mørch udi
amme Tiid at beholde sine Værelser, og alt
vad derudi findes, at høre hende til, og er hen¬

des eget Tilhørende.

J. Bing.
Fremviist paa Consistorio den 13 Octob. 1751.
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Dette følgende, var en løs hosliggende

CODICIL
1.

„Jeg vilhermed endnu bekræfte at Doctor Jens
Bing, og Mag. Just Bing Provst paa Sam¬
søe, ere deres Obligationer eftergivne, og der¬
for ikke at betale dem til Sterpboet.
2.

Wilhelmina Elena nyder tillige med hen¬

des andre Sydskende 3000 Rdlr., siger tre tu¬
sin
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finde Rirdalers Rente, og efter hendes Død Bør¬

nene udi 10 Aar, og siden til Universitetet hew¬
falder.
3.

Raren Jens Dotter Mørch nyder endnu
tilen Pige aarlig 5o Rd., siger halvrrediesinds
rive Rirdaler, til en sort Klædung 6e Rdlr., sigek
eredsindstive Rirdaler, og som jeg er forsikkred
om hendes Troskab og Reedelighed i at levere

alle Ting fra sig efter hendes Samvittighed, og
derfore for videre at være frie og utiltalt.
4.

Christiananoder aarlig 10 Rd., siger ti Rip¬
daler aarligen saalænge hun er ugift, men skulle

hun blive aift efter Huusholdersken Karen Jens
Dorters Samtykke og godtfindende, da at nyde

til Brude=Gave 150 Rd., siger er hundrede og
halvrrediesindstive Rirdaler. Dersom hun
skulde giøre sig uværdig til at nyde dette, da ha¬

der allene Karen Jens Dotter at raade ovek
at give det til hvem, som hun holder det værdig¬
5.

Kokke=Pigen, Tieneren, Kudsken og Gaards¬
farlen, som ere nylig ankomne i min Tieneste,
nyder deres Løn og ugentlig Kostpenge 1 Rdlk¬

til Faredagen med Liberiet og hvad hver haver,

u
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derforuden Tieneren 50 Rd., Kudsken og Gaards¬
varlen 30 Rdlr. og Kokkepigen 30 Rdlr.
6.

Førend nogen Deeling skeer maa mit heele
Efterladenskab være fuldkommen bragt til Ende,
sad at Gielden, og hvad som strax skal udbeta¬

Es, er afbetalt, og Boets Summa reent be¬
holden.
7.

Til min Begravelse, som jeg beder at maa
skee gandske tarvelig, maatte der kiøbes et Sted
udt Vor Frue Kirke for at nedgraves udi Be¬

gravelse under Jorden, saa det bliver vel skiult
med Jord.
8.
Ogsomjeg haver været en Alumnus udi Col¬

legio Borrichiano, da at anmode Alumnos

at bære Liiget til sit Sted, og derfore at nyde en

fuldkommen Kiendelse, og Kegentzianerne,

som det med Rette tilkommer, at nyde 50 Rdlr.,
siger halvrrediesindstive Rixdaler.
9.

Min sidste Villie har jeg saavidt forandret og

hermed forandrer, at Hr. Professor Anchersen
og Hr. Professor Munehe skal forvalte Sterv¬
boet,
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boet, og bringe det til Endskab, og derfor at ny
de en sømmelig og raisonnable Kiendelse til Ve¬

derlag for deres Møye og Umage, som Consi

skorium er saa god efter Billighed at afsige.
10.

Dernæst forandrer jeg og dette i min forrige
Villie, at Hr. Professor Munrhe skal tillige

med Hr. Professor Anchersen føre Ephorien,
og derfore hver at nyde 30 Rd., siger eredive Rir¬

daler aarligen, og efter ham at være Ephorus

og Hr. Professor Munthe igien at udnævne
Successorem, og herefter at forblive ved min for¬
rige Villie. Dette uryggeligen at holdes og ef¬
terleves beder jeg allerkierligst.

Kiøbenhavn

den 8 Junii 1781.

J. Bing.
Fremviist paa Consistorio den 13 Octob. 1751.
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Hr. Gerhard Schrøder
Kongel. Majests. Cancellie=Raad,
udstæd af

Christopher Schletter,
Rector, Dortor udi den hellige Skrift, saavelsom sammes
offentlige Lærer paa Kisbenhavns høye Skole,
skreved

den 21 Febr. Aar 1677.
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Skjebnens Haardhed og dette Livs stakkede

9

Varagtighed kunde endda nogenlundt

22 lindres, dersom store og brave Mænd

der ere ligesom skienkede af Himmelen selv for 4
pryde og gavne det menneskelige Kiøn, kunde se
ve saalænge, til de enten havde udtømmet sig før
endeel, eller og tient Fædernelandet og deres
Venner længe nok efter eget Ønske.Men just

Herudi bestaaer en stor Deel af det yienneskeliste
Kiøns haarde Vilkaar, at saadanne Mænd bi
ve strax bortrevne, som ere i Stand til at hiels¬

Konster, Videnskaber og det almindelige Beske

paa Fode, andre unyttige Jordens Tynger og
Drog derimod leve længe og blive bedagede. D

brave Folk vise sig derimod kun for Verden og
gaae derpaa strax ud. Ligesaadan er det tilgaae
med den brave Gerhard Schrøder, som i si

Alders og Lykkes beste blomstrende Tilstand ha¬
maattet lukke sine Øyne, u=agtet Lykken baad

havde meddeelt ham Midler og Gud Forstand9
Hierte til længe at kunde have gavnet det almi

delige Beste. Han var fød 1 Roeskilde den
27 Jan. 1645, en Bye der haver givet os mam
ge store og lærde Mænd. Hans Fader Her¬
mand Schrøder var ældste eller første Borge
mester der i Byen, oghans Moder Eva trlots
feld, en Dydelskende Kone bejamrer endnu Nø¬
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kurens omvendte Orden, der har forvoldt, at hun

maa overleve denne sin Son. Disse hans For¬
eidre antoge strax en Lærere til ham i Huset, for
K undervise ham i Gudsfrygt, Børne=Lærdom,
9 de Ting et Barn først bør vide, thi som

Stempelet er, der bliver trykt paa et Barn i sine
første unge Aar, saaledes seer man og det viser

Drægen frem i den paafølgende Alder. Men
ldasnart de herpaa merkede at han havde et op¬
bart munter Hoved satte de ham i Aaret 1663
Byens offentlige Latinske Skole under X7.

Johannis Calundani Opsigt, som var Re¬
ctor ved Skolen der paa Stedet. Her forblev
han til Aaret 1655, da hans Fader tog ham

erfra, og satte ham i Herlufsholms Skole,
hvor W. Jørgen Michelsøn den Tiid var
Rector. Paa dette Sted forblev han i en Tiid
af 6 Aar, og gav mange herlige Prøverfra sig,

som Tegn paa, at der i sin Tild vilde blive en
retskaffen Mand af ham. I Aaret 1660 som
bar hans Alders 16 Aar drog han til Academiet,
forsynet med et godt Vidnesbyrd fra sin hidtil

havde Rector: Sammesteds var D. Johan

Wandel den Tiid Rector Magnificus, og VI.
Rasmus Winding Decanus. Her forblev han
15 Aar, og havde D. Thomas Bartholin til
in saa kaldede privat Præceptor. Da hani væ¬
rende Tiid havde lagt god Grund i alle Viden¬

kaber, fik han Lyst at ville smage fremmed Lust,

9see hvad Udenlands blev holden forstort. Han
Janugrins 1753.

5

føv¬
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forlod derfor sit Fæderneland i Aaret 1665 den
22 April, og tog sin Vey ind ad Tydskland¬
hvor han besaae alle de fornemmeste Stæder

hvad enten samme kunde prunke med Hoffstatek
eller høye Skoler, gik derpaa over Alperne im
i Jralien, hvor han besøgte Staden Padua, og
tillige opholdte sig der i nogle Maaneder deels

for de Lærdes Skyld og deres Omgængelse, deel
ogsaa for Stædets egen naturlige Behagelighed.

Derfra gik han til Venedig, hvor han ogsaa
opholdt sig en tiidlang, drog derpaa igiennem

Bononien lige til Rom, hvor han lod sig visk
aldt hvad Fremmede kand finde rart, gammel og
kostbart der paa Stædet. Herpaabegav hansø
igien i Foraaret 1666 (*) over Florentz, Pisei
Sienna, tilbage til Venedig, hvorfra han tog
in Vey lige til Paris, den lille Verden, for

der at hvile sig ret ud. Her indeelte han si
Tiid imellem de Førnøyelser der søges til Hove
og den der findes blandt de Lærde, dog saaledes¬
at han hverken giorde formeget af hin, eller fød

lidet af denne. Han havde vel foresadt sig 4
forblive her paa dette Sted en rum Tiid med

blev forhindret derudi ved Stadtholderens
Norge Geheime=Raad Gregers Krabbes

Skrivelse, som forlangte af ham, at han skulde
paatage sig at reyse som Hofmester med hans

i

(*) Det er fortrykt i Programma, naar der staa¬
Primo autem Vere anm MDCLVI. regreslus:
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svende adelige Sønner, Hr. Claus og □iels
Okabbe, thisamme brave Herre vidste meget vel
at skiønne, hvor magtpaaliggende en Sag det er

soe unge reysende Herrer, at have en forstandig
lamt kyndig og forsøgt Anførere.
Hr. Schrøder pakkede derfore sine Sa¬

Rer sammen, og kom hiem tilbage til Danmark
den 27 April 1667, men fandt sit Hiem i sørge¬

lige Omstendigheder formedelst sin Faders døde¬
lige Afgang. Da han havde trøstet sin bedrø¬
dede Moder, og tillige var bleven foreened med
sine unge Herrer om Reysens Vilkaar, begav

han sig med dem paa Veyen den 3 Septembr.
1667, hvilken de toge igiennem Hertugdommet

Bremen Grævskaberne Oldenborgt og Del¬
menhorst, saavelsom igiennem Ost=Friesland

hvor de besaae alle store Stæder, og det lige til
Amsterdam. Da de der havde mættet deres

Dyne, begave de sig til Haag, hvor de dog ey

forbleve længe, eftersom der just forekom en gand¬
ske uvented ypperlig Leylighed, som Hr. Schrø¬

der ey syntes forsvarligen at kunde lade sig gaae
af Hænderne for de ham anbetroede unge Her¬
fers Skyld. Han fandt nemlig der Hr. Bou¬
Sllum, Staternes overordentlige Gesandt hos

Dans Majest. Kongen af Engelland, der stod
ferdig at begive sig paa Reysen over til samme
Hoff: Til hannem gik han, og bad, at han maat¬

se forøge hans Følgeskab, paa det de ham anbe¬
F2

tro¬
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troede unge Adelsmænd derved desto lettere ø
mageligere kunde lære at vænne sig til fremmed
Folk, deres Sæder og forefaldende Forretninge“

Som Gesandten strax tillod dette, ginge de

ammes Følgeskab om Bord til Flissinges
og trinte næste Dagen paa Land i London
Reveer. Forbemeldte Gesandt varellers en mege
penlig og artig Mand, der tillige bad dem, ats

vilde blive i hans Folgeskab, naar han fik o
fentlig Audience hos Kongen, og ved sami
Leylighed skulde forrette de fornemmeste Ærinde

af sit Gesandtskab som de og sømmeligen efteb

kom. Gesandtens Venskab var dem herforudenin
megen Nytte, thi formedelst hans Forestilling
skeede det, at disse 2de unge Danske ey allese

dleve forestillet Hans Briranniske Majest., men
endog tilladte til Haandkys, ligesom Gesandten
ogsaa desuden giorde dem kiendt med alle Mine

sterne og de Store ved Hoffet, som beviiste dem

nem megen Høflighed. I Engelland forbleve

de indtil den 2 April 1668 da de droge over in
Frankerige, og ginge først i Land til Diepp“¬

Frasamme Bye reyste Hr. Schrøder med de hoø

sighavende unge Herremænd over Koan lige f
Paris, hvor den Stormægtige Printz GeorgA
Danmark den Tiid opholdte sig som fremmed¬

Hos bemeldte Hans Printzelige Hoyhed vidssk
han saaledes at indsmigre sig formedelst sin D¬

og udvisende gode Forstand at han virkelig vat

ren af de første Personer, som Printzen heldsk
4
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8ad lid om sig. I Paris forblev han et heelt
Aar omkring, og besaae imidlertiid aldt hvad der
ved Natur og Kunst er bragt til nogen Fuldkom¬
nlenhed. Denne Stad forlodhanigien d. 19 Apr.

1669 og reyste over Orleans til Blois, hvor
van deels indtagen af Stædets Beleylighed
deels ogsaa for at see sine 2de Junkere bragt til
Rogenlunde Færdighed i det Franske Sprog, samt
Andre adelige Øvelser, forblev et halvt Aar om¬

rring. Herpaa giorde han en Reyse igiennem
ulle de Stæder, som ligge langs ved Loire=Flo¬
den, besaae de tvende berømte Franske Søehav¬
se, St. Michel og St. Malo, reyste derpaa
mundt igjennem Frankerige, og besaae Stæderne

Lion, Grenoble Montmelian, samt Cham¬
bery Hovedstaden i Savoyen, Derfra tog
han sin Vey igiennem Switzerland, hvor han
besaae alle berømte Stæder, kom derpaa til Ty¬
bingen, og derfra til München, Churfyrstens

af Bayren Hoved= og Residentz=Stad. Her

leyede han et Fahrtøy med hvilket han lod sig
oringe til Klosteret Schønfeld, seylte saa videre
paa Donaustrømmen lige need til den Keyser¬

lige Hovedstad Wien efterat han underveys

havde beseet Ingolstad, Regensbors, Pas¬

sau, med fleere af de der liggende Byer. Her
agtede han at forblive noget, besaae dog imedens

Staden Presburg, som er Hovedet for Kon¬
Geriget Ungern, vilde og have beseet de Christ¬

nes tvende u=overvindelige Fæstninger imod Tyr¬
F3

ken

86 Hr. Gerhard Schrøder.
ken, Rab og Gomorra, men af Frygt for Rø¬
vere, der giorde Veyene usikkere, maatte han

staae fra dette sit Forsæt.
Da han saaledes havde flakket omkring i tre
Aar, begyndte han igien at tænke paa Fæderne¬

landet, brekkede derfore op fra Wien d. 9 Jul¬
1670, og fortsatte Reysen over Dresden og

Hamborg tilbage til Danmark, hvor han d¬
23 Augusti til alle sine Venners Glæde lykkelig

ankom. Som han i værende Tiid meest havde
seet paa de ham anbefalede unge Herrers For¬
fremmelse, havde han og viiseligen saaledes inde
deelt deres Tiid, at de anvendte den halve paa

Studeringer og de Ting der vederqvæge Sindel
men den anden Tiid paa deres adelige Øvelser
som det der baade herder et ungt Legeme, og til¬
lige giør det vel dannet til forefallende Forretnin

ger. Han giorde sig efter disse unge Herremænds
gen Tilstaaelse ret fortient om dem, ligesom de

og indtil hans Døds Dag baade have elsket og
æret ham.

Da han var kommen tilbage, besluttede han
for sig selv igien at ville løbe sine Ting igiennem,
og Stilhed, oprette hvad han iværende Tiid han
mmaatte anføre disse unge Herrer, kunde have

forsømt. I saadan Hensigt giorde han paa nye
en Reyse til Tydskland, hvor han opholdt sig

et heelt Aar omkring, meest til Leipzig, Hen
deb
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delberg og Speyer, og sligt giorde han eysaa
mneget for at øve sig i Sproget som i sær, at
læere den Tydske Rettergangs Maade, deres
Sædvaner, Love og Skikke. Saasnart han

kom hiem derfra, blev han strax af vores Aller¬
Maadigste Konge den 7 Sep. 1671 antagen til
Lancellie=Secreteer, hvor han i sine Em¬
deds Forretninger fortiente sig et almindeligt Bi¬

fald. Saasnart han var kommet i Brød, tænk¬
ke han strax paa en Mage, den han og lykkeli¬
gen fandt i den baade deylige og derhos bemid¬

lede dydige Jomfrue Søster Svanning, som
bar Doctor Johan Svannings, Erke=Bist
ober Siellands Stift yngste Jomfrue Dotter,

med hilken han holdte Ja Ord den 21 Januar.
1672, og Bryllup den 26 Junii 1673 Det¬
te deres Ægteskab havde været det lyksaligste.,
dersom det havde behaget Gud at velsigne dem
med Børn, men da sligt ey skeede, maatte han

troste sig ved, at han dog havde Dyden selv til
ægte.

Kongen skiønnede imidlertid paa denne bra¬
ve Mands Fortienester og Færdighed saaledes,

at han forfremmede ham i Augusti Maaned
1674 til virkelig Cancellie=Raad, samt gav

ham Plads som Assessor i Cancellie=Collegio.
Paa dette Sted viste han i Sær, hvad han
duede til, og ingen Ting var saa svær, at
54

han
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han jo ved sin Færdighed vidste at faae den let¬
teligen dannet. Han blev herpaa af Hans

Kongel. Majestet forsendt den 8 Jan. 1675 til
H. Durchlauchtighed Hertugen af Hannover

for at udrette et ham anbetroet meget vigtigt
Ærinde. Samme forrettede han ogsaa til sin

Konges Fornøyelse, og kom derpaa igien hiem
i Februarii Maaned. Strax derpaa i samme

Aar blev han atter befalet at følge Hans Ma¬
jestet paa det Holsteenske Tog, for imidlertud
at forrette Geheim Cabinet Secrerers Tikk

neste. Han var ogsaa herndi saa lykkelig, a

alting hvad han foretog sig, faldt vel og lykke¬
lig ud, da alle Ting maatte gaae igiennen

hans Hænder, saavel hvad der angik Toget
Wenden, som og den Wismariske Beleys

ring. Den utrættelige Fliid han iligemaade

udviiste i Skaane, hvor han maatte sidde
halve og heele Nætter oppe, for at udfærdige de

sværeste og vigtigste Sager, bevidne noksom
den Lyst og Attraae han havde, at tiene saavet
sin Konge som sit Fæderneland. Som ærlo¬
Rarchen ogsaa tillige erkiendte dette, og baa¬

de vilde viise, at Fædernelandet ey fattedes sto¬
re Mænd, og store Mænd ey skulde fattes sto¬

re Belønninger, giorde han ham til Cancel¬
lie=Kaad i begge Cancellierne. Men hand

Glas
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Glas var den Tiid allerede mesten udrunden,
hvorfore Verden ey heller længe fik godt af
ham, Han blev den 12 Jan. sog, skiønt ey
srax sengeliggende, lod og til sig kalde Doctor
99 Professor Ole Borch, men som ingen Urt

er boxet for Døden, kunde denne brave Mand
*) heller redde ham thi Sygdommen tog saa

skerk overhaand, at han nok kunde merke at det var
mod Døden med ham, lod derfor til sig kal¬
de M. Michel Henrichsen Sogne=Præst til

Gicolai Kirke, som meddeelte ham det hellige
Sacramente, hvorpaa han betalte Naturens
Skyld den 26 Jan. 1677. Vi bør herved

betænke, at store Mænds Legemer vel kand
bortdøe og hensvinde, men deres Siæl og de¬
res Roes er varig. Den alleene kand og si¬

9es at have levet kort, som ey efterlader sig
noget, hvoraf man kand see han har været

til. Kiøbenhavn den 21 Febr Aar 1677.
Under Academiets Seigl.
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Jersom den timelige Lyksalighed var geleydet
D af nogen Bestandighed dens Løb vars
agtig og ey ved ulykkelige Tilfælde bled

E,

afbrudt, var der enda nogen Aarsag til at øi¬

ske sig den saa ivrig og higende, som adskillige
giøre; men da den alsomtiest er ferdig at vissse

og staaer paa Fald, naar den synes meest a
blomstre og være opreyst maa enhver oplyst
Siæl vel ansee den for uværdig til, at skulle hæk¬
le alle sine Tanker, all sin Digten og Tragten

paa samme. Hvad er vel her paa Jorden at
ligne ved den Fornøyelse der kand søges og fin¬

des i et kierligt Ægteskab, og dog alligevel er der

ingen Stand til, i hvilken Galden og Beeskhe“
saae

Maria Pelt.
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sagledes er blandet med Honningen og det Sø¬

Ne. Intet Saar kand saaledes svie, og ingen

Skilsmisse er saa haard, som naar tvende hin¬
inden elskende Ægtefeller skal skilles ad. Vi ha¬

de derfor desmeere Aarsag billig at beklage den
siu efterlevende bedrøvede Enke=Mands haarde

naar, som i en Tiid af 5 Aar haver maattet
følge tvende sine Koner til Graven. Det første

Saar var næsten groet efter, men dette sidste er
desmere blodig, nu han skal see sin dydige Æg¬

kefelle Maria Pelr indsvøbes udi Liig=Lagenet.
Hun var fød til Amsterdam den 1 Augusti
1636. Fødselen havde hun at takke Faderen
Arnold Pelr, som var en formuendes og vel
anseet Borger der i Staden, og Moderen Su¬
sanna a Gansepoel en dydig Kone. Disse
Forældre søgte at indplante i denne deres Dot¬
ters Hierte en reen Gudsfrygt og Kiærlighed til
Dyden, i sær den et Pigebarn saa vel anstendige

Blyferdighed, som hos et Fruentimmer alletider

er at ansee som et herligt Klenodie. Hun søgte

og derfore stedse at undgaae alle saavel Mand¬

folkes som saadanne Fruentimmers Samqvem
der ey havde et godt Lov paa sig, da hun holdte

fore, det hun endog ved deres blotte Tale kunde
desmittes.

Hun mistede sin Fader i hendes første Op¬
vext, og tabte vel derved meget, men lod sig dog
ved

92
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ved hendes Moders sunde Formaningervillig
holde paa den begyndte Dydens Vey.

Hun

skyede de Tiders rasende Pragt og Overdagdig¬

hed i Klæder, og lagde derimod Fliid paa, un¬

der sit sorte Flor og tarvelige Sørgedragt at be¬
vare en hvid og reen Siæl.

I Huusholdnings Sager øvede hun sig frem
for nogen Ting, og da sligt ey kunde andet end
tilveyebringe hende megen Roes, indfandt sig

ogsaa mange Beylere, blandt hvilke det dog al¬
seene lykkedes Hr. Caspar a Wikkevoort at

føre hende til sit Hiem, saasom hun holdte Bry
lup med ham den 8 Junii 1655. Ved ham blev
hun 3de gange giort til Moder, nemlig til een

Søn og to Døttre. Sønnen, som hede Jo¬
hannes, blev ey gammel men hendes tvende

Jomfrue Døttre Susanna og Elisabeth be¬
græde endnu denne deres dydige Moder.
Da hendes Lykkes Soel saaledes begyndte a
smile, i det hun baade havde en god og mod
hende kiærlig Mand, tog den og strax til at graa¬

se, i det samme gode Mand blev hende ved Dø¬
den frareven den 24 August. 1670. Et nyt Bes

biis paa det Timeliges Ustadighed. Hun drog
derfore paa nye ind til sin Moder med hendes
ivende Børn, hvis Opdragelse hun i sær lod sig

være angelegen. Men da hendes Moder ogsaa

forlod dette Timelige, skrev hendes eneste Systet¬
som

Maria Pelt.
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som var Frue Anna Pelt, afgangene Admi¬
kal Conrad Adelers efterladte Enke=Frue

gende til, at hun vilde drage til Danmark til

gende, saalænge Krigen varede i Holland, og
imnedens tage til Takke med hendes Huus. Det¬

te Tilbud tog hun imod, og kom til Riøben¬
9aon den 30 Junii 1674, hvor det vel var hen¬
des Tanker, i Eenlighed at henleve sin øvrige
Tnd, men som Hans Kongel. Majests. Liv¬
Medicus D. Henrich a Møinichen anholdte
om hendes Yndest, og ved et nyt Giftermaal

ønskede at sætte dem begge uden for den sørgelige
Ænkestand, gav hun ham sin Ægte=Haand den
3 May 1676.

Denne felles Glæde varede imidlertid kun

kort nemlig syv fierding Aar og lidt derover,
khi da hun den 12 Octobr. 1677 lykkelig var
bleven forløst med en ung Dotter, navnlig Char¬
lotta Amalia, blev hendes eget Liv derved til¬

sat, thi Kræfterne toge saaledes af, at endskiønt

hendes Mand, der selv var en stor Læge, giorde
sig all Umage for at redde hendes Liv, og tillige
caadførte sig med andre erfarne Læger kunde

han dog ey holde Døden tilbage, der overfaldt

hende den 25 Decembr. 1678. Førend hun til¬
traade denne lange Reyse, blev hun af H. E¬

saias Fleischer Sognepræst til Hellig Geistes
Kirke 2de gange forsynet med den aandelige Rey¬

se=Penge, Christi Legeme og Blod, og er derin¬
gen

Maria Pelt.
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gen Tvivl paa at som hun levede dydig og gud¬
frygtig her, vil hun og opstaae ærefuld hidset.

Kiøbenhavn den 4 Jan. 1678.
Under Academiets Seigl.
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samt offentlige Lærer i Læge=Konsten og Natur¬

Læren paa Kiøbenhavns høye Skole,
skreved

den 18 Sept. 1678.

4

*

*

*
*

*

*

(dBi kunde med Rette besvære os over Natu¬
rens Ubillighed, dersom det var tilladt at
2 trætte
med alle skabte Tings Skabere,

at samme har vildet fremstille det deyligste blandt

alle skabte Creature, nemlig Qvinde=Kiønnet, for
de største Gienvordigheder og Trængseler. Vil

man holde noget med Billighed, bør mand og
indrømme dennem store Friheder der fortiener
bel af det hele menneskelige Kiøn, og hvad kand

da være deyligere end Qvinde=Kiønnet, eller nyt¬

ligere end et Fruentimmer: Ikke desto mindre ere
sam¬

96 Anna Cath. Winskrup.
samme underkastet en tung og haard Skiebne,

hvorpaa vi daglig have Exempel nok for Øyne.
Ingen kand rettere dømme om Qvinde=Kiøn¬
nets Værdighed, end den som er fød af dem.
Havde Fruentimmeret ey været til, saa havde
der ey heller været nogen Regent til, ligesaa lv
det som nogen Indbygger paa Jorden, eller Ind¬

vaaner i Rigerne, saa havde der ey heller været

nogen til, som kunde læse dette, vi her skriver,
ja det som mere er, havde Fruentimmer ey værek
til, saa havde ey heller noget Menneske kundet

blive salig, eftersom vores Frelsere selv vilde fø¬

des af en Qvinde. Var ey dette Kiøn til, da
vilde det endda see meget mere buntet og forvire
ret ud med Huusholdnings Sager, saa maatte

Mandfolk leve allene uden nogen Mage, og da

vilde alting see gold, mørk og bedrøved ud. Hvad
Tunge er noksom i Stand til at fortælle disse
ædle Skabningers Deylighed? Hvor mange ved
Deylighed og Dyd frem forandre kiendelige Fru¬

entimmere seer vi ikke vandre omkring iblant os,

dem man skulde sige at være lige saa mange blan¬
ke Stierner paa Jorden, der i deres menneskelle
ge Legemer viise nogle guddommelige Trek i des

res yndige Ansigter 2 og dog alligevel nyde de
iblandt megen ringe Tak, som visseligen er ak
beklage, for utallige mange Velgierninger. De
udstaae megen Fare og Smerte naar de lave in

Barsel, betynges med Børnenes Opdragelse
gio
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Avres mødige og trette i Huus=Væsenet, under¬

fastes Mandens Herredømme, frakiendes ved
Fædernelandets Lov en Trediendeel i all Arv,
Plages og tumles af mange Sygdomme, sa det

oin haardere og verreer, de som give alle os an¬

de Livet, maa tilsidst selv bukke for Døden.
De andre Dødelige ere utaknemmelige mod

øigse Deplige, da de dog besidde mange Fordee¬
Efrem for dem, ja Naturen selv synes at giøre
Feret derudi, at den har vildet sætte saa herlig
en Blanding af Farver og Skatteringer paa saa
røbelige Reedskaber, dog dersom man ret vil
indsee Sandheden, røber Naturen herudi sin
Msundelse, da den ey uden med avindsyge Øy¬
se har vildet eller kundet betragte en saa herlig

Dogning, der endog kunde synes at traadse mod
den selv;

Endskiønt nudisse Klager føres over heele Jor¬
derige, fra det Sted Solen staaer op, til det
Sted hvor den igien daler, er dog aldt vor Mod
Dag siunken, og Sindet bragt imegen Forvir¬
uing ved det vi seer een baade deylig, brav og
9 Naturen med mange Naade=Gaver züiret Ma¬
lrone livløs henlagt paa Baaren, samme er

Erne Anna Catharina Winstrup.

Hun saae først dette Verdens Lys udi Fride,

Echsborg den 25 Sept. 1636; Hendes Fader
Jgnugrins 1753.

var

98 Anna Cath. Winstrup.
var Høyædle og Høyærverdige Hr. D. Pedek
P. Winskrup til Lundegaard og Werpin
ge, først offentlig Lærer udi Harur=Læren

paa Kiøbenhavns høye Skole, dernæst Hof¬
prædikant hos Høysalig Kong Christian den

Kierde, og omsider Biskop til Lund i Skas
ne, om hvilken det vil være alt for lidt taelt

hvad vi end sige, hvad enten vi vil betragte han
besynderlige Lærdom, den han ved mange Skri¬
ter noksom har tilkiendegivet den lærde Verden

eller om hans høye Embede, om hans Velisk
lenhed, eller om hans høye Byrd og Afkom, e
ler om hans ærværdige graae Haar, da han nu *

en ældste blant alle de Lærer, som holde sig til den¬
Augsburgiske Troes Bekjendelse. I Betrag
ning af hendes Moder er hun ey mindre anseelg

saasom samme var den dydige Frue Mark“

Ærnst Dorter Baden, et Barnebarn af den
store Danske Erke=Biskops Johan Svaning“

Syster, der vel for nyligen er død, men doø
endnu lever i alles Minde.

Da denne deylige Ympe boxte til, og var bal¬
de vel opdragen, og tillige vel underviist i Huiie,
holdnings Sager, og hvad et Fruentimmer dør
og kand vide, vare der vel mange som elsked
hende, men kun faa, som fortiente igien at o

skes. Den Værdigste som fandtes var ham
Høyærværdighed Hr. D. Johan Wande¬
som og tillige fik hende. Han var den Tid in¬s
Uig
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ligen kommen hiem til Fædernelandet, hvor han

ørst begyndte med megen Berømmelse at under¬
øise i det Hebraiske, blev derpaa forfremmet til

Sheologus, og omsider til Biskop over Siel¬
Ends Stift. Han som selv var en Bispe=Søn
Voerhos en lærd Mand, fortiente og best saa¬
vgn en Bispe=Dotter. Hun blev viet til ham
den 3 Jan 1653, og fornøyede ham ved sin kier¬

lige Omgang i en Tiid af 22 Aar. Hun blev
imdlertid Moder til 5 Sønner og 6 Døttre.
Den ene af Drenge=Børnene navnlig Peder,

filligemed den ene Dotter Thale Susanne, ere
Løde for deres Moder, men den ældste af de ef¬

ferlevende Sønner, nemlig Johan Wandel er
for sin Bogs Skyld paanerværende Tiid Uden¬

lands; vort Fæderneland kand spaae sig meget
9ødt af ham, naar han forst engang kommer
hiem. De trende øvrige Sønner nemlig Pe¬
der, Johan Ernst, og Ekicolai Wandel,
give alle et godt Haab om sig, at de ey vil vige
af deres brave Faders Fodspor. Døttrene, som
ere Anna Margarethe Maria, Dorthe
Cathrine, Thale Susanne og Helvig Ma¬

vie beklage samtlig deres gode Moders Død.
Dimmelen har imidlertid selv sørget for dem i
at meddeele dennem en nye Støtte for deres heele

Slægt i den forstandige, af sine udenlandske Rey¬
ser ogLærdom berømmelige Mand Jørgen Elers,

der i sit Ægteskab med Anna Margaretha
G2

Wan¬

100 Anna Cath. Winskrup.
Wandal er bleven Fader til en vakker Do
ter.

Moderen maatte herforuden friste den haarde
Skiebne, at hendes fromme Mand blev hende
ihans Lykkes meest blomstrende Tilstand ved Dø¬
den bedrøvelig borttaget, som skeede i Aaret 167)

hvorpaa hun sad Enke i 4 Aar og forde imi¬
lertiid et meget gudfrygtig, christelig og stille Lev
net, til hun omsider kied af Verden blev oved¬
falden af en hidsig Feber, der foraarsagede hel¬

des Død, som indfaldt den 25 August. 1678
hendes Alders 42 Aar.

Skreved i Riøbes

havn den 18 Sept. 1678.

Under Academiets Seigl.

*
2

2

pro¬

Programma
over

Fnna Finke
udstæd af

D. Wilhelm Worm,
Rectorlamt offentlige Lærer i Læge=Konsten og Natur¬
Læren paa Kiøbenhavns høye Skole¬

skreved

den 1 Nov. 1677.

4

*

4

4

* **

Dersom en sand Gudsfrygt, den Høyestes

5□)utrættelige Dyrkelse, dersom den rette

22 Dyd og Fromhed, Levnets Ustraffelig¬

hed de yndigste Sæder, dersom alle Medbor¬

geres Ynsker og fromme Folkes Bønner kunde

orlænge et Menneskes Liv skriver den lærde
Mand, havde vi i Dag ey nødig at bevise denne

dydige Matrone vor sidste Ære, hvorvel hun
kand siges at have opnaaet alle de Fuldkommen¬

heder der enten kand soges eller ventes hos
hendes Kiøn, det være sig, hvad enten man vil

detragte hendes høye Alder, eller hendes berøm¬
melige Afkom.
G3

Der¬
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Anna Finke.

Dersom en Borgeres Dyd og Ypperlighed kand
forøge en Stads Navnkundighed og Anseelse,

kand den Kongel. Residence= Stad Kiøben¬
havni sær rose sig af denne sin Affødning. Hun
kom i samme Stad til Verden Aar 1594 den

8 Febr. Hendes Fader var den brave Fæder¬
nelandets Uestor, Velædle og Høylærde Tho¬

mas Finke, Doctor samt offentlige Lærer
Læge=Konsten og derhos den Ældske paa
Kiøbenhavns høye Skole, samt Oecondo¬

mus ved Universiteret. Moderen Søstek
Ivers Dotter.

Hun bar neppe afvandt fra Patten førend
hun strax blev oplærdt i hendes Christendom, o
den sande Gudsfrygt, som hun havde en besyn¬

derlig Lyst til endog fra hendes Barndom af¬

Da hun siden voxte lidet meere til, blev hun un
derrettet i alle de smaa Artigheder, som kand og

bør vides af et smukt Fruentimmer. Man fandt
hende stedse særdeeles flittig, som hun og ey ae

leene lærte at spinde, vinde, tvinde, sye og brø
dere, men endog i sær at forestaae et Huus, og

i Agt tage hvaden flittig Huusmoder tilkommek,
hvilket just er det, uden hvilket et Huuses Vel¬

stand neppe kand sees at blomstre. Hun vak
dernæst en overmaade yndig og tillige blyferdig

Pige, hvorfore og den berømmelige Mand Ca¬
sper Bartholin, Doctor iden Hell. Skrifk,

Læge=Konsten og Verdslig Viisdom

id
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samt offentlige Lærer paa vores høye Skole
øidrde sig Umage at bekomme hende til Deel.

Han var saa lykkelig i dette sit Ønske, at han
fiod for Brudeskammelen med Hende den 22
vtob. 1612, og erfarede derpaa strax, hvor stor
Vægt en Mands Lyksalighed gives, naar han
Ader en from og dydig Hustrue. Hun ansaae

det strax for hver hørsommelig Hustrues Pligt i
ule Veye og Maader at rette sig efter sin Mand

a ære og frygte ham, at gaae ham i alle Maa¬
se til Haande, og rette sig efter hvert af ham gi¬

den Vink. Intet var og derfore kjærligere og
yndigere end dette deres Ægteskab.

Hun forlindrede sin Huusbondes Smerter i
mange Maader, heldst paa den Tiid da han kun
lavde et tynd Helbred hun var ham stedse ved
Siden endog paa den møysommelige og lange

Reyse, som han for at erlange sin Sundhed

igien, paatog sigigiennem Tydskland til Carls¬
bad i Bøhmen, paa hvilken lange Reyse han

sær havde megen Gavn af hendes Omhyg¬

gelighed for hans svage Legeme.
Hun blev 7 gange Moder, og har avlet saa¬

vanne Børn, som have været ypperlige, baade i
Denseende til Sinds og Legems Kræfter, der og
Alle, Jacob Bartholin undtagen, som døde u¬

ven Livs=Arvinger, med en saa forunderlig Frugt¬
G4

bar¬
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Anna Finke.

barhed har begyndt at fortplante deres Slægt
og velsigne denne deres brave Moder med saa me¬

gen Afkom, at alle maa forundre sig derover

sa den tilkommende Efterslægt vil vide at tale der¬

om, og ansee hende som den, der ey alleene hak
overtroffet alle Kiøbenhavns Koner herudi

men endog alle Danske Qvinder.

Hun var Moder til 6 Sønner nemlig I.)
Berthel Bartholin, Professor Eloqventiæ o
Seniov ved Academiet. 2.) Thomas Bar¬
tholin, Professor Wedicine, Kongel. Liv=Me¬

dicus og Assessor i Høyeste=Ret. 3.) Caspak
Bartholin, Herre til Kornerup.4.) Ab¬
berr Barrholin, Rector for den Kongel. L4
tinske Skole i Friderichsborg.5.) Jacob
Bartholin, Professor Designat. 6.) Eras¬
mus Bartholin, Professor Medic. og Mathe¬

seos, samt Assessor i Høyeste=Ret.

Hun havde

kun en eneste Dotter Anna Bartholin, som

siden blev gift med Biskop Jaeob Marthiesen
af Aarhuus.

Hun var en Far=Boder til 7 Sønne=Søn¬
ner og 6 Sønne=Dottre af Berthel Barthd¬

un, til ; Sønne=Sonner og 4 Sønne=Dot¬
fre af Thomas Bartholin, til 2 Sønne¬

Sønner og 4 Sønne=Døttre af Caspar Bar¬

eholin, til 2 Sønne=Sønner og 4 Sønne¬
Døttre af Alberr Bartholin, til 2 Sonne

29
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Sonner og 2 Sønne=Døttre af Erasmo Bar¬
kholin, til 4 Dotter=Sønner og 3 Dotter¬

Vøttre af hendes Dotter Anna Bartholin.
Hun blev Olde=koder ved hendes Dotter¬

Dotter Ingeborg Jacobea til 3 Dotters=Dot¬
fer=Sønner og 3 D. D. Døttre, ved hendes D.

Dotter Søster Jacobea til 3D. Dotters=Søn¬
der og 2 Dotter=Dotters=Døttre. Ved hendes

Sønne=Dotter Margaretha Bartholin
Chomæ til een Sønne=Dottrers Søn og en
Sønne=Dotters Dotter. Ved hendes Søn¬
ne=Dotter Anna Margaretha Professor Al¬

dert Bartholins til een Sønne=Dotters Søn,
9g2 Sønne=Dotters Døttre. Hun blev endog
Gort til Tip Olde=Moder af de 2de hendes
Barne=Barns Døttre Anna Winding, E¬

kaømi Windingii Dotter, og Ælse Skave¬
nig, af hvilke den første ved hendes levende Live

bragte en ung Søn til Verden, og den sidste
een Dotter; hvilket tilsammen giør 70 Børn

og Børne=Børns Børne=Børn, som vel

maa kaldes en glorværdig Frugtbarhed. Det
er endog videre hos hende som noget besynderligt

at merke, at hun var en Professors Dotter, en
Professors Hustrue, 4 Professorers Moder, en
Professors Sviger=Moder, s Professorers Mor¬

Noder, 2 Professorers Hustruers Beste=Moder,
en Professors Olde=Moder.
G5

Ef¬
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Anna Finke.

Efter hendes salig Mands Død, som indfaldt
den 13 Julii 1629, sad hun Enke i 48 Aar, og
var imidlertiid et Mynster for alle retskaffene En¬

ker, i Henseende saavel til hendes exemplariske stille
Levnet, som og i Henseende til hendes store Guds¬

frygt. I hvor ondt Veyrligt det end var, for¬
sømte hun dog aldrig Guds Huus det maatte
snee eller blæse, storme eller slude saa meget som
det vilde, besøgte hun dog hver en Fro=Prædi¬

ken, Høymesse, Tolv=Prædiken, Aftensang og
Liig=Prædiken, og lod denne gudfrygtige Matro¬
ne sig stedse finde i Kirken, undtagen naar Lege¬

mets Skrøbelighed hende forhindrede.

Mod Fattige var hun særdeeles godgiøren¬
de, til hvilke hun ey alleene uddeelte run¬
de Almisser, men endog tog nogle af dem i

Huuset til sig, ja lod dem spise ved hendes
eget Bord. Hun søgte ey alleene ved levende
Live at bevise dem Velgierninger, men vilde

endog efter hendes Død findes godgiørende
hvorfore hun skienkede en Capital af 800 Rd.

til de Fattige, hvis aarlige Rente til Nødtræn¬
gende skulde uddeeles.

Tilsidst faldt hende etsterk Flod paa Brysket
som foraarsagede hendes Død, dog lod hun
forinden til sig kalde H. Henrich Borneman,
So
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Sogne=Præst til Vor Frue Kirke, der med¬
deelte hende det hellige Sacramente, hvorpaa

Pun, gammel og mæt af Dage, sagte udgik som
et Lys den 17 Octobr. 1677, efterat hun hav¬
de levet her i Verden 30567 Dage 9 Ti¬

ser ().

(*) Er 83 Aar 9 Maaneder 20 Dage.

28.

—e

*.
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For Januarii Maaned
findes uddragen:
1) Tiigprædiken holden af Biskopen over Ri¬
ber Stift J. Borchardson over Albrer

Skeel, trykt m4to 1639.
e) Liigprædiken holden af Biskopen over
Skaane Stift D. Peder Winstrup over
Hr. Thage Torr Otrosøn, trykt in 4td
1666.

3) Liigprædiken holden af Hans Bang, Soge
nepræst til Hellig Aands Kirke i Kiøben¬

havn, over Hr. Sten Kosensparre, trykk
in 8vo 1612.

4) Programma over Doctor Jens Bing.

5) Programma over Cancellieraad Gerhard
Schrøder.

6) Programma over Maria Dele, gift forsk
med Hr. von Wickevort, og siden med
Kongens Liv=Medico Hr. Henrich von
Moinichen.

7) Programma over Catharina Winstrup,
gift med Biskop D. Johan Wandel.

8) Programma over Anna Finke, gist med
Professor Caspar Bartholin.
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Viig“tæbifenev og Programmais
Sot Sebrrit sofaaned 1753,

ltøxnfani trpft imyikiog Stfoßninf.

Salig Hiemfærd, af dette
Fremmede,
korteligen fremviist

udi Enochs Himmelreise,
beskreven

udi Mosis første Bogs femte Cap. vers 24,

Erlig og Velbyrdig Mand

Her Førgen Brahe
til Hvedholm,

Ridder, Dannemarkes Riges Raad, og Hø¬
ºitz=Mand paa Hagenskouff=Slot, hans ade¬
ug Liigs Begiængelse, med Christelige Ceremo¬
mer udi mange fornemme Adels, saavelsom og
Geistliges og Verdsliges anseenligForsamling
bleff holdet udi Sr. Knuds Kirke i Orhense
den 7 Martii 1661.

og samme Tiid andraget
af

Lauritz Jacobsen, D.
Superintendent over Fyens Stift.

Kigbenhavn, trykt hos Henric Gøde Kongel.
Majest. og Univers. Bogt.
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(Sortalen af denne Afmindelses Tale erinde
3

F rettet til den Afdødes Hustrue,

Frue

Anne Gyldenstiern; Auctor siger

saaledes: Jeg kand vel viide hvor hart detænge
ster og smerter Eders Velbyrdige fromme Hierte,
at miste Eders gode nu salige Herre og Husbond¬
hvis Liv og Død haver været dyrebar holden,
baade hos Gud og Menneskene. Jeg kand o9
ikke undre paa, at E. V. med saa mange need¬

flydende heede Øyen=Taare saadan bedrøvelig
Skilsmisseideligen beklager, eftersom det er bad

de naturligt og christeligt; Men efterdi all Graaº
og Sorg for de salige Hensovede bor med Maae

de at skee, som af dem der have Haab om et
bedre Liv efter dette Elendige, udi hvilket de hek
med Bedrøvelse afskilte Venner, i en langt øw

skeligere Tilstand igien skulde samles, og sidenae
drig afskilles, forhaaber jeg Eders Velb. Hoy
bedrovede Hierte, ved dets andægtige Betrage
telse, ikke lidet at trøstes. Tilsidst slutter A¬
a6
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eror med et Ønske over velbemeldte Frue og hen¬
des Børn.

Udi Indgangen taler Bispen om, hvorledes

Sud i sær kand straffe et Land naar han bort¬
tager de Gamle og Viise, Dommere og Raa¬
vet, thi hvor ingen Raad er, der falder Folket,
inen hvor mange gode Raadgivere ere, der gaaer
det vel til. Her staaer for vore Øyne, som=vi
mned Vemodighed maa ansee, denne Velbyrdige
hu salige Herres Liig, som haver været een af de

fornemmeste og ældste Rigens Kaad i Dan¬
mark, som ved sin høye Forstand og viise Raad,

lkke uden stor møysommelig Besværing troligen
haver meent og tient sin Konge og Fæderneland

belimange Aar, og nuidenne høystfarlige Tind
ilde kunde være savnet.
Med hannem ere andre fleere høyviise Rigens

Mænd fornemme gamle Hoveder baade Raad
og Dommere ved Døden saa nyligen nedlagde,
at de endnu staae ubegravne; Achl det er ikke

9ot Tegn, naar saa mange Husens Piller bort¬
tages; naar Samson omkaster Stytterne Phi¬

listernes Huus stod paa, da falder Huset. Be¬
langende Erlig og Velbyrdige Mands samt stren¬
9e Ridders nu salig hos Gud Hr. Jørgen Bra¬
Hes til Hvedholm, christelige, berømmelige og

ret heroiske Livs Fremdrag og Forhold, da er
H3

han
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han sødt paa Halsked Kloster i Laaland Aar
1585 den 22 May.

Hans Fader var Hr. Steen Brahe til
Kundstrup, Danmarkes Riges Raad og Hø¬
vedsmand paa Callingborg Slot. Hans
Moder var Frue Birgitte Rosenkrant til
Piesbyeholm. Hans Farfader var Hr. Otte
rahe til Knudskrup, Danmarks Riges Raad¬

Hans Farfaders Fader var strænge Ridder Hr¬

Tygge Brahe til Toskrup, som var Hr. Axel
Brahes til Kroegholm, Ridders, og Frie

Mariæ Lunges af Barsenes deres Søn.
I hans Ungdom forblev han hos sine Foræb
dre, indtil hans Fader i Steden for Halsted
Kloster med Helsingborg Slot blev forlehnet
da blev han begiært af een af hans adelige Fad¬

dere, den Ærlig og Velbyrdige, nu salig hos
Gud, Jomfrue Sophie Gyldenstierne paa de

Tider Abedisse udi Marieboe Kloster, for A

bære hos hende, hvilket og hende blev beviiget af
hans Forældre, var han saa hos hende nogle

Aar, og efter Aar og Alders Maade blev i Guds
Frygt der optugtet. Siden hiemfordrede hans

Hr. Fader ham, og med hans kiære Brodek
Ærik Brahe og hans Fetter Falck Brahe
Axelsøn holdte ham til Studeringers og Dydere
Øvelser, under fornøden Inspection, indtil de

samtlige bleve skikkede til Sorøe, hvor de no¬
gle
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8le Aar forbleve. Derfra kom de paa en kort
Tild, til Malmøe Skole, efterdi Rector Scho¬
læsammesteds, Wester Jens, for sin fornemme

o sære Maade at informere paa, meget var ber
kømmet.

Aar 1599 blev han, for at lære fremmede
Sprog og andre adelige Exercitier udskikked
killige med forberørte hans Broder og Fetter, til

fremmede Lande, med deres Informatore, Jo¬
Hanne Isacio Pontano, som paa samme Rey¬

stil Basel promoberede in Doctorem Medi¬
Einæ, og ellers var en berømt Chriricus og
Historicus. Paa denne Reyse besøgte han sin
Broder Oere Brahe i Heidelberg, som tiente
Chur=Fyrsten for Hof-Junker. Efterat han
udi Tydskland havde beseet de fornemmeste
Stæder Slotte og Academier, begav han sig
til Basel, hvor han forblev paa andet Aar, og

blev hannem der af hans Hr. Fader, forordnet

en Hofmester, den høylærde Mand Magister
Wolfgangus Khumannus. Fra Baselbe¬
gavhan sig til Svidterland, besage der Bern,

Surich, samt andre Pladse ved Boden=See,

som Cotznitz og Lindou. Derfra reyste hay
igiennem Savoyen til Geneve, hvor han for

den gode Anordning, samt Exercitiernes Skyld
forblev i nogle Maaneder. Siden begav han sig
fra Basel, nogle Dage førend den Escalade

a Hertugen af Savoyen derpaa skeede, den
H4

Vey
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Vey ad Lion ind i Frankerige, hvor han

med begge forberørte Cavallierer, samt deres In¬
formatore, forblev til Orleantz paa andet Aar,
for der at lære det Franske Sprog og andre ade¬

lige Exercitier. Videre reyste de til Paris, hvor
de for Hoffets Skyld forblev nogen Tiid.
Siden giorde de en stor Tour ud paa Landet,
og efterat de der havde beseet mange mærkvære

dige Stæder, saasom Kochelle, Manres &c.
som for Vidtløftigheds Skyld er unødig at op¬
regne, blev han af sine Forældre kaldet hiem;
hvorfor han og med sin Broder, Fetter og In¬

formator, begav sig paa Hiemreysen igiennem
Flandern, og besaae der den fornemme Beley¬
ring, som paa de Tider forefaldt ved Schlyse.
Derfra drog han igiennem Holland, Wests
og Öst=Frisland, Bremen, og endelig kom

tilsit Fæderneland 1604, efterat han paa Veyen
havde observered alt, hvad som var værd at i Agt
tages.

Aaret derefter sagde han Hans Kongel. Ma¬

jest. Høylovlig Jhukommelse Kong Christian
den Fierde, Tieneste udi Gaarden for en Hof¬
—

Junker. Hvor han i sin Herres Øyne og dag

lig Opvartning, i Fred og Feide=Tiid sig saa¬
ledes forholdt, at han af Kongen for sin tro og

behagelig Tieneste meget var elsket, blev og imide

lertid han var til Hove, ey alleene udi alle frem
mede
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mnede Herrers Opvartninger brugt; men end og
fast med alle Hans Majests. Abgesandeer for¬
skikket; og særdeeles i den Krig, som imellem
Legge Kronerne Danmark og Sverrig paa de
Tider forefaldt, viiste han et freydigt Mod, hvor¬
ved han indlagde stor Ære og Berømmelse.
Han var og som en Opvarter forordnet at væ¬

te med salig Henrick Rammel, som var Ge¬
landter, paa hans Reyse til Engeland, der
Gidhen var skikket, for at annamme med sine Ce¬
kemonier den Orden af Hose=Baander; og

der samme Reyse den 9 Nov. forberørte Aar øn¬
skeligen var fuldendt, fuldte han Hans Majest.
Under Hof=Fanen paa det Tog for Brunsvig,

9bor han forblev indtil at Hertugen med Byen
bar forliigt, samt det Bilager til Wolffenbyr¬

kel var fuldendt, hvorpaa han med Hans Ma¬

jest. begav sig paa Reysen til Engeland.

Aar 1606 der samme Reyse lykkeligen var for¬

rettet, blev den Sl. Mand Aar 1607 forordnet
at opvarte sin egen Hr. Fader til Grønningen,
der af Hans Majest. som Gesandt var skikket til

Græv Ernst af Hassaus Bilager.
Aar 1609 blev han atter forordnet som Mar¬

skalk med Sl. Hr. Jens Sparre, der som
Kongel. Majests. Gesandt var udskikket til Her¬
fugen af Würtenbergs Bilager.Samme
H5

Aar

118, Hr. Jørgen Brahe.
Aar forefaldt Printzens Hylding, hvor han
som udi sine Ridder=Spil excellerede, forskaffede
sig en almindelig Berømmelse.

Aar 1611 blev han forordnet til Kongel. Ma¬
jestets sær Opvartere, som tilforn kaldtes Jag“¬

Fgrremænd.
Samme Aar begyndtes Krigen imellem Dan¬

mark og Sverrig, og blev Calmer af Hans
Kongel. Majest. berendt den 3 May. Samme
Dag, jog Hans Majest. selv med Opvartere
ne et Compagnie Svenske Ryttere ind i Byen
igien, som var udfalden under Ritmester Peder
Michelsens Commando. Den 21 May Kl

2 om Morgenen lod Hans Majest. løbe Storm
I Bresken blev han skudt med et
forfløyen Øsmundt, paa sit Laar, saa han faldt

til Byen.

need blant de Døde, men kom sig dog strax igien.

Og der Byen samme Dag blev indtaget, bled

den Sal. Mand af Kongel. Majest. beordret at
opkaste Løbe=Graverne. Den 12 Julii var han

og med, der Kong Carl af Sverrig havde leyret
sig ved den Danske Leyr, og vor allernaadigste

Herre giorde et Udfald, fornaglede mange af de
Svenskes Stykker, og erobrede nogle Standarter.
Mange af den Danske Adel maatte den Dag

bide i Græsset som Tønne Brahe, Lucas
Krabbe og andre. Den 23 Julii om Natten

imellem et og to, overleverede Hans Kongells
Ma¬
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Majest. den Sal. Mand Hof-Fanen, som
strax blev svoren, og skiønt den paa de Tider var
meget lang med tvende vidt udflyvende Flygeler,

maatte han dog med den strax uden Standart,
Skoe og Rem marchere, eftersom Kongen selv
forde Hof=Fanen an, og strax gik løs paa et
Datterie paa en Holm, som han og indtog, og
erobrede 2 Stykker, 4 Faner og et Proviant¬
Skib.

Samme Dag sendte Hans Majest. en Trom¬
Peter til de Svenskes Leyer, og begierte at de vilde

mode hannem i Marken. Den 24 rykte Kon¬
gen med all sin Magt til Hest og Fods fra de

Svenskes Tranchement, imellem 2a 3 om Mor¬
genen, og der Kongen af Sverrig nylig var op¬

rykt, lod Hans Majest. stikke Ild i Leyren, og
commenderede Hof=Fanen for ud, og andre Re¬

zimenter den at føige. De forfuldte hannem en

halv Miil, siden indfaldt der saadan en Taage,

at man ikke engang kunde kiende Fiendens
Huffschlag.

Efterat dette var forrettet og Steenbye¬

Skantzen, en sterk Post, samt Slottet Øland
og Banholm vare indtagne, blev den Salig

Mand hart angreben af den Calmerske Syge;
men der han igien nogenledes var kommen sig,

begav han sig atter til Armeen, hvorfra han blev

commenderet til Hlalmøe, hvor han paa Veyen
faldt
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faldt i Sygen igien, og laae nogen Tiid i Riø¬

benhavn. Imedens denne Sygdom var Ar¬
meen i Vinter=Qvarteer, saa intet videre dette
Aar forefaldt, og var det da i Oct. Maaned.

Den 29 Dec. brød sig den Salig Mand op

igien, og reyste til Rdsted, hvor Hof=Fanen
havde sit Vinter=Qvarteer.
Den 16 Jan. 1612. rykte han efter Ordre
med Hof=Fanen ind i Sverrig, og blev giordk
med nogle fleere en Cavalcade, som udplyndrede
og afbrendte Wexøe, Kiøpinge og andre Stæ¬

der. Den 6 Febr. fik de Kundskab om, at Hr¬

Gustavus var indfalden over Grentzen, og iblant
andre Stæder, brændte Vehe, hvorover Hof¬

Kanen den 8 blev udcommenderet, tilligemed de

Siællandske, Skaanske og andre Trouppek,
som dog ikkun blev in alles 620 til Hest, og hav¬
de ingen Fodfolk hos sig, hvilke mødte Fienden,

som var 3000 Mand sterk ved Wexøe, grebe

dem strax an og sloge dem lykkelig, saa der blev

800 paa Stedet, foruden de som siden fandtes
paa Veyene og i Buskene, og var det nær ved¬

at Hr. Gustavus var bleven fanget, eftersom
han med sin Hest faldt i en Vaage. Samme

Hest og endnu en Haand=Hest blev da erobret.

Den 12 blev Hr. Brahe, som enda ikke ret
havde forvundet sin Syge, commenderet at føre

g
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Fangerne need til Cronborg, som var Mar¬
skalken Herman Wrangel, med hvilken Gu¬

Epus sad og leegte Kort, der de Danske an¬
kom; Kammer=Junker Warenstedt blev den
Lid og fangen, saa og nogle Capitainer og an¬

ore, samt den Svenske Hof=Fane og andre
Standarer, et par Pauker og 10 Faner.
Fra Cronborg begav han sig til Kiøben¬
Havn, hvor han igien hart blev angreben af den
forrige Calmerske Syge indtil den 26 April, da

begav han sig igien til Hof=Fanen, som da var
300 Mand sterk; kom saa for Elsborg, siden
for Guldborre. Der Castellet efter 2de Stor¬

mer blev indtaget, i hvilket blev erobret 80 Støk¬
ker, 6 Læster Krudt, og udi Havnen 6 Orlogs
Skibe, saa og Slottet den 1 Jan. blev opgivet,
var den Sal. Mand siden med for Linkigbing
og Jennekiøbing, hvor hans Hest d. 24 Julu
blev skudt under hannem, igiennem Sadelen

ikke langt fra det Sted afdøde Tønne Brahe
paa samme Hest blev skudt for Calmer med

andre fleere Occasioner, som for Vidtløftigheds
Skyld forbigaaes.

Aar 1613 fik han tillige med Ditlof Ran¬
8ov Ordre, at rykke med Hof=Fanen paa Veyen

til Kiøbenhavn, den 20 Jan. da Freden paa
Grentzen blev sluttet.
Den
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Den8 Februar. blev Hof-Fanen udi Hans
Kongl. Majests. egen Nærværelse reven fra Stan¬
gen, hvilken den Sal. Mand selv beholdt, som

den der saa længe havde ført den og udi mange
fornemme Occasioner for den dristig voved sit Liv

it Fæderneland og Konge til Tieneste; og der

Stangen af Hr. Lauritz Lindenov var brudt,
bleve alle Herremændene forløvede; men Mar¬

skalken og Jørgen Brahe bleve advarede om

at opvarte Hans Majest.
Den 19de Junii blev han forordnet at følge

Mogens Ulfeldt til en Hertugindes Bilager
af Pommeren, som stod til Berlin eller Cøl¬
en an der Sprøe, og var han paa Reysen

Marskalk. Ester en og anden lang Hof= og
Kriigs=Tieneste samt megen udstanden Besvæ¬

ring, besluttede han engang at slaae sig til Rolig¬

hed, efterat hans kiære Fader havde leveret han¬
nem sin Gaard Hvedholm; lod saa, efter Guds
flittige Paakaldelse, samt Faders og Venners
Raad tiltale Ærlig og Velbyrdig nu Sl. Mand
Hreben Gyldenstiern til Worbore Danmarks

Riges Kaad og Kongel. Majests. Befalnings¬
Mand paa Bøfling, om hans kiære Dotter

Jomsrue Anne Gyldenstiern, som hannem og
blev lovet og tilsagt, paa Worbore d. 21 Jan.
1614. Efterat han den 13 dito tilforn havde
taget venlig Afskeed fra Hoffe til Haderøleff

og Hans Kongel. Majest. for hans nøyagtige og
tro
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kroe Tieneste, havde naadigst forlehnet hannem
med Rygaards Lehn.
Aar 1615 den 27 August. blev hans Bryllup

9øytidelig holdet udi Aars med forberørte hans
Kiæreste Jomfrue Anne Gyldenstiern, og le¬
dede de tilsammen i et kjærligt Ægteskab 45 Aar
SMaaneder og 13 Dage. Dette deres Ægte¬
kab har været af Gud velsignet med 8 Børn, 4

Sønner og 4 Døttre; afhvilke de Fire iog strax
efter Fødselen ere hendøde; af de 4 andre, som
komme til skiæls Aar og Alder, ere Jomfrue

Sirgitte Brahe i hendes Alders 19 Aar, og

Jomfrue Metre Brahe i sit 8de Aar, i Her¬
ken hensovede, og lever nu igien Ædle og Vel¬

byrdige Mand Sreen Brahe til Knudstrup,

samt Ædle og Velbr. Mand Preben Brahe
til Engelstrup.

Aar 1616 blev Hr. Jørgen Brahe af Kon¬
gen forlehnet med Sebygaards Lehn i Siæl¬

land. Aar 1617 blev han forlehnet med Ha¬

genskoufs Lehn, hvilket han nu udi 44 Aar

haver besiddet, og omendskiønt hannem tidt af

Kongel. Majest. Kong Christian den Fierde,
Øsel og andre Rigens herlige Lehne blev anpre¬
senteret, saa dog efterdi han elskede Rolighed,

udvalde han hellere med det (om end lidet) at
nøyes.

Aar
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Aar 1619 blev han af Kongen forskreven at
møde udi Halmsted,hvor begge Kongerne,

Hans Kongel. Majest af Danmark og Kongen
af Sverrig kom tilsammen.

Aar 1623 den 8 Febr. var han med Cantzø¬
ler Hr. Christian Friis, nogle af Danmarks

Riges Raad og andre af Adelstanden, tilsam¬
men 23, forskrevne til Sorøe, der efter Kongel¬

Majest. Kong Christian den Fierdes naadige
ste Behag med samtlige Danmarks Riges
Raads Raad, og meenige Adels Samtykke, a

stifte et Kongeligt og Adeligt Academie, som og
blev sluttet og til Ende giort den 8 dito.

Aar 1624 den 24 Maji blev han med mesten
all Adelen forskreven til Bytow, til Sl. Her¬

tug Ulrichs Høylovlig Jhukommelse, hans Be¬
Samme Aar blev han Kirmestet

gravelse.

over et Compagnie Adels Heste her udi Fyen.
Aar 1627 den 31 Maj, i den Keyserlige Kriig¬

blev han af Kongen forordnet til Stade at væke

General=Kriigs=Commissarius. Den 10
Juli blev han af Hans Kongel. Majest. fororde

net, tilligemed Hr. Cantzler Christian Tho¬
masen, at være Ambassadeur udi Enged

land og Frankerige, og begyndte deres Reyske
til Engelland den 25 Julii Aar 1628. Den

2 Jan. droge de fra Engelland til Frankerige,
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Vbar Kongen af Frankerige den gang i Be¬
egringen for Rochelle. Samme Ambassade
og atter sit Endskab den 25 May, saa at Ge¬
andterne igien ankommei Engelland den t

Jnli. Den 24 Aug. ankom til dennem Sal.
J. Palle Rosenkrantz
skulle være Ambassadeur
Forlov og Ordre ankomme

om udi deres Sted
aa de efter naadigst

gien i deres Fæder¬

ne=Rige Danmark med heel god Forretning,
den 14 Oct.
I Nov. Maaned blev den Sal. Mand ved

Kongel. Majest. egen Missive anmodet, at være
Commissarius, hvilket han dog ikke vilde paa¬
ldge sig, eftersom han i sit eget Fæderne Rige
Eh vilde cedere General=Major Slammers¬

Corff, som skulde været over hannem, og til¬
forn havde været under hannem, der han var

General Krlige Commissarius til Stade.
Aar 1632. blev han for sine Ridderlige Gier¬

ninger af Kongel. Majest. hoylovlig Jhukom¬
melse, honoreret med den Ridder Orden af E¬
lephanten.

Aar 1634, til hans Printzelige Durchlauch¬
sighed Herrug Christian den Femtes Bila¬
ger som prægtigen blev paa Kisbenhavns
Slot den 8 Octobr. celebreret, var forordnet 4

General Marskalker, som ey i Danmark til¬

Februgrius 1753.

forn
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forn var brugeligt; Iblant dennem var den Sh¬
Mand den første.

Aar 1644 den 11 Dec. blev han udvaldt a
bære Danmarkø Riges Kaad, og giorde sin
Eed paa Kiøbenhavns Slot. Samme Tild
blev han med nogle fleere befalet at forblive hoe

Hans Majest. udi Regieringen, imedens Rigend
Hofmester Hr. Corfitz Ulfeldt, Cantzler Hr¬

Christian Tomasen med fleere vare paa Gres
tzerne for at handle om Freden.

Imidlertiid og ellers siden, blev han mang
gange forordnet, at tractere med adskillige frene,

mede Herres Gesandtere, saasom Kongens a
Frankerige, Engelland, de Herrer Gene

fral=Staters og andres; og omendskiønt mange
vigtige og dette Rige sær magtpaaliggende Sø¬

ger, i denne Sal. Mands hoybetroede Charge
ere forefalden, ikke uden stor Molestie, Viden¬
berdighed og Tiders Forvirring, saa dog have¬
den Sl. Mand med Legemet saaledes aflagt der
ie sit høye Kald, som en skarpsindig, ialle Tind
vel forsøgt, igiennemgaaen, dreven Mand, det
alle sine publigve, saavelsom private Affaires
havde Henseende til Enden, som ey alle Tiden

formedelst Lykkens Ustadighed er Begyndelsen
liig, havde for Gud og alle Retsindige en go¬
Samvittighed, og efterladt sig et høyt beromm,

ligt Eftermæle, at for hans Raad, hverken ham
g
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Fæderne Rige, eller nogen derudi erkommen udi
eraad; men fast heller mange ideres Ueraad har
vd hans Raad befunden sig vel. At leve saa

innn lever, det er det beste Liv; at leve at intet vides,
A man lever, er et obseur og elendigt Liv; at in¬

et Liv meere have og dog leve, er det berømme¬
igste og ypperligste, ja et ret heroisk Liv.
Fra denne Sl. Mands første Barndom, ha¬
ver det været bekiendt, at han levede hos Gud i

Sudelighed; hos hannem selv i tugtig Ærbarhed:
9os hans Herre og Konge i Troskab; hos hans
Fædernelandivelmeent Forsorg og Omhue; hos
hans og Rigens Fiender i fuld Courage og mange
mnandelige Gierninger; høs hans Kiæreste i en op¬

rigtig Ægte=Kiærlighed; hos hans Børn ifaderlig
Omhu, hos hans Ligeigod og siinlig Omgiengelse,
hos den Fattige i en overflødig Gavmildhed; hos
hans Tienere i Forfremmelse; hos alle i Ydmyg¬
hed, Ærlighed og Oprigtighed. Her, som død

ynes han uden Liv, men lever dog idisses, og alle

efterkommende Slægters, ved stedse skinnende
Dyder, stedsevarende Minde, ja lever med Gud
uden Død ævindelig.

Han var af Gud her i Verden begaved med
en anseelig Formue, havde et statlig stykke Gods,

dog uden nogens Fordeelelse med Ære og en
9od Samvittighed samlet; han opbygte selv fra

Roden af skiønne Borge og vel udstafferede Stæ¬
I2
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der; men dog lod han sig aldrig af Verdens
Medhold saa indtage, at han jo med større Af¬

traae saae til det ævige og uforgiengelige. Kir¬
ker og Guds Huse bære derom synlige Vid¬
ne, hvilke han med Mure udvortes, indvortes
med Alter=Tavler, Orgelværker og Prædikesto

ler rundelig haver beprydet; ja og endeel gandske
af nye opbygt.

Der Indvaanerne paa Helnesz, udi Hat
genskouff Lehn, tit og ofte maatte for Veyens
Langhed og Strandens Overløbelse Skyld, enb¬

bære den Trøst, de af Guds Ord, ved deres

Siæle=Sørgerei Synderbye boendes skulde höe

ve; da haver den Sal. Mand ved Kongel. Ti
ladelse, der paa Landet en Kirke ladet bygge,
hvilken Aar 1618 den 1 May af den hæderligog

høylærde Mand Doct. Hans Michelsen, for¬
dum Biskop her udi Fyen, først er bleven præ¬
diket.

Som den Afdøde daey har ladet Guds=Hule
staaet øde, saa allermeest haver det ey været oo

for hans Nærværelse, som er det fornemmessk

Smykke. Thi ved Guds Ords flittige Horelse
og Sacramenternes idelige Brug beprydede hav

Guds Huus, og dette hørdte Guds Ord var
hos ham ey uden Nytte, men han ved dagtg
Læsen, fornden idelige Aften og Morgen=Bom

ner, som i hans Huus aldrig ved nogen Foo
hive
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hindring blev efterladt, forkyndte det selv for sin
Gandske Familie, og at det ey af den Slægt,

oin skal komme, skulde forglemmes, haver han
indeget af Guds Ord, som vel meriterede videre

vunndt at blive, samlet og det med egen Haand
sammenskrevet.
Han reyste aldrig saa stakket, han jo havde

ndget af Guds Ord paa Veyen med sig at læse,
og at han det ey som et løst Boskab med sig før¬

V, eragtedes siden af hans Endeligt, der all
Verden maatte forlade hannem, og han maatte
forlade alle Ting her i Verden, da han ved
Guds Ords Styrke ogi Hiertet indfæstede Trøst
Sygdommen udi sidst antrængende Smerte
med et uforandret Sind, forlod, forgiettede,

foragtede alt verdsligt, og med saa freydigt ufor¬
sagtet Hierte var sin Frelsere Christo indi Døden
følgagtig.

I hvad Høyagtelse Ordets Tienere vare hos
hannem vide de om at vidne, som under hans

Handthævelse, gode Forsvar og Promotion have
boet tryggelig, og endnu af hans efterladte Li¬

beralitet, af hans egne Gaarde deres Opholds
Formeerelse evindelig nyde. I hans Sygdoms
Langvarighed var ingens Besøgelse ham kiærere

end Præstens, og naar hannem det ringeste An¬

stød paakom, maatte der strax Bud efter han¬
nem; Som han for Christi Skyld ærede ans
I3
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Tienere, saa underlod han og ey at ære hannem
i sine Lemmer; og fordi Gud havde rigelig ved
signet hannem, saa gav han og igien rigelig, og

som en ret Rüg her i Verden meddeelte ey4
leene de Betlende men endog Huus=Arme, saa

han rettelig giorde sig rig udi Gud, og i gode
Gierninger.

Han lod sig det ey være nok, de Hospitaler¬
som af andre stiftede, vare hannem tilkomne in

Fundatzernes yderste Prikke vedlige at holde
men og selv ved sin Gaard Hvedholm, stiftede
med god Anordning et fornemme Hospital, som

og et ligedant ved hans Gaard Brahesborg

skal stiftes.

Med hans hierte Kiæreste og inderlig elskk¬
Frue, levede han i besynderlig god Forstaaelseo
Kiærlighed. Hans Børn elskede han meget høye

og foruden den store Omhu han bar for dere¬
Velstands Forfremmelse her i Verden omgl

kedes han dem med stor Mildhed, beskikkede med
dennem god betiden sit Huus; foreholdt dem sin

Villie mange gange mundtlig, og efterlod dem
nem den skriftlig; formanede dennem paa begye
Maader til Eenighed, deres gode Moders Raa

ialting lydigst at følge, hvorved, sagde han,
seg stedse har befundet mig vel.
ad
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Med sine egne Pagrørende, saa og andregamle
Venner fordte han altid en sin, fornuftig og
ørigtig Omgiengelse, saa de i hannem haver
vulsket, somme en Fader, somme en troe Bro¬
ver, og alle en trofast Ven. Hans Fæderne¬
vilse savner en troe og i alle Maader velmee¬
nende Patriot, i ham som redelig i sin Tiid, lod
igdets Nytte og Beste være angelegen, og sær¬
deeles maa denne Provinces
Hannem, eftersom han deres

Indbyggere beklage

Nytte og Fremtarv

ined all Omhyggelighed har fremmet, hvilket hav
vilske, der han formedelst Sygdømey kunde væ¬

Ee paa de Steder, hvor disse Rigers Tarv skul¬
de observeres, saa underlod han dog ikke skriftlig
sit Betænkende at meddeele, og dette ruinerede
Lands Tilstand at tilkiendegive til Rigens Hof¬
Resker, nu Rigens Drost, samt Ober=Se¬
Eereren og andre af Raadet, paa det intet paa
hans Side skulde mangle. Imedens han med

Svaghed saa længe var behæftet, bekymrede han
sig ey om sin egen Handel, men det almindelige

Beste var ham meere i Tanke, og dets Velstand
sørgede han meget for.

Enhver, som er hans Retsindighed bekiendt,
kand tænke, med hvad Hierte han som en ret troe
Dansk Patriot, isin Svaghed, maatte til Kon¬
gen af Sverrig her i Othense, og siden der

Freden igien fast saa snart var brudt, som sluttet,
større Svaghedigien did udfores, ogend maatte
I4
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smertelig fornemme, at de Provincier, for hvilke
han og saa mangen Dansk Mand, tilforn maats

te ridderlig vove sit Liv, skulde nu ved Tidernes

uforbigiengelige Forandring blive Fienden til
Eye, hvilket og hans Svaghed saa meget forø¬

gede, at man det heel merkelig kunde kiende.
Mod sine Undermænd var han mild, hialp alle

til rette, om ellers Forbedrings Haab stod til at
oprettes. Han forfremmede gierne sine Tienere,

saa mangen ærlig Mand lever i Riget, som ved

hans Haand er opkommen og sidder i god Vel¬
stand.

Retten havde han overalt for Øyne og den

bar hans Handels Rettesnor. Han sagde med Fr¬
hed hvad hannem om Hiertet var uden Hene

seende til nogens Tykke eller Mistykke, naak

han havde Retten og en god Samvittighed paa
sin Side. Gud give et hvert ærligt Hierte det
som den Sal. Mand alleene førde med sig af
Verden i Graven, nemlig en god Samvittighed
for Gud, og et priseligt Eftermæle for alle Mene
nesker.

Han holdte ved Gud i sin Velmagt, thi for¬
lod Gud hannem ikke i sin Vanmagt. Skiont
han var Svag og vanmægtig, var han dog av
drig i Trøst, Haab eller Taal afmægtig, men

jo svagere i Sygdom, jo elendigere i Pinese
ster¬
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srerkere i Skriftens Trost, jo herligere i Taal¬
modighed.

Det vilde her blive for langt at opregne, hvad
sig Stykkeviis udi 3 Aars Forløb hos saadan
snilgvarig Sygdom haver tildraget, giores ey
geller fornøden medens vitterligt er, ingen men¬
seskelig Hielp, som ved fornemme Doctores

væere sig i Jylland, Kiøbenhavn eller her i

Iyen eller andre Stæder, deres Raad opsøges
runnde, ingen Venners Omhu, ey heller den

som fornemmest er, Gudsfrygt medalvorlig For¬
døn, at være forgiet eller efterladt. Men som
der til hans høye Alder, et heftig Flod for Bry¬

sket plagede hannem i mange Tider med Lege¬
mers Mattighed, og Kræfternes Forsvekkelse, saa
at Maven ey meere kunde tage Spise til sig, el¬

ler nogen Føde fordøye, saa slog sig paa det
sidste dertil en Diarhoea, som formedelst Gal¬
dens Overløbelse foraarsagede stor Ueroe og Pine.

Endskiønt og den hæderlig og høylærde Mand

Doctor Christian Luja med største Fliidbrug¬

e alle tienlige Middeler, som og Pinen under¬
tiden stillede, kunde dog ingen Medicament, der

alting nu begyndte at lude og til Enden at helde,
imod Guds Forsyn hielpe.

Ihans Velstand var det hans største Lyst at
discourere med lærde Mænd om Troens Funda¬

mental Artieler, saa og hvad Samvittigheden
I5
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baade kunde stødes paa, og hielpes med. Den¬
ne Lyst fandtes og hos hannem indtil hans Dø¬

de=Dag, saa at naar han blev hart af Pinen

angreben, da var hans største Lyst efter Herrens
Tienere, at han med dennem til Pinens Forline

dring, vilde tale om Guds Huusholdning.
Der han Aar 1660 den 4 Oct. om Natten
imellem et og to hart blev angreben, lod han fore

dre til sig sin Sogne=Præst hæderlige og vellærde
Mand Hr. Jacob Lodvigsen udi Horne, for
at blive deelagtig udi IEsu Legeme og Blod, hvil
ket han og med stor Andagt forrettede, og to9

han da med bevægelige Ord Afskeed fra sin Frue,
Børn og Børne=Børn, saa og med sin Svok

ger Hr. Henrick Gyldenstierne til Schoufs¬
boe, som da varstilstæde, og ellers ofte besøgte

ham i hans Svaghed.
Men Gud opholdte ham den gang, saa han
begyndte det nye Aar vel med Smerte, dog med
større Taalmodighed, hvilket han tilkiendegav,

da hans Sogne=Præst ved Fiellebroe Mestet
Hans Leth udi Kinge talede med ham om
Guds Barmhiertighed og Retfærdighed. Ende¬
lig efter lang udstanden Sygdom og Smerte syn

tes det ham en Nat, da han havde havt nogen

Rolighed, at Gudstod ved Sengen hos hannem,

og forsikkrede hannem fuldkommen at han snat
vilde forløse hannem fra denne elendige Verden¬
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o der Jomfrue Klare Gyldenskierne, som i
Puns Sygdom havde opvartet ham saa trolig,
soim hun havde været hans eget Barn, kom til

um, forkyndede han hende det med Fornoyelse
at hans Pine nu skulle have en Ende. Hertil

vdden 11 Febr. en Begyndelse sig see ved et An¬
ssød, som paa alle Anstød syntes at ville giøre
nende. Hvorfor den Sal. Mand og skikkede

ig til Hiemfart og som Sogne=Præsten Hr.
Hoovig Jacobsen samme Dag havde holdet
Seneste paa Gaarden, forblev han hos ham, og
inedemed ham om Døden. Dagen derefter paa¬

oin hamsen Besvimelse, som gandske forandrede
huun til Døden, hvorpaa han hensovsamme Dag
viorken3 Ovarteer til 10 om Aftenen.
Dans gandske Alder var 75 Aar 9 Maaneder

oger og 1 Dag. Udt denne Sal. Mands sør¬
vrilge Skilømisse vare tilstæde hans Børn og
Serne=Born, Hr. Green Brahe, Hr. Pre
pnl Brahe, Frue Sophia Rosenkrantz,

vene Susanne Giøe, Frue Sophia Rosen¬
rang, Sl. Hr. Anderø Billes ti Damsboe,
samt Jomfrue Klare Gyldenstierne, Jomfr.
Inne og Sophia Brahe, saa og Jomfrue
Fnne og Karen Brahe, ligeledes var og til¬
sæde Hr. Jacob Lodvigsen, Sogne=Præst i

Horne, og Hr. Jacob Hansen, Sogne= Præst
Svanninge.
Dis
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Disse Efterfølgende har giort adskillige Digt
over den afdøde Hr. Jørgen Brabe, nemlig

1.) Hr. Jørgen Kosenkrantz et Dansk Vers¬
2.) Hr. Marcus Giøe et Dansk og Latinsk
Vers. 3.) Th. Bartholinus et Latinsk. 4.)

Johannes Severini Lerh, Præst til Her¬
ringe og Kinge har ved et Latmsk og Dansk
Vers viset sin Ærbødighed mod den Afdøde.
c.) Ligeledes findes et Latinsk og Dansk af Hen¬

ningius Claudiades, Præsk i Riøge, som
er skrevet den 5 Martii Aar 1661 ihans Alders

72 Aar. 6.) Ligesom og et Latinsk og Dansk af Pe¬

der Jørgensen Clinckberg, Præst til Syn¬

der Brobye. 7.) Et Epitaphium paa Latinog
Dansk, skrevet af Peder Elielsen Mehrn,
Vice=Bibliothec. paa Kiøbenhavns høye

Skole. 8.) Et Latinsk af G. Fogh. Aarh. 9.)
Ligeledes et paa Latin ved Johannes Urrecht¬

10.) Et Latinsk, Dansk og Tydsk af Johanne
Srunchardio Alsenio.

K
Traur¬

5
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Traur=Rede
welche bey

Des Hochgebohrnen Herrn,

Herrn Øhristian Syldenleu,
Rittern, &c.

Dero Königl. Majest. zu Dänmark, Norwegen,
k. Feldmarschalck=Lieutenants und Ober=Cam¬
mer=Herrn, ic. Leichbegängnis, bey hoher Ver¬

samlung, auch Königl. Allergnädigster Gegen¬
wart Anno 1703 den 6 Septembr.
gehalten worden,
von

Hect. Gorrfr. Masio.
S. S. Theologiæ D. Prof Publ. und Teutschem

Hof=Prediger.

Copenhagen gedruckt bey Joachim Smitgen 1709.
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den forestaaende Titul kandsees, at den

Lule ne Ligprædiken er holdet og skreven paa
Tydsk. Baade er det en stor Mand,
samme er skrevet over, en stor Orator har isam
me viist en stor Veltalenheds Konst, og i Hen
seende til Trykken og KobberstykkernesZirater,
bærer denne Klage=Tale Prisen fremfor
Danske Liig=Prædikener.

alk

Dedicationen er indrettet til hendes Høsk
Haade, Frue Dorochea Keag, den afsiæle
de Herres efterladte Gemahlinde, som i sær raae

des til at holde Maade i Sorgen, for derved a

sætte sig saa meget desto bedre i Stand til at sød
ge for hendes unge Poders gode Opfostrelse.

I Indgangen læses dette. De Efterblevnes
Klage er Dydens beste Ære=Støtte, og størk
Folkes Fortienester kand snarere fuldkommen biv

ve beskrevet med Taare end med Blek. Her
Verden vilde man let forglemme de Sepers=Tegn

og Laurbær=Krantze, som de tapperste Heldte)
levende Live have forhvervet, dersom der ey tille¬
ge af mange Hænder blev strøet Cypresser ved
deres Lüg; Dahine ofte allene ere at tilskrive Lyk

ken, saa ere de sidste derimod et stort Beviis pan
deres efter Fortieneste erkiendte Dyd.

Hir
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Ver anfores Hendes høye Uaades Klage,
det denne store Sorg i sær bejamrer, at hun
vud dære et Foster under hendes Hierte, som er
Gaderlos, førend det engang selv kand sige Fa¬
vr. O Gud! hvor vidt gaaer dog det menne¬

vrulge Livs Elendighed, naar man ikke engang
uider skaanet i Moders Livi vor Jammer gaaer
nderede an, førend vi engang selv kommer ind i
vernne Jammerdal, og Aarsagen til vor Smerte
* alt fød, førend vi selv kand komme ud af Mo¬
ders Liv.

Den afdøde Herres ældste Dotter, samt sam¬
mnes eneste Broder, der nu paa denne Tiid er
paa sine Reyser, kand ey noksom finde Ord at

kilkiendegive deres Sorgs Størelse med. Alle
ere nedslagne. Enhver retsindig og fornuftig
Mand i Landet beklager, at Frugten af saa man¬
9e Aars Reyser, at en overordentlig Færdighed

i Kunster og Sprog, at en mageløs Krigserfa¬

renhed saaledes skulde paa eengang gaae til Grun¬
de. Vissdoms Skolen haver her mistet sine

Videnskabers fuldkommenste Foster, og uvented
laber Konsternes største Liebhaber. Vores Zion

beklager billig et æred Medlems Forliis, som i
sit Fæderneland haver været et besynderligt Exem¬
del paa en gudfrygtig og retskaffen Vandring for

Gud, og der tillige blant Fremmede altid har viist
sig som den Evangeliske Troes standhaftige Be¬
kiendere.
Hvad
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Hvad skal man sige om dig, duærede Skark
af bevæbnede Mænd: Det lader som Sorgen

var bleven dig egen. Du taber i den Afsiælede
din Feldr=Herre, som hele Europa kiendte

og som du selv stod i Tvivl om, hvad enten d
meere skulde elske eller ære ham, hvad enten d

meere skuldefølge hans eget tappere Exempel, ellet
søge at behage ham.
Bedrøvelsen over det Tabte, strekker sig ende
og til Scepter og Krone. Vores dyrebareste Lam
ders Fader, (*) som sees nærværende ved dem

ne sørgelige Liigfærd bevidner med sin høy
Nærværelse, at han er ligesaa vemodig ved den
Høysalige Gyldenløves Begravelse, som han
blev rørt ved hans uventede Død. Denne vo
res Allernaadigste Monarch, har, om eller

nogen i Verden veed at sætte Priis paa og be¬

lønne Fortienester, efter sin Viisdom vel og nøyk

oberveyet, at Troskab og Tapperhed, tilhaabeføye.
med saa mange andre Dyder, ere vel, efter den
store Kong Friderich den Andens Mundhelv

er rarr Vildbrad, hvorfore slig Forliis vel d
billigen med heele Landet og dets Fader bør gage

enhver nær til Hierte, naar saadanne tro og E
delige Folk blive borttagne. Ligesom Kong Do¬
vid fuldte den tappere Heldt Abner til Graven)

saa har og den Hordiske Konge giort ved dem
ne

(*) Kong Friderich den Fierde.
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se hill Høy=Salige, og vil sligt i Fremtiden bli¬
samme til en altid varende Roes, at een saa

foot Konge har staaet bedrøvet ved hans Lüig.
Cexten, som Hans Høye Excellence Gyl¬

enløve selv havde udvaldt sig, at der skulde for¬
figres over ham, saa og tillige med egen Haand
øskrrevet paa en Seddel, havde han taget af

Balm. den 103. vers 15, 16, Anlangende
Et Menneske hans Dage, da ere de som

Græs, som et Blomster paa Marken, saa
skal han blomstres; Vlaar Veyr farer o¬
der det, da er det ikke mere til, og detø

Sted kiender det ikke mere.
Den gudfrygtige Kong David har vel tillagt

Mennesket mange Navne og mange Tituler, men
kun liden Ære; Snart er et Menneske for ham

om Græs, snart som et Blomster, og snart som
en Skygge, og naar han eftertænker det ret, sy¬
nes han enda, at havegiort formeget deraf, hvor¬
over han siger, Et Menneske er som Intet. De

store Folk ere herfra saa lidet undtagen, som de
mindste, og Menneske ! naar du ret betragter

bin hele Leve=Tiid, hvader velsamme da 2 Intet
andet end et hastig Løb fra en Grav til den an¬

den, ud af Moders Liv ind Jørden,
i
vores al¬

ses Moder. Betragter man det ret, begynder
Gat døe, samme Øyeblik vi begynde at leve,
Februgrins 1753.

thi
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thi et Menneske maa jo deele hvert et Øyebik
med Døden.

Det gaaer med vores Lives Lys, som mede
andet antændt Lys, det fortærer sig fra samm

Øyeblik af det begynder at brænde; Hvad *
Nennesket vel og ret kalde sin Livs=eller Leve
Tiid' Den forbigangene Tiid er allerede borke

den tilkommende er endnu ikke der, kand og før

gelig ey blive regnet; Den Nærværende er iik¬
et Dyeblik, thi imedens du staaer og vil næve
den er den allerede smuttet fra dig bort. e
vores Leve=Tiid da saa kort, maa man des

mere forundre sig, hvorfra den Daarlighed koim,
mer at endog Folk, som vil agtes for kloge

gjøre sig Bekymring over, hvorledes de skal før¬

drive Tiden; men achl du Dødelige, gior o
kun ingen Umag derfor, Tiden fordriver sig seiv¬
vil og vist snart nok fordrive dig selv med.

Den høysalige Herre Christian Gyldenie
velod sig som et prægtigt Blomster førstegangF
Det

Riøbenhavn den 28 Februar. 1674.

2

kand ey være nogen af os ubekiendt, af hvilkee
høy Haand dette deylige Blomster haver væk“
plantet, og hvorfra den har bekommet sit Ansfkøe
af Purpur=Farven. (*) Han lærte endnu som

Barn at prise og love sin Skabere, Ydmygen.
og

(*) Kong Christian den Femte.
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Vde Retfærdiges Klogskab slog og i denspæde
Alder faste Rødder i hans unge Hierte.

Han

vrfremmedes saaledes i alt godt, at man havde
Aarsag høyligen at forundre sig derover thi i
uns Barndom fandtes der virkelig intet barn¬

Vilg høs ham undtagen Alderen.
Han var neppe bleven 9 Aar gammel, førend
nuan allerede ansaae ham for dygtig til at reyse,
9g begive sig ind i den vide Verden. I Aaret
1683 gik han til Holland, hvor han ikke al¬

ene for sin deplige Gestalt, men endog for sine
herlige Gemyts Gaver, samt modene Forstand
een endnu umoden Alder, af alle blev elsket,
Eret og høyt agtet. Men som hans overordent¬
ige gode Gemyt og Legems Gaver end videre skul¬

de bearbeydes, blev han, da han neppe havde
fyldt sit 14 Aar, sendt derfra til Turin, hvor
han under den nu regierende Dronnings høybe¬

stalte Hr. Ober=Hofmester von Waltern kloge
Opsyn, forblev halvandet Aar, paa det der væren¬

de berømmelige Academie, fortsatte derpaa sine

Reyser igiennem Italien, og indfandt sig igien

i Riøbenhavn den 16 Julii 1690, efterat han
paa tredie Aar havde seet sig om blandt Frem¬
mede. Hvor han endog kom, forundrede man

sig over ham, og ærede ham; thiman saae iham
det Sprog opfyldt, fra Norden kommer
Guld.
K2
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Det er enstor Daarlighed hos adskillige Natio
ner, at de, som jeg meener, først søge at ville oved

tale sig selv, og dernæst andre, til at troe, det dek
iælden er en fyrig og levende Geist at treffe her¬
inde i disse kolde Lande. Vores Høysalige Hr

Gyldenløve var i Stand til med sit Exempe
at betage dem denne falske Meening; thi de fandt
at han overgik deres allermeest levende og før
nemmeste Ungdom, ey allene i alle saadanne Ø
velser, som man kalder Ridderlige Exercitia, men
endog i Sprog og solide Videnskaber, hvormed

Fædernelandets almindelige Nytte i sær best “

tient. Imidlertiid var den Høysalige Hr. Gy¬
denløve saa beskeeden, at han neppe vilde viv¬
at have lært noget omendskiønt han langt ove“
gik andre, hvorvel at det dog visselig var mege“

for en Herre af hans Alder, at kunde tale o
skrive paa fa 6 S cog.

Den Høysalige Herre var efter sin Hiemkom
til Kiøbenhavn ey længere tilstede der i Bye¬

end som 10 Dage, thi den 26 Juli samme Am¬
1690 reyste han med hans høye Excellem

Stadtholder Gyldenløve til Horge, men kom
dog mod Enden af Aaret igien tilbage til Rese
dentzen. En fyrig Geist kand saa lidet som So¬

len selv staae stille, Begjerlighed til at see ogie
re noget mere i Verden, hvormed den i sin 2m¬
kand tiene Fædernelandet, driver dem ofte doe¬
deres Kræfter, for at giøre Gemyttet desto mmen
fulde
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undtommen. Saaledes gik det og med den Høy¬
øtr. Hr. Gyldenløve, som i et Aar reyste fra

et 9derste Synder i Italien til det hardt ad
øderste Horden.

I Aaret 1691 reyste hans høye Excellence
viler ud igiennem Schweigz til Frankerige,

at der at giøre et Feldtog med, ligesom Hoy¬
somme ogsaa i Feldtoget ved Leuze aflagde sin
svorste Tapperheds Prøver, samt hele Feldtoget

Gennem noksom gav tilkiende, at han ey førde
enl Løve i Navnet alleene, men havde og sam¬
ines Tapperhed i Hiertet. Da Feldtoget var til

Ende, kom han igien tilbage til Kiøbenhavn.
Jeg tor ey befrygte nogen skal nægte mig sit
Biefald, naar jeg siger, at vøres høysalige Hr.
Syldenløve saavel i sine Feldtog, som paa
sine Reyser, ey gik frem paa de Reysendes meest
almindelige Maade, men efter de Regler, som

aavelden guddommelige, som menneskelige Viis¬
dom foreskriver. De fleeste bringe ey andet fra

deres Reyser hiem med sig, end som en ringe Af¬
mindelse hvorledes Husene her eller der seer ud

hvad Vartegn der er at finde paa de beste Gast¬
Aber=Gaarde, med andet saadant, de bekymre
lig derimod ey om det, som angaaer Staten paa
ethvert Stæd. Andre bringe som oftest ey andet

9em med sig, end en tom Pung, et sygt Legeme,
og en besmittet Samvittighed, hvilke Brek dog
K3
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ey kand skiules sikkert nok under en fremmed Klæ¬
de=Dragt.

Vores bortsovede Hr. Gyldenløve reyste paa
en anden Maade; Han vogtede sig blant Fren

mede, at han ey selv skulde blive fremmed forde¬
Liv der er i Gud; han indsage den Forskiæl, det
er imellem den sande og falske Guds Dyrkelse¬

for at elske hin saa meget desto ivrigere men a

skye denne. Han betragtede Verden, men iik¬
for at misbruge den. Han tog de jordiske For
fængeligheder i Øyesyn, ey for andet, end at for¬
agte dem. Andre Folkes gode Sæder antøg

han for at følge dem, men deres Feylbemerkeo

P
han ogsaa, for derefter at rette sine egne.

vind selv maa tilstaae, at det aldrig har fattede
hos ham paa Hierte Mod og Tapperhed, so

lidet, som paa Leylighed at lære Krigen, dens ki¬
ge Indretning og tappere Fuldførelse.

Han havde den Lykke under den store Feloe¬
Herre, Hertugen af Luxemborg, at lære en sio¬
Kriigs=Erfarenhed, fra hvis Side han og aldtm
beeg, endog ikke i de største Farer. Tappe

Siæle elske deres Lige, hvad Under var det Fe¬
derfor, at høybemeldte Printz særdeles elskede oo
høyagtede vores Salige Hr. Gyldenløve, o

stedse vilde have ham hos sig, saavel ved at so¬
de som vinde.

39º
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I Aaret 1692 reyste hans høye Excellence
vuin niye til Frankerige, hvor han først var o¬
verdærende ved Hamurs Beleyring, bivaanede

perpaa det blodige Treffen hos Steenkirken,

hoorpaa han begav sig til Catalogne, for der
* lade sig forestille det Regiment som Køngen

a Frankerige havde givet ham, samt bilagt

det Navn Regiment Royal Danois eller Der
Kongel. Danske.
Da hans Klogskab og tappere Opførsel saa¬

des havdetilveyebragt ham Berømmelse og Ære
fremmede Lande, vilde den i Gud Salige Kong
Christian den Femte ikke, at samme i Fæder¬
helandet selv skulde blive uerkiendt eller ubeløn¬
net, han skienkede ham derfor den ældgamle be¬

kømmelige Ridder=Orden af Elephanren, som

hans nu regierende Kongel. Majest. Kong Fri¬
derich den Fierde, da værende Kronprintz be¬

viiste ham den Naade selv personlig at henge paa
ham.

Denne nye Ære giorde vores Søysalige end¬
nu begierligere efter at forrette store Bedrifter,

og det lod, som det blaa Baand havde paa nye
forbunden ham til Tapperhed, for at overstige
sig selv, og sin allerede i Forveyen opnaaede Be¬
kømmelse. Han giorde sig en besynderlig For¬
Røyelse af, med det ham anbetroede Regiment, paa

nye at bivaane Feldtoget, han forsterkede Be¬
K4
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leyringen for Huy, holdte sig tapper i Feldtslat
get ved Landen, og lod sig stedse finde som en
aarvaagen Feldt=Øverst, saavel i den kort dereftek

paafuldte Beleyring for Charles Roy, somog
andensteds.

Det næstpaafølgende Aar var han atter ii

stæde ved det Feldttog som foretoges i Flanders
og Braband, og aflod ey at vise sig frem fø
andre, saavel i den Affaire ved Tongern, som
og i andre Slag. Man kand med Sandhedsse
ge, at denne unge Kriigs=Heldt paa 20 Aak;
har bivaanet fleere Trefninger end iblant man
gen af de største Feldt=Herrer, som efter Aarelk¬
at regne, har opnaaet Mosis Regning.

Herover syntes det altsaa disse Landes store

Monarch, den Stormægtigste nu i Gud Sal¬
Konge Christian den Femte at være paa Tide¬

til Fædernelandets eget Gavn, at hiemkalde e

saa vel forsøgt Ridder, hvorover og hanshøse
Excellence efter fuldendiget Feldttog igien vende,
te tilbage til Danmark, tagende Veyen igtem

nem Holland, og forefandt underveys hos em

hver alle optenkelige Kiendetegn paa Høyagtelk
og Godhed.

I det følgende Aar 1695 giorde han en Reyse
til Horge, hvor han af Kong Christian den

Kemre Hoyiovlig Jhukommelse, Alernaadigen
blev

Hr. Chr. Gyldenløve. 149
beb bestilt til General=Lieutenant; Da han
summesteds havde udstæd de fornodne Ordres an¬
vudende de ham allernaadigst anbetroede Forret¬
vlger, reyste han igien mod Høsten samme Aar

idage til Kiøbenhavn, for at overbringe al¬
rrunderdanigst paalidelige Efterretninger om det,
der ved ham var bleven udrettet.
Det følgende Aar 1696 reyste han atter til

Sorge, og satte alting ved Armeen der paa
Stædet i en saa god Stand, at enhver, der
forstod at dømme om Kriigs Sager, maatte
fllstaae, hvorledes denne unge Herre ey alleene

havde en stor Indsigt i samme, men endog besad
Mod og Vittighed nok til at paatage sig betyde¬
ige Forretninger. Dette foraarsagede ogsaa, at
han ved sin Nedkomst fra Morge, af den Høy¬
alige Konge ey alleene blev erklæret til General

over Infanterier og Cavallerier, men endog
til Ober=Cammer=Herre.

I Aaret 1697 reyste han atter til Morge
og eftersom han der udviiste megen Nidkier¬
hed samt Aarvaagenhed i at føye gode Anstalter
ved Armeen, samt bære trolig Omsorg for Lan¬

dets Velfærd, blev han af den Hoy=salige Kon¬
ge ophøyet til Feld=Marschal=Lieutenant,

blev derpaa i Aaret 1698 igien kaldet tilbage til
Kiøbenhavn.
K5

Da
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Da det i det følgende Aar 1699 behagede den
almægtige Gud, at bortkalde den glorværdige
Konge Christian den Femte, og med den him¬
melske Krone at ombytte sammes jordiske, den

han her saa længe med megen Berømmelse havde

baaret, blev den Hoysalige H. Gyldenløved
nu regierende Kongel. Majest. (*) atter forsendt
til Horge, for der at antage sig Kriigs Væse
net med Eftertryk, i Henseende til, at det lod si
til adskillige Vidtløftigheder ansee; han udrettede

ogsaa alting der, med saadan Troskab, Fliid o
Vinskibelighed, at høystbenævnte Hans Kong¬
Majest. siden bevidnede fuldkommen at være for¬
nøyet derover.

Da vores allernaadigste Konge i Aaret 170
overlod nogle Hielpe=Tropper til Keyseren,
blev sammes Anførsel anbetroet den Høysalige

Hr. Gyldenløve, som og strax i Augusti Maae
ned gik til Saxsen, for at modtage de der staa¬

ende Danske Kriigsfolk, og førdte dem derpaa in

Jralien. Alting skikkede sig i dette Feldttog in
Nationens Ære, og hans høye Excellente“

Berømmelse, der aflagde utallige mange Pro¬
ver paa sin snilde Opforsel, samt Tapperhed bäge,

de i Sarsen og Jealien. Havde han tifori

lærdt i Jealien, hvad en stor Herre i Frede

Tider har nødig at vide, saa vilde han og m
paa

(*) Kong Friderich den Fierde.
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vaa samme Stæd lade see, hvad han andre
Stæder havde lærdt, i Kriigs=Tider at udrette
Ødor han kom, var han sine Venners Fornøy¬

ogke, og Fienders Skrek. Endog hvor han kom
nden Krigshær, blev han ledsaget af Høyagtelse
I Ærbødighed, en mere sikker og storre Liv¬

Dast kand ingen Feldt=Herre begjære; Densto¬
* General, hvis Berømmelse aldrig kand døe,
den kloge og tappere Printz Engenius af Sa¬
Loyen som den Tiid commanderede den Key¬

serlige Armee i Italien, blev heel snart ved aller¬
første Begyndelse overbeviist om, at vores glor¬
værdige Monark havde sendt den Kommerske

Seyser saadanne Tropper, og saadan en An¬
ldrer, der ey vare vante, at give de meest ovede
og stridbareste blant alle Nationer, det ringeste
fter.

Dersom ingen nogen Tiid af gamle Old=Sa¬
ger og Krøniker havde læst, eller og af andre

hørt fortælle, hvad de Gother i fordum Tiid
haver udrettet, havde de dog her af egen Erfa¬

renhed maattet tilstaae, at det gamle tappere

Gorhiske Blod endnu ey var størknet, samt at
det ey fattes paa fyrige Geister i vores kolde Luft.

Dette haver de Keyserlige Feldt=Herrer Com¬

mercv, Lichtenstein Vandemont, Stah¬
kenberg, Traurmansdorff og andre offent¬

lig bekiendt, ja han, hvis Vidnesbyrd ene alle¬
rede
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rede kunde være nok, den tilforn benævnte Printz
Eugenius tidt og mange gange roset.

Hvor glædede sig ikke den tappere Gyldenlø¬
ve, naar der giordes ham Haabom, at han ville
finde Leylighed at komme til og binde an med

Fjenden, hvor ønskelig var ham ey den Tiden¬
de, da der i den bel=mørke Nat blev meldet, at
Fienden giorde et Udfald fra Mantuæ? Hvok

glad og freydig gik han dem ey i Møde, hvok
klarede han ikke de mørke Nætter ved sin tappere

Arm saaledes op, at det mangen gang blev F
enderne forbuden, igien at see Dagens Lys.
Det behagede imidlertid vores allernaadigske

Arve Konge, at tillade den nu Sal. Hr. Gyl¬
denløve, at han om Vinteren i Aaret 1702
maatte giøre en Reyse herind til Kiøbenhavn,

for der at bringe sine egne Sager i Rigtighed¬
og siden mod Feldtogets Begyndelse igien at de¬

give sig til Welskland. Men hans Fortienester
der allerede tilforne havde tilveyebragt ham Kon

gens Naade, og nu ved et nyt Tilvext bleve for¬
mered, forøgede ogsaa den Høyagtelse man bat
for ham i hans Fæderneland, saaledes, at vo¬
res dyrebare Lands=Fader tog i Betænkning igten
at overlade ham til Fremmede.

Han havde imidlertid ved den Keyserlige A¬
mee efterladt en stor Længsel efter sin Person,
samt
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soint en udødelig Berømmelses Eftersagn, at jeg
o skaltaleom, hvorledes hans Keyserlige Ra¬

esk. selb udviiste en besynderlig Fornøyelse over
vins høye Excellences tappere Conduite, samt
tit 9dermeere Beviis herpaa eftersendte ham en
Destalling, hvori han blev bestilt til Keyserlig
Cbrist=Feldr=Tøymester.
Vi have hidindtil fundet den Sal. Hr. Gyl¬

venløve som en tapper Kriigs=Heldt i alle Til¬
bragelser, men ingen tor derfor tænke, at han,

Efter de fleeste Kriigs Folkes Maade, var en be¬
ore Soldat end Christ. Ney herom kand jeg,
der i saa mange Aar har draget Omsorg for hans
Siæl, aflegge et gandske andet og bedre Vidnes¬
byrd. Som han i hans endnu spæde Ungdom
habde nydt en grundig Underviisning i den sande
kene Ævangeliske Lære, havde han ogsaa med
Aarene formeret denne sin Kundskab, og var i
Stand, naar Nøden udfordrede det, at forsvare

amme af Guds Ord imod de, som vare anderle¬
des sindede.

Naar han for Religionens Skyld blev anfeg¬
set, som det ey heller fattedes hos ham paa saa¬
danne Fristelser, som Frelseren selv havde: Det¬

te alt vil jeg give dig: holdte han det en E¬

bangelisk Christen u=anstendig, endog kun at høre
paa slige uchristelige Forslag. Han holdte det

for uforsvarlig, hvorover dog nusaa mange Ver¬
dens
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dens Mennesker desværre ! ey giøre sig nogen
Samvittighed, at bivaane en overtroesk Guds¬
Tieneste, eller beqvemme sig til sammes udvor¬

ses Ceremonier, for at behage Mennesken. De
Evangeliske Præster, som vare med ved Armeen¬
kand tvertimod give ham det beste Skudsmaal¬

hvormange han har søgt at holde tilbage fra Frø
fald, hvorledes han har formanet andre til Be¬
tandighed i den eengang erkiendte Sandhed, o

hvorledes han hverken har sparet paa Penge ellet
Umage at forekomme Forargelse.

Han hørte stedse Guds Ord med megen O¬
merksomhed, oglæste flittig i den hellige Skrif,
naar han var for sig selv; De Steder som vark

vanskelige at forstaae, og desaarsage behøvede
nogen videre Forklaring, tegnede han op, og av¬

spurde derpaa andre, om det han ey selv saa strak
vidste at finde sig i.

Han lod ingen komme sig i Tale om Morge
nen, førend han selv først havde talt med sin
Gud, og laante ingen sit Øre, førend han fors
var hørt af Gud selv. Intet Syssel syntes ham
at være saa vigtig, at det skulde hindre ham
hans fornemmeste Forretning, den beste Dee
det eneste sande Nødvændige.

Med hvad hiertelig Andagt han berede sig m
det Høyværdige Nadverens Sacramente

4
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Pvad sonderknuset og ydmyg Aand han aflagde
st Skriftemaal, er mig ikke saa meget forbuden
at forestille, som det er mig umuelig.Jegtæn¬

ter derpaa, Osalige Siæl! hvorledes du pleyede
aanklage dig selv, paa det du ey skulde ankla¬
9ed, at dømme dig selv, paa det du ey skulde for¬

vommes. Dine i Hobetal udgydte Taare vid¬
ede om din guddommelige Bedrøvelse, og om
enl Anger, som ingen tør angre. Jeg erindrer
inig endnu o dyrebare Sl. Siæl ! hvorledes du
Pleyede at anklage dig selv som det ufrugtbare

Træ, der med Rette skulde kastes i Ilden. Hvor¬
sedes du skielvede for Dommerens Øre og for¬
namst til en billig Skrek for hans Hævns Pile,
men og tillige, hvor higende du varst, at sse af

Trøstens Kilde, og søge din Renselse i din Tals¬
mands Jesu Blod. Jeg vidner for Gud, at
seg aldrig har rekket vores Salige Gyldenløve

Christi Legeme og Blod undtagen jeg tillige i
mit Hierte haver været overbeviist om, (saa me¬

get et Menneske nogensinde kand være forsikkret

om en andens Hierte) at han har havt en sand
Hunger og Tørst efter Jesu Rætfærdighed.

Man veed vel hvorledes Verden smiler og leer
ad vores Ungdom, og hvor bitter Døden, ja den
olotte Dødens Tanke er dennem, som med es
sundt Legeme lever i Ære og Fornøyelse; vores

Sal. Hr. Gyldenløve derimod var allerede kied

af Livet, førend Aarene kom, om hvilke han kun¬
de
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de sige, de behage mig ikke. Han bevidnede of¬
te, hvorledes han var vel tilfreds, om Gud vi
de snart tage ham til sig i sit Rige, naarseg
spurde ham om Aarsagen til saadan Attraa vak
det visselig ingen Utaalmodighed, eller dette ivs
Kjedsomhed, der foraarsagede sligt, thi dertil

de han jo og ingen Aarsag, men en christeligK
gierlighed at skilles fra det dødelige syndige Lege
me, og være hos sin Gud altid.

Det vil maaske komme mangen een underlis

for, hvad jeg her siger, men som den Sal. A
dødes Hierte var langt fra all Hyklerie, saa a
og min Tunge fra Smigren. Dømmer seld¬

om det ey er en stor Overbeviisning om en san

Igienfødelse, om den hellig Aands iboende Nad¬
de og Kraft, naar nogen i sin blomstrende Unge

dom ved Ære, Sundhed og all Overflød, tænker
paa Døden, ey frygter samme, men bereder si
til den, ja hvad mere er, efter Guds behagellge

Villie ønsker dens Komme 1 Hvem laaner m
Tunge og Ord til noksom at prise denne hanneln

af Gud beviiste Naade! jeg fortæller ey dette eF¬

ter veltalende Mænds Maade, der ofte tage eo
tvungen Anledning, for at udbrede den Afdøder
Roes, men jeg siger Sandhed, mere Gud i
Ære, end Mennesker til berommelig Eftersagn.

Hans Haand=Bibel er et aabenbare Bevin,

paa hans Kiærlighed til Guds Ond, thi i sam¬
ee
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tise havde han vedtegnet og hosskrevet meget. At
vuin hiertelig maa have beredet sig til sin Død,
vidner det forhen forklarede Sprog, hos hvilket

an havde skrevet sin sidste Villie: Detre skal
være min Küg=Text.

Saa villig som han fandtes til at ville fortie¬
de Ære og Taksigelse, saa uvillig var han til
at ville høre samme. Han ansage det næstenfor
ril Fornermelse, naar man vilde give ham hans
delfortiente Roes, og hvad Dydens rette Kien¬

dere ansaae for at være fuldkommen i Verden,
lyntes ham ikke alleene at være ufuldkommen,
men endog at burde forkastes. Der var intet

forstilt i hans Væsen; Han hadede dem, der
vgre Svanerne liig, som udvortes har de dey¬

ligste hvide Fiere, men indvortes sort Kiød; Han
hadede intet Menneske, men vel deres Laster,
helst deres, som havde Honning paa Tungen,
men Galde i Hiertet.

Hvor ferdig var ey dette ædle Gemyt, endog
med sin egen Skade at beviise andre godt. Her¬
om kand ey alleene Venner, men endog Fiender
vidne. De som ved hans tappere Næve vare

bleven giort til Fanger i Krigen, tog han ved sin
Mildhed siden efter endnu mere fangen, ja hold¬
ke dem saa godt, at naar de bleve ranzionerede,
deklagede de mere den Time, i hvilken de fik de¬
ses Frihed, end den, i hvilken de begyndte de¬

Februgrius 1753.
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res Fangenskab. Godhed kand dog ey gaa
høyere, end til at overvinde med Velgierninge“
og sende dem hiem som Venner, dem man soim

Fiender har tilfægtet sig Seyer over.

Der ere somme, skiønt dog kun faa Meuime,
sker, medgiven et vis Talent til let at kunde iie¬
tage Folkes Hierter; Herpaa fattedes vores Ho,

salige saa lidet, at han snarere havde faaet *
dobbelt Gave heraf. Hvem er vel gaaet missø¬

nøyet fra hans Ansigt: hvilket elendigt Menin,
ske har vel nogen Tiid anmodet ham om Barm¬
hiertighed, og er forladt hielpeløs. K
vidner derom som han saa christelig haver i
erholdet ! I Faderløse kand tale derom, soo
han saa mildelig haver hiulpet paa Fode !

Ø

gamle nødtrængende Soldater som han ham¬
rakt Brødet, maa rose ham derfor.

Hvilke skiønne og herlige Stiftelserhar ham“,
havt i Sinde at oprette? hvor viise og nytie,
Forslage har man ikke fundet efter hans Doo

hvorved han har været betænkt paa, at gribe oo¬
nødlidende dydige Adel under Armene, sam so¬
skaffe deres faderløse Pige=Børn en ærlig Unde,

holdning, samt gudelig Opdragelse, hvilket hom¬
christelige Forsæt vel og uden Tvivl, saavidt ome¬,
ligt er, vilblive fuldbyrdet af hans efterladte. *.
vinger, hvortilenhver, somelsker Endog sinne

K
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vrnde Næste, ey kand andet, end ønske Velsig¬
nelse, Fremgang og Lykke.
Et er endnu tilbage, nemlig at tale om hans
vøge Excellences dobbelte lykkelige og velsigne¬
Segteskab. Det første Giftermaal skeede imel¬
vin ham og den Høybaarne Grevinde Char¬
ørre Amalia Danneskiold, hans høye Excel¬

enlees Hr. Stadtholderens i Horge, Friderich

Arich Gyldenløves ældste Frøken Dotter.
Bielageret holdtes i Aaret 1696.
Der er intet til, som kand giøre et saa for¬
nøyet Egteskab, som naar de ved en nøyere For¬
ening blive sammenbundene, der ved Gudsfrygt
9g Dydens fælles Baand allerede tilforn ere

Parrede. Et fattedes kun dette lyksalige Egte¬
skab, nemlig Langvarigheden. Thi dette fuld¬
kommene Par havde kun i tre Aar levet sammen,
førend det behagede den alleene Viise at opløse
denne deylige Knude, og ved et uventet Døds¬
ald at borttage denne hans dydefulde Gemahl¬
inde.

Hans høye Æxcellence, der allereede havde

smaget en overmaade Bedrøvelse ved den glor¬

ærdige Konge Christian den Femtes Døds¬

fald blev nu saaledes selv giort til en bedrøvet
Enke=Mand.
L2

Det
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Det som meest forøgede hans Vemodighed
og Sorg, var hans Fraværelse; thi da han føt
det almindelige Bestes Skyld paatog sig en Reg
se op til Horge, efterlod han een, ey allcem

sygelig, men endog høyfrugtsommelig Gemah
inde, og kort derpaa maatte han tage imod o¬
bedrøvelige Budskab, at han havde tabt i Das

mark det han her i Verden havde kiærest, o

det ellers kand ansees for tabt, som vi sendet
Forveyen, og siden selv følge.

Disse sidste Tanker var det just, som nogen¬
lunde lindrede den Sl. Hr. Gyldenløves Siie¬
te, som han selv bevidner i hans Svar=Skride

se til mig paa mit til ham opsendte Trøste=Bren

nemlig: At hans Smerte ville være ud¬
skrivelig, dersom han skulde sørge, som

Hedningene, der intet Haab have m

at dette i sær muntrede ham op, at he
ey havde tabt der han elskede, men E
sendt samme foran, og ar han haabed“
om det saa maatte behage Gud, nark *
efterfølge sin allerkiæreste Egtefælle.

Det behagede imidlertid endnu ey saa hafm¬
den Herre, som regierer over Liv og Død,
bortkalde den Høysalige Herre, men det lod e
rere, som det guddommelige Forson vilde oog,
de ham Fædernelandet til Tieneste, og Efterke¬

merne til Gavn, ved at fortplame hans Srgt
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nt da den Høysalige Herre havde siddet Enke¬
vrand udi to Aar, skeede det ved Guds ufeyl¬
dde Styrelse, at han giftede siganden gang med

vit Sal. Hr. Geheime=Raad og General-Ad¬
vra Baron Juels efterladte Enke=Frue, den
sogdelbaarne Frue, Dororhea Krag, som
vind havde etfredeligt, lyksaligt og høystfornøyet
Egteskab med; han avlede ey alleene med hende
a Uinng Herre i Iralien, men har og nu ved
in Afskeed fra Verden efterladt hende høyfrugt¬

sommelig med een endnu skiult Livs Frugt.
Hvor dybt denne ubentede Forliis har skaaret

den høybaarne Enkes Hierte, staaer før til at
kænke, end med Ord beskrive. Det er meget,
at miste een saa elskelig Gemahl, men mere een
sda tapper og dydelskende Heldt, dog allermeest,
at sligt skal hende i en Tilstand, naar man bæ¬

rer hans Kiærligheds Pant under sit ømme Hier¬
te, og venter snart at skulde blive en glad Bar¬

ne=Moder. See hvor hastig kand ikke vores

Myrte=Krantz blive omvendt til Cypresser, og den
ommeste Elskov til en bitter Sorg.

For at haste til Enden, og komme til sammes

bedrøvede Forvarseler, vil jeg endnu erindre, hvor¬
ledes Hans Kongel. Majestet, hvis Fliid og Om¬
lorg for Landets Sikkerhed vaager, naar andre

over, foretog sig i Aaret 1703 at besee sin Land¬
Milice, ikke alleene her i Landet, menendog
23

i Hol¬
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i Holskeen, Jylland, og saafremdeeles. Høyse
bemeldte Hans Kongel. Majest. der visselig ved
at skiønne paa Dygtighed og Fortienester om
ellers nogen Herre i Verden veed at skiønne de

paa, fandt samme Tiid for raadeligt, at tagt

een saa forfaren General med sig, ey alleenem
Selskab paa Veyen, men endog som et begvem
Verktøy.

Jeg veed ey selv, hvad somme toge sig for E¬
kymrede Tanker til ved denne Reyses Begynde,
se, over en vis Hendelse, den de ansaae som
meget bedrøved Forvarsel; Det skeede nemig

om jeg veed ret, den allerførste Dag paa dem,
Reyse, ey langt fra Ringsted, at en Italiem,
Løber blev bag paa Hans Kongl. Majes“.

Karete, i hvilken den Sal. Gyldenløve ogse

ad, ihielslagen af en Torden=Straale, som *
een ikke liden Forskrekkelse for de omkring= ogomg

efter kiørende strax faldt Steendød need *
Vognen.

Der behøvedes vel ikke et nyt Mirakel for *
bereede vores Sal. Hr. Gyldenløve til 2

den, han som alt længe tilforn af Guds Oom¬

Torden var rørt, og hver Dag bereede sig pe

Døden, det være og langt fra, at jeg paa bom¬
Sted vil aabenbare mine Tanker, hvorhen eg

hvorpaa denne Tilskikkelse efter Guds for iige
Kiulte Viie kand have været rettet, umdlem¬
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* bet mig troværdigen bleven berettet, at den
Sal. Hr. Gyldenløve ey har slaget denne Sag

hen i Veyr og Vind.
Deres Kongel. Majest. havde herpaa neppe

orladt Sælland, og var kommen over Bel¬
et iil Odensei Fyen, førend hans høye Ex¬
Ellence blev syg der i Byen, og maatte søge

Sengen; Sygdommen begyndte den 4 Juli
ned stor Hæftighed, som omsider slog an til
Dørne=Kopper men som der tillige kom mange
andre svare Tilfælde til, der udmattede den Sy¬
ge meget, kunde man noget saa nær see forud,
at Sygdommen var af den Betydenhed, at den

kruede med Døden, i hvor stor Fliid og Møye
Lægerne end brugte.
Denne uelykkelige Tilfælde spurdtes i en Hask

over Belrer, men Rygtet var aldrig saa snart

kommet til Riøbenhavn, førend hans høye
Excellences Frue Gemahlinde tillige med hen¬

des Høy=Grevelige Hlaade sammes Frue
Moder, anvendte Dag og Nat paa hastig at

komme til det Sted, hvor den laae, de elskede.

Kiærlighed lader haabe alting, Ønsker og Haa¬
bet blive og let Staldbrødre, deraf kom det og¬
saa, at disse tbende Bedrøvede ey vilde lade alt
Haab fare, helst da den niende Dag, som man
almindelig holder for den farligste, var gaaet o¬
ver. Han selv, den Salig Herre, syntes vek
4
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ikke at være saa begierlig efter Livet, men dog G
heller at være indtagen af Vished om sin Død¬

skiønt han desuagtet bereede sig til samme.

Han lod den 15 Julii, som var den sidsk
han levede her paa Jorden kalde til sig een o
Byens Præster, der ved sin Prædiken maatsk
styrke hans Andagt, og hielpe ham med at synge,
læse og bede. Han syntes herpaa om Aftene“

at falde i en Slags Rolighed, som dog ey vam¬
de længe, men var at ansee, somet Forvarsel so¬
Dødens Rolighed, da denne Salig Herre den
16 Julii (1703) om Morgenen Klokken er, sor¬

lod denne sin Pilgrimsgang paa Reysen selv, o
uden Kiendetegn til nogen stor eller merkel
Smerte hensov sagte og salig i Herren.

Han havde her i Verden ey oplevet mere em
29 Aar 5 Maaneder og 18 Dage, og var am
saa i Henseende til Aarene, endnu under det Tm
som hører til den fuldkommene mandbare Adee,

da han dog i Heenseende til mandbare Giernime,

ger og en fuldkommen Dyds=Øvelse, langt ooe¬
gik den graahærdede Ader, han som havde “
vaanet fleere Feldtslage og Trefninger, end him¬
endnu kunde tælle Aar.

Nu fryder sig hans Siæl i Guds Haand,E.
nyder der den Glæde som ingen dødelige Lat¬
kand fortælle, eller nogen Engle=Tunge kand o¬

sg

Hr. Chr. Gyldenløve. 165

igel men I tappere Heldte, bærer nu et Lege¬
mne bort, hvis Siæl allerede er baaren i Abra¬
hums Skjød! bærer bort et Liig, som er bleven

vegrædt med mange tusinde Taare, men dog ey
iorsom kand beklages; bærer samme kun bort af
øores Øyne, men vider! I skal aldrig kunde bæ¬

ke ham bort af vores Sind og Hierter.

Men at de Allernaadigste, Naadige, Høy
9g Velbyrdige Herrer deels for at bevise deres
Naade, deels at udvise deres Medlidenhed, med

deres høye uskatterlige Nærværelse har vildet la¬
desig befalde at bivaane denne Sørge=Forsam¬
ing, udkræver større Tak, end jeg her med Ord
kand afstæde. Ikke desmindre er jeg befalet af
amtlige Paarørende, allerunderdanigst, ærbødigst
og tienstlig at bevidne, at som denne Naade og

Venskab skeer den Salige til sidste Æresbeviis¬
ning, og de selv deraf tage sig megen Trøst,
skal de med saa meget desstørre Nidkiærhed be¬

flitte sig, hvorledes de igien ved alle Leyligheder

kand legge deres besynderlige Taknemmelighed
for Dagen.

Da denne Liig=Prædiken i det ovrige, i Hen¬

seende til Trykningen og Kobberstykkernes Zira¬
ter er den züirligste af alle Danske Liig=Prædike¬
ner, vil man her korteligen opregne det fornem¬

meste af samme: Det første forestiller Sørge¬

Skibets Ankomst paa Riøbenhavns Reed;
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thi da den høysalige Herre, var, som før er mel¬
det, død Natten imellem den 15 og 16 Jul
1703 i Odense i Fyen, blev det høye Ligstraf
prægtig iklæd, og derpaa lagt i een med son
Fløyel overtrokken Kiste, der var sterk besat med

Sølv=Snorer og Frannier, blev herpaa d. 2º
Julii om Aftenen efter 10 Slet udført fra o
dense, og den 27 bragt om Bord i □yborg

hvorpaa det den 28 ankom paa Kiøbenhavm
Reed.

Den til dette Brug udrustede Fregat blev her
paa efter høy Befalning gandske overtrokken men

sort, og nogle hundrede Laterner bleve ophenge
i Vantet og paa Masterne, som viiste den hoø

salige Herres Navn i Trek; Broen fra Skide
af, var overlagt med sort Klæde, hvorpaa hoy
demeldte Liig den 29 Juli, om Aftenen gande¬

sildig, ved 12 Cavallierer, der alle vare Fde
jorer og Capitainer i den Kongel. Guarde, be¬
baaren ud af Skibet, og sat paa den hertil see
dig staaende Liig=Vogn, desimedens Grando

rerne, der stode i Geleder paa begge Sider, Pom
senterede deres Gevæhr. Dette forestilles hm
den første Plade.

Det Ander meget store og lange Kobber o
ser den Orden, og de Ceremonier, der ere oo¬

ven i Agt taget ved dette høye Ligs Borienn.
over Kongens Piye=Torv, hvor tillige o¬
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Aværende Krint er aftegnet i Prospect, sam
Rong Christian den Femres Billede til Hest.

Det Tredie viser denne Herres prægtige Ca¬
drllm Doloris i Vor Frue Kirke, eller rettere

vrn Pavillon og Forhøyning, som Liiget blev
sat paa.

Det Fierde viser Vor Frue Kirke inden i,
mned hver Sted hvor det høye Sørge=Følge var
henstillet, her sees Liig=Kisten endnu at staae paa
Lastro Doloris, og Hr. Doctor Masius,
som staaer og holder den her anførte Klage=Tale.
Det Femte viser atter Kirken indeni, og den

Orden i hvilken det høye Liig er aftaget fra den
Rorde Forhøyning, og bringes hen til sit Hvile¬

ted. Begge disse Prospecter ere meget store og
lange.
Det Sietre viser den store og prægtige Kob¬

ber=Kiste med sine i Ilden stærk forgyldte Mes¬
sing Zirater, der giemme de jordiske Levninger af
denne ypperlige Herre. Ved hvert Kobber=Styk¬

ke er vedføyet en udførlig Beskrivelse, som her
falder for vidtløftig at igiennemgaae.

Ved det prægtige Caskrum Doloris vare der

foruden mangfoldige Sindbilleder og Emblemata

sær opreyste Fire Pyramider, paa hvilke den
Sa¬
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Salig Herres Levnet og fornemmeste Bedriftek
korteligen vare skrevne med forgyldte Bogstavet
i det Latinske Sprog.

Den høysalige Herres fulde Titul bar denne:
Hans Høye Excellence, den Høybaarne Herk¬
Hr. Christian Gyldenløve, Greve til Sam

søe, Frieherre af Lindenborg, Ridder af E

lephanten, Hans Kongel. Majest. til Dam
mark og Uorge høybetroede General=Felde
Marschal=Lieutenant, Ober=Cammer=Herri

Stiftamtmand over Bergens Stift i Horge
samt General=Postmester i Danmark.

S

*

a

Øenne høysalige Herres Skrifte=Fader, e.
hannes Trellund, der først gik som Felde
Provsk med de Danske Tropper til Italien
dæ¬

men siden efter sin Hiemkomst blev offentlig o

rer paa Riøbenhavns høye Skole i Veltalen

heds Konsten, og tilsidst døde som Biskop i We¬

borg, haver skrevet et Latinsk Programmn
over denne Nordiske Heldt, hvori dog næsten *
indes andet end hvad af Doctor Masio er oom¬
ven erindret i den Tydske Klage=Tale (*)

Ha n

(*) Ved dette Programma er at erindre, det Am¬
Talet er forerykt saavel paa Titul=Bladet en
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Dan beskriver hvorledes han i Aaret 1683.
rgste til Holland, og kom hiem 1688, men naar
det ktales om, at den Hoy=Salige Herre blev giort
in Ridder af Elephanren, legger han dette til,
at Cronprintz Friderich selv hængte Ordenen
frund ham i Paris 1693. Da den glorværdige
Konge Christian den Femre var gaaet ind til
in Hvile, blev den høysalige Herre opsendt til
orge, tillige med Græv Wedel for der at

pageagte de Svenskes Bevægelser.
Da alting paa den Kant var stille, og han
lien var kommen tilbage til Kiøbenhavn, var
det den Spanske Successions Kriig gik an imel¬
lem den Rommerske Reyser og Kongen af Fran¬

kerige, der endog tog sit Sæde i Welskland.
Som nu Hans Majest. Kong Friderich den
Fierde havde besluttet, at lade et Chor af 6000
Mand Danske Tropper træde i Keyserlig Sold

blev samme Troppers Anførsel allernaadigst an¬

betroet vores Gyldenløve; Det artigste herved

var, at han blant Franske først havde lært den

nemmeste Maade at føre Kriig paa, og tilforne

nydt Underviisning af deres egen store Feldt=Her¬
re Luxemborg, hvorledes han nu best skulde

gaae sammes Efterfølgere, Ville Koy og Pen¬
dome, tapper og forsigtig i Møde.

—

Han

atter inden i Talen i sig selv, hvor han siges at væ¬

re død j Julio 1702, i Steden for 1703. Det¬
te Programma er trykt 1707 som er 2 Aar førend
Liig=Prædikenen kom ud.
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Han roses meget for sin store Gudsfrygt, og
særdeles exemplariske Levnet, samt Opførsel derude

i de Catholiske Lande, ligesom han og har værek
denførste, der med Danske Krigs Folk harhavt
nogen fri Luthersk Religions Øvelse midt
Pavedømmet.
Den tappere Printz Eugenius, den Keyser¬
lige Kriigshærs rette Skydts=Engel, foretog sø
ey lettelig noget betydeligt, uden han enten i det
mindste havde overlagt det med vores Gyldem

løve, eller og havde ham ved Siden af sig, i
han forlod sig ligesaameget paa hans Forstand
som han elskede den hos ham fundne rare Dy¬

Det krænkede og derfor den høysalige Herre utkø¬
lig, at en ondeartet Feber skulde forhindre ham

at være med i det blodige Slagbed Luzara, seø
kand ey uden Grusen erindre denne Dag, pan

hvilken han mere taalte, end selv var i Stand m
at befale, det man skulde bringe ham ud af Ley¬
ren til Verona.

Med hvad dyb Ærbødighed han ærede sm
Konge, kand blant andet sees heraf, at omene¬
skiønt hannem var givet fuldkommen frie Mag),

it kiende i alle Livs=Sager, saa vilde han doø
aldrig, endskiønt det dagligskeede hos de Keyser

lige, betiene sig af denne sin Magt, undtagen
Tilfælde hvor ingen Betænkning var nødig

ler Tiden ey kunde lide nogen Opsættelse

el¬

od
gd
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sudsendte tvertimod alle slige Kriigs=Rets=Dom¬
agk, hvorved nogen sit Liv blev frakiendt, til

nongl. Bekræftelse, oggik derved saavel berømme¬
igere, som og underdanigere ogtryggere til Verks.

Seyseren, som han af sin Konge var befa¬

et gt adlyde, hans Befalninger efterkom han
idlgen, ja antog sig sammes Gavn og Beste
Aaledes, som det kunde have været hans eget
Fædernelands. Han stræbte at ansees mere som
eil Fader, end som en bydende Feldt=Herre over
ven ham andetroede Kriigshær; Han vidste ey
alleene at omgaaes de overste Høvitz=Mænd
mnen endog de ringeste Soldater, med saadan
Mildhed, at de i ham, som deres General, saavel

elskede deres Stalbroder, som i deres Stalbro¬
der ærede deres Anførere.
Han tillod imidlertid ey, at Kriis=Tugten skul¬

de geraade paa slette Fødder ved hans Underha¬
vende, formedelst utidig lemfeldig Medfart; Mindst

kunde han lide, at nogen af hans skulde gaae paa
Marodering eller Plynderie; Havde nogen forseet

sig derudi, som let kunde skee, var den forurette¬

de ligesaa vis paa Hielp og Hevn, som Forbry¬
eren paa Straf. Han var meget sparsom i at
Udgyde Menneske=Blod, og fældede ey, uden meget
Uugierne, nogen Døds=Dom. Han var derimod

desto ferdigere tilat igienkalde samme, naar Feldr¬

Consistorium, eller hans Geistliges Samlingbe¬
kræf¬
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kræftede, han med en god Samvittighed eftet
Guds Ord og Sagens befundne Omstendighed,
kunde giøre det.

Som han ingenlunde erkiendte Paaholdenhen
for nogen af sine Tilbøyeligheder, og langt mine¬

dre Gierrighed, kunde han med større Føye sig
om sit Tog i Velskland, det som Alexander

Magnus fordum lod sig forlyde med om sit h
Asia: Jeg er ey kommen hid til Asten før
at tage noget af andre, men for ar give
Han fortiente og derfor saa meget desbedre Navn

af Gyldenløve, som det syntes han snarerebm
fød til at foragte Guldet, end til at agte det, sam¬

me var hos ham kun i liden, Jern og Stam

derimod i høyere Priis.

Tilsidst findes bag denne Klage=Tale 2 Dam

ske, 3 Tydske og 2 Latinske Vers trykte, hoo¬
Forfattere allene ved Begyndelses Bogstaver em

bemerkede, blant dennem haver Biskop King
Fyen opsat det første, saaledes:

Her hviler Danner Heldt, hin brave Gyldenlgve)
Fød og opfostret til, at staae mod Døden Prøve og

Udi den grumme Mark, hvor Mars med J
Blood

Uddeeler Seper til sin kiække Kæmpe=Roød.

Her lagde han sit Sværd, thi Døden i hans Har,
Med Hindertistighed, sig paa ham vilde stlæle

Udi hans Føde=Land, hvor den hans Bane sognen
Men Gyldenløve dog i Døden Seper vangt¬

0(0) S

*

Bedrøvede Forældris Trøsk
oc Hierte=Styrcke
andragen aff

Apostelen St. Jacobs 5 Cap. v. 7, 8.
Der

Erlig oc Velbiurdig Mand

Rrel Fyldenstiern
til Karsholm,

Hans Adelig Liig, med Christelige Ceremonier
læderligen bleff nedsæt udi St. Knuds Kirke i
Odense, udi mange fornemme Adels, Geistli¬
ges oc Verdsliges anseelig Forsamling
en 21 Julii 1652
oe samme

Tiid forklaret
aff

Lauritz Jacobsøn,
Superintendent

offver Fyens Stift.

Tryckt paa det Kongelige Adelige Academie Sorse, hos
Peder Jensen Aar 1653.

M

Februgrius 1753.

Da

174

Axel Gyldenstierne.
*

*
*

*

*
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Ja Bisp Taurig Jacobsen lod denne sn

D Klage=Tale paa offentlig Tryk udgisk
2 til Sorøe, et Aar efter den var holdte
af ham over denne paa Bæltet druknede Adele¬

mand, haver han, som sædvanlig, dediceret sam¬

me til den Omkommenes Forældre, Hr. Hen
rik Gyldenstierne til Skausboe, Kongellg¬

Majests. velbetroede Land=Commissario i 5V
en, samt sammes elskelige Husfrue, Frue Er
sabeth Podebusch til Karsholm.

I Fortalen erindres Forældrene at stille
den gudfrygtige Jobs Exempel for Øyne,
paa een Dag maatte miste sine 10 Børn;

66
et

g

sørgede vel hiertelig derover, men fandt sig dø

omsider i Guds Villie; De somfornuftige Chrm

nebor giore det samme; Vel var det en stor Fi¬

at see paa de mange modige Taare deres fadet

ge og moderlige Øyne fældede, da den sørgefiim¬,
Tidende saa uformodentlig tilkom dem, om —

4d

res kiære Søns u=lykkelige Afgang.

aa stor en Jammer at see det at endog mange,

fremmede christelige Hierter sukkede og sældtee

Taare, at denne gudfrygtige, fromme og tem¬
lige unge Adelsmand saa hastig, og saa veigereng
skulde omkomme. Men det bor dog ikke form¬
s
pe

ve ved Sørgen, de bør betænke hvo den ek

hat

Axel Gyldenstierne. 175

vgt kilskiket dennem denne store Hierte=Sorg,
dt derved at prøve deres Tro og Taalmodighed.
I bor saa meget lettere efter Jobs Exempek
vorre sigiGuds Villie, som han ikkun haverta¬
vit dennem den eene Søn fra, og ladet dembe¬
vide alle de andre kiære Børn tilbage, som de

vigligen kand have Trøst og Glæde af.

Alig=Texten, som Forældrene forlangte for¬
vinket var denne Jacobi Epist. 5 Cap. v. 7, 8.
Saa værer nu taalmodige Brødre indtil

Herrens Tilkommelse. See en Bonde ta¬
Ier vare paa Jordens kostelige Frugr, og
Et kaalmodig dermed, indtil han faaer

Morgen og Afren=Regn; Værer J ogsaa
Laalmodige og skyrker Eders Hierter, chi
Herrens Tilkommelse er nær.
Hvo kand noksom beklage dette vort menneske¬
lige Levnets store Jammer og Elendighed, og hvo
kand noksom fortælle dets Ubestandighed med sine

mangfoldige uelykkelige Tilfælde? I Dag kand
man være ung og rød, i Morgen dleeg og død.

Derfor siger og Salomon, Mennesket veed ik¬

ke sin Tiid, men ligesom Fisken fanges paa den
skadelige Krog, og Fuglen i Snaren, saa bliver
9g Mennesket henrykt i den onde Tiid, naar den

falder hastelig over hannem. Hvor hastig og u¬

formodentlig bliver dog Fisken fangen og oprykt
af Vandet paa Krogen, naar han svømmer aller¬
M2

best:
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best; hvor uforvarendes og hastig er Garnet o

ver Hovedet paa Fuglen, naar han hopper o
qvidrer allerlystigst, ligesaa gaaer det og unde¬¬

tiden meget hastig og uformodentlig til med vokke
Livs Ende.

Hvor hastig gik det ikke til med den fromm
Jobs Børn: I en eneste Time ere de alle 2
baade lystige og døde. Æli Præsten gik hafige,
bort med sine Sønner og døde ved et uslykk“

ligt Tilfald; hvor hastig bleve ey de atten Mee¬
nesker ihielslagene af Taarnet i Siloah, der *
aadan U=lykke mindst formodede. Men hom

ville vi umage os med fremmede Exempler at o¬
soge, vores egne daglige Exempler lære os o o
samme, og faaer os Troen i Hænderne.

9P

ver man ikke hørt, at nogen haver gaaet sundø

karsk til Sengs om Aftenen, og aldrig staaet o
nere? Haver man ikke hørt, at mangen er oe¬

standen sund og karsk om Morgenen, og ingen
Aften haver været et dødt Lig2 veed manikke“
Mangen er reyst fra Huus og Venner karsk *
und, og er ført dødt Liig tilbage igien.

4

have so her et bedrøveligt Exempel for Dyne iom,
te salige Menneske. Han skiltes fra sine Pom¬
ner med Helbred og Glæde, drog paa sin relse¬

dige Reyse, sin Naadige Herre og Konge og
Underdanighed at opvarte, og see han føre¬
dødt Liig tilbage.

ed
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Saadan uelykkelig Hendelse bor aldrig gaae
nøget Guds Barn af Glemme, efterdi ingen ha¬
et Brev eller Borgen derimod, at hannem det

innne, eller deslige fo kunde vederfares.In¬
vril bære derfor sikker eller tryg, eller rose sig af
veil Dag i Morgen kommer, efterdi han ikke
vred, hvad i Dag skee kand. Ingen ville og der¬
der i Synderlighed opsætte sin Omvendelse til i

Norgen, men i Dag, i Dag giør din Sag
ktar hos Gud, lad saa komme hvad Gud vil,
det kand da intet skade.
Anlangende denne Ærlig og Velbyrdig unge

Mands Salig Axel Gyldenskiern til Kars¬
Golm hans Adelig Herkomst, meget gudelig og
skikkelig Livs og Levnets Fremdragelse, sorgelig,
Uelykkelig, uformodentlige dog salige Afskeed af
denne elendige og bedrøvede Verden, hannem
som er hensoved udi Herren til en ærlig Amindel¬
se, hans høy=bedrøvede kiære Forældre udi deres

høye Alder til Lindring og Trøst, Broder og
meget Sorrig=slagene Systre til Husvalelse, til¬
lydendes Venner til Glæde, Adel og Uædel til

et Speyl at speyle sig udi, og til et Exempel at
efterfolge, da er denne Sal. Mand fod paa sin

Fæderne Gaard Svanholm i Skaane, Aar
1629 den 12 Martii, af Faderen Ærlig og Vel¬
yrd. Mand Henrik Gyldenskierne til Skaus¬

boe, Kongel. Majests. velbetroede Land=Commis¬

fgrius i Fyen, og Moderen Ærlig og Velbyr¬
M3

dig
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dig Frue Lisabeth Podebusch til Kars¬
holm.

Hans Farfader var Hr. Predben Gylden

stierne til Voxborrig, Danmarkes Riges
Raad og Kongel. Majests BefalningsmandPo
Bøffling. Hans Farfaders Fader var Strem
ge Ridder Hr. Knud Gyldenskierne til Ae¬

gaard, Hr. Henrik Gyldenstiernes Sønm¬
fversnæs.

Da han var 2 Aar gammel, begiærede ham
kiære Faster, Frue Birgitte Gyldenstietm
hannem tidt og ofte, efterdi han var opkaloe
efter hendes Sal. Hosbond, Hr. Axel Urme *
Rygaard Lands=Dommer udi Sielland o
Kongel. Majests. Befalningsmand paa Kilg
sted Closter. Hun vilde holde Skolemestet

hannem, oglade hamsaaledes opfostre, som he
for Gud og all Verden ville være bekiendt. 2m

ne hendes Begiæringindgik hans kjære Forælden
saa han var hos hende udi 8 Aar.

Siden derefter befaldt det hans kiære Foro
dre at tage hannem til sig igien, at han med om¬
dre hans Brødre kunde paa een Maneer opom

ges og undervises, efterdi det er vist og same,
som Poeten siger, a teneris aflveseere miulie

est, og som den vise Plurarchus skrivet
Fonsamenrum &a; Fone ommin felleitande e

K
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recte institui: Det er en Grundvold og Be¬
vvindelse til an Lyksalighed udi Ungdommen ret¬
vig og vel at undervises og optugtes. Dette

vuder og hans kiære Forældre havt udi god Op¬
, og have derfore holdet fornemme Præcep¬
øes til hannem, saa han daglig forfremmedes

under deres Disciplin.
Derpaa var han hos sine kiære Forældre udi
idgle Aars Tüd, men da samme ey længere hav¬
de Lyst til at holde Huus i Skaane, begave de
iher over til Landet, hvor han enda forblev hos
dennem en Tidlang.Men som Ærlig og Vel¬

byrdig Mand, Hr. Jørgen Brahe til Hved¬
Holm, Ridder, Danmarkes Riges Raad og
Kongel. Majests. Befalningsmand paa Hagen¬
skou Slot, befandt, at der baade var en god
Natur for Haanden, og Tilbøyelighed til det
gode, da af den sbogerlige, oprigtige og trofaste

Affection til hans gode Svoger og hans gandske
Huus, saa og den systerlige Kiærlighed, som
Ærlig og Velbyrdig Frue Anne Gyldenstiern

haver, og altiid haver havt til sin kiære Broder
og hans gandske Huus, have de begge været be¬

gierendes af hans kiære Forældre, at han maat¬

ie forundes dennem, da de vilde handle med han¬
nem, som deres eget Barn.
Denne deres Begiæring havde hans kiære For¬

srldre ingen Føye at afslaae, efterdi de vel vidste
N4

han
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han kunde i ingen Maade bederfares bedre end
hos dennem; De lode ham derfore følge, og vad

han der paa tredie Aar, blev imidlertid stitig
holdt til Gudsfrygt, boglige Konster, og adellge

Exercitier blev og for sin Fromheds og Fi¬
heds Skyld meget afholdt hos dennem, og om¬
de, han omgikkes med.

Hans gode Farbroder og Far=Syster havo
gierne seet, at han maatte have blevet saa længe,
hos dennem, indtil han kunde have kommet *

af Landet med deres Søn Velbyrdige Preben
Brahe. Der han tog sin Afskeed fra sin goo¬
Far=Syster, lod hun det see med vaade Øyie,

at det skeede imod hendes Villie og Forhaabning,

men eftersom hans kiære Fader befandt, at ha¬
Humeur ikke var saa meget til Studering “
boglige Konster, som han havde agtet, og 5
vilde have hans Tiid vel anvendt maatte hom¬

paa en Maade forsøge Verden, indtil han fom¬
til et bedre Judicium og Alder. Han begtetee
derfor af hans kiære Svoger og Syster 4 —
uden Fortrydelse vilde lade hannem slippe fra so,
som de og, skiønt unødig, giorde.

Herpaa reyste hans Fader med hannem io
Satgenskou til Glykstad, i den Agt og Me¬

ning, han vilde have sat hannem selv til voe¬
Allernaadigste Herre og Konge, som paade —¬

der var ErkeBiskop il Bremen; men eftern¬
6
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han ey fik Tiid og Stunder til at følge hannem
længer, forskikkede han hannem fra Glykstad
oder til Srade, eftersom han for længe siden

haode havt Tilsagn af hans Fyrstelige Haade
vund de Tider, at maatte komme udi hans Fyr¬

stelige Naades Tieneste.
Han blev herpaa Hans Fyrstelige Haades

Page, som han var udi Tre Aar, og havde i¬

fnidlertiid stor Yndest, baade af hans Herre, og
ade lammes Betiente. Men eftersom hans Fyr¬

skelege Naade maatte begive sig fra Biskop¬

Lømmet, formedelst den store Kriig, der var i

Landet, gav hans Fyrstelige Maade hannem
med fleere Forlov og Afskeed, og lod hannem
derhos sige, at han altid skulde have en Naadig

Herre i hannem, han skulde herefter fremdeles
skikke sig vel.

Siden kom han igien hiem til sine kiære For¬
ældre, og var hos dennem en stakket Tiid. Der¬

efter forskikkede samme ham ud til Hamborg

med en høy Officeer, som havde den Span¬
ske Bestalling for en Obersk, paa det han skul¬
de lære, hvad en Cavallier er anstendig, hvor

hannem og var meget lovet, førend han drog ud;
Der han kom til Hamborg, fortøvede han det

en Tiid lang, og forhaabede, at alting skulde

9aae for sig efter Ord og Afskeed, hvortil og hans

Forældre havde slaget deres fuldkommeligLiid,
M5

gior¬
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gjorde og derfor ingen anden Anordning, enten
med Vexel eller Forskrivning, til andre hoye OF
at

ficerer. Men der den Sal. Mand fornam,

han saaledes paa et fremmet Sted uformodene

lig var kommen udi allerstørste Labyrint, og *
alting gik udi Decadentze med hannem havde
og ingen at raadføre sig med, tog han omside“

den Resolution, at drage hiem til sine Forældte
med de Midler han havde,

kiønt samme ku

vare meget ringe; Dennem berettede han all)A

stendighed, bad om Forladelse, om det var dem
nem imod, han vildegierne med all sonlig Lydge,
hed forvarte deres gode Villie i andre Maade
hvilket dennem vel befaldt.

Der hans kiære Forældre saae hans acculre
tum Ingenium, og at han havde det Begte,

at kunde styre og regiere sig selv, forlovede *

hannem, at reyse ud af Landet, hvor hanne“
lystede, befoel hannem saa Gud i Vold, og 9

ve hannem en skikkelig ung Personmed, som tiem¬

ke dennem selv, der og siden blev hos hannem,
indtil hans Døde=Dag.

Han reyste da først til Kiøbenhavn, udt oem¬
Agt og Meening, at komme tilig nok til Ærlig o

Velbyrdig Mand Hr. Corfig Uhlfeld, Tm¬
markes Riges Hofmester og Raad, samt Fo¬

gel. Majests. Befalningsmandpaa Mlgen oen
havde giort det Tilsagn, at tage hannem ime¬
0
6
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sig i sin Ambassade til Holland og Franke¬
rige. Men der den Sl. Mand kom til Kig¬

denhavn, var velbemeldte Hr. Rigens Hofme¬

ster allerede tilforn afreyst.
Eftersom han nu ey havde nogen af sine Ven¬
der der i Byen at raadfore sig med, besluttede
han at reyse over til Knudstrup i Skaane, for
der at raadføre sig med velbemeldte sin gode Far¬

broder Hr. Jørgen Brahe; Efter sammes gode

Raad og Forskrivning til Rigens Hofmester,
degav han sig strax paa et Skib i Sunder til
Solland, hvor han fandt Hofmesterenog
blev hos hannem, saa længe som samme Ambas¬
sade varede, saavel i Holland som Frankeri¬
ge, for en Opvarter, efter Kongel. Majest. der¬
til givne Samtykke. Han blev og for sin fiin¬

lige og skikkelige Opførsel meget roset af Ge¬
sandten.

Der Gesandten havde forrettet sit Ærinde i
Frankerige, tog den Sal, Wand Afskeed fra

hannem, og fortøvede endnu en Tiid lang der i
Landet, for at øve sig i sine adelige Exercitier.

Han opvartede Herrer og Fyrster, holdte sig til
fornemme Folk, og besaae saavel Landene som
Stæderne.

Da Uerolighederne rum Tiid derefter fik stor

Fremgang i samme Lande, skrev hans Velbyr¬
dige
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dige Forældre efter ham, hvorfore han igien kom
tilbage til Danmark, efterat han havde vækk

ude i tre Aar. Han var saa hiemme en stakke
Tiid, og brugte imidlertid det hellige Sacti¬

mente, samt viiste sig sine kiære Forældre i altig
meget lydig.

Noget derefter forreyste han til Kiøbenhavm

efter sine Forældres gode Raad og Samtykke

hvor han sagde Hans Kongel. Majest. Tienesn
for en Hof=Junker. Siden derefter, der dm

Velbaarne Græve Rantzov af Hans Kongen
Majest Gesandtviis blev forskikket til hans Kor
serlige Majest., blev han ogsaa af Hans Maienn
naadigst forordnet at skulle være een af Gesam,
tens Opvarter. Den; Sal. Mand indlage
sig ved denne Leylighed et godt Rygte hos G¬

sandten, og blev for sin egen Person holdet so¬

Agt, saavel hos Kongen som mange Fyrstet o
Herrer.

Forend han den gang forreyste ud, anhole¬
han hos Hans Kongel. Majest. om sin Afsket¬
og Tilladelse at giøre en Reyse ind i Iralie

som ham naadigst blev bevilget. Da Gesam

ren havde aflagt sin Expedition til Wien ong

Hans Keyserlige Majest., begierede han, at boe¬

vilde forlove ham at besee de Ungerske Grone

og dets Festninger, som han oggtorde, ooo¬
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§e lod sig vel befalde, at han havde saa stor Lyst
kil at see og lære noget.

Dan drogherpaatil Ungern, samt nogle Mile
ftnd i Tyrkiet, hvor han nær var kommen for
ihdrt ved et Partie Tyrker, som satte efter han¬
lem. Da han havde beseet alle Grentze=Huse
28 Fæstningerne imod Tyrken, begav han sig

Gen til Wien, i hans forrige Opvartning, og
bar der saa længe hos Gesandten, indtil han
bilde med alle reyse derfra.
Da den Tiid kom, toghan Afskeed fra Græ¬
ven, og begav sig ind i Italien, hvor han be¬

saae det gandske Land. Han var længe til Kom
Udi de storste Solenniteter, som Paven holdte
i alle Cardinalers, Førsters og Herrers Nærvæ¬

relse. Paa Palme=Søndagen blev hannem af
Pavens Haand givet et Kaars af Palmer.

Derfra reyste han i det Kongerige Øleapolis,
og besaae, hvad der var at see. Da han havde
været et Aar i Iralien, for saavel at lære Spro¬

get, som continuere sine Exercitier, begav han

ig igien derfra ind i Frankerige, derfra ind i
Holland, siden derfra til Lands hid ind i Dan¬

mark, efterat han nu sidste gang havde været
ude i tvende Aar.

Han kom saaledes lykkelig og vel Hiem til sine
kiære Forældre, og glædede sig da paa alle Si¬
der vedgodt Helbred og timelig Lyksalighed. Si¬
den
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den blev han ikke længe hiemme, forligte sig dog
imidlertid med Gud, og brugte det hellige høy
værdige Nadverens Sacramente, forreyste dev

paa igien i sin Allernaadigste Herres og Konges
Tieneste.

Da Hans Majestet vores Allernaadigsk
Konge reyste til Holsteen med Hofstaten, vild¬
den Sal. Mand ikke forglemme sin sønlig Sky¬
dighed, men forreyste til sine kiære Foræidre,o

talte med d. mem, hvilke bade hannem han vide
tiene Hr. Rigens Marsk til sin Dotters Bry¬
sup, som han og med god Villie anlovede, d

reyste derpaa til Holsteen igien sin Herre d
Konge at opvarte.Han

kom herpaa siden

over til forbemeldte Bryllups Høytid, var iiiee

fleere godt Folk lystig og glad, omgikkes fiinig,

ærbødig og høflig med alle, saa han endog sam¬

me Tiid indlagdesiget meget godt Lidende hos am¬

Der Solenniteten var endt, tog han en ume¬
get venlig og kiærlig Afskeed fra sine kiære Fo¬
ældre og Sødskende, hvilke ønskede, de maaen
ned Glæde findes. Han sagde til sin Søiie¬
Ærlig og Velbyrdig Jomfrue Clara, seg *
Gud være lovet' saa rolig i mit Sind, og m
freds hvorledes Gud vil have det med mig, o
tersom mine gode Forældre ere saa meget ve o

freds med mig. Han gik derpaahen til sin go¬
Farbroder Velbyrdige Hr. Jørgen Brahe

sin gode Faster, Velbr. Frue Anna Gyldem
stiersn
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lern; disligeste hans kjære Broder Ærlig og
Helbyrdig Mand Sreen Brahetil Knudstrup,
o hans kjære Frue Sophia Brahe til En¬
Felstholm, hans kiære Morbroder, Ærlig
V Velbyrdig Mand Henrik von Pudtbusk
u Kiørup, saavelsom hans kiære Mor=Syster

Trlig og Velbyrdig Frue Sidonia Maria
von Einzittel, og hans kiære Broder Abra¬
Pam Rudolph von Pudtbusk til Kiørup, af

Pvllke forbemeldte han tog en meget venlig Afskeed.
Der nu alle hans gode Venner vare reyste fra

Dyen, maatte han fortøve en Tiid lang tilbage
for Vogne Skyld, og det med stor Forlængsel
kom dog samme Aften, som var Tiirsdagen ef¬
ker Brylluppet til Assens, og om anden Dagen

fltlig ville han have reyst tilligemed Ærlig og
Velbyrdig Jørgen Daa til Borrebye, hans
meget gode oprigtige og tro Ven, over til Hol¬

skeen, for der at begive sig i deres Herres Tie¬

neste igien, men de kunde ikke komme saa snart

1fsted som de ville, formedelst den Sal. Mands

Liener, som altiid havde dette Ordsprog: Jeg
vil blive hos min Junker i Liv og Død, enda
ikke var kommet med hans Junkers Tøy; Men

der han saae sin Tienere komme, sagde han: Nu
fort i Guds Navn! Man giorde sig derpaa fer¬
dig, det snareste man kunde, hvorpaa han befoel
sig Gud i Vold og gik i Baaden, hvor han sad

og skiemtede med Skibsfolkene. Men eftersom
hans

188 Axel Gyldenskierne.
hans Aar vare fuldendte,Dagene forløbene

Tiden og Stunden kommen, behagede det den
Ende paa al han¬
Bedrøvelse, i det han maatte Mit=vaters opsm
almægtige Gud, at giore en

ges af de grumme Bølger, formedelst en Hon¬
sin

oel=Vind, som der berettes, og der opgive

Aand, samt ved et saa bedrøveligt Tilfald sø¬
denne Verden, Forældre, Broder, Sysikk

Svogre, Slægt og Venner, gode Nat. Hom¬
gandske Alder var 23 Aar og 4 Maaneder im¬
gere 12 Dage.

Bag denne Klage=Tale findes Fire Dan,
Vers, alle betegnet med H. G. S. som er Hen¬

rik Gylden=Srierne, Hof=Junkerens F
der; Deraf er to Stropher disse:
Med tolff Børn Gud begaffvet
Mig, lydige og fromm

Sag er det for mig lauffet,

For Gud nu skulde komm',

En Søn i Franckrig døde,
Ligger begraffvet der

Axel paa Strand maatt møde,
Det Bud som Døden bær.

Nok en Søn og tre Døttre,
Som Guds Børn hvile de

En Broder og Fem Søstre,
Leffver igien med Væ,
De Sex alllrede ere

Udi den Hoyestes Vold,

Resten, Gud Trøster være

I Nøden dem ophold.

9(0) Sæ

Pe

Det beknyttede Hierte

Saadant som det og kand findes, endog i det
øeste Guds Barns Bryst, naar Skilsmisse skal
vere, og mand er stæd mellem de tvende Liver

ø Døden, hvor Hiertet da er beknyttet, naar
Kuuden skal løses, og Sindet beklemt,
naar Siælen skal forloses,
Fremsat af

Apvstelens Pauli Sende Brev til de Philippenser
Cap. 1. v. 21. 22. 23. 24.

Hvilken Text
udi den

Høyædle og Velbyrdige Frue

Fr. Fiertrud Fserberg,
Den Høyædle og Velbyrdige

Johan Arnoldt,
Hans Kongl. Majest. til Danmark og Norge ic.
Vrlbestalter Obrist over det Væskerlændiske Regiment i

Forge, Hans Ædel=Dydige, Hiert=Elskende og Dyre¬

mistedr Frue, hendes Liigs sørgelige Begiængelse i Gier¬

pen Kirke ved Scheen den 26 Junii Aar. 1687,

udi en meget anfeelis Forsamling, blev
forhausler af

Ole Fransen Flor,
Guds Ors Tiener sanmesteds.

Prentet i Kigbenhavn af Christian Wering, Univers.

Bogt. Aar 1689.

N

Februgrins 1753.
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Dedicationen til Obriste Arnoldt o

tiener den Talende sig af folgende Ord¬

Enhver kand vel tænke, at hans beklemte d

høybedrøvede Hierte, kand endnuikke have liag,
af at sukke, ey heller hans Øyne at flyde mm¬
Graad, over hans dyrebare Vens og uskalt
lige Frues Dod, hvorfore det vil ikke være *

undre paa, om dette mit Skrift ogsaa vil oe¬

ham Taaren paa Kinderne og trykke ham Se¬
af Hiertet.

Imidlertid giør det mig ondt, at jeg just oo¬
allerførste gang, jeg vover noget af mit ringe *
beyde til Trykken, skal have saadant tyndt o
bleegt Blek at dyppe min Pen udi, som hio¬

Gestrengheds Taarer ere, ogvædemine Por¬
rer i saa hedt et Øyen=Vand. End ynket ))
ogsaa disse mine arme og upolerede Notioin,

som alt har staaet deres Prøve eengang, og

ret fremmed for Ørnene, hvor glade de valke )
de slap, veed Gud, maa dog heran nu paa m,

igien, og stillesig ogsaa frem til Examen for Loe¬
Det havde vel været ligere for dem, troek so

aasnart som de havde giort den Salig Frue
Pligt og Ære, de burde i hendes sørgelige V¬
defærdog Begravelse, de da tilligemed det sanme.

4
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vuddebleven fordet ogbegravenmed hende, ogal¬
voig seet Lyset meere, eller kommen iblant Folk;

in de veed selv, hvor skrøbelige de ere. Mens
vin bildejeg dog heller være saa haardhiertet imod
vinl, og erponere dem paa nye, i all den Fare,

vin folge kand, heller end jeg vilheedessaa ond¬
gertet imod Eder, at jeg ikke skulle ville føye, og
ogenledes fornøye Eders Gestrengheds insten¬

oige og alvorlige Begiæring, som jeg saa høyt
er forbunden. (*)
Hans Geskrenghed var egtevied til en Frue,

som var egtevied til Dyden selv, og det af sin
Angdom op; Gud tog den Salige Frue af Eders
Skiod, og lagde hende i Abrahams Skiød;
Hun som her kun kort har hvilet i Eders Arme

og kierlige Hænder, hvor I dogikke kunde holde
hende fri for Pine, hendes Siæl hviler nu udi

Guds evige Hænder, hvor ingen Pine skal rø¬
re den.

Adam mistede et Ribbeen for at faae en Hu¬
strue, I har her mist en Hustrue, for at finde
hisset en Helgen; I saae hende her sidst liggende
paa Liig=Straae, i blaa og blege Kinder, ibrø¬
te og indfaldene Øyne, thi saadant fandt Ihen¬

de for Eder, med Hiertens Graad og Gremmel¬
N2

se,

—

(*) Som denne Klage=Tale i sig selv er skrevet heel vel,
er dette kun Talemaader den Talende vil viise sin

Blyeferdighed med.
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se, der I kom hiem, og det maatte vel særdeele¬
smerte Eder, at I ikke fik talt og taget en soo¬

omendskiønt sørgelig Afskeed med hende, forem

hun dode, men der skal dog ikke være skeet Cmm
for kort derudi, naar I hisset skal faae see hem¬

igien, staaende for Stolen og Lammet i et ke¬
nende og forklaret Engle=Ansigt.

Liig=Texten er taget af Epistelen til de Py¬
lippenser det 1 Cap. v. 21 til 24. “Det A ¬

„ve er mig Christus, og det at døe er en 2om¬
„„de: Men om det at leve i Kiødet kand oom¬
„mig gavnligt, sa hvad jeg heller skulde udvene,
„veed jeg ikke, thi jeg beknyttes af de tvelide,

„det sag haver Lyst til at henfare, og være o

„Christo; det var fast meget bedre, men at —¬

„ve saa i Kiodet, er mere fornøden for Com¬
„Skyld.

En dydig Qvinde, siger Salamon C)
Husbondes Krone; Hun er skke en Guldme,
paa hans Finger, ikke heler en Guld=Ktiædt
hans Hals, ikke heller en Plomas i hane
endog alt dette vilde være meget, men en Fo¬
paa hans Hoved, ret en Guld=Krone om

samme Hoved, som er hendes Hoved og 2

bond det erret en Kongelig Ære, og deroe
hoyeste Ære Verden, thi Kroner hor Lom¬,

il altene. Er enhver Mand Konge Fo

Huns, saaer han en kronet Konge i sin goe¬
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Drsrue, og som den ene Steen i Kronen blin¬
et høyere end den anden, saa kiempes og i hen¬
„ven ene Dyd at forekomme den anden.
Bun er sin Husbondes Øyen=Lyst, og hans

Aertes Fortrolighed, hun vil være sit Huses
Sdel og Ære thi som Ovinden skimnner ved
Mandens Straaler, saa skinner Huset igien ved
veldes, og saa er slig en Hustrue det samme i
Juset, som Solen er paa Guds høye Himmel,
29 som en Lampe, der lyser i en hellig Lyse=Sta¬
3; Med Visdom bygger hun sit Huus, naar

Daaren needriver det med sine Hænder. Med
Fllttighed og Fornuftighed afvender hun sin Her¬
des Vrede, og rekker den Fattige Haanden, med

Klærlighed feeder hun sin Husbondes Been, og
Lobbelt forlænger hans Aares Tal; Held over
Held er en bluferdig og trofast Qvinde, siger
Viismanden, og alt det, som veyes, er ikke
værd at lignes mod en Siæl, som holder sig vel;

En Ovinde, som kand tie, er en Gave af Her¬

ren, og der er ikke Vederlag mod slig en tug¬
tet Siæl.

Ovinde=Værd, skiønnes best ved Qvinde=Mi¬

ste, ligesom Mande=Værd ved Mande=Miste.
Man har ofte mst det i een, som man ikke kand
finde igien i tusinde; Salamon leedte iblant tu¬.
sinde, og fandt ikke een fornuftig Qvinde blant

dem alle: thi hvo kand finde en dydig Ovinde
N3

spør¬

194 Giertrud Iserberg.
spørger han. (*) Derfor siger jeg, at den det
har en fornuftig og ædel=dydig Qvinde og ver

hvad Fornøyelse der følger i et ærligt og kiærlig
Egteskab, med saadan dydig Siæl, mister ha
hende, han maa vel sørge; thi han har lidt e
overmaade stor Skade, han har sat til i hende

det samme, som Juda Konger sætter til i deree

Kroner, som de siden maa ydmyge sig, ogsioo¬
need i Støven for.

Mangens Liv er ikke en Bønne værd, ogham

Dod ikke en Taar værd, han fortiener ikke, *
man skulde fælde en Taar over hans Død, *
ler at der skulde høres noget bedrøveligt De

nogen grædelig Sang, noget sørgeligt Ach E
Accenter ihans Død; Saaledes var det medo

slemme Joachim, men med Josia gandske o
derledes; Uden Aarsag vil vel ingen Fornufig
græde thi monen Skov=Esel skriger over Grsen

og skulle vel en Oxe bøge over sit Foder, ssø¬
ger Job.

Hvad ellers denne nu Salige Velbordge,
Frue, Frue Giertrud Iserberg angaaer, o
er hun fød i Kiøbenhavn Aar 1654 den)

Novembr. af ærlige ægte Forældre, Faderrm,
den Ædle og Velfornemme Mand Hermigen
Iserberg, Moderen, Ædle og Velfornemen

6

(*) Proverb. 31.
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Slsabeth Klingenberg, hvike hendes elske¬
ige klære Forældre, efterat de formedelst Daa¬

vvil, havde ladet hende Gud opffre, ere hende
ieget tilig ved Døden frafaldne, nemlig Fade¬
a udt hendes Alders rredie, og Moderen udi

erte Aar, hvor da den Sal. Frue under sin
Noders Systers, Frue Magdalena Klin¬
Pendergs, Sal. Albrecht Heinrs gode For¬

forg, er udi Guds Frygt, christelige Dyder og
flers hende velsømmende Qvaliteter vorden op¬
vragen, og hos hende forbleven, indtil hendes

sexrende Aars Alder, da hendes elskelige kiære
Farbroder, den Høy=ædle og Velbyrdige Paul
von Klingenberg, til Hannerov og Bo¬
srrup, Kongel. Majests. Etats og Commer¬
Ee=Raad, saa og General Post=Directeur
Danmark, saa som hendes Formynder og

Faders Sted, hende til sig fordret, for at fore¬

staae hans Huus udt hans Enke=Stand, som
og af den Sal. Frue berømmeligen er skeet paa
rolv Aars Tiid, indtil det behagede den allraa¬
dende Gud, at denne nu Sal. Frue, efter vel¬

bemeldte hendes elskelige kiære Morbroders, og
Høy=fornemme Sødskende og paarørende Ven¬
ners Raad og Samtykke, er Aar 1682. d. 14

Junii kommen i det hellige Egteskab med hen¬
des nu høyst bedrøvede Husbonde, den Høy¬

Edle og Velbyrdige Johan Arnoldt Hans
Kongel. Majest. til Danmark og Horge, Vel¬

bestalter Obrist over det Væsterlændiske Re¬
N4

gie
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giment, hvor efter hun da paa Fem Aars Ti
levet med hannem meget kiærligen og vel=bersm
nelig, saa han nu af den Aarsage vel=bemelen
in Velbaarne Frue desmeere savner og deshem¬,

re besørger. Udi samme deres krærlige Egteskm
ere de af Gud velsignede med tre Børn, hoo¬

af en Søn i Herren allerede er hensovet, iinn

tvende Døttre med Faderen sørgeligen igim¬,
leber.

Der nu dette salige Guds Barn haver F
og

nogen Tiid siden, befunden sig upasselig

Svagheden efter Haanden jo mere og mer¬ *

tiltage, haver hun hen ved fire Ugers Tild hom
ved Sengen. Imidlertid er all tienlig eragee
de Raad og Medicamenter til Helbredelses F¬
stitution vorden anvendte, men som den nu Se¬
lige Frue fornam alt dette at være forgiede,
og hendes Fraskillelses Time flux at tilstulie,

K

haver hun efter christelig Forbereedelse,
mente, og udi største Devotion, samt

od

4

betiene med det Høyværdige Alterens

Andagt, befalede sin Siæl troligen udi Herim,

Haand.

Ogesterdi hendes Hiertelskelige kiære Hu¬
4

bonde var den Tiid fraværende, i Konge“

4

ul

jests. Tieneste, haver den Salige Frue eo
neste taget en kiærlig og moderlig
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hendes kiære Stifbørn dennem troligen forma¬
det til Guds=Frygt og alle christelige Dyder
igell endog ved dennem, og hendes Siæle=Sør¬
ger, ladet hendes Kiæreste hiertelig hilse, og en¬

verlg betakke for beviiste Kjærlighed, udi vis
Zaad, at som de nu efter Guds velbehagelige
Ville, maatte saaledes fraværende skilles her fra

hinanden, saa skulle de derimod med des storre
Slæde igien samles udi Guds ævige Rige, bad
ogsaa hendes elskelige kiære Morbroder, Mo¬
ter og eneste hierte Søster, med hendes Kiæ¬
este og samtlige kiære Børn, saa vel som ogsaa
vegge hendes kiære nu Udenlands gode Brødre
med alle Anrørende paa det flittigste at hilse
og gode Nat at sige, og takke for all beviiste

Gode og Høflighed indtil de igien samles i den
ævige Glæde.

Er saa endelig denne Velbyrdige Frue ved en

meget sød og sagte Død, i hendes Siæle=Sør¬
geres og andre velfornemme Folkes Nærværelse,

christeligen afskeediget og saligen hensoved fra
denne Verden den 4 Junii ved 12 Slet i hen¬

des Alders 32 Aar, 7 Maaneder og een Dag.

Bag denne Klage=Tale findes et Latinsk
Vers af C. Gyldensparre. Tvende Latinske
og et Dansk af Peder Lange, Præst til Cav¬

leboe. Et Tydsk af A. R. Dosser, og et
N5

Dansk
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Dansk af □icolai Fabricius, Anden Leise
Hører i Kiøbenhavns Latinske Skole.

M
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Olie=Træer i Guds Huus
Som

grønnes ved Tillid paa Guds Miskund¬

hed, Taksigelse oc Taalmodighed,
Fremsatte af

Davids 52 Psal. v. 10 oe II.
Der

Den Ædele, Ærlig oc Velbiurdig
Frue

Nu Salig hos Gud,

Frue (G
ogeette Rosenkrandtz
V. Erich Rosenkrandtzis
til Rosenholm,

Hendes Salige Liigs sørgelige Begængelse bleff

Aarhnus Domkirke holden den 2 May 1665
udi en adelig Folkrig, og meget fornemme
forsamling,
aff

Erich Mogensøn Gravio,
Superintendent ofver Aarhuus Stift.
—

Trykt i Riøbenhavn hos Jørgen Lamprecht Aar 1666.
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Fortalen, som er indrettet til Ærlig o

RVelbyrdig Mand Ærik Rosenkrande
til Kosenholm, udlader Bisp Gre

vins sig saaledes: En gudfrygtig Mand, Gm¬
haver ladet komme i Egteskab, holder tvende Io¬
veeler meget dyrebar; En dydig Egtefelle, frde¬

me og lydige Børn; Savner man et af dom¬
tvende, da er Sorgen stor, helst naar manme,
ster det første, men mister man dem begge *
er Sorgen saa meget desstørre.

Eders Velbyrdighed haver tvende gange sn¬
stet, hvad det er at miste en trofast Egtefelle *
dydig og fornemme Huus=Ære, fem gange Fo¬

søgt hvad det er, at miste nogle fromme hoge,
og vel optugtede Børn er saa derved prove,

som Sølvet, der smeltes syv gange. Her Fim¬,
det, I have Taalmodighed behov.

De ved den Sal. Frues Liigbegiengelse form¬
rede Ord, ere tagen af Davids 52 Psaim.
„Men jeg skal blive, som et gront Olle=Tor

„Guds Huus, seg haverforladt mig paa Com¬

„Miskundhed evindelig og altid. Jegviltakke og

gevindeligen, thi du giorde det, og segvildem
„ter dit Navn, thi det er godt for dine Helligen

4
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Qvinden afmales ved Maanen, thi som Maa¬
nen haver sit Skin af Solen, saa bekommer

Avinden sit Skin og Glandtz af Mandens
Straaler, derfor kaldes hun ogsaa Maninde af
Manden. Bornbeskrives ved Stjerner, thisom
Skjernerne rette sig efter Solen, saa retter sig
Hode Born efter deres Forældre, og ere dem i
tilbørlige Ting lydige.
Anlangende Frue Mette Rosenkrantz til
Tungholmhøyadelige Herkomst, da er hun fød
paa Aalholm Slot iLolland, Aar 1632 den
17 April af Faderen Ærlig og Velbyrdig Mand

Hr. Palle Rosenkrantz til Krenkerup, Rid¬
der, Kongl. Majests. Befalningsmand paa Hy¬

kiøbing og Aalholm Slotte. Hendes Moder
var Frue Lisabeth Lunge til Eskiærd; Hen¬
des Farfader Ærlig og Velbyrdig Axel Rosen¬

krant til Glimminge. Hendes Faders Far¬
fader var Ærlig og Velbyrdig Mand Erik Ro¬

senkrantz til Langring, som var Axel Ro¬

senkrantzis til Langring og Frue Birgirte
Knob deres Son.

Udi hendes unge Aar havde hendes kiære For¬
ældre, stedse havt all tilbørlig Omhu, at hun ef¬
ter sin Alders Maade, forst kunde oplæres udi

sin Børne=Lærdom og Chatechismo, derved at

bekomme en forsikkret Grund paa sin Saligheds
Kundskab, udi hvilken, hun siden bed den hel¬
lige
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lige Skriftes idelige Læsning haver merkelig ii

taget, saa hun foruden mange Davids Pia
mer, havde og lærdt St. Povels og Petri

med fleere af de andre Apostlers Epistler, hvi
den Sal. Frue ikke alleeneste redelig vidste atlæn
udenad, menendog kunde udi Særdeeleshed son
ig hver Capitel, Vers og Sententz til Nytte d
Brug, naar hun enten selv eller andre udi noge

Tilfælde kunde deraf have Lærdom eller Trøsto

hov, og i saa Maade med største Alvor af fo¬
ste Barndom, beflittet sig paa at være rig En
Gud.

Midlertid er hun opdragen udi hendes kig¬

Forældres Huus, hiemme hos dennem selv, o
alle Jomfruelige Dyder, hun lærte det Tfdse,
Sprog, og andre velsommelige Videnskabet *

Haand=Gierninger, indtil hun var 5 Aar goe¬
mel, da hendes kiære Mormoder, Ærig )
Velbyrdig Frue Sophie Brahe, Salig o

Jørgen Lunges til Odden hende, af helke¬
kiære Forældre begierede til sig udi sit Hium,

hvor hun for sin medfødde meget dydefulde oo¬
ur, som hun og imod hende udi allerynskeloen,

Lydighed, Ære og Tieneste altid lod tee, kum¬
ey andet end være hende et meget kiært Bim,
af hvilket hun havde daglig Ro og Glæde.

Hunvarsaaledes udi hendes kiære Mormoden
Huus, indil hun var o Aar gammel, dahem¬
88
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Rorældrebegiæredehendehiemtilsigigien, til sine
vuide kjære Sødskende, som var i Aaret 1639

voor hun siden forblev under hendes kiære Mo¬
is egen Optugtelse, og opvoxte udi all Guds
iggt, med alle somfruelige ønskelige Dyder.
Bun fremdrogsaaledes sine unge Aar udihøyst
sryldig Ærbødighed imod sine kiære Forældre,
øulskeligst Kiærlighed til sine andre kiære Sød¬

vende, og store Fromhed, med fornuftig Fiinhed
inod alle og enhver, saa hun ey kunde andet end
erlange Yndest og Elskelighed hos alle, hvilke der

inidlertid nod hendes daglige Omgiengelse, indtil
hun var 17 Aar gammel.
Saadan den Salige Frues retsindige
Gudfrygtige Optugtelse, dyderige Natur

meget
med¬

fødde Fromhed, og høyberømmelige Fornuft,
haver i Synderlighed beveget hendes kiære og nu

høyst bedrøvede Husbond, Ærlig ogVelbyr¬

dig Mand Erik Kosenkrantz til Rosen¬
holm, den Tiid hans Kongel. Majests. Befal¬

ningsmand paa Halstæd Kloster og Kaven¬
borg Lehne, samt Land=Commissarius udi Lag¬

land og Falster, af Guds behagelige Forsyn
og hans kiære Sødskenes Tilskyndelse, at lade

hendes kiære Moder, Ærlig og Velbyrdig Frue
Lisabeth Lunge, Sal. Hr. Palle Rosen¬

krang til Krenckerup tiltale, og bede om hen¬
de til sin Huus=Ære og Frue.
Hun
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Hun blev hannem da med samtlige hendee
Frenders og Venners behagelige Sämtykke i¬
sagt paa Krenckerup Aar 1648. Deresm
giorde hendes kiære Moder deres Bryllup i
Kiøbenhavn, tillige med hendes anden Se¬

ster Ærlig og Velbyrdig Frue nu og Sal. Fo¬
Gud, Frue Elisabeth Rosenkrant, Fran,
Rantzovs til Estvadgaard Aar 1649. o
3 Innii.

Udi dette deres meget christelige og høyst iing
lige Egteskab haver de nu med fuldkommen io¬

let Hierters Fornoyelse levet tilsammeu iid
Aar ringere end 2 Maaneder; Desimidiem,
haver den høyeste Gud dennem naadeligen
signer med 9levende Børn, fem Sønnerog
Døttre, af hvilke det haver behaget den dine,
tigste Gud fra denne elendige Verden til sit Coog¬
Teres Rige igien at bortkalde den ene Se
Velbr. Holger Rosenkrantz, ogde tre Dom¬
Velbyrdige Jomfrue Magrere Kosenkrann
c

Jomfrue Sophia Rosenkrantz og Jome,

Berte Kosenkrang. De andre fire Solm¬

Velbr. Palle Rosenkrangz, Holger VFor¬

krang, Jørgen Rosenkrantz og Trik L)

enkrang, samt eneste Dotter Jomfrie Ee¬
saberh Rosenkrang, leve endnu saa længe,

dehager den almægtige Gud dennem udi Eoe¬,

opholde, deres høybedrøvede Fader il ie¬
Trøst og Husvalelse.

4d
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Denne nu Sal. Frue lod det være sin største

*idrde idelig at læse i den hellige Skrift, lige¬
vin hun og forlystede sig at læse mange begavede
vuds Mænds Skrifter. Iblant andre havde

huu i sær giort sig Johan Arentz Skrifter be¬
vrendt, hvilke hun næsten alle havde igiennemlæst,
vrse dem og jevnlig med sig, hvor hun end rey¬

e. Hun haver og taget sig for samme Johan
Areng Tractat om den sande Christendom at

udsætte paa Dansk, som og næsten er fuld¬
kommet.

Foruden hendes daglige Aften= og Morgen¬
Dønner afbrød hun i andre sine Bestillinger en

sær Eftermiddags Time, hvilken hun anvendte
inderlig Bon og Paakaldelse paa sine Knæ til
den høyeste Gud.

Hun var, mens hun levede, hendes Huus¬
bonds Øynes største Lyst, hans Hiertes eeneste

Trøst, og Husets fuldkrmne Ære, udi hvem

han, som hans kiæreste L. Jetre havde med stør¬

ste Fornøyelse mettet sit Hierte, Sind og
Tanker.

Hendes kiære Husbondes Dorter med hans

første Frue haver hun altiid, siden hun efter
dendes salig Mormoders Ærlig og Velbyrdig

Frue Berrerte Friises dødelige Afgang fik hen¬

de i sit Huus, der hun var 5 Aar gammel, hol¬
det

Kebrugrius 1753.
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det udi all kiærlig Optugtelse, som sit eget Bain¬
ey giørendes udi nogen Ting Underskeed paahem
de, og dem hun selv havde fod til Verden.

Hans Sødskende og Venner haver hun *

lige ved sine egne hiertelig elsket, agtendes sig o¬
en Ære, deres kjærlige Hiertelav imod hendemm,
Ærbødighed stedse at forskylde og forekonmen,
Saadant haver hun og klarlig ladet kiende o
hun med all moderlig Omhu og Kiærlighed hon
ladet Velbyrdige Jomfrue Magrerhe Ge¬
storphs sig været saa inderlig befalet, som p
egen Dotter, tog hende og efter hendes im¬

Faders, Ærlig og Velbyrdig Mand, Hr. —
chum Gerstorphs, forrige Rigens Droske
førgelig Afgang udisit Huus, og midlertid Foe¬

de største Omsorrig for hendes Ungdoms *¬
tugtelse.

Belangende denne Sal. Frues Svgdom ,
DødsAarsage, da estersom den almægtige Cen
nu igien havde velsignet hende med Livs Foon¬
C

og Tiden kom, at alle ventede den ønskelige

me, hvilken hun skulde vorde englad Barne.

der, havde og derfor hos sig hendes kiære E.
ster Ærlig og Velbyrdig Frue Birgirke “
senkrang, Ærlig og Vilbyrdig Mand Com¬
sten Skeel til Søestrup, hendes kiære A
ter Frue Mlerte Rosenkrang, Ærlig og g¬
byrdig Mand offve Bamels til Bekesko“
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og Frue Anne Trolle Ærlig og Velbyrdig

Nrund Erik Bildes til Skovøe, foruden ad¬
rinnige fornemme Præste=Ovinder, som stedse
fote hos hende, ved alle gode tienligste Raad at

gfordre, næst Guds hielperige Bistand, hendes
ønskelige Forløsning.
Men saasom det er Guds egen Gierning, baa¬

* at skabe Fosteret udi Moderens Liv, og at
vrllge det ud igien efter sin behagelige Villie, og
vrenneskelige Raad intet ogsaa kand hielpe,
uidar den almægtige Gud det ey vil forsyne, da
ster at denne Velbyrdige og nu Sal. Frue var

med Tvilling=Børn, og havde udi sin haarde
Darne=Nød fra Søndagen den 1 Aprilis til
Tulsdag Eftermiddag megen Smerte med storste
Caalmodighed udstanden, lod hendes Velbyr¬
öighed kalde til sia sin Sogne=Præst, den hæder¬
lige og vellærde Mand Hr. Jacob Ørsted, at
han hendes Siæl med Guds saliggiørende Naa¬

des Ord skulle styrke, paa det hun i denne store

Legemets Svaghed des trosteligere kunde stride

imod sin legemlig Vee og Smerte.

Hun lod derpaa samme Aften indfordre til sig
bendes kiære Børn, dem hun formanede til
Guds sande Frygt, og at være deres kiære Fa¬
der lydige, lyste saa Guds Velsignelse over den¬
hem hver i sær befalendes deres Skolemester

med saadan Fliid at lære dennem, som han det
O2

for
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for den høyeste Gud vilde svare, siden efter ch¬
stelige Bønner og Forbonner vare skeede, dm¬

vel alle, som den Sal. Frue udi hendes Svi¬

hed betiente, udi bedre Forhaabning om hene
Forløsning med Fosterne, sagde og selv sig ooe¬
re med all Taalmodighed at ville udstaae, oo¬
Gud behagede hende at paalesge, og at o¬
Natten ud med Dagene, saa længe der vat *

gen Kraft udi hendes Legeme til at fode, o¬

son
neste for sin gode dydefulde Mands Skyld,

var stedse saa høyt bedrøvet for hendes sioke ?
og haarde Smerte.

Midlertid arbeydede den Sal. Frue sirem,
ligen den heele Nat udi Siælen saavelsom o
Legemet, udi hvilket sit Arbeyde hun adfem,

gange raabte Herre Jesu Christel seg slinde
ingenlunde førend duvelsigner mie ogfrele .
med adskillge flere Skriftens Trøst, hvikt

Salig Frue, rig udiGud, midlertid udisge,
Andagt for sig selv sagteligen udførte.

Endelig om Onsdag Morgen, der Foo¬
var s, blev atter igien holdet Bøn for heyde
Gnds kraftige Bistand, hviket der det og,

reret, ogdeendelig fornam almenneskeligge,

og Raad at være forgeves, lod den Saligoe,

ed arer kade Præsten til sig, af hvitome,
od sig meddele det helige Nadverens Satme,

te, og slog sig derpaa gandske fra Verdema
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Der den Salig Frue blev af hendes kiære
Hooger, Velbyrdig Christen Skeel, medad¬
vinlge gudelige Formaninger af den hellige
Strift trøstet, og all Taalmodighed udi et
indigt Haab foreholdet, bad hun inderlig med
Zlerte=Suk og oprakte Hænder, at hendes
Jesus vilde nu forlose sin Tienerinde, sigende:
fog degierer nu at forløses, og at være med

iminl Frelsere, ikke længer her, men udi det
bige Liv,

Som hendes kiære Husbonde herpaa med
el bemodigt Hierte kom tilhende, og sagde med
Kædende Øyne, at dersom det ikke behagede
den almægtige Gud, at lade hende længere le¬
be med hannem til felles Trøst og Glæde udi

denne bedrøvelige Verden havde de dog fuldkom¬
men Haab, at sees igien udi det tilkommende

Liv; Det giorde hannem udi Hiertet smertelig

Ont, han skulle tage sidste Afskeed med hende,
ønskede de snart af Guds Naade med desstorre
Glæde kunde findes, og eftersom der aldrig
havde været ringeste Tvist eller Mod-Vil¬
lie imellem dennem, var han og forskkkret, hun

endnu af Hiertet udi alle Maader var vel til¬

freds med ham, da rakte hun sine Hænder op,

orog ham til sig og kyste hannem. O ja min
O3

aller¬
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allerkiæreste Mandl er jeg vel tilfreds med e¬
der! Gud trøste Eder efter min Død, og g¬

de Eder tusinde Aar i Himmerige for hver L¬

9

me vi have levet tilsammen her i Verden !

haver altid været mig en meget god Mame,
Jeg kand nu ikke udføre mine Ord, som p
Jeg tvivler intetsø
Hierke er og gierne vilde;
I jo lader vores Børn saaledes optugte

at

de kunde vorde Guds Børn og Ifor Ce
ville svare.

Hun tog herpaa ogsaa Afsked med sin ien
Svoger, Velbyrdig Christen Skeel oo
kiære Søster Velbyrdig Frue Birgirre Bome
krang, og hendes kiære Dotter, Frue iige
Rosenkrang, Velbyrdig Mand Ove Bom

mels, takkede dem for all broderlig og systeme
Huldhed, Tieneste og gode, formanede og m¬
dennem, de nuherefter vilde forblive henderoog

4

g

bedrøved Husbond og smaa Børn gode, d
den Omsorg for hannem og dennem, soin

4

dem visselig tiltrode, og var forvisset paafied
derhos sin kiære Søster at helse hendev

Son Palle Rosenkrang, og SosteriCe

Johan Rangov, og videre paa hendes 2o¬
ne formane dennem at de soaltidskulle have Cen
for Øyne, og aldrig lade hendes mederige Foe
mnindelse gaae dennem af Glemme.

4
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Hun lage herpaa hen i megen Pine til om

Mnsdag Formiddag Klokken 9, da hendes Glas
Kdrandt, og hun ved fuld sund Fornuft under

Christi idelige Paakaldelse leverede sin Siælisin
Skaberes Haand. Hendes korte dog fuldkommene
Levnets Maal var 33 Aar, ringere 11 Dage.

Adskillige saavel af Adel som lærde Præste¬
Nænd, have forfattet endeel Vers denne Afdøde
Frue Rosenkrantz til Ære; Blant deførste fin¬
des et saavel paa Latin, som og et paa Dansk

af den Salig Frues efterladte Husbonde Hr.
Erik Rosenkrantz, et andet paa Dansk af I.
Søeg, og endnu et andet af Otro Skeel Or¬
resen samt et paa Latin af Jens Rosen¬
krantz. Til den sidste Classe henfores et Dansk
af Ch. Schonning, et Latinsk af Ole Seve¬
rin Ørsked, Rector i Randers Skole, tvende

Latinske af Jens Eriksen, Præst til Moes¬

berg og Hornsted, et Latinsk og Dansk af
Lorentz Rasmussen Ledemarch, Sogne¬
Præst til Hrum og Ginderup, et Latinsk af
sacob Severin Ørsted, et Dansk ut po¬

tuit, ita posuit Laurentins Martini Wid¬
stedius,

O4

Pros

Programma
over

R. orten Reenbers
udstæd af

D. Marcus Wøldike,

Rector, og offentlige Kærer i den hellige Skrift E

Tiøbenhavns høye Skole, Bisidder i Consistorioe ien
Medlem af det til den Evangeliske Læres Forfrim,
melse indrettede Selskab.

skreved

den 5 April Aar 1737.

4

*

*

en uge hm SRRfi
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288se bekient for Efterkommerne

giort Guds Kirke Gavn.
nemmelige
Ærbødighed, man er dem skyldis,
faler det, og den Rytte alle Troende kand oe¬
deraf, opmuntrer dertil.

Skriften paalegger os at ære dem, som o
Forældre, ved hvis Tieneste vi bive kade
Guds Rige, blive oplyste og omvendte, o¬
af hvilke vi blive bragte til Salighed.

4

ere saadanne, give vien Prove paa vor F.
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-hdighed imoddenne Guds Befaling, der er sam¬
et med Forjættelse om et langt Liv; thi vi ere
vem lige saa meget skyldige, der igienføde os,

somn dem der føde os til Verden.
Man holder meget af de Skilderier, som vi¬

eds vore Forældres Aasyn og Gestalt; Man
maa ikke mindre finde Behag i de Skrifter, som
iftegne de Lærde Mænds Liv og Dyder, der ha¬
de bæret hos os. Det er vel sandt, at saadan¬

ste formedelst deres Dyd og Guds Frygt ey be¬

høbe slig forfængelig Ære, men ved at ære dem,
lærer Christus os, at vi ære ham selv. Deres
Exempel kand efter deres Død hos Efterslægten
opvække Tro, opmuntre til Viisdom, og stad¬
fæste Haabet.
Kand de fromme saaledes, efterat de have endt

deres Liv, leve iblant os, saa skal ogsaa Vel¬

ædle og Velærværdige Mag. Morten Reen¬

berg, Stifts=Provst i Siællands Stift,

Provst i Sokkelunde Herred og Sogne=Præst
i Vor Frue Kirke i Kiøbenhavn, leve iblant
os, endskiønt han er nedlagt i Jorden.

Vi ville i disse Blade opregne hans Levnets
Løb endskiønt vi ikke kunde opregne hans For¬
tienester. Den bekiendte Bye i Jylland Wi¬
borg, som er den fornemmeste Bye idet Stift,

frembragte denne ypperlige Mand. Han var
O5

av¬
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avlet af saadanne Forældre, at deres gode Egen

skaber ey alleene fandtes hos ham, men sam
mes Forestilling endogstedse kunde opmuntre ho
Til Fader havde han Borgemesen
til Dyd.
Claus Christensen, en Mand over hvis 2¬
hele Byen bedrøvedes. Moderen var en Soe¬
ne=Dotter af den navnkundige Biskop i !

borg, Peder Teocarus Løvenbalk, o
var død Aar 1645. men dog for hans Foriem,
stes Skyld var i frisk Minde. Hun hede Uise
re Peders=Dorter, og var en gudfrygtig F¬
standig Matrone.

Disse Forældre bleve i deres Egteskab velsigen

de med mange Børn; Vores Reenberg o
den sexrende i Tallet og den yngste af syv Bo¬

dre. Han kom til Verden 1660 den 18 Jmm¬
og blev paa St. Hans Dag ved Daaben oo¬

□º

til en Arving til Himmelen.

ungt Barn maatte han heel tilig savne sin oom¬

Fader. Hvor tungt var det ikke for Moderin,

ørge for saa talrig en Familes Opdragen

Men dennne forstandige Kone overvandt saaem
Besværlighed.

Hun lod vores unge Reenberg undeme
hiemme i Huset, indtil han kom saavidt, ato

kunde antages Wiborg Byes cathedral Sen
Han blev derefter sat i benævnte Sto¬

le.

hvor han ved de forsatu Læreres Vindkion,
hed
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ged, endskiønt han var meget ung, i en Hast
blev bragt saa vidt, at han i Indsigt og For¬
iand overgik de fleeste af hans Jevnlige.Det
vit derfor og kun en kort Tiid, i hvilken han gik

gele Skolen igiennem, saa at hans Rector Mag.
ohannes Juulbye ansaae ham for dygtig til
at komme til Academiet. Han blev med Be¬
fommelse indskrevet som Student Aar 1677, og
var derhos saa lykkelig, at han fik strax den store

Mand Conferentz=Raad Wilhelm Worm,
somn det Aar var Recror, til privat Præceptor.
Idenne brave Mand fandt han en stor Velynder,

samt sine Studeringers Forfremmere hvorndi

ommeldte Worms Familie siden stedse har ef¬
erfulgt ham.

Vores Reenberg benøttede sig saaledes af
de store Mænds Underviisning som da zirede

vores høye Skole, at han næste Aar 1678 i Exa¬

mine Philosophico ikke alleene opfyldte det

Haab, de havde giort sig om ham, men endog

forstod meere end de ventede. Fra den Tiid af
begyndte han at legge alvorlig Vind paa Theo¬

logien, og betienede sig af de lærdeste Mænds
saavel mundtlige Underviisning, som Bøger til

at forstaae den hellige Skrift, hvilken han flittig
randsagede.

Han viiste herpaa med hvad Fremgang han

havde anvendt sin Fliid, da han den 17 Dec.
1682
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1682 udstod Examen Theologicum, hvoriie,
han fik Caracrerem Laudabilem under 2

Jens Birkerod og D. Johannes Lasseniub.
Mag. Jørgen Hammer som Provst paa Closk,
ret forrettede samme Tild Notarii Embede. Hom

Gaver han havde paa Prædikestolen til at ikem,
i sin Tid Guds Kirke, beviiste han Hellig 2“
Kongers Dag Aar 1683 ved Demis=Prædiin
under D. Jens Birkerod, i hvilket Aar 2

Christian Vold forvaltede Recroratet o¬
Academiet.

Den lykkelige og betydelige Grundvold ho¬
i sit Fæderneland havde lagt i sine Studeringen

søgte han herpaa ved en udenlandsk Reyse ion¬
mere at opbygge. Den besynderlige Fremgone
i Videnskaber hans fem andre Brødre havde
veyebragt sig paa deres udenlandske Reyser, “
muntrede ham dertil. Han reyste derfor inge
med hans yngste Broder Peder Reenbergo
var for ved ham, til Glykstad, hvor delagdene

i Huus hos den store Theologus D. Peo

Zirscherus, og lode sigafham undervise. Lom

havde allerede i Riøbenhavnfattet megen a.

hødighedfor denne berømmelige Mand, imeoe
amme var Enke=Dronning Sophiæ Amann

Hof=Prædikant og Skrifte= Fader. Hanoongen,

nig hos hamirvende Aar, og erindredesiden e

skandig denne Mands siore Lærdom, samtbeme¬,
derlige Forstand og Hoflighed.

Her
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Herpaa gik han til Holland. Han forsømte
kre at besee de Academer dette Land og Frieø¬
vild eyede, langt mindre at betiene sig af Theo¬

gorum Underviisning. Desuden hørte han
der den beromte Witriarium læse over Marur¬
9 Folke=Retten. Et Videnskab, som han

Pidte for ey alleene gierne at kunde samles med
Suds Ords Læren, men endog at være nødven¬
oig for sammes Lærere.
Fra Holland begav han sig til Engeland,
Videnskabernes lyksalige Bolig. I London var
han kun en føye Tiid, men i Oxford og Cam¬

bridge opholdt han sig næsten halveredie Aar
fil Ende. Hans Lærdom og Flittighed tilveye¬
bragte ham der, at Engelænderne selv baade elske¬
de og ærede ham. En Lykke som faa Fremmede
naaer. Til Prøve paa hans Flittighed kand tie¬
ne den Fliid han giorde sig med at igiennemgaae

den Bodleyske Bog=Samling, saa at han i

sin Fortegnelse over bemeldte Bøger=Forraad med

egen Haand har rettet de Feyl, som derifandtes,
og antegnet de Bøger, somikke vare anførte paa

Fortegnelsen, men dog alligevel fandtes paa Bog¬
Salen.

Hans Lærdom, Skikkelighed og gode Sæder
skaffede ham Adgang ikke alleene til D. Hydes,
Dodweldø og Millii Venskab men og til
deres Fortrolighed, saa at de ved alle Leylighe¬
der
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der med Berommelse talte om ham. Dettego¬

og siden en Anledning, at de paa anseelige Pm¬
kaar tilbøde ham at blive i Engeland. Mel¬

Kjærlighed til hans Fæderneland hindrede hum
erfra, hvilket han selv har tilstaaet ofte siden *,
have havt Aarsag at fortryde. Dette hans Af
ag hindrede imidlertid ikke deres Godhed io
Oe

ham, som vedvarede saa længe de levede.

Breve, som de efter hans Hiemkomst til Fæven
nelandet har skrevet ham til, bær Vidne derom,

med hvilke iblant fulgte nogle smaa Foræringen
af de Bøger, som de lode komme for Lyset.

Han havde Yndest hos og Venskab med
berommelige Mænd Procok, Spencer, Cm
worth, Krabbius, Creck, hvilken sidste Fm¬
de Tider var i det saa kaldede Siæle=Collegiume,

ligesom og Bagweld havde Sæde i det saa ie¬
dede Christi Collegium. I London o
gikkes han i sær meget med den for sin Velianen

heds Skyld berømte Franske Præst de Ferhn
on, som med eendeel andre fra Frankern
flygtede Reformeerte havde faaet Bopæli E

don. Blant disse raadførte han sig meget oo¬
la Raqve, en Mand der besad stor Kundkem,
de Old=Sager, der angaae Kirken.

Den store og forunderlig hastige Forandtinne,
om skede Regjeringen Aar 1888 bragte

paa de Tanker at forlade Engeland; tho me,
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innde det ey for sikkert, længere at opholde sig
ver, reyste derfor til Frankerige.

Imnedens han opholdte sig i Paris, giorde han

igUmage for, at lære at kiende de Roman-Ca¬
Volskes Lærdomme og Levnet. I Klosterne
skulde han fornemmelig faae Underretning om den
Vrdom, som Anti=Christen har udbredet, og

* hemmelige Ting, som foretages udi den pave¬
lige Kirke. Han giorde derfor Bekiendskab med
de Munke, som vare meest i Anseelse for deres
Jærdoms Skyld, af hvad Orden de end vare,
og udforskede deres Religion og Meeninger.
Engeland havde imidlertiid igien faaet Ro¬
lighed, han reyste derfor atter did over, for der
at tage Afskeed med sine Venner, gik siden der¬

fra igjen til Holland, hvor han besøgte alle de
høye Skoler, som han tilforn ikke havde været
paa. Her i Landet opholdte han sig dogikke læn¬
ge, eftersom han havde foresat sig ogsaa at be¬

see de berømmeligste Tydske høye Skoler, forpaa

samme end videre at opsamle alt det, der henhør¬

ke til hans theologiske Studium. Leipzig holdt
ham længst; Dersvar ikke allene mange berøm¬
mnelige Mænd men der kunde man og have Un¬

derretning om alt hvad der forrettedesi den gande
ske lærde Verden.
Ef¬
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Efter disse omtalte Reyser kom han omsiderm¬
bage igien til Kiøbenhavn Aar 1690. Pe
bragte med sig en stor Samling af rare Bøge

i sær alle de lærde Mænds Skrifter iEngelam

som vare udkomne i Anledning af de Uerolige
der, som der den Tiid var i Kirken: thi Fo¬

Reyse var saa forsigtig indrettet, at han ime¬
finde Leylighed at anskaffe sig saadan en auien¬
Bøger Forraad.

Paa bemeldte hans udenlandske Reyse tingen
bragte han sig fornemmelig en stor Indsig

Kundskad i Guds Ords Læren, med hom¬
han siden giorde Kirken stor Nytte, efterdt

var samletmed Ridkiærhed og Omhyggeligheon¬
at udbreede Guds Ære.

Veddissehans Reyserblevvelellers hand e.
dom forøget, men hans Formue formindskeo

skaffedeGuds Forsynogsaa Raadherimod. Fo

Lærdom og Dyd havde, endog førend han men
fra Tiøbenhavn, banet ham Adgang igoe¬
liges Yndest af defornemmeste og anseligske. “
sei Riøbenhavn, saa at de ligesom kange.
om at vise Prøver paa deres Bevaagenheoen

ham. Iblant demkandiser nævnes deni goe¬

Tungemaal meget vetalende Høveste ao¬
Proaraor Canelle Raad Brostrup a.
rin. Samme snilde Mandtogsig vored H.

berg møetan, og hæde en blsouderig gen.
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at hielpe ham til at forfremmes udi theologiske
Skuderinger; Et rart Beviis herpaa var det, at
A bores Reenberg skulde til at reyse, gav han

vumn ey alleene frie Fuldmagt med sig, at maat¬
* pag hans Navn optage hvad Penge han be¬

hødede, men forsikkrede ham ogsaa om, at vilde
setale all hans Gield, i fald han skulde see sig
uvd til at giøre nogen Udenlands, af hvilken

hans Godhed vores Reenberg dog ingen Tiid

betiente sig.
Da han igien kom hiem, tog bemeldte Cancel¬
lie=Raad Alberrin ham i sit Huus uden nogen
Detalning, alleene for at fornøye sig ved hans

Omgang, samt faae Underretning om lærde Ting
paa tremmede Stæder.

Vores Reenbergø

Lærdom og Indsigt i boglige Konster var da og
allerede bleven saa bekiendt, at samme ey kunde
andet end tilveyebringe ham Høyagtelse og Ven¬

kab hos den da værende Sogne=Præst til hel¬

lig Geistes Kirke, Mag. Esaias Fleischer
Denne ærværdige Mand baade yndede og forun¬

drede sig over den Lærdom han fandt hos ham i

deres daglige Samtaler, og den Veltalenhed

Reenberg undertiden gav Prøver paa i hellig
Geistes Kirke, hvor han lod sig høre, naar

Vag. Fleischer, som havde en langvarig Sya¬
dom og lang Tiid var sengeliggende, ikke selv kun¬
de prædike.

P
Februgrius 1753.

Her¬
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Herover skeede det og, at ommeldte Sogi
Herre tilbød vores Reenberg, at ville udvinn

hos Stadens Øvrighedi Kiøbenhavn o
den Tiid ogsaa kaldede Sogne=Præster til dem,
Kirke, at han skulde blive ham i Embedet time,

ordnet og tillige faae Forsikkrings=Bred og
paakommende Dødsfald at følge ham i Kaleen
Dette skeede ogsaa, saaat daendeel af Øvrigge.
Personerne, og de fornemmeste i denne Meem,
hed, havde hørt ham prædike paa Kaldet, ogme¬

ge meget befaldet hans Prædiken, udstædedt
et Kalds=Brev til ham, under Dato den §*
pril Aar 1691. Men da Kongen selv vilde o
deholde sig Rettigheden at kalde, var denne hom,
Bestalling uden nogen Nytte for ham.

Kort efter dette var skeet, satte han sig Ee¬
igien at reyse til Engelland, lavede sig ogo¬
kelg til Reysen; Men dahanvildetage Anen
med hans Høyærværdighed Biskop Bager)
ved samme Leylighed at tilbyde ham sin Tome,

i Engeland hvor han tilforn havde hi
forrette for Biskopen, forundrede Bispen sog
allene hoylig over dette hans Forset, men g,
maaede ham og til, saasom han heler vine ,
de Fædernelandet Tieneste af hans ypperlige o.
ver, end at han skulde drage af Landet, omm¬
at opsætte sin Repse i otte Dage.
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Inden denne foreskrevne Tiids Forløb udvir¬

fede Biskop Bager et Kongel. Kalds=Brev til
hum dateret i Februari Maaned 1693 hvorved
vin ey alleene udnævntes til Feldt=Præsk ved

Sorers og Sehesteds Regimenter, som den
Lld stode med de øvrige Hielpe=Tropper, Keyse¬

en havde faaet imod de Franske, i Flandern
vuder Hertugens af Würtenberg, Ferdinan¬

º Wilhelmi Comando, men end og med det
amme blev kaldet til Feldr=Provsk efter Mag.
Johannes Dorschæus, som var hiemfordret at
være Sogne=Præst til Kolding. Herpaa blev

han af Biskop Bager indviet til det hellige Lære¬
Embede, og siden forsynet med Kongel. Reyse¬
Das, hvorpaa han i Martii Maaned samme Aar
1693 begav sig paa Reysen til Armeen.

Den guddommelige Forsyn, som stædse, ime¬
dens han var Præst, førte ham meest til de elen¬
dige og bedrøvede, men sielden til de glades Hu¬
se, bragte ham ogsaa denne gang til Armeen,

paa en Tiid da de tvende omtalte Regimenter
vare i en usel Tilstand. En smitsom Sygdom

havde næsten ødelagt dem gandske, og de fag,
som endnu vare blevne i Live, maatte ligge ad¬

sprede uden for Leyren, at de ikke skulde besmitte
de andre.

Disse tvende Regime er til Hæst vare herpaa
Adrig saasnart bleven satte i fuldkommen god
P2
Stand
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Standmed Mandskab og Heste, førend manigten
stilte dem i Marken, tilligemed den heele foreene

de Kriigs=Magt, for at vove et Feldtslag med
de Franske, som gik for sig ved Landen o
Heerwinden; Men som de foreenede Ma,

ter herleede et stort Nederlag, gik det og i sæt m¬
over disse tvende Regimenter, af hvilke de fieesn
pleve dræbte paa Valpladsen, men de faa ooe¬
blevne maatte redde sig med Flugten.

Iblant dem, sont saaledes undflyede, vat og
bores Reenberg, der ved denne Leylighed im

havde sat Livet til. De maatte tage Fiugen
over en Strøm, over hvilken han og satte om¬
sin Hest, men Vandet gik saa stridig, at ho¬

komaf Hesten, og ufeylbarlig havde druknet, o
ikke en Engelænder, som havde kiendtham tinden

i Engeland, havdeerkiendt ham, hvilken kaomen

paaham vedhans Navn, ogrekkedeham sin gimn
Pidsk, som han greb fat om med begge Hermn

og saaledes blev slæbt op af Vandet. Som¬
Franske havde erobret den hele Leyer, iiden
an i denne elendige Tilstand beholde sine hom¬

Klæder paa, thi han havde mtet at skifte imm,

ogdet som endnu var verre, saa kunde hanlien

tre samfulde Dage faae noget andet at vedelgen
ge sigpaa, uden bar Vind og undr. gen

om fade derover en sirk Fder, som

end være ved der at han sler ngen Foltoen
eller Tilsyn kunde nyde.

ad
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Dette var da vel et kort, og det eneste, men
Vderhos saa vanskeligt et Feldt=Tog, han der
øorde, at der vel findes de, som have bivaanet

vilge fleere, men dog ey prøvet den tiende Deel

Vesværlighed, eftersom alting er faldet ud efter
vuske, og Kriigs=Hæren har været forsynet
vrd overslødig Proviant. Forsynet sørgede
vundlertid saaledes for ham, imedens han laae

3, at Kongen kaldte ham fra Armeen og hav¬
glvet ham Kalds=Brev dateret den 23 Juni
93, at være Provst paa Mløen og Sogne¬

dest i Srege. I hans Sted blev anordnet

Feldt Provst, Hr. Bartholomæus Deick¬
gnn, som siden blev Conferentz=Raad, og

Askop i Christiania.

Vores Reenberg reyste herpaa til Riøben¬

on og fik sin Collat af Biskop Johan

volph Borneman, som var kommet efter
kop Bager. For at vise sit taknemmelige
vudelav imod vores høye Skole, begiærede

ukort Tid derester Magister=Graden, og

vrigt han havde forsvaret den ved denne Leylig¬

holdre Disputas, lod han sig dertil forfrem¬
(Aaret 1894, under Høp og Veldaarne Hr.
Iar Barrholin. c)
P3

Idet

Hr. Profchor Casper Bartholin var Ridder af
Dannebrog.
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I det nye Embede paa Aløen viste han san
stor Flid og Vinskibelighed, at han endnu ige

kommes der, samt erindres med Berømmelse o
alle de, som levede der paa Øen i hans Tud.

For at lette den Byrde, som Huus=Holonng
bragte med sig, tog han sin Formands Em,
den Velædle og Dydgirede Matrone Aflgten

Magrerhe Bager ti Egte, som uer ge m¬

gammel. Hun under i denne sin svare Am¬
dom ey nogen Ting saa tungt, som at hum gen
skullet overleve en saa stor Mand. Med Fem¬
fik ham ser Stifbørn, evende Sonnerog pen
Døttre, hvoraf de femendnu vare Børm ge
i det mindste gandske unge. Paa sadan Fom¬
de fik han Leylighed at vise sig som en Fom¬
endskiønt han selv ingen Børn havde.

Imedens han var i Srege, maate hanme,
Bedrovele se sin Menighed, som han img,

elskede anfaldet af en grasserende Sygdom,

borrykkede næsten den halve De af Fiome,

gerne.

IAæret søn blev den om Firkenvel som,
te Mand eag. Esaias Fleischer, eie

lansvarig Spadom bortkaldet fra denne Do¬

en. Der Dødesønd øw de hon goge.

vaagene Borgr af hellg Seiste Soe

lonng, Uden vors Benberge Ungese geg.
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øende, at udbede sig ham hos Kongen til de¬
a Sogne=Præst, men saadan deres Begiæ¬

vug kunde ey blive opfyldt, førend Aar 1709

o Mag. Frands Thestrup blev kaldet til at
ere Biskop i Aalborg; Hans Majest. Kon¬

vn beskikkede den Tid vores Reenberg til
Ngne=Præst for hellig Geistes Meenighed,
ven at han endten søgte det, eller nogen Tiid
vrde sig Haab derom.

Slærlighed til bemeldte Meenighed, der alle¬

de tvende gange havde vildet havt ham til de¬
Siæle=Sørger, bevægede ham til at forlade

rære Møen, som han tilforn ikke havde vil¬
giore, endskiønt et langt anseligere Embede,
omlg Provstiet ved Holmens Kirke var ham

get skriftlig tilbuden af hans Høye Excellen¬
Hr. Ulrich Christian Gyldenløve, da
rrende General Admiral.

San fik her atter Leylighed at vise Prøve paa

gerlige Gaver han besad i at trøste de Elende¬
4e

* Guds Ord, som han alt tilforn havde

ol Flandern, ogpaaunigen; chidethænd¬
ggt samme Tid, at den grusomme Pest bort¬

enstørste Del af hans Menighed ved

ren Lenlighed End baade prøvede og foroge¬
gans Tro, Bestandighed, Haad og Kiærlige
*e Hvor farlig denne Tilstand end var, blev

ndog uforfærdet at gaae til de Syge, for
P4

at
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at meddele saavel de Levende som Døende del
hellige Sacramente. Han sad idelig, uden no¬
gen Frygt for Sygen, ved de Syges Seng

deels for at trøste dem, og deels for at igientagt
de Regler han tilforn havde givet dem om atbe¬

rede sig til Døden, inden de gik ind i Evig
heden.

Disse Huus=Besøgelser hindrede ham i det *
vrige ey fra at forrette sit Embede i Kirken, hoo¬
han saavel sogne som hellige Dage selv prae,
kede, og fandt megen Agtsomhed og Boyelighen,

hos sine Tilhørere, hvis Tal daglig formindre
des, siden de alle hørte paa hver Prædiken, som

paa den sidste de meente de fik at høre. En so¬
Prøve paa hvad Indtryk hans Prædikener hom,
de hos Tilhørerne i denne Tilstand, er den Gi¬
mildhed han formanede dem til at vise imod o
fattige Børn, hvis Forældre vare bortdøde g

sten, thi de gave anseelige Summer dertil, om

endnu udgjøre en Deel af det Kongel. Wayse,
Huuses udstaaende Hovedstole.

Den nye Ære, som Kongen i Aaret 1717e
hagede at benaade ham tillige med alle Risben

havns Sogne Præster med, i at give dem do¬
et Reseript til Biskov Christian Worm, Raine

med Consistorial=Raader, giorde hos ham sen
ingen Forandrng, hvis Sind desnden gg g
nogen Eiskere af forfængelig Ære, som kand ioeg¬
o
so
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win sees af det, at han meere end en gang und¬
fdg sig for at tage imoden Bispe=Stoel.

Detskeededogsidenathanmaatte forladehellig
GelstesMenighed,hvorihan med Opbyggelsehav¬
S arbeydet, oghvoraf hanvar meget elsket, siden

ndngen iAaret 1720 allernaadigstbehagede atbe¬
srlrke ham til Provst ved Vor Frue Kirke ef¬
et Mag. Søren Sevel til hvilket Embede
an af Hag. Iver Brink blev indsat. Den¬
ae uventede Forflytning var baade imod hellig
Geistes Meenigheds og hans eget Ønske som
iae allerede var 60 Aar gammel, og derfor nø¬

obilde paatage sig saa besværlig en Byrde.

Aidkker havde mødt de forrige Meenigheder,

vun havde været Præst ved, denne blev heller
sebefriet. Den græsklige Idebrand ødelagde
238 den største Deel af Vor Frue Meenig¬

vrds Huse, hvori han ogsaa medens han var
undærende ved Roskilde Lande=Mode, mistede
aat sik rorende Gods. Han bedrovede sig ikke i

uneste Maade over dette sit eget Tab, men vel

vet den almindelige Odeleggelse og de mange

oumilers Elendighed, ban glædede sig tvertimød

rereover at være funden blam deres Sal,

øis Taalmodighed Gud paa saa mange Maa¬
ver havde vildet prøve.
Ps

Saa¬
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Saa mange Geistlige eller Kirke=Embeder har
den Sal. Reenberg havt at forestaae, af hvil¬

ke han ingen sogte, ikke engang ønskede sig:
dem alle har han derimod viist Trofasthed og Op
rigtighed. Ingen Fare, ingen Besværlighed,

ingens Misgunst bevægede ham nogensinde til 4
forsømme Guds Ære, eller de ham anbetroede

Siæles Beste. Hans utrættelige Flid, saavet
offentlig som hemmelig, gik ud paa, at nedbryge

Mørkhedens Magt, og forfremme Guds Rige
Han besad en Veltalenhed, der vel var noge

heftig, men dog flydende og reen, hvori han ♑
vidste at anbringe den store Lærdom og Læsninig
han besad, dog uden at prunke med den. Hw

vidste paa en fattelig Maade at forklare de dyøe
ste Ting i Religionen, og igiendrive Sandbeve
Fiender, at baade Lærde og Uelærde kunde hav
Underviisning og Overbeviisning.

Han havde en særdeeles Gave til at indpræmm,

sine Tilhorere Lyst til Dyd, og Afsky for Lasten

ne, som og til at opmuntre og trøste de Bedte
vede. Hans eget Levnet, i Henseende tilde iog¬
vortes Forretninger, var en Kiæde af Berhem,
ringer og Forrædeligheder, saa at han ofte io¬

sagde, at han ledt kunde tælle de glade Tong,
han havde have Verden, men Guds Niaoen
styrkede ham kraftigen.
Ende
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Endskiønt han aldrig var vandt til ved Smig¬
een at bane sig Vey til store Folkes Yndest, vil¬

* bor Herre dog ey han skulde savne samme.

olant hans Velyndere af det Slags kand man
sornemmelig regne hans Excellence Hr. Gehei¬
ine Raad Christian Detlev Græve af Re¬
Lhrlau, der forst fattede Godhed for ham paa

Veldttoget i Flandern, og siden stedse vedlige¬
Poldtsamme, jakort for vores Reenbergs Død
øiste en Prøve, i det han forfremmedeen af hans

Slægt, som var den sidste og eneste der endnu

tre var kommet i noget offentlig Embede.
Disse Blade tilladeikkeat udføre alle de Van¬

vrlgheder han udstod, men dog var han i alt
eie frisk og munter, sa i sit 72 Aar endnu saa

vrek, som en midaldrende Mand. Mod Slut¬
ingen af Aaret 1733begyndte den Sygdom at
vige sig, som siden skilte ham ved Livet. Aare¬

nden hindrede vel Sygdommens Magt en Tid
ig, men hans Kræfter toge dog siden saaledes
de at han om Morgenen, naar han stod op af
ad Seng, ep formodede at opleve Aftenen, og
vgt han lagde sig om Aftenen, ev torde mere
ine at see Dag. Paa det Døden da ey skul¬

de overraske ham ubereed, beskikkede han sit

Duus i Tide, oggiorde Rigtighed for alle Regn¬

vruder, ogde Ting der vedkom hans Embede.
Den
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Den berømte og erfarne Doctor Christian

Lodberg Friis, Da værende Stads Phys“
cus i Kiøbenhavn, anvendte vel de tienligske
Hielpe=Midler, men uden nogen Virkning, da
Naturen selv ey mere var i Stand til at virke¬

Den ærværdige bedagede Mand sagde ofte med
Fornøyelse til sine Venner, hvorledes han kule

de fornemme, at hans Styrke forlod ham, d
Doden efter Haanden sneg sig ind til ham. Han

gik til den Ende, nogle Uger før han forlod alt oe
timelige, omkring til sine beste Venner, og tam¬

kede dem for den Omgang de havde havt het
Verden; Han sagde dem tillige, naar de bedtø,
vedes over den rørende Afskeed denne ærværdig

gamle Mand tog med dem, hvorledes han *
hans Sygdoms Natur kunde slutte, at man bim¬

inde ham hastig død, enten liggende i hame,
Seng, eller siddende ved hans Bord. Siden
den Tiid befattede han sig medintet, uden hvad een

Herrens Tienere, og en til Graven ludende oo¬
forrette.

Det er merkeligt, athan ihellig Geistes Fim¬
ke, hvor han havde først begyndt at prædike

saa holdte sin sidste Prædiken, som skeede Fer
sten, hvor han prædikede over Lidelsens Histoen
Døden gæstede herpaa omsider ind til denine gg

derede Mandpaaden 23 Dagaf Fedr. Raon
Aar 1738. Hanhavdedensamme Daglængern
sædvanliglagt i Bønnen paa sine Knæ,saaat ho
e
skk
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irke førend en Time for Middag, stod op deraf.
vansatte sigherpaa til Bords, og læste for Ma¬
ven, men inden han nød noget af samme fik

han et Slag, der berøvede ham Sands og
Mæle, jsa Livet selv.

Der blev vel strax slaget Hul paa en Aare
Dodet løb ogsaa gandske godt, men Baandet,
det binder Siæl og Legeme sammen var allerede
grusten. Dette hastige Døds=Fald skeede

fudledes vel imod de Efterlevendes Forhaab¬
ving og Tanke, men selv havde han altid

veldst i de ; sidste Aar, tilbedet sig af Gud
vat saadan kort Afskeed fra Verden, der maat¬
* være befriet og særskilt fra megen Pine og
Hdal, hvilken han og ventede at faae, siden
vrnnge af hans Slægt paa samme Maade hav¬
* endet deres Dage. Med hvad Gemyt og

Sindelav han fik sin Afskeed fra den stridende
virke, kunde man endog efter Døden læse paa
vunls Ansigt, der paa ingen Maade saae foran¬
verk ud, eller viste noget Kiendetegn til Skræk
I Danghed: man fandt det tvertimod ligesom

vvil saae ud i levende Live, nemllg et klart, aa¬
den og frimodig Aasyn. Der kom mangfoldige
for at skue ham ligge Liig, af hvilke endeel, der

hvde elsket ham høylig i levende Live giorde
t 1 Tanke derved at lindre deres Bedrøvelse

venl andre giorde det af blot Nysgierrighed, for
*see hvorledes han saae ud, nu han var død.
Saa¬

234. Morten Reenberg.

Saaledes gik denne gudfrygtige og ærværdige
Lærere mæt og træt af Dage ind til sin Hvile,
efter et besværligt Liv, som havde varet 75 Adt

og 8 Maaneder, af hvilke han i de 45 Aar have

de beklædet geistlige Embeder. Kiøbenhavn
den 5 April Aar 1737.

Under Academiets Seigl.

Den Salige Hr. Reenbergs Liig blev he¬
paa den 3 Martii 1736 paa en Fredags Morgen
Klokken 6; Slet, hensat i Vor Frue Kirkes Ca

pel, og siden ved Enden af Choret paa Kirke
Gaarden needgravet 9 Al. dybt i Jorden, med eo¬
Muur omkring ham, og en Hvælving over hum,
hvilket han selv, førend han døde, saaledes havoe

foranstaltet;(*) Paa hans Kiste varfølgende o
skrift at læse, der er forfærdiget af Velærværdige

Hr. Christian Reenberg, Capellan ved Vin
colai Kirke i Kiøbenhavn.

Ler¬
Forstaaer du hvad du læser:
Skiønner du, saa skrækkes

Guds sande Krrke sorger

over en forsøgt Siæle=Sørger

Mag. Morten Reenbers,,
(*) See berom Dänische Bibliotbeck 1ste Theil Fog,

139. hvor ogsaa det heele Programma Ord til am
det paa Latin er indrykket.
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Ingen Sorg trykte ham uden Kirkens,
Den bar han altiid i sine Tanker,

Den glemte han aldrig i sine Bønner,

Drn opbygte han allevegne med Lærdom og Levnet.
Ingen Under !
Hans Hierte slettet i Tiørne,

smeltedes i daglig Suk, Taare og Bøuner,
Thi

Hans Øyne saae

Suds Haand udstrakt over fiire Guds Meenigheder,
3 Brabant blev først ved Pest, siden ved Sverd
tvende Regimenter,

daa Mgen ved smitsom Sygdom de tvendø
Byens Dcele,

I Rigbenhavn tvende Meenigheder,
Hellig=Geistes og vor Frue,

den ene ved Ild, den anden ved Pest,
bortstrøede.

Den sidste den skarveste:

Kirken ligger i sin Forstyrrelse.
Byrder og Sorrig nok for 45 Aar¬

Søgte Fornøyelse i 42 Aar i Ægteskab
med den Velædle Frue

Marie Margrethe Bager.
Ioer af Fremmed fra Altere Huus og Verden
den 23 Febr. 1736.

Udslæbt af Sorrig, Arbeyde og Bønner
75 Aar 8 Maaneder og 7 Dage.
Læser

ønsk dig ey den Byrde

under over den Styrke.

pos. nepos.
C. R.

Fos

For Februarii Maaned
findes uddragen:

1) Liigprædiken over Jørgen Brahe i
Hvedholm, holden af Lauritz Jacob¬

sen, Superintendent over Fyens Stilli
trykt in 4to 1661.

2) Lügprædiken over hans høye Excellem
Christian Gyldenløve, holden af Ø“

cror Gorfried Masio, Hof=Præst, try¬
in Folio 1709.

3) Programma over samme, skrevet af „¬
hannes Trellund.

4) Liigprædiken oper Axel Gyldenstierm,
til Karsholm, holden af Lauritz I

cobsen, Superintendent over Fyens Sh
trykt in 4to 1653.

5) Lüigprædiken over Frue Giertrud Ike¬
berg, Hr. Obrist Arnoldrs, holden n
Ole Fransen Flor, trykt in 4to 1687

*) Liigprædiken over Frue Mjerre Volem,
krang Palles Dorter, Hr. Erik Ho¬

senkranges til Rosenholm holden “

Suverintendenten over Aarhuus Stm¬

Erik Mogensen Gravio trokt mn g
1666.

7) Programma over Mester Morren Berm
berg.
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Forerindring:
Domendeel Lærde, saavel som og i Fæderne¬

5) landets Historie i sær kyndige, have for¬
82 langet af mig, at jeg vilde forandre deni
dette Verk lagde Plan i Henseende til de Adelige
Personers Slægt=Registere og Ahner dem
jeg kun saa kortelig har berøret, de derimod hok¬
de fore, at jeg burde anføre den omskrevne Per¬

sons hele Slægt=Register, med Tillæg, at hvad
som der savnesi Behagelighed at læse slig Slægh
skabs Opregning, erstattes dobbelt ved den Nytlk

og Fornøyelse man har af, saaledes at see de fod¬
ældede, gamle, udgangne Familier, ia de af Tide¬

Registerne saavel som vore Landsmænds Hukoim,

melse næsten reent udslitte Navne forfriskel d
bragt i nye Erindring. Jeg vil herefter giote

mig en Ære af at følge deres Raad og Ver
skionnende, onsker kun det maatte være de fleesk¬
Læsere til Behag, thi alle tor man ey vente¬

I

denne Henseende skal og, naar Registerer gioree

over de Ser forste Maaneder, som alle Tile¬

udgtøre et Bind, blive anfort, hvad der idet so¬

regaaende Januarii og Februarii Maanicee
Hefte efter den forste Indretning med Flind o

bleven udeladt. Kiøbenhavn den 1ste Marmn
1753.

Casper Peter Rothe¬

Een Natangel eller ret Israelit,
ag sin Vandring og Levnet, retsindig for Gud,

udi sine Veye og Idrette, velsignet af Gud,
Førestillet af

Davids Ord Psal. CXXVIII.b.4, f,s,
som udi

Den Høyædle og Velbaarne
Herris,

Nu Salig hos Gud,

Herr Føiels Guuls
Herre til Taasinge Ericksholm
og Totterupholm,

Adder af Elephanten Kongel. Majestet til
vnmark og Norge fordum Høytbetrorde General¬
omiral Kieutenant, Gehrime=Raad og Præsident
gg Ober=Admiralitets Collegiv, hans adelige Liigs før¬
vrlge Begiengelse, bleve udt Hans Kongel. Majestets,

denningens, og det gandske Kongel. Huuses Overvæ¬

oe saavelsom en meget Folckerig og Høyanseelig For¬
vuinling af alle Stænder, den 17 Junii Anno
1697 udi Hølmens Kirke i Kiøbenhavn
oghanblede af

PeterJespersøn,
Dans Kongel. Majest. Confessionario
og Hof=Prædikant.

—

Kigvenhavn trykt hos Job. Jacob Bornheinrich
Aar 1699.

A

*

*

4

4

*

4

*

* S ♋Tæ 4
4

2

3

*

*

4

*

4

*

4

*

*

Da denne kjekke Danske Søe=Heltes Klage.

blev given under Pressen, harsam¬
EE Talemes
Forfattere Hr. Doctor Peder Jes¬
persøn ved et Tilegnelse Skrift overleveret sam¬,
me til den eftersørgende Enke, den Høyædle 9

Velbaarne Frue Margrethe Uhlfeld, saave
som til hendes elskelige kjære Born, Frue Sø¬

phie Juul, Geheime=Raad og Ridders Po¬

□iels Krags til Egeskov Frue Wivike
Juul, Hr. Admirals og Ridders Salig ♑u

Christian Bielckes til Basnes, saavelsom
Hoyædle og Velbaarne Knud. Juul til Tam

singe, Kongel. Majest. Etats=Raad og Ai
mand over Kiøbenhavns Amt.

Hans Ord i Fortalen ere disse: Den græd F¬
ke for Guld, som Guld aldrig aatte; En hoo
Mand er at skatte høyere end Guld, hvor ho¬

mistes, er han vel værd at græde for; Man oom¬
Aarsag at forge over en god Vens Skilsmiske,

thi de ere ikkun tynde, som Eftersamlinger, iidte
Viin=Hosten er ude; Men naar en Ovinde in

ster hendes Mand som er hendes beskte Vim,

da har hun vel Aarsag at pibe som en Ttomm,
og kurre som en Due.

Saa
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Saa følesløs kand ingen være, saa hart ikke

sode, at demaa jo med Smerte finde, naar Gud
Kider dem saa nær ved Hiertet, at han tager

deres beste Venbort fra deres Side. Den Dag
Sud samler Mand og Qvinde i et kjærligt Egte¬

skab, optendes der et Glædskabs Lys i Huset,
nten naar Gud i Doden giør Skilsmisse, og

suukker Lyset, da maa en bedrøvet Enke, der sid¬
det tilbage med Tobia vel sige: hvad Glædeskal

fog have, jeg som sidder i Mørke, og ikke seer
Lyset.

9bor bedrøvelig, sørgelig og fuld af Jammer

enke=Standen er det er noget, som er enhver

verlendt; Vi vil slaae den Rolle op, som leg¬
Is for en Enke, vi skal finde den at være skre¬
ag som Prophetens Rolle, uden og inden fuld

)Suk og Vel I det Ord, jeg er en Enke,
vin Husbonde er død, befattesen meget tung og

vergelig Skiebne, saa det er ikke at undre, om
vunl ser Graad og Enker, Taarer og de Fa¬

verløse samlet tilhobe.

Det som Eders Velbaarenhed ville føresig til

serranke, for derved at troste sig over hendes
Salige Herres Skilsmisse er dette, 1) At det
Ad paa Jorden, Gud har flyttet ham fra er fuld
n Synd, Sorg og Møye. 2) At det Livi Him¬
melen Gud har ført ham til er fuld af Ære,

Derlighed og Glæde. 3) At det Liv iVerden han
O3

selv
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selv har ført, er fuld af Dyd, Ære og Berøme
melse. Her i Verden fattes nu et, nu et andel,
en Fortræd holder den anden ved Haanden, en

Sorrig kommer og slukker den anden; har v
en Time godt Veyr og mildt Soelskin, vihat
ti igien med Blæst og Storm. Vor Glæde e

som Duggen paa Gedeons Skind, den kunde

neppe fylde en Skaal; Fortræd og Vidervær
dighed er som Vandet i Syndfloden, der stigese
over de høyeste Biergers Toppe.

Ingen kand giore sig nogen vis Regning hun
sin Lykke, saalænge han seyler paa dette ubestam

dige Glar=Hav, En Tiid løfter hun os op iinde,

Himmelen, en anden Tiid synker hun os ned
Afgrunden; I Dagbukker og bøyer hver Maii,
sig for en, og da heder det, saa skal man Ais¬
re den Pand Kongen vil ære (*), i Mor¬
gen vil alle træde paa ham, og da tør de velsige
til ham, bøy dig, at vi kand gaae hen *

ver, og leg din Ryg til Jorden som en Gade,
at man kand løbe henover (**).

Falsk og slibrig er Lykken, saa ere og Veuien
og Frender; Den eene ligger paa Luur efter den

anden, søge at sage hver andre i Garnet; det“¬
Huse ere fulde af Svig, ligesom et Fugle=Vim
er

(*) Esih. 6. v. 11.

f—) Esaiæ 51. v. 23.
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er fuldt af Lokke=Fugle; Man kand ey mere for¬
lade sig paa deres Ord og Løfter, end paa en

aaden Ror=Kiep, der gaaer dem i tu i Haan¬
ven der vil helde sig dertil. De tale med et
odbelt Hierte, har Rabbi i Munden, Racha

Hiertet; Naar Jael kommenfrem med hendes
Melk og Smør, maa vi vel vare os for hendes
Søm og Hammer; Dengamle Ærlighed, Tro¬
fafthed og Oprigtighed er borte, her er ikkun søde

Vrd og falske Complimenter tilbage, den broder¬

ige Kjærlighed er uddød, Had og Avind regie¬
der allevegne.
Hbor Legemet er, der forsamles Ørnene; saa

Pider sig Sygdom og Svaghed til vore uste Le¬
gemer og falder paa os saa tykke som Fuglene
put Offeret, saa vi ikke med alle Apotekerens

rukker, hverken med Urter eller Plaster, for¬
vde at drive dem bort, thi de sætter ofte an med

ven Gevalt, at man ønsker Døden heller end
fine Been, og vilde heller udgrave hende, end
et skiulte Liggendefæ. O vel! den derfor, Gud
Ploser af disse Baand, og udfrier af denne Pine.
Den Salige Herre har her havt den onde

Dag hos den gode

Himmelen har han alt

9ødt uden noget ondt

I veed selv best at vidne

9dad Uroe og Fortræd
hed han har udstaaet;

Møye og Viderværdig¬

Ihar selv hørt, hvor ofte

un klagede over Verdens Falskhed, Underfun¬
24

dig¬
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dighed, Overdaadighed og Forfængelighed; Edek
er vel bevidst, den Salige Herre var ikke her W
den sine Misundere, Fiender og Avinds=Mænd,

der stak og satte efter ham, nu triumpherer han

over dem alle, træder dem, ja Satan selv und
der Fødder.

Mange har søgt efter et stort, og derover tadt
et godr Navn, men denne Sal. Herre har føb¬

hvervet baade et stort og et godt Navn, thi man
skal siælden hore ham nævne, uden den gode H“¬
Niels Juul. Det Skib han førte, lod mict

Tegn efter sig i Havet, men hans Dyd, Tah¬
perhed og Redelighed mange berømmelige Tegn
i de Efterlevendes Minde. Han var en trofgsk

redelig og oprigtig Mand, der vandrede paa o
fuldkommen Vey. Han var ikke et Rør, som

Veyret blæs hid og did, ikke en Vende=Kaa¬
be, der vendte Kaaben efter alle slags Veyr, hoø
ham var Ja, Ja, Ney, Ney. Velbetiente ha

sig af alle slags Vinde at lavere med med
hans Omgiengelse gik han lige frem for en durcge,
staaende Vind; Han holdte altid en Farde

sang altid i een Tone, pukkede ikke naar Lykke“

gik med, knurrede ikke naar hun gik imod. 2t
er bleven til en stor Politik i Verden, at sige “o

og meene et andet, at protestere om Venskad,
og i Hiertet dog bære et wlæskeligt Had, at Fer
een Vey og roe en anden, men han stavnede
hvor han agtede at havne.

Ter¬
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Cexren der blev forklaret over denne store
Søe=Mand, er taget af den 118 Psalme v. 4,
vog6, See; saa bliver den Mand vel¬

signer, som frygter Herren. Herren skak
delsigne dig af Zion, ar du skalt see Je¬
Usalems Lykke i alle dine Dage, og du

talt see dine Børne=Børn, Fred over
Israel.

Hbor stor den Nytte er man har af en brav
2kapper Mand, agtes ikkeførend han er borte;

Hog er jeg forsikkret, at der er ingen iblant os
*e jo kand skiønne hvad der er tabt i den

vand her ligger i Kisten: ln uno Cæfare mul¬
lnsunt Marii, i den eene Mand ere mange
usk, en tro Tjener for Kongen, en redelig Pa¬
odt for Landet, en berommelig Soe-Heldt, en
de Admiral, en tapper Mand mod sin Herres

dender; En lykkelig Mand i alle sine Aetioner,
vart Speyl og rart Exempel paa Redelighed,

Frlighed, Yomyghed, Sagtmodigbed, Kiek¬
ndog Tapperhed.
Der kand med Sandhed siges om ham, at

ul bar en stor Mand, Han var en Mand der
havde giort store Ting til sin Herres Tieneste

viskt stor Troskab mod ham, og i sit anbe¬

koede Embede forholdt sig som en tapper Strids¬

und. At være en stor Mand i Titul, ogringe

Dedrister er en slet Roes. Er der ikke Lig¬
O5

hed
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hed imellem Lemmerne i Legemet, bliver del
gandske Skabning uhældig. Hovedet maa bæ¬

re efter Kroppen; den Ære man sidder i, man
være aspasset efter de Egenskaber man er begavet
med, ellers har man større Vanheld end Yiise

eraf. Naar en Mand er stor i Myndighed, men
liden i Forstand, lader det ham lige saa vel, som

Krantzen der hænges paa en Oxe. Udskriften som¬
eer ey alle Tider til Indholdet; man finder he¬
en stor og kostelig Opskrift paa en Liig=Stelll¬

her under hviler den, som kom Jorden tilat sklge
ve, og Kongerigerne til atlbæve, men naar mm

aabner den, er der ikke uden nogle døde Betm,
og en Haandfuld Aske.

Store Ordhøresaldrigafenret skor Mand,

tomme Kar gir den høyeste Lyd,saaledes og de sio¬
ste Ord der ere tomme, uden Hierne og Forstau,
uden Mod og Hierte. Griffen er lang paa Fe¬

rene, kort i Flugten, har store Vinger, sigge¬
dog ikkun stakket; alle flyver ikke saa langt, so¬

de praler til; I deres Ord ere de store Kiæmen
Man fer

i deres Gierninger smaa Dverge.

derfor at Dyd brasker og brammer aldrig iime,
mange Ord; jo større Dydder er hos en Main,

zo ringere taler han om sig selv.

Man maa tidt høre med Vemmelse paa o
stolte Ord, de Stortalende slaaer om sig med,

Deforskaaer al det der tales om, de hat E¬
fø
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farenhed i alle Ting, hvad skulle det være de
skke havde Capacitet til at udrette? med en raa¬
den Asen=Kiæft kand de slaae Tusinde. Ilde er

ek, naar noget godt er giort, da selv at tale
rdrt derom, men verre, at tale stort om det, de
nidrig har giort, eller været mægtig at giøre.

idturen har ikke givet os uden een Tunge, men
ø Hænder, og vil dermed lære os, vores Gier¬

nunger skal være fleere end vores Ord. I Loven
vik det befalet, at ingen maatte tage Ulden af

øeres Forstefødde, de maatte ikke blotte dem.
Dar du ved Guds Naade født noget godt, lad

vet ikke gaae blot og nøget for hver Mands Øy¬
*e, lad det gode du gior, beholde Ulden paa sig,

et Tekke over sig.
Endeel bilder sig ind, alting beroer paa den¬
rrm, de ere saa umistelige, at Jorden maa for¬

lades for deres Skyld; Intet er dem for stort;

Venne Stæd er mig for trang, siger de med
vile hos Propheten, men det gaaer dem, som

singa Børn, disse veed ikke Meed paa deres
ven Mave, hine ikke paa deresegen Dygtighed.
E¬

ser deres Hoved vil de have alle Folk regiæret,

aa deres Skuldre vil de bære et gandske Lande

Byrde, med deres Visdom vil de fylde den hele
Derden, da de dog ere i en god Stat, ey an¬

verledes end de Steene i Bygningen der ere
tiunde af Kanter, de tager storre Rum bort, end
de
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de fylder, til de bliver jevnede, kand andre ikke
ligge dem nær.

Det er ikke en stor Striids=Høveds=Mand,
der er stor i sine Ord, ey heller som er storisine
egne Indbildninger, men den der har viist si

stor, 1) udi Moderation og Sindighed, 2) udt
Courage og Frimodighed, 3) udi Troskab o
til

Redelighed. Den kand aldrig være beqvem

at regiere andre, der ikke har lært at regiere sø
selv; Er han ikke Herre over sine egne Affectel

kand han ikke betemme sine egne Passioner, o
er ey venteligt, at han kand styre andre vel. Sim¬

dighed og Moderation er en fornøden Egenska

hos en Striidsmand, enten det er mod haii
Herres Fiender, han udsendes at stride imod, ee¬

ler det er hans Herres Underhavende, han ers
at befale over.

Hvad Fordeele en moderat og sindig Mam,
bar frem for den hitzige, er bekiendt af mange

Exempler. Hvor den ene løber med Hoveden
blindt mod Muren, og har den Resolution, som¬
de troløse Hyrder, hvad som ikke vil leve

det maa døe, hvad som falder, det falder, oe¬
fanger den anden intet an, uden medgod Betsmm,

omhed, med Raad og Forstand. Den Vilke
Dyne ere i Hovedet, () han sætter sit Hovedse,
sine

(*) Præd. Cap. 2. v. 14.
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sine Fødder, i det han overlegger, men han
Raer paa sine Fødder, og ikke paa Hovedet, i
det han fuldbyrder. Forsigtighed render ikke for

fage afsted, hun gaaer sagte, Fod for Fod, thi
vun beed enten et Anslag kommer Hoved¬

vulds frem, eller det falder baglends tilbage
gor det aldrig god Virkning.

Det Seyerverk er ligesaa uenyttigt der gaaer

foe fast, som det der gaar for langsomt, en for¬
vgftig Mand stiller sin Klokke ret; Som Lodde¬
se settes til, og tages fra, som driver Verket,

sdrat give det enstadig Gang, saa modererer han
inde Anslag, at de gaae jævnt. Den Frugt der
vuukkes for tilig, gir deye Tænder, lader man den
8 hænge for længe, da raadner den. Saa

vnge kand et Anslag hænge i Fodselen, at der
Modes et Fevl, det kand og komme saa tiligfrem,
*det bliver et Mis=Byrd. Det er uvist hvad

Ver den storste Skade for et godt Anslag, en¬
aa at bære for hastig til at slutte, eller for lang¬

ud til at udføre det. Man finder som oftest,
den som ey vil tage Tid tilat betænkesig, til

han vil giøre, faaer Tid nok til at fortryde
vet han har giort, og den som ey vil betiene sig
Eiden, til at udføre det, han har beraad, taber
„den Tid han har vendt an derpaa. To Slut¬
vigerfalder heraf fornødenat agte for en Strids¬

nand; Andres Raad skal han hore, de beste
fen hen foge.
En
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En Vovehals eventyrer alting paa Lykke og
Fromme: Lykkes det, saa lykkes det, hvis ikke

er det ham lige meget. Han glemmer den Re¬

gel: Med Kaad skal man føre Kriig; Det
skal man være betænkt lige saavel at tage imod
Vanheld og Vedermod, som mod Lykke og Med¬
hold, Krigen fører begge Deele med sig; Vi

den blæser der ikke alle Tider af et Hiørne; Det

seyler man ikke med Passat=Vinde; Hun deelet
ud i Dag til een Seyer=Krantz og Palmer,

Morgen blodige Hoveder og Fingre.

Alt dette vidste den Salig Hr. General=Ad
miral=Lieutenant □iels Juul at skiønn
paa, derfore fortiener han og med rette den 2o
rømmelse, at man kand kalde ham en sko¬

Mland. Han var en drabelig Mand for in
Herre, En stor Mand ikke i sine egne Øyie,

Det veed enhver, som kiendte ham, at vidne o
han var ringe i sine Tanker; Han var som Soe¬

len, jo høyere hun er stegen paa Himmelen, *

mindre Skygge kaster hun. Gud havde gioe¬
ved ham store Ting, giort ham stattelig i vom
Betlehem, og navnkundig i vort Ephrata, ie¬
det var med ham, som Mlose, han saae iin
selv det Skin der gik af hans Ansigt.

Han var en stor Mand, ikke i sine Ord; Hon
fantes aldrig blant de Stortalende, blant Cem,

der praler med mange store Ord, men cn Aoen
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gskor Sindighed; Han var ikkeegensindig, som
Ee der vil stedse gaae efter deres egne Raad, og
ere høre andres, der finder ingen Smag uden i

Aldeselvkaager, men hørte gierne andres Raad,
Vudvaldte de beste.
Hvad Sindighed han brugte i sin Comman¬

V, er enhver bekiendt; Den Brutalitet endeel
vrnger var ham en Vederstyggelighed; Han
vt ikke Jehu, der kjørte, som han var galen,

dre en Esau, der vilde drive fortere, end kun¬
tjene, men en skionsom Jacob, der vilde ta¬
* saa afsted, at hans Herres Hiord kunde blive
oo Magt. Mod den ringeste Baadsmand hol¬

han sig, som en Fader, talte dem ey til med
Ord, endeel ligger saa ferdig paa Tungen:

2 Hunde! men mine Børn! For de Syge
at han en faderlig Omsorrig; Et af det, han
ogk bod spørge efter om Morgenen, var efter de
Me paa hans Skib, han spisede dem af sit
at Bord, hialp dem med sine egne Medica¬
venker, bar dem i sin Favn, ligesom en Foster¬
vuder bær et diende Barn, som der staaer om

vodse thifandt han og den Hørsomhed, den
Blighed hos dem, at de vare reede, at gaae i
Moden med ham.
Dans Moderation var saa stor, at og hans

abundere, der ikke kunde finde noget med ret¬
a dadle paa ham, satte sig, som Æderkop¬
pen,
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pen, paa dette søde Blomster, at sue Forgisk
deraf, ville vende ham det til en Lask, han vak

for from, for lemfeldig, fordi han ikke efter dee

res Sindelav tracterede sin Herres Folk og Tm¬
nere som Bæster. Jeg finder saa meget prilse
bærdigt i denne ene Dyd hos den Sal. Herre

at jeg maa blive her staaende, som Folket ove

den dode Amasia, kand og ste derpaa, med san
megen des storre Fornøyelse som hans e9m¬

Fiender maaberømme ham deraf. Saa tanke,
og Løve=Hiertet han teede sig imod dem i Slid

og Trefninger, saa høflig og moderat eftetm

Seyeren var vunden. Den berommelige Ao
on han ved Guds Bistand giorde i Belr den

Juni 1677, da han bemestrede sig Fjendem,
Admiral, gir os et klart Vidnesbyrd derdm,
han ikke allene tracterede ham, og alle fangem
Officerer, med største Hofighed, men der dem

fangene Admiral uforvarendes om Aftenken
havde forloret endeel Guld, som han bar Fo¬

sig, og denne Sal. Herre om Morgenen dete,
ter saaehannem bestyrtet, og fornam Aarsigen

lod han derefter ingvirere, og gav hannem o
igien altsammen.

Det var ikke hans Viis at ligge Havng ninn
hans Renderøk under Seyl, han laaeikemen
og saae paa at andre fegtede, som Abnet )
Joab, der ville Drengene skulle leege for Lom,

og de vile ikkm se derpaa, men hvor Jom¬
pak
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ar hedest Striden skarpest, Kuglerne fløy i
vundrede og tusinde Tal, der saae man ham;

San gik paa den rette Vey imellem Kleinmodig¬
sed og Dumdristighed, og svarede vel til det

Gymbolum han førte: Nec temere, nee ti¬
vulde: Ey forvoven, men og ey bange.
Seyeren maalte han ikke af Tallet paa Fiender¬
des Skibe, Stykker og Canoner, der var ofte
fidr Uelighed imellem dem, gik dem dog imod

en Herre Zebaothø Navn, og ved Guds Bi¬
fand førte Seyeren hiem.
Vel tient, og vel belønnet, er den Afreg¬

nng som bør holdes imellem Herre og Tienere
vgt han tient vel, bor han ikke belønnes ilde.

vornuften lærer, om ev Exempler viste, at det
vet og billigt, at hvo der bevarer sit Figentræ,

mdæder Frugt af det, og hvo der forvarer sin
vrre, han skal æres. Løn og Straf ere tven¬

Støtter hvorpaa enhver vel indrettet Stat
igrundes og bygges; bliver det Gode ikkebe¬
inet, det Onde ikke straffet, aldrig kand den

ide bed Magt; Lønnes ikke Dyden da gaaer

uukuld, og tager af, thi det er med hende, som
Dde Planter der visner og gaaer ud, om de

efaaer Regn og Vand; Straffes ikke Udvd,
igger hum til, og bliver for mægtig, hi det
mned Udyd, som med Ukrud, hvor den ikkeha¬
o, tager den Overhaand, men at holde over
Me Stykker er Øvrigheden af Gud befalet.

eriun. 17gs.
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Solen er vel et Billede paa store Herrer, men

i dette Stykke maa de dog ikkefølge hende: Hun

kaster sine Straaler ligesaavel paa en stinkende
Søle, som paa en vellugtende Rose; Elendlø
er det, hvor Lykken skal være Dydens Trælk

hvor man giør alt det af en troe Tiener kand u¬
kræves, og bliver dog forglemt; Dyd maa min
ey lade tiene for intet, thi det er blant de Sthk¬

ker en viis Mand gremmer sig over : Der et
tvende Stykker mig fortryder, og det trede

gremmer mig, naar man lader en Striidsmain,
lide Armod, og de vise Raadgivere foragtes i )
Den Lampe der skal brænde, maa man forsgm

med Olie; Belønning er for en Mand en sko¬
Opmuntring, den giver ham Vinger at siye,
med, giør ham villig at løbe, sætter Mod iham,
at han skyer ingen Fare.

Verdens Ære er en slibrig Vey at gaae hom¬

danskelig paa den at vare sig for Fald. Pom¬
er en Puster der blæser Hovmod op; Io hoyen

hun lofter sine Tilbedere, so høyere de trade
efter; Jeg haver ikke nok i alt dette, siget Fon
stolte Haman, da hver Mand, Mardochem
undtagen, bukkede for ham. De synes Com¬
Lys ikke skinner klart nok, uden andres skat og¬
dunkles, ey tilfreds, deres Neeg bliverstaaenen
uden alle andres skal boye for deres. Det

4
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vark med Taalmodighed at kunde bære Spot, og
g imnindre med Ydmyghed, at kunde bære Ære.

Sen Viin Gunst og Ære blender, er saa sterk,
at faa kand taale den; Stolthed og Foragt over
vudre, eren Orm, der gemeenlig vil avles i den

drngt, der hænger høyt i Veyret, og i megen

Sdelskin. Naar endeel ere blevne mætte, har

Efdrslemt hvad det er at være hungrig, og naar
e har nok, komme de ikke længere i Hu, hvad
at er at lide Brøst. Naar man er kommen

de Broen, maa man ikke kaste denaf for dem,
vin skaaer paa den anden Side; Naar vi ere

nite til Hest, maa vi ikke forglemme dennem,
vil gaae til Fods, ey findes iblant dem der

erre sig paa Filsbeens Senge, æde Lammene
Horden, og de skede Kalve, drikke Vin af

Stadlene, og tænker ikke paa Josephs Ska¬

a Man betænke, det andre er, det har vi
verk, odetviære, det kand de blive.

Aiman se en Mand der er gangeten lovlig
Silsin Ære, og med Berømmelse har for¬

essden, daer der vores brommlige Se¬

deral Admiral Lieutenant: Han tiente vel
Vfortiente sig selv en god Trappe. Han kom

fre sovendes til sin Lykke, ikke springendes til sit
Tre Sæde, som Gedeon, der sprang fra Pleye¬

rg til Commando=Staven, men han gik fra en

Stad til enanden, af Ungdom opbanede Veyen
vrinnem Frosk og Kuld, Hunger og Tørst. Han
R2
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sad ikkeisine unge Aar ved den søde Sast, o

feede Frugt, en Drik stinkendes Vand maallk
han ofte slukke sin Tørst med, der han var i sink
Lære=Aar. Salamon siger: En Mands Go¬
ver giør hannem Rum, og fører hannem frem
for store Herrer; Man maa give Magt, at mime¬
ge komme frem paa den Maade, men ikke ham,

ikke hans Gaver, men hans Meriter og berom,

melige Gierninger giorde ham Rum og foom
ham frem for hans Allernaadigste Herre, der de
har belønnet ham, som en tro Tienere, medo

Kongelig Naade, ophøyet ham af en Stam
en anden, skienket ham et Naades=Tegn efter bo¬

andet, sa ladet sin Kongelige Naade see, io

allene imod hans egen Person, men og imod ham,
Vel kom han til s7
Born og Paarørende.
Ære=Sæde, vel forholdt han sig derudi.

Han brugte ikke sin Magt, at pukke dervem,
at giøre ont dermed, men at hielve hvem ho¬

kunde, at tale velfor alle. Han hovmodede seg
ikke deraf, men beviste sig høfig, venlig iime¬

alle, end og mod den ringeste, thi var han o.
en høyagtet Mand, en Mand der var elkel a
alle, og behagede Gud saa vel, at han oom¬

bruge ham, som et Instrument til Landets Frmm¬

Ved ham har Gud givet Hans Majeste. Fom
den mange herlige Seyervindinger; Ved hom

bar End øver Landet Salghed, og fiom
sra det grumme Forsæt og mordiske Indtam,
og
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gtenden havde sat sig for at giøre derudi med at
sklende og brænde, hvis de havde beholdt Vieto¬

kien i det store Soc=Slag.
Dans Excellence den Høyædle og Velbaar¬

*f nu Sal. Herre, Hr. Pliels Juul til Taa¬
dgge, Ericksholmog Totterupholm, Hans

nongel. Majest. til Danmark og Porge hoy¬
irdede General Admiral Lieutenanr, Rid¬
t af Elephanren, Geheime=Raad og Præ¬

ident udi Admiralitets Collegio, er ey alleene
a fin urgamle og høyadelige Herkomst og Op¬

vudelse, men og af sin fra Ungdom op til Dyd
2 Mandom Himmelartende Natur, i alle sine

idgse Aar christeligen fremdragne Levnet, og i sit
enet af saa mange høyberømmelige og seyerrige
Fdrisker, saa bekiendt og navnkundig for Ver¬
od at hans udødelige Rygte vil finde Livialle
vindrer iblam deberømmeligste Hele paa Jor¬
ag Ikke destomindre bør vi sætte, saa vidt vi

id, som en liden Punet udi en stor Erkel, et

ait oog ufuldkommet Begreb til denne Salige
gres æerefulde Afmindelse Anlangende hans
dundelide Byrd, høypnselige og christelige Ler¬
, o8derpaa fulgre salige Askeed fra Verden.
vil denne Verdens Lys er den Salige Herre

0

enkomnen udi Cristiania Eiorge, under

Sunds naadige Forsyn veden ønskelig Fødsel Aar
29 den 8 May af Høyædle og Velbaarne For¬

vigke. Hans Fader var den Høyædle og Ba¬
R3
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bek, Danmarkes Riges Raad og Befalninge
Mand paa Aalborghuus. Hans Moder, der

Hoyædle og Velbaarne Frue, Frue Sophi“
Sehested, som var Claus Malresen til Høye

rids Dotter. Hans Farfader var Æ. og Der
byrdige Mand Peder suul til Alsted. Ham
Farmoder var Æ. og V. Frue Margrere in

stand af Wosborrig. Hans Farfaders Fo
der var Æ. og V. Mand Jens Juul til 4¬
sted, og Befalnings=Mand paa Aarhumn
Gaard. Hans Farfaders Modervar Æ.og 3

Frue Anna Skram af Srougaard. Hum
Farmoders Fader var Æ. og V. Mand (re¬

gers Ulstand til Wosborrig. Hans Farm

ders Moder var Æ. og V. Anna Lange
Kiærgaardsholm. Hans Farfaders Farme,
der var Æ. og V. Mand Mogens Juin, n
Ustrup, som var Ærlig og V. Mand Pam
Juul til Ustrup og Frue Ellen Spend, o
Rammergaard deres Son. Hans Farkaden.
Farmoder var Ærlig og V. Frue Dorotgen
Brabbe, som var Æ og V. Mand Mogemn.
Krabbe til Bustrup, og Frue Elseber Co
ge deres Dotter. Hans Farmoders Farsannn
var Æ. og V. Mand og Strenge Ridder oon
Holger Ulstand til Skabersøe, som vat a¬

og V. Mand og Strenge Ridder Hr. Grege
Vsen Ulskand i Torup og Frue Else un

deres Sen. Hans Farmoders Farmeder0o
4

Hr. Niels Juul.

259

Trlig og V. Frue Anna Podebusk, som
var Dotter til Æ. og V. Mand og Strenge

Adder Hr. Preben Podebusk til Bidstrup
V Frue Wibike Rosenkrantz. Hans Far¬

inders Morfader var Æ. og V. Mand Piiels

Seram til Srougaard og Frue Bege Skram
unders Dorter af Tarskou deres Søn. Hans
urfaders Mormoder var Æ. og V. Frue Chri¬
en Envoldt Dorter, som var Æ. og V.

mand Envold Jensen til Alsted og Frue
laren Rodsteen deres Dotter. Hans Far¬
idders Morfader var Æ. og V. Erik Lange
*Tngelstholm, som var Æ. og V. Mand

dels Mogensen Lange og Frue Anna
Jerstrup deres Son. Hans Farmoders Mor¬
uidder var Æ. og V. Frue BegeRosenkrangz,
vuldar V. og V. Mand og Strenge Ridder
* Trik Tomesen Rosenkranz til Engel¬
in og Frue Margarere Høeg deres Dotter.

vins Morfader var Æ. og V. Mand Clane

edtesen Sehestedtil Høyerids, Befalnings¬
vndpaa Arensborg Slot og Statholder paa
Jel. Hans Mormoder var Æ. og V. Frue
idg Lycke til Ryehave. Hans Morfaders
foder var Æ. og V. Mand Malre Jensen

Iehested til Holmgaard, Lands=Dommer i
ørre Jylland og Befalningsmand paa Gu¬
oom Coster.

Hans Morfaders Moder var
S. og V. Frue Sophia Bille af Løngs.
uns Mormoders Fader var Æ. og V. Mand
R4
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□iels Lycke til Tanderup. Hans Mormde
ders Moder var Æ. og V. Frue Karen Gyse
denstiern til Torp. Hans Morfaders Farss

der var Æ. og V. Mand Jens Thomesen
Sehested til Holmgaard, Lands=Domme.
□ørre Jylland og Befalnigsmand paa Gen¬
Kloster, som bar Æ. og V. Mand Thomer

Thomesen Sehested til Vellinghøv og Frm

Anna Wifferg deres Son. Hans Morfaden

Farmoder var Æ. og V. Frue Anne Juul, son¬
var Æ. og V. Mand Malte Juul til Solme¬
gaard og Frue Miaren Lange deres Dortn
Hans MorfadersMorfader var Æ og =. Mande ge
StrengeRidder Hr. Claus Bille til Vandaate,

Vorges Riges Hofmester og Befalningsmnnen

paa Bahuus,som var Æog V. Mandog Siuen
ge Ridder Hr. Sreen Bille til Allinge *g
Frue Margrete Rønnov deres Son. Pom¬
Morfaders Mormoder var Æ og V. Frne *.
Uisaberh Ulstand, som var Æe og V. Rom

og Strenge Ridder Hr. Jene Holgersen og
stand af Glimminge og Frue Margen

Trolle deres Dotter. Hans Mormoders Fem¬

fader var Æ. og V. Mand Eiler Lgste
Torp, som var Æ. og V. Mand og Strige,

Ridder Hr. Jacob Lycke til Skouføbet *

Frue erlaren Bille deres Søn. Hans Ao¬

moders Farmoder var Æ. og V. Frue Haren

Brabbe, som var Æ. og V. Mand Niiele

Srabbe til Tanderup og Frue Birsten Høs
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veres Dotter. Hans Mormoders Morfader var
T. og V. Mand og Strenge Ridder Hr. Hio¬
Fens Gyldenstiern til Sriernholm, Dan¬
fngrres Riges Raad og Admiral, Befalnings¬
vnund paa Malmøe Huus, som var Æ. og V.

vand og Strenge Ridder Hr. Henrik Knud¬
en Gyldenstiern til Ifversnes og Frue Ba¬
en Bille deres Søn.Hans

Mormoders

vrormoder var Æ. og V. Frue Anna Sparre,
on bar Æ. og V. Mand og Strenge Ridder
Jr. Morig Ibsen Sparre og Frue Aaren
228 deres Donter.
Haa det intet skulde efterlades, som enten

vide fore den Sal. Herre til Guds Kundskab
8 Rlendelse, eller opamme den Dyd, som i
id Barndoms Aar saa grandgivelig straalede

hans Dyne, haver hans Høvædle og Vel¬
vine Forældre ladet ham forblive under deres
vit gudfrygtige og omhyggelige Tilson samt

vemme Læreres Undervisningindtil Aar 1643

Hoylovigste Jhukommelse Kong Christian
* Flerde, som i sin berømmelige Regterings¬

vuid var en stor Kiendere af Dyd, saavel i de

vomstrende Unge, som de drevne og gamle, tog

ham til sit Kongel. Hof til Opvartning som en

Idel=Anabe. udidenne Tieneste og Opvart¬
ing blev han stagende, indtil Hans Majest. ud¬

vidre ham til Høylovligste Jhukommelse Kong
Friderich den Tredie, den gang Biskop udi
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Bremen, udi hvis Hof, somen stor Skoled
alle Dyder og Sindets saa vel som Legemel
Øvelser, han forblev, ey uden Høystbemeldte He¬

res store Naade og Ynde indtil Aaret 1648, o
meer Allerhøystbemeldte Hans Kongel. Mases“¬

Kong Friderich den Tredie kom herind i Dam,
mark og efter sin Sal. Hr. Faders Kong
Christian den Fierdes dødelige Afgang aune

Rigerne, hvorefter Hans Kongel. Majest. iun¬
ær Kongel. Naade ansaae denne Sal. Hetm

hvilken han vel saae, at arte til at blive i frem¬

tiden Hans Majest. og hans Riger baade tienge,
og gavnlig.

Han skikkedeham derfore til det Kongl. Aeae¬
mie paa Sorøe, som til en Stæd hvor o

boglige Konster og Videnskaber, saa og ale om¬
derlige Ovelser vare i saadan Flor og Fremgenge
at den opløstede Hovedet blant de beste Steo¬

i Verden, og da i heele Europa neppe km¬
finde en Jevning, men ingen Overmand¬

Herfra gik han ud Aar 1649, med sin ime
digste Konges Forlov, til at revse og bese o¬
fremmede Verden, kke som de, der undertidenteme,
for at tømme deres Forældres Pung, og fot
fremmet Skikkeisehiem, der praler meget og bom¬

tillidet; Men hangiorde sig Nytteafdebeste Fo¬
kes Sæder, royste med ædru Sind og Sam¬

at hiemhente til sin Konges og Fædetnelange
Tie
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Seneste et Hierte, der kunde ligge i et sagtmo¬
oigt Bryst, fuld af Redelighed og prøved Erfa¬
rilded i de Ting, hvorudi han i fremtiden ag¬

ae, ved Guds Haand og Hielp, at lade sig

druge.

Som Krigen særdeles til Soes havde giort

fog denne Salig Herres Hierte tilbøyelig fra
vuns Vugge, og det var som hans Element, at
øiles og vugges i de dybe Vande, begav han

ul den Ende fra Frankerige til Holland,

ot ket at faae grundig Kundskab paa Søemand¬
vuind og Skibbyggerie, hvor han da fandt den
fie Leylighed, den hans begiærlige og lærlige

Sind sig vilde ønske som paa et forunderlig
Jrksted, af hvilket Mestereblantdestørste Søe¬

vrle og Skibfarende i Verden udi Mengde ere
Bogn.

Askes Fodspor gav den Sal. Herres unge
gerke en fyrig Anledning dennem at eftertrine,
inarere var en Krigen begyndt imelem En¬

Sand og Holland Aar 1652, end han tog

veueske under den vidtberomte og gamle Søe¬
Velt General Admiral Martin Tromp
uldavar Hoved=Befalningsmandover den sol¬
vudske Flode, og foer med ham til Orlogs,

oglænge han levede, og efter hans Død under

ot havnkundige og høyberømmelige Admiral

inigenl de. Byker.

Imid¬
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Imidlertid havde den Sal. Herre været m0
dem i adskillige blodige og mægtige Soe=Slag

aasom Aar 1652 den 26 Augusti udi det Slas
imod den kiekke Engelske Søe=Helt George
Aske ved Pleymyden, hvor de Hollænde
bleve Seyervindere. Den 8 Oct. i den blodige,
Trefning ved Dünkirken og Økyeporr, unde
den Hollandske Vice=Admiral de Wits Com
mando, imod dentappre Engelske Admiral Blam,

Den 10 Decembr. samme Aar imod førbemeloen
Engesske Admral i det haarde Søe=Slag ine,

em Dovers og Folston, under Hr. Admin

Tromp, hvor Hollænderne beholdt Søen, E
frelste deres Kofardie=Skibe.

Aar 1653 i Febr. i den grumme og blodtme
Trefning ungefær ved Poreland, hvor o¬
Engelske Flode under meer velbemeldte Adome,
ral Blachs Anføring passede paa de Hollam,
ske med 250 Skibekommende fra St. Ankgrt
og med den Hollandske Krigs=Flode kom h
blodig Fægt, som varede i ere Dage o
hvilken de Hollænder mistede 9 Orlogs og

Kofardie=Skibe. Nok i det Slag den 12Ji,

næst efter, da begge Floder atter kom i So¬

den Engelske under General George Aunldm
og Admiral Richard Deane, da de Øo¬
lænder tabte Slaget. Og endnu den 7 Ang
samme Aar, da den Hollandske Flode var kom¬

men i Søen igien, og kom ved Zalvigigmn.
rling
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nng medden Engelske, indtil Nattenadskilte dem,
ven nogen synderlig Fordeel af hinanden, og
vid en stærk Storm med en uerolig Søe tilstæde

vut eyg anden Dagen at komme sammen, saa
red Slaget Morgenen derefter Klokken 7 des

verdere, hvor den brave ogberømmelige Tromp
veglede sin Troskab mod sit Fæderneland med
Dlod, og Ryirer derefter tog sig Flodens
onlørsel an. Efter en meget tapper Modstand
run degge Sider skildtes begge Floder ad den
vige. Den Engelske søgte sin Havn, og den
Boandske Texel.

vinder saadanne berømmelige Søe=Herrer, i

dinange blodige Slag og Seyervindinger, og
oiaunt fremmede, haver denne Sl. Herrealtid
et en Lødtager udi Seyeren, samt med ufor¬

d Mod og Mands Hierte vovet sit Liv og
dods Han har med uforrydelig Aarvaagen¬
g med Forsigtighed uden Stortalenhed, (saa
oid Bimmelen havde givet udi denne Sal. Her¬
„Sinden sød Blanding af Mod og Midhed,

veinand og Vonyghed, Bravhed og Dannes¬
de Redelighed uden al Finanserie og farvet

Falskhed) giordt sig saa bekiendt, og velfortient
at han af disse store Søe=Mestere er holdet vær¬

og til at være paa Floden Ober=Kaptain.

Den Sal. Herre tiente sig saaledes op til

vrdghed, at han paa det nederste Trn af

Ærens
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Ærens Trappe giorde sig bekiendt at kunne, d

med Billighed burde efter Haanden opstige tild

høyere, saasom Fortienester fulgte alle Tide¬
med hans Fodspor; uelig dem der render i Ssø¬
renstreg ind til Høy=Sædet af Ære og Lykke

og haver aldrig havt en Torn i Foden ved detee

Fremgang, Sværdet aldrig i Haanden fot *
almindelig og brav Fiende, og aldrig (maafe,

seet Blod, uden det der er tappet ien overmdoe,
og skarns Duel.

At denne Sal. Herres Blod imidlertid srkled
sig i alle Aarer af en ret Begierlighed til Te,
og priselig Mandhaftighed at øve, lod han frem¬
deeles see, efterat Freden Aar 16 54 imellem ao¬

geland og Holland var sluttet, og de Herten

Stater for deres Kiøbmands Handels Frieloe,

som er Livet og Slælen der opholder Legemet

deres Regjering, foraarsagedes at udrust )

Flode imod de navnkundige Søe=Rovere )
Sale og Algier, eller hvemunder deres forde

Navne havde i Widdel=Havet berøvet og o

mægtiget sig de Handlendes Skibe, til de o¬
lænders og andre Potentaters utrolige Sto

og saaledes betiente nig af Leyligheden til at ooe¬
de fiske i det rørte Vand, den Stund Frige,
Luen blussede imellem Holland og Engelam,
og samme havde hinanden ved Haarene.

S9
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Som denne Flode førtes i Søen under den

ide og berommelige Søe=Heltes Mlichael de

gtters Myndighed og Befalning som Hoved¬
nand vide denne Sal. Herre endnu vove at
heden Søe, forat forstaae sig paa deuchristne

Jrkers Søe=Maneer at fegte, og kiende deres
die Vand, foer saa med, ey som en Beskuere
vrul som en behiertet Søe=Helt og Soldat, ind¬

de bleve slagne og deres Admiralblevfangen,
abar en Benegat, eller en forløben Christen,
dar bleven en Tyrk af Religion og Sæder,
oNavn Aman de Dias, hvilken de Byiter
hohænge med en velfortient Strikke, efterat

Rrerne havde forloret 6 Skibe, og to Barker,
vvorved Barbarerne bleve nodtvungne til at
gøere F
red.

Jen Sal. Herre kom herpaa igien, ey uden
iad Del af Pris og Ære Aaret 18gs med
ggen i Texel, dahanen saameget blevhiem¬
dertafsin Sal. Fader, der venede atsesaa

vog haabefud en Son med Glæde, som af
ogdernelandet, der ventede hans Tieneste Ryr¬
Herpaa reyste den Salig Herre hiem til
gnmarkigjen, vel udrustet med Forfarenhed
dete Veneste, som han af Gnds Naade og
tan medenaturede Lærvillighed, iblantsaa mange
Sidefarer havde samlet, og zuret sin Ungdoms
vugstrende Aar med. Og som han strax paa
in Hiemkomst af Hoylovligste Jhukommelse
Kong
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Kong Friderich den Tredie i Naade blev a
seet, og til Hof=Junker antaget, saa var dog

hver Dag hans Ønske, at hani virkeligere Man

de kunde lade kiende sin allerunderdanigste Plise.
og Tilbøyelighed til Hans Majest. den Hovsem,

Herres Tieneste, overladende gierne Hofvæsenn

til dem, der skattede sig lykkelige i det, og hom
Sæder vare skikkede derefter.

Han havde et bevæbnet Sind med Arbeyde *
Orlog,stodheller paa sin Vagti Stormog Uven,

endhvilede paadeblode Bolster, hørte heller Bo¬
deret af destore Kanoner, end Klinketaf desom

Pokaler, det var Ære og Seyer han ledte eie

hvorfor hans Hierte fik som nyt Liv igten, o
Aaret 16ss de Herren Stater under hansse,
rige, og saa nylig velbekiendte Admirat o
son
Kyiter sendte en Flode ad Øster=Søen,

sig med Hans Majests. Flode under Salig o¬

Admiral Lindenow skulde til hobe føve o
hvilken Leylighed den Sal. Herre igten kom ,
sit rette Element, og fik sin rette Hestat ride
Høylovligste Jhukommelse Kong Friderich o
Tredie betroede ham Skibet den sorre Lstm
kaldet, hvilket han skulde fore som Kapiramnn

Han blev det herpaa folgende Aar 1887 ,
samme Høvsaligste Konges Naade beskikket

at være Admiral over Holmen, hvor hanlken

paa sit rette Verksted il Abeode, for Triogen
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elade kiende, og Hans Majests Flode med sin
vurdaagne Tilsoyn, og ufortrødne Flidat betiene.

Sa Krigen imellem Danmark og Sverrig
vnmne Aar begyndte, kom den Sl. Herre strax

fdaa til sine elskte Øvelser, i hvilken Sommer

at lær merkelige og strdhaarde Søe=Slagimel¬
rn degge Kongers Floder forefaldt under Sal.
Sr. Rigens Admiral Henrich Bielkes Over¬
gdimando, og denne Sl. Herres som Admiral.

Siaget varede i tre Dage med en hefug Strid¬

nged paa begge Sider indtil endelig den
Øenske Flode, efter tapper Modstand maatte
vume Søen, og vende om slygtig til Da¬
lerne.

v denne Trefning giorde den Sal. Herresig
verelg kundbar af Forfarenhed, behlertet Man¬
diggkodsindeg Forstand, til vel at anføre og
uidelig forsvare sin anbervede Post udi saa

ooghefiget SoeSlag. En cymindre An¬
geindlagde han sig Aar 16,sunder bemedte
dense Aomtral, og hans gen Commande
rreaf Hans Raests med ere af de serren
Staters Skibe tog imod den gandske Svenske
igde Roset og Anfad ud Belt, som vl ik
ndtrnd ogeng JPukomnese naa opkrles
an Hoskalge Konøe Vaabens Ære og

vres Hukommeise, der imod all menneskelig
voerhaabning lod se imod en Mængde af Magt
n.

.
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og Skibe, saa kiek og priseligt et Forhold, s
frofast og ueovervindelig en Standhaftighed.

Men som i samme Aar 1658 og næstfølgen
1659 den uformodelig, og for den gandske chrin¬
ne Verden forunderlige navnkundige Kiøben

hævns Beleyring indfaldt, hvor Fienden *
gandske misligt Haab ventede at overvælde *

udertrykke disse høypriselige Rigers Regiering,
hvis Scepter den frommeste og retviiseste Konge,

paa Jorden, Kong Friderich den Tredie Po¬

priseligste Hukommelse, under Guds kiendelgen
Forsyn den Tid førte, er denne Salig Pem¬
om en Mand, iblant andre, der var den Ho¬
saligste Herre bekiendt af Beqvemhed og frinden,
Redelighed, ogsaaallernaadigst bleven befalet Fn
Post ved Strandsiden til Forsvar i den af Fo¬

den omleyrede Kongel. Hoved=Stad, havde a
som Hoved=Mand under Befalning sit elskede o
Søe=vagte Kriigsfolk.

Han lod samme Tüdsee, athan, naar Nem¬
det udfordrede, var lige nyttig og brugelg,
Lands og Vands, og at han var, som den
havde en høyre Haand paa begge Arme, io¬
egte paa begge Sider med alle Slags Gioe

det han i mange Udfald lod kiende, saa hom¬
Soefolk vare lige saalevende oguforsagte ao¬
falde paa Fienden til Lands, som at entre m¬

ham tl Skibe; Det var dem lige sa le

4
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svringeop og ned fra Volden, som at klyveopog
vrd, til og fra Merset. Der den almindelige

Storm angik, forfegtede han den Post han¬
vrm bed Strand=Siden var betroet, med stor
Frimodighed.

Da det derefter rygtedes, at en Deel Hol¬
vndske Skibe under Admiral Opdams Com¬
innndo, til Kong Friderich den Tredies Tie¬

ese vare ankomne, tilhobeføyede sig Hans

igests. Fode med dem under denne Sl. Herre,
gn Admiral, der førte Skibet Svanen, og
vmd imod den fiendtlige Flode udi Trefning paa
vessand under Femmeren; Omskiont Hr.
„ødam for egen Person her lod se sin Brav¬
dog bar dog ep hans Medfølgere og Underha¬
ide Søe=Officerer af lige Forighed uvitter¬

29t hvad Aarsage, uden det bebagede Him¬

en, a den lden Danske Flode, somep af

semmede efter Forhaabning blev undset,
uge fore SeverFanen hiem, efterat de havde
vdet den sendtlige Flode, af Orlogs Skibe
e, med saa uinge et Tal af Danske ud af
Nen iundil Wiømar, det de med Fiendene
dde Forlis havde gjort, om dehosværendeud¬

ndondse havde været Danskesindede.

mindre Ære, Lykke og Seyervinding gav

vnd Hans Majest. ved den Sl. Herres Haand,
vunder mer bemeldte Hr. Admiral Ryirere
S2

og
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og hans egen Commando, Hans Majeskets o
hans Høyeforbundnes Kriigs=Tropper giorde
Landgang paa Fyen Aar 1660, under begge

Floders sterke og ueophørlige Skud og Kandine
ring, hvorpaa fulgte den fuldkommen og udoog

lig Seyervindig, at Fienden med all sin der hoe¬
vende Magt gandske blev slagen, Landet igten

frelst fra all fiendelig Overlast, og Fæstningen
Hyeborg igien indtaget.

Aaret 1660 efterat Freden imellem begge Kon¬
ger af Danmark og Sverrig endelig blev sim
tet, og denne Sal. Herre havde nu i sine iige
Aar udi megen Arbeyde og Aarvaagenhed omn
trættet sig, for at naae i Fremtiden en rollg ie
æret Aderdom, gaaet igiennem Ild og Vam,

blant saa mangfoldige Dødsens Luer, optenen
Gud en Kiærligheds Lue i hans Hierte til de¬

Høvædle og Velbaarne Jomfrue Ift. *he

grerhe Ulfeld, Sal. Hr. Vnud ulfel n
Svenstrup, Ridder af Elephanren, Com

mendant og Befalningsmand paa Landecto
Slot, og Frue Wivike Podebusk til Bot,
bye, deres Dotter, hvilken, efterat han at Fe
des Høvædle og Velbaarne Forældre, med som¬

melig Ærbodighed havde til sin Egtefele destem,

blev hanenm samykt og tilsagt, hvorester Com¬

Brylup høyndeligen blev holdet i Kiøbenhav.
næstfølgende Aar 1661.

und
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Som denne Sal. Herre fandt udi hende en
Bustru efter sit Hierte, fuld af Gudsfrygt og

vorskand, og fik den uskatteerlige Hiemgift iblant
vudet med hende, nemlig alle Qvinde=Kiønnet
vilomnmende Dyder, der baade inden og uden
vvins Huns giorde hende priselig, saa haver og

Snd giort deres kærlige Egteskab frugtbar, og
vrlignet dem med ro Sønner og tre Døttre,
viant hvilke een Søn og een Dotter ere alt
oigen gangne igiennem Døden til Livet: men

en anden Søn Høyedle og Velbaarne Knud

Hvuul lever i Hans Kongel. Majests. Tieneste
oint Kammer=Junker, gist med hans Excel¬

vie Hoyædle og Velbaarne Hr. Adam Le¬
vi Knudr til Gisselfeld, Ridder, Kongelig
vdeste. GeheimeRaad og Ober=Kammer Jun¬
og hans Broder =Dorter Feue Elisaberh

vunrh. Frue Søphia Juul øist med hane

ellenee Høyedle og Velbaarne Hr. Eliels

tlEgeskov, Ridder Kongel. Majests.
Mdeme, Ctats og Justig=Raad. Og Fr¬
„deke Juul, den Høyedleog Vebaarne Hr.

Neristian Bielkrs til Baønes, Ridder, og

und Kongel. Majests. Admiral, hans ester¬
ie Enke, som endnu efter Guds Behag sor¬

vig oerkerer.

Dette saa kiærlige og lvsalige Egteskab var
ide Sal Heresom en ønskelig ogrolig Havn,

igolken Gnds egen Haand og Øye havde føre
S3
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ham, for at søge nogen sømmelig og fød Roe
for de mange u=rolige og farlige Søer han havge

seylet i hans Ungdoms Aar, og fremdeeles i sig

Fornøyelse opmuntrede sig til sin Konges og Fe
dernelands videre Tieneste, naar den i Tidenø
efter Guds Villie skulde behøves.

Aar 167e der den Høysaligste Herre Koe¬
ning Friderich den Tredie ved Døden afgt
og vores nu regierende Allernaadigste Her“

Kong Christian den Femte Arve=Regieringen
antog, haver ev allene Allerhøystbemeldte Hom¬
Kongel. Majest. ladet denne Sal. Herre, idom¬

seende til den tro Tieneste han udi hans Hoyn
ligste Hr. Faders Tid havde beviist, ud me
tilforn høyberroede Admirals Post blive sim
ende; men derforuden Aaret 1676 givet ham

kiendeligt Tegn af Hans Majests. fremskimneen
Naade og Ære, i det han giorde ham til dm¬

der af Dannebrog, hvilken Ridder=Lre

Hans Kongel. Marest. ey allene i sin hovdme,
nge Regierings Tiid, fra ældgammel Herkome,

paa ny haver optaget, og bragt ti sin zo¬
Brug, men endog derefter med adskillige Fo
ügheder ydermeere allernaadigst begavet.

Men som Krigen samme Aar mellem Dam
mark og Sverrig atter begyndte at udset i ge
vidtisfng Lue, lod Hans Kongel. Matest. om¬

fin sædvanlige aarvaagne Forsynlighed udruge
sin
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inl Flode, som og gik i Søen, under den vidt¬
peromte Søe=Helt Hr. General Admiral
Adelar, da denne Sal. Herre som Admiral
sørre Skibet Charlorta Amalia, og alligevel
tek offentlig Søe=Slag foregik, blev dog Fien¬
og som med sin Flode havde agtet at undsætte

Hiomar og Srerin, hervedaskrekket, og drog
iulbage 58 Skibe sterk.
Efter velbemeldte Sal. Hr. General Ad¬

virral Adelars dodelige Afgang, anbetroede
Nons Majest. Allernaadigst sin gandske Flodes
Hoereommando til denne Sal. Herre, hvorved
Nougens egen Haand oplukte ham Porten til at
ese Troskab og Redelighed, at øve behiertet

nanddom og Forfarenhed, at indlegge Ære o
Jder. Øster=Søen og i Særdeeleshed Gul¬

vid gav det første Skuespil, didhen denne Sl.

Frne satte Kaasen med elleve Skibe, Aar
6dden 1 Aprilis, og imellem Bornholm og

vunde antreffede ro Svenske Fregatter, Cha¬
nog Constanria, som af de Svenske paa
vundskab vare udsendte, hvoraf den eene blev
todret, og den anden opbrændt.
Serpaa lod han staae lige til Gulland, saa

vigt Vinden og Tiden vilde føye, og kom der
grrelig under Landet til Ankers den 28 dito,
worpaa han ev hvilede men næste Dag efter,

ont bar den 29, (vaanseet Fiendens behiertede
S

Mod¬
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Modstand) under Beskiærmelse af u-ophørig
Skud og Canoneren landsatte Hans Majesie¬

medhavende Fod=Folk og Officerer, ved Klin
re, hvor Fienden maatte vige, og efterla
dem fast Fod. Derefterseyledehan den 30 Apr¬
til Wisbye, hvor han den 1 May bemestredessø
Ss

Staven, og indtog det ældgamle kostelige

Wisborg, og derpaa det gandske Land,

Fienden engang fik nogen ret Kundskab
alligevel han havde sin gandske Flode ud

og dermed stillede alting i god Orden,
Landet i Stand til god Forsvar imod

4
6

88
satte ø

4

Fienden kunde ventes at vorde foretaget.

Fiendensomvar skuffet af sin forventede u¬

skab, og ved et saa frimodigt og behiertet i¬

fald i slig en Hast tagen med Fordeludi cim¬
lands Erobring, lagde alle Aarer for Borde
betage Hans Majests. Flode den Ære at hiom¬

føre den saa nylig, og med saa stor Bravoen

vundne Seyer=Krands, og derfor med stor e¬
og Hevngierrighed bidsede alle Seylene paa

res anseelig udrustet og vel bemandet Fiode o
48 store og 10 mindre Skibe, foruden Bim¬

dere og Galioter, til at indhente Hans Malenn
maadelige Flode, der nu ankrede ved Poo
holm, bestaaende udi alt af 2f Skibe store F
smaa; Ikke desmindre der den Svenske Fioe¬
den 27 May om Morgenen heel tilig ankom oor¬

Bornholm, gik denne Salige Herre Nisten
pens
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vrne Mængde af Skibe, saavelsom Skyt og
Mandskab, med saa kiek og fyrigt et Hierte, med

aa bel indrettet Skik og Orden, under Guds
Snand og Øye, saaledes imod denne store Søe¬
viggt, at han slog sig ro gangeigiennem dem.
Da Slaget havde varet to Dage, og Afte¬

velskldte begge Floder ad, førte han dog een
a Fiendens Galioter med sig ind udi Riøge¬
Prgt, hvorhanankrede, og dermedbeholdte, til

Atuse Majests. retfærdige Vaabens Ære, ep
dene den Palme, han først havde vundet paa

uand, men endog hiemhentede Underveys

vilørre, idethanmeer end Hereules, ep lodsig
ifnd mangeogmægtige Fiendervristesit Seper¬

vuaden af Haanden. Herpaa beviste Hans
doigel. Majest. hamnem den Raade, at gøre
aidem til Landshøvding (eller Gouvernem
der Sulland.

Srune den Sal. Herres behiertede Mand¬

nniged, og mandbaftige Forsonlighed indies
urene en stor Skræk til Kleinmnodighed hos
venden, men sarte og utrvelig Mod i Brystet

vun Hans Majests. SøeFolk, at det blev den¬

aduil en herelig Lyst og Længsel, snart at an¬
inde med Fienden igien. Derpaa dvæledes og
frkelænge, thi som nie af Hans Majests. største

Slogs=Skibe lage paa Reden, kom Hr. Ge¬
dral Admiral Tromp med ommeldte Skibe,
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og nogle Proviant=Skibe, og samlede sig m
denne Hans Majests. Flode udi Riøge=Buce
da den Danske Flode den samme Dag 9

Søen igien, og geraadede saa begge Floder i
en blodig og forskrækkelig Fegtning under Ør¬
land den 1 Junii; Kort Tiid efter Slagetoe
begyndt, og Havet var fuldt af Torden og Een

sorang det prægtige og store Svenske Se¬
Cronen, som den Svenske General Adm,
ral Hr. Loreng Kreug førte, udrustet oen¬
er hundrede Kobber=Stykker, ogelleve him
drede stridbare Mandskab, hvoriblant var ien

ge fornemme unge Svenske Adel, hvilke
Øyeblik opfoer i Luften, ogilige Hast (som F
skrækkeligt er) søgte deres Grav i Havet.

Hr. Admiral Ugla, den anden Sveme¬
Admiral, som en behiertet og brav Søelhe

lod sig ey ved dette uformodentlige og grulsonen

Tilfelde anfegte, men anførte sin Konges Foe¬
med stor Iver og Ridkiærhed, og bandt stuige,

med General Admiral Tromp, som fe¬
detstore AdmiralSkib Christianus Ovinke
og havde for at vilde entre hannem men o¬
blev af denne Sal. Herre med saa stor Forgen
undsat, at den brave Admiral Ugla, som Ee
Skoet Sværder, blev tvungen til at singe
oghavde dereter med Skibog alt blevet opdtne

drkom op hans Dede=Lmeste. Gde Foen¬

hode oorheng hamen, idet an Hooo.
at
i
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Mrander uforvarendes stak Skibet i Brand
tndet med 90 Stykker, sin kiekke Admirai
MMandskad blev Iden og det grumme Hav

n Den.

Efterat da begge berømmelige Admiraler saa¬

od vare hendøde, ogfire Skibe opbragte, ka¬
gge skenden sin Frelse paa Flugten, men blev
vnsamme af Hans Majests. Flode forfuldt,
Del il Ralmer-Sund, og en Deel til

„erne, til om Aftenen; Endskiont nu Fien¬
ngandske var slagen af Søen, holdte Floden
Snogte Dage ud i et haardt Veyr krydsende
oe Svenske Skiære, seylede siden til Born¬
vi igien, der at proviantere de Skbe, der

igt havde holdt Søen, og fobygge den
vide, som de havde saae udi saa haad og

nden Lrskyn.

Vrester seylede Hans Majestets Flode ul
gged, hvor den ankom den 27 Jmi, og
gde der Landgang med erdel LandSoldater,
Madesolk, sam efter en stor Modstand,
ig Staden, ogdendehos Uggende Skandse,

vaa den Svenske Krigs Her opbred for at
vume dem til Undsæring, da Hans Majests.
digsmagtr umndlertid, uden al Modstand, giorde

vndgang paa Skaane, og indtog det gandske

Land.

Aar
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Aar 1677 efterat Kundskab var indløben, *
den Svenske Admiral Hr. Søeblad med “
leve Skibe, ere Iagter og to Brandere vim,
under føyelig Vind gaae igiennem Belt, *

Gortenborg til Stokholm med en stor 2oe
befarne Søe=Folk, som vare antagne i Hollame,

lod Hans Majest. strax ti Skibe udruste, iie¬
hvilke denne Sal. Herre betimelig gik i Sømm¬

og den 1 Juni kom med velbemelde Hr. Adom¬

ral Søeblad udi Trefning, hvilken eme¬

han beviste sig som en tapper Søe=Helt, oo
tro Mand for sin Konge, blev dog den gem¬
gandske slagen, Admiralen selv, samt fem e

dre Skibe erobret, foruden to Iagter og —
Brander. Denne Seyervinding gav end Foe¬
mere Hans Majest ufeylbar Kiendetegn o
andre store Prøver Hans Majest. forhen hoo¬

haft af denne Sal. Herres Bravhed og forioe¬

Mandighed, at der aldrig fattedes hos ham
ten paa Hierte eller Himmelens Held.

Himmelen rakte fremdeles sin klendelge)
kraftige Haand til Hans Kongel. Majests. 2o¬
bens utroelige Lykke samt udodelige Ære

Fienden efter det nylige store Nedellag ime,
Beland, kom atter sterk i Søen igten me

Fode bestaaende af gs Orlogs=Skide og
Brandere under General Admiral Rigen,
Raad af Sverrig Henrich Horn, og Johen

nes Alerke og Johannes Wagrmester ien
9
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Nomiraler. Der Hans Kongl. Majest. havde
igoldet sikker Underretning herom, gav han strax

in Flode, der allene bestod udi 2f Orlogs¬
Sude, under denne Sal. Herres Befalning,
at Hoved=Mand, at han med den skulde gaae
Øden, for noye at tage i Agt Kaasen af den

frndtlige Flode, som ogsaa skeede med all Flid
Aarvaggenhed.

Saasnart han fornam at Fiendenstillede Kaa¬

vinge paa Sielland, underrettede han Hans

Mest. alerligstbaade hvad Mængde af vel ud¬
ede, samt vel bemandede Skibe, Fiendenhav¬

at Soen, fast under Hans Majests. Fodes
Nen, som og ventede hvad Hans Majest. A¬
nnndigst vilebefale, eftersom den Hollandske
gde, der skulde komme til Undsetning, ep al¬
elenede, menendog blevude; hanbererede
de, at i hvor vel Fiendens Magt symes at

ekor, og Hans Marst. eter menneskelig
e, langt overiggende, saa kunde Hans

gest. dogforskre sigpaa, a der vær mngen
dde Hoyestetil Redrigsteafalt Søesolketsom
gger ringeste Frogt for Fjendens Flodes Mængde
ridvortes Styrkes Anselse; Detskuldevære
ipe Glæede at gaae Fienden under Øyen, de¬

ap Liv og Blod vilde de ey spare, men ved det

ggeBdegf Hone Raese Vile o Orre,
ese, at de som redelige Undersattere til den

ise Bldds Draabe vide vse baade den srme¬
dig¬
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dighed de havde i Brystet, og den Lænseli Sm¬
det, til at hiemhente Seyer, under Guds hie¬
perige Haand.

Hans Majest. blev derpaa, efter Guds ce¬
Raad og Indskydelse, iligstbetænktpaa, at ho¬
denne Sl. Herre fuldkommen og skriftlig Orve,

at gaae løs paa Fienden, hvilken Ordre Hom¬

4

Majest. fremsendte ved den Høvædle og

baarne Herre, Hr. Geheime=Raad og Hy

ron Jens Juul, denne Sal. Herres Bioomn
som udi Krigs=Raadet paa Floden skulde oo¬

være, og indstemme, efter sin af Gud mooe¬
gabede høye Forstand, lange Forfarenhed, *
skarpe Dybsindighed. Derpaa dvælede det

heller længe forend denne Sl. Herre, efter ame¬
lig Bøntil Gud, og holdte Krigsraad, somse¬

ved Guds egen Haand, skiftede Floden ikrem
Deele, hvoraf han selv anførte den cende o.
Hr. Marqvor Rodsteen, og Jens Fo.

steen, hver sin af de andre to, under hansg e.
vercommando og Ordre, hvorpaa denne Sam¬

Herre med sindig Frimodighed og niarnen

Bravhed gik løs paa Fienden, da endoet

Hans Marsts. høve og Under=Oficere hom¬
og saa mandig og redelig, atder var ingen,

jo med Mod og Mands Hierte vide fegte sogg¬
Lod af Ære.

Imidlertid blev Striden haard og heftig so

begge Sider, og Fienden indkneben udd Tien.
d
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Huge, hvor baade Land og Lust, Id og
Hund forskrekkelig syntes at ville som sammen¬

ide tilen nye Forblandelse og Forvirrng, saa
ynende Kartover ueophørlig tornede, i hvil¬

d gruelige og grumme Tummel, blant slig
Hagel af Kugler og dodelige Skud, den meer
Voemandhaftige og kiekke Hr. Baron Juul be¬
vd sigfra et Skib til et andet, nu atraadføre,

voe han syntes det varfornøden, nu at behierte
ad han skulde finde nogen Kleinmodighed.
Sriden voxte fremdeeles til en grum og grue¬

S Hønde og Haardbed, og begge Parters blus¬

ige Iver og Ridkiærhed, hver for sin Konges
Ste og Fædernelands Frelse, satte det vaade

enent i en forskrækkelg Iid og u-ophørig
vrrens chn Hans Kongl. Majestes Flode havde
agioremed en fey og slygrig Fiende men
haa drave og behiertede Folk, som nogen

Mdrundebesyke Søen, hviket ogsaa lod sig

gnende, der denne Sal. Herre, som Hoved,

ideeud, for Huns Magstke. Flode, blev for¬
gerarasseyle fra rvende fast reddeløse Skibe,
ds Christianus Qvinrus og Friderieu¬

grrins, og bestige det redie Charlorta Ama¬

dglgesomaf ensær Himlens Forson, at der
id, som bar Navn af Hendes Kongel. Ma¬
it. Dromingen, skulde frem for andre blive v¬
ødeligt ved den Lykke, at hiemhente Seyer¬

nen il skn. Hrres Huan.

Man
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Man saae den Sal. Herre komme til dettesan
navnkundige Skib, ikke som en hiertelos Ove“
øbere, men som en stridbar og u=overvindels

Helt, der agtede at staae, saa længe han fan¬

Skiberum i sit Følge, der kunde føre ham,
Person, og efter hans Ordre udføre det ham¬
brave Sind og utrættelige Frimdighed have
Øye og Hierte paa til sin Allernaadigste Kongeoe

Fædernelands Tieneste. Dervar, ved Himmesen,

Skikkelse, ey den ringeste Faut eller Forsen.
Hans Majests. gandske Flode, men alle høyt e¬
nedrige Officerer, saasom hver for sig agtede
giøresig priselig til at tage Deel i Seyeren, oo¬
deale kun somet Øye, en Haand, og et Hierie e¬
at alle de Skud som de giorde paa Fienden, om¬
ligesom talende Trompeter, at tilsigehimandene
deres Pligt, ogforhaabede Seyer, dendesaaesem,

barlig, at Himmelen vilde give i Hans Maienen
Hænder, som og til all Verdens Forundtnn
skeete; thi denne Sal. Herre erobrede femte

Orlogs Skibe, og deridlant spv captal Stm¬
hvilke, imedens den Sl. Herre forfulgte Rieme¬
af den soygtige Fiendes ilde tilredde Flode, oo¬

sendte til Biøbenhavn, at være vise Po¬

for Hans Majest., om den utrolige Sto¬
Gud selvhavde benaadet Hans Majestb. reinen

ge Vaabenmed Desvrigeafforbemeldtefemnen
Orlogerebleven Deloybrand, ogen Detkem
i Sek, foruden Brandere, Jagter og oom¬

Fatøpr, der med de forige gurde ar Fo

Hr. Niels Juul.

285

Pogryve store og smaa Skibe, hvor imod der

udtes eller savnedes af Hans Kongel. Majests.
vode ey en Baad eller Sluppe, end sige noget
Kkib.

Det var ey heller Fiendens erobrede og ode¬

ugde Skibe alleneste, som giorde denne Seyer

vug; men 3000 brave og kiekke Folk og Fan¬
d, som fulgte med; De havde derforuden ta¬
Forlis af deres Medstridere, paa 1200 Mand,

denren af deres Ære=Saar vare døde, eller
voeskede; Blant Hans Majests. regnedes ikkun
lalt, enten døde eller saarede, i hvor blodig
rnd havde giort Striden for Fienden, ogmed

geskor Mandhaftighed giortsig berømmelige, at
Mestaaendes og toge imodderes Saar medet

indigt Ausigt, sam et uforsagt Bryst og
vuike, vare og mere end fredobbelt hævnede.
Sudledesblev Hans Majests retfærdige Vaa¬

delsignet med en Seyer under den Salige
vres Commando, samt hans brave og tappre
iddavende Officerers, og SøeWænds høybe¬
imelige Mandhaftighed, hvilken Seyer, naa

ie Omstændigheder ieggttages, vel kand passere
Dde braveste, der af nogen Søe-Helt er ind¬

i Verden. Kiøge Bugr tager sin Deel i

vinde Triumph saasom den derved er bleven
egerand nankunde.
Frlo. yg.

T

Ste¬
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Stevens=Klint blev i fast mindre end ee¬

TimesTiidoverdekket afmangfoldig tusinde Men

nesker, som Vidnesbyrd over denne store Giul¬,

Gierning, vil og efterdags være en Ære=Klimmn,
bestandigere end nogen Ære=Pillere, for at ie¬

de Efterkommerne om denne Dags Frelse. 2o
Sal. Herre kom herpaa med Hans Majesen
triumpherende Flode til Kiøbenhavn, og o

beste Underdanghed leverede Seyer=Krandsen,
in Konge, den Gud selv havde givet til Hom¬
Majests. giennemstraalende Berømmelse, og o
gets Tieneste.

I Hans Kongel. Majests. Hof hortes ooe¬
aldrig at prale, af bvad ved hans Haand, oo¬
Guds Villie, lykkelig var bleven udrettet ; o
han var aldrig af deres Art, der skramler kie,

fuld med Trompeter, naar de under Papeson,
Stangen har giortet Slumpe=Skudefter Lomme
meget mindre agtede han de dynkel=godeogFe

bise Menneskers Domme, der kand driskteng
orddeele i det, de aldrig forstaae, og momen
den Gierning, de aldrig selv kand legge Hom¬
paa. Han havde Beviis nok isit brave og sieg¬
nodige Sind om sin Tienestes og Forreininge,

Rersindighed, og Hans Kongel. Majests. o
Naade, med hvilken hans tro Tieneste saa ge¬
Slev anset, at Hans Macst gav ham Co¬

Befalningen over sin gandske Flode med Tito
General Admiral Tieurenant, og næm
ak
A
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aa derester 1678 ærede ham med Ridder=Or¬
vinen af Tlephanren, den ældste og ypperlig¬

de Oden i Horden, som skinner fra Kongens
St Bryst, den saa mange Konger, Fyrstelige

gørevelige Personer haver baaret, som et høy¬
nuidtende Tegn af Danmarkes Kongers Her¬
Rgedog Hæder. At Hans Kongl. Majest. endnu
dere vilde forbevare denne Sl. Herres berom¬
rrnde Tog og Gierninger fra Forglemmelsehos
erkommerne, lod han allernaadigst befale, at

igndte en Skue=Penge, hvor Søe=Slaget
uad den eene, og denne Sal. Herres Bilede

ugdden anden Side med stor Zirlighed var af¬

vuidtet, som i Hans Majests. Kunst Kammer
rgls Eftertanke forvares, hvoraf dog en Del
dgnmen til Høye Stands Personer inden og
in Riget, til den Sal. Herres udødelige Af¬

vindels

e.

Saa snart Hans Majests. Fode eter det

ndrommnelige og seyerige SørSlag Riø¬

SHuge havde bode den Skade, som den svrige
iden den grumme Trefung havde gort den,
at Foden samme Aar til Øeland under den
t Herres Ordre og Commando, tilige med

vmnral Hr. Grev Tromp som efter den
nngde Seper siden ankom, og giorde Land¬
igg Pagtet Fjendens behiertede Modstand, og
Jerndehavdegiordt for Slotet Borkholm,

desanme dog tillge med det gandske Land ind¬
T2

ta¬
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taget, og imodtog, hvad Kriigsmaneer medse¬
rer, og Seyervinderen tillader. Imidlertid fiø
Hans Majests. triumpherende Lue endogsaa ki¬
til Calmar, hvor alle Veyr=Møller i den fiendim,

ge Søe=Magtes Paasyn bleve afbrændte, og Ue
tervig, hvorhen Skoutbynacht Florus D“

stensen med fire Skibe var commanderet, ig
i Aske.

Aar 1678 gik denne Sal. Herre atter i Sam¬
igien, og som Fienden fandt sig da ved sin Fee¬
de formeget udmattet til at forhindre Hans F¬

jests. videre Anslag, lod han efter Kongl. Lom¬
Kaasen staae lige til Kygen, hvor Hans F¬
jests velbevæbnede Krigs=Folk ved denne Sm¬
Herres behiertede Forsigtighed ogbrændende V.
den sik ey allene fast Foed i hvor meget Fe¬
den end bemøyede sig at giøre Modstand, o
og bemestrede sig det gandske Land.

Da han i Aaret 1679 beseylede sit beovgen

Element, og sik 27 af Fiendens Orlogs=Cm

imellem Bornholm og Balmer Sund o

Sigte, lod hanalle Sevl hisse, samt skiltefoem

den Ordre at søge Fienden for om muelge
bringe ham i Stand men Fienden prilkde

føpelig Vind, og løb ind i Balmer Stim,

hvor den Sal. Herre dog gik samme saa nigt

Hælene, at han erobrede Laxen, som oat

Sr Est n o bau-S

§
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Salmer Sund havde søgt sin Beskiermelse,
8 eh bar nærmere at ankomme, stræbte han at

vore bemeldte Havn for Fienden umagsom at
idene, lod derfor et Skib kaldet Eenig¬
7, Fienden tilforn afvundet, forfyldt med

Sen, giennembore og synke ned i Indløbet.
Der denne Sal. Herre i samme Tog vilde

ige med Foden fra Balmer Sund til Gul¬
vuud, fikhan atter fem Svenske Orlogs=Skibe
Sigte, der ey agtede sig Mands nok at be¬

uge, maatte dog saa vudt holde Trop, at den
Silt Herre drev eet af de største paa 80 Styk¬

dg Hløgelen kaldet, paa Grund, hvoraf J¬
noo Havettog hver sit Rov, saasomdets An¬
vereeh bildegive detop, men beseglede sin Tro¬
igdenden brav Soldats Død. Demne rig¬
gthar den sidste, som i saa mange befige og

dogge Log, skulde efter Guds Vilie tilukke

ige Døren, saasom Hans Kongel. Majeste.

denaadigste Ordre blevtikikkerden Sl. Heme,
mmed al Fjendtlighedskulde ophøre, og be¬

Srfis ml Riøbenhavn med Floden.

vun kom hiem med sine Officerer, som sine
renge Brødre, dem han gierne undteden Pal¬
, de med hannem havde fortient, og den

vudde, hvormed Hans Kongel. Majest. ansaae

des Fortienester med sine Baadsmænd og

Ludater, som sine ærlige Strids=Børn, dem
T3

han
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han havde været som en Fader med Tilsyn so
dem, som en god Tugtemester med Sagtmody,
hed at rette og refse dem, hvor han fandt nogen
Fryl, og havde dermed indtaget deres Hierle

at de aldrig skydde Ildeller Vand, hvor de hia¬

dekun ham til Formand; Saa kand en sagtu,
dig Aand have meer Magt at bøye Gemyttet,oo¬
en rasende og stormodig Aand, der med sin Ho¬

ged og haarde Strenghed vil kue dem til Lgoge,
hed, og med Stolthed lade see sin utidige Ho¬
bydenhed, hvorfor ogsaa alle Høye og Nedtige,

som endnu lever og haver tient Hans Kongen
Majest. under denne Sal. Herres Commaue

bær hans berømmelige Hukommelse til Doo
deres Hierte.

Aar 1680, da Gud selv, efter den store *
skandne Krigs=Møye, havdebenaadetbeggeom¬
Høylovlige Nordiske Kroner med den længe
mer end Hummel-ønskede Fred, og der igen
men usvigelig Grundvold til et evigt Fem¬

Førdrag imellem begge Rigerne, ved den heme
Egtesorening imelem Hans Kongel Nige,

Carl den Xl Konge til Sverrig, og Hom¬
Prindselige Høyhed Prinsesse Ulrica En
nora, vor Alernaadigste Arve=Herre og ooe,
ges, Kong Christian den Femre Hans oom¬

melhmrede og Høytelskede kiære Søster, bleom
Sal. Herre, som en af Hans Majestets hoo,

berrvede og best fortiente tro Mænd, der have¬
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veret med at agere den blodige Krigs=Tragoe¬
ae paa det vaade og uerolige Elementes Skue¬
vunds, lligemaade allernaadigst udvaldt som
ader loddede med udi den indgangne Fredsog

drligelses Glæde, og en Medarbeydere udi den

HoyeKongel. Æres=Aet, idet han med anbetroe¬
Fahrtøy overførte Hendes Kongelige Høyhed

ohstdemeldte Prinsese fra Cronborg til Hel¬
9oorg, overleverende Hendes Kongel. Høy¬
oepaa den Vey, ad hviken hun ved Himme¬
igLedsagning indgik, og antog den af Gud

indudne Svenske Krone.

Ister den Tid lod den Sal. Herre være sig
iggende med Flid og Retsindighed at betiene
Neske Ræt, hvor han alid indfandtsig, som
sonirisk, uforkrænket, og af Partier uørørt

gunere. Ru l adskUldge vigtige Commisio¬

Poorfrahanallerderbarenubesmittet Siek,

vned hvis der høre i Søe=Sraren, og til
adeRaeske Fiode at uisteog forsone, saaden

dkunde fndes i den Tistand, at om uo¬
rnde paakomme, den kundeikor Tid være

ogdelsk Ues.

Det befandt den Kranske Flode, som Aar
din hals Rarske. Tfenske væ skke a
vde til Øster=Søen, under General=Liente¬
aat Previlly, og Mesk. de Casteaurenan
Habarers Commando, med hvilken Hans
T4

Ma¬
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Majests. Flode strax gik i Søen, begge undet
denne Sal. Herres Commando, da de brad

Franske holdte sig det for en sær Ære, at skan¬
under saa høyberømmelig, forfaren og lykkel
Søe=Heltes Befalning, indtil de sidst i Se¬
efter Ordre seylede igien til Frankerige.

I Aaret 1689 seylede den Sal. Herre mm¬
Floden ud i Søen igien, i Tide at foresee, o
nogen uformodentig Uroe skulde være i Gie,
og forekomme den med en bevæbnet Arm; i

som intet findtlig ved den Svenske Flode Fo¬
og var i Søen, lod sig spørge, seylede dege¬
Parter i Efterhøsten bort med Fred, hver inig¬
Havn og Behold.

Der Hans Kongel. Majest. under Gudsso¬
Forsyn havde sat sine Riger og Lande udien ,

lig og ønskelig Tilstand ved den gyldne og Fem¬
lige Fred, fik den Sal. Herre Leplighed )

Lise til at betænke de mangfoldige tusinde ooe¬
der, som den barmhierige Gud havde om,
imod ham, ey allene i hans Ungdom, ato

hannem ved sit Raad, beskerme ham vid p

Magtes Arm, lade sit Ansigt gaae med hom¬

hvor han foer, og ved sin Hellig Aandstiorie,
duelig til sin Naadigste Konges og Federnen,

dets Tieneste, men og i sin Manddom og Ae¬
dom givet ham baade Naade og Lykke ii g

mange store Verk priseligen at udføre, og oom¬
K
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gtennem Ild og Vand, som blev dog aldrig
uide Herrer over ham, men ved Guds eget

e, gode, lydige, og behielpsomme Tienere
inder ham.

Sun saae Misundelseselv at blues og beskiem¬

ved den Naade og Ære, Gud og Kongen
igiden lagde paa ham og hans Huus. Han

vurke derfor nu at oprette en Eben=Ezer og

Neves Sten, og lade see sin Taknemmelig¬

Ndimnod Gnds Huus, til at bygge og forbedre
Jiski Kirke paa Landet, efterathan havde flydt

Vigret om med Kirke=Skibet i saa mangen
at Søe, hvor den deylige og herige Gnds

vrneske i Fred og Feyde var bleven forretet;
verukfandt han Anledning, fordetesit øudelige og
vdrenende Forsæt, ved Waldemar Slor paa

ddsing udl Fyens Stist, hvor den Sal.

ie saae for sig en Grund og Anviisning til
vrkes Opbyggele, der ved Tiden, som efter¬

uinden gjennemebider ogfortærer alting, saale¬
Sdar forfalden, at der hørte en anselig Be¬

nng ul at opføre den til sin Fudkommen¬

. Den Sal. Herre sparede hverken behø¬

S Mddeler eller uidkiær Omhue; men som

vuns Hierte var til Jerusalemo Mure, saa

vinvede han sig, at deres Steen og Kalk tilree¬

*s, hvilket ogsaa lykkeligen gelingede, at der
vebudienmaadelig Tids Forløbenanseelig Kirke
roggt, hvilken han Aar 1678 den 3 October
T5

høy¬
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høytidelig lod indvie af Bispen i Fyen, Velædk
og Høyærværdige Doct. Thomas Kingº

som udi det hellige Verk havde Medhielp af sie¬
ærværdige Provster, og ser og tredive hædee
lige Præstemænds Følgeskab ind og ud af Fy
ken, som alle med Andagt og alvorlige Boiinen,
samlede deres Hierters Ønske til den Dags Foo¬

tidelige Glæde, udi mange høyadelige og o¬

nemme verdslige Personers Overværelse af dege,

Kiøn, der alle ligesom med en Siælog et Hiem¬
triumpherede og lovede Gudfor sin Kirkes From¬

gang, og lykønskede den Sal. Herre til et lange
varigt Levnet efter Guds Villie, saasom me¬
Rætsindige vidste, at det ey var giort for uidgen
udvortes Pral, som aldrig fandt Sted i ho¬

Tanke, end sige i hans Hierte men af en—
enfoldig og trohiertig Guds Dyrkelse, det
frie fra all Glisnerie og Øvenskalkhed. Detteoo
Bramseylet, og den Ære=Vimpel, som han og
ophisse og vaje i Farten af hans gandske Levm
at Gud, ved sin gode Aands kraftige Bistam,
ep skulde finde ham som en Veyr=Hane i singen
ligion og Gudsfrygt, hans Konge aldrig tin
ham paa den Post, hvor hans Tieneste )

blev redelig befordret Hans Jevnlige aon
finde hos ham andet end det, der var exemdemen

og værd hans Person; Hans Undermænd aiong
merke noget ved ham uden det var fuldt af 2o¬
og Dameshed; de Vedtørsige, der bogemn.
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vins Hielp, savnede aldrig en mild Hielpere, og
* Fattige aldrig en rund Givere.

2ad var den Sal. Herre ey for sit eget
Aung) En Josva der frygtede Herren med sit
vundske Huus, øvede altid en fornufig Guds

Srneste uden Hyklerie, altid et got Exempel for

ine, hvis Dyder de vel kunde sætte for sig som
Søndags=Øye at speple sig udi. Hans Hu¬

rink, den Høvædle og Velbaarne, nu dybsør¬
vide ogsaarede Frue, hvilken han builligen el¬

esom sinegen Siæl, saaehannem alidmed

verrens Glæde og Fornøyele an, som en fuld¬
umnen Mand saa fuld af Dyd, Fromhed og

inds Kiærlighed mod sig, at hendes Siæles

vuresbyrd yder sig daglig udi Strømme af

ae Laare, for den her i Verden ubodelige

vund, som hun havde gort ved hans dødelige
Pit.
vuns Børn og Svogre, hvad for en stor

dder og Formnand havde de kke ud deme Sl.

de at esterfølge, han kunde sene dem sin
ngtendens Gernnger og sne mandige Be¬
dersoer Bye, ogsige med støre Rat, ond
a Istaels Dommere sagde fordum: Hvad

vinde ses gorde, skynder eder og giører det li¬
unnseg. Hans Folk og Famlle, som havde
dokkeKkopvarte og tiene ham, hvor ognaar

ae de ham uden som en Mose en strdbar
Mand,
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Mand, men dog een af de sagtmodigste Mæm
paa Jorden, der havde saa mildt et Aasyn, o
saa fromt og tilbøyeligt Hierte at see deres Fo¬

fremmelse og Lykke, at det kunde glæde ham
Sind, naar han kunde se en tro Tiener ai me¬

Haand velbelønnet.

Saa prydede den Sal. Herre sit Levnet Fog
Gud, saa søgte han sin Konges Ære og Aim
de, saa forhvervede han sig alle retsindige Ne¬

neskers Yndest, der med al Billighed maeen
sige om ham i hans Liv, og vil sige efter ho¬

Død, at han var en Kierne af den gamle om¬
ske Tro og Love, der havde giordt store Te¬
ster uden Skinderie og Skarns Prost, g
Hove uden Smiger og sminkede Ord, der oe¬

store Løfter men alle fulde af Vind, hunden
Krumbøyelser, der haver intet videre Holds ogn
saa længe Foden haver udskrabet paa Gae

han havde altid Ærlighed, og baer Sandtme,
paa Sagtmodigheds Skilt, som hver Pe¬,

kunde se og tage paa, paa hvilken Sdet o
nogen vilde træde til ham. Men som uu dem.
Sl. Herres Levnetvar saafudt af Ære, Lorr¬
Rolighed, at hansaae sin Høvædleog Veldom
Frue, som sine Dvens Lyst dagligen at glade,

ved saa stort et Ære=Lys, som han havde o
tændt i hendes Huus, sine Høvadelige Bome

Borne=Børn at blomstre og fremvoxe til ah oe¬

skelig Vestand, ogvetegnende Dyder, vide¬
dos
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vgnoget Modgangs Tilfald antaste ham fire

vars Tid førend hans Sal. Afgang, i det
vuul ved en Tieners eller Kudskes U=agtsomhed
2 Forseelse brød sin Arm, den ingen Fiende til¬
vong, i hvor kjek han end havde været, nogen

finde kunde bryde, og det som meere er, at udi

deren blodige Hoved=Søe=Slag, som denne

t Herre havde været med og udstaaet uden og
dvern Riget, havde han aldrig faaet en Fingers

Suat, saa stor Opson havde Guds eget Øye
iuet for ham; men nu skulde han uden nogen

dende finde et Brud paa sin Am, det hanmed

iindoan Rod og Mands Hierte fordrog, at han
at haansk over at lade nogen enten hore eller

vere, at det tilførte ham nogen Smerte, saa
vedner et Sind havde han, thi havde Fien¬
daldrig hørteller set ham givesig, hans Ven¬
ggerandrevide haney lade se, at han havde

det noget af sin Frimodighedved detre Tifald.
er un Gud havde givet denne Sal. Herre
ret Aderdom, med en rolig Samvitighed
iekhele Levnets Forreninger, fud af aa den

NeogLxke han kude nlønke sig, sa lak¬
Nde den Tid omsider frem, da Gud vilde lade
rrnd, over at dere, se paa sin evige Sa¬
Ned. Hertil samlede sig adskilige Svagheder
ai fsaa mange udstandne Moyer og Udmattelser,

t den tiltraadne Alderdom efter Haanden

sgrlærede Rode=Vedsken, og giorde hans Ma¬
ve
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ve ubeqvem til at fordøye sin Spise. Biam
andre var Sreen og Skiørbug hans sterkes
Banemænd, og tvang ham til Sengs et ha
Aars Tiid for hans endelige og Sal. Afskeed¬

Vel vilde han ey foragte Lægen, og de Pm¬
deler, som Gud selv haver givet for dette Der
skyldige Legeme og skrøbelige Natur at hiele,

hvilke han tog og efterhaanden brugte, at o

høyberømmelige Hans Kongel. Majests. o
Liv=sLæge, Velædle og Velbr. Doctor Franke,

hans Hænder og Forskrivelser men de Sam¬

heds Middeler, som han skulde bruge fot F
Siæl, forsømte han ingenlunde. Havde Fo¬

lidt saa meget ondt i Verden som en tane¬

Strids=Mand for en forkrænkelig Ære=Kran¬

at vinde, nu vilde han som en god Jesa Chmm¬
Stridsmand stræbe og taalmodelig lide, Fo¬

hans Gud behagede, for at nyde den evige *
uforvisnelige Ære=Krands og Krone.

Han merkede vel nu, som han dog som aigen
Christen forud vidste, at Døden var den sog,
Fiende, som skulde overvindes, imod hvilken oem

mandelig væbnede sig, og udide sidste Dasem
blev opmuutret til helig Bestandighed af hom¬

Kongel. Majests. Confessionario, Vlædern

Høverværdige Doetor Perer Jesperson En
besøgte ham ofte og fltigen i sin Svaghed.
9
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Sud gav han hiertelig Tak og Ære, der saa
uderlig havde ført ham, og han ydte det i an

ian Lale og Bekiendelse det hannem billig til¬

vmn, Alleene Æren. Til Hans Kongl. Ma¬

guek, der i dise timelige og fordiske Ærer havde
oat hannem saa høyt, og beviist ham og hans

puns saa mange høye og Kongelige Naader i
vuud Levnet, havde og, saavel som det gandske

vongel. Huus, saa stor Naade og kiendelig Med¬
vinged med ham i hans Svaghed, at de lod
iden Dag gaae forbi, at de so lod fornemme,

oerredes det havde sig med ham, hvilken store
nongelig Hyldest og Naade ban forsikkrede
So, fremdeles at vilde strekke sig til hans Ef¬
ødere ihans Familie, med bestandige Straa¬

find Kongens og det gandske Kongel. Huses
gdgrende Naade, nedlagde og sin underda¬
Me Laksigele, og i sit Sinds Andagt kyste

dder Sepker, underhvilket han var ophøyet,

ogleskem.

vu for sin Person tog Afked fra sin Kon¬

enese, fud af en god Samvirnighed¬

derbnd, somn bekræftede med ham, a hans
aets Bane udi Guds Frygt var for den beste
veleden Kongensogder kiære Fæderneland¬
volge Lernse.

vuns allerkiæreste og høystelskeligste Hustrue,

229edle og Velbaame Frue, Frue Mar¬

4a¬
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garete Ulfeld, der med saa trochuld og ivsaine
Omgiængelse havde glædet hans Hierte i sit he¬
Egteskab, udi alt det hvormed Himmelen piege

at giøre i Fredsommelighed, Fromhed og Fo¬
stand, Tugt og ubesvigelig Kiærlighed de bem
Guds Børn paa Jorden, hende kunde han )

aa takke for all sin Hoflighed og Dydfuldton,
menhed, at han jo agtede sig at burde meee

Den Bitterhed ved den timelige Afskeed vat o

eeneste han tilønskte hende af Gud, at hun Ee¬
en Saligheds Kalk maatte optage, og indin e¬
res fuldkomne Samling i Guds Rige taalme
lig bære.

Sine Børn saae han med et frimodigt Hie
i fuld Forsikkring, at Gud skulde være med Lom¬

og hver for sig finde Aarsage til at takke Lo¬
Tiden for sinnaadige Forson, denhan oginig,
skeed hierteligen befalede dennem.

Ale sine Venner og hver som besøgte hom
hans Svaghed, tog han klærlig Afsked me¬

og ingen gik fra ham uden med Forundring en

hans Sind, der havde sat sig paa saa fag

Post af Stilhed og Taalmodichedatopdiesoe
Time.

Bølgerne og Belials Bekke reysktesig jo mnen

og mere, og brusede heftig paa hans nu søge,

og fast reddeløse Skib med Dødsens viste Fo¬
eot¬
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*e; men det var saa langt fra, at han vilde
vrgive sig, at han so meget mere voxte i Tro¬

idesrast, og viiste han havde sin Frelsere Je¬

und inden Borde hos sig, der vilde komme md

holde Aften Maaltid, og hellig Nadvere til

Alredmed sig, lod derforen af Christ Tienere,
* Ærværdige, Hæderlige og Høvlærde Mand
ddag Gierr Wincke kalde til sig, som efter

uide andelig Samtale, om denne Verdens
venengelighed, og Christi dyrebare Verdskyld
yorteneste, om Himmeriges evige Glæde og

ide Salg Herres egen gudelig og christelig
vrendele og Troe, gorde ham delagtig udk
verlkerens helige Legeme og Blods Saeramente,
erhaa den Sal. Herre fandt hos sig, at Død¬

Seskhedvarviskeligborwiget; Nuvar hans

veloo Rand fud af Tak og Lovsange, som

dladek Ulforn ihans Svaghed, sommuimed

MdeAskedlodafsaamangedeolige Kirke Psal¬

hvilke han slv udvalte og begyndte med
dAndagt, songe for sig. Ruhavde han gort
Jete Anker fask unden sor Forhenget, om
idehane Forløber gk ud for ham, han var
deserer han en skude gjore SkbBrndpaa

edg, men at han skude lande den Havn,

grærlongk roigere, end iden, som af 2¬

ggeten kaldes Bod. Havn, ogsaa sødeligogsagte
ghon en Sepervndere gememn Dødentil

fodge Liv og Salighed, som og skede dens
vrnde Kokken 11 Formddagen udi den Salg

ul.

U

Her¬
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Herres Høyadelige Børns deres Velbaarrenge,
ders, hans Excellences den Høyædle og 2¬
baarne Herre, Hr. □iiels Krags til Egesko“
med sin Frue Sophia Juul, samt den Ho¬
ædle og Velbaarne Frue Wibike Juul, o
Sal. Herres Hr. Admiral Christian Bielke

Efterleverske, iligemaade den Hoyædle og oem
Herre Knud Juul, Amtmand over Kiøven

havns Amt, og Hans Kongl. Majests. Son.
mer=Junker saavel som hendes Velbaaten

bed Baronesse Juul, hans Excellenes Eor
ron Juuls til Jullinge ic. og hans Vilee

og Høyærværdighed Doct. Peter Jespersen
deres Overværelse. Hvilke alle med samime,

stemmende Bøn og dybt draget Suk one
denne Sal. Herre til Lykke i denne sin sidste. )
meget salige Afkeed fra denne møvsommene,
Verden, og sin forestaaende glædelig Hime¬
Reyse. Da efterat denne Sal. Herre i sin g,
ste Fraskielses Stund havde af velbemede o
Velædle Hoyærværdighed, som stod hoe)

Guds Naades ydermeere Forsikkring, oo

christen Bestandighed i den saliggiørende *.
med inderste Andagt annammet Herrende 2.

signelse, kaldede Livsens Forste hannem )
Dødsens sidste Bud til det evige Livets og

værtes Glæde og Herlighed efterat han ho¬

fort et høyberømmeligt Levnet i Verden uog,

Aæ ungere en Maand, og de fog

Gort sig for Verden, efter sin Død, udiale om¬

Hr. Niels Juul.

303

e Memneskers Minde, og saa længe Verden
fager, udødelig.
Ale Egenskaber ere ikke lige hoyt fornøden for

des En Bonde kand vel gaae ved sin Ploug

adt han ey er saa klog og politsk, som en Statz¬

vand, Een Stat, Mand kand vel sidde ved sin
vrn, og give gode Raad, om han ikke er saa

ggurdfør og behiertet som en Kriigsmand En

dungsmand kand vel ligge i Marken, og treffe
rode sine Fiender, om han ey er saa veltalende,
igden lærd Mand; Men Gudsfrygt er fornøden
demn alle, enten han er høy eller lav, Herre

de Kinegt, sidder ved Roret eller ved Pennen,
et Sværdet eler Ploug=Staven, det er dem
gefornøden at frygte Gud; thi ingen, i hvad

und hanenderudi, kand sige omhende, hun
igrer ikke til mim Handtering.
Saadan en Mand var den Salige Herre:

Mesrogt var hans helige Prydelse; Han var
gertet tapper Stridsmand, og dog en ret¬

indg ehristen, man saae hos ham, at omen
Soldat end fører Blod=Fanen, kand han dog
kinde under Trvens Bamer. Den han

dg vile han sones, at være, og denhan syntes
vat han. Han bluedes ikke ved at være Gnd
vendt, men ærede ham offentlig i hans For¬

nling, aldrig forsømte Kirken, maar Helbred

dgetilstæde. Manhørte aldrig enCedaf hans
U 2
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Mund, og naar han hørte den af andre, spareb

han ikke at straffe det, hvis det skeede over ham
Bord, endog ved Mulct til de Fattige.

Det var ham ikke nok, han selv frygtede Gm
men holdt og andre dertil; Enhver der har oe

ret bekiendt i den Salig Herres Huus, hoo¬
han med sine Børn, Folk og Tyende, Aiten
og Morgen ærede Gud, kand vidne med mig,

han svarede til det Vidnesbyrd, Guds Aandon
ver Abraham; Jeg veed at han skal byde o¬

Børn og sit Huus efter sig, at de skal beve
Herrens Veye, og giøre det som Ret og goot ¬

Paa Rettens Sæde var han en uforkrem¬
Dommer, enhver der sad i Retten med hom¬
kand vidne det. Hvem veed ikke at tale om hom¬
Vmyghed, hvor ringe han dømte om sig som¬

Han ophoyede sig ikke over nogen, han hom¬
sig ingen Mand for god, den Ringeste det oo¬

de med ham at giore, kundenaar devilde, ien¬
me ham i Tale; Hans Tieneres og Lagem,
Haand blev ikke fyldt, forat melde nogen anme,
deres Herre, om det skeerhos andre, er ike m
Forsæther at melde, enhver derbegierte det ooe,
de frie Adgang til ham.

Han havde vel lærdt at vende sime Seøl o¬
Vinden, men han vendte aldrig Kaaban om¬
Veyret, han gik ret frem i en sand Oprorgen
4
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vden Skromt og Falskhed. Hos ham var Ja,

R, og Ney, Ney. At han elskede Tarvelig¬

vo, vilste han i hans Klædedragt, det samme
Vfis ogsee ihans Ædruelighed, thi han havde
dAlskye til de Natte=Sæder sæiske Overdaa¬
ided i Æden og Svermen, som paa somme

Reder gaae i Svang. Ingen kand beskylde
vuin, at han kastede Forargese for nogen; Den
uandre uenyttig spildede paa Spil og Leeg,
indendte han, naar han var ledig fra offentlige
gererninger og vigtige Geskæfter paa berøm¬
ride Øvelser in Mechanicis og Chymieie,

Ndrd han søgte sit Sinds Vederqvægelse, hav¬
Gerholdet en stor Erfarenhed derudi ved en

rdls Omgang, og siden efter førte mange

vugs Brev=-Vexling, med den berømte Burhie.
Nen sine Misundere var han ikke; Maanen
nglde Hunden biesfer imod den, i hvor

vnlden end skuner Men han havde dogen
Vgt hevne sig over dem. Han havde mer
rensang Aarsagat sige: Debetale mig ondt
Hot Den Snog han havdevametihane
vund vende ham Brodden, men han vide dog

ivrs hævne sig selv. Det var hans største For¬
velse at hielpe dem til Rette, at tale til det

Vste for dem, og som Saul siger til David:
øge sin Uven paa en Vey som ergod. Medhvad

alinodighed han bar aleung, er at forundre¬

dien Hiuler vendte nedelerop, var Hr. V7iele
U 3
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Juul den samme, enten han gik frem, ellerbie¬

sadt tilbage, var han ved et taaligt Sind; F
der end nogen mørk Skye op over hans Hovem,

man saae dog ikke nogen mork Skye derfor gom¬
op i hans Pande.

Den Taalmodighed han udviste i sin Søø¬

dom var og overmaade stor. Endog Pinen o
den haarde Steen, der plagede ham, var hen
svar, saa hørte man ham dog aldrig dengainden
Tnd igiennem at stønne eller klage sig deroven

Han lod ikke Guds Huus staae øde, menoee¬
Gud havde sadt ham vel, tænkte han paa ¬

bygge Gud et Huus hvorom i sær bær Poe¬

den deylige Kirke paa Taasinge. Holme,

Kirke her i Staden, hvis Patron han vat o
14 Aar, maa takke ham i sin Grav, thil ge,

fandt hende lagt med Steen, men lod hende og
kemed Kobber, og bar en christelig Omforse
hendes Mdler og Capitaler bleve forbedtme,
Til Kirkens Tienere bar han et klærligt Hiem,

var en ret Præste=Ven, og saae dem ch aume,

den Foragt, som sker af disse Verdens Boom¬

men som Sendebud i Christi Sted, og hom¬

en Velbehag i deres Omgængelse.

Havde Gud deelt rigelig til ham af sine 2o¬

fiøneler og fydt hans Kilder, han fo

igien flyde ud til andre, til en og anden og
4
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val til Brødet, til de Fattige han husvaleds,
mange Nødtørftige han vederqvægede. Som
vun vel vidste, det er Guds eget Lofte, at han
debilgive ham i sine Fienders Villie, der ta¬
t sigden Nødtørftige an, giorde han Gud det
føgle, der han havde givet ham den lykkelige

vrder i det store Søe=Slag, som stod i Riøge¬
Huge, at give Fire Tusinde Rirdaler til
oudels Brug, hvoraf Renten, nemlig Co Hun¬

vede Rirdaler, saa længe han levede, blev til
orrge uddeelet, men siden er bleven lagt til et
omfrue=Closter, hvilket den Sal. Herre ofte
vede, at maatte bliveindrettet, men kundeev

gumetil nogen Virkuing, førend hans Hør¬
Nog Veldaarne Frue efter hans Død af en

Mels Iver fuldførte det, hende og dengandske
vuuille til er udødeligt Ære Minde.
alle sine Gierninger havde han Gud for

ven, Gud hodte og sit Øve igign over ham

vale hans Veye. Etsært Exempel, somcy
veden anmeldet i hans Levnets Beskrivele
vogse af ham silvomalt, maa fegenduu her
idde. Der han Aar 1876 den 3 Decbr. var

vidret over til Skaane, at give underdanigst

Ifterretning om Floden, som da var indlagt pga

vegden, skede der samme Nat, han var ar¬
guinen, Aarm i Leperen, at de Svenskebrgd
de horpaa Batallen Dagenpefter ogsaa blø

viden, men i det han vide fare til Landøærg¬
U 4
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ne, var han meget nær ved at falde i dem
Hænder; thi paa Veyen, hvor han kom gam¬

ske ubevæbnet, agendes paa en ringe Bolie,

Vogn, mødte ham tvende af Fiendernes Jn¬

tere, som neppe et Steen=Kast fra ham, siog

og plyndrede een, de havde skudt ihiel, mencøe¬
forblindede dem, at de lode ham fare, og o
holdte sig i det ringe Bytte, de havde i Pe¬
derne.

Han som en retsindig Patriot, satte egen Fe¬
deel til Side, og søgte det almindelige Bem,

intet var ham saa kiert, han so gierne vilde o
ofre det, for at forhverve en ønskelig og 2e¬
fuld Fred. Kruig var hans Element, men den
var det Klenodie, han krigede for, den Fo¬

han beylede til; Han erholdt den og: Hane p

ste Aar sluttede han i Fred, saae Landet
fredelig Tilstand Strids=Mændenes Soe¬
omvendt til Plov=Jern og Spyd ti Sø¬
Det der staaer om den Fromme hans Em¬
i Fred, det vedefores ham, efterat Gnd oo¬

de kronet ham med graa Haar, som er Øem¬

Krone, belsignet ham med en hov Ader, oo¬

det ham paa 2 Aar vær, opnaae en Kongen
der, som er halvfterdesindstyve Aar, ladet a¬
ser sie Bøn og BørneBørn ien ouskeng
stand, sin Sædatgrønnes som Træetved Zo¬
dets Lugt, og da lod Snd ham, som den go¬
Simeon, farei Fred.

9
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Vesædepaa vores høye Skole have lige
nnnde bevist denne store Mand deres sidste Høy¬

Relse, ved en offentlig Tale, som blev holdet
vet ham paa Studregaardens øverste Hø¬
fføl. Det Academiske Ære= Minde der ved

nrnrlg Tryk blev bekjendtgiort, er udsted un¬
atoen da værende Rectors, Johan Wan¬

oise Navn, som var første offentlige Lærer i

enlgelige Skrift, og Bisdder i Consistorio.

Sammne er ligesom de fleeste, man finder af

de Slags, skreven paaen meget zirlig Tarin,
veindeholder ep noget særdeles merkværdigt,

aidd alerede er anført ester Hof=Prædikanen
Sder Jesbersøne Danske KlagesLale. Det
drunde væreaf sammeattillegge, er følgende:
Salge Here Tliels Juul forbled i sine
at Hrældres Huus ul han var ser Aar gam¬
de da han blev sade i sin kiære Fasters Ca¬
rinæ Sehestede Huus, for der at skulde

de den forste Underviisning i boglige Konster

Nhendes Søn, Junker Tyge Kruse; Her¬
vaa blev han i Agret 1643 Page hos Kong

hristian den Kierde, i hviken Anseelse han
uidtes med Pring Friderich til Bremen, da

Sogsksammemodrog derte Stifts BispeSrav.
Han
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Han forblev i hans Fyrstelige Plaades IF
neste, indtil samme efter singlorværdige Hr. Fe
ders Død imodtog det Danske Scepter. Som

Kong Friderich den Tredie særdeeles vnden
ham, satte han ham, som en anden ung Adene

Person paa det Kongelige Ridder=Academie S
røe, hvor Hans Majest. selv, af besynderis
Kongelig Mildhed, betalte for ham, saa at oo¬
nød alting der paa Stædet frit, saavel i He

seende til Spisning, som Undervisning i o¬
adelige Øvelser.

Denne de Juulers Slægt er det ellerssso¬
har skienket Danmark saa mangen staut, oom¬
og fornem Adels=Mand, der har været brugem
M

saavel i Fred, som Feide=Tiid og Orlog.

denne Slægtkand man tælle saa mange anlete¬
Lehns=Mænd Stiftamtmænd og Amtmem,

saamange Rigs=Raader, saa mange Geloe

tere til Fremmede, forenten at befæste Fredem
n mRN

ler oprette nye Forbund7
Mænd,
Feldt=Herrer, samt Anførere saave a

Lands som Vands, kort, hvad der kun kam, gg
bør agtes stort enten i Henseende il Fem¬
Navne, eller virkelige Fortienester, har Fædem¬
landet fundet og finder endnu i denne Slæge

Ibunden Stul er denne Danske Søe-Hen
bleven sin sidste Ære bevist ved et Latinsk Foe

af Hr. Ch. Gerstorff. Ligeledes af Proses,

K
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*. Vinding. Dernæst i sær ved et Latinsk og
Imleget læsværdige smukke Danske af Biskop

J. Bingo, af hvilke det første er giort som
* Samkale med Rygtet, det andet et Trøste¬

Neb til den efterladte Enke, Frue Margare¬
de Ulfeld, De øvrige ere Paaskrifter, som
iddes udhuggene udi denne Sal. Herres meget
øselgse og konsige Epitaphio udt Holmens
vere heri Byen, saavel under hans Brystbil¬
eg som orre navnkundige Søe=Slag, dem

vun har bestridet, og maa bespares, til hans
ontes udførligere Beskrivelse. Endnufindeset
unk fremsadt under det Navn Jeg Skriver
gelig, hvortil hører en Hollandsk Gravskrist;
øredes et Dansk af Provst Christen Bag¬
St Faxøe; Et andet af en ubenævmt, og et
aørgen Rarstens, Sognepræst og Prorst

dgen, nok et Dansk af Mag. peder Cappe¬

de Soøne= Præst for Tolløse og Aagerup,

ae Vee=Provst over mlæhrløse Herret; Et

ereaf P. Jensen og er af Jacob Plielsøn,

ge
hræst uil Spielderup og Smørup.
E

drelig et af J. Lund, Præst til Holmene

Srke.

Lilsidst findes en udførlig Beskrivelse over

Jig=Toger ved denne Sl. Herres Begravelse i

volmens Kirkeden 17 Junü 1697, hvorafey vi¬

eberskalanføres, end at der varetvende Mar¬

Valler forordnede, som vare Captain Chri¬
sto¬
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skopher Scheel og Capitain Wind; Dissesn¬

de ved Liiget paa Sørge=Gemakket, som sio¬
en Kobber=Kiste rigeligforgyldt med Ducat=Ghun

paa en sort Fløyels Foed under en sort Floven

Himmel, og da alle Herrerne og Fruentinin,
ret vare forsamlede, trinte Marschallerne frim,

og bukkede sig for hans Excellence Hr. Uge
eus Giøe, med Begiæring, at han vilde paen
tere, eller holde en Tale over den Sal. Pom¬

Derpaa stod hans Excellence Hr. Wartm,
Giøe frem ved Hovedet af Liget, og holdt onie¬,
treffelig, og den Sal. Herre vel anstaaelig oo¬

ge=Tale udi Dansk Tungemaal. Imidlertid oen
holdtes, stod en harnisket Strids=-Mandvedhon
venstre Side, med den Sl. Herres dragne Lo¬
de i den høyre, og Balgen i den venstre Hao¬

og den gandske høy=anseelge Sørge=Som
rundt omkring paa Gemakket. Mod Enden )
Lig=Talen, nemligi det hans Excellene Goen¬
tog Afskeed med den Sal. Herres Vaaben o
nammede han Kaarden af den Harmiskede iie¬

detil, og lagde den paa Lig=Kisten, hvolrem¬
Courasseren gik frem med Balgen, og ie¬
denjevnsideshos Kaarden, Derpaatraadde Son

Capirainerne og nogle sere adelige Permoen

til, og bar Liiget under den sorte Fiøves om¬

mel ned af Gemakket, og sattedet paa Ligegn.
ren, hvor Søe=Lieutenanterne optoge del, ,
bare det til Holmens Kirke.

L

baaretaf 12 Commandeur-Capitainer. Jm¬
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vud de gik med Liiget fra den Sl. Herres Gaard
rud Kongens Pipe=Torv til Kirken, fyrede en

igongens Iagter, som til den Ende laae Ery¬
vuvns Canal, og vayede med Sorge=Vimpel
Pylag, 9 Sørge=Skud. Den røde Dama¬

dge Bod=gane blev baaren af Capitain=Lieuin.
ogrens, Navne=Fanenaf Capit. Lient. Luchs,
vold Alaskes Fryde=Fane med den Sl. Her¬
e Navn og Vaaben bordyret med Guld a

volt. Trøyel, Sorge=Standarten, af Com¬
vundenr Capitain ejunk, Sørge=Fanen af
vmmandeur Besemacher. Vaabenog Skiold

ddge Juuler blev baaret af ObristeLieutenant
esken paa en fort Fløyels Pude imellem tven¬

HøeGuder; Comfhando=Stokkenaf Obrist¬
egt Swergel; Den Kongl. Ridder-Orden
Stephamren af Admral von Srøcken, ef¬
van fudre Ordens Seereter Lerche.

uider Prædsken, som Hans Majests. Skrif¬
yder
Hr. Dortor peder Jespersen hodte,
od
Auns Majest. Kong Christian den Femre

gendes Majest. Dronning Charlorra A
ig for den store Kongl. Ridhed og Naade,

aders Rgest seodse harde baaret for deme
ddens trde Bjener, hans Kongel. Hovhed
ondrins Friderich, med hans kære Gemahl
vrndese Lovise, deres Prinhelige Høyheder
vrins Carl og Prins Wilhelm den Kongel.

vuindese, og det gandske Kongel. Hof sigindsi¬
de

314 Hr. Niels Juul.
de i Kirken, at benaade denne høyanseelige Fi
Begiengelse med den Høy=Kongel. Nærvækse

Det heele Lig=Tog blev sluttet med trende So¬
ver, som gaves baade af det gandske Marimne,
Regiment, som stode omkring Kirken, saa —

af nie grove Canoner, som til samme Ærehm
plantede paa Kongens Hye=Corv.

2
*

Ød¬

5
SKk Nk

0

S181IO7

Osden efter dette Lif, og Lifvet
efter denne Død,
Forestillet

ved Anledning af

Esaiæ Cap. XL. v. 6. 7.8.
som udi

Velædle og Velbaarne
Nu Salige

Førgen

Sacheels

A Estrup, Ulskrup, Sostrup,

uud Kongl. Majests. Cammer Junkers Liig¬

Mengelse, udien Hoy=Adelig og Høyanse¬

2 Folkerig Forsaming i Estrups Sogne¬
vere i Auning den 23 Aprilis Anno 1695
bleve forhandlede

af

Jdhan Braem,
Duperintendent over Aarhuus Stift.

A er a I Ererke
Aar 1697.
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*

C=hiskop Joham Braem haver, som se¬
2) vanlig, tilskrevet den afdøde Camne¬
Junker Scheels efterladte Enke, Fe¬

5r9

Benedicta Margarerha Brochdorf dem,

sin offentlige Tale; Han oplader sine Tamn
paa følgende Maade:

Trængfel og Trøst, Refselse og Hufvaten,
er Guds Børns Lod og DeeliVerden, ilo¬,
got Barn maa være delagtig i det, og igem
et hvert Guds Barn. Det er sielden usane
at den der aveløs lever, han æreløs døet o

for skal og Forældrei Tide holde deres Bormn ,,

der Tugt. Her er Velbaarne Frue Treøsen

Bægere, fra den samme Haand som hoo¬

rakt hende Bedrøvelsens Kalk; Plasteret sinden

af de samme Fingre, som haver giort Sa¬

Et got Guds Barn maa legge sin Haand o

sin Mund, naar Gud legger sin Haand paa om¬
Ryg, og takke til, ikke alene tage imod Fm¬
men endog kysse det.

Texten er taget af Esalæ 40 Cap. b.*

3. Der er hane Røst som siger, raab ag¬
han sagde; hvad skalzeg raaben Alr Fi¬

er Høe, og all dens Hellighed er som

a

Blomster paa Marken: Høer blev poen
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omsteret visnede, thi Herrens Haand
veske derpaa: Ja Folker er viselig Høe;

det blev tørr, Blomsterer visnede, men
aer Guds Ord bliver bestandig evin¬

delig.

Het ere de daarlige Verdens Børn, der seer
rgeren, og dog løber ester den, der ved, at
deg Ere, er adrig uden stor Fare, og dog se¬
Atkster den, der befinder paaandre, at fohøyere

tider, jo dybere de falder, ogjo større Slag
gerdet, og doger ingen Stige dem for lang,

Eehovil op til det Høyeste, og naar de kom¬
ader, saa beklager de ikkun, at den er ike

veltk saa lang, arde kundekomme end høyere.

Vtenker kun paa at komme op, men tænker
gpaa, hvorledes de skal komme ned igien.
ven Høvedle og Velbaarne, nu Sal. hos

Jergen Schel Christensn, Here u

drode r. stae førs Verdens Lys paa sin Fe¬
desard Estrop Aar 10ss den 12 Man.

ade Fader var den Hovedle og Velbaame

vre, Hr. Christen Scheel Jørgensen til
rrnd, Rider, Lonel. Rateske. Glbe¬
—

doed, Shkdsanngemand ooer wber.
3 Stist, Amtmand over Halds og Skive¬

vuns Amter, Asesbor i Collegio Status, og

Nøste Ret. Hans Moder var den Hovædle

Biloyone Fen,
ul.

Frue Birgitte Kosen¬
2

krang
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Lrang til Krencherop. Hans Farfader *
Hr. Jørgen Scheel til Sostrup Ridøen

Danmarkes Rigens Marsch, Befalningsman
paa Vesterviig Closter. Hans Farmoder *
Frue Jytte Broch til strop. Hans Fe
faders Fader var Hr. Christen Scheel til ge

sing, Danmarkes Riges Raad og Befalninge,

mand paa Aakier. Hans Farfaders Mon¬
var Frue Margrere Brahe til Vestrop. hom¬

Farmoders Fader var Hr. Esche Bros

Estrop, Danmarkes Riges Raad Kongen
Majestets Befalningsmand paa Dromne

borre Slot. Hans Farmoders Modet o

Frue Christense Vifferr til Allerop. Pom¬
Morfader var Hr. Palle Rosenkrang til doe.

cherup, Ridder, Kongelig Majestets Fo¬

ningsmand paa Uyekisbing og Aaelhoo
Slotte. Hans Mormoder var Frue Elisanen
Lunge til Eskier. Hans Morfaders Fo
var Arel Rosenkrang til Glimminge. ho¬
Morfaders Moder var Frue Mjerre Gruge

Hans Mormoders Fader var Hr. Jørgene

ge til Odden, Ridder Danmarkes Foe¬
Marsch og Raad, Kongl. Majeste. Befaunne,
mand paa Vesterviig. Hans Mormonn

Moder var Frue Sophia Brahe in Ho¬
chelse.

Som det er ikke nok uil et christeligt og
adelig Lw og Levnets Srenførese, aene fød
Co
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fød og kommen af Høyadelig Slægt og Byrd,
agt have den Sal. Mands Høvadelige Foræl¬
frar i hans Ungdom og endnu svædesteAar,
dogtige, lærde og skikkelige Læremestere lagt

vud paa, at denne deres kiæreste Søns Sind

Ssegeme, til al Lærdom, Dyd, ogandre Ung¬
uimen saa nødvændige, som i Fremtidengavn¬

E Vdenskaber og Øvelser, kunde vennes og

ud, fornufteligen betragtende det gamle Ord¬

idt Hvad man unge nemmer, man
vumel ey forglemmer; hvorfor han under
aet Lerere hæderlig og vellærde Hr. Diiela

vrlsen, nu værdigste Sogne=Præst til Fau¬
ige sam andere vakere Karle giorde stor og
drnd Fremgang. Siden haver den Sl. Mand
det detende mlestere, Helmer Bang og
ide Krogmed største Rdkiærhed og Fud
esøfuldkommen i sine Suderinger, savel
derSræske, om Larinske Sprogangaaer,
iglder mindste sevnedeom ikkeovernesede

ende SkleBredre og Lgrmend.

rhens Hovadelige Foreldresaae, atden¬
ie Søns Forsktand og Erfarenhed strekkede
gdere, and man af hans Aar kudeme

igedbene, sa ogæ der skuat epvær mre
Stderne tlovers for ham at lære, anbefalede
gdrem il den for sin ftore Lærdom vidbe¬,
ide Docr. Christen TIold, udi hvis Fore¬
rnnder han paa ro Aars Tid lagde en stor
X2

Grund
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Grund i de Mathematiske, Philologiske, Po¬
tiske og Historiske Videnskaber, brugendes o

foruden alle adelige Øvelser,, i hvilke han me¬

mindre end i de boglige Konster havde bragt
meget vidt, saa han med rette kunde holdes F

een i alle Ting vel skikket Herremand forme¬
at hente saadant Skudsmaat Udenlands fre

Men som hans Sl. Hr. Faderselvlængeog
havde forsøgt sig i fremmede Lande, fandt o
raadeligt, til denne sin saa vel artede Søns Fe.

nøyelse og Velfærd, at skikke hannem i den pe
Verden, der at betragte andre Nationels E¬

der, Love og Skkke, paa det han Fronen

til sin Konges og Fædernelandets Tjeneste oo¬

føre sig det gode til Nytte, og tage sig va

qvis lastverdigt og skadeligt hos dennem faon.

Han forlovede ham derfor Aar 1076 i Sem¬
med sin forrige Lære=Mester, Mlester Fem¬

Trog, at begive sig forst til Piimwege

hvor den navnkundige almindelige Frod isen
stenheden blev forhandet. Dahan ankom,
begav han sig strax i Folgeos Hofsiaten aen¬
I

Excellence, Sal. Vice=Stadtholder Ho¬

Lhen in And ama MRdgeg

vaa hoystbemedte Freds=Tractater af vore

lenaadigste Arve Here og Konge Lold Ee¬
stian den Femre hvor han af høystvenen

Hr. Jnst Høeg blev brugt i adskillge fion

Bigtie Lorennger, skiersom homn Hoen
4
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uide var forsikkret om den Sal. Mands store
Sdkab, Tanshed og Forstand.
7.

dJuni Maaned 1877 mødte ham tilbemeldte

oimwegen den sorgelige Tidende, det Gnd
de borkaldet hans dydige Frue Moder, Høy¬
drtog Velbr. Frue Birgitre Rosenkrang
grone og Ziir for alle Ovinder. Herover blev

uat sin Sal. Hr. Fader hiemkaldet, paadet

an ved deme sin Søns Nærværelse, og hulde

grning udi sin store Hierte Sorg kundeha¬
iggen Hielpog Husvalelse, dadet eyvar ham
inge Trøst at se, hvilken yndig og deylig
gsrende Pode, hans nu for hanem ved

rnrens Lov forvisntede Egtefele og Stamme
deskruane se.

vren som hans Sal. Hr. Fader agtede sin

de Veferd langt høyere end sin egen For¬

ade gav han hannem tilige med sin over¬
dg Vestønelse arter igen Foriov, ydere at

dden store Tibøyelighed den Sal. Mand

dekkat besefremmedeLande, begavsigder¬

Mær i880 i Selkab af høylærde eionse.
e Gested paa Rysen igenem Holland,

undern o Braband il Parie, hvor paa

dden ingen hoy Skole, intet Hof, Bye eller

d Mand undgik hans grundige Nysgierrig¬
oee at han jo agtede, og hos sig fattede, alt
desoemnmeligt og Jhukommelsedærdigt der en¬
23

ten
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ten var at see, høre eller lære, hvorom ham
efterladte Visdomfulde Haand=skrevne Papin

Tegne= og Dage=Bøger give et klart og gge¬

ligt Vidnesbyrd

Da han havde været trende Aars Ti¬
Paris, og der giort sig meere fuldkommen e
vaade Sindets og Legemets Øvelser, begav Fe¬
sig Aar 1683til Engelland, for derat ogoge¬
og prode Hans Kongel. Høyhed, Prins V

gens Følge og Hofstat, som der skulde auo¬
me, at fuldbyrde sit Bielagermed den Hovoen

ne Prinhese Anna, den Stormægtigste Fon¬
Jacobe Dotter, hvor hannem af det Fe¬
Kongel. Huus vederfores mere end alminen
Kongel. Gunst og Naade.

Ved denneLeylighed betragtedehanderenen

tige Kongeriges og Elandes Regjerins 9g
skaffenhed, samt Monarchiets og parlam
rets sammenkuyttede Myndighed, Londom¬
Themsens store Rigdom, samt sig ooe

Verden strekkende Handling; Orfordoveoem,

rettede og nigelig underholdte høye Skoles o¬

blomstrende Studeringer, og der han sigiwoe,

dete fuldkommen havde fornøvet, begod home,
med sin kiære Svoger, Høvedle og Veile.
Sal. Hr. Friderich Gerstorf til Paris igm
udi Følge af velbemeldte sin kiære Svogek o
stir Hans Konel. Marske. nandgse 3en
4
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indat aflegge der hos Kong Ludvig den Fior¬
ide en Sørge=Helsen over Hans Høybaarne
Ponnge Ded.

Sagsnart hans Svoger saavelsom han havde

vuider naadigste Afkeeds=Andiene hos Kong

ovg den Fiorrende, tog den Sal. Mand
demaade strar Afkeed fra merbemeldte sin
ae Svoger, og begav sig saa igiennem alede
drmmeste Stæder udi Frankerige ind ad 3¬
den Aar 1884, og der han sammesteds paa
de Aars Lid, om en forhnlig ognæerig Bie

igendshet af hendes yndige Biomster al den
vunndsede Videnskab og Erfarenhed, som
verldarlegge Vind paa, begavhansigester

Sat Hr. Faders kærige Begtering paa
vrnrensen igjenem Tydskland, hvor han Ul¬
ide besgte og besae de fornemmeste Hos¬

Steder ogandet, og komsaaester fiorren

denreodsommelige Reoser ykkelig og velhiemi
gdernrlandet, hvor han af hans HøvedleSl.

Feder, samt seles Sægt og Vemer, sa
aundelshed gf al, md førske Bede, For¬
Nelse. o Ærebleo medagen.
vund Kongl. Majest. lodsamme Tid sin sær¬

Sskong. Raade kende, idet hanstraxgiorde
aidem il sinvrkelige Cammer Junker, hvil¬
a Vetening han i nogle Aar med største Skik¬

ando Llnighod beremn.
X4

Aar

324 Jørgen Scheel.

Aar 1688 fandt han atter et stort Anstød “
Verdens Ubestandighed, i det at Gud helie,
dede hans Hr. Fader, af hvilken han som

Øyesteen blev elsket; Som der ved dette smee¬
lige Dødsfald tilfaldt den Sal. Mand en oe¬

ben Husholdnings Bekymringer, Aarene ogsen

ham Guds egne Ord til Gemytte: Det er *

got at Mennesket er allene, begav han sig oen¬
Guds Forson i den hellige Egteskabs=Standee¬

den Hovædleog Velbaarne Jomfrue Beneom
Margaretha Brochrorff, og stod deres Fo¬
lup paa hendes Fæderne=Gaard Borkampen
19 May Aar 1691.

Idette deresEgteskablevededetisammen “
Engleelevnet, fuld af Fred, Eenighed ogCoe¬

næsten udi fiire Aar. Gud velsignede denen
sammemed een Søn, hviken med sin bedton
Moder endnu sørgelig igienlever.

Hvad sig denne Sl. Mands Udgang aioe,

Verden belanger, da befandt han sig som¬
Marti noget uvasselig, som sontes at o.
Kulde og Fiod, laae saa hen med fuld Fomen

føye Smerte, og aldeles ingen Døds= Fo.

eller hefig Spødom, udi en var Dase p

Imdlerid skkede han Bud til sin kær So¬
Frr Klsaberh Rosenkrang med Piooe

at hun vide komme til ham, bvilket hun ogten

døeneterkom, men der hun fandt hanemn.
4
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vet sdag, endog han sagde sig en at fornemme til
ogek ondt, og derfor ey vilde tilstæde sin bedrø¬
ae Klæreste, som hannemi hans Svaghed slite
ventopvartede, at skikke Budentenester Doctor

aet Feldtskjærer, spurdte velbemeldte Frue Æli¬

iderh Rosenkrang, om han ey var tilfreds
Malle Tilfælde at lade Præsten hente hvilket
vun samykte, og da Hr. Eliels Viielsøn til
vrnsing havde indfundet sig hos hannem, an¬
rnmede han det bellige Nadverens Sacramente
estor Ærbødighedaf sammes Hænder, hvor¬
aadden Sal. Mand uden nogen Strekning el¬

Simere den „Marti 1695 leveredesin Siæl
oge Haand, som den var betroet hannem af
dind Aders 33Aar.
Askakket Tid for det Haab hans Fæderne¬
dehande om hans store Sids Gaver.
En
dere forden Tilid og Bistand, hans Ven¬
doermodet sig af hannem, menallerstekkestfor

uodfaste og usigelige Hierte Kiærlighed og
idhed, han bar til sin Sjæle bedrovede ester¬
ae Fre, og Vnøgeliegendes svæde Søn;
ggerforeman kand beragte ham somen Mand,
detl levede stakket, men derlænge bor atloves,

videmaaler den Tiden, somaf Dagenesmen
g Dydernes Tal den skatter; Hinefare snan

* men disse efterlader sig et berommeligt
indn, somen døer med de Døde, men lever

ndde Efterlevende envedvarende Ære.
X5
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Tilsidst have disse Adelsmænd giort Ære=Ven
øver den afdøde Cammer=Junker, nemig

først Hr. Johan Kantzov, som saaledes i¬
lader sig over dette sit kiæreste og sidste Sødskev
de Barn paa Møderne Side:

Vanheldig Skialdre=Pen, Sorg=krymped Digter Aan

Som blodig brister op, nu tredie gang i Taare

Hvad vil du siunge? Suk! thi Øyden fra og
Vil takke sket, og gaae med Scheelers Slægt
Graf.

Hvor stakket er det, at du grædendes til Jorde

Med tvende Scheeler gik, og sidste Ære gioroe)

To Brødre af et Blod, saa stort et Stjermegem
Hin Nordens Castor, og vor Pollux denne va

Et Latinsk Æreminde i Lapidal Stil er opteom¬
af C. Gerstorff. Et Dansk Verser undertesem
med A. Fogh. Vit: hvori dertalesom, at togee¬

de af hans Herregaarde brændte af. Er Laime

og et Dansk Vers af Johannes Olavius,

andet Dansk af Pi. Aarøe Sogne=Præsk
Kausing og Auning Sogner. Ligeledte

Dansk af A. Hosum, Guds Ords Tienere
Gierild og Hemmed Meenigheder. Et am¬

Dansk af Hans Vinding, Præst til Rase

i Lolland. Et Latinsk af Jens Christensen
Præst til Allinge. Et Dansk af J. Cappen

Et igeledes af J. Envoldsøn. Et andet ge
A. Langaae. Endnu tvende Danske, et ae¬
Simonsøn, det andet af Hans Simonsen
Timsøe. Det sidste af P. Envoldsøn.

9(0) S

En

172 o.

En Predicken

Sm Christne Menniskis aandelige Strid
*; Seieruindig ved Troen oc engod
Samuittighed
Predicket
udi

erlige, Velbyrdige ot Salige

Stte;f uds
Begraffuelse, 18 Juli 1771.

Niels Hemmingsøn D.
Apocalip. 2.

vn som offueruinder vil jeg gifkue at
æde laff Liffsens Træ.
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Den bekiendte Doctor Eliels Hemming

haver tilegnet denne sin KlagesPe
a søn
dikentil Frue Pernille Oxe, den aiden

Hr. Orto Ruds til Møgelkiær Efterlevenen
I Fortalen skriver han saaledes:

Den hellige Kong David, minfromme Fe¬
Pernille, viser os hvor viskullefinde Trøste

i Modgang, naar han siger: derte er m¬
Trøst udi all Modgang, ar die ord
derqvægermig. De Vise udi Verden E¬
kaldes Philosophi, og andre skarpsindige oom¬
farne Mennesker have mange drabelige som

mene, Argumenter, hvormed de meene so

kunde trøste et bedrøvet Hierte, men strae om¬

Order udsagt, saa haver ogsaa deres riosen,

Raad Ende. Ja Sorgen føles svarere o¬

end tilforn, Guds Ord allene er krafigmn
lindre Sorgen og betage Hiertets Svie.

At jeg ellers lader denne Prædiken, min sioen,

me Frue Pernille: udgaae paa Prenten, o

seg havde udt eders Salige Husbondes oo¬

Ruds Begravele, haver jeg giort af Ærige,

Velbyrdige og Gudfrygtige Mands Oluf kim,

ritsøns til Brenrvid, Eders kiære Moderse

sirs=Søne Begermg, Gud 9ive at8
dot
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Sud til Lov, ogmange til Gavn, bedendesE¬

gg hdnygeligen, at I ville tage denne min u¬

idge il Larke.

At seg ikke haver antegnet Sal. Orro Ruds

vundske Levnet og Bestillinger, besynderig om
verllige Forlehninger, og Befalningerhan haver

idet af Salig Kong Christian, ogvornaadige

Ferke Kong Friderich, somer, athantiente her
desongens Gaard i fem Aar, førend han sk

ver, og siden havde Dragsholm i ro Aar,
vester Gulland udispv Aar, item Sr. Hans

dster udi Odense iro Aar, og paa detsidste

Idersser. Slor indtil sin Døde=Dag, udi hvil¬
Destilinger han haver bevist sig, somen tro

vnd modsine Konger og Herrer, er denne
rngdge, at seg vide detbesynderige foregve

vdimenige Folk best kunde komme til Savn.

Ferren som er forklaret, er taget af Pauli

Sistel al Timorheum 1Cap. Srriden
ao Srrid, behold Troen og en god
nvirighed, hvilken nogle have skude
gig, og have leder Skibbrud paa
Ese.

Naar Aarsage giver sigtil saadan Forsamling,
vfsromme og Christne Menneskers Begravelse,
gever man efter gammel oggod Vis, attale
get om den Dødes Levnet og Afgang, som
bee
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begraves, og derhostractere nogen Sentengafm¬
hellige Sk

Omden Dødes Levnet og Afgang talermanne,
erendebesynderlige AarsagersSkyld=Denførmen
naar man hører ærlige og christelige Vidnesoo

om den, som er heden soved udi Herren, at boe¬
da takker den almægtige Gud, somaltgodtioe¬

mer af, for sine Velgierninger han haver dem,
hannem, som er nu christeligen afskeediget
denne Jammerdal. Den anden Aarsage

man taler om den Dødes Levnet er denne
de som igienleve kunde have et godt Exene
hvorester desig ærligen og christeligen skikke oo¬

de, besynderligen de som tilvoxe, fordi der Co¬

gen bedre Maade at optugte de Unge, endatme¬
dennem tugteligen at leve, og give lovlige E¬
empler, efter hvilke de kunde skikke sig, bessom¬

ligen deres Forældres. Den eredie Aarfsee,
denne: Naar den dødes Slægt og Venner n
re et ærligt og christeligt Vidnesbyrd om oo¬

som er hensovet, at de deraf trøste og houe¬
sig, at deres Ven og Slægt haver saa em¬
at man forhaaber hannem at skulle gladels

staae med alle Gnds Born paa den hom¬

Dag.

Naar vi denne Sal. Mands Ærlige og 2e¬
byrdige Orro Kuds Levnet fra Begondelsen ge,
ul hans Sal. Afgang beskue, da finde o

6
s
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vunl haver saa meget, som Menneskelige=mueligt
srig, oprigtig og christelig levet, ogsaahen¬

sder udi vor Herres og Frelseres Navns Paa¬
idese, hvilket vi kunde af fire Tider, paa

vire han levede, forstaae og merk.
Sen førske Tid er fra hans Barndom indtil
neglsede sig. Den anden Tider fra hans
erade Begyndelse, indtil denne Feyde imel¬

ad Danmark og Sverrig. Den rredie
uder udi Feyden, indtil han blev fangen til
erig. Den fierde og sidste, er om bans
Siodoms Tid, og hans salige Afkedfra Ver¬
ae ud dise Tider skulle vi finde, det som seg
iMeom hannem, at han haver levet ærigen
igis og christelig, og herpaa er hensovet som
oods Baen.

uden første Tid. Sal. Grro Rud vae

oger udi Siælland paa Vedbye, der man
ddcunde Aar 1820 af ærige, vebydige og
ndglide Foredre, Hr. Bnud Rudlil wed.
de Rder, Dannærkes Riges Raad, og Fru¬
vodge., som mbaade hensove udivor Here.

deskonme og Vebr. Forældre sate hannem

Skole udi Soer Kloster, af denne gode
gngdge Khander skudelære bad Grdkrye
Ndo Losr. Deøvse vi, a Gu, son

vudde givet dennem ham, han udkræver af For¬

ae, ade skulde halde deres Børn tl atfrygte
Gud,
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Gud, der nu Sal. Grro Kud ester sine Fo¬

ældres Tykke en Tiid lang var optugtet udi Sø¬

Kloster, blev han af sine Forældre forskikks “

Tydskland, hvor han først tiente Græve Jon
til Manøfeld for en Smaadreng, hos Fo¬

ken han ærligen og tugteligen opdroges, og oo
til større Forstand. Derester tiente han ooe¬

ven af Svargborg indtil han blev atten *en
gammel, hvilken Greve og giorde Sal. oo
Kud væragtig.

Derefter drog han ind i Friesland det o
Krig gik paa imellem Bispen af Mlünstet *

de Gien=Døbere, som berømmede sig at o
Evangeliske; Der aav hansig tilen Herreme
ved Navn Junker Balger, og tiente hanneme

samme Krig med Heste og Hofmænd. Doem¬

ter var han ogsaa udi den Brunøvigske Fen

og tiente Kurførsten af Saxen med Hest.
Hofmænd.

DerhansaaudinogleAarhavde været se

gav han sigtil Landsknegt og blev en Lam.

enege nogen Tid lang. Saaledes søned og

at have været hans Sind og Anslag af Fo¬

dom, at han vide videlig forsøge sig, om¬

han des nyteligere og bedre kunde tene sig,
deme Rige med Ær. Hanvdste fos
reen Heremand, for han skude helde sige¬

skyre sit FæderneRige, md Vaaben ogrie¬
a.
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*g naar Behov giordes, som han ogsaa giort

Aader.

Jen anden Tiid, som vi have at see Salig
vid Luds Ærlighed, Oprigtighed og Gud¬
dgighed udi, er den Stund hanlevede med sin

rre Hustrue Frue Pernille Oxe. Den Tid

udvar kommet fra Tydskland, og havde væ¬

ndgen Tid her udi Riget, da faldt hans
Adiatsiftesig, og ester hans Sal. Faders

aSund Ruds Raad, bad hanom Ærlige,

vondde og Strenge Ridders, Hr. Jshan

“ed og Frue Mierre Gøes Dotter, Jomfr.
rrile Ore, hviken han og sik, og avlede
oe Børn tilsammen, af hvilke ser endnu

agneder, somere rre Denge, een Frue, og
vonsener; Udl dette st Æørskab levede han

vudemed sin kære Huussrue og Born,

udandre, at han haver et godt ærigt Gri¬

degiygke af ale de, som hove kkndt han¬
Han hørde gjerne Guds Ord, læsede den
deSkeiskt, gk udr og oste i det howerd¬
Mranene, sine Børn og Huulsfolk hode
indlGndfrygighed, han omgkkesgierne med
9ds lenere, hodte sin Soøne Prest
Ire. obeviste ham mange Velgerninger.

vrndækste. Dome Dos læder se fr
vrnd, hvorlunde han haver levet med sin kiære
degtrure. Førend handedebad han Slore¬
ggen, der som han var fangen, at han vide

ul.

lade
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lade giøre en sterk Kiste til hans Legeme, ioimne¬

veed, sagde han, at min kiære Hustrueladerm¬
mit Legeme blive her, som vinu see at væresm¬
kommet: Vi have altsaa heraf seet, at han o

forholdet sig i Ærlighed, Oprigtighed og øe¬
frygtighed i sit kiærlige Egteskab.

Den tredie Tid er denne Feydes Tid m¬
lem Danmark og Sverrig, for vore min¬,
foldige Synders Skyld. Udi denne Feode

Sal. Orro Rud sig bruge efter Kongel 2.

jests. Ville og Begjæringtil at afværge Rin¬
Fiender. For Elsborg var han Sah¬

niel Ranpovs Commissariue, dereste ¬
han ogsaa udi det Slag for Halmsted,6
o
viiste sig der, som en oprigtig Herremam,

sit Fæderneland kiært havde, hvilket mange

kende, som derhos vare. Derster bleovhomn

Kongel. Majest. forskkket ti at være Foo¬
mand paa et Skid kaldet Byes Aøsfoe

viste sig og i den Bestilling med Tro og 3¬
Strimn S Anna at LRddS.
om var paa det Skid ved Navn Jægeren
udi Vending med det Svenske Sktid Uige,
løse, somogsaa blev paa samme Tid,doo¬
de Sal. Orto Rud Hr Herlof befndeng ge,
standfremfornogenanden Der hansaaeb¬

geren bev foskridt af de Svenske, oo o¬

rygrendes at han skude undergaae, bom
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dimelem Jægeren og Mlageløse, og tvinge¬

ellægeløse med Skud, skiød saa Idudt

uid Krudt Kammer, hvoraf miageløse ogsaa

inderg
s k.

Her Hr. Herluf Trolle blev skudt og var

vunnen il Riøbenhavn, blev Orro Rud af
vngel. Maest. udvaldt til Admiral over den
vudse SkbsFlode, og var paa det samme

Jid Jegeren; Der Hr. Herluf det hørte

dehan til mig, at han vidste ingen udi Dan¬

eres Rige bedre til en Admiral, end Orro

ievar: Jeg vil sige eder god for, sagdehan,

van ikkeskal skye for sin Fiende. Der Orro

ud nogen Tid derester formerkede, at de

verske Skbe vare udi Søen, som var den

vinde Dagi Juld Aar 1gs;, beredehan sigtl,

idesine Fiender an, menalleførst paakal¬

gent Gud, raadde sit Krige=Fok, ade
idekone deres Edog Ære ihu, og

deltd imnod Rigets Fjender; Ester dennestride
For¬
nd, ogester han bavde suget nogle Psal¬
dade Danske og Lodske, fadthansinesten¬
og vedslokken kunde værevedser om Mor¬
vrd, og varede den Slagtning elleve Timer,

goulen der bleve mnge Landeknæge og

iddemnend, saaa den Svenske Admral be¬

ide s at have mist udi samme Slagtning

oeskerde eusinde Landsknegte og halvan¬

rursinde Baadsmend. Men der Salg
92

Orre
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Otto Rud var udi Vending medfem Svenne,
Skibe, og havde nogle af dennem indtaget o¬
han efterat han mandeligen havde verget sig Fe
ellevre Time, omhvervet af den heele Svelen

Flode, og desverre fangen, som han var sim¬,
et stort Saar over sit venstre Øye, og saa o¬
han ført fangen til Srokholm, og var hoø

Borgere udi fiorren Dage, blev saa derfra Fe¬
det ned til Skare til Kong Erik, og stra om¬

endt dersra til Srokholm igien, hvorsra p
siden igien for Pestilenge Skyld, blev sekka
Svargø, men nogen Tidefter han vardidse,
men, begyndtes ogsaa Pestilente paa Svate,

Gaard, og døde først alt det Folk, han dom¬

med sig, saa at han selv maatte rede sin Sem¬

og giøre sig Ild, og dette altsammen leod og
taalmodelig og mandeligen.

Nu folger den fierde og sidste Tid, so m¬,
føregav at burde agtes udt Sal. Orro Fo¬
kevnet. Der hans Folk nuvare hendedea,

klenge, dablev han ogsaa befængt, mensem.
han folte sin Syge, blev hannogle Sperem¬
paa sine Arme, da kaldedehan Fadeburda

dentil sig, og spurde hende, hvad det skulde o

for Spetter? hun svarede og sagde, at devo
biste Tegn til Døden. Der han det horde, ioe¬

han sine Hænder sammen, lovede Gud ogine.
Odugode Gud, som haver iadet mig se oa
Tegn paa mit Liv, paa hvisker seg kand
se.
tiod
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rnde, at ded er mig ikke mueligt at kunde und¬
ade Døden, dig skee evig Lov og Ære, dig
inder seg Hustrue og Born, at du af din evige

ged dennem beforge og beskyre vile, Amen.

Jer han denne Bon giort havde, satte han

died,ogskrev tvende Breve, et til sin Hustrme,
de Pernille Gre, det andet til Frue Inger
d. og dermed gik han til Sengs, og beklæ¬
efs foringen Ting, undragen for sin Hu¬

ae. Herpaa lod han Sogne= Præsten kalde
id, og Slots=Herren mlogens Pedersen,

de Rererelse han bekændte sin Tro, ogfre
nden gabsigsta deme Veden, iud til End

age derster annammede han det hoyværdige

rankenke, og bekkende sin Tro med mane
dg horpaa han i sin Frelsere uforsagt saae
2odi Rode, der og udkædt siø hos ham,
drehprist idelige Bekkendese og Paakaldese
etrore Dog Drvbrs Aar ((s, hvornest
andon Dagen derester bleo begravet Soe¬
gn hor Sorgs.
aldes have vi nu hørt den Sal. Mande

nonde, savidlr belhod gordes, Jhamnenho¬
ungdoennen, og unge Here= Ræendi Be¬
ndernighed, saa og andre, som have deresÆre
erShempel, som de med Ære kunde efter¬

Fe. at hovesig for deres Fæderne Rige, at

edres Konde og Here hulde og uo, athe¬
93

ve
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ve Gud for Øyen, og være frimodige udi Pe¬

gang og Medgang, som han var. Hans frooe,
Efterleverske, Sødskende, Frender og Pem¬

have herudaf Husvalelse, at de høre og vide ,
denne Sal. Mand haver saa levet, og bevisne,
mod sit Fæderne=Rige, at de deraf have em¬

Glæde. Han endte sine Dage som en sam,
rettroende Christen, dette bekiendte ogsaa em
og fridaarne Mand Mogens Pedersen, *
vetzmand paa Svartø, der han saae ham¬

udi Christi Navns Bekiendelse og Paakaen

saa frimodeligen døe, bliver ikke, sagde oe¬

denne Mland salig, da bliver der ig¬

salig. Han maa po have havt en merag,

modg oghiertelig Bekiendelse, førendhans Fe¬
de gav hannem saadant Vidnesbyrd.
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Den 25 Kong Davids Psalme,
Fremsæt udi

erlig Velbyrdig oc Salig

Vaurit Brockenhusis
* Brangstrup og Ægeskow

ndenge Begranele udi Qverndorp Kirk¬
den 22 Novemb. Anno 1604.
aff

Segud Jørgensen S.
Roman. 8.

Wiere frelste i Haaber.

A e hrrer Ek KXEK.
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*

4

Da denne Lüig=Prædiken 4Aar efter denee¬
D) holdet i Cverndorp Kirke udkomFe¬
S Prent, nemlig i Aaret 1608, harse
mes Forfattere tilskrevet samme den Ærlige, 2e¬
byrdige og Gudfrygtige Frue Karine Sere

til Egeskov, Sal. Laurig Brockenhuses
Brangstrup efterlevendes Hussrue, som

Taknemmeligheds Tegn for mange oppedae¬

Velgierninger, saavel af hende, som hom¬
Salige Husbonde.

Denne Ærlige og Velbyrdige Mand Som¬
Lanrig Brockenhus blev fød paa Lise,

rig Slor Aar 162 den 8 Sept. Hans Fen
var Ærlig og Velbyrdig Mand Frang Oo¬
kenhus af Brangstrup, Danmarkes Fo¬
Mask. Hans Moder var Ærlig og Velo

Frue Anne Thinhuus af Egeskov. F

Farfader dar Ærlig og Velbr. enfichel Øe

kenhus af Brangstrup. Hans Farmoden en

Frue Barine Lykke Velbr. Hans Loem¬

Doter af Skoffgaard i Jylland. Hand on
fader var Ærlig og Velbyrdig Mand Lam,
Thinhus af Egeskov. Hans Rormdern geg
Silleborre Bille. Hans Faders Farfademe¬

Trlig og Vebudig Mand peder Peo.

hus af Trerbek, som var Dannake Foe¬
4
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vuddog Landedommer i Plørre Jylland. Hans
viders Farmoder var Frue Giese Reventløff,
vund Reveneløffs Dotter til Søbo. Hans

iders Farfader var Ærnig og Velbr. Mjor¬
* Chinhus til Juleskov. Hans Moders

vurndder var Frue Mlargarerhe Friis, Jør¬
Cn Frises Dotter af Rolstedgaard. Hans
goers Morfader var Ærig og Velbr. Mand
did Lykke ti Skovgaard. HansFaders

vrnder dar Frue Kline mlunck.

inders Rofander var a og V. Mand Hans
ie af Svanholm.i Siælland. Peder
Hans
iders Rormoder var Frue Anne Sylden¬
ine Hr. Anud Henrichsøne og Fru¬
vueborre Skinkele Doter af Iverønæs
vg .

Ahan bar spp Aar gammet, holdte hans

idde Foreldre hannem il Skole hos sig skl,

renlgenLeremester, udil han var rolo¬
dgannl. Ren da Gud samme Tidheden,
ide hans kære Sal. Moder, Fre Anne

ongue, haver hans Fader noger derster for¬

oghalkemn il Biøbenhavne Undersiet og
gdet ham en privat Præreptor ved Naon

ide Jacobokurlin, hvor bansinderde e

44.

Iiden tog hans Fader hannem dersra ogsatte

idil Sal. Johan Lris til Heslager, Sl.
95

Høy¬
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Høylovlig Jhukommelse Kong Friderichsº“
Kler, og var han hos hannem i to Aar.

6

hans kjære Sal. Fader var Danmarkes Re¬
Marsk og Øverste i den skadelige Kriig imine
4
Danmark og Sverrig, tog han hannemm

at følge med paa Toget, paa det han kunde,
og forfare saadan Brug og Øvelse, at e¬
6

g

Fremtiden kunde tiene sin Herre og Konge

it Fæderne=Rige. Nogen Tiid derefter

hans kiære Fader hannemfra sig tilenfornene

lig forfaren berømt Krigs=Øverste ved Fe¬
Glisendal, som af Churførste Hertug Aun.
stus iSaxen var skikket hermd, ogvar hog,

annem paa det Tog for Varbierg der Sao
Høylovlig Jhukommelse Kong Frideric
Anden havde bestoldet samme, saa og det m¬

tilbage vandt. Foreskrevne Oberste Gisen,

var og den, som først giorde hannem verngen

Der den almegtige Gud havde kadet oog

Sal. Fader, somblev skudt i den Beevring,

Warbierg, da strax hans Fader var begtem.
gav han sig under den Ritmesters Johom
Aalene Fahne med 12 Heste, og lod siøomn

sit Federnelandtil ære ogTienestendiforeme.
Krig. Dasamme sik en Ende, beøo hom,

ud Kongl. Malese. Hoylovis Kond serngen

den Andena. Tlenske, ber en Hode gen

Hofsinder, hvor han tiente i ro Aat.

9
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Het ban havde taget sin Haand igien af høy¬

mnedte Kong Friderich, droghanhiemtilsine
Rarde, Brangstrup og Egeskov, hvorhan
ide Huus nogen stakket Tid. Strap deref¬

gaver han efter Guds Ville og Forsyn, sit
dt Herke, og hans kiære Sal. Faders forrige

vuud, ladet ombede og tiltale Æ og V. Mand
* Peder Skram til Urop, Danmarkes Ri¬

deMaad, og fordum Admiral, om sin kiære

vuer, T. og V. Jomfme Karine Skram,

dechøilken han blev trolovet udi Lawholme

de srke, den Søndag ester Trefodiched,
advar den 4 Juni Aar 1870 udi mange for¬

rnne Folkes Rerverese.

Irester stod deres Brylup paahans Gaad
Aftov den 2, Rov. 1871, og haver Gudvel¬
der sornne deres Egrskab med ro Sømer og
Døre. Endoghanvarendmenmeget ug
inddes han dog naadisk beroet og forlehuet
Lpborrg SlorogLhn, af Hoyovligs¬

dounnese Kong Friderich, Aar 1879, hviket

Mo Lehn den Sl. Mand havde udi 22 Aar
rdolmndkerid vere brug paa mange adfkl¬

eoker og Besklnger, udenoøindenLande,

dtsønne Bestlinger forhandlet sig somen
Bopriskig Adelsmand iale Maade.

Den Sal. Mand haver gierne tient sine Ven¬

demed Raad og Daad, i hvad Maadede end
hav¬
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havde hannem behov, og sparede ingen Unde
derpaa. Han haver og ikkeheller forglemt ame,
fremme fattige Personer, men paa sin egen 2e

kostning holdt dem ved Aeademierne baade koe¬
og inden Lands, som mange med Sandferdige,
maa give ham et godt Vidnesbyrd for. Hange,
ver og siden lovligen forhiulpet dem, saavese¬

mange andre til geistlige Kald, og befordret o¬
soruden al Gunst og Simonie, hvilket mane,
geistlge Mænd, som endnu leve i Katdene, oe¬
med mig, hannem til Berømmelse eftersige.

Der Hans Kongl. Majest. naadigs havden¬
skaanet hannem med sit Slots og Lchns Fo¬
ling, haver han nu paa ere Aars Tid Fo¬

Huus paa sine Gaarde fredsommeligen og
gen, idelig og gierne søgte Kirken, ogladetsoe

Ord idelig prædike og forkynde for sig, ogoom¬
holdt han endogsaa en egen Prædikant dage,
sit Huus.

Efterat den Sal. Mand havde levet meod ,
kiære Hus=Fme paa ere og eredivre Aat
et christeligt og kiærligt Egteskab, haver dom¬

mægtige Gnd besøgt hannem med sin fadem¬,

Haand, saa hanaf Svgdom er gaaet ti caam,
hvilken sig daglig deresterforøgede, ogende¬
vel somtes underiden at blive noget bedre,
skede der strar igten store Forandringer ime,

Svaghed, hvorudover han haver ladet forde )
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Shoylærd Doctor Eskild Christensen uio¬
dje hvs Raad og Lægedom han brugte, lige¬

ad han og den med største Flid ui hannem ha¬

deresla
de .

Her hans Svaghed sig mere forøgede, haver

uid klære Børn tidt besøgt hannem, hvilke han
fde Svaghedhaver tiklendegivet, og athan
eren havde Haabeler Begjerlighed til dette
rngelige Li, bad derhos sine kiære Velbr.

vgere med stor Avorlighed at de vilde være

ideklære Hustrue god, som han dem tiltroede,
vire hende i nogen Maade fortømne, hvilket

gunnemn ogsaa iovede. Herester haver hanial
Syødomen befaret sig med noget verdslige

vtiodden 28 Octob. kalde til sig sin Sogne¬

agge br. elag Hansen, for hvisken han øor¬
dSkustemaal, og med ilbørig Vdnyøhed,
drog Ruese amammde Chriski sande Lege¬
og.
vnd s Rov. derester formekede hans kiære

ade alhals Spødom hørde tøger str O¬
vand, horover hunhastelig sende Budesier

Bodesken, odrs kær Ber Kos
egen Brockenhus til Vollersløff, og
dere Soster Fur Elebech Ofve Bil¬

hølke tit og ofte tilforne havde hamem
SShsdom besøgt. Der samme vare kommen
inde, osae, arden ødeGud vile hamem
nu
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nu fra dette timelige forløse, trøstede de hane¬
med mangfoldige Sententzer; Ogder hans Sa¬
ne=Præst sagde tilhannem: Kiære Laurig lim,

I at Jesu Christi Blod renser og toer ederskøe¬

Eders Synder? svarede han, ja det vil sgm¬
aa længe seg lever, bad derpaa de vildelæsese,

Davids Psalmer for ham, hvilke han tinden
elv hver Dag i sin Velmagt læste, svarede
tit og ofte med stor Beskeedentlighed derti

Derpaa laae han saaledes hen til den 7.

Klokken imelem 3 og 4 om Eftermiddagen o¬

han sagte hensov i Overværelse af hans oe
Sønner og Døtre, samt adskillige andre Fg.

Folkes som vare Henning Walkendee

Jacob Ulfeld, Frue Anne Brockenhusg,

Jn Kænae Lærednn ms S
Brockenhus, og Frue Dorothe, Jens A.
øne Frue Elsebet Skram oa Jomfr.Eo¬

beth Fistdom, og herforuden Doctor Loe¬

Christensøn og hans Sogne=Præst.

4
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Mose Første Bogs 23 Cap.

Sore Ded or Begrauele i Hebron,
om

Fremsæt udi

erlig, Velbyrdig oc Salig

Frn Fnnæ Kønnows
til Hviedkielde,
vides Ligs hederlig
Redsettelse i Kløystrup

idel syen, Fredagen som var den g0 Juni
Anno 1609.
aff

Anders Breddal Vædle,
vide Ords puerdige Tiener i Rudkigbing
paa Langeland.

Medrere Grundvold skaaer oe hafver
2 Timoth. 2.

vune Besegling, Herren kiendar de
som ere sine.

Prentet i Kiøbenhaffn 1610.
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*

*

4

4
*

ga“

EDed et forestaaende Tilegnelse

Ærigeog 2,
2 ne Klage=Tale tilegnet deL
UE
2 byrdige, Gudfrygtige og

Frue Anns Hardenberg, Sl.
til Vedrofte Frue Mette

„

glasfd

Predbigrn Gyldenskiernes

og Frue Birsten Hardenberg, Arel Bim¬
t Hlved, Sal. Frue Anne Kønnovs o¬
lebende kiære Døttre.

Hvad som Ærlig og Velbyrdige Frue Fo¬
Rønnovs Livs Legende er anrørendes,*
hun fød paa sin Fæderne=Gaard Hvideem.

Paaske Aften i det Aar man skrev ester Com¬
naadeenge Fødsel 1541 af Æ. og V. Fotoo¬
Faderen Ærlig og Veldr. Mand Eiler Fo¬

nov til Hvidkielde, nogen Tid ang Se¬

og Hovlovig Jhukommelse, Konning Fridem
den Andens Hofmester udt hans Naades og
Aar. Hendes Moder var Ærlig og Vioon
4

Frue Anne Krabbe til Lykkesholm
des
Fafader var Æ. og V. Mand Mmnde

Kønnov il Hvidkielde som var Sat¬

Cane Bønnovil saarrevelle, fordimn gen

unde Kate mad ad r LNS
wasser i Birckevad Sverrig ders S

S9des Ferne an Ju eus 48
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rrg, som var Sal. Erik Hardenberg til
Pesholm og Frue Anne Rønnov til Faa¬
velle deres Dotter. Hendes Morfader var

Stog V. Mand Hr. Tygge Krabbeti Bu¬
uud, Ridder, og fordum Danmarkes Riges
orke, som var Sal. emogene Krabbes til
vserup og Frue Elsebe Lunge il Basse¬
gheres Søn. Hendes Mormoder var Æ.
23. Frue Anne Rosenkrang til Hesel, som
Sal Hr. Diiele Rosenkrang til Biørn¬

imog Frue Birgirte Tort til Vallge, de¬

“Bore
.

af saadan god, gammel og ppperlig Adel¬

dune er Sal. Fre Anne Rønnov fodog
vrendg tl gæderne og Møderne: Samme ha¬

dongsommelig Tid været brugte udl hey¬
dde Besklnger, saavelher Danmarkes

de son og Holster Førskendeømme, haveog

vrlstor Ansele og Værdghed; Og som
dennederne Slæg de Brabber er engod
aet Sansk Adel Stamme, sa vare og Hr.
ide Ronnov og Hr. Eiler Vønnov Rid¬
deførste af bendes Fæderne Slægt og
iddn, som af Landero=Holsterntøre komne
udi Danmark Aar 1g1a, ogær mu paa

dRær
ner to hundrede Aar siden udi Kong
X

eg Tid af Pommeren, hvilken med an

iggels Raadeundfangedeogforlenede denem,

ddemednogle stere af den HolsterAdelvare
oerlio.

g.

fra¬
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frafaldene Hertug Henrich af Lüneborgt
paa den Tiid havde tiltaget sig sin Sosterd Fe
Elisaberhs Vergemaal, som var Grev Ø¬
res af Holsteen Efterleverske, og deroverogen,
net sig imod fornævnte Kong Ertk.

Men efterdi denne Sal. Frue var uu demm,

ste af samme Rønnovers Navn, forfarse
af, at være vist, som Salomon siget:

Slægt forgaaer, og en anden kommer, hom¬
det er hver Christen hoylig fornøden med o

indig Tro, og gudelig Levnet, at indregne m¬

det uforgængelige Slegtskab og aandelige *.
derskab med Christo.

Anlangende den Sl. Frue Anne Ksum.

Optugtelse, da døde hendes Sal. Modet.

hun ikkun var paa sit eredie Aar gammelh pen
fore hendes Sal. Fader et halve Aar hom
beroede hende Æ. og V. Frue Karen koe¬
4
Michel Brockenhuses til Brangsteen

optugte, og venne hendeaf Barndom opinge,
frygriched, Dyd, Ære og Tugt; Hose,
var humn paa fierde Aar. Siden kom hoog ge,
hem, og var i sin Sl. Faders Huus indgen

blev rie Aar gammel, da han forsende Fe¬

til det JomfrueKioster preeg, ogberoedese¬
Ærlig og Velbyrdig Jomfrue Merre Sech
optugte og undervise adskillig Jomfiue og

beyde, som hendes Stat sommede, ogide a¬
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* bar sædvanlig. Hos hende var hun i ßire
Aar.

Oiden begjærede hendes Sal. Søster Ærlig
Nebr. Frue Birgirre Rønnov til Sand¬
Ver af begge deres kiære Fader, at hendes
Øjer maatte paa nogen Tid blive hos hende,

voret han og samtykte, saa at Salig Frue

vine blev hos hende paa sierre Aar. Hun
inrede sig umdlerid altid af Ungdom op, saa
Frgsrygtig, tugtelig og finlig, at hun dermed
ivervede alles deres synderlige Yndest og Ven¬

dg som hun var i Omgængelse med. Herpaa
Ngendes Sal. Fader hende kaldehiem, athun
aefforestaae hans eget Huus, men førendet
eebaromløbet, od den gode Sal. Herre Æ.
S. Rand Erik Hardenbergtilmmarerup,
dun Danmarkes Riges Raad hendes Sal.

gerkulkale om hende, og blev humn hannemtil¬
haa Hvidkilde den Søndag Jubilare

viger. Sdenstod deres Brylups Hoyrd
nse udi Julni Maaned der nest ester.

Ilevede tilsammen ere og Førrerpve Aar
dekæerligk ogærigt Egrekab, hvikermaavs
Mes for en besynderlig Guds Naade naar to

dgeshores salenge Usmen Wdene Ly,
drrd man idisse Tider kun finder faa saadanne
vudler. Deres Egteskab blev imdlertid veg

vge med me deylige Bøm, somvarerre Søn¬
32
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nerog sex Døttre, at hvilkealle tre Sønnernen
detreDottre allerede ergaaet for iVeyenigtem.
Døden til Livet, de andre ere Døttre leve sie¬
efter Guds behagelige Villie.

For ellers tilborligenat erindre, hvorledess.
Frue Anne Rønnov har levet og skikel ¬
først imod den alsommægtigste Gud, derneme,

Egteskab og Huusholdning, til det trddm
Levnet og Omgængelse, og for detferde imdoe
des fattige Bønder og Tienere, da havst
Sal. Frue imod Gud skikket sig, som en tom¬,

dig og audfrygtig Christen, hvis Gudsfrige,
laae paa Tungen men udi Hiertet. Hu p,
gierne Prædiken, brugte Sacramentet sing,
4
Guds Ords retsindige Tienere elskede hun
Fnderlighed, ia beviiste dem meget godt.

P

lod med stor Bekostning ophielve og bevene.
orfadne Kirkerog Guds Huse ved hendesøe
de, sompaaadskilige Steder klarlig erforEe

Hun forgleme en at trøste og vedergvege pC.
fattige Lemmer med mild og rund Aimise,

ynderlig naar det var i dor Tid thi da,

den Sal. Fme vel, at hver Mand iboime,

muen havde bange nok i deres øne Biton.

gesom Gnd rundeligen havde forehnet hom.

det timelige Gods, saa uddelte hun ogt,

elsbaade Fon, Penge og Lrale igen
Huus=Arme og andre, forsendte og undemn,
saadan Amske paa fremmede Stder atme¬
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Jolle ikke tilstæde at siges hvorfra saadant var

uimen. Hvad kand siges at være Tegn til et
vnngtigt Hierte, dersom saadant ikke monne

Re.

ven Salige Frue levede og skikkede sig isit

Mrge Egreskad som en stom, ærlig Matro¬

o Huuseraadig Danne= Ovinde. Hun el¬

desin fkomme Mand herelig, og var ham
aigismed al Underdanighed, hu vdste og¬
glær kempe sig esterhans Sind, og var sa

dgegelig for hannem, a den Sal. Hereikke
Neneksom at berake hende derfor, den Tid

dood hende den sidste gode Nat. Hendes

oernoptgedehumchriskeligen Gudekrygt

de. Kie og Duelighed, og forsdae demen
de hedelig fka søgl den hellge Spekab¬

a Hendes Husfolk forfremmede hun om
ode, oforhiapmane ilærig Brødog

desea kndeligen, ade lækile Lane
untæke
6 hende derfor deres øandke Lus
unhær elerslevetog skilet sig i sin Omgen¬
rnd Ædelog Uædel, og ale hmhaldest
nemed, som enedel, sin og forstande

vegere Manstod, wen aa Homodø¬

igedli gle Maade, hun vær en Raadælig,
vernls osandsedig Fre mdale, ogfor

ide mgen Hielplos Aer Bedroud, son
33

sog¬
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søgte Raad og Trøst hos hende, men høriee¬
gierne, lod deres Nød gaae sig til Hierte

hialp dennem saa meget mueligt og tilbørligee,
de være. Gud havde og givet hende saadan
synderlig Gave, at hun med merkelig Fore¬
og Beskeedenhed forbad og hialp mange Se¬

til Forligelsemaal, som ellers ofte kunde kome¬

til stor Vidtløftighed og Trette.

Hun skikkede sig inod sine fatige Tiaen.
Bønder, meere som en from og mild Moden.

som en Husbond, thi hun ragtede oom¬
ø

beskatte dennem, menesterlod dem hellerfote,

Skyd, naar de kke formaaede at udgiee¬
demem bude medrete, og dersom honisee
hedfornamn deres Trang, medete hm do,

afsiteget; bleonen af dem sog, der hoe

var, forsmaaede hun ikke selv at besege oo¬

hvorfarige de kunde vere, ogmodele ooe¬
hvs Raadog Trøst hu kunde mod sogg
Uda Taat ua imara Nee
forsømmede hu ike heler at følge dome,

Forde, og bekostede det heler sev, odbom¬
hørt ngen Farig at miste sin Uildørig Foe¬
vest. InSunma, hun haver ved Gude o¬
de Bitand sa Hrstelgen os Llgen sen.
ørsk svogLømt, a ho lke vider cog.
bomerne Shesnre. on hgun kond4 en

v Str æne Sosea SRNdg
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nned mig bekiendeog samtykke, dette foreskrevne

dere sagr udi Sandhed.

Nriangende hendes Sygdom, da har denvæ¬
gandske haard og langvarig, thi det er nu
nander Aar siden hun May Maanet forgan¬
aideRar (1808) blev først medden Syadom an¬

den, somsidenblevhendes Helsot; Imidlerid
ounselb, saasvag som hun var, stra, Pinhe¬
Nvnd bar endt, førdt og fuldt sin Sl. Mands

dester st Loste fra Kynkebye Kirke over til

grrup Jylland, til hans Fædeme Begra¬
*er Der hun igien kom hiem til Skanøboe,
indethmsigssaasbag, at hunikke i nogen Tid
degsvesig udi Luften, førend ester St. Mkig¬

ade Doag, der Ærlig og Velbyrdig Mand
dde Mlarsvin ti Hollufgaard skulde holde
Srystuvs Høytid med hendes kære Dotters
de Trlg og Velbyrdig Jomfrue Mere
de de begav hun sig ti Dallum, til her¬

Son Ærlig og Vebyrdig Mand Arel
ddetl Tlved, og hendes kiære Dotersrue
isen Hardenberg, mere af det mderlige

ge med hviket hmaltid elkte og tiemesine
Mendafden Førlighedhmnhavde. Hunførde
dderkasin kiære Donter= Doter il Odense,
vide hun tiente og beprydedederes Egteskabs Be¬
videlse med sin hæderlig Nærværelse, hvorover

nudled saa sbag, at hun nogle Dage maate

Mgetl Sengs i sin Gaard der i Byen. Der¬
34

fop
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for saasnart hun kom hiem igien til Skausbe
besøgte hende der hendes kiære Sønner Aem
og Velbyrdige Mænd, Predbiørn Gylden
stiern, Arek Brahe og Peder Marso,
saa og hendes kiære Døttre, de Ærlige og 2
byrdige Fruer, Frue Anne, Frue Werke,

Frue Bursten Hardenberg, dertil Æing ,

Velbyrdig Frue Mlerre Brahe, hvilke hom¬
kjære Børn allesammen fra den Dag og in ge,
des Døds=Dag idelig og gierne ladet sig sen
hos deres gode og Sal. Moder.

Hun imodtogLægedomaf denhæderige Foe¬
Cornelins von der Hamsfure, Licme

Odense, menlod sigbetene med det hellge e,
eramente af Sogne=Præsten Hr. Anders I
monsøn, der idelig maatte prædske for oe

ogrøste hende af Guds Ord. Den 23.

kom hendes kiære Søn Arel Brahe ooo,

Tirsten Hardenberg il hande, som sage
de, at hendes kære Son Ærig og Pelooen,
Mand Johan Rud til Møgelkiær oo

ved Døden afgangen, hvorover humn bleo gom,

lig bedrøvet.

Hendes Syødom forøgedes herpaa kianden

til den 9 Juni da bun atter lod sig bom¬

med det helge Sacramente i Overværese )

bendes eene Døttre; Foruden dem vare igen
8
c
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vene Anne Brase Frue Emerenye Hans
gg Meilens Jomfrue Anne Skinckel¬

prer, Jomfrue Anne Qvigov, som iman¬

vgt haver været i hendes Huus, og altd

ides Sygdom, saavelsom tiforne tient hende
iden til hendes Døde= Dag, og hendes kiære

vre. Born Jomfrue Birgirre Gylden¬
vrn og Jomfr. Baren Brahe.

Fra den
odg Sal. Fre Annes Syødom blev
først

idar over Landet, haver den meste Part af
Mde Adels=Personer udi det gandske Fyens

ud, saavelom af andre omligende Lande,
vinde o Velbyrdige Herremænd, Fruer og

vunner., paa adskillige Tider gierne besøgt
de udl hendes vedvarende Syødom, ogdra¬
a gerkelig Medlidenhed over hendes langva¬

* Soached. Rigemaade besøge hende og
iførse Part af de geistlige her i Landet
den og andre gndfrygige Prædkanere i0¬
de. Den Sal. Frue laae hepaa hen ien

a horvenrning af Guds naadige Komme ul

i Jamn, dahun sigte og salgen hensov,

aget hun her havde levet 88 Aar og 2Maa¬

deg.

rnden de forbenævnte hendes kiære Døttre

2Somer vare hendes Døds=Stund og¬
toe hondenlted.

Frue Margarethe Søg¬
dde Ame Bilde, Frue
Anne Brahe, Frue
35
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Jute Gyldenstiern derforuden hendes c¬
Jomfruer og Sogne=Præst og daglige Folk.

28
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En meget kort og eenfoldig
Liig=Sermon

uinden Christen Kirkes aandelige Pry¬
vilse og eigentlig Tilstand, i denne
Synde= og Sorgefulde Verden,
Fremsat

i Lyderslev Kirke,

ven Hæderlige, Ære= og Dydeerige
Dex

MATRORÆ

Vnna Fatharina
Christians=Botter
Siort

Den Hæderlig og Høylærde Mands

g. Jørgen Sorterups

deShøne Here Ul Kpderster og Krøldr Soønen
hans Dydædle Kiæreske

nyederlig og FolkergForsanlinghederigen
Vereodser, og begraven, den 21 Sp.
Anno 1694.

At or er Iykerkr ier erf.
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*

*

Jom denne dydige Præste=Kone dede m¬

E
I Barsel=Seng, er og den over hende F¬
8 klarede Text iaget ud saaledes, at
kunde passe sig paa hende, nemlig af Aabem¬
ringens Bogs 12 Cap. b. 1.2. Der blevse

er stort Tegn i Himmelen, en Cvinde)

klæd med Solen, og Maanen under Fe¬

des Fødder, og paahendes Hoved en k
ne aftolv Stierner, oghunsom var srm
sommelig, raabre der hun var i Hao
Nød, og havde Pine til ar føde.

Ved Maanen betydes Verden, thi lige,
Maanen holder imgen Stadighed med sit Cm¬
nuer den fud og skmner klart, nu halv og g¬

ner maadelig, nu ude og skmner intet, saab

md Verden, den er Ustadighed og Omtimen,
undergven, holder mgen vis Farve, erbog.

og fta, muiGlæde, nuiSorg, uui Reden,
nu i Modgang, saa at Enden paa Gleden“
Begyndelen til Sorrig. Ligesom Maanen ,

in Næeog Atagelse, saavelom sin Neogg,

agele, saa er det og med Lykken; Naat ooe
en stundum er alerfuldkommenst i st Cm¬

maadenhave sin allerstørste Formorkelse, sude

man og, at Verdens Glæde=Skim kand Fem
forvandles i et Sorrigs Mørke.

Ao
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uugaaende den hæderlige og dydefulde Matro¬

* Anns Catharina Christians Dotter
vgre, da er hun Barnfødt i Biøbenhavn
de ø74 den8 Spt. af ærlige Forældre, Fa¬

vrend Christian Gergen Hiore, Boghandler

2 ndvaaner i Riøbenhavn, Moderen den
gderige og gudfrygtige nu Sal. Marrone An¬
„Larhrina Anders Dorrer Rlingenberg.

efterat Gud havde velsignet disse fromme og

voingtide Forældre med denne deres egte Kiær¬

vide Spre, har de veden christelig Opdra¬
virs Omhu i den sande Gudsfrygt seet didhen

gun ska Ungdommen op, med Tilbøyelighed
vaide Frygt og gode christelige Dyder, har
rsig, kke at have været som en visen Gren
dden aandelige Saftes, Guds helige Ords

vrng, men som en deyig grømende Ovst,
ind sine søode Frugter epalene sræbede ester

rgege sin Gud, men endogat glædesimekiæ¬
grelde, overe andre til e øndeligrog ger

orng Hvorfor hun og, der Gnd ved denti¬
iige Dod Aar 187, den 28 Sept havde

inder hndes Sal. Roder, har verei hern¬

m Barne=Aar, hendes elskelige nu bedrøvede
dderde udige Trøst og Glede, og estr Gud
vude igien Moders Sted havde tilskikket den

voige og Gud=elskende Matrone Margrere

dons Dorrer Rahr, har hun med sin Lydig¬

Dog 98 Horighed saaledes vundet denne hendes
Mo¬

362
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Moders Hierte, at hun i alle Maader, onen
indtil denne Stund og Time, har vist sigee

høyt og hiertelig at have elsket dette Sal. *¬
neske, at hun aldrig havde kundet bære so¬

Kiærlighed til hende, om hun end selv havde sen
hende til Verden.

4

Som nu dette Sal. Menneske saaledes

K
hos Gud og Mennesken, at et hvert risten,
Guds Barn, der nød hendes ydmyge ggien.
ge Omgiengelse, kiendte hendesfromme, igen
efter Aar havde tiltaget i Alder og Naade¬

og redelige Hierte, saa man for hendes Gindend
tighed og Sagtmodighed, ey kunde ande

bære kiærig Hierelav til hende, da havet og
i an Cud etear raaufg

se, hendes nu bøybedrøvede efterladte Fiem
M. J. Sorrerup fattet christelige Egtesen

heds Tanker til hende, oghaver saa, efteroe
Urle eaae amaa mardNd
de
ældre om hende til en trofast Egtefelle a o¬dt
hvilken hans gudelige og kiærlige Begering

En Cab aae ataRRNe

og det Sal. Guds Barns get Samvere)

ale Sder bevigede, og blev sa dere Fo¬

unsgd am uaen aNNd
vrlgoo skkelg, isadog hoforemn g

ners Rærverese hoden Aar 1692 don S.

Idere mege kærlige houepelige Egrke

Gnddemnaldrig saone sn Testouresk. Me.
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vfeles Glæde varedeikkun kort, nemligalenei
var og 17 Dage. Thi efterat Gnd havde
iigdte hende med Livsens Frugt, og hunester
ideget haard udstanden Fødsels Smerte, var

ven førlest med en ung Dotter, hvisken med
oerersorgelig iøtenlever, haver hendes Svag¬
gdenkere og meretiltaget, hvorfore hunchri¬

iidgen begterte at delagtig giøres i Christi Le¬
rog Blod, tog derpaa Afsked med sinkiære
ind, obadham, som for Vemodigcheden

detale, om Forladelse i faldhun havde giort
ddendger imod, tog iligemaade Askedmedsine

desørædre, og sagde derpaa den forfengel¬
Verden god Nat den 17 Spt. efterat hm

i Veden havde levet 20 Aar og 9 Dage,
ndogr hndes gøande Ader.

Atfindes bag ved denne Klagesale et Lo¬
velden Adodes Subøre Rarn. Lo¬

ogten Danske Rimn, Ustærske Delten for¬

vindes erordblig TrøseBred fka den be¬
idenke=Rand ml. Jørgen Sørrerog
diStgr Feder sonæer temneig somn.
Køs

For

For Martii Maaned
findes uddragen:

1) Liigprædiken holden over General Adnnen,
Lieutenant Pliels Juul, af Doctor F¬

der Jespersøn, Kongel. Skrifte Fade.
Hofprædikant, trykt in Folio 1699

2) Programma udstæd over samme Heim
Hans Wandel.

2) Ligprædiken over Cammer Junke L
gen Scheel, holden af Biskopen e

Aarhuus Stst, Johan Bram mn

in Folio 1697.

H

4) Lüigprædiken over Admiral Held:

holden af Doctor Eniels Hemminge.
trykt in 12m0 Aar 1571.

) Ligprædiken over Laurig Brockem,
holden af Segud Jørgensen ie¬
8vo Aar 1608.

O) Lligprædken over Fme Ane Foeon.
Kud ig KærsLgnrnan NE,
u æn KhamfKNe
Rudkigbing paa Langelande men.

S Lrrn gre kemCade dg
8vo 1610.

X

skiane Dører For, R Wd Fe¬
JørgenLoslop
Sorterup,
lerog
Sapue, oger h
1694.
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Ven ævige blomstrende Seiers=oc
Æres=Krantz

Nes Uedelighed oe den DydigesLofforLøn
Det er:

efteresvendes Minde ved et priseligt Nafn
dde ævig=Lesvendes Samqvem og Maade
oden Himmel=Salig Stand forestillet
aff
idomnens Bogs
Wég. v. 1o 2.

Hvilke Ord

mn Heyedle or Velbaarne Herres
udi

Nu Salig hos Gud.

* 5

HERR

vels Rosenkrantzes
vrre t Stougaard, Holbedt¬
Alsted iuc.
de. Hans gaard
Kongel.ocRaskerk
Bønnære

dge høonerkede Senerail Leseskont, Brse
gtoabe hanrs Kongk Rakrse Regtiuenrde
ran gralt, Aflshor. Fulge Enltker N Lo
Vldor Logk. Rsbus. Sn KBronbern,
Bie Lige sortioe Lgergek., Hodenisgnme.
odge urhogkorenne Rlge ueaden Sauas
dning Len 2. De. 18ps m S. Ekola
ide Kisbenhavnereblevne førkarede
aff

Michael Henrichsen

7

Sogne Præs fammesteds.
Al

Mase.

vuverskt. Bogrr. Efterlevrske Aar 1680.2

6
&a;
&a

6

Ø a

* a
K
H 4

4p

48

28

2.

SemsansaonSgsaNd
„ og fiydende Dansk Stils Zrige

S Rethed bærer Prisen blam de fome.

beste af det Slags, haver sammes Fome¬
Meemen e dsanSN
Skrift, overgivet til denafdøde Hr. rmele.
Eestrame rndan Edesgn (iod¬
Skeel; I Fortalen skriver han saaledes:

Snd haver tageterstor Nam i hende ,

baarenheds Boe, idet det haver bchage,

uem, at tage hendes Hoyedle og St.Ho
9
Husbonde, som hendes beste Boe=Have
dom
liggermeget i Gnd, mendetgol Fog,

atses skal kme i saadan verimelig Tidg 6
Fe.
at de beste og elskeligste Venner tages fen

bort, og skroe at herndes Pppese Sko oeg

ude af aa Rigdomi Veden lige F¬
o0

Aopgravr ham iøientil Lvet, derni okme,

o Tunge alt for svag og vanmestig, “
oEan GFTGEKENE
E
deril veed seg at ingens Pen og Tunge en

Hr. Niels Rosenkrantz. 369

faauskkelig, eftersom hans lovlige Forholdi
vert haver allerede indgravet hans Minde i det

igtdarende Marmor og MindesSten.
Srnt KlGndfra andre, er sæer skattet af Gud

vfdrandre; Somdet ikkehaverbehaget Gud,
dekue vere Jeoninger i Statm, saa kke
deaale skule vere Jevnenge og Jeovnchøye
oden, eler hverandres Jeonlige Stand og
2
4a.

teren forrigfuld Gang for Manden, naar

nas gaae ester sin dydige Hustrues, saaog
Distuen, naar hun maa gaae efter hendes

ige Husbondes Bng. Hmmelen kandideme
Vder hud og Lank, uden Skoer ove
a ven sely bærerde en Vandfud Skye ide¬
Bioe deregner hede og sale Kaae afsiøt
olgstonhe po.
Nen kand velke vere en fremmed Gisk

de sar han banker pua vore Dørre, sden
Bergester sa mange Tusinde seros, men

tuddog ke andet, end være osen uier¬

dend Glesk, nar han tægr ekter der Kiørese
2
4.

gare man sige det for End, da haver det

Vat forUlg, ar deme Sl. Here erbleoen
ingdoo, Bærviskue beale il hamenden
Aa;

side

370 Hr. Niels Rosenkrantz.
sidste og sørgelige Ære=Pligt, og folgesadoe¬

velfortient og gavnlig Mand for Fæderneilgen
til Graven. Han haver vel forskyldt det o
optage over hannem Davids Klagemaaloge

grædelse over Jonarhan, „hvorlunde, sige

gere de Stærke faldne i Striden, Jonarn,
E

ger slagen paa dine Høye, det giør mig om¬

„Dig min Broder Jonarhan, du van g
„saare elskelig;;.
*

Hvem skulde det ikke gjøre ont, at oog

Rosenkrane, der stod Helesterki som oigen

og Mur ialle Tifald, er fadtri Sm¬
Jeg paatvivler ikke at vor alermandigste
4a

Konge og Herre, chvis Kongelige Persen K

og Regimente Gud af det Høye belsigne ad

jo gierne seet ham beholden, somt sin iwd 4

og Tiener; Maatte ikke enhver af haln 4
Generaler og Officerer sige, det giør mm

6

for dig min Medbroder: Enhver af harg, 6

darer og Underhavende, for dig mi twd ogm
s“

Anførere? Enhver af hans Anhengerr,
u
SAenen a Kat Egn C¬
Tienere for dig min Herre og Forsrnn
Larn brraad bæra e mærNSe
Deme Stad og dens Indbuggre, bol oog.

I

aarvaagene og troeflittige Commendam,

Renghed for dig minr andeørigse Bildoen.
I uTkEdEeg

Huus og Famile, hvor Saaa mest so¬
og

Hr. Hiels Rosenkrantz. 371

Holver, der maatte enhver af hans Paarøren¬
vige: Det gjør mig ondt for dig min Ven

Suoder og Broder: Hans elskeligste og eneste

oter, for dig min hulde og hierte Fader. Og
rat kunde det ikke andet end være, bendes

vider. Kiæremaal: Det gør mig ont for dig
irgalve Hæerte, mit Hovedes Krone, mit Hu¬

eHladeogPillere, du varst mig saare elskelig,
ion en Mand maa vel eske den Hustrue, der
dndes ham med saadan Held og Hedsomhed,

vund ikke nogensinde, som vor første Moder
Nfekler sig og ham fra deres Paradies, seg
inder deres Huus Fred og Sinde=Roe, saa

den Hustrue ikke andet end elske den Mand

jørse for hannem i hans Skilømisse, i hvis

Nresdendhaver øvet hende, ndoguden sor
ide, lgesomet andet og ne Parndiespaa

rdg, rernige ved hus kerle og sormsig
sgr.
Medle og Vebaarne Frue! hvad for et

atSted dergavil hendes Bere, der Gnd
egherdes Sal. Here fka hende, ervsa¬
inds Gldene Hjerre Saa haver sa oste
vrid gemem hendes Dynei de hedesaae.
dt Stedider ramte ham, var for hendesom
ontone Sverd, voilkæ kke minde skune

degtor Skaar i Moderens Hlerte, som Decl¬

doign Bmen Lepm.
i

Aa 4

Der
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Der vare kun faa Dage imellem, at hun se¬
ham sund og levende, og fik hannem død tingge

gien, og i hans Dødlage hendes Glæde og“
ve Liv dødet. Men til hendes Trøst vile oen
erindre, at Gud haver skilt hannem til sigg)

at han med det samme haver giemt hanem
hende paa en bedre Sted. De Indbyggen)

Jorden, som leve under den Hummel mid ,¬
længste Nat, lønnes derester med den seme¬,

Ja Ank SésmN

af sine, men ikke af sig, og ikke beller affe¬
in Tid. An Vedermod Guds Børn kom,

derfares i Verden, gaaer ikke længere im e¬
til Døden, og Dødenkand ikkevideregnøkem¬

deres Siæle, end som at skkke dem til Him¬
lenog tillet lyksaligereLw. Desom Kriggsa.
meten haver kaldet ti Strden, ogtilgeinge.

ven, skal den sidste Guds Basme kalde p
Graven til Triumph og Palmer.

Shtun unn ærn gat Søndte
Heres Mdfølgere igtnnemn Lpet, Nave
Sæm Æm i Emm Gualdveeg
ul Humelen. Lad være han haver lagdt o¬

ester sig i Verden, han togdog det beseo
Eud in Ca aavde

Angbed for sig selv, han lod det priselse e.

sig, Ær og Ynde, Lov og Længki hodo

hon hær kunde de onskelgske sor sFyg Ce.
hed hos Gud og alle hans Udvalde.

40
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Eerten, som efter Forlangende blev forklaret

iuget af Visdommens Bogs 4 Cap. v. 1.2.
Iter Udødelighed i dene Jhukommelse,
nden er bekjendt baade hos Gudoghos

denneskene. Hvor som den er der ef¬
følger man den, og længes efter den

aden farer borr, og den brammer og

FerRrangevindelig, og beholder mlar¬

de der, som de ubesmirrede Belgnnin¬

Bestoynsere.

grid giores det nødig saavel at skierve

dererne il Sriden om Sverder. Der hører

adt Syke og Vaaben u skrig, som og
Mguindom i at foe og beuge dem. Bie¬
diger den rere Grund til Frmodiched,
den med Gndeskrygt fares, sa blver Rod
aint Oermd, og ODurmod ades germne
rnd. Hodernend, somn ckylb¬
Nde. Whlder kke vel fyres Hovr de Se
Md. Nden Bøgast, Coma, Ror og

dund, da komme der ul bøste men Ue

Veldes er Frmodighed uden Forstand.

dSltor Bongk ud a aen Ske¬

fgge uden Seyl og Vind, da gaaer det

ige, ogkommer ingen Stedsfrm; Saa¬

Der Forskand uden Frmodighed. Idetene

dgenan mer af Hienre undaf Hene, hvor
Vnegen Rod, menlden Fostand og Er¬
rnged Ider andet haver man mer gf Hier¬
Aaf

ne
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ne end af Hierte, hvor der er megen Forsien
og Forfarenhed, men lidet Mod. Den oe¬
og smukkeste Tilstand for en Kriigs=Heldt e og
for, naar han har begge Deele nemlig dom
Forstand og Frimodighed.

Frimodighed udkræves hos en Stridsmen
thi en forsagt Mand i Hæren er kun en oe¬
Mand, ja en halv slagen og overvunden Aen

som den der ved sin Frygtselv giver Vaahoenn
Værge, Mod og Mands Hierte til sin Fio¬
og giør ham velbered at tage imod sig non
selv ubereed at tage imod ham.

Deter ofte besunden, at Foskers Sktoo¬

hed haver ligget fast mere i deres Forsergen
Kleinmodighed, end som i deres egen Vanen
atd a rn a a Spaataurdies

keog Stohed ofteikke haver ligget sa mog¬

ihans egen Visdom Mod, Magt og g¬

dom, som ihans Fenders Frygt og Msetien
hed, i det Modet falder paa den ene Sae¬

ses det paa den anden. I det Frygten go¬

denenes, saasætter den skærvestelgg oggo

den andens Sværd. Er Frimodighed homn
Srnden halv tabt; Krigen vil have enbegen
Mand, for den blødbierige er Hiemmesem,

hvorledes vile den staae for Basumens LodsEe¬
et rykende Blads Lyd kand sage og fom¬

Enbrav Kriggmand er alender af de Som
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han ikke vel kand vise sin Herreellersine Ven¬
de Ansigtet med Ære, om han haver vist sine

ender Ryøgen med Skamme.
4

5

Jen rette Frimodighed kiendes i Faren. For¬
drnhed lerer, atmangenderer som en Goliath,
idemdeog Jettei Ord, ertitikkunsome Barn

SRergi Giemingens og at de, som i frede¬
So Fares=iøse Tilstand ere mere end som
vrnd, sonæsken Løver, blive mindre end som
Ninder, sa Harer Marken, saaarderes Hier¬
soem tilforne har syntes at staae Pillefast,

ide
eder som Ebe=Lov øg som Træerne
E

dden bæve for Veyr. Dender er saa frimo¬

de Mor han fiyder ingen Modstand, giorgier¬

Mesler inget Aodstand, hvor han finder

ndogedfor sø, sa mege som ban skreye
de Mandsns Gjerninger ser saa mege
ider Reder paa bam da. Eudskrygt og Nag¬
verdenbeske Frmdighed, og denbagaster
gget, atman seyler igjennem, hvad Vindder
ddese, ohvor hon Søengaaer.
*

Sieden ere de af en Aand tlatstaaei Mar¬
lgnmnen, som kke kunde lugte hmandens

gnde i Leyren. Krigens Øyemerke skal være
;. Folkers og Federnelandets Forsvar imod
der, ogfremmede Foskes VoldogOverfad¬

desaaes Povjern til Sværd, og Segle tk

Mgeinde, ar man øien ved Freden kand skaæe
Sværd
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Sværd til Plovjern og Spyd til Segle. Ae¬
strider derfor under Bannere i Marken, at e¬

med Ro kand sidde under sit Vin= og Figena
i Landet, og efter Kriigs=Bulder og Uayd Fon
Freds Bud.

Blodet er aldrig saa tyndt det er jo giem
end Vand' vi ere dem mest skyldige, som se¬
og Naturen i den nærmeste Grad haver fooe¬
den os med, at de ere vore. Vor Konge 2o¬

skab og Lydighed, vort Folk og Fæderen¬
Tieneste, vor Hustrue og Bømn med Hue
Hiem Firmog Forsvar, og det er nanrige,
enhver tyder til sit Folk.

Man vleyer at sige Førre svige de Sa¬

ne end de Baarne, det maa derfor ansteon

e vnatmig Synd at være falsk imnod siang
Herre og Fedemeland. Krigen eren vogge,

Sagi Guds Haand, thi det er Gnd, som¬
m na ua a a. Anfee
er draget, saa staaer Styeren i Guds Ho¬
og der staaer kke tilet Meneske afaa bom¬
ket i Balgen, emntenpaa den Tid, ellr me,

Seyer og Lykke som de vile. Man have
den Sag paa sine Inger-Ender, den bem¬

ikke heler paa Spitenaf Sværdet. Do¬

haver Lester af sr ogrt Sværdisin Hom,
Rærgenen, kad hae Spien af oo¬

Sværd paa st Bryst inden Aten. 2e
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dr sine Fødder i Løbegraverne, haver saa gor
ondenene FodiLig=Graven.

Venne Sal. Hr. Piiele Rosenkrang haver

vgst sin Frimodighed for sit Folk og Fæderne¬
w) Stæder at beleyre og indtage fra Fien¬
dg 9gisær i denne Stads Forsvar imod Fien¬

d oa den uformodentlig var bleven beleyret.
dlod han paakiende, at han var sin Herre en

Mand en redelig Pariot, og en tapper

ige veforfæren Krigsmand. Hvad Flid og
sgrroden Vindskibelighed han haver ladet se i

ae Stads Fortisication og Befæstning in
Nealernaadigste Herres og Konges største For¬

gese, derom kand Verket selv, og alle Sta¬
de 9nboygere Lione.
un den der vil stige optilden høyeste Grad,

rnkbeøynder af der førse og uederse Lm,
den Sal. Herefragemen Sodat gan¬

Vik en General, og fra en General un¬

udeslen General overandre. Hanhav¬

Mtatfølge andre, førend han begyndte at

rnnde, ggrendedet langt bedre, at heme sa
ogrennelse af siy Forfarenhed, nd sin For¬
rnged af sin Forfremmelse. Som Manden

, laa er hans Ære, oghans beste Æres=Min¬
g Ihukommelses Bog skrives ydeligst for os
hans egne prisværdige Idrætte. Den Æ¬

rand er den smukkeste og varigste, som er
bun¬
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bunden af de Blomster, han selv haver sak ø
plantet.

En Ting have vi at bejamre, at vi idem,
Sal. Herres lovlige Adfærd og midt iLobet E

denne Æres Bane, alt for tiligen haver sien
forfare, at han var dødelig. Det haver dem,

get den alvise Gud efter sit uerandsagelige Fe
at giore det, som efter vor Fornuft og Tøkkee¬
tes ikke got at være, i det han ved et fiendtigen

ulykkeligt Skud, haver affordret ham hiem
sig, og bort fra os, dahan endnu i mange e.
kunde have giort sin Herre og Fædernelandet ee¬

Tieneste, og helst i dise Feyde=Tider, ogoen

sin Høvædle, Gud= og Dydælskende Hunssen

Glæde og Krone, sin eneste Dotters Fadet
Forsvar, sit Huses og Venners Støtte F
Stands Prydelse. Havde Døden staaet E¬
Krigs=Commando, som den Sal. Here E¬

sin Konges, og andre under hans, den ke¬

have faaet en anden Ordre. Havde og imeg¬
dlant os vidst denstore Kunst, somerGnde,

Amagres Gierning () at kalde og heme inen

fra Døden, det Saar skulde snart have boem

lægt, og vi skule have revet det Bytre 4f 2

E Emi Kue hm EKadrEeeg
vede Huussrues Suk og Bønner til Ende p¬

hu deligen udeste for hanmm, i hans 3o¬
o
(*) 2 Kongernes 5 Cap. v.7.
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vrneste, have løst hans Liv, og hindret dete

Mefad, han skule have levethos os paaden¬

2.

Sdet end ikkeganget efter vor Ville, som
Øder ikkehave Magt over Aanden i Død¬

deStund, og kunde ke sende nogen Sm¬

ijdrsig, maa vidog roste os, at Gud ha¬
vtnder ham i hans Kald, og han haver endet

Dogbesølet sin Trokad og Vienestemed
ger Bod. Det hindrer skke den velberede
igenand paa sin Veytil Hummelen emenhan
desn Sjel udidet varme Biod i Krigen,
iden kolde Svedpaa Sengen, emen den
rldvedet Snar, eller ved en Syge. Eud

ee derte il Maaden, men til Manden,

rnl dosens Vry, om han skal vandre,
runden kommer il ham, men til den De¬
3o horoan hanhaver vøndet, oghen
ddenlden. Den som hone Vemer gaae.
ideSørseKlæder for, saar ide hyde sler¬

drodogkanmet, og den de bør Sm¬

4

derindgangen i sin Herres Glæde, den

Hofen. Brane er udbmden ide Leven

rngse, hor den adrse sal uene, salme
gstg.

vrinngende den Høvedle og Velbaarne mi

aGid, Hr. Exiel= Rosenkranpie, ber
i Stongaard, Holbelgnard og Alsted,
Rid¬
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Ridder, Hans Kongel. Majests. høytbime¬,
HeerAstbmeenam. Cugtmufpd

gelige Majestets vores allernaadigste Heri
K

Konges Regiment af Gvarden til Fodse,

sidder udi Krigs=Collegio, og Commene¬
Smnast Eatmr SaanKK

da er han fød i Skaane paa Grup ved

Slet om Natten Aar 1672 den 31 Maan,
disse Velbyrdige, Ærlige og Navnkundige )
ældre:

4

Hans Fader var Ærlig og Velbyrdig 4

Palle Rosenkrantz til Ørup, Kongeg
jests. Befalningsmand paa Lundenes.

3

Moder var Ærlig og Velbyrdig Frik¬

borg Krabbe af Weslesgaard. Han,

ar an Æ. a 2 mua Uure S

krang til Grup. Hans Farmoder da p,
4
Margarerha Juul af Hundsber.

Farfaders Fader var Æ. og V. Mam,
Béyran i Laremn mree
Moder var Fre Mægehe Uskion.
Strrrrre ha Etan igfs
Æ Emud hus Lshtesand Ee

on mærEogamdfe,

Ridder Hr. Trik Orresen Kosenkran,6
Biærnholm, Danmækes Riges Fie

E ÆGSTrERNge

ÆÆ E Afgeg

u a ær Brger tRRGgEe
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nder T. og V. Mand Laurig Kuub til
ueboe, Kongel. Majeste. Befalnngsmand
Mgalholm Slot, og Frue Talle Sxen¬

dine Affvide Dorter af vadstadGhaard
Sønder=Halland ders Dotter. Hans
indes Rorfader var Æ. og V. Mand Bør¬
ulskeand il Slimminge, om var Hr.

ie Holersen Ulsfskand til Slimminge,

ainarke Rioes Admtral, Raad og Stade¬
oerpan Gulland, og Frne Mlargarerhe

die Afvds Dorrer af Bierkved udi
erg8ders Søn. Hans Fæfaders Mor¬
etoer Frue Magdalena Krabbe af Ø¬
*e som var Ærlig og V. Mands Mogene
gensen Krabbe s Bustrup, og Fue¬
4
der Lunge Tyges Dorrer af Tostrup
rer. Hans Færmneders Fæder var Ee.
2 Nand pale. Jurl u pelleblerg,

dorner 1l Tkigre Iflnd. hae¬
ade Rder or Fur. Aum. Lgke agf

Mgeanrd. hms Funedrs Fæfende.
V. Mand
Mlogens
Juel
til Ul¬
De osomvar
Æ og
V. Mand
palle
Juel
Merup og Frure Ellen Spend il Hesel
Sn. hans Fanoders Funnder og
Boroehe= Krabbe g Buskrup, som uær

2g.

23. Randtmogene Mogensen Krab¬

i Birsteue og Fme Tljeberh Lunge
e doreraf Tostrupderes Doter. Hans
rnden Refender var Trlig og 2. Rand
Bb

Erik
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Erik Lykke til Skouffsgaard, som bat *
og V. Mand og Strenge Ridder Hr. Chem¬
pher Lykke til Skoufføgaardog Fruekn
4

garethe Høeg af Eskkær deres Søn¬

Farmoders Mormoder var Frue Anne Øo¬
af Caarup Gaard, som var Æ. og 2

Mand Jens Kaas til Srarupgaard ogg,
Ead Satæse und Jaa g488

der var Æ. og V. Mand Pliels Rrabe,

KoSburnd Ktd mman aKfo

weke Ulffskandaf Wosborrig. Honde
am an B aa pAmmuNS
F

be til Piæbel. Hans Morfaders Modetvgeg

Slbme ege Ksam. agnW

Iblme apdmaamRNS

4

til Veslesgaard, som var Æ. og 2 4
Morren Krabbe til Tanderup

6

od

Raren Glub af Veslesgaard deree 4
49
Hans Morfaders Farmoder var Fri
Munk il Brusgaard, som var a¬“ 4

Mand Anders Munk til Brusgaaros,

4

Raren Danner af Addal deres Dotkel

6

Morfaders Morfader var Æ. og D. Po¬

Srenge Ridder Hr. Jacob Aykke 1ig.
bersiø, som var Æ. og V. Mand Gom
ketl korpog Frne Felvig Bølle 4o¬
e um Saa am anNie,
4
var Frue Maria Bilde af Svanhoim,

toan Ee og 2 Rund o Sktrnoge gen

vr Ee Søen (Ie

Hr. Niels Rosenkrantz. 383

iges Raad, og Fre Anne Syldenstierne
erenes deres Dotter. Hans Momno¬
rgder var Ær ogV MandGregers Ulsk¬
ndein Woøborg. Hans Mormoders Moder
Fire Anne Lange af Engelsholm. Hans
vnnders Farfader var Æ og V. Mand og
drnge Rdder Hr. HolgerUlskand til He¬
dres, som var Æ. og V. Mand Gregers

ven Uskand il Corp ogFrueslse Bilde
Soskholm deres Søn. Hans Mormoders

vrnder var Frue Anne podebusk af Brab¬

id, som var Stenge Ridder Hr. Pred¬

ubodebusk til Vosborg, Dannærkes
dechaod, og Koyel. Raeske Befalunge.

Nda Riberhus og Frue Wiweke Ro¬

Nrong gf Biørnholm deres Dotter. Hans
undes Rofeder oar Æe og V. Ran
SLange Engeloholm omvææe
gge

Nand Gammel Trik Lange til En¬

dotmn, om bleo sagen 1 Demesen
Aotolig Jhukonmelk. Long Hanse= Lnd.

ddoe mlægerther Særskrup K Dugelsked
Sønt. Han Ramoder Rormder ug
Berge Rosenkrang a Srrneball.

de Stenge Rader Hr. Chimme Liel.

Brestoang i peltnen, o Pur
agerde. Hørg af Alsteoders Dolker.

ideaf saaopperigen Slægt nedstammen¬

Athere, beo sra, isin enduu sbede Ader

dernl Grdeskygt og al hans Ader sommern.
Bb2

de
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de Lærdoms Øvelse, indtil Aaret 1641, daham
Velbyrdige Forældre forskikkede ham til den fo¬

nemme Cathedral Skole i Wiborg, unde
den hæderlige og høylærde nu Sal. Rectol,
eester Miels Jensens Undervisning og Toge,

hvor han til sin merkelige Forfremmelse fordten
co Aars Tiid.

Herpaa blev han af sine kiære Forældre Fo¬
sendt til det hoye og vidtberømte Kongelige A¬
demie Sorøe, hvor han saavel i Skolen o

der hæderlig og høylærde Mand Mlester Jo.

mus Winding, velbetroede Assessor og S.
ferendarius i Høyeste Ret, da værende Co¬

ror i Skolen, saa og paa Aademiet i

hans Mlagnifiæeng, den Æ. og 2.Ae¬
Henrich Rommel i Bekeskou, Kolgen
Majests. Befalningsmand over Børlume o¬

ster Lehn, og da Hofmester der sammese,

ikkeuden merkelig Forfremmelse, og ders F
Behagog Fornøyele, fordlev vaaser Aard an
Som han imdlertid var betænkt
velsom og hans kære Forædre, vaa de Poe¬

og Veye igtennem hvike han kunde giort E,
dwvrig, sin Tid at bevse sin Konge oogen
uland menig Tieneste, hans Sind og hom¬

sra Ungdom op havde vere meøet udorige,
KrigsSager og dets Væsen, begav han mg,
ster sue kæer Hredres Rad og Sommn
Aar 1Ca, den3 Nan Ud Kf Biørt., K
i gen
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eenede Provincier i Holland og Heder¬

Endene.

Der igiennemreyste og besaae han de fleeste og
venemmeste Byer og befæstede Stæder, begav
iogfoerpaa i General Sraternes Krigs=Tie¬
rse under Printz Henrich Friderich af Ora¬
en; For at legge det første og fornemmeste
vondament til den rette militairske Lærdom og
Menskab, antog han en Picqvenerers Plads

Hreda, under Gouverneuren sammesteds Mst.
Striske hans Lwv-Compagnie.

iget derefter, der den langvarige Krig op¬

de snelem Spanien og Holland, begar

au sg i Kong Philippi IV af Spanien
mneske, som en Volunraire under Sal. Ober¬

Arich Christian Gyldenløves LivsCom¬

Me, som Aar 1681 gorde ham til Corner
gsamme sit Liv=Compagnie for hans store

nderhed og udviste Aarvaagenhed i ale Ae¬
er. Da Gudi Aaret 162 havde borkal¬
das Sal. Forældre fra denne Verden, blev
idedarsaget, at begiere Tuadese, atreyse her
dlRdet, hvor han da allene fordlev paa3

ig
Lid, og derpaa srar hastede til Armen
G
eg.

I bemeldte Spanske Tieneste forblev han

ug ler Aars Tid, under Amen, og var
Bb3

imide
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imidlertid med at beleyre og indtage mange divge,
berømte, Kongen af Frankerige tilhørende s
ste Stæder og Fæstninger nemlig Guise *
Capelle, Charelay, Rettel, gNd

gen, Mardye, Grevelingen,L6S

Rocroy, Conde, Singelin, og andre se¬
re, af hviske en stor Deel blev holdet fot *
overvindelige. Dette gav den Sal. Herre o

Forfarenhed, om faste Byers og Stæder Io.
æstnings=Verke, og Belepringer, samt auoe¬

K

dertil hørende Kriigs=Klogskab og

hvormed han siden har giort dette Rige Fom¬

Fæderneland stor Nytte og Tieneste.

Den Sal. Herre var imidlertid med paa ag
overmaade vigtige Tog, som Kongens af Cor¬
nien Krüigshær i Aaret 1654 giorde mdi Fem

kerige, hvilket Tog er saa meget meere ie
kundig og berømmelig, som der aldrig nogee

lykkeligt Togtilfornaf den Spanske Maoem
saadan Fremgangnogen Tiderskedelerdome,

vdr indi Frankerige, thi den antom Foe¬

paa 2Milenærved Charenren, hvor dome,

staaendes paa ere Ugers Tid, og indtog e,
Marchen tudage igien adskimlige faste Stede
Festunger. Men som den Velervring sot

ras berpaa angik, og Kongen af Franbern

akon ud sin fore Pant. o oBberode. uen.
on snadeSpnske on hoen
iders Rernanhemmnt, mae ige Foe sn
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srden Sl. Herre i samme Træfning en Fransk
Sornet sangen.
IAaret 16ss blev han af Oberste Baron
Schønkirk, som fik Regimentet efter Gylden¬
ade. Riørt til Capiegiv=Kieurenanr, og som
eFranskeArmee samme Aarhavde beleyret Va¬
vetenne, blev den Sal. Herre i en Sker¬

iddiel skudt i hans Laar: Dade Spuanskeher¬
id ankom, for at undsætte Bven, blev der hol¬

idet Fedtslag, hvor Franhosen i Grund blev

igen, og deres Mjarschal, la Ferre Sen¬

vire taget fangen, tilligemed General=Lieu¬
unt Grandpre, mangfoldige Oberster, og

Me Ofterer; Iligemaade blev erobret at de¬
Lrode og Arullerie: I dette Feldtslag og
ad Sal. Herre slv Øbessten Marqvie 2i¬
gfangen, blev og for sin saavel idette, som
Nesreggaende Krigstoge og Feldeslage ud¬
destore Mandomog Tapperhed, enduu samme

Meglor il Birmester.

Sh Fendtlighederne angk i Aaret 16e7 i

deRerdiske Riger, melem de Stormegtigste
Heabaarne Fyrstæ, Kong Føderich den

vedde og Kong Carl Gustav af Sverrig,
2t Sal. og Hovovlig Ibukoueke, bl¬
ie Sal Herre ved mangfodige Skeveler,
e afsine egne Venner, og andre Krige.

vogtemend, saavesom og særdelø af Søl.
Bb4

Ul¬
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Uleich Christian Gyldenløve som da bm¬
bleven GeneralLieutenant, og om adskilligeham

tappere Actioner havde havt øyensynlig Kundse

og Erfaring, indkaldet herind i Danmark,*

at tiene sit Fæderneland imod Rigets Fienden

hvor hannem og et Compagnie af hans Maen
strax naadigst blev tillagt.

Som den Spanske Krigshær imidlertind en
var i fuld Antog at beleyre Singelin, vildeo¬

Sal. Herre ikke aftakkefra Armeen, førend em
me Tog var kommen til Ende. Men sanen
bemeldte Bye, efter en sterk og skarp Belevinge,
samt Forlis af mange fornemme Officerek,
Kriigsfolk, omsider var bleven indtagen, fog

Sal. Herre sin Afsked fra den Spanske *

neste. Som han var meget elket hoo m

høye og lave Officerer ved Armen, kunde m¬
ikke uden med stor Vanskelighed erholde oeng

me, men bekom den dog endelig, md sae¬

Erbydelse og fuldkommen Tisagn, at derson e,

anden Tieneste, hvorhen han vilde begte eg
ike kunde blive medhandler efter sin Nove,
skulde hans Plads blive hannem aaben, oo.

han med det første videre skulde blive defonen
Herpaa begæ han sig Aare 1887 pud Fen

rrysen til sit Fedemneland, hvor han ogsa om¬

helvelamagen, saavelom af hanse Maer.
nader ued æComuønie, der hnde oge¬

ester, hvækerhan dog adrigkom tl at forerge
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stersom det, førend han blev forestillet, alt var
riuimneret i Bremen.

Der den Sal. Herre nu var kommen til vo¬
Se Armee, som stod ved Fridericia, haver vo¬
sallernaadigste Arve=Konge, Kong Friderich
vt Credie, hvilken denne Sal. Herres gode

oggte var kommen for Øren, strax besluttet, at
sørse ham paa nye, hvorfor han og af særKon¬
grtr Naade giorde ham til Major over sit Liv¬
vinnagnie af Gynger den 6 Febr.

Ha det Aaret derefter den 8 Juni behagede

St Høvlovlig Jhukommelse, Kong Friderich
igloøre af de Piorske og Gynger et Regiment

Arderetil Fodø, under den Ærig og Velbr.
rund, Oberste Friderich von Ahlefeldr, er

ide Sal. Herre forestilt til Obrist=Liemte¬

*g.

Mdet uformodentlige Freds=Brud og Ind¬

dskede paa me af Svensken i Aart 168s

rden9Augustibeleyrede Bisbenhavn, var
ide Sal. Here derinde med Regimener og
SMdcommanderet iadskilige Udfald imod Fien¬
og hvor han og da, iadskillige skarpe Sker¬

ingtseler og Aationer lod sin ret krigeriske Tap¬
iged imod Fienden tilsyne, som og fornemme¬
Ikede i det store og for os lykkelge udfald

vrinkforetoges den 23 Augusti, da Avammpvar¬
Bb5

den
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4

den paa den høyre Fløy var den Sal.9

med sine underhavende Folk anbetroet. Pm¬
førte samme saa mandig an, at han angred 5

afdrev Fienden af sine Løbe=Grave med stor Fe¬

lis af deres Officerer og Soldatesqve, i hvine
Gefegt den Sal. Herre med sinegen Haand iien
lagde en Major under Pfalggrevens Fi,
ment, ved Navn Klingmeyer, samt en aue¬
Officeer, som commanderede i Løbe=Granen

Ved denne Leylighed blev den Sal. Herre ven¬

de gange blesseret i sin Am, fik og nogle Cae¬

giennem Munden, hvoraf han mistede endem
sine Tænder.

Der han saaledes gandskeblodig og ivigen.

marcherendes noget for Folket, som sinkede F
med at plondre, kom han mod en Svenke
berOfficcer med et draget Slag=Sværd E

raabte ham an: Den Sal. Herre begav sige

over paa nye med et frit Modi Kamp med oe

som stedse hugudester den Sal. Here, o¬
han hug ham Klingen af Fofæstet, 6og
40
Pynten af Sværdet stak ham i Ansigte.4
Øve=Laaget hængte ned paa Kinden;

ban sog ham depaa med stve Fiee¬

ton Fæstet i Hovedet, srang ham denag ag

ind paa Lwet, og holdt ham saa læenge ao¬

bans Soldater kom ham til Hielv, da ham ,

sin Fiendes Sværd. Men som den Sal. Hem¬

af diske adskillge Skermydeler og Vunder o
ooen
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veden saare afmægtig, blev han af sine egne
Sidater opreyst, og paa Pigver bagret herind
Dyen for et dødt Menneske, udi hans Salig
Soogers, da værende Ober=Srcretars Erik
Rraghe Huus, hvor han med all fornøden

Aretægt, til hans Helbredelse, flittigen blev fov

onet.

Denne den Sal. Herres tappere Gierning
uindesom og store Nederlag paa Fienden, thi
d bragte ep alleneste mange Offtærer og Ge¬

vrrde ind til Fange, men endog ser Stykker,
Mfsaa naadig optagen af begge deres Majeste¬
de at de dagligen lod see sær Kongel. Mildhed
SJmnhu mod den Sal. Herre, som og ey øn¬
ggenoget helere, end at han p for so bedre
idekomme op igien, og hævme Skade. Det
Rtrognogen Tid derefter, da han endmu e

eres var kommet sig, efter Ønske for sig,i

han den 19 Octobr. der Svensken blev slæ¬

has Amager blev commanderet med 160
udatstorme en Revelin; Irsamme Tuß¬
ngsk den Sal. Herre et Skud.

It Fienden den 30 Oavbr. forlod Aprocher¬
der for Byen, og sane sig ved Brøndsøe,
idteodden Sal. Here her i Byen i Beser¬
ing, og som der jevnlig forefaldt nogle Skev¬
igter med Fienden, lod den Sal. Herre sig
dduinde derved til Hest, eftersom der var ham
in¬
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intet kiærere, end overalt; baade som befalet *
frivillig, at giøre sin Herres Tieneste.

Den 14 Nov. samme Aar gik hans Obem
Velbr. Friderich von Ahlefelde ud om ie¬
ten igien med et Partie, hvor han da beordtee,

denne Sal. Herre, som han allermeest slog Fen
Liid til, at anføre Fodfolket, der bestod Halvoen
ten af vores egne, Halvparten af Hollænden
Mens enddog de første ikkun fuldte hanem.

saa han derved blev meget forsvekket, g og

dog ikke destomindre med sin sædvanlige Feme¬

dighed frem, slog Vagten, ogbemestredes Fe
sen og Broen til Leyren.

Der Fienden un den 11 Febr. 1869 begsnen

for Avor at sætte Byen an, og agtede mm¬

Storm at indtage den, blev den Sal. Fem
commanderet ved Castelet; Men hvad Fe
stand og Afbrek den Sal. Herre da, saaveme¬

i den gandske Beleyring giorde Fienden, dro.
og enhver, ja den gandske Bye bekiendt.

Der mu al denne store Uavkke ester Com¬
Auddommelige Forson sik Ende i Aaret 1880 E
Freden blev slunet, blev denne Sal. Here
den hondil bevste Trokad og slurighod aun
med Easkovs Commendantskab, og befalea

løse Renden af, som drog ud derftad. 13Jum¬

5
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Samme Aar den 11 Sept. er den Sal. Her¬
efter Guds Forsyn bieven forlovet med den

Tilg og Velbyrdige Jomfrue Bertre Skerl
Wolbekgaard, afgang. Hr. Christen Skeel
urersens til Fussing, Danmærkes Riges
volse Raad og Befalningsmand paa Trygge¬
ide, samt Frue Birgirre Rud til Vallge
ape Dotter, hans nu høybedrøvede efterladte

Re.

Samme Aar haver Hans Kongel. Majestet
vud, efterat alting var kommen til en ønskelig
id, kalernaadigst Henseende og Behag af
uide Krigen betede tro Tieneste, benaadet

vien med Jungshover Forlehning, dog
uden Vilkaar og Maade, at som man dag¬

vinlbehøvede hans Tieneste, skulde han forbui¬

art ved Gvarmsonen, den at commandere og
sdesta
g

.

Raret 1862 begav den Sal. Herre sig i
read med hans aerde for ro Aar tilstore
Medeogtilsagde Jomfrue, saaat deres Bryl¬

hoyrdeligen blev holdet i Wiborg den 30

dg oghar de siden levet iEgteskab uilsammen

Asnorren Aar og Maaneder, saaledes at in¬
Yriskeligere eler bedre kunde ønstes eller tæn¬

aet Sud haver og i samme ep ladet se mindre
ugde, endi a anden den Sal. Herres tifal¬

ide Ggkke og Medvang, i det han i dette deres
mes
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meget kiærlige Egteskab haver velsignet dem inn
fire Børn, nemlig een Søn og tre Døti

hvoraf de tre allerede med deres Sal. Hr. Fe¬

der ere hensovede, men den sidste Jomfrue Po¬

girre Rosenkrantz, er endnu med hendes hor¬
bedrøvede esterladte Moder sorgeligen overbleden
2

Den Sal. Herre haver ellers ladet si fioe¬

me og dydige Hiertelav paakjende baade imodgen

egne Slægt og Venner, og andre Han og
adskilige af sine Sostre=Børn til sig i sit Hue¬

dem han med stor Omforg haver ladet opinge,

Gudsfrygt, og alle andre adelige, sommelige e
vel anstændige Dyder hvorved og endeet

bleven lykkelig og vel forsonet i den Sal. Hom¬
Huus, dem han har forsørget med kostbat o
redning og Medgist ligesaa godt, som de tmme
have været hans egne Børn.

Han har og derforuden til sig taget adkemge,
andre, baade adelige og ueadelige fornemme e.

Folkes Bømn, som dan under Krigeberm,
Hans Majests. Tieneste har opfostret og p
fremmet, hvilke og nu med mange andre som¬

hans dodelige Afgang sørgeligen beklage.

Da det i Aaret 10ss bebagede Hand Fen

est.naadgst at oprere det Siellandske Eo¬
vincta Begimene ti Føde, have Hare uen
est. den 24 Marn forordue hoamn il doemn
ovek
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vder samme Regiment, eftera han ta i orre
vir med stor Flid til Hans Majesks. Fornøvelse
vode commanderet Liv=Regimenter saavel for

venden, somogheri Gvamisdnen, sommehaver
ut Gsiden medlige Flid og Troskab forestaaet
vnl der forrige, fra hvilkek han ikke uden samme

Mdaresqves store Bekugese haver gstakket.
*

Der Krigen i Aaret 166øgik an imellem En¬
Frnand ogde Herren Skater Hölland, blev
Sneral Major Friderichvon Adlefeldt, da
vmmendant i Kiøbenhavn beordrekhat for¬

esid til riorge, ihvis Sted den Sl. Herre

eforestillet, og Commendantskabet igien be¬

vt. Samme haver han til Krigens Endskab

oigen og flitigen forestaaet, og blev under

vud Commando i dette Aar først begyndt med

SMandpaadenneanseligeøgmægtig= Bges
virestruing, hvisken haneog med saadan Erfo¬
ind og glid forsate, ut han aDig forsøme
an Dag, Forceler Eftemmnddag, han osci

iige, hvad der blev gort og saneder.
1

Sdstadan hans Vindkibelighedfk han der

aeforferdige. Vester Porre Brde, Bey¬

addefire Bolverker fra Vester= Port fordi

dgatrven, og Brøggerse wiCalleboe. Den

vt Herre camperede samme Sommer med ste

ignrenk uden for wgster per.

Det¬
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Dette hans møysommelige Arbeyde betan
Hans Majest. saa vel, at han Aaret derefter 1sse
befalede ham igien at forfølge Arbeydet, hvie

han og strax med samme underdanig Fyrighed ien
tog, begyndte og ufortøvet med 3000 Mandse

det kostelige, ogformange utrolige VerkforCge
skianshavn, hvor han fuldbragte de fire Fo¬
verker fra Amager Porten til Calleboe ige,
stoppede Strommen, og bragte det til sin kem

Fuldkommenhed. Han forferdigede endnu søone
me Aar den nye Dester Porr, med Hvelvingen
og Renderne til Vandmøllen, item Helmet *

Hane=Bolverker, som blev næsten opført. Lm
camperede imidlertid paa Amager.

Da Hans Majest. fornam, at Abendet ag
saa vel og flirtig for sig, befoel han atter dense
Herrei Aaret 1669end videre at fortsætte sane

hvor da Graven om Riøbenhavn blev ooem

saa ovbr udfort, at den kunde være orre Fom
der VaterPasset af Stranden, hvilket den ge,
Herre baade tilaadde, og sate Verk. 2.
fuldførte saa samme Aar evende Bolverket
Tiøbenhavn, og ere med Braen paa Coe¬
skianshavn.

Ved dene den Salig Heres store Ao¬

Frmert, sa og foregaaende hans sunge

ondebelige æd Teneste, od fiø Hans Men

høye Gmst og Raade so lenger somer ber g
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ingne imod den Sal. Herre, som i Aaret 1871
øgstemmede ham til Vice=Commendant her i
Pen, og Aaret derefter, der den Velbaarne

ørre Hr. General Lieutenant Friderich von
Refelde ved den timelige Død var bortkaldet,

Virke alleneste benaadet hannem med Commen¬
vulskabet her over den Kongel. Residence=Stad
benhavn, men endog gav ham Regimen¬
g Svarden til Fods, som den Sl. Herre
iden i mange Aar som Mlajor og Oberst¬
rarenant havde commanderet, forordnede

vinn og derhos til Assessor i Krigs-Collegio,

vge han end videre lod paakiende saa stor Fer¬
Red, Forsigtighed og Forsynlighedtilat befor¬
ralt hvis til Byens Befæstelse, Forsvar, Nyt¬

Fremtarv, Brug og Næring tienlig kunde

rnggte
.

vuun bemøvede sig i høyeste Maade at faae

drosbareCanal i Aaret 1873 ooført til Kon¬
Nriye Torv, hvilket Arbeydehanmed man¬

seg

drundring paa en gandske kort Tiid forfær¬

vrde. Samme Aar er ban af Hans Majest.

en gammel tapper og erfaren Soldat bleven

igeheren forestllet som Generalumngjor, og
er Hans Majest. Aaret 1674 den 14 Juni
fodvedColding med sin heele Kriigsmagt, blev
Morhøpet il Ridder.
Ce

Fnl.y.

Aar
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Aar 1675 i Begyndelsen af denne Krigeroen

Sal. Herre af vores allernaadigste Konge mn¬
Armaden bleven udcommanderet til Holsteen,“
gik den 31 May med sit eget, samt andre him¬
nem andetroede Regimenter til Seyts het io
Kiøbenhavn til Flensborg, for der at he¬

rette alt hvis Kriigs=Væsenet vedkom, iue¬
Hans Kongel. Majesis. egen Ankomst, ved hoe¬
ken høystsamme forefandt alle Ting efter Behi
Den 20 Augusti blev han beordret at Fo¬

med Armeen ind udi Mjeklenborg, hvor oe¬
sterke Pas Damgarten forst blev angteom
Den Sal. Herre forblev ved samme Ataien

Dag og Nat, indtil saa længe Hans Mainn
allernaadigst befalte ham med endeel-comman
rede Tropper at gaae til Tripsis, forder at o
kasteen Skandse imod Fiendes Anløb. Same¬

blev efter hans Anstalt straxen forfærdiget.4.
paa forfovede han sig til Armeen igien, og m

blev der, til Fienden om Naten havde sorm¬,

ovenmeldte Pas, da han strax, efterat han o
om havde erholdet Kundskab, lod det ham g

derroede Kongel. Tiv=Regmene samt ae¬

Regimenter til Fods marchere over Mdragen

for at besætte Skandsen: Han selvbegav fig e

over med nogle Baade, og lod Broen i ingen,

forferdige, gav derpaa sit Losen afrre af Fo¬

dens egne Stykker, som de maatte forløbe, hoo¬
paa heele Armeen fuldte.

4d
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Denk12 Octobr. brød Hans Majest. op, og
og sin Vey til Seraalsund, hvorhen den Sl.
Atike iligemaade blev beordret at følge med Fod¬

voret. Da Hans Majest. igien var kommet til¬
e den 18de, saavel med de commanderede
goøder, som sit hele medhavende Folge, brode
gen op, og toge deres Marsch lige til Wis¬
e, hvor den Sal. Herre blev befalet, at ta¬

in Post ved det nye Verk, og blev tillige af

vins Majest. funden værdig, for hans isamme
dige Tilfælder befundene fittige, mødsomme¬

Togtappere Tieneste, at forordnes til Gene¬
eSleutenant. I saadan Anseelse har han

vnvedmangeskarpe Skemoheler og bestandig
nrandene Møye og Arbeyd fremdeles bestyrket
nd Rajest. udi den gode Mening, som han
derne naadigst havde fartet om hans store Be¬
ned og krigeriske Bravhed til saadan høy

Viulng at forestaae. Detær desnden ae og
verbekendt, som varsaa nær ved denmne Be¬

vud, a den Sal. Here adrig var fia sin

de Rer Aler Dag, de spp Uger samme stod
emen holde ved Guds Varetgt mangen

doos meysom Tme ud derfor til Enden, om
Stoglod sigpaakende, derGudallermægtig¬
*,

vud Hans Kongelig Majestet Byen ved
L.

Nimale Tig paa den Kant til Hans Ma¬

de Ære og Noye var forretet, blev den Sal.
Ce 2

Her¬
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Herre beordret, at gaae med nogle Regimenn.
til Skibs til Danmark igien, kom ogsaa oen
26 Decembr. lykkelig og vel i Land ved Woe
dingborg.

Da Hans Majest. Aaret derefter besluted
at forfølge den lykkelige Seyer, som Gud hae
gwvet, og til den Ende vilde giøre en Landgtang

paa Skaane blev den Sal. Herre til samme,
Fortsættelse fornemmelig brugt og beordret. oom¬
esterkom denne vigtige Sag med største Niotm.

hed, og da alting var sat i god Beredskab iigg

gjøre Landgangen, forsynede han først sin Soe¬
med den rette aandelige Tære og Reyse Pemge,
Christi Legeme og Blod, i hvilket han den

Juni blev delagtiggiort, tilligemed hans inen

terladte høvbedrøvede Enke=Frue, af den sem¬
lige og heylærde Mand ulester uichaelse
richsen Sogne Præst til Sr. EIicolai Fm¬,

hvorpaa han efter Hans Majests alernaaden
Ville gik med hele Amen til Skids het a
Riøbenhavn St. Hans Aften den 239o
for at gøre Landgangen paa Skaane, hooe

Sal. Herre var den første, som træde paa bom¬
med ro af sime Officerer hvoraf Lienenen
palle Brag var denene, og wende Monen
terer af hans egen Galioth.

Dahan havdeladet bespende Skanden,

oran a den af Fendenvar sorladt,grak
fo
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igge om Borde igien, for at giøre Underretning
vtom til Hans Høy=Fyrstelige Durchlaucht: og
Hete FeldeMarschal, Hertug Johan Adolph
Poløen, hvilken og ufortøvet paa denne Sal.
Nrres Rapport, commanderede denvenstre Fløy
vin Hendes Majests. Dronningens Liv=Regi¬

vrnn den Tiid havde Avant=Gvardenaf, iLand,
rdernægtige sig den af Fienden forladte Skandse.

Saasnart Landgangen var giort med hele Ar¬
veg, blev den Sal. Herre den 31 Junicom¬
underet, at marchere med Fodfolkettil Helsing
g, hvilken Stæd han straxlod berænde, og
riderede selv til Fods med Avant=Gvarden
ide, paa et Canon=Skud nær Slorrer, hvor
adsatede Post og lod saa i ingen Maader
vert forbigaae, hvormed Fienden kunde æng¬

dgog Crobringen jo før so bedre forfremme.

Sahan herpaa den 2Juli serdeles blevcom¬

uderetat have Opsyn med Arbeydet, somden
dleoforferiget, vigede hanen derfra, men
Medesig med største Omhyggelighed at faae

grene ferdie, paa det han kundervinge Fien¬

en desto snarere til at givesig. I saadan Hen¬

degk han i Dagningen op paa et Brystverk,

omn han selv i en Hast havde ladet opkaste, for

ina des nøyere at overse Stottet, men som

underid blev skudt nogle Skud ud og ind,
aeet af dem den Sal. Herre igiennem hans
Ce 3

Hde
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Hoved, saa han strax faldt ned til Jorden, inen
blev dog i det samme opreyst, samt af de hoe¬

følgende Officerer og Oberst=Lieutenant Lyg““
og nogle Dragoner baaret i sit Qvarteer, sin¬
hos i Byen.

Endog den Sl. Herres Ovæstning var gam¬
ske dødelig, ikke desmindre der de reyste hannen
paa Beenene, og forderørte Lieutenant Pam
Krag, som Aftenen tilforn var bleven qvæste Ee¬
ud paa de uelykkelige Tidender, og beklagede e

over hannem, sagde den Sal. Herre til hom,

Hvad vilt du her; trykkendeham med detsame
paa Haanden. Derpaa laae hanstille hen me
nogen Bevægelse, med sine sammenlagde ogo¬

rakte Hender til Himmelen, hen imod ro Time
Tid, hvorpaa han sagte og sødelig hensovi Fge
ren, udi Velbyrdig Frue Dernille Vøse

krangis, General Major Schachis, Fom¬

Torris, Oberste Hans Detlev Steenlem,

Palle Krags, Præstens, og mange af oo¬

gne Officerer og fornemme Folkes Nærveren

efterat han havde levetpaa denne Verdens Vo¬

mel=Plads nie og fyrrerpve Aar, tre Ae
neder og ere Dage.

Jan hans Livs Tid har han hast Gi pg

Øyne, elsket Ret og Retfærdighed, og derime,

af Hiertet hadet al Falskhed og U-oprigtigde.

Hanvar sanden, rofast, hosligogsbeloen men
4
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ae. søgte i alle hans Gierninger for allting
Sds Ære, samt at ville vise sig at tiene sin

gerke, Konge og Fædernelandet, med Fornuft
vidskab og Oprigtighed. Han søgte at fordre
øfremme hver Mands Gavn og Nytte saa vidt
t skod til ham; Sin hovbedrøvede efterladte

vøstrue var han en huld og Hiertens Egtefelle;
Se Børn og Paarørende unge Slægt og Ven¬

adt el from Fader og Forsvar, alle sine en tro¬
ont og oprigtig Ven. Han lod aldrig nogen
v krøstesløs eller hielpeløs fra sig, men be¬
gede enhver med all Retsindighed, Tienstag¬

Red og Finhed, kort han var begavet med alle
Byder og Egenskaber, som prydede og kand

ddeg eul saadan fornem Herre og Landets sande

Mltior.

Juns General Lieutenants Bestilling, saa¬

vend ale hans foregaaende Krigs-Embeder

dehen, der kieme sig under fra en ringe Pe¬
vierere Pads op til de høyeste ÆreStuffer,

dedes forestaaet, at alle hans Dræbningervise,
aadvar enfornufig, kek, tapper og modig

ige Helt. Han viste sin skirige Ombu tlat
inte hans underhavende Officerer og Solda¬

ndat hois som tieme il deres Lykke, Vel¬
rund og Underholdning. Mod Officererne an¬

ide hoenl sømed en formfig Rildhed, og
Wde Gemene, som en ret Fader og Forsvar.
se Forselse som kunde falde for iblamt dem,
Ce4
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straffede han med Maade. Han betog adte
nogen af dem den ringeste Deel af deres Lon H.
Rettighed, ey heller nogen Tiid søgte sin Fo¬

deel enten ved deres Skade, eller sine Fienden.
Rov og Bytte.

Somden Sl. Herre desudenstedsefrasin U
domop haver været Kriigs=Væsenet undergien

om fører meget ugudeligt og ueryggeligt med sieg
aa staaer det saa meget mere hos hannema

merke, at der ikke er bleven hørt en Eedat hom

Mund, ep heller befunden, at han har besinen

sin Samvitighed med begjerig Lyst til de ie,

diges og Berrængtes Blod, eller med Fite¬
og Klosters Udplyndring og Spolering, iog¬
mindre med Iid og Brand hiulpettil nogenee.

elegeelse, som ellers dise Tiders vanktemge,

Skikkelser almindelig medføre. Han har oon

imod med den største Magt over sine Fe¬
der, brug den største Lemfeldighed, og føge

største Roes i at overvinde, samt have Caiag¬

Navn og Rygte endog hos den Overvnngen

Som han ihans levende Live oftelodsigforme

at intet skulde være ham kærere, end at det
in Fiende, og lade sit Liv for sin Konge oo
Federneland, har han og derudi naaet sit C¬.

ske, da han mu mandigen haver sar Liet
Striden.

Udødelighed for sit Legeme finder ingen Fe

Lnet, men Uedelgched for st Ran finde.

c
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Mdædle, den over andre og almindelige Folk
rnrendte, og velbestandene Mand i et veltilbragt
2 hrusværdigt Liv, saa at Dyd ogUdødelighed

vrunde paa det sidste kiendes at være Samfren¬
veg eller som de, der ere lyste i Kuld og Kiøn

vrd hinanden, derfore ere og lov=værdige Giernin¬

vert kelv de bestandigste Minde=Pillere og Ære¬
Porre for sin Eyermand.
Dyden er Viisdommens Dotter, den der er

grendskab med Moderen er og med Dotteren;
van skal befinde at slette Folk have næsten fuldt
vtes Ære til Graven, førend man haver fuldt
in selv derhen, thi et udædisk Menneske bliver
oet ont Levmet en Bane=Mand til sit eget

undn, at døde det, førend han døer, men Æ¬
*følger den dydige til Graven, ogdenskaldog

de begraves med ham. Som Skyggen føl¬
aEgemet, saa følger Berømmele Dyden, og
Ffon Skyggen er længst og stønrst iod Aften,

Moliver Æren størst, naar Dyden haver fulde

il Døden og vores Lives Aften. De to ere
verdgrrede, ogskulle ikkeadskillesi Døden; Den
haver udlevet sin Tid i Dydens Samfund,
udoe udt Ærens Arme, og de skulle endog

indne ham efter Døden. Har han haft alle sine

oides Aar til Lavhævd paa et got Navn, han
inldeholdedettil enevindelig Eyendomuden Fare
de uhiemmelt, og det skal blive ham ufravun¬

idg om end Avind selv skulde briste derover;
Ce5
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Lader den nidske Verden det ikke upaatalt, hvo
kand den vinde, og hvad kand han tabe dervev
En Piil udskudt imod Klippen hefter ikke, inien
den bryder ikkun sin Odd, og springer tilbiage

igien, saa skulle og de forgiftige Tunge=Pile, io¬
skudte imodetærligt, og hos alle Ærlige velbekren.
Navn, ikke festes. Pilene selv skulde vende ime¬

bage, og falde paa dens Hovet, af hvis Kaagen
og Bue, de ere komne, og aftrykte, det er Gi¬
Dom; thi den der graver en Grav, skal falde
den, saa og især den, som ved uskiellig Paaiage

graver en Grav til at forde redelige Folkes Naon.
udi.

Deoffentlige Lærere paa Kiøbenhavnshen

Skole ærede ogsaa denne berømmelige Herm
9d

Jhukommelse ved en Sørge=Forsamling4

Studie=Gaardens øverste Høre=Sahl

den da værende Rector Doctor Christs)

o

Schlerrer oplæste en Latinsk Klage=Tale, hon

findes trykt bag ved Liigprædikenen. Den I¬.
lende har deri ey anført andet, end hvad ale.
af Teskamentet er uddraget, hvilket i en niagt o.
zürrlig Latinsk Stiil er udført.

De Adelsmænd som med Ære=Vers have
hukommne deme Sal. Hene an. Hr. Eonke o
senkrang, som haver skrevet et Dansk, ligen,

des Vnnd Thorr, hans Sveger m. Saoe¬
og et Latinsk af Mi. Giøe.

E
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Lilsidst findes en Beskrivelse over den Prunk

vrd hvilken denne for Fædernelandet afsiælede
Ferres Legeme blev bragt til sit Hvile=Sted, og
rildes i samme, at hans Excellenee, Friherre,

*. Sluf Rosenkrang til Egholm

Ridder

SegeimeRaadic. med en besynderlig Veltalen¬
Vohaver talet over Liget. Endnufindes vedføyet
nvedrovet Moders Klagemaal over sin eeneste

Vtters Birgirre Rosenkranges alt for tilige
Vd paa Vers af M. S.

c
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Saligheds Minde
om

Siælens beste Giemme,
efter Begjering forestillet

Kong Davids Psalme XXXI. v. S.
udi

Den Høyædle og Velbaarne Herres
nu Salig hos Gud

br. Kogens Scheel
og

Verre til Fusingøe og Odden ac.
voder, Hans Kongel. Majests. Erag=Raad,
Aitebefalningsmand over Wiborg Stift og
inand over Halde Amt, hans Adelige Ligs
geilde Lig Begjengelse, som blev den 22 Ro¬
ide. Anmno 1894 udi Aalum Kirke, udi en

Mgganselig, høvadelig og andre fornemme
Stands Personers Forsamling fremsat
og eenfoldelig forhandlet
af

Henrich Gerner,
Biskop udi Wiborg Stft.

Aee ax or a Irk Exbrrs
Aar 1697.
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Denne Klage=Prædiken, der ey kand regm
blant dennem, hvori man vil leede oim¬
48 en Dansk Veltalenhed er af Forfane
ren tilskrevet Frue Helle Helene Rosenkrang
Junker Christen Scheel, Jomfrue Birgm
Scheel ogJomfrueCharlorra Amalia Schen
den Afdødes efterladte Frue og Børn.

I Fortalen skriver Bisd Gerner saalede

Tørst efter Trøst, giver Trøstfor Tørst= Ton

efter Himmelen, giver Trøst fra Himmelen,)
ders Velbyrdighed har fuld Aarsag at tørgte )
ter Trøst, esterdiEders Grædes Kildeeraadne

Eders Velb. har faaet ro Sorg i et Aar, ogom
i Eders Hjerte, det eene større end det anden
Søn er død, en Husbond er borte. Hanien,

nes som en drabelig Mand i Kongens Po
om en ustraffelig Christen og fornem Srcme¬

for Tilhorerne i Guds Huus, han savnes aie¬

Sæde, udi vort geistlige Domhuus, hoot g
havde formodet, at han skulde blevet mig en2
narhan; Men mig og Geistligheden, som m

i Siftet elkede hannem og igien elskede *
hannem, er der ep bleven en liden Foridne

Dersom kallene Srgner, at Ale lam,
re forvisset, han er indgangen til et bedre Livgoo¬

skel Sae, den Pugste er gamml nde omue¬
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vdge, men den ældste er for gammel til at leve
ønige.

Liig=Texten som Bisten, efter den Salig
verres eget Val og Begiering forklarede, er ta¬
Raf Davids 31 Psalme v. 6. Jeg befaler
in Aand udi din Haand, du frelste mig

verre! du trofaste Gudt

1

delangende den nu i Gud Sal. Hr. Mo¬
vid Scheel, Herre til FusingøeogOdden,
uuder, Hans Kongel. Maest. Erars Raad,

Bindefalningemandover Wiborg Stift, samt
vuimand over Halds Amt, hans Adelige Byrd
Sgerkonst, daer han fed paa Tryggevelde
Sedland Aar 1850 den 18 Juli om Morge¬

Albrken gre af Hovadelige Forældre baade
idederne og Møderne Side. Hans Fader
den Trlig og Velbr. Mand Hr. Christen

Nelil Fusingøe, Danmarke RigesRaad

ddngel. Rajeste Befalningemand paa Tryg¬

ude. Hans Moder var Fre Mlargrere.

Nellooden x. Hans Farfadervgr K og

uldrer Schel il Fusingør Ridder
andeto Riøes Aomtual oRaad, oskon¬
Nolske Besalnngemand pa Bilberhuus.
ds Farmoder var Frue Berrere Friis af
rloger. hane Fafeder Fnde on

odo T christen Scbel ul Fusinge,

mnarke Rige Raad og Kongel. Maxstee
Be¬
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Befalningsmand paa Aakier. Hans Farm,
ders Moder var Frue Margrere Braheime,
strup. Hans Farfaders Farfader var Æ. *
Velbr. Mand Albret Scheel til Fusinge
Kongel. Majests. Befalningsmand paa Hoe¬
lum Closter. Hans Farfaders Farmodet og

Frue Rirsten Sandbergtil Qvelstrup. ho¬

Farfaders Morfader var Æ. og Velbr. oo¬

Brahe til Knudstrup Danmarkes Fie¬
Raad og Kongel. Majests. Befalningsmanden
Helsingborg Slot. Hans Farsaders Fe¬
moder var Frue Beara Bilde til Glimminge,

Hans Farmoders Fader var Æ. og V. Com.

Friis til Hesselagger, Kongel. Majeste.
4a.
falningsmand paa Tranekier Slot.

Farmoders Moder var Frue Wiveke Gyten

stierneaf Ifverønes. Hans Farmodersge

fader var Æ. og V. Hendrich Fris ige,

bechlunde. Hans Farmoders Farmodet)

Fruemlargrere Bildeti Ravenholde. Foe¬

Irrend Aebar in &æ aand E¬
oher Syldenstiern til Ifversne som g
or. Hendrich Anndsen Syldenstier
Bestrup, Ridder, Kongel. Majestets Fen¬

Uingsmand paa Bygholm, og Frue Fo

Ende K KmgsbenEm. han Se¬
ders Mormoder var Frue Anne Pasbergoen

var Æ og V. Hr. Cønne Wernersen Fen

berg ul Harrestedgaard, Ridder, Fonden
Narestn. Besfalngemand pua Wordingen
68d
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Sidt og Frue Wiweke Podebusk af Voø¬

Veg deres Dotter. Hans Morfader var Æ
2V. Mand og Strenge Ridder Hr. Jørgen
vunge til Odden, Danmarkes Riges Marsk
Raad, Befalningsmand paa Westervig

ster. Hans Mormoder var Frue Sophia
she til Birkelse. Hans Morfaders Fader
de R. og V. ofve Lunge til odden, Be¬
ingsmand paa Aalborghuus.

Hans

dreders Moder var Frue Anne Malris Dor¬

Sehested til Eskier. Hans Morfaders Far¬

der bar ÆogV. Christopher Lungetilod¬

* somvar V. Hr. Ofve Lungeog Frue An¬

Frises Søn af Ødden. Hans Morfaders

vrndervar Frne Raren Juel, somvar Æ.og
* Jørgen Juel og Frue Bege Schrame

terat Brunche. Hans Morfaders Morfader
emalre Jensen, somvar Vog V. Jens

Vnesen Sehested og Frue Anna Juule
Nilsøyris. Hans Morfaders Mormoder
Fere Sophia Bilde, somvar Hr. Claus

dded og Frue Klisaberh Ufstande Dor¬
n Lyngegaard. Hans Mormoders Fa¬
dger T. og V. Green Brahe til Anud¬
ud, Danmærkes Riges Raad og Befal¬
genand paa Callingbora Slot. Hans
drnder Moder var Fme Birgirre Rosen¬

gng til Plæsbyeholm. Hans Mormoders
drider var Æ og=.orre Brahehl Kund¬
ud, Danmærkes RigesRaad. Hans Mor¬

Bil.

Dd

mo¬
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moders Farmoder var Æ. og V. Frue Bes
Hans Mormoden

Bilde til Hviedkield.

Morfader var Otte Rosenkrang til Hæso,

holm, som var Otre Holgersen Rosenkram

og Frue Margrere Gandsis Son af Po¬
ler. Hans Mormoders Mormoder var Fe

Ide Gige til Skiervad, som var Hr. Vp¬
gens Giøes til Brenkerup, Danmarkso
ges Hofmester, os Frue Margrere Sem¬
Dotter.

Hans kiære Forældre haver havt alersine,
Omsorg for at opfostre hamudiGuds Kunden
udi deres eget Huus indtil Aar 1853, dade
hagede den Alerhøyeste at tage fra hannenioen

kiære Moder velbemeldte Frue Mlargrere E

ge, hvorforhans kiære Moster Frue FigelEn.
ge, Hr. Hendrich Lindenove til Gam¬
hannem efter hendes Begiering, for des singen

Opson, udi hans høybedrøvede Faderssørden,
Enkestand til sigannammede, og som sian g

Son med al avorlig Omhu christeligen ooem
tede, indtil Aar 1897, da hanformedelst som
sin kiære Mosters dodelige Frafaldblevigtengen

hendt til sin kiære Fader, og der forblo m,

al faderlig Omhu, hvor imtet blev forsome g
tenligtkundeeragres, ester hans AdersLeodigen

Aa gare ham vel damet, palene vogen

lige Mbun hodte Lærre, men andge Fogoen

hoysdrktandge Faders idelge Opmuungen.
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Mhedderetteste Regler, og sit eget levende Dyds
Jkempel derpaa indtil Aar 1659 da Gud
vrrkaldede hans kiære Fader, som efterlod han¬

vuden skriftlig Instruction om hans Opdragelse,
* deste Anviisning at leve efter, hvorudi han
S havde anbefalet hannem sin Broders Vel¬
nunne Hr. Orre Skeel til Walløe, Ridder

vus Kongel. Majests. Geheime=Raad, E¬
vid og Justirs=Raad, fittige Opsigt, saa

vuu ved Guds og sin kiære Broders hulde og
ggerige Tilsoyn ikke er blevenforsømt.

goruden de hannem tilforordnede Huus=Lære¬

haver han været indlogeret udi adskillige af
srrommneligste offentlige Lærere paa den Kon¬
at hoye Skole, deres Huse; saasom velædle
erbordige Rasmus Windinge, og vel¬
ggvelbyrdige Christen Ostenfelde, for
denesteved deres Undervisning og beste Vey¬
Meatforstemmes i alt hvad der kand og bør

Doe men endogsaa under deres Tilson at fore¬

desineadelge Øvelser, som han af Gud var
Mderned er herlige Remme, og fynderlg Fer¬
vedtilatfare og lære, at hvad baade Simn¬

dog Legemet kunde pryde, og tiene til at giøre

doerestar med i Fremden.

Zan er saa af Hans Kongel. Majest. Høv¬

vis Jhukommelse Sal. Kong Friderich den

fdte naadigst vordenantaget il Hof-Jum¬
Dd 2
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ker hos Hans Kongel. Høyhed, voresnu rege
(
rende allernaadigste Arve=Konge og Herre

hvorefter han og strax angik sin Udreyse til from,

mede Lande, for at giøre sig desmere dygtig e,
sin allernaadigste Konges Tieneste.

Til Hofmester blev hannem beskikket den Fo¬
nemme lærde og velbereyste Mand Monst. oo
derich Lælius, som med hannem Septeme

Aar 1668 reyste igiennem de Tydske Lande, )

igiennem Augsburg ic. ind ad Italien, oen¬
han sig en Tud lang opholdt udi de fornemme,
Stæder, saasom Venetien, Padua, Vom

Eeapolis, Siena, Floreng og Genm
saavelsom og til Turin, hvilke med andre Soe¬

der saavelsom de omliggende Merkværdiggen
han flitteligen besaae og agtede.

Han nød imdlertid den Naade underdan,
at opvarte Hans Kongel. Majeste. Hr. Bim¬
Pring Georg, som samme Tid var ud o¬

lien; Derefter reyste han i April1870 ti Wom,

hvor hannogen Tind forblev, og derfra til kem

burgiUngermsidentil Prag udiBøhmenen.
næstfortsattehan sinReyseigiennem Viørendee
Heidelberg, Serasburg, derfta geme¬

Sviverland undtil Lioni Frankerige, oo¬

(*) Kong Cbristian den Femte.

Hr. Mogens Scheel. 417

rulbidere til Paris, hvor han i August 1670
virom, og der forblev indtil i Martio 1672.
vun giorde desimidlertid derfra en og anden

vegse til de fornemmeste Stæder i samme Kon¬
uge, reyste saa over Calais til Engeland
get han og besaae de fornemmeste Stæder, saa¬

Vondon, Oxford, Cambridge ic. der¬

det keyste han tilbage igiennem de Spanske og

renede Dederlande til Riøbenhavn, hvor
a Jinlio 1872 lykkelighiemkom, og siden vu¬

Vdesente sin formevnte Bestillng hos Hans
ogel. Majest. vores allernaadigste Arve=Herre
songe indtil Aar 1673, da han efter Hans

igel. Majests. naadigste Tiladele foretogsig
Negse til Sverrig, for ikke at være mindre
drrn om dette Kongeriges Stats=Forfatelse
gge
vidrerning endom andre Rigers og Republi¬

dg som han tilforn havde set og opholdt sig

aiere saa megetfor at fornøpe sin Ryøgterig.
sed,

om for at dyrke Sindet, og saae den Kund¬

doeIndsigt i Forennger hvorved han kunde
sø Loøtigtil i sin Tidat tiene sin Konge
e Fædereland, som han siden med sa stort

Riad har gor udi sn Død.

Ver han fra Sveerig var hemkommen ha¬

vet behaget Hendes Kongel. Majest. Drov¬
deharlorra Amalia, at antage bannem til

umer Junker, hvilket Embede han saabe¬
Dd 3
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tiente, at Hendes K. Majest saalængehanlevem,
lod see og kiende stor Naade for ham. Samm

Aar da den bekiendte Kriig imellem Franken

ge og Holland alt var begyndt, ville den Se¬

Herre, som ingen Leylighed lod gaae sig forde
see og merke hvis i sin Tiid kunde tiene il E¬
farenhed, udi at dømme retsindelig om alne,

endogfaa betiene sig af denne, for at se ooe¬
ved Krigen kunde forefalde, erholdt derforesge
des Kongel. Majests. naadigste Tilladelse,a b¬

reet Feldttog under Pringen af Oranien o
Volunraire; Den Tid forefaldt den betgemne,

Træfning ved Senef saavelsom Belepringenen
Andenardes, Grave ic.

Han holdt her ud til Feldttoget var ende )

lod umndlertd ved sevnlige Efterretningertilge
Kongel. Majests. Ministrer, om hvis det F

faldt, ikke mindre see sin underdangste Pige,
hans Herres Tieneste, end hans egen Smme¬

udi at beobagte og bemerke, hvis merkværdige

kunde forefalde.

Der hanatter til Riget var hiemkommeng,

ver han af Guds Forson, samt hans Vem¬
Raad, ladet ombede og iltale Høvædle og 2.
bunrne Here, H. Dluaf Tosenkrang Fenn.
til Egholm, Riøder g. samt hans Hovonen

ge Krbrnde, Høvedte og Vebaane gen

A Eræse, nder bten KSaNSS
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narne Jomsrue Helle Helene Rosenkrangz,

voin hannem blev tilsagt den 12 Marti 1675.
Samme Aar haver Hans Kongel. Majest. der

vidde Behag til hans gode Ovførsel samt Hur¬
Hed, allernaadigstbeskikkethannem, som over¬
dentlig Emvope til det Churfyrstelige Bran¬
eudorgiske Hof, og saasom Krigen imelem

idnen Sverrig og Hans Churfyrstelige

Sechanchtighed da alt var begyndt, fuldtehan

vinds Churfyrskelge Durchlauchtighed stedseudi

vdrren, og stod hos ham udi særdeles Anseele
otunst, saasom han og forblev hos ham ved

Perins, Gryphøvalds og Srraalsiinde
Nryringer og Erobringer, indtil Aar 1677 da
aut dev allemaadigst hiemkaldet, for at give
vud Kongel. Majest. allerunderdanigst Efterret¬
do Kundskabom alt, hvis dervar forefalden
vogse Veleyringer og Erobringer.
vin begav sig herpaa iEgteskab med hanstil¬

defoerro Aar siden forlevede og tilsagde kie¬
degoensrue, saa deres Brylup høvedeligen

hulden paa Kegholm den 4 Juni 1879,
dglken Tid de haver levet tilsammen udi et
rngt og fornøpeligt Egteskad i femæn Aar.
gune deres Egreskad har de veret af Gud
nnignet med ni Børn, nemlig sex Søn¬
o ere Døttre, af hvike de ; Sømnee
2 Dotter alt for deres Fader i Herren ere
Dd 4
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hensovede; den eeneste Søn Christen Schetn
blev efter hans Død af Gud bortkaldet, ham

efterladte Moder og Venner til saa megen siøee
Sorg, som de udi hannem ved det, som dem¬
Sal. Mand havde givet denne sin Søn, so
og ved de Naturens herlige Gaver og syndetie,
gode Egenskaber, man saae hos ham, tue¬
vente med Billighed, at see Sonnen træde sen

saa brave Faders berømmelige Fodspor; —
ro Dottre Birrerre Scheel, og Charloe

Amalia Scheel, sørgeligenigienlever med hem

høybedrøvede Moder.

Aar 1680 er den Sal. Herre af Hans Fo¬
gel. Majest. naadigst udvelget at være sro
Raad, og kort Tid derefter blevenforskikketme,

Envope Extraordinaire til det Kongel. Hol o

Sverrig, hvilket Embede han troftiteligt e
tiente ved samme Hof udi to Aar.

Aar 1683 haver det behaget Hans Konsen
ao

Majest. at beskikke hannem underdanigsk H

K

varte Hans Kongel. Majests. Hr. Brodek,

Georg paa sin Reyse til Engeland,

han og til Høvstbemedte Kongel. Prinhes sion.

Forgøyelse allerunderdanigst efterkom.

Aær 1888 er han af Hans Kongel. Maien

allernaadigst forordnet at være Stiftsbefalninge,

mand forst over Aarhuus Stist, oddome,
K
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der Wiborg Stist, saavelsom at være Amt¬

vund over Halds Amt udi sidst bemeldte Stift,
sorpaa fuldte tilsær Kongel. Naades Betegnelse,
han Aar 1689 blev af Hans Kongel. Majest.
ermnaadigst zret ogbegavetmed Ridder=Ordenen

Bannebroge. Aar 1692 haver det allere
undgst behaget Hans Kongel. Majest. at bru¬
avenne Sal. Herre til sin overordentlige Sen¬
Hud ved det ißige Kongel. Hof udi Enge¬
, og saasom Høystbemelte Kongelig Ma¬

*ir gfEngeland da befandtsigstedseved Fedt¬

ger udi Brabant, indtil Armeen udi Vinter¬
varrer blev omlagt, saahaver haniligemaade
geksamme Kongelige Hofstat, indtil han Aa¬
drester blev hemkaldet at giøre alerunderda¬

R Vesked om sine Forreminger, dog blev

den strar derester alermnaadigst befalet igien
Sngeland sig at begve, benevme sin vig¬
*Berlening og Enbedear fudfor.
vua samme sin Udreyse lod ban sig ophode

on Kongel. Fedte=Loer for Rapeborg
idesongel. Magst. vores alernaadigste Ar¬

vende og Konge at opvane, saatenge udtil

doskomne Toskighed Drtobr. 1O9; igen

deven bielagt; Der dette var sket, foretog

eløden til Engeland begyndte Reyse strax

ruudføre, og forestod herpaa sin forrige For¬
rngs paa det alersrofittigste, indtil hans sid¬
Fodedelige Hiemeyes Tid.
Dd5

Af
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e Af alle disse denne Høyædle Herres Bedrin,

og vigtige Forretninger, kand klarligen fornem,
mes, at den Sal. Herre trolig haver anvem¬
sin meeste Livs Tiid til sin Konges og Fæderm,
lands Tieneske, og haver endnu fremdeeles gio¬
det længere, om det havde behaget Gud, at oe¬

hannem længere Livs=Frist. Han har imnidlemn
saavidt hans offentlige Forretninger det ville Fn
lade, forskandeligen betragtet sit eget Huund g

sine Esterkommeres Velsktand, og dertil imen,
Gud lagt engod Grundvoldforsin kiære Husinen
Børn og Familie. (*)

e8

(2) Si ansenge Herre Saard Fusingse i Joe.
ned mderliggende Bønder Sods, har hanooemn

tilet Stanbuns for de Schelers Familie E.
desangaærnde udstæd Stamhuus=Brev som

teret den 3 Julu 1688. Efter samme Stangen

Breves 7de Post, beholder Enkerne Godse n,
ale Jrdkomster saalænge de forblive i Entae

men huusegen Frue bebreves det paa Lydg.gu.
vad enten hun forblev Enke eller ey.

om Sristen Schret døde, faldt Godset vog a

deEmen, uenlig til Fre Cbarlora. Fon

Stæd ag een Shtrda haar Sge

lær pa Dod og Fronheds Hu blogkt ngen
Excellene m Sal. br. Seheine Raad Choomen
Lre e EGen or Sen Se
ertilfalden denadelige pleøsiskeSlægt, hvorg,
førse Stanberre vær den i Aaret 17t o¬

Cammer Herre og Ober Cermoniemester Hr. *

gm Sbrl von Plasen, der efkinr Somen
K
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Som denne Sal. Herre saaledes i alle Maa¬

haver beflittet sig paa, ey mindre end hans
romnmelige Forfædre, at giøre sig navnkundig
odg troflittigste Tieneste og allerunderdanigste

vdskab for sin allernaadigste Arve=Konge og
klere Fæderneland, saavelsom og ved Forsyn¬

Med til sit eget Huus vel at beskikke, saa haver
oey feylet noget udi hans sande Christen¬

vus Bevisninger, thi enhver upassioneret
on hannem kiendte baade inden og uden Lands,
bekende, at han har saa stedse ladet sit be¬
vinmelige Livs Lys skinne for Verden, udi al

viselig og adelig Dydighed, at han har efter¬
dtsig er berømmeligt Eftermæle, han har og

dader Sud troligen for Øyne, og giort hans Ow¬

ind høveste Regel udi ake sine baade offemtlige

indegne Forrerkinger, saavelsom i sit gandske
vog Levnet elsket sin Næste uden aa Skrøm,
vuen han af Hieret var en Fiende mod a
vunded, sogte Ret og Refærdighed, og mod¬
eisakUret og Underfundighed, beviste sime

omner al Huldskad og Oprignghed, sa lade
en¬

Nrrets 9de Post var forbunden, at antage de
Ielers Ravn, og tillige føre deres Vaaden. Ef¬
at denne brave Herres alt for tilige Død, er Stam¬
Auet tilfalden den Velbr. Enke=Frue, Frue Eli¬
Werb Christing fød von Ebinen, der igien øver¬
1
vager der til hendes ældste Søn, den Velbr. Jun¬

at Christran Ludevig Scheel von Plessen, sog

fød den 21 Decbr. 1741.
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enhver, som søgte hans Raad og Hielp, see b

fornemme all Velvillighed og Medlidenhed tile,
res Hielp og Trøst; In Summa, han vat o
Israelit, inden hvilken ingen Svig var, en oe¬
uindig Mand i Guds Huus, en tro Mand F
Konges Huus, en forstandig i sit eget Hum,
sit Fædernelands Ære og sine Embeders Po¬
delse.

Hvad hans sidste Svaghed og dervaa Fo¬
gende Endeligt anbelanger, da blev han

Hiemreysen fra Engeland til Danmark, E
han kom til Holland i den Hag, den 1o Fen
hæftig angrebenaf en Feder, og efterat hante¬

mesteds ved Badskers og Lægers Omhu, ien
Guds Bistand, havde erholdt nogen Forlinden
derfra, saaathand 21 kom til Ukrect, daforme

det sig hen til at opvække hannem hæfng Am¬
af Steensmerte, hvoraf haniforrige TiderFe¬

de havt nogle Tilfælde, derfra blev han dog
en fornemme Læge der paa Stæden vest oo¬

ogsaaigenhinlpen Menderhankomd.2sinlge

gen paa de Mlønsterske Grændser udi Wen,

phalen, da udbrød det omsider il Smemn¬
hans vensre Laar, at han maatte sket begten

til Sengs, lod derfore til sig hentede beromen

ligste Læger og Badskere, som bekommes kome
saasom Bifpens af eønskerland hans Een

Dortr Buchholg, sa og Churtonene.

Bung in ien sarr NEed
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in Ham, Fyrstens Liv=Badsker af Zell Mst:
Pdrfeld og ellers Stadens Badsker udi

vuigen, men det var dog alt forgieves.
Der han fiorten Dage for sin Død fornam

dgesræfter merkeligen at aftage ogforsvekkes, lod
vu skristlig forfatte sin sidste Ville (*) med
e3

vnisnelses Ønske over hans høyteskede Frue
2Dorn; Imidlertid har den Sal. Herre dag¬

Vnyrket sig i Gud, og ihvorvel hans Siælvar

egs Gnds Ords salige Trøst og Kraft som

uder af den hellige Skrist og Ordets flitige
Nrelske i sin Velmagt havde oplagt sig et rige
Poeraad, som han i denne sin Modgangs Tid
velvidste at bevare udi sin Guds Kiærlighed,

od daglig læse for sig af Bibelen og andre
Nunde og aandelige Skrister, saavelom den

vt han selv havde sammenskreven til daglig
de Ofer for Gud, lodda til sig kade en
We9ds Tienerefra Fyrstenauudidet Stist

guabrygentre Mile fra Lingen, der kom
til

Fæ Hænde hovnde Dærmenk herl a br. Me.
vige Scheel allerede i Aaret 1691 under Dato
edenhavn den 3 Nov. haver opretet at Tesin¬
dreg eler gidet sin sidste Vilke skriftlig beskreven

asg, som og siden er bekræftet af Kongen under
vuldden 6 Derobr. 1694, som er efter hans Død,
odraf rimeligen maasluttes, denne her omtalte har
drne berroffen hans hos sig havrende Sager og Rey¬
gg..
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tilham d.31,og trøstede ham med Guds Ordssom
efter foregagende gudelig Beredelse og hellige .
olution, giorde hannem delagtig udi sin Sam¬
giøreres hellige Legem og Blod til et vist Panne,

Forsikkring paa detevige Livs Glædeog Saliggen

„ Udi denne hans varende Svaghed blev Fen
til Æres Beviisning og Medlidenheds Foo¬
kring besøgt af mange fornemme og oppene,
Mænd, idlant andre af Hans Churfyrstene,
Durchlauchtigheds af Brandenburg ovem

dentlige Sendebud til Engeland, Velbt.“¬

Danchelmand, saavelsomog afhans Veldt. “.
Broder Hr. Danchelmand, Assessor i
Kevserlige Cammer til Weglar, og Sete¬
bedaf en hans særforbundene gamle Veng ooen

ædle Hr.General-Lieutnane Opdam, somge,
reyst fra den Hag i Holland over 24 Meen
at give ham den sidste Besogelse, da han o¬
hort om den Sal. Herres hastige og uiome,
dentlige Svaghed, udviste og derved den o
rigigestore Kierlighedog Høyagtelse, havigen
ningen bar for hannem.

En Time før han døde, lod han for sigto¬

sin liden ogeeneste Søn Christen Scheeh Eeg

han havde aget med sig paa denne Resse F.

ken houn ektr gorde Destonekeo Buske igen
Avorigheod formanrede at fygte Gnd, om¬

stdseskme ver sin Moder enærbods dg gme,
add
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Se, beslitte sig vag at træde i sing Forfædres
ogoldor, og søige deres berømmelige Exempel,
viket han lovede, og rakte ham sin Haand
Lerpa

g.

— *

—

2

*
Deraa saae har stilke hen udi stor Taalmo¬
54

Red, forventende med mange gndelige Ordøg

Sie sin Freskres Aabenbarelse ul sin Siæles
grening, hvilken og den barmhiertige Gud
vireme ham ved en sagte ogsalig Død den (Aug

omom Dagen Klokken 11, efterg han havde

iget sine besteme Aar og Dages Tal, somvar

ae.gVerden fire og fyrreryve Aar og 21
o
.
—
3.
samme hans korte Levnets Tid har han

4

ggør mange store og vigtige Beneninger til

vondes og Federnelands Tjeneste, og efter¬
videt berommelige Exempel, samt et udøde¬
ÆeNævn og Rogte, ul den Høyadelige

ne ZirogÆre Mnde. Hanfuldkommede
gekenkorr TidenppperligAderdomgkkesaa

grregner efter Aør og Ader, som ester hans
enloskab, og wesmnitedeLevnethvorvedhan
oftder fudkommen, og fydte en Hast en
8Lid. Over deme brave Danske Adels¬
iud (med hvilken de Schelers Linie fra Fu¬

Seskw, Gfhærskeriod søulen Son,
foerhener medet, navnl. Christen Schel,

R

omnme havde den wlykkelige Skiebne at bli¬
ve

428 Hr. Mogens Scheel.
be bidt af en gal Hund, hvoraf han døde migen
ung og gandske kort efter sin Sal. Faders To¬
sin dybsørgende kære Moder til des større Solgg
have trende Danskeadelige Personer forfattetie

vel Danske som Latinske Ære=Minder, ntene¬
Hr. Mlarcus Giøe, Hr. Johan Rangon

og Christopher Scheel. Endnu finde¬
Dansk underskrevet med H. T. G., item et *

tinsk ogfire Danske Epigrammata af Johame
Olavius Præst til Randers, nok et andel me¬

Latin og et Dansk af J. Giessing, og ie¬

at Latinsk samt e Dansk af Dionysius Afdone,
(*) Det af Hr. Johan Ranpov forfærdigede Lam¬
Ere Minde er overmaade vel og girlig udardene.
Han udlader sig over den Døde iblant mange
ore nette Indfald et Steds saaledes: Kevelm,
Srreanaia, brraamnis Klertior er Calla, o
humanior, er Germania, Germanis fideligt,
lela, loalis aeutior, er Belgio, belge fatem,
ram obrgre Aieit, ubigve doevit Prudemn.
Alagnue m Sreeia, in Lara Major, in Fim,

Rarmus, domum grokeskaru ab aogbe E
Angelos, &ac.

858.

2

8

Doenitentzis Schole

den XXXII Kong Davids Psalme
of

er

rng Velbiurdig oc Salig Mands

Grantz Randtzowis
til Kantzov ic.
nd var Kongl.
Majests Befalningsmand off

Sranekærs Lan paa Langeland hans Liig,
der blef hæderligen nedsæt i St. Eiicolai
Airke i Rigbenhaffn den 20 Martii
Aar 1612.

Viist oc befattet nogenlunde
ved

Hans Povelsøn Resen.

denre Tietenbesfin af Salomon Sarter
Aar 1612.

1

—

Foil.g.

Ee

Det
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*
4

*
*

4

Den lærde Resen, som har forfatted dem¬

E

Klage=Tale, harvedet Tilegnelse Cmm¬
overleveret samme til Frue Anne O¬

senkrantz, Sal. Frang Rangovis til Fe
Hov Esterleverske og hendes Børn, nemligge.
og V. Erik Kanzov, Friderich Kange,

Johan Kangov, Henrich Rangov,

Frue Anne Rangov Æ. og V. Just Her

Frue Sophie Rangov, Æ. og V. enfoge
Gyldenstiernes, item Jomfrue Rirstine doe.
gov og Ifr. Helvig Kantzov.

Han udladersigangaaende de Tiders Time¬
saaledes: Hvordan det gaaer til i Fiendessomn

ogsynderligen naar Krigs Folk faae Overhoen

og maa saaledesraade, med Skenden ogFom
4
den, Hoer og Mord, og all Modtvilighen,

idel Ondskabs Lyst, det finde de, som saadom¬

vergaaer, langt øver alt det, som ande oo¬
tale eer kunde skuve, da de Døde ske dlom,
ynkeligen berøves og kastes nøgne bort, som¬

uead Løste um ad gem vørgen
ligen medfares, som de skulde end engang e¬

tres uden all Naade og Barmhiertighes.

Naar Gud, der paaminder os som en Foo¬
Tærøblver hoaf ot, un hav Fon¬
sid

Frantz Kantzov.
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iger idets Sted slaaes hen i Veyer og Vind,
agt kommer samme Fader os nærmere med sin
vuide Haand, skriver sin Lov paa vores egen

vderog Hud, paa Hoved og Hals, samt an¬
demmer, bruget hertil sine lange skarve Pen¬
t Spiber, Spyde, Helbarder, Slagsvær¬
Rapier, Kortlasker og andre Vaaben og
vrnlker, tager sig vort eget Blod for Blek, at

aerkøde Bogstaver staae os neden fra Top til

Me, at Aanden og Livet fyder ud tilmed, at
nederpaa, somofte saaledesfarer en Fandens
ogde til Helvede til Herredage, eftersaadanen
ruling, som man paa det sidste faaer at hyde
oug.
*

igdgende denne Danske Herremands Levne

Srteone skrioer Bipen saledes Den Ær¬

o Vebordige Frang Banpov ii Ran¬

afod paa Segeberg i kame Holnen
ggs den 28 Augnski. Has Fader va
Trog VmSal. Hene Henrich Ran¬

uBredenberg Kongel. Majest. af Dan¬
Srhans Sradeholder udiLane Holsten,
desin store Foustand, Lærdom og anden
ndeSkekelcheod, var va bekud, og hov¬

dderonk blan de Fomemumeske vdrt og bret.
de gder var Æ. og D. Frue Rirstine

Helle. gf uhrgammel Slegr af Iylland

a Hriugdom Sleøvig. Hans Fæsade
Ton T. Hre Jehan Aangov, Ro¬
Ce 2

dete
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der, Kongel. Feldt=Øverste, og Stadtholder ig,
Maade. Og hans Farmoder Æ. og V. Fe¬
Anne von Walstrup. Hans Faders Fam¬
der var Æ. og V. Geerr Kantzov til Fe¬

nerov. Hans Faders Farmoder var Æ“
V. Frue Idde von Blumen. Hans F¬
fader var Ærlig og V. Frantz von Hae,
Drochenborg. Hans Mormoder Æ. o*
Frue Kirstine von Kammel.

4

ders Farfader var Æ. og V. Mand Piden,

von Halle. Hans Moders Farmoder Ø
V. Frue Elisaberh von Bodmer.

Videre er mig ikke befalet herom at tale,
gjøres og ep behov saadamt langt at opige¬
om hver Mand nok elers vitterligt er, dim¬
en heel Bog om de Rantzover med deres
Sager og ypperige Bedrifter findes ved Fo¬

ten at være udgaaet, den ædle Slæg detogm
ligen end ydermere beviser, sig til des siotm¬

rommelse og Eftersagn i mange Maader.

Hans Vebr. Forældre holdteham hiomen.
6
Skole i nogle Aar, og lagde Fundamenenog
ter den Tids Leylighed, til Guds Kundten

æde Sæder, hvorpaa hanaf hans V. Feo
er bev forkende il Løven iEledertandge

der vær den sorumnese Skde mun dog sen

afee. Æm ignten in seN
§
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rngen, og var hos Hertug Philippo Wilhel¬
idg Printz af Granien, indtil han blev fangen

Hue d' Alba, som førde Krig, der paa
ougens af Spanien Vegne. Samme lod

vinl dog ogsaa omsider løsigien som en Student,
ag sin Velbr. Faders Skrivelse, som for man¬
o Aarsagers Skyld høyligen blev anset og
Re.

Eiden er han dragen ind i Frankerige, baa¬

de Lerdoms Skyld og det Frangøske Sprog,

ohoilket han forfremmede sig vel ved en tre

ade Luid, saavelsom og med andet at fate

en ung Junker vel anstod og fornøden var.

vira kom han hem igien, og gav sig ester sin

at Faders Raad, i Gaarden at tiene Høy¬
id songelig Majester Kong Friderich den

den, hvor han forblev udi søp Aar med
ade Kongel. Majeskt. Raade og Gmnstial¬
P4.

rhan blev forlovet fra Hove, bekom han

digesnærd Tjeneste Aorsøer ud Fortch¬
d o sden Callundborg og Silkeborg

aten han havde i Forlebhnngi ere ogseyve

ouusdse CranskærSiotiLangeland
dder Aars Tid, til et Vidnesbyrd, at Høv¬

Bsong Friderichhavde ladet sighans Tie¬

dervelbefade, beroedehanem vel, og havde
Ee 3

han¬

434
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hannem kiær, ligesom og efter ham vor alletnen
digste Herre Kong Christian.

Han haver herpaa efter sine Velbr. Fom¬
dres og gode Slægtes Raad, betimeligen den
betænkt paa den hellige Egteskabs Stat, saaoe¬

haver, da han var 29 Aar gammel, ladet oo¬

om den Æ og V. Jomfrue Anne Rosenkrann
Æ. og V. Erik Rosenkrangis til Kestimn

som var Danmarkes Riges Raad og Kon¬

Majeste. Sradtholder i Horge, og Fe¬

Helvig Hardenberge af Areskov deres 2o¬

ter, saa hun blev hannem tilsagt, og stodoem¬

Bryllup udi Svenborg Aar 1584.

Dehavesden levet iet gædeligt ogberg
Egteskab udt samfulde otte og ryve Aat¬

værende Tud haver Gud uigeligenveligne on

Egteskabs Stat baade ellrsog synderigenen
nie Born, saa at Æ. og V Erik Bangn

er fød 158s Frue Anne Kangov ig

Jomft. Mlargrerhe Rangov 1f88, so¬
øde samme Aar, Friderich Kangov ggg

Frue Sophie Rangov 1891 Jomft. C
stine Kangov 1593, Johan Bangov )g,
Henrieb Rangov 1898, og Jomfr. Fet,
Kangov 1600, saa at deore endnu leve en
deres Sal. Fader.

Men

Frantz Kantzov.
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Men som vor allernaadigste Herre og Konge
* (Fior geraaden i en aabenbare Kriig og Feyde
id Sverriges Rige, haver denne Sl. Mand

dingen og med al Troskab ladet sig bruge imod
ogel. Majest. og Rigens Fiender, som en op¬
vig Riddemmands Mand egner og velanstaaer,
ver nu Hans Majest. i Aar havde forord¬
d Rrligs=Folket at skule drage ind i Sverrig
Scher den Sal. Mand ufortrøden ankommen

vgt ham den hvide Jydske Fahne er ant¬
vet og bervet, hvilken han og forde til sin
9g.

Soin de nubare kommen lykkelig ned af We¬

ryydland hvor Skare var afbrændt med
iog ggvlle nu drage fra Bahus til War¬

„de er vor alernaadigste Here og Konge
vide Rorere kommen i en Skemygel med
Senske, smlaae derfor ham Den Kog

Nand, som bodte sig mod Findene det

dermelige var med Fmen, blev paa det sidste
indgert, drebt, og bielslagen i Halland den
vedernari, (ar 1812)dog saa, at en af

Segre ged Fanen i detsomme, og førde
oegea, somendmholdes her over hans Sl.

gg.

vans gandske Levnet haver altsaa været ser

Falvrrediesindørpve Aar paa det søven¬

detæ orre Clmaeterske Aar og s Maane¬
Ee 4

ider,
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der, efterat han tilforn havde havt sin Sø
god Agt, og bereed sig til gierne at udstaae ho¬

Gud efter saadan Krigs=Leylighed vilde tien
Bag denne Klage=Tale er trykt den 32 5

vids Palme sangvis forfattet, samt et Lai¬
Vers.

♑

5

c

Programma
over

Govel Øinding
vougel. Majests. Etars og Justirs=Raad,
esor i HøyesteRet, samt Cancellet og Con¬
sskorid, saavelsom offentlig Lærer i det
Græske Sprog paa Kiøbenhavns
høye Skole.
udstæd af

Mag. Johannes Birkerod

iige soumt offentlig Lærer udi Histørien og Seygra.
phien; Affessor udi Consistoriø.
skreved

den 16 Junii 1712.

*

4

*

4

Kden Sonden har bragt Dødelighed ind
2 Verden, er der ingen Afvey at finde
for nogen, der er gaaet ud af Moders

horved han kunde undøaær at vandre aa
ae Gang, som til sidst fører lige til Graven.
Menneskene ere i den Tilstand, at de ligne en

Wde, der løber ud paa Agerne, og vedat løbe

ider oat løbe; Deres Levuets Lys holder op
Eef

24

438 Povel Vinding.

at brænde ved det det brænder, ved atse
formindskes deres Liv hver Dag; det s—
Skiebne alle uden Undtagelse ere underkaste

Det eeneste de kand gjøre, er at stræbe at F
evige deres Jhukommelse. Kloge Mænd so¬
dertil ved at sige og giøre det, som er værdige,
storien og Skrifter at antegnes ogerindres. 2o¬

te er deres Liv, som ikke tabes naar et skrovem,
og brøstfældigt Legeme nedbrydes, samme bo¬
ved hos Efterslægten, naar de selv ere gaaet o
iEvigheden; Dette eret Liv, som Æide ikke Fe¬
tærer, men som voxer med Aarene.

Berømmelige Mændlevesaaledes i Skrisee
andre Æres Tegn, omskiønt de ere tagne oo¬
fra os. Deres Rygte har ikke endt sig vog

res Død, samme bliver ved endog efter oem¬
Død, sa den er ligesom udødelig; Saaee
bar og Høvedle og Velbaarne Mester Fo
Vinding, Kongl. Majests. Erars og Jome,

Raad, Assessor i Høyeske=er, samt Co¬

celler og Consistorio, offentlig Læret

Græske Sprog paa Kiøbenhavns Fe¬
Skole, begyndt imedens han levede, at baae,
Vey til at foreviges. Han var en Pile og

lærde Verden, en Forfremmere af Retseroe,

bed, en Demostenes Norden et rart Aoe¬

ster paa Gudsfrygt, Forstandiched, og So¬

modighed; Der var mange særdeles Dyder Fo¬

hom, saman har miske mandeia ingen.

Povel Vinding.
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ver man har i ham tabt een, som veyede op i¬
nomange, Hans hastige og uformodentlige Død
derfor desto bedrøveligere.
Jan var ligesom fød til at forfremme det al¬

undelige Beste; hans Sind var henvendt til

vunmelen, hans Hierte oprigtig imod Gud,
vuds Hiertelag fuld af retskaffen Ridkiærhed,

vul bar retfærdig, forstandig, mild, behagelig
Iøeleven, han hadede ingen uden dem, som

nede hvad der var skikkeligt, han undervistede
vunrundige, hialp med Raadiwvilsomme Ting
in Formue understøttede han de Trængende,

audvar bilig imod enhver, og faldt ingen uden
djeb befværlig, hvilket skede allene, ved at
vedet almindelige Beste til Tieneste; Saa¬
MMand tog Døden bort, hvilken ingen, uden

atbare onde, havde ønsketat skue døe, dog

Me Bigte bliver bestandig.

Mrat fremvise et Speyl, hvori man nogen¬
dkeand se denne berømmelige Mand, vile

ger indryke etr udkast, som han med egen
vund har gort, og deri vel beskrevet sit Levnets
delkerelig, men dog sklg, sa der der¬

igder demn, som aftrøne store Brge endog
3øre Ring.

an blev fød i den Kongel. Residenee=Stad

ad Belepringens Tid den 8 Septembr. 1652
74f
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„af Faderen Kasmus Vinding Hans Fo¬
„gel. Majestets. Erars=Justirs og Cancelm

„Raad, Assessor i Høyeste=Ret og Com¬
„storio, samt offentlig Lærer udi Historien *,

§

„Geographien paa Kiøbenhavns
7
„Skole; Til Moder havde han Ingeborl

„(obi, Biskop Jacob Mathisens i *
„huus, og Anne Bartholin deres Dom¬

„I hans Forældres Huus blev han saavidt o¬

„dervist, at ban den 26 April 1675 bled o
„skrevet som Student, da D. Raømme Øo¬

gtholm var Bector, og Docr. ole Bom

„det Philosophiske Facultets Decanus.

„Han øvede sig strax derester paa Klofennn

giat orddele eller dispuere, samt udstodd e¬
„rvendeOverhørelser. Aede Tingsonseen
„demere ere pligtige at giøre, paatog bansgen
„lig, at han kunde lære desto bedre sin Fem¬
Ø¬
„at forestaae dem uden Stolthed og Bitkeng

„Aar 1877 den 17 Febr. behagde det Fg

„genat udnævne hamulofentligLærer hom,

gres høye Skoler, hvorved han end mern
omumredes n at paatage sigenUdenlande an

nse: Det første Stæd han besøgte, oa

„Hollandske høve Skoler hvorhan ongen
„wed Friderico Spanheim, Burchers

„Wolder, og Alardo Uperman, men F

„gleme dog ep der hos at bese de kostbare
8*¬
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dralter, som giordes i Himwegen til Fydens
Slutning.

I Engeland lage han i Huus hos sinkiæ¬
e Morbroder Docr. Jens Jacobeus, og

delt meget vel lidt af Biskopen i Oxford, den
øhærdige Docr. Johan Kell, samt Ed¬

ard Pocockio, at man ey her skal nævne

vrunge andre berømmelige Mænd paa denne
etsalige De.

pefter 2 Aars Forløb reyste han til Franke¬
og, hvor han først besaae det heele Land, op¬

oodre sig derpaa, et heelt halv Aar til Endei
gris. Der paa Stædet havde han megen
veigte af den Omgang han plevede med Ju¬
derud, Casimi, Alexio, Fouchenio. Der¬
adetkom han til Seraøborg, hvor han ser¬
grres var kiende med den øverste Borgemester

Sederico, og Hr. Obrece, hvis Skiebne

ag alerede Verden noksom bekiendt; Der i

gden estede han sin Broder Jacob Vin¬
ug, som han lod sommelig og hæderlig be¬
nrnde, var og tilstæde, da denne Keyserlige

ige Stad uventet mistede sin Frhed.

=Da han i Aavt 1681 var kommen hiem

soigen, og tillige havde taget Sæde idlant de
ovøplærde, efterkom han strax, hvad hanefter
an Bestalling, ogAeademets Love, dar pligtig
„at
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„at giøre. Efterhans Forældres Raad og P
glie giftede han sig det følgende Aar med Joinn
„Margaretha Sophia Bøgvad, som o
„Anders Bøgvads Tolderens ved Øresum,
„Told=Kammer Jomfrue Dotter; med hem¬

„avlede han Rasmus Vinding, der sidenoe
„Cancellie=Raad i det Danske Cancellie, *
„ders Vinding, Ingeborg Dorthea *
„Anna Sophia, hvilken sidste alt længe soe.
ger død.

„Efter Kongel. Befalning sad han er Ae
„Hof=Retten, fiorren Aari det DanskeLe¬
„cellie, rre og ryve Aar var han i Hovem,
„Ret, og forrettede Justirsiarii Worms Ee
—

„bede i sex Aar, naar sammes Helbred ikke e
„lod ham det selv at forestaae; Imidlerid oe¬

„ban af Kongen giort til Justits=Kaad,

„siden af Kong Friderich den Fierde in g,

gtars=Baad, Voreshøye Skoleforsømteon
pey, saavidt hans andre Forretninger det ooe¬
ptilstæde; Han va Værgefor Vor Frue Fo¬
Ksam Em ir SkeenSRNN
„orchens Collegium.,

Dette er hvad den afdøde store Mande,
opkiendte Pralerie, men var fornøvet mieg

sige Sandhed, seiv har vildet optegne til dom¬

og den tilkommende Efterslægtes Undereinnge,
Han hande a sadamn Sudelæ, at hol Feg
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We esterfølge sine Forfædre, end rose dem, hel¬
Røre det, som var prisværdigt, end meget
Norom. Men endskiont han ikke taler til

uids egen eller hans Forfædres Berømmelse
unde viso dog alle hans store Fader: Sorøe

Siøbenhavns høye Skole, ja den hele¬

ide Verden veed af hans Lærdom og Fortiene¬
ærsig.

voor mange veed ikke at hans dydige Moder

den Ære for sit Kiøn, hvor stor en Mand

vire hans Mofader, der paa den høye Sko¬

nderviste andre Velralenheds Konsten;

Hovevar han en Hof Prædikane, ogi

rguus Stiften Biskop, hvormange Sinde¬

de desad ikke hans Mormoder: en Dotter
Mdnavnkundige store Lærer, Casper Bar¬
duing Skude man her gve Talpaaale hans
anvelde Fofedre, vile dise Blade lange
øderslaae. hvormange Fudkommenhederbe¬

Nulkesko, Beraonng af sanme kune.

debankelig alsge, hvadenen hanhavde

Segksinsamle, dler samken afhan.

adder i sin Ungdom hung, og dehos

dg usteogmed skt Spxempei, at der erstr
roltpaak tæle sknr. Aanrs Tlber og Fer.

di Stdermger iAaærenes Tivert. Eterat
dhoden paa Aar, et andet at være moden

dMdenkabr ienandoguneden Ader.

For
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For ep at samle all sin Lærdom paa et Se¬
forviste han sig selv godvilligen sit Fædernelanen

og drog ud blant fremmede, hvor han omgtm¬
med de største Mænd, som de Tider frembrigen

nemlig de, som enhver paa den Tiid giorde p
en Ære af at have seet, om ikke hørt.

Han gav dem Prøve paa hans Indsigt a.
denskaber, saa at han med Berømmele ved,
Hiemkomst tiltraadde sit offentlige Læresem

de, da han i Forveyen havde forklaret og ve

ril Ords over Luciai Dialogo de me¬
peregrini.

Ttar in Krrlg Lnne EaNe

han i en og redive Aar, med Æreog F
for vores høye Skole. I detGræskeSe
underviste han med særdeles Behageligheden
besad en stor Færdighed i det Larinske, oo

hver hørte ham med Fornøvelse offentig Fen
De Afmndese Taler han har holdet ovelso¬
Uge Pringer, Herrer og berømmelige Men
viselig ham seb ikke mindre til en Erndringe,
de ere dennem. De Vers han unde Foeg¬
Aæ in amn a ÆSæmNN

Ern Arengem Spns saNNN

22 Sxr hd imn uvRNde
Lerer, hus Raade kmdefele. Boboen.

brder. Studenterne fandt i hans Peioe,
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vnder kunde undervise dem; Borchens Col¬

Ranter har at takke denne Forstander for
vid Omhyggelighed for dennem i alle Tilfæl¬
) Schelernes Stiftelse forøgede han saale¬

og a der kunde blive et dobbelt Antal af de
ohhebære samme. Hvad der kand findes op¬
ige hosen Raadgivere, fornem veden Stats¬

vund, og nygtig hos en Dommere, fandtes

hos ham. Enhver kunde frit komme til ham

dente gode Raad; Han var en kjærig Egte¬

jger sin Hustrue, ligesom en from Fader for
8en
vu indrettede alle sine Gierninger efter For¬

oigded, vor Frue Firkeblev forbedret, op¬

ertøgberliget ved ham, vi maa derfor med
gte anse den 27 Mærius, om en vide¬

BHes. paa hviken u mstede vores Vin¬
Nren Rand, om begge Kongerme Christi.

asemre og Friderichden Fierde havde
ngaadesor, og gle Rde. Detsom for¬
ateslageer, at vi mstede ham Ha ufor¬
rnnge, Han kom om Førmddagnak Ki¬

9besgte sin gode Ven, Sats=Raad
der Sleg, der Lgte an den Umge Je¬
deornlulenius ofkenlige kererikægeKon¬

der Bærholin, men sir aa hom vide gaae

9; Bærgemester, sam Doetor Johames
Atgeotos Prærnkrus gonde sia, drebe
an Hsk, gkræ houne Uedlie Sfel

* r.

hav¬
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havde boet i hans skrøbelige Legeme i tre *
halvrrediesindøryve Aar, 6 Maaneder oo
Dage.

Hvorstor Forskrækkelse var ikke hans Dooe
alle. Fædernelandet savner nuen stor Mand,oe¬
Enke en uelignelg Mage, hans Børn den oe¬

Fader, hans Bekjendtere en oprigtig Ven,

Kirken et gudfrygtig Lem. Men hvorfor ome,

ivres over Døden? alle skal døe, Gud tage
Liv bort, som han selv har skienket, hand Fe¬
Rygte er ikke død med ham, han skal ihme,

mes af os og Efterkommerne: han vat o¬

der bered til at døe, han er derfor gaaat oo¬
Saligheden.

Saaledes er det med gndelig=sindede, oo¬

som en Iid, der skiules med Ake, for atfo¬
desto klarere; som Korn der nedsaaes foroom¬

munE. ehum mauude
Ealand Sgneegn gg KGdeNNE
Biskop iSiellandi en ofemtlig Tale, tim¬
en Marad ekhan agn gan Eee¬
Afdøde en Ære, som han har for oere Aat m

giorre Biskopens Fader; tilsidst skal erindre
Vinding levede som en stor Mand, ogoo¬
n e in bem aa Addggeg
16 Junii Aar 1712.

Under Academiets Seigl.

08(0) 50

o

Programma
over

Sal. Wathias 49
Sorm
nongel. Majests. Justirs=Raad og
Præsident i Ribe.

5.

udstæd af

D. Hans Wandel,

uie, første ofentlige Kærer i den heligs Skrist
m Kiøbenhavns høye Skole, samt Bisdder
i Consstorio.

5
,

skreved

* *

1

den 14 Martni Aar 1707.

.

— 11.

1 8.

) ,* 14 —

* eydt.. &a
e *, ,
852

5.

F

C

21—

i1

F

Jre sesdbemske Æreminde haver frem sir
a8 nange andre havt den Lykke at blive omt¬
nædet i Dansk Dragt ved den lærde
vogger.
Der biver her nesten Oed il an¬
Nogkersalede om samme lerde Rand

Ve.70, høver lader det vede for Lyset, dog
ridt fra der Tilegnase=Skrist, han haver
Ndran som er indrenet m Justh. Raad

Mio Worme seladeEnke Frue Mlar
ide de Hemmer, som hrndes Bør
Ff2

Vel¬
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Velædle Ole Worm, Bisidder i Consistorn

Collegis, Lector samt Cannik i Aarhuus,,
sammes Kiæreste Carharina Knoph, Pio
dent Casten Worm og Doct. Christorg
de Hemmer med sin Kiæreste Sophia Stom,

samt Magister Søren Seetup, Dompie,
og Cannik i Kibe med Susanna Carharm

Mern
2

R.
—1
*—

2

Saa gaaer det gierne omsider til med Pe¬
neskene, at de oprigtige og fromme maa igg,
ppperlige Mænd wder den kamme Sklebuge,
den gemene Mand, lad end lærde og forme,
lige Pariovter teve en Tnd lang, og dere po¬

belige Gerninger og herlige Bedrister em

re bekjendte og kundbare, dog erdeten storse

de naar endeen enesteaf saadamne doet o¬

Saaledes bliver det alt verre Dag fge L.

saa tage Døden ekn bort efskr en anden o¬
er ingen saa from og audfrygtig, han me

Ein Kem En es line

gen sand Dyd bos, denne Lig=Kiste,som Fe.

beres, og duskaluden aa Lovlsie aige¬
Ugger begraven en sand Ovrigtighed iogen
Lrn Ers a nrakbNRNNe
ider den haver i sig den Velædle og Veiloem,

Herre, Marhias Worm Kongl. Moterng
Ga CanrKesdaa ft ERndrRN

Wse. Emaa om he a drsse
Nan n Aa Sas uag
gek
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ee fandtes en retsindig Gudsfrygt, og grundet

verdom, enten det angik Poesin, ellerdybe Sa¬
*er l andre Videnskaber.
vun skræbte altid fra sine spæde Aar af, med

deslkrighedog Vindskibelighed at kommefrem,

Sinnrede intetmindre end sig selv, ogendskiønt
ddilt og ofte maatte fornemme adskillige Lyk¬

d Forandringer og Omskisteler, varhan dog
alamme, saa vel i Modgang, som i Med¬
de forladende sig paa sin Gud og sin Sam¬
iged, hvorforeog hans Navn, og store Con¬
de adskilige ham anbervede Forretninger
ftørste Berommelse hos Efterkommerne skal
* g.
inde Kiber Bye hertale, hvor skulde den

guder ønsker ham, om det havde vere mue¬

esbleligt Lp her, at han maare have levet

ddegersbor Rye, Vesk og Opkom
drodaglig kunde veme sis øde ogtienlige
Vftea hom, oeserkommnamn Kkderærende
oghamn, Ren hvad hulbver ut ar ønke,
SHodhar bestuer der; Døren vipe ike

ridern, G den ører sn Mar sa val mod
age, sommod den anden, og undser sig
dnt Drhune ogul veret on Bgker,

van maatte have lever med ds endnu i mange

4 egug ERS a Lose

ide hos store Beaalenhed oh hene Mrn
Ff3
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vi og enhver, som har kiendt ham, med Far¬
dring maa bekiende; men eftersom Døden,
have sin Villie frem, ønsker man det kun Fe¬

gieves, som ikke kand skee, og klager manse
der omsonst, hvor der ey er Haab tilbage.

Men omendskiømt, du Sal. Mand, tria¬
Met u Lge at mugs SR

man ey kand komme tilbage og nyder mm,
den usigelge og vopløselige evige Glæde, so
andre her strider for, stræber og sukker efke“

ær det dog biligt, at vi kortelig erindre Me
og Levnet, din store Forstand ogsonderige F.

me og Færdehed, at dit Navn ikke md doe¬

skal bortdøe, men at han med berømmei
termæle efter sin Død kand ihukommed
han
i sit Liv prsisøværdig levede, og drog e¬
Yndest og Vellidende til sig.

Sa an ier abags und tudgen

.

Hrræe med stoørste Berommelseharforeterigg
den, kundedetikkefaae Rum paadise faa oen

ogderforbvn den S. Selist lvendeen

menae a ugignr unNgeg

ved sin egen Huand opegnet, saatdes so¬
eter følger:

Am icKmn GfberdemKRNN
HiThbenhavn af hoyfornemme Foio¬
Sn en en teragtrNid
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iide Mand Gle Worm, offentlig Lærer i Læ¬
Sonsten paa den Kongel. høye Skolei Rig¬

idavn, som forsinemange ypperlige og uskat¬

vigge Skrifter saavel uden som inden Fæderne¬
eherhoyberommelig. Hans Moder var den

ede Frue Susanna eade=Dorter, den

derværdige Doct. Mads Jensens fordum
Neopi Lundi Skaane hans Doner.
vrn hvad Forandringer og Viderværdighe¬

han ist Liv har skuldet fornemme, somes
glhans svæde Aar at ladesigtilsone, dahan

diugmaaremiste sin kiære Moder og maare
Fndden Sornig, for han forstod, hvad
udførke med sig. Hans kære Forædre lod
aistear bed Dacbenakve, og indvode isin

ude Shrstd, og endkion han da maare

eheligsin epenkiære Reder, skhan dog

Mdogfrstnlg Stk Reder igtn, den ve¬
Fremalene mlorseld sombærrpmm¬
Bdgselighed for ham, end en Boder for

de aern, sa han smeø ø a hove tabd

ndere Pesen, men der bar Rarn, Gu
dogrdrdætfoe ofernere sun bladrer
vund arhm kude ofosre, (keogepnuge
Bern, som sue sgre, ogat hm medan
aels Tjenskferdighedi slige Maader maane

s.3

Ff4
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Han forblev saa hiemme under sine saa Fo¬

frygtige Forældres Opsyn, indtilhan videreee¬
de fatte, da han privatim blev undervist Fie,

me, indtil han i sit Alders ellevre Aar blede,

i Tiøbenhavns Skole, den han søgte m¬
nirrende Aar.

Disse smaa SkoleØvelser har og noget Ee
hos sig, somunderriden Lyst at komme forsoe¬
hvilket undertiden Lyst til Fribed fører mid e,

naar kun Laster og Udyder, og den semme 2
gierlighed til at raade sig selv bortages; )
anderledes anvendte han sin unge og blomse

Aar, som han og var for sin store Finigen
Vindskibelighed, Gudsfrogt, Lærvilighedoo¬

diched i sær afholden af sine Skolemester 4
¬.
hvis gode Samtykke og opperige Vidnen

han Aar 1ss4 blev dumiteret og forlovet o
rademet her Biøbenhavn, og der indge,
blam de hæderlige Studemere Tal, da .
Ard Laren ar in aae a vre,
D. Chomas Bang, offemlige Lære¬
4

helige Skrist, og Decanns ved det Phige,

ua on æat a ogtmnE

Bartholin.

Sden den Tid var det hans største Fo¬.
Kvm a SLGSTRNE

E n ÆStrderdegnieg

tl, og handeelers ser stor Lost oo Beserngen
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vie ogkiendeadskilige merkværdige Ting; Men

ag han var i sine beste Studeringer indfaldt
drden store, og snart over al Verden bekiendte
vgk, som saaledes fortærede alle Ting, og saa
Melg tog afsted, at Forældrene maatte forlade

vornene, og Børnene igien Forældrene; Og
vun da hans gode Fader, som og døde samme
ehyntres af Kiærlighedtil denne sinkiære Søn,
det skulde være raadeligst for ham, noget

igerind at forføye sig herfra Stedet, vidste
audlingen bedre at recommendere ham til, end
ind kiære Svoger, den velædle og høyærvær¬

*Mand ulag. Jens Schielderup, høy¬
venkeret Biskop for Bergens Stift. Men
ogebar han did ankommen, for han førgelig

gite fornemme, at hans kiære Fader ved Dø¬

Mrafsangen, og at han skulde forføve sisg
rdigen, til videre at opvare sine Studein¬
Mdat han ogsaa snarr derudi maane for¬
ige Eykens og Tdernes sorandelge Om¬

at Vilfaae at vige for Lykken, somal¬
digger fsorog, sanege os de Forsag, som

38den skatager os omsider.

Somn han nu kom tilbage til Riøbenhavn,

od han saavel Eramen Thevlog. som og

enkede for sin Dimis og bekom derfore sæer

gnnelge Skudsmaa Aar 1687, den 1730¬
vl. Endskiømthan ikke havdeslagersit Smd
ogse Studernger, vide han dog og deruø
Ff5

ud¬
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udvise sin Flittighed og Nemme samt ey iim
lade noget, at han so med Berømmelse vilde se
ende sine saavel begyndte Studeringer og—
vise, at intet var saa besværligt, man io ved
duelig Vinskibelighed kunde komme der igiennen

Hvadigiør, vover og stræber so et got Ae¬

neske i sin Ungdøm, i det Haab, at hanisee,

tiden og omsider skal uyde Glæde og Belounne
derfor?

Saaledes anvendte og anlagde han sin 2e¬.
med Ære paa vores høye Skole, at hamg a
udmedansmuN
begive sig uuden sit Fæderneland paa frenen
Stæder, der videre at forsætte sine Studen

ger, vel videndes, hvad Fornøvelse Resse Ee¬
med sig, hvad Fordeel dervar vedlærde gen
Omgiengelse, og endelg, om epandet doom¬
uyrig og fornøden det var at forandre Sten

hvorudover han forsømte ogintetaf det, soe¬
øntes der i Fremtiden kunde være til hand ge.
del, menforrenste Aar 1637forst il Holom

hvor han besaae de rareste Merkværdighede.

de berømmeligste Sreder Amsterdam F.

lem, Leiden, Delse, Korrerdam, o.
drechr, Gravenhagen, Urreche, oo
Biennem til Brabanr, hvorfra han efterat oo¬

bavde beset Bryssel, Levven Brede e¬
Edenn ig GereKeg ten Kdl GSEW
8saae der Genr, Brugge og Slui4P
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maade udi Zelandr, de berømte Stæder
Besingen og Miidelburg.
Men som han, for desto bedre at kunde fort¬

ne sine Studeringer, ønskede intet heller,end

ungaaes med ypperlige og lærde Mænd for¬
rde han sig igjen til Leiden, og omgikkes de
ideromte MændCocenium Hermium, de

Vge Regium, Joh. Fr. Gronovium, og
rg Thystum; og som han der en Tidlang
ide opholdetsig, begav han sig paa Reysen

Tirgeland Aar 1s60 og kom først til Lov¬
dg hvor han strax efter sin Ankomst maatte

idgrueligt og skrekkeligt et Syn, at Kongen
ue miste sit Liv, ombringes ogtages af Do¬
Afsine egne Undersaatter, og Kong Carl
Anden ester 12Aars Landsiygtighedogsor¬
Digen atkomme til Thronen.

Vonden forblev han ep længe, mensane

doge M Oyfdrr, der blamtlærde Rendog
dedleger a frgleme det, som hen sa

idghrde hørt ogset blam gmen Mand
Jonden, han fant ogsa det som hansøg¬
Afoerden der at han daglig sornøvedes, saa
Vftore ogforderes Lærdom høyberemme¬
ge
g

Mænds Omgiengelse, som og vedandremer¬

Nos mange rare Tmg, som der forefalder,

Sthanogen liden Revse, for at beste Srøm¬

Ne. Sahe, Bristoh, Gldestr ogCam¬
beid¬
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bridge, og er det ikke her alt at opregne Fe¬
rart og gammelt den Sal. Herre foruden dem

der i Landet Underveys besaae og noye togiie

Fra Engeland satte han sin Revsetil Fee
Lertge, hvor han igiennem Picardier ame,
6
lykkelig til Paris Aar 166' den 25 Mad,

saae der Parlamentet og det merkværdigste,
der i Overflødighed og med stor Pragt forioen

og giorde sin Opvartung til Hove. Detfto ,

øyede han sig til Orleans, hvor han nese,

ere samfulde Aar opholdte sig, for at gere ,
ferdigi Sproget, og andre berømmelige nooe
dige=Øvelser, saavelforsinegen Sundheds Sem¬

somog, at kunde desto bedre skikkesig iblan ge
i Verden. Men som Dyden i hvor mege
end søger ester en at lade sig tildne, kan
ep saaledes dølgesig, at densodrager ales Fo¬
eter sig, saa bleve og derudover adsklige I.

Embeder og Bestilinger imidlertid hanen en
vilig tibudne, bvike den vrivlegerde Eoe¬
Tlarion sammesteds som Æres Tiler igen
og vilde de bave aflagt ham med at blive Fe
uæe eenei AlestgtSN Ndg
slde, som han og paatog sig, men paa ae¬
Maade han defor mndlog sig, kand han o,

remiuger, bvike han sammesteds have amen¬

in=Br uakiane Indkerone, We son goe.

han var sadam en Mand, somale harde sgg
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oe Gat der fandtes hos ham det, som man

seigtedes søgte hos mange.
4

9 værende Tid opholdt sig og til Parie

vund Kongl. Majests Ambassadeur den Høy¬
deog Velbr. Herre, Hr. Hannibal Sehe¬
gge, hvis store Bevaagenhed og Tjenstvilige
vinod sig den Sal. Herre tit og ofte høyt be¬
imede. Imidlernid besaae han og Blois

Ae, Londun, Bechelieu og Seau¬
, dog i alt dette havde han ikke fornøyet
d8e Røgierighed, som der vare endnu am¬
vedlige Stæder tilbuge, som ham ikke havde

de Porudoverhan oggiordesig færdig at reyse

nromn Jralien Aæ 1663, og kom igtennem

vrin, Cassal, Valende og Pavie til miig
Vbesage der det, som Raturen seibv maa

Ndor hove gort sn Mesterstyke ma, omog

ver adsklige forunderlige Ting, som de

destdefinder, og ueksom kand sornnor ser.
6.

t hværledes vi dog uyser og siyter om¬
3

di38eden, aa nbver dg lade søder staae

Mrere, og ærmdre føde, a hm ud at
d Forsktand tager sie Sager pet i Agt. Det

Vo den Sal. Herme Bisallors kvede
iven st Frdermektand medberømmeig Esten
de at han endog humme i sit Fæderneland
idevar esker og afbolder, som os Høvlovig

Mernnese Kong Federicdh on Kredie lod
kien¬
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kiende mod ham, da Hans Majest. beviiste de¬
den særdeeles Kongel. Naade, at han selFe¬
maatte begiere, hvad han syntes der i Freminen

kunde være ham nyttig, hvortil han iallerdgen
Underdanighed intet andet svarede, end at F
øilde stille det i Hans Majests. egen Naade,

hvad Hans Majest. behagede, var ham ien

og tienlig nøk. Men som Hans Majeste. *

vidste af hans store Forstand, Skikkeligheo)

Conduite, lod bemeldte Sal. Konge, Kong ge¬
derich den Tredie Aar 1664 den 12 Sehl.*.

nem til sit Fæderneland hiemkalde, sor at o¬
Printz Georgs Hofmester.

Nen læme etuagteramNN

dighed, og intet saa fast, at det so kand som
a een aa meet snW

Majest. af sin sær Kongel. Rande, da den¬

sede, tilsagt ham igen sin Kongel. Naan.
Bevaggenhed, i alt hvad han vide begiera

saasnart handerom blev erkondiget, forbleo Ee¬

4

Jealien, og fortsarre sin Reyse til Bom,

mm a Aerender in SerndeE,

de, som han og omplmenterede, efrdtoe

erSa i Ke yestur aIe
Emerat agdvdeg

vm Sme u murge
Ga har (kke skude synes, at være lodg e,
vn m gaaaNg
n elenemn Sprpsln Eo
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Jandre, som til hans store Berømmelse har
Mnever deres Navne i hans Stamme=Bog,

vmed hvilke han jevnlig omgikkes.

vndgkiomt han nu saaledes længe havde reyset
rrng, og maatte vel synes at skulle uyde Ro¬

vrdomsider, var det dog langt fra, at han vil¬
ydeop med sine foretagne Reyser, men ef¬

a han havde igjennemseet Korerto, Ancona,

Negne, Ferrare og Padua, kom han til
gerlen, og estersom da met paa Jorden er

doegligt og intet saa fornøpeligt, som jo Om¬

inter kand forandre, fomam han det og paa

Regse sra Jralien til Tydskland, hvve
d underdeis maane udstaae en haard og de
rgg Reyse igjennem Mlønnich, Trieme;
idenek, Aungsburg, rkürenberg Bam¬
8o Trfurr, hvorndover, som han met¬

Mftandne mangfoldige Besterigheder og

ddoenneligheder bev netogmedie af Reysen,
viede hen ar begte sig bem Uust Fedeme
athonengangfor sin lange Uroe og Meye,
detone slen onselg Rolched.
un keyste herpaa igiennem Wolffenbyrrel,

vdnsoig og Lüneborg til Hamdorg, og
Mdeomsder ist Fæderneand, hvor hanmed
*Gæede og Fornøpelse blev imodragen, esteo¬
Meelleve Aar bardeopholdt sig paa frm¬

*Steder, og mudlerid hvor sparsommals
han
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han end havde levet, tilsat de Midler, somhe¬
fiære Forældre havde efterladt ham til sine ke¬

vendige Udgifter, dog endskiønt at det siges F

(E

et Ordsprog, at enhver er Aarsag

Lykke, saa skeer det dog tit, at den som forie¬
det allerbeste, er Lykken ofte langt fra, og
derimod ligesom søger selv tit efter en anden¬ F
ey saavel fortiener den.

Omsider har det behaget Hans Majest. Fe¬

Friderich den Tredie Aar 1667 den 279.

æbeskikkeham, atvære første Præsidem ige
og toAar derefær den 2Juni til at være Fom¬
Tymsem. AnbetSRNSN
Majest. Kong Christian den Femre Gio¬
digste Jhukommelse (saaledes har den Sto¬

sbv skrevet) anberroet mig adskilige vigtge Fe.

retninger Aar 1673 den 14 Februar. 1679co,

Julli, 1888 den 14 Jui, 1882 den 1oAien
og omsider den 1Aug. 1691. Samme Fo
wig anbefalet Ribe Stigts Forretningen
hvoredes eg derdi har forholdet mig so¬
Rygte nok gve tilkkende, og som det ikebe¬
nogen her i Verden at kunde behage ale a.
Kiøner seg da om onde Folkes Dommega
Smge e a an uvdS¬

E E An taa mmndEeg
søderige Forson i den helige Egrstand, E.
oir umng An æbea ntrgeg

maeg æ SNNig

Mathias Worm. 461

vm fl Rolighed med den velædle Frue Mar¬
orerha Christophers Dørrer de Hemmer,

St Casten Tonnesøne, min Formand og

vrske Borgemester i Ribe hans efterladte En¬

g som i 38 Aar 3 Maaneder og s Dage har

vetk mig en tro og dydig Hustrue, oghar Gud
ingnet os med fire Børn, tre Sønnerogeen

Per, hvoraf den eene Søn alt forhen er

under til et bedre Liv, de andre endnu efterle¬

dEndelig har seg Aar 1700 den 22 Marti
Ngf Møye, og vel fornøyet med der, som
ide Rajest. havde aslagt mig med, ved Hans
dgese. store Naade og Bevaagenbed oøenadet

denbede
og Bestilling til min Søn Casten
L
..

2.

rntynde seg, og skude seg ber ee kale om
denende Ære Liler, hans afaøde Belon¬
Ahans store og debsndde Forstand, maare

iendlig arbrænke sigt, bilgsbrunremige.

dgsde gkerbleo han forg beske Uær vere
Nleog den 1( Fbnua., BDuskte Rand
hen 8 Deremnbr foruden fande den Sal.
realad Hams Kongel. Majeste. store Naa¬
den hen ogblam andet kælg bod se mod
deshadel idera han verdigde hama kyskt
Nand, som og dendi, a han seiv boham
Vder ører Aa 16øg den 8 Da., da har
Ahorde enk at bive hemme. Huær ne
inde Kar egr oen 12 Rarni, Caneli¬

*.

Gø

vid¬
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vidnede ikke den Sal. Mand, at han aldnigee¬
søgt nogen Titul, men havde det alleene afbo¬

gens Naade, som han havde; thi et høvt S¬

myt vil ey søge, men eye, det vil heller væk
høres, det stræber altid at komme saa vidl

det kand heede, at det har med sine egne Men.

forhvervet det, som det har.

Lad kun leeg Folk og gemen Mand dom¬
hvad de vil, lad dem udbliæse om deres Pom¬
hed, hvgd dem lyster, den som dog frygter øe¬
gør hvad han bør, og svarer enhver ret ogm¬
han foragter alle Ting, han forlader sig som¬

Sud øø sin Samvittighed, og er forsirkim¬
ban bovlig og redelig har forvaltet sit andem¬

Embede. Saa maa vidog engang til at oe¬,

erfra, ogforlade dete Jordiske, og hvod og
u det da skke, at viret har vandret, hvilke

Sal. Herre og ser trøstede sigved, at fo¬,

vdste, anhans NavnvarindkrevetiLvsend gg

han derfor og i sin DødsAngest og sidste a

ue amadgetaNN
min Ven!

Spa liæ imn Sa amn Kade¬
vides om hans Lv og Lonet, og sange,

han der stv i Pennen forfanet, (os saaleren.
Mieø der med Forov maa ldfeøre det oe
ve e mgn KSteEKsS SRKtNEOK
faa Lvig.

a
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Mlt Liv og Levnets korte Tiid
Rn haver snart en Ende,

O Herre vær du min Tillid,
Din Naade lad mig kiende
Vaar jeg nu vandre skal herfra,
Hu med din Aand mig trøste,

2g med Taalmodighed selv da
Til Døden mig udrøsie.

Msin Livs Tid fornøyede han baade sigselv

Jundremedmange saa artige og deylige Vers,

indos de beste Poeter, Torqvarue Tassiue,

oghærdus Gallus, og Carzius maatte for¬
de fy derover, og for hvis artige Kløgter og

rvnindige Indtald den berømmelige Lohen¬
odg om han end levede, selv maatte staae til¬

*r. Kunde kun hans med stor Fynd oppøn¬

ggandske urvungne Digterester hans Død

de hvem kunde man da ligne mod ham.

vundterndhvorom alingvar maatte handog

odgogkunde han ep udgane for Døden,
Srdebnd og Fonækker ul hom var a

dSeadomn, somhanogien Lidlangher¬

verslager saavel af Podagra og stor Kræf¬
Rnegtighed, som og mendelig af Sreen

Jterbug. Hvad maa ep et Memeske lde.

Endskiomt vi alle skal herfra engang, saa
rdog adskillige Maader paa at skilesherfra,

tundenden deepaafinsoneSeng, enanden
Muadrukne oggveles i Havet, naar dentroie
Gø2

der¬
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derimod maa elendig undergaae veden eller ande

Ulykke, men hvor kunde denne Sal. Mand oe¬
det end døe vel, som ephavde andet endlevet omn

hvor kunde han andet, som her i Verden hae
udstaaet saa mange Besværligheder, og nok sem¬
hvad Verden førte med sig, og somforagtede e
dette timelige, andet end være, som i alt aite
saa og i sit Yderste, en uskatteerlig Mand.

Hvad som til hans Helbred kunde optame
blev og eyi nogen Maade sparet, som hande

Søn den ædle og høyerfarne Christophe

Hemmer, Medicinæ Doct. og Practicusi Jm,

som og Cannik der sammesteds, derpaa ane
a sin yderste Flid, og lod det nok tiltone )
at han opvartede ham baade Nat og Dag o

alt det, som hantil hans Helbredelse eragten.

være gavnlig, og endskiomt at alting bleov sog¬
ves, giorde han dog hvad han kunde og om¬

for om mueligt at hielpe ham, som Narin.
længere kunde hielpe. Men som imntetkand em.
fra Døden, fandt bansig og vel demdi, pom¬
udmartet af Møve, og gammel af Ader soagen

hensov i Heren den 14 Februar. Kl. L.oom,

tenen i hans Alders 70 Aar 9 Maanedet og
Uger, da han endede sit Lwv her, efter saa aen,

Aars Udlændighed, fud af Uroe og Møvt,
begmndre det hiset i sit rere Hiem Hinen
med evig Glæde og Salighed.

98
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an bereede sig dertilandægtig, da hans kiære

Reesørger, velærværdig og høylærde Mand
dgg. Jørgen Fog, Provst over Ralslund
orøs Herreder, Sognepræst til St. Ca¬
Nrina Kirke i Ribe og Cannik sammesteds,

øelte ham det høyværdige Aterens Sacra¬

og.

en kandvel nogen i dette Livs Skrøbelighed
intdennepaa Gnds faderlige Fromhed, dahav¬

ome Sl. Herre Aarsag og Føye dertil, idet

og sind levende Live saae ale sine Børn meget
deskenede, og satte alle i en ønskelig Stand.
veste Søn, den velædle oghøvlærde Mand

SWorm, Aseslor udi Consistorial-Cole¬

2 Theologe Leeror udi Aarhuue
han med Gedeog Fornepese sadien øod

odt Hans anden Sen, prlædle og høvvse
Messt. Worm, Prsden Xibe,
Mækkedesmisin Faders Berommelse,

Foshor. HvodGhede vær derikke forham,at

undeobrnkevere ham den Sred, som banseln
doglsamange Aarbædebeled. Smerne¬
ofer Kkelge Done Susanna Cæharina
omnd, Road hanog kot for sn Død tilvel,

—
6 a Spe Sprr SCprrrre
Bi. Krken i Røbe, og Cannik der sam¬

rde, ohvovide saa ke vel med ø gad
- Chrr Uae dægere om

feaedr csktrlod sfigen blomsrende Saile
G93

og
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og et ærligt Navn og Rygte i alles Munde. I
sig selv en fri uskad og unaget Samvittighev

Gid enhver, allerkiæreske Farbroder (a—
og kand vides, hvo som har skrevet disse fag
mer, skiønt selv mat og skrøbelig, nenig en
velædle og velbyrdige Ole Worm, oftone¬

Lærer i Læge=Konsten paa Kiøbenho.

høye Skote og Bisidder i Consistorio, go
6
hyver saaledes maatte bortdøe. Lev da ber

far vel du ppperlige Mandi er dene in

velskrevetom oig, som det burde, da ermin ge,
Anle Gea m arRRE
mit Blek medmin Graad, naar segeftertenen.

der gaaer alt en ester den andenbortafsame¬
ogfaa bliver tibage; men hvad kand segime,

re dig igten ester din Død for al det mgen.
du har gort mig i dit Liv, for din klærig ge

orgformig, for ombehagelige Sanaen

an or læmn mnesn usrnde

uSn afn un a førrsE

drv: Detalene kand jeg øiore, at foo¬
rene dig ulen eig Amudese deme Groen.
an Ee mæher te an do¬

u eer aha ialænRneg

Um Smg a u sænt vrgee
We eake a antn SanNE

omi høveste Rer beskikker ul at være Dom
— u g SxkKRNd Neg
Lanmne arrænreNsEeg
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erdched, døde omsider i at holde sig fast ved
Jlstum sin Retfærdighed. Hans Lig skal ned¬
vies i Riber Dom=Kirke, hvor ban selv har

vvaldt sit Hvilested. Der ligger da med ham

vrnne Kiste enforsynlig Flitighed, en sand Dyd,

erlsværdig Oprigtighed, en gudfrygtig Tienst¬

rdoched, og hvad det øvrige angaaer, ligger

agg sin Grav med en god Samvitighed hos

eb, med et ærlig og berømmelig Navn og

seneke hos all.Riøbenhavn

Bn.

den 14

Under Academiets Seigl,

6s4

Kong

ong Davids gyldene Klenod.

ddern sivende til halverediesindstivende Psalm
Gud vær mig naadig ic;c.

g= Velbiurdigormeget dyderig Frue,
om udi

nu Salige hos Gud,

srue Idæ Pangis
Sal. Jens Juls
Æmses

VtKong Bfalnesnad Hoer Bmllirn

dg Ligs hæederlig Redsenelse udi en andse¬

Bels Frgpend, saa og mange andrefv¬
idde Folkes Ræværelse udi Wiborg Dom¬
eee den Xiv Juln Aarester Christnaa¬
derig Fødsel M. DCXIIX.
Efter Begiering

i7Suds Naade fremsatt oe forklaret
Frands Rosenberg
B. i Wiborg.
At brer
Kr Kr
Aar 1651.
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a Biskop Rosenbergi Wiborglodoe
Øne sin Klage=Tale over Frue Ide Lo¬

ge blive offentlig bekiendt, to Aar o¬
den var holden, haver han tilskrevet den Ae¬
Frues samtlige Børn og Svogere samme oen
nug den Ærlig og Velbyrdig Mand Iørg.
—

Kosenkrangtit Kieldgagrd, Köngl. m
overste Rentemnester, og hans elskelige Frm.

og V. Frue Christenge Juul, Ærig oog

Frue Elsebe Juul, Sal. Ofve Jome,
Lmnged E. aEA muftrEe

iil Østerad, Kongl. Majests. Befalnnsenen
over Bergenhuus Lehn, sam siun kor gen
uK amd Sgfr dsNsRggK

Vosborrig, Æ og V. Mand Enk He¬

ou i Sanddagger, Kangel. Mlse nn
estaler Major il Fods udi Køen, somt o¬

elerkiærste Frue Æ. og V. Four Smen

Juul, Trlig og V. Mand peder Jom,
idenr udi Sverrig, og hans kiære gen gg

gundøbek, Kongl. Majeste beftorordneneen

8 V. Frue Margrere Juul til Aabers
Aloende dene KlarKLals Besrome.
Luæken skrne Bisten siuldes. Don oen

Tnoe, on hyes Bde Fos Khpdoi, Cgg.

vore Tder konmnen, at der uemle, fo
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vudnrygtige og fornemme Personer, som ved den
inelige Død bortkaldes, til sidste Æres Jhu¬

gumelse, ikke allene besynderlig Klage=Sang
S drædiken anstilles, mens og samme i offent¬
Lryk forfattes; Esterdi og Velbr. Jørgen

ige

ofenkrang saadant af mig begiert haver, bur¬
okunde jeg og ikke hans Belbyrdigheds Be¬
rng afslaae, for de mange Velgjerninger jeg
de oopedaaret saavel af den V. Mand, som

unnes Sal. Hr. Fader, Æ og Velbr. Mand
Piger Rosenkrang til Rosenholm for¬
a Danmarkes Riges Raad, hvis lige i den
ige Skruftes dvbe Kundskab, mangfoldige
ilde Sagers høye og mægnige Erfaringer,

aWogLevnetsgndelige Vandel, Danmark

rgder havt, og neppeligen skal bekomme.

grenertaget af den 57 Palme v. 1,2,3.

Novere mig nadig, vær mig naadis,

n Stelforlader sig paa dy, og peg
—nærg under Sene BurgrSee
indelden Ulykkegaaerforover; Jeg
relden allerhøyste Gud, til Gud,
dggr en Ende paa min Jammer Han
deskea gummelen, og frelser mig fra
MBedsenkeres Forsmædelse Jelal Gud

Wder sin Barmhierrighed og Trofasthed.
Rriargende denne Sal. Frues Fødsel, Lev¬

8 Frengang Væden, daer hun fød paa
Ar
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Bregninge Aar efter Christi Fødsel 1884 E

3 Oct. af adelig Byrd og Stamme. Heome¬
Fader var Ærlig og Velbyrdige Hans Lam,
til Bregning, Kongel. Majests. Befalminge

mand paa Lundenes. Hendes Moder vat *
og V. Frue, Frue Johanne Scbram a
rup. Hendes Farfader var Æ. og V. A¬
Gunde Lange til Riergaard Kongel. *
jests. Befalningsmand paa Svenskrup. o
des Farmoder var Frue Carhrine Bredde

Rielledgaard i Hertugdom Slesvig, sooe¬
Æ. og V. Mands Jacob Bredde, og Fe7
Thale Emmikis Dorrer til Paargaard en

Lante Holsteen Dotter. Hendes Farinen

Fader var Æ. og V. Mand Gunde Lom,
il Lydumgaard, som var ae og B.Ae

Hans Langer og Frue Anne Rosenkrane.

K Bæmged Cmn Sma sgndfide
der var Fme Maren Spend som oat —

og Vebr. Mands Christen Spende ni g¬
strud og Fue Edele Saltensed Po
Emed Fpmen Jar an gare
Aun geao Eradde a buSNN

Væm Bemmes Smn. Lmdreeg
Moder var Frue Thale Emmikes Doom.
m ar E. a AAumnurndsfeee

l mu Here GrgRten Ku.V
des Rorsæder vær K. og V. Mand berEen.

Sram a Arev Tæms SuRNN
udmm, im AsAugnm mSig
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iooorg. Hendes Mormoder var Frue Elsebe
abbe til Bustrup. Hendes Morfaders

vder var Æ. og V. Mand Christen Skram
Mrop. Hendes Morfaders Moder var Frue

vine Revensloe af Siøboe. Hendes Mor¬
ernd Fader var Æ. og V. Mand Hr. Tyge
vadbe af Bustrup Danmarkes Riges Raad,
uugke, og Befalningsmand paa Helsingbor¬
2 Slot. Hendes Mormoders Moder var Frue

ue Rosenkrang af Skedal.
dgendes Ungdom blev hun optugtet og op¬
det hemme under sine kære Forældres Op¬
29sine tilforordnede Læremesteres og andres

gdg kaltdet, somkundeanstaaeetadeligt Fru¬

unner, indtil hun var 26 Aar, da den V.

Sa. Jene Juul ti Rieldgaard, den
Astongel. Majeste Benremester, af Guds
guld bede om hende ti sin kiære Eøeseale,
Nrtøblev ham ilsigt, og blev deres Bryl¬
Peyndelig hodet i Wiborg den 1e Mar

Oververelse af mu Sal. Høvlovig Zhu¬

vegske Kons chriskian den Lirdes og

ide Raeste Anne Carharine og Priug
oistiane den Lemre udvade Konge af

omnak og Rorge, som dablev hylder af Ri¬
ame Stænder, samt mange andre fornemme A¬
Aerthner anelg Perers.
Vlorde med hmanden et meger kierligt Sø¬

oesavel her i Dammærk som Eiorge, men
ef¬
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efter 24Aars Egte=Foreeningmaatte hun savseee

kære Egtefelle; I samme deres Egteskab ho¬
Gud begavet dem med 11 Børn, nemlig —

Sonner og orte Døttre, de syv deraf eresen

tilig for Faderen, nemlig rvende Sønnet E¬
begge hede Herman Juul, saa og een Se¬

og een Dotter, hvilke begge strax i Føde¬

bortdøde, dernæst ere og i Herren hensovede *

Jomfrue Anne Juul, Jomfr. Ide uffare¬

rethe Juul, og V. Mlaren Juul, Pe
Ove Bielkes til Østerrad, Kongel. Møen¬

Befalningsmand paa Bergenhuus. Dem¬

§

Døttre leve endnu igien, nemlig Ærlig

Frue Christenge Juul, Æ. og V. Jsem¬
o
Kosenkranges til Kieldgaar, Kongel¬

iests øverste Rentemestere, Æ og 2F¬
Elsede Juul, Sal. Ove Juule il Øe

gaard, Æ. og V. Frue Susanne Jomg,
Erik Qvigous til Sandagger, T.og
Jomfrue Margarerhe Juul til Aabierge,

Dme Sal Frue kand ingen md Rien

det paafige, endat hunse modae bar seineen

ærligen og oprignigen i Ord og Gierninge )

var ouksom og gavmid mod Fatige dom¬
Emm ud a aa fvrNNNeg
esom momstunder Smiger og Falstdodge
saade sin Menng uden Persons Ansese.

eskede wigen sine Prester, og havde Fg

forfremme sine Folk.

4
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Mad hendes Syødom angaaer, da blev hun

vegst sog forgangen Aar af et u=lykkeligt Fald
hun Torsdagen for vor Frue Dag om Mor¬
en traadde feyl ad een af de Steen=Trapper,
a 8aaer op til Karnappet i Fruerstuen, og

Mde sit høyre Been, at det blev noget blaat,

SAuden der afrevet, men efterdi derbegyndtes
Yidsighed i Saaret, maatte hun gaae til

vuge; Hun skrev og derom til sin kiære Sy¬
deskrne Christenge Juul til Srubbergaard
deter den Sal. Frues Begiering skikkede til
ide den belerfarne Mand Anromine Mledki
rgerenks=Fedskærer under Velbr. Eliel¬
vred Compagnie til Hest, som da og gorde
gderske Flid samme Skade at læge. Men

at Skiørbug begynde at betage Legemet
ehmn st Raad hos den høværde og vefor¬
deMand doer. Christen Schørre, Me¬

Dog Cannik ul Viborg Domskrke, som
Neale skenlige Mdltamemer, og forodnede
iondfrnegteshedenkmdeboraæge. Hmled
verstor Smerte paare Firding Aars Tid
Nelde, omane lade sis baade Senr og
Nrasker. Janr dere viske hom siø døser.
Ntratnode, Uun brde s ogaldil De¬
bon hun mekedeat næme siø derved: hu
ide sig ved Guds Ord, som bun inderlig eh¬

deg olod sig beriene med det høyværdige A¬
Stroamkene. oge. Lae afsnl Sme¬
gnt Br. Laurig Bordom, lod bede forse
i Kir¬
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i Kirken og prædike paa Stuen, laae imidlere
saa hen ogblev besøgtaf hendes Venner og 2e¬

tre. Tilsidst blev hun angreben af en Røresk,
som betog hende Maalet og den venstre Arm,o
overleverede den 13 Juni 1649 sin Siæl lse

Skaberes Haand, i Overværelse af hendes tin

Dotter Frue Klsebe Juulø, Sl. Ove Jue
til Brusgaard, Frue Karen Rostruge

Sal. Frang Juuls til Reckergaard Fem

Christenge Juule, Sal. Knud Gøldgen
stiernes til Srubbergaard, Frue Birgen

Brahes, Sal. Hans Caspers von Bedo
nirz til Berkmarck, Æ. og V. Jomfrue oo¬
na Lange Peders Dorrers, og Jomfrue Ie.
sebe Lange Gundes Dorrers, ester hunge

delevet i Gud udi denne elendige Verden o
fem og trediesindsryve Aar.

*.

2
2

Z
4

2dg
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ad

Suds Helgenis Tyrsk oc Trøsk
den 42 Psalm. b. 23.

vorrelig andragen oc udi Liigprædicken fremsat
Da

Erlig og Velbiurdig Frue
Salige

sfrue Fhristentze Syre
Jørgen Kruses
til Kiersgaard

vindes Sl. Lig er blefven med Adelig Ceremo¬
a hæderligen nedersatt udi Sr. Bodils
Kirke i Aalborg den 17 Jan.
Anno 1650.

Anders Andersøn S. A.

on egternefkraf beder Heke Me Æe. I.

. ryg.

Hh

Bi¬

478 Frue Christentze Dyre.

A
*

4

4

2

*

Aiskop Andersøni Aalborg haver tilgen

Tnærværnde Frue Christenge Poen¬
Klage=Tale til hendes efterladte Fo¬

bonde, Ærlig og Vebr. Mand Jørgen Boo,
til Biersgaard, somhan i Fortalen trosteron

Jobs Exempel, samt raader at betænke gom¬

ligen, det Herren gav, Herren tog, hanseom¬

derfore legge dete til, Herrens NavnværeEen¬

Angaaende den Afdødes Levnet, Slægtogg
ner skriver han saaledes:

Deme Ærlige og Vebydige m Sal. o¬
Christempe Dyre, Jørgen BeusesUilcden,

med oled u ned Jamus“
ler den 2 Julni Aar 1s6, 4f Æ. og 2.Fo

un ogne ar æng agd- W0

4

Maa an B. a 2 u Læm En
sen Dyre til Boller i Wendføssel.

Agdrup. Hendes Fafader var V.ogoen
Clane Ifversen Dyre il Boller. Pom¬
Irer ian nr Lteme Nerrge geg

ar Wisferde il Landeromsgaard. Fom¬

Øam Jar æeæ afd N S

Cæser Erge K AAmgrd. anng
faders Meder var Frue Anne Povelo o
Fom

Frue Christeytze Dyre. 479

Yre af Siøe. Hendes Fammoders Fader var
Dog V. Mand Mogens Jensen Wifferde
Norstedlund. Hendes Farmoders Moder
* Frue Karen Jens Dotter til Boller.
vrindes Farfaders Farfgder var Æ. og V. Mand

aue Jensen Dpre til Wandetupgaard
Mante Holsteen. Hendes Farfaders Far¬
der var Frue Birgithe Strolendorpf af

iønnebierg udi Lantho=Holsteen. Hendes
orkaders Morfader var Æ. og V. Mand Po¬
eklarhiesen Dyre af Siøe. Hendes Far¬
vrs Mormodervar Fruemnargrette Spend.

vrndtes Farmoders Farfader var Ætlig og V.

vund Joon Wistergon af Tosstedlund.

vndes Farmoders Farmoder var Frue Eiline

igde Dorrer. Hus var Jens Uførrensøn

=enbalcke Dotter af Thiele. Hendes
17

vunders Morfader var Æe og Vior. Mand
(3

dpe Pedersøn Wognsønner tl Boller.

dge
Farmoders Mormoder var Fme Ma¬
sen

vns Dørter Roed, hun var Hr. Jene

desen 4fWisborrig hane Dortermed Frue
DJens Dorrer Bagge af Bruegaard.
ides Rorfader var Æ og V. Mand Hane
inde A Hobbergand, Befalningemand

Nronungborg. Hendes Mormoder oae

Meehristenge Svena Dorter Bebner af

tonggard. Hendes Marfaders Fader var

P. Nand mannig Seyøge in Fee¬
Hh2

strup

480 Frue Chriskentze Dyre.

strup og Herripløfgaard. Hendes Mon¬
ders Moder var Frne Karen Claus Hot

Dyre til Soelskouf. Hendes Mormoders Fe¬

der var Æ. og V. Mand Svend Peders¬
Vebner til Ørumgaard. Hendes Moon¬

ders Moder var Frue Mlerre Glob af Vesse.
gaard. Hendes Morfaders Farfader var *
og V. Mand Christen Stygge til Randee,

Hendes Morfaders Farmoder var Frue Eon¬
Juul af Logge. Hendes Morfader Ron

der var Æ. og V. Mand Claus Ifversen *

re af Soelskoef. Hendes Morfaders Mon¬

der var Frue Inger Kbbes Dorter ooem¬
Hendes Mormoders Fatfader var Æe. og 2e
Mand Peder Terkildsøn Vebner il Le¬
nersholm. Hendes Mormoders Farmode

Frue Anne Pogvisk. Hendes Mornoen
Aar in 2 u AAr HaNds

4

Glob af Veslosgaard og Lønderup.

emend Amaa an r ge
Friis.

Hm ble af sine kære Foradre sia Fom,
Bamndom slurtelgen opaugtet i a Guderinge,

vori hun seivd øvede sig, saa bun dagtigig,
Pudest o Hed hos ale Mennesker. Fom¬
Vr Urrne bem Sgren FndNfodg
u v An a to batNE
Aden a følge him me ærig og Dierue¬

Frue Christentz=Drre. 481
ogeborg Scbeels Sal Orre Banners til
—

Porgaard, for at blye hos hende, hvor hun

ohaa femre Aar indtil hun blev begiert tilegte

Ælig og Veldr. uu Sal. Erik Høeg til
Srlgaged, som ogsaa blev samtykket, og
Mdendes Salg Moder giøre deres Bryliup

t Bøller udi Juli Maaned Aar 1593.
ortte deres Egteskablevededetilsgmmen kiær¬

oogidserygtig i nirten Aar, da bendes Sal.
onde ble borskadet sra hende den ro Ort.
det 1ss2. Siden sad deme Sal. Fmei

enke Sæde paa femte Aar, indtil Vebbyr¬

SNand Usrgen Bruse U Tierøgaædho¬
ier bede om hende, hvorndlhu, hendes
de G Vener haber samykt, og stø deres
dde pa Hastunggaard den e Mar Ar
2.,

vie Egtskab harede kiærlig øg fornøvelig i
Itredive Aar, og ka den Tid saavelsom
adheder hm skrig hode hendes serdele
Ne Llæe Aen og Morøen uden For¬
dt sir søistsanmne, delgørerse

9 o Bome man heøde Perse.
dndtogRken lod hm forseme hedes For
Stvenfor at hode Andagt med dem, U

vdnseb havde Eyst m End oghams,ood,
Hh3

saa

482 Friue Christenne Dyre.
saa øvede hu ogsaa sine i det samme, beredes¬
altid gudelig til det høyværdige Saeramennn
holdte Guds Ords Tienere i stor Agt og em¬
viiste sig altid Gavmild imod Fattige, lod nigen

trøstelss gaae fra sig, forfremmede hendes Foe¬
folk, og aflagde dem rundelig for detes tro, 2
neste, talede vel om alle og for alle, og rande¬
altid til det Beste, afvente altid det onde øgo¬

ofte forhendes fattige Bønder til hendes Foe¬
bonde omt Hislp for dem, i sær ongskes Fe¬
24s

meget fotnufig, dodig og kiærlig med hom¬
Husbonde, tede sigmegervennigmod fineCee
skende ag Venner, og fornemmelig mod hem.
kee mr

KSNN

Ell Dyke, som hun attid havde hos

K

st, saaarhm var eske og yndet baadegsee¬n

og Menneskene.

—

C*

e

Den Sal. Fruehar elers længe været mg¬,
ag, dog uden at vtre sig demd fole.

Husbonden Skhid, som førgede meget dom¬
Esæge in a Tn ufndre
läed enaBegeiNd
ldmk ee AmfirSK

Sre Uind uReg tfdg
Pust a Baggeøvognbefandt hin sin Seen.

doøg ak prøges, saa hm maare gon

Snar, vn dog Ræos Blde bm. iogen
av g SNe

Frue Christentze Dyre. 483

dgeringer, at hun skulle ikke begiwe sig paa Rey¬

dg følge med til Aalborg, for der at ledsage
a Salig Søsters Lig til Jorde. Men der
uvar kommen en liden Mil paa Veyen, kunde
Vkketaale at reyse længere, men maatte for

heds Skylddrage indillgile Præstegaard,

ord der om Natten, og sagde, at hun ikke

Metaale at reyse længere den Dag, hun
vese, om hun kunde komme efter, anden
Nen. Om Fredagen den 14 Derembr.
inde un sig at være ped noget bedre Hel
dog begap sig derfore strax igien paa Revsen,
on den Dag om Aftenen til Aalborrig;
a holde sig paa denne Reyse meget stær¬

vrd hun var, pag det hun sin tilforne om¬

rande
4 Søsters Lig=Bægængelse kunde be¬
1.

fedggen den 18 Dec. reyste hunigien sia

Begilgaostug mdsuklære busboreong
drg8. gane Opre 1Tushole, Vder
onil Gaaden begjene hm a gaae u
Ve. fregvende at hm var næer og ne¬

*,
unkede dog til End, at han vilde styrke

de at hu kunde komme bem til st Huus
Saærd igien, som ogsaa sede anden De¬

ig .

Hh4

un¬

484 Frue Christentze Dyre.

Under denne Svaghed vedblev hun i Fe
sædvanlige Bønner, og lod derpaa om Io¬

Dagprædike for sig paa Stuen, samt foresee¬
eg M Au KttNSB

Dotter JomfrueÆll Dyre, hvorpaa hun aen¬

Prædiken annammede det hellige Saramenne
vendes Sognepræst hæderlig og vellærde Pien

Hr. Clemen Giørgøn.

Samme hellige Dage kom til hende Pem¬
Falmer Urne til Linderumsgaard, oooe
Fue Velbyrdig Dororhe Zaas, og srag¬
paa Velbordig Frue Anne Sryøge Fe¬
char Kaases til Thidemandsholm

§

des kære Broder=Dotter Velbyrdig Jomn,

Mlerre Dyre, hvis Ankomst hun takkeade ¬
noger derester sk hu et Stingi Siden,
hviket hun blev forandret til Døden, da
Fue Anne Srygge hende at være at og
beydere indtil Døden, hvorpaa hun sogte

Herre i dm Haand befaler jeg min Aiam
med mange serre Skuftens Sorog, som m,
hos sigselv læste og bad, ogder hun den e,

dendlæst, sagde hun seg begynder at tigen
ogvil msove noget, laae saaledes side Eg.

Wdig hen, og hensov saa med et mege Feg

og Sliæ Endelig, sam od Fosoud ,n

Verste, vihøves Adrs Loggel homen
4

Frue Christentze Dyre. 485

uigere Dage, i hendes kiære Husbondes Jør¬
Pen Kruses til Kierøgaard, hendes klære
vroders Velbyrdig Ifver Dyres til Siø¬
=, Velbyrdig Falmer Urnes til Linde¬
rmegaard, Velbyrdig Frue Anne Srygge,

vverckor Raases til Thidemandsholm
Albyrdig Frue Dororhe Baases, Falmer
venes, Velbr. Jomfrue Ell Dyre og Met¬
Byre, samt mange andre godt Folkee Over¬

Vrese
.
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Den

Den Trøsterige Evangeliske Historie
om

vin hellige og gaffmilde Matronis Tabithæ
Pistelige Leffnet, Siugdom,Død

og Opvækkelse,
udi

.

Erlig og Velbyrdig,
Sglig Frue
—

snna Rosenerantzis
til Søeholm,
Salig og Velbr.

Frantz Rantzowis
til Kangov
2 Lpbdbbe
Kenrne merr

vop Kirke den 2 Novembr. Aar 1618.
Prædigken fremsat

LZur..

A. H. MR.7 G. O. W2.

nt. lgL. I Jeøskalukede, menleskie,
der Samesteds

I8forrelle Herrens Gierninger.
Meac
h. 13. Dine Døde skule lesfiue,

sorn) mr Legom skulle de opstaa,
Paager op oe siungermer Fryd,
Isom boi Støff.

A eerekr ak ir KKEe
A 1621.

488 Frue Anna Kosenkrantz.
4

4p;

*

9

SSrenie ertuSss
Hansen har tilegnet ale Se¬
* Anders
Frue Anne Rosenkrangis Bom *

Arvinger denne Klage=Tale over deres Moon

som anføres at være, Æ. og V. Erik Fo
gov til Rangov, og Frye Wiwike 5

has kære Hussrue, Frederik Kanße

Bedingsdorff, Johan Kangov it Fe¬

gov Henrich Kangov til Schønevem,
Just Hørg til Biørnholm og Frue Fe¬
Rangov hana kuære Hussrue, Mnlogeron
4
denstiern til Fulroffe, Kongel. Majeste¬
Fo

falningsmand paa Warberg Slot, o.54
Sophia Kangov hans kiære Husfrue

Tykke t Skougaard, Kongel. Maiese.
falningsmand paa Chriskianopel, og sam¬

Hussrue Fne Brstine Kanmpov, palle e.
senkrang uil Slimminge, Kongl Vetaumn,
uad a Wegen en aW¬
re Dotter Frue Mlerte Rosenkrang.

Et Menueskes Levnets Fremgang beri Fe
on næmækaæm u ndNde
den er gierne Bedrøvelse; med Kummet *.

Gre na un AusSS

vi, med Suk og Sorg døe vi, og da him¬
hvrerken Magr euer Dæde, hov Byndcler e

Frue Anna Rosenkrantz. 489

3 Stamme ey stort Gods eller frisk Mod,
rn alle ere Støv og Aske, fra den som bær
Mainth og Krone, indtil den Rinoeste, som
tled i grovt Lærret og Vadmel. Et nyt Be¬

defstaaer os for Øyne i den Ærlige og Velbr.

* Sal. Frue Anna Rosenkrang til Sø¬

im. Hun var fød paa sin Fæderne=Gaard

vundvig i Vorge, Aar efter Guds Byrd

Veg den 8 Ortobr.

vendes Fader var Ærlig og Velbyrdig Mand

de Rosenkrane til Rierstrop, Danmar¬

ke

viges Raad og Befalningsmand paa Ber¬
oiguuns. Hendes Moder var Frue Helvig
rdenberg til Areskov. Hendes Farfader

S9 V. Mand Orro Holgersen Rosen¬

igtl Bolver. Hendes Fammoder Æ. og
Frne Mmargarerhe Sane Hr. Jesper
ud. Frhderre til Popleg Donter. Hvad

igde Anne Rosenkrangio MøderneSleg

nnger, da var hende Morfader Æ ogV.

DJacob Fardenberg i Arskov, som
At. Erk garderbergs Søn ti Skiol¬
agse. Hendes Mormoder Fre Sophia

dre al Sandhole strenge Ridders Hr.
der Lykkeo Doner af Alærbypaard.

vrnde Vesbr. Forædre lode hende fra sin

age Barndom af opføde i Tugt og Formæ
Vtl Herren, samt alle christelige Dyder, go¬
de

490 Frue Anna Kosenkrang.

de Sæder og Gierninger, som pryde saadam¬
sine Velbyrdige Jomfruer og Qvinder langt men
end Guld og Ædelsteene, thi Skriften seld o¬
ner, at den Qvinde, som er vel optugtet, siaee¬
ikke til at betale. Hendes kiære Forældre belmen,

de bende derfor Æ. og Velbr. nu Sal. Fe¬
Anna Hardenberg, Sal. Oluf Morigen
til Brendrved at optugte, og venne af Piom¬
dom til Gndfrygtighed, Dyd, Ære og Tmn
og var hun hos hende paa nogle Aars Tim¬

Derester begierede Ærlig og Velbr. Jomnnen
Dorethe Ulfeld at hun maatte bekomme o

Sal. Frue til sig, som og efter hendes Beo¬
ring blev samtokt, og skikkede hun sig hos Fen
som en dydig Jomfrue egner og bør, indtn oe,
des kiære Forældre toge hende hiem til sig ioe¬

Det gik hende ester det gamle Danske Lo¬

forog: Der Unger nemmer Ældrig Cp E
glemmer; thi som hun i sin Ungdom biea

dragen i idel Gudssfrygt, og med Fomaninge.
Dyden, haver hunog sit hele Livs Tid bemen
siø derpaa. Hun blevbegier tlægte afdeng,
o Vbr. Frang Bangov il Kanrhovgen
hamen og Alaig af hendes kere Forerden

æren Bylup stod ui Svenborg i Fe¬
Aar 1584.

Ø

Frue Anna Kosenkrang. 49n

De levede tilsammen udi en sand, retsindig
Vegte Kiærlighed udi orte og ryve Aar indtil
ud efter sin faderlige Villie og Forsyn hannem
st tette Kald og Embede, som en retskaffen

vilgsmand udi sidste Svenske Feyde imod Ri¬
vud Fiender ved Døden bortkaldede fra denne

Verden den 21 Febr. 1612. I deres kiærlige

Reskab bleve de af Gud velsignede med mi dey¬
Ee; Børn, fire Sønner og fem Døttre (*)

gdsamtlig paa rvende Døttre nær endnu leve.

Efterat Gud saaledes ved Døden havde af¬

vudret hendes Sal. Husbonde, haver den Sal.
ide Anna Rosenkranrz levet i hendes Enke¬
Sede paa spvende Aar med megen Syødom,
oghed og Bedrøvelse, saa hun haver været

dden Duei Stenhulerne og i Sten=Rever¬

der kurler og haver mist sin Mage, og deg

Met sit Kaars aalmodelig.

jine Velmagts Dage, sogte hun Gnd flit¬

oo, og brugte alid det høyværdige Aterens
aemnente med stor Hiertens Andagt. Gnds
Bresindge Tjenere eskede hm, og beviste
ifeget godt. Kirkær og Guds Huse ved

aae Gaarder lod hun paa simegen Bekost¬
—
6

ning
—

rn somme haver været kand sers foran pag. 434.

ige drræk Name ere anfønte, og derfore oer

Blæde
r.

492 Frue Anna Kosenkrantz.

ning bepryde, som paa adskillige Stæder klam,
er for Øyne. Hun haver som en ret Vidue og
opfødt sine Børn, holdet dem til Gudsfinge,
Ære og Duelighed, og forsaae dem aandskem¬

derlig fra sig i den hellige Egteskabs Stat. o
des Huusfolk og daglige Tienere formanede Fe¬

til at leve gudfrygtigen, og at tiene med Tio ,
Lydagtighed, de som giorde det forfremmede F¬

som en Moder, og hialp mange til ærlig Bo¬

og Biering. Over sine Bønder var hun ge¬
om og sparsom, tragtede ikke efter at bere¬

dennem, men efterlod dem heller for Com¬

Skyld, naar de ikke formaatte at udøwve F¬

dennem burde med Rette. Fartige Barselsa.

er og andre soyge Mennesker haver hun singe,
hiulpet paa med Raad og Daad, med Eoe¬
dom, Mad, Drikke og al anden Nodvene,
hed. Til de Fatige gav hun runde Ainnen

og lod hemme paa sine Gaarde uddecle Fm
Drikke, Penge, Korn og Klæde til denneme,

Sonden Sal Fue og vel forstod atfom¬

sande Ord, den rene Lærdomog al anden a¬
rie underholdes og opboldes ved Stotem.
pvor Ungdommen opdrages i boglige Koo.
der siden kand udsendes og beskkes t ademe,
Ææug ufo gde anSne Ve¬
der wedes og kendes emen ti Kirbe Lomen

an a re aaer Endeg
Amænam tsRNEe
a

—

Frue Anna Kofenkrangz. 409¬

venme, men hindres derimod af Armod', saa
ier Frue Linna Rosenkramz giver til fatnge
ude=Borns Ophold til Kiøge Skole 50o

unddler, og til Faaborg Skoles Underhold¬
Wdi Fyen soo Rirdaler.

vin Omgængelse mod Ædel og Ucædel ha¬
gin altid vist sig saaledes, som det en ærlig,

* forstandig og oprigtig Ædelstue vekaan¬
de uden al Hovmod og Falkhed, hun var
undrnig, trohierig og sandferdig Frue imod
d Vforsmaaede ingen Hielpeløs eler Bedrø¬

somn søgte Raad hos hende, sa hun var et

geisteligt Enke=Speyl, hvorndi ale ærlige

Boerkonde ogktreske.

ddhendes Svaghed angaaer, da var hun

og

Juli forreyst til Ziøge Market, bvor
dede
hog, og brgo sig derfore skrar Gen
Aendes Gaad Speholm, bleø depaa
delene Juuleogande gn Fokes Rer¬
Nnedelt. der helge Særanene, hv¬
ade Spødom og Svashed bande tggk
de ndeil hun den 18 Devbr. 1818 under
adele Puakadesk hensor i Tlig og
Aochrsten Enechsew og Fru. El¬

——, o Sxævsyeen tenm

Ben. g abmn. Oumersk.

Bag

494 Frue Anna Kosenkrangz.

Bag denne Klage=Tale findes en Lam¬
Sravskrist oprettet over hende samt underige¬
med W. W.

2

E8

For April Maaned
findes uddragen:

Liigprædiken over Hr. Pliels Rosen¬
Santz, General=Lieutenant og Commene
vant i Kiøbenhavn, holden af Uester

ofhicbael Henrichsen, trykt in Folio
1680.

Programma over samme, udstæd af D.
Christopher Schletrer, 1676.

Ligprædsken over Hr. Mogens Scheel,
StatsRaad og Kongel. Gesandt til En¬
Ferlland, holden af Henrich Gerner,

oskop i Wiborg, trykt in Folio 1697.

Sigprædiken over Franez Rangov i
Jantov, holden af Biskop Hans Po¬
vilsen Resen, nykt i Kvo. Aar 1812.

dosramma over povel Winding

E

Feshaad, ogoffentlige Læreridet Græ¬
de; Sprogpaa Riøbenhavnohøye Sko¬

stedaf Magister Johannes Birche¬
Sd. Aar 1712.

dregkammna over Marhia. Worm, Ju¬
inge Raad og Præsidemt i Ribe, udstæd
WDort Hans Wandel, Aar 1707.
2) Lüg¬

2) Lüigprædiken over Frue Idæ Lange
Sal. Jens Juuls til Kieltaard,

den af Frantz Rosenberg, Biskopi
borrig, trykt in 4to Aar 1651.

O) Lügprædiken over Frue Christenpe L)
re, Jørgen Kruseg til Biersgaat

2

af Anders Andersøn, Biskop i *
borg, trykt in 4to Aar 1652.

9) Lüigprædikev over Frye Anne Bøle¬
krantzis til Søeholm, Sel. Frm¬
Rantzovis til Rantzov, holdenaf —
ders Hansøn, trykt in Luø 1612.
S.

6.

2

2

*

8

ØÆ

5
SKk Nk

0

S181IO7

T.

58tove

3** derormelifle

terc
detes Setonet, Sremaana og
(SfieBnel
ubbraget
af ög opcr Gem ubfhrbe

sigdræbtfener og fsrogrnntmafo,
30t Olay Wuncb 1753,

i ftpe

Israels Boelig

Vel=grundet og stetze=varende
Sos Gud

Brøst=fældig og faldefærdig
3 Berden.

Af den 90 Psalmis 12 første Vers,
Der

ven Høyædle og Velbaarne Herre

A. gre

Sørop

til Beltebierg,

ider, Kongel. Majests. til Dannemarck og

vige, fordum Hoyberroede Riigs=Geheime¬
99

vntz=Raad, General Feldt=Marskalck, O¬

a Hest og Foeds, Gomernenr og Befalingsmand.
Ntenldge Fenunger og Lehner, m Salig m Gnd,
drlge Lig leo md hogforlene, hederlige og
iergelige Cerenonier besear til st Sme Kanmer
Segtregkkel Ksbernbeon, den s Ar Aær røg.
doge Snde Børns Hoy Adelige, Vel For¬
dne og overmaade Folkerig Forsamling,
Forestillat

nongelige Majestets Hoff Prædskant
2ans Søfrensøn Leth.

e e o meke Frrnn.
Aar 1672.

FM§ ap 8
KFM§ 8 m
4

dien vidtløfig, dog zirlig Fortalesse.
HofPPrædikanten Hr. Hans Lem m
2 ungg for, at trøsteden Afdødes Fen¬
Frue Cidgel Grubbe, som denne Ligege.

ken er tilskrevet, hvorpaa han omtaler dengen¬
de Generals Levnet og Skiebne saaleded:

AAma dm aga a ♋

Herre og Strænge Ridder, m Sal hosoo¬V
Hr. Arel Urop til Belrebierg Bongt
K
jesk. til Dannemark og Horge

„8

høybetroede
Rüigs=Geheime=o
Baad,
General
Feldrmarskale doem
ril Hest og Foede, og Befanngemonn
adkllge Fæstninger og Lehne, da rhm,
ser uger efter hans Sal. Faders dedssøe,

gang, paahans Federne Gaad, den.
Stæld eL Aaad Ar tan m SEeee¬

Aeesaa TAuKdteg KSt RNEdög
Mde. §au Jaan ir ufpE0
Aand ArlUeop i BolgerGe. Loygg

est. Befanngsmnand paa Udesten Kioen.
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Mehelgens Gods i Horge. Hans Moder
a* Frne Helle Marsvin til Dybek. Hans
venader var Æ. og V. Mand Hendrich U¬
de tl Allerup, Kongl. Majests. Befalnings¬

udover Stavanger Lehn i Vorge. Hans
vumnoder var Frue Baren Ivers Dorter
vrunskleg af Frizøe. Hans Farfaders Fader
*V. og V. Mand Erich Urop til Allerup,
ogel Majests. Befalningsmand over Tøne¬

Neehn. Hans Farfaders Moder var Frue
ige Gyldenløve til Semb. Hans Faders

vrnders Fader var Æ. og V. Mand Erich
Pil Urop, Dannemarkes og Piorges

ige Raad, Kongel. Majesks. Befalnings¬
Bpas Aggerhuus Eiorge. Hans Fa¬
Færfeaders Moder var Frue Mmiggrerre
Neul Krogholm, som var Hr. Axel

dell Arogholm hans Doter. Has
vodre Porfeder ugr Æ o V. Hr. Eriele
drilchsøen Gyldenløve il Øster =Raad
ide Dannæke Rge Raad, Stdhol¬

ehorge og Kongel. Majeske. Befalninge¬

voern Lgerhuua Lesn. Hms Fæfa¬
Noernnder var Fne Inger Vømmer,

Nrcr.Ore Rammers Dterak Semb.
a Famoders Fader var Æ og V. Mand

de hensen Jernskeg il Skæsins, Dan¬
ide Riges Raad, og Konpel. Maieske. Be¬
igenandovrSkou=Kloser. Hans Far¬

ne Rdr, om Fme Taren Salle u
J13

Sem.
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Sem. Hans Farmoders Farfader var Lom

og V. Mand Jens Laurigsen Jernskies
Rameløs, Kongel. Majests. Befalningsnen
paa Aggerhuus Horge. Hans Farmoen
Farmoder var Frue Olive Friis, Jens Fo¬

s Dotter af Hollinggaard. Hans Fan¬,

rs Morfader var Ærig og V. Mand oim¬

Galle til Tom, Danmarkes Riges Fo
Hans Farmoders Mormoder var Frue Hoe
Kanne til Kambou. Hans Morfadet )

Æ. og V. Mand Jørgen Marsvin ig,
bek Danmarkes Riges Raad, og Fom¬

Majeske. Befalningømand paa Helsingeen
Hans Mormoder var Frue Baren Gom¬

stiernaf Ifverones. Hans MorfadedFen
var Æ og V. Mand Peder Miarsoin ig

bek Dannærkes Riges Raad, og Some¬

geske. Befalningsmand over Dratgen
Stot. Hans Roriaders Moder var Foe gg
leTaaie Dørrer Holunæe. hans Fen¬
ndar an &æm a g And F
Marsoin ti Dybek, Danmnærkes Rioen
uKuad acte AAabutemiNe
ningborig Lehn. Hanse Morfaders Fon¬
der va Fme Anne pasan at Foen
2.

Hans Morfaders Morfader var Viligo,
A a Lape LÆFKdEeK iEeg
LBE A STTTEOO
Kaa anend aab Khamiieg
BoRerrgrd afdEe.
4
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modervar Frue Karen Tornekranz. Hans
vdemnoders Fader var Æ. og V. Mand Orte
denstiern af Ifversnes. Hans Mor¬

Ders Modervar Frue Helvig Gigetil Claus¬

im. Hans Mormoders Farfader var Ærlig

V. Mand Sal. Hendrich Knudsøn Gyl¬

uktkern til Ifversnes, Ridder Kongel. Ma¬
ide Befalningsmandover CalløeSlot. Hans
vrnders Farmoder var Frue Raren Bilde,
MVende Bildes Dotter af Kggede Hans
vendders Morfader var Æ og V. Mand

Mlogens Gise til Krenkerup, Ridder
dimarkes Riges Hofmester og Kongel. Ma¬

dg Vefalningsmand over Silkeborrig og

gerlagers Lehne. Hans Mormoders Mor¬
atbær Fme Mlagrere Seurre, Hr. o¬

Strres Doner af Gammelgaard.

Nogse Høvædle ogforemme Forædre ha¬

rnde Sl. Heme sin Adelige Hrkomst, hvil¬
Mdkeunde vidlofigere udføres, mener saa
gdesmindre sorneden, Hensende, at han

dreøne hope Dider og Sønkeber, mere

Visnt Brdog Stamme, md Beronmnelse.

inl

ddens Ungdom, der bans Sal. Hr. Fader
4

for hans Fødsel var afgangen, lod
vtereLud
Roder
ham bive hemme hos sigsev

Neal uderlig Tilsen, undil Aar 1sog der
Ii4

hun
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hun igien kom i Ægteskab med den Æ.g —
nu Sl. hos Gud, Hr. Jacob Beck til Gi¬

sar, da Kongel. Majests Befalningsmand en
Wardbierg Slot, hvilken og sammesteds e¬
sig selv, og siden paa Arensborrig Stot *
Øsel, som han da af Kong Christianden Ie¬

de var forlehnet med lod sig hans Opingen
være angelegen, og til den Ende betroede F¬

under de hæderlige og høylærde Mænds Siaomen.
Christiam Smilovi, og Mag. Chrie,
Calundani, siden SognesPræst i Tline,
Bosøe Kloster deres fslitige Undervsningen,

og holdteham tlGudsfrygt, og under alaen
Optugtelse.

Am rned KasSANRNEe

ueda S Kgte iabttmNS

Cidøel Srubbe hamem Aar lsat, ungen
hans halv Broder Joachim Beck udengen
ogforodnededem til Hofmesterpaa onnen
mnenn g Am mdRN

Lebgelter. Dedroge forst il Hollande en
deen Ind lang ophodte sig paa denodternen.
bøye Skole til Leiden, hvor og den Sal. “¬

Arel Urop contmerede sine begvdre Sem

SLEE

i hvilke han efter Aar og

derlig gød Fremgang.

Srme tig aEe,

unde rrn grKgs SaRdidg
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egudt han sig en Tid lang for Bergen op
vom og Skincker Skanhe, som den Tid af
fforenede Provinciers Magt med stærk Beley¬

Wdare antastede; herfra forføyede de sig til
imærkelige Bestolding for Sluis i Flandern,

orhan i Synderlighed lagde Vind paa at læ¬
Rigse og Befæstninas=Kunsten, samt alt

Wder til Landers og Rigers Forsvar isin Tid
derrne, kunde nødig erggtes.

Mge 1523 om Foraaret, begav han sig til det

Fgerhogelige Hof Bryssel, og derfra igien¬
a Braband ind i Engeland fra hvilket
ad han, efterat han havde beset de vigrigste
der., rryste ind i Frankerige, hvor han
deFengt udi rvende Aar øvede sig i Sproget
unde Videnskaber, samt ved en vidtiøfig

Rebesaae dere Lands sornemmeste Byr.

E182s reyste han dersta øver Savopen

G,

vealien, og efterat han de navnkundigste
Nos
Steder, Lom, venedig, slo¬

2e Meland, Padua ogandremere hav¬

vgen, og vaade Srder hvor debogligr Kon¬
lent Ridderlige Øveser mest blomstrede,

oinestendelen havde opboldt, begav han sig til
Mgernige Ldeapoliæ, og om Foraarert der¬
gge Padua og Venedigind i sit Feder¬
Digtrn. Inedene deme Reyse varde, od
dinen Leylehed gaae for, mdatlærat
Ii5

hvis
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hvis hans Herrer og Konger i Raad og Dim¬

samt hans Fæderneland at betiene, i Fremien
kunde være nyttig, og isaa Maader søgtealeø¬

re sia beqvem til at forestaae de fornemmesst *
heyeste Embeder, som han og siden ved Aat 7

Ader baade i Freds og Feydes Tiid har sore¬

tet. Ligeledes giorde han sig udenlands bere

med at søge fornemme Stands og StatsPen

ners Omgengelse, hvilke elskede og yndede oe¬
meget for hans fornufige Omgang, og Ai¬
efter alt det, som var dydigt og got.

Aar 1627, der Krigog Fiendtlighed varen

kommen imelem den Romerske Keyser Fen

nandum den Anden og Kong Christian,

Fierde, begav Sal. Hr. Axel Uropsig me,

me Kongel. Krige=Tieneste under Øberste E.
vold Bruse, om førte det Danske Reso

til Foeds, og derblev amagen først forato,
ne Fendriche og siden Lieurenams Com
Efersom Oberste Keuse da stod for Arinen
under General Liemenan Fuche, som oome

derede den bele Ame, og var tilge Geninn

Aroleriet, blev den Sal. Hr. Urop brnge en

Adjurane, af forbenevnte Oberse Bruken
Rømmet, Artoleriet og Foristatonengg
hviken han hævde eranget sonderlig Øoo.
sigr og Bdenkab, og iser, somfol m,

bovde ameme sin Tid mege vli Fungen
dene. Nen cktrua hm var deomn forden
4
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vridkslaget for Luther, og nogen Tid derefter
vulos, blev han af Høystbemeldte Hans Kon¬

Str Majest. forordnet til Capirain og Inge¬
rulr, i hvilken Bestilling han var til Krigens

Mang, og imidlertiid baade i Marken, ved Be¬
vinger, ogiadskillige Angrebforholdt sigsomen
ider Soldat, saa at alle og enhver høye og

voige Krigs Betientere, som kiendte hannem,

de skørste Berømmelse rose hans Tapperhed
Rando

m.

Mge 1629 der den Tydske Krig var forligt

de han Leyligbed videre at forsøge sig udi
igedækenet, hvorfore han begjærede af Hans
igel. Majest. Tuadelse at reyse til Prinhens

*af Sranien, som den Tid laae under
gdgenbusk, hvor ban forblev ti Beleyrin¬

idgang, og indilden af General=Sra¬
Vedlevindtagen, og opvartede han imdler¬

dans Forstelige Naade Høvlovlig Jhukom¬
degrnog Udrs.

viedeans deme Bileyring varede, antog den

Hr Ukop obersk Liemenane Bene
vnder Rrst Holger Aesenkrang, uud
grernes Ljeneste, hvorpaa ban reyste herind
i8
drt, forat udføre rvende Compagnier, af
iNdenevnte Oberste Rosenkranges Regimenr,
Jans Kongel. Majest. naadigst havde bevi¬

gen. Men efterat han var hiemkammen,
be¬
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behagede det Hans Majest. at han fremde
skulle forblive i Hans Kongel. Majests. Tieninen
og gav ham Öberst=Lieutenanrs Embed *

Tractament, saavelsom og Opsyn ove *

Fæstningerne her i Riget, og derhos Aar iog
forlebnte hannem naadigst med Christianse
ses Fæstning og Lehn.

Aaret derefter lod han begiære hos Ærng ,)
Velbyrdig Hr. Tage Torr Andersøn silge¬

gede, Ridder, da Kongl. Majests. Befalum,

mand paa Sylfvisborrig, og hans Frueo.
re Sparre om deres kiære Søster=Dote g

Jomfrue Cidyel Grubbe, der var en Po¬
af Vebyrdig mu Sal. Hr. Kund Grulde.
Væde a Auna Fu LarsSnB
6

Klaagerup, hvilken hannem og blev tilgen 4

blev deres Bryllup høytideligen holdet uig,2

benhavn, Sondagen for Pinhe=Did,

1638, saa de levede tisammen udiser 2

dive Aar, med saadan kærig Onsrngen
Herrens bestandig Forbindelse, at met Eem
eder mere kunde ønskes, end her var at fo

Endog de isamme deres Ægteskad iskeo¬

begavede med Livs Arvinger; saa haver dog

Sal Hr. Urop, bered sig bom an Faor.

surop sin Hmesus Skør o Poe

tenor Bom ogs Akom; serdele mg
6
on udl Ungdanmnen hade ms durns Fen.
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Ma der befindes, at den Sal. Herre, udi sit
vuus haver taget til sig og opfød to og ryve

vrsoner af den Adelige Ungdom, saavel af sine
M, som andre fremmede, nemlig octe Jom¬
vere, hvilke nu mesten alle ere vel og lykkelig

MedeudiEgteskab, ogfiorten Adelsmænd,

at han baade her i Riget og Forstendommet

Posteen haver opdraget udi all god Optugtek¬
Vopholdt paa egen Bekostning, hvilke og
gen alle, ere inden og uden Lands i forneme
derbederog Bestillinger, hvilke derfore og maa

SSaknemmelighedihukomme den Sl. Herres
daef faderlge Omforg og Bevaagenhed.
agr 1638den 7April der Hans Kongel. Ma¬

rlod verve til Hest og Fods sk den Salg

ide Brstaling, at verve et Regiment Tydse
e, hvike han og mnden.s Ugers Foried
Nrhaa Fode, og demem paa den besteme
nige Pads vedoldeslo mdeverde, he
iedegren dleo slaget. Derster Aar 16g
verde Hans Kongel. Maest. hamm in

VeRaad udi Fedekeymn i Vuleburrel

Bonbo
211
rg.
de lsgs der den Svendske Fedt Marskas

gensen vadvant fadtud udi Førstendøm¬

MHolsteen og Sleævig, og Fæstningen
sriane Pris skkun var besat med den sea¬

ige Guarnison udi Frds Tid, uemlig so
Mand,
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Mand, som ikke vare nok til at besætte et Ø¬
verk tilbørlig med, mindre 5, som Pladsen o¬
anlagt paa, resolverede dog den Sal. Hern*
vove detyderste, men blev af Fienden ved ense,
neral Storm paa 3 Stæder anfalden, og efte¬

han med de faa Folk, havde giort Fienden F¬
Modstand, samt merkelig Afbræk, og han som¬
tapper Soldathavdeanvendtal Flidtilatfongen

resig, blev Fæstningen med Storm vunden
ban fangen paa Volden, thi Fæstningen e
æke fuldkommen færdig, og Strandenvar om¬
med et Trenchement forvart, over hvilket Fom¬
den først kom. Efterat Freden var giorl,

lønnede Hans Kongel. Majest. hamnaadige,

hans beviste tro Tieneste og Meriter, ogonn¬
hamnem med adskillige af de formemmeste Eoe¬

og Fæstninger, samt forfremmede ham som¬
delst hans Forfarenhed saavel i verdsige E
Krigs=Sager til et hov Æres-Enbede og
det andet.

Aar 164s der Freden imellem Rigeme,
afhandlet, sendte Hans Majestet han oo
Christians =Priis igien, for at antage soe¬

Festung af de Svenske, og fremdecteato

Eegie Cun Isman Ng

— ae mm ed SgSNde

mr, fordern under 2de Øberste-bentengen
saesteds.

4
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Aar 1647 behagede det Hans Kongl. Majest.
vere dt befordre den Sal. Herre, til Chri¬
randpeis Lehn og Befæstning, og befalede
vuu tillige at forestaae og commandere Ris¬

oigavns Befæstning, hvør han og Aaret der¬
ier udl Høvlovligste Kong Friderich den Tre¬
rhans Kroning =bev til en velforskyldt Be¬

nning, for hans Tapperhed og Mandom
ad han i forrige Krigs og andre Tider havde
vet kilsone, beærert med den Danske Ridder¬

ven af Elephanten, hvilken han siden til
Mde Dag, som en høy og vel meriteret Rid¬

9 Rigens Mand haver baaren med al Ære

2..

rissr forlemte Høystbemedte Hans Kon¬
Aajest. ham med Aiøbenhavne Slor og
k. 2

od Gkillige derhss md oberstee Bestal¬

ooder det Siellandske Regmeme, bvike

Vyun fre Aars Tib hæsvd.
4

* 4

M16s4 der Høvstbemedte Hans Kongel.

R. somedest den skore Pest, omn da gra¬

der W Kiøbenhavn, var braærsgger ak

*fin Hosstar m Flensborrig, og defoe
Nod hen med siepandske Hot; Hmog am

ddre Rinuistri havde begvet sig berfa Sta¬

fandt hans Mmest. for got at forordneden
Here m Gauserærar her udi Kiøbem

at Udl detre andoumede og mrget befter
lige
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lige Gouvernement, gik den Sal. Herre deme¬
imellem de Levendes og de Døde; Men gen

vav hannem udi denne farlige Tid en tryg *.

skiermelse, saa at enddog han jevnligen va
sit Embede at beobagte nu paa Tøyhuset, ninne¬
Holmen og andre Steder, hvor der vartug¬
Mængde af Folk, og mange af dem gil bere¬
te sa med Døden Hænderne, blev han e,
ved Guds naadige Beskiermelse fri for Pesine,
gen, og ret ligesom en Brand reddet ak hoe¬¬

Han blev saaledes en allene sparet ved Helen.

Helbred, men havde og samme Tid vone¬
at fuldkomme Hans Konges Ordre, eftiur Fe¬
han udi denne besværlige Sygdoms Tm

igjen fuldferdige, hvis af Tøyhusets Boom
u kea ämn a SgdR

melse Kong Chriskian den Fierdes Tsdoeg,
sortære og lær Ake. Og cftædt den So¬

Hre befandt da, som tiltorn saadan ooem

lig ogkendelig Gnds faderige Varctingt oe¬
dige Beskyttelse, da brugte han daslgoe,
Dævide Paime i sin Bøn, som ban o¬

ue a utee m Khøm SRgg

han vide der udi ham Ligs Beøiengeske eng
ue unmeg an SnNg

stuttede Raad skulde komme.
.

4

Da Høystbemeldte Hans Majestet

4
4

Um me ham amR NNd
1656 igien kom hid til Kiøbenhaw
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den Sl. Herre i hans Fraværelse havde for¬
vel, at han lod atter sin Kongel. Mildhed see
ham, og forundte ham allernaadigst Com¬
vodover Mjøens Slot og Land, og derhos

* Beragtning af hans Forstand og Smid¬
dde som han i de foregaaende vanskelige Tilfæl¬

neregne havde udvist, forordnede hannem

BammarkeRiges Baad, hvorpaa han af¬
de sin Raads=Ted den 3 Ang. i samme

Hans Majest. forordnedeham Aar 167
3 Jannar. til at være General Gouver¬
over Skaane og Blegind, samt Gene¬

ver den Skaanske Arme, og Oberste

vdrt SkaanskeRegmem til Hest.

Smme Aar den 1 May forlehnede Hans

degst hamem med Malmee Huus Lehn og

a Paa samme Tid sik den Sal. Hr. U
hde, at han skule udrage af det gamle
onse Resmem il Fode, et andet Reøi¬
Bcomerere det med me Fok, og om¬
gae den Skaanske Arme, som udi en gil
ty

gtbed samlet, og bestod mesevæten af
oe som mangede beborge Okerer, ble¬
foer i Ræken, og formedest Mangel af
dent Uderhodung, om letelig udi saa¬
4

Astige
te

Tifælde hender sig, led Rød,

runke derimod havde indsendt i Sverrig

Belandckde spoamnese Generase Per
Scn ORterer, md deres beste Troppe,
Kk

saa
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faa gav dog den Allerhøyeste, Hans Konde¬
Majests. Vaaben den Lykke, ved Sal. Hi*

rops høyfornuftige Anførsel, at Fienden o¬
adskillige Skermykler, maatte qvitere sin time¬
Hherede Leyer udi Errerup ved Ængelhom.
og retirere sig under Fæstningen Laaholm o.
han igien havde retrencheret en Leyr, hvilkeane,

atter maatte forlade og gane tilbage ovet
holme og Halmsted=Aa og leyre sig mm¬
Fæstningen Halmsteds Canoner.

Taholm blev imidlertid af vores Aime
tagveret approcheret og canoneret; Mo,
de Svenske vile undsene Byen, følle dog,

Hr. Urop vores Arme imod Fienden, Fe.
de komme sammen ved Genevadø=brosoe
Ang. hvor saa vel, som paa andre Se¬

Iram in aa nte arre,

deog Abrek, og især den 3 Oct. vod Com¬

Spr a LAad om gna Gerede¬
ds Overhaand, at Fienden om Ratan oe¬
romme Mærken og Vastæden, med noge
Mænds og 2 Standarters Forliie.

Im S. Apm iga sær tm S
„ atn SænS EKndeg
ruinererRNEd
L
u
Ee.
o a G gT FRERNEE

odene Aars Fedtrog igiemnem saledesd E.

an Aommme, ser de inlFoden.
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Felditog vare bledne meget svage, og man fra

land og Holsteen bekom en u=lykkelig Ti¬
Weesterdenanden, saaerholdt dog Gud denne

uide som den Sal. Hr. Urop med største

vrnigrighed havde holdt paa Fode, Riøben¬
Non, Bronborg og Danmarke Krone til
vetning, som vel ellers skulde have standen

eFare, som Udgangen udviste.

ven eftersom aldrig nogen, som Gud haver

igter inoget hoy Embede og Bestillng, en¬
undøligeller Krigs=Stand, i hvorhøyt han

Tbrgavet med Dydog Retsindighed, kand
Bafden Lyksalghed, at der so møder han¬

igen Austod af falske Cunger, og af oem,

undel af Avind og Rid, endet formeden

Aferferenhed, dadler og il der værste ud¬

Nrander formufige Rænde Dont ogAdser:
besom deme Sal Hr. Urop pel maø¬

ndnden ikke haver veret mer forsku¬
vg

sundan verdslig Skiebne, end alle andre
Brisheoe
Personer; sa bar ban deø ide

Vaberede hoye Enbder o Befsluir.

reodse ostadig havt Hensende m Gnd, og
SSanbnnghed, og dersøre skem sn Kon¬
ant
L,Fedemeland med Trokad og Oprie¬
ronker udi alle hans Aerioner, var hans
agsememmese
Fmdamnent; bvorfor han

Vernder hans Heres og Konges here

din Berogenhed, bom Hhans Post.md
Kk2

sær
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sær Naade har udviist imod ham, for hansme¬
ge i sidste Kriigs=Tog beviiste Tienester.

Aar 1658, strax efterat Freden første Fo
var afhandlet, forlehnte Hans Majest. ham¬
med Dalum Kloster udi Fyen, ogden 29 Po¬

næst efter, blev han forordnet tilligemed ao¬
Ercelenhe Hr. Peder Reedt, da Roe¬

Raad og Ober=Rente=Mester, at handte m

den Svenske Frie=Herre Hr. Sreen Pie¬

Srrdae Kae Saaag AastunNN

og Cop e a Sauanse

Men som den alerhøyeste Gnd da havde om¬
u æree Ubet n mure,

o Gmdaa a om ude

Steden for Fred og videre Forbund, somoe¬
beændt at handle om, udbrød paa men
a Emn a LBrdgF N

erster i Augusti Maand belepret, idone¬.

Kad ag. rev a ar maan N8
uaad Sa amd Stæne,
Sprnn mniægsen aNdd
en uforsagt Kongens Mand burde.

Un ccea en nætanSd“
rmd sære af Raader udvadr ogfolto,
Lmm Anes Aund amGrnge,
vn r on dgrtmrnd Egeg
g
havn og den Svenske Leyr, hvorpaa a

mentm KgmumSe

Hr. Axel Urop.

517

Mvise Raad, Hielp og Bistand bled afhand¬

o9gunderskrevet den 22 May dernæst efter.
Nen som den Sal. Hr. Urop udi disse og an¬

* hoyvigtige Rigens Sager, udi hvilke han
aeskeste Aar og Ader havde anvendt, svarede
ven Fluld eller Arbeyde, Nat og Dag, blev

ndendetg med stor Legemes Svaghed behæftet
a med Alderdom, Tid efter anden tog til,
SAarsag Hans Kongel. Majest. naadigst ha¬
vigdet sig fornøye medhans Tieneste i Rigens

unde Opvartning, hvukket hans høye Kad,
Mfaavelom alle foregaaende Berienmnger paa
ddog fyrøerpve Aars Lid, somen ærlis,

g oggndfrygtig Mandmed største Berøm¬

*hever forestaaet, først under de Stormæ¬¬
o Hosbaarne Fyrsterog Herrer Kong Chri¬

nden Fierde, og Kong Frderich den Ere¬
degge Høvlovlig Jhukommese, somogse
ddes uu regerendes Aenadigste Herres

dddge,
Christian den semres, Hoviovlie
4

inge Tid; Enhver maa derfor give den

dde Hr. Ark Urop der brommelige Roge

gnersen, at ban iRaad og Daad, foral¬
vder sogt Guds Ære, sine Herrersog Køw¬
on, osog Indbygernes, sam dee¬

ide Veste af an Mage at fordre og fremme.
ndeleshaverhan saavel modsine egne som

d8terto Vemer bevis sga vanr en
Kk 3

huld
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bud og trofast Svoger, og staaet dem F¬
yderste Formue, med Raad og Hielp, o

4

saavel i Modgang som Medgang.

tede sig og stedse paa at tiene baade Hov
Lave, og selv vandrede han paa alle Øoe¬

u Sølemet at Eesa ss

hed og Rætviished., og hadede af Here

Falskhed, Ueræt og U=oprigtiøhed, hvonide¬
Hans Kongel. Majest. ved hans Død, Fo¬

nemmelig mist en tro og hovforstandig Ron¬
4

Mand, hans Fæderneland en god og form¬

L Umt äat teaiN
6

nustig Husbonde, hans Jevnlige ag o¬

oprigig og trofast Ven, samt de som oer

un Ae uLomaNd

de at mmnNE
2
alle Retsindige efverladt sia den høvese.
Eg n deng Aaæ wde¬
S Spn hæe a gRR N

føre siye graa Haar md Æu ul son. ge.

59888.

112

—

Blangende bans Svaghed ag-Aisten.
.. . 17

hors Hr Urop pud er Aar Tindbeinen
møet sug, dog kke ligger a Stne
emn Snad muldee
Enger, saa vidt Fræesterne kunde uistne
og Cskergde hmn sog Udrdon og eg
Toncteod i sine Ben, bon Loulogen.
maun un sadigeg
4
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den frendeeles idise Rigers Tieneste havde ud¬
et meget ont, med Frost og Kuld, og andre
verlige Tilfælde, som Kriigs=Levnet forer
Pg .
Rsdagen den 14 Mart. sidst forleden (Aar

oofornam han nogen Anstød af Colica, som
vued.de af hans Frue anvendte tienlige Mid¬
ved fordreven, sag han Dagen derester var

delsine Klæder, og gik og talede med Ober¬
Henning Qvigov; Da samme havde ta¬

anked, gikban eftær Sædvane indist Kam¬

ir der at giore sine Bønner til Sud. Men

han samme Dag der Kloken var 11 be¬

ear Rge over, at han befandt sig møn
de fnde hans Huesrue Bid ester hederlg
Vte Nad Kum Lrsns Kor
Forel. Maest. Lv= Medieumn, somog

vton, Gepbefandt hans Sødemærven

vtrd Raheod; Ren sm Sal. Hr. u¬
Nengkel var sornenmelig skter den hummel¬

Srdoen, bod han alder maare sendesBo
Pesten, henærde Mas. Esiae Llo¬
2d SøtrePrest il Hels Geste srke,
Ndon gue lillge ldgkke Bud ckerhans
iSamer Togæ. Hr. JSchum Chri¬
r8or, somn Ko BeGhr. Ehr.
=Byor, sa gæ. Fur Edl Uhlsel.
Snr aAele Sanberg, 2 Frure maern

Bcrubbe, hvilke ale strar vare Ustede.
Kk4

Der¬
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Derefter kom forbenævnte Præst Hr. Fleiseaden
hvilken meddelte ham Sacramentet i hans ho¬
bedrovede Frues, samt hendes Broder=Dom

V. Jomfrue Ingeborrig Grubbes, (somoe
ligesom en Dotter udi hans Huus) samt aue¬
fornemme got Folkes Nærværelse.

Ogefterat denne Høyedle og Velbaame oe¬
ke, saaledes som en retsindig Guds og Kongen

Mand udi Guds sande Frygt, med Ter
Reputation, havde levet sin Tiid christeligene

vel i dise brøstfældige fordiske Bøliger, sim¬

vist sine Konger baade udt Freds og Fem¬

Tid, endog udi trende Hoved=suiger, a
Trokabog Tieneste, som af enætlig Adrlsonn

kunde fordres, da erhan hæderigen uden ie
Bevægle hensovet, den samme Das¬ som e,

var bleven delaggriggiort Jesu Legeme ooien
Nernlig Ondagen den 1s Mari om Am¬

Klokkens, udi de tiforn benævneadelgeooe,

oe Eta Berre. iFndNredgeg
skerdesindøryvende Aar.

Ved denne Herres dødelige Afgang fon¬

ir td ien gaer a Gu Saa den

dig Srindring, at saaiom han haver vaereg

erneste og sidste overbleven af de ubrgamte de
vere igmend Kond a Sunigeg
for nogle hundrede Aar siden haver ved Hoem
ASGSSRTSKRNESe.
og
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o Hjelm, og siden i disse Høylovlige Kongeri¬
Eek, til mange Slægter, berømmeligen fremsat

Vformeeret, saa endes og nedlægges det og nu,
Ifølger hermed den Sl. Herre, med Ære og

Meputation til hans Grav.

Et vidtløftig Programma, som findes trykt
Vester Liig=Prædikenen, er, i Anleedning af
inedrave Adelsmands Død, udstæd af Doct.

rgen Wigleben, offentlige Lærer iden hellige
Stist paa Kiøbenhavnø høye Skole, samda
vrende Rector, men samme indeholder en andet

dhvad allerede af Lig=Prædikenener anført (7
2

Mrillige Vers ere ligeledes udgivne, af hvil¬

dt 1ste er paa Dansk forfattet af en som teg¬
igC.K. 2)er er Laumsk og Dansk Vers,

der Mag. Joh. Frid. Hyphof, Sogne¬

egk til Mariager har opsat. Endnu et an¬

datnk og Dansk er forfærdiget ved Ap.

*.

* *

Nnisidst findes Lng Prvessionen anfert, der

erdeal sApr. Aar 1871, paa bvilken Dag

Sal. Here blev begaet udi vor Fue Kie¬

Siøbenhavn. Samme kand for Biduøf¬

2e ekbere Rbrse.
Kkf

——

tig¬

ae denne Forskiæl at der i Lug=Prædikenen

vuder han var fød den 13 Sept. men i dette Pro¬
onma den 17 Sep.

522 H. Ael Urop.

tigheds Skyld her ey anføres, men der ses
sammet, at det paa de Tider har været brugene
at Enken og andre adelige Fruentimmerharsnn
efter Liget, som og her sbede af Frue Genten

Feltmarschalinden,tilligemed DronningemesFoen¬
mesterinder og deres Hof=Jomfruer, og andte
delige Sørge=Fruer.
—

I Kirken efter Prædikenen talede den Hooe¬

leog elbaarne Hr. Erich Rrag ti Beo
ming, Rieder af Dannebrog, Konge o¬

est. Geheime= og Cangellie=Raadove Fe¬
og efterat han med en synderlig Veltalenhed o¬

løftigen havde udført den Sal. Heres F¬

Levnets Fremdragelse, takkedehan paa detme¬,
alle og enhver efter deres Stands Vikaat

desaaledes havde bevist den Sal. Here. do¬
d E emm BæKogg SgrNe

blev optaget og bragt til sit Sted.
*

R.

*
1
—

9°

5
SKk Nk

0

S181IO7

*

—
Den Retsindige Dommeres

9

1 Graff=Skrift,
*

udaf
Jsbs 29 Cap.Tagen
vers 14.
1s. o 16.

oft. — Fremsat og forklaret

inedle Høygetbare, Hev og Velvist,
udi

nu Sal. Mands

Hans Fansend,
(

vogel. Majest. Raad, AstesseriColleøs

V. Præsidene og Borgemester Vi¬¬
tn,
t Lnd Ufddlær Bes
4
orn 25 Nøvembr. 1667 udi Hellig
Geistes Kuke¬
5

* Esaias Fleischer
af

Søgnt=Præst sammestedt¬

Bon., ulhe. Lernnes Cr.

1

*

It.
2.

——

ir 1

Kongebs
Aah. og Uaiv. Bagtr. Aan 1664.
* *

7.

F,
2
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4

4

4

*

Jenne Lig=Tate har Sogne=PræstenEe¬

Sas Flessber, tlønet sin Moster *¬

afdøde Hr. Hans Piansene efrale,
Hustrue, sine Frender, Svogre og Venen

Kerr a Kbe rAr N

oig Berviished, og den betlædde me¬

erhin Rærvar somen Kaabeogen søie
7

Hue. Jeg var den blindes Øyne

pat den Harig Fødderz Jeg var deng,

hnge Far or heen SægesSs

ste, den udspurde jeg.

Fknlæræen SetuRsE
Kmre een Sasen iø Wge¬
Kan a eda K Jerbørgiær Fe

28 Nov. Klokken 10 Slet Formddag; )

Jstrr o nbAtm SNSsF
Dansen, Borger og Indvaaner samme,

Lmmae m SttKgKAuRNe
Maren Pederadorter.

Alyrgen at In fFndnNdde
allene undervise udi sin BørnesLærdon.

anl bomn ogi Spre Skde., Looen

rorggror, (l Sær Llt. o¬
In Am Un G SKRNEEE
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wer hans kjære nu Sal. Farbroder, Ærlig og
Magte Mand Hams Pansen taget hannem
sig til Rydsland, og bleve de paa samme

vrgke tvende gange af Engelke Søe=Røvere
rndede, derefter kom de til Vardehuus i

dege, og derfra til den Stad Bola □)udi
øfdeland, hvor han forblev, for at lære de
Me Sprog, samtsammeatlæse ogskuve, ind
Maerderester 161 ved St. Hans Dags Tid,
vun reyste derfra, igjennem endeel Stæder udi
ide Rige, ti den Stad Ruvang. Pan

omge korre Tid, nemlig er Aar, lærte hansaa¬

det Rydske Sprog, at han siden af Hovlove
hkommnelse Kong Christian den Fierde,

Bafvores nu regjerende alernaadigste Her¬
SArve. Konning, blev brugt, at oversætte
Vansk de Breve, som deres Majstet ere
Meulskekedeaf Groo. Fysten.
1.
2

2.

ern drog han fra Kuvang, og andmude

t. Maned her il Tiøbenharn, hvor hon

dVinterenover, men sden om Sømm¬

Aaret derester, solede den Sal. Mand,

SAlgbenhavn pua Bydbland for Rpde.

og

at lsrs kom den Afdøde til Ærig, Vis

Afsoruemnne, mSl Rand peder Sver
sen,

Solihgr dn Poskorlisk. Loplous.
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sen, Borgemester i Helsingøer og sde
hannem om Sommeren paa Kydøland, *

Vinteren over blev han hiemme udi forbengme
Borgemesters Huus.

Aar 1619 sevlede den Sal. Mand fra Fe.

Eingøer til Dangig, og der ban igien kom¬
Helsingøer, forefandt han der Sal. Hr. Lom¬
ler Christian Frists Skrivelse, hvorndi me¬

ts, at det var Hans Kongel. Majest. Betinn

at han skulde komme til Kiøbenhavn, oo
sea for Hans Majest. Sl. Kong Christian,

Kierde reyse til Pigora i Bydøland, ige¬
saæ ester saadan Befalnng begive sig fra 2.

sngøertil Riøbenhavn,uanseethanfordeme.

4

te Borgemester Peder Svendsen skulkg
splet for Kiøbmand paa. Kydsland.

Tiøbenhavn begav han sig paa bemedte e
goerske Reyse, men eftersomhan eo kunde e.
ue til Pigora for Iis, som var i Vevenge,

le han til Kola Rydeland, og fordteo¬
Vinteren over.

Amcaad er Aen n ag resiee,
derfra efter Grot=Førsene Befaling, ome¬
den hvide Søe, giennem adskillge Sten
Aydeland u Kolmogorad, der foldte,
Anun in æ unmdEe.
fua hvke Sed han i Skbs folde ig,

Be ai LLuereg
He

2.
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vud, som var sendd efter hannem. Eftæ hane

vrnkomst her til Byen, kom han strax til den
vude og Velfornemme nu Sal. Borgemester

idel Wibe, hvis Huus ban fordlev hver
er, saa længe den Sl. Borgemester levede,
ven den Sal. Mand elkede ham megst, og
ge ham i adskillge sine Forreininger.
2

M 1821 seykede han for det Islandske
nndgne som Kiæbmand paa Rødeland, og
Audarren Aar for Kjøbmand Lag Ieland.
gelke sine Reyser han haver sammenskreves
od, som kaldes Compendiom Cormogrg,
1

Mog Chronoløjeum, hviken Boge
Nagvlig for de Soefarende, sa at ondog
vendegange er rykt, neo mere er at be¬

aet. Hanblev og Aar 1827 og siden frm¬.

Smereren Aar bervd i a forhangte

Sonnognlere Var, som ka oøland on
24.
—

2

1

Nels2sblev han til Sinds at forandre sig,

nde han 6d begjere den Odioe Pier Se¬

Hane Dorrer, som hunde u Føder den
ggdelfornemme m Sal. Mand Hanepe¬

en. Børgemester ud Slangerup, der d
Zisbenhavn hos hendes Moster, Anne
vere, Ct Børgemster Miche Wibe¬
vdeske. Beneome Jønskru bieo hamen

Ntn. )„Zamiar., ogstod drs Brylye¬
Høy¬

528 Hans Nansen.

Høvtid den ( Novembr. samme Aar her i Fe¬
benhavn.

Med hende haver den Sal. Mand leve
christeligt og kærligt Ægteskab udi en og føeg
V
tyve Aar og fem Dage, og bleve ham ime,

td fødte mi Børn, fem Sønner og fire 2

tre, hvoraf 2 Sønner og 1 Dotter udi oo¬
uge Aar, og een Søn som var den ædst

hans Aders 31 Aarerebenkaldede: Dero4S
ter og ere Døttre overlevede deres Fadtt

ere alle komne iden hellige Ægtestand, undte

denongste Søn, som nu paa 4de Aat o

været udisremmede Lande, for der atfome¬
sine Studeringer.

Aar 1899 den 11 Marni bleo Hr. *.

Tansen opfordret paa Raadbuset, ogdem¬

hodt, ar det var Hans Maacst m Sat¬
a8
ovlig Ihukommelse Kong Christian den)

desnaadigste Vile og Befalnng, at hogen
være Raadmand, for hviken Bestiuinge,
bøyig undskyldresig, men eftersom ingenen

olor. Lome ogFog

skykdning maatte

—

Raadmands Eed (*).
Krr
an ien K omlær Frnd
4e

vm-

d

- n TSES

de Raadmand.
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mers Pattitipanter udvaldt at være Compag¬

des Forvaler.

nae 1644 den 5 Marti bekom Raadmand

vansen Bud, om Morgenen der han var udt
ug Geistes Kirke, fra Rigens HofMester,
avar vaa den Tid (*), at han skulle komme

danmem, hvilket hanogester Prædkenen gior¬

gsamme Rigens Hof=Mester gav hannem
rnde, a der var Hans Majest. Kong Chri¬

Mden Fierdes naadigste Befalng, athan
Nevere Borgemjesterheri Riøbenhavn
rnd den Sal. Mand paa det allerunderde¬
Retndskode sig, og bad at han for saadant
epørligt Embede maatte forskaanes, men

and Hofmester gav til Svar, at mgen und¬

nng berndl kunde gede, tbidet var Hans
ggd endelge ognaabigste Vile, og havde
SdeRjeskt. seiv deril udnevmt ham, siden

dens Majeste Bfalning il Borgemester
, at dehver i sær skule stæmme paa en
rgmendene, til at være Borgemester, og
Melke linde den anden vde, paa bvem han

4

F

t, uder sin Kre Frcbeske, uen

ene

ei
—

hver

t. Heft Mester, var paa den Lid, en Sviger
24 Kug Christian den Ferde, uemlig den

tat Skiebue Hden bekæendte Corsig Ublfen,
2honrde A egte Kongens uæturlige Dotter Frø¬

Atonora Sbristina hvilken Kongen handemnla

gke
2
.

En
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hver for sig skrive sin Stemme paa en Sede¬
forsegle, og samme Sædler at indlevere ti d

gen, og saasom alle Stemmer, 2 undtageno¬
falden paa hannem, tvilede han ey paa a

so var Guds Villie, at han samme Embedee¬

de antage; Om Eftermiddagen sendte Re¬

Hofmester atter Bud til hannem, at han Fo¬
komme i Raadstuen, og da han der kom

skulle giøre sin Borgemester Eed, undskødte
Sal. Mand sig atter paa det høyeste, mion¬

ingen Undskyldning kunde gielde, afagde bo¬

Eed, blev saa Dagen derester af bemeder*
gens Hofmester, udi forhen meldte Sl. ogy,
lovlig Kongel. Majests Navn, indsat i g¬
hans Embede paa Biøbenhavns Raadoe,

An ccamn a da mund

Sl. Mand af Hans Kongl. Majest. vore

Ugd pn o Væn Sae umfge¬
4
den Tredie bleven fordret op paa Slotte

han for Hans Majest. selv aftagde sin eo¬

ag Carde Jaln. Høær Lan wrrgse,
un a um Kues aa LNE

uCAægt Stan a vrKdrde
Staden (*).

4

( Duadi. uar yst 20 Dupe siun oog
BE TNE
GE
K
a

guterede, havde været paa Slottet, g. ga
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agt 1661 den 26 Febr. befalede Høystbemeld¬

nonge hannem, at sidde og domme udi den
Neste Rær; med hvad stor Flid og Vind¬
rnghed, den Sal. Mand haver benent dise
rlige Embeder og Bestillinger, saavel udi

Nesom Feydes Tnd, det er enhver bekiendt.

Mdaadige Herre og Konge haver han altid
nekoe og huld, og kand ale hans Med=Col¬
Tadve hannem der Vidnesbyrd, at han udi

estlinger, ingen Unag har svaret, men
egoersin yderske Fld i atsøge denne Byes,

asem Bærgerkabets Gavn og Beste, samt
*Byens Regenskaber udi saadan Rigtig¬
soen mueligt ey nogen for hannem haver
Sy
in Brigheds Bestiling og elers alid,

datmrd Sandhed sige, athaø hærte¬

den Skenkeler Gavr ak ngn, ogder¬
Arsøfrrde Mærbøn Renen, men a¬
Mer sigpaaarlade enhver vederfares Ret
tntder ngelr fand, hov lr lin.

ins grskelige Lio og Lemnet holde han

dgesnlben Asranred Auneburgske Con¬
Bestogæses hus skrfklige Bekton.
E12

be¬

dntg Tleaf Biskoy Svane, ofreret Hans
ggl Rojest. Soneranteren. Hyldngengk
Non 18 Del. son skrear pa Stret Piarn
-——

oto.g L
o.
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delse han haver efterladt sig medegen Haandeen
en: Han tiente daglig Gud, og var gavge¬
mod Guds Huus, i sær mod denne Kirke l“
til hvis Orgelverk, da det skulde bygges *
gav 300 Daler, og desforuden paa adftme,
Tider betænkte Kirken, som ey giøres forne
her at opregne, eftersom det er Kirke=Værgen
og andre got Folk noksom vitterligt.

De Fatige haver han ey helerforglemen
givet til Børne=Huset Almse, saa og aum¬
til Sengeliggende, og ellers atid meddem
Fattige af sit Gods.

Udisit 9derste glemte han en heler Kiren
de Rodldende, men givet 1000 Rinvalet een
de foo Rdlr. skule tilhøre Hellig Geiste“

ke, og de andre s0o Rdlr. skulle gves ilge

Sengeliggende, il hvike Renen aarligent e
uddeles. Imod sine Slægt og Hustrues E,
sre var han som en Fader baade i Ran

Daad, saa de efterlevende maa bekiende o¬

lene at have mist en Ven, men ogtilge ioen.
Fader.

ErAars Tid førend han døde, merkeaee

Sal. Mand at hans Sryrke meget va soeg

menestrsom han and var aberndsom oopemn
(*) Hellig Geistes Kirke.
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Asine Bestillinger, haver han ey heller vildet

ente sig, men med Flid forrettede sit Embede
vmlat Sygdommen fik OverHaand, og end¬
yans Kræfter vare aftagne, og han af man¬
M Folk blev raadt at holde sig inde, betiente
adog dette Aar den Høyeste Ræt, saalænge

idlev holdet. Derefter befandtes Svaghe¬

dinere og meere at tiltage, hvorfore han nog¬
Mer forleden maatte holde sig inde, og iod
21 Oct. begiere af den hæderlig og høylærde

ud Doet. Olaf Borch, offemlige Lærer i
Resonsten paa den Kongel. høye Skole, at
uldekomme til ham, som og strax kom, og

rdnede de for hannem nytrige Medicamenter.
den Dagen begjeredehanat Hr. Doe. Paul

2d Kongl. Majests. Hof- Medieus iligemaa¬
nate hentes, hviken tilligemed Dot oluf

idholde Raad om hans Sgdom, oghvad
undsamme best kunde bruges Men ester¬
der kand gielde mod Døden, saa wang

Nonnen ham dog den= Rov. atbegvesig
Sige
men den , Rov. biv ban meøe
4
.
tdes Aarsag han lod bøylærde Mand Mag.

ddoed Fleseber Svøne=Prest til Helig
idestrke, kade til sigog akhamem begje.
Vinedderles Sananeme, som og skede
ade Liskures, Bøne og andre on Fo¬

2

L13

Da¬
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Dagen derefter den 10 Nov. tog han kiam,
Afskeed med sin Hustrue og Børn, til hvilkeee¬
holdt en Formanings Tale, som varede nem¬
den heele Eftermiddag, ved hvilken Talt F¬
blev meget mat, og derefter befalede dem ae¬
lyde hans skriftlige Villie, som skulde efter Fe¬
Død findes med hans egen Haand opteginen

Den 12 Nov. som var en Tirsdag, i

denne berømmelige og brave Mands sidste *.
Dag, thi der Klokken var 6 om Morgen

blev han henkaldet, efterat han havde leoee¬
Verden ni og rredsindøryveAar ringere E

ren Dage. Han var mi Børns Fader oge¬

de den Glæde at se ri Børne Børn. 2a¬
Forn Aa Laamaad Spn Anr Er
ster og syv Aar Kongel. Majests. Fen

Aseslor ui Coltgid Staus, sam hem
dent her i Staden.

A tm Aan Ca Euav-

ma udstæd af tvende, nemlig af Doe. *.

Svane, som skriver sig præsee udi det po

A KAnnar K eeame CaRRReNN.
gel. Maests. Raad og Asesfor udi Col¬

Status, Erke=Biskop, samofenlige Eo.

iden bemige Skrst, og det Sheoloske Fe¬
tte Decanus, samt af Mester Mloren

Loß Aademers Retor, og ofruidge,
eer i den hellige Skrift.

8
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Idette Programma indeholdes alt det sam¬
Tsom i Klage=Talen er udført, og roses den

nede Præsident i sær for sin store Færdig¬

BiderRussiske Sprog, samt sin lykkelige Hu¬
voene
s

e c.

Het er ellers mærkeligt, at Forfatterne baade

agCalen og det udstæde Programma, ey
ver dertmindsteomen af denne Mands berøm¬
igste Gierninger, nemlig at Præsident Elan¬
paa Borgerskabets Vegue, ligesom Biskop

Mdannes Svane paa Gelsilighedens Vegne

srede Hans Kongel. Majest. Kong Fride¬

den Tredie Souveramniteten; menda dette

at Sag som paa de Tider ey meget offemtlig

neomtales, eftersom 2delen ey var sonderlig
aseds dermed, har igen tordt ofentlig rose
indefsoreler tore noger dered.

—
regn Kdem tenaeislima.

M
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En

En Predicken,
som bleff predicket aff

Riels Hemmingsøn D.
udi

Sali

*. HerlufafProlle
uders Begraffuelse, udi Herluffsholm,
den femtiende Dag Julii Anno
Domini 1565.

Til Læseren.

denne Predicken fnder Du baade Exempel
rndomn, hvorlunde Dn skalt lesive, om Du
ndelde, oe glædelige Affskedis fra denne
Verden. Vale.

ioidn Aiterhoren a Lanrenn Lnrde. —
D8 PLriylego serevislæu Kege Mapelaeb.

538 Hr. Herluf Trolle.
4

*

*

4

*

*

4

Doctor Pliels Hemmingsøn haver ig¬
4

net denne Kage=Tale til Frue Bim¬

8.

the Giøe, Hr. Herluf Trolles Em

leverske, og Forstanderske til Herlufhom¬.
Skole. Hans Ord til hende ere disse:

Udi al Modgang Sorrig og Hiertens Bon
hedmin fromme Frue Birenuhe, have vi dge

og Husvalelse nødig; Sammekandvi ved Se¬

øse af Trøstens Kilde den gode Frelsereg N. F.
maa være Eder min fromme Frue Birrigg

stor Husvalese at Jvide, at Sal. Hr. Fem

han christeligen baadelevede og døde; saavemn¬
og at den Sal. Hr. Herluf skude komm,
lm a Kaa m uNd

Ør. Byrre Lrolle Ridders, Sal. Foe¬

Trolles, Sal. Hr. Herlufs kiære Prem

Sal. Frue Anna Frie, som var Sal. Lome¬

Exeen Egsee r Berge KRrn.

og mange andres Nerverese, og siden sem¬

des til sin Hvile=Std, hvor han blev begte.
udimange romme Christnes Aasbn, son pe

LlSSEK (88°

hans Liig her fra
holm.

Jeshaver elers mmn sromme Frue Birm
udlenøod Renng luder udele dene ggen.
enl
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in, seg havde udi Sal. Hr. Herlufs Begra¬
Mge, forhaabendes at det skal komme mange
Ms Børn til gode, baade for det gode Exem¬
og som alle Fromme have her udi Sal. Hr.

rlufs Levnet og Afgang, desligeste ogsaa for
pist alvorlige Formanings Skyld som seg
ie Prædiken haver forklaret, og haver alting

uidtos til Lærdom, at vi saa maatte leve udi

veden, at vi gladeligen kunde doe. Saa be¬

vies Eder gierne, at I samme Prædiken vil
ranme, oglade læse for Eder, ig haabes det

ondkomme Eder til Gavn og Glæde.

vest Fortalen staaer trykt Hr. Trolles sæd¬
ade Sprog= Alringkommer af Gud, Li¬

Veden Armod og Rigdom. Sam Frue

vriehe Giges sedvanlige Sprog: Frygrs
dde Rior hvad Rer er, og forlad dig
Bdagtmemesken.
Æerten er tagen af Marei 13. vog¬

Sder, vaager og beder thi I vide
Spaar Liden er. Der er ligesom med

nland, som reyser hen, førlader sie

ode giver sine Svenne Mmage ogfaaer
Trsin Bestilling, befalendes Dørvog¬
D a han skal vaage Paager derfor
Ivide ikke naar Huus=Hherren kom¬
dom Aftenen eller Mlidnar, eller udt

degal, eller aarle om Morgenen, paa
der

540 Hr. Herluf Trolle.

K

det ar naar han kommer hastelig

ikke finder Eder sovendes, der, m

siger Eder, siger jeg alle, vaager.

ø

Den Talende har end videre udladt sig

følgende Maade: Mine fromme Christne

have giort eder Umage, at følge denne vorgen¬

a

ne Broders Legeme til sin Hvilested,

baade eders Troe paa Guds Tilsigelse, og “o¬

Kjærlighed imod Mennesken bevist. At 3øe

beviist eders Troe om Guds Forjettelse, go¬

hermed tilkiende, I Ifulgte vor Broders F¬
me til sin Hvilested; ge. derfore plever Chimen

som ro Christi Ord om Opstandelsen at føge¬
Begravelse deres Legeme, som her have hom¬
gen udien sand Troe levet, og have udi Ge¬
Navns Paakaldele givet deres Aand udi “.
rens Haand.

Denne eders Kiærligheds Bevisninge “

Sat Auu Sæg a SAm uu Ne¬

lle, ogvile dedeme eders Umgge md ah ue,
les an ERa Sprh amturie
Brr Gm S. ag LmnSie

skelader, tmligemed Hr. Byrre Trolle, Foe¬

Sal. Hr. Herlufs kære Broder, ud

eres Slæg, Vemer og Forvane oo

lsammen, og hver serdeles høvligen hom¬
or dme drs Kjerlaghos Beosrnng g
mage, som Ihaver gjort eder, for deres oo¬

Hr. Hrlut Crolle Shd, hoske g
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Malle Maade, i hvis i deres Magt er, mede¬
erale og hver forskylde.
deg maa ellers med all Sandhed bekiende

denne Mands, Hr. Herluf Trolles christe¬
* retfærdige, oprigtige og høviske Levnet og
Meligt, er meget pppermeere, end at jeg kand
Mderom, som det sig med Rette burde, tbi

ad eg til hans Hnus, seer jeg til den christ¬
Renigbed, seer jeg til verdslig Omgengelse,

dsestil hans Embede og Bestilling, kortelig,

Vges til alt hans Levnet, fra første og til han

vfin Aand op, da haver seg og alle de han
gerk omgaaet med, at forundre, saa at man
*haadanne gode Exempel med ale gode Vi¬
fndese
an
vudkiønt jeg. ikke kand, som det sig vel bur¬

udk tale om denne Sal. Mands gode Vi¬
2dog olses algevel, esterdi derter mig saa
aet, talenoger omhans Levner og Afgang,
Mnoerndeos t Epmpetop Lærdom.
Bollførst tilkiendegive, hvorlunde han sie

Nechrstelg og ve regeret haver, dernest

vunde han haver bast sigiden christelig Me¬
Wde. der sremmet Ends Ære af sin oderste

No Formue; Det nedie om hans kærlige
Nirngelse med menge Mand. Det siærde
Adenbede og Bestiung, som han haver
Ninlskenke af sin Herr og Konge Det sid¬

Ahene stostr SkidøRyset og chustelige w¬
dogstonne. . Trnen.

Jes
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Jeg vil ikke tale om hans fromme og o
Forældre, som han er kommen af, om dene

Hr. Jacob Trolle, Sal. Hr. Herluf Le¬¬

les Fader, som indtet vidste af den Prang, Fe¬
mod og store uenyttelige Bekostning, som m¬

i Genge, men levede gudfrygtig, og optugen

sine Børn udi Tugt og Ære; Men jeg vi e
gonde paa hans Huus=Regimente, siden hooe

den fromme Frue Birrithe Giøe til Husinen
og de holde Huus tilsammen.

opa ba ag smnmm Sa. aa18
Trolle og Fene Birrithe Giøe have ogge¬
deres Omgængelse paa, og Huus=Reginen

kand man vel forstaae af den gode Frugt

der haver ladet sig se; thidet er ikke muelge,
det, end det skal være en god Rod, som g

Frugt afvoxer, og et got Fundament, som¬

varig Byaning opbyggespaa. Det varda g
Kiærlighed og Tilnd ul Gud og hans aadem.
rede Ord. Der var begges Samokke a

vehos den Pagt, som de havde giort mod See¬
sto, og beraf er meget gor kommet Wdi Sa
Herluf Crolles og Frue Birriches Foe¬

Thidene Forsæt at de ville bliveved ders Fen

ere gav dennem det Raad, at hvor depen

Set Ka aænKdeur Ndde
mer, dvor de gae sig ind, besounderlig ougen
genen og Atenn, hver for sig, a goro

riskelær Ben i Gd, og var der Se
4
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perluf Trolles daglige Vis, uden naar det
vhannem fortaget med stor Bestiling paa

ngens og Kongens Vegne, at han strax om

grgenen efter han havde giort sin Bøn, læste
Sgtel eller to udi Bibelen, og ligesaa om Af¬
aa, førend han gik til Sengs. Men ellers
rhans besonderlige Læsning udi St. Pauli

mgel, Johannes Evangelum og udi Da¬

o Paler, som han altid havde hos sig, hvad

han var il Lands eler Vands.

Hn Sal. Hr. Herluf og Frue Brrithe,

gende at det ikke var nok, at de selv frygtede

Vnrendeogderilholdederes Huns Tienere,
vggener, Piger, Hofmænd og Drenge, saa

hn fandres at leve uskelig, og videikke

geundervse, nødes ulat fæsesig en an¬
Sted, derfor lod hanover sit Bod daglig

Neapktel af Bibelen srar ekter at han hav¬

Nil Borde; thyi dene va hans Vis, at

undWdisteørt Huus, uden at fremmede
2hamn det, stod med sit Folk og læste t
od,
4,hod or Here om sir doøsly Bred, gg
at drugde, som han det havde taget af
Vguand.
On Arenen søun hmn gr

Nenaane ake. Jomfruer, Dvndkok til
Nesen utede uære, siune an Palme
dden Anøgkeste homn den Dø hænde

og

og

grteonke dememn aandlig oø keøemie. spiist
De

544Hr.
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De glemte ey heller den fattige Lagarum,
er fattige Folk, som havde deres Hielp bege,
men rundelig baade inden og uden Huusso

ge fattige, arme og bedrøvede Mennesker donen
lede, anseendes ikke efter deres revne Kle¬

eller Legemets Uselhed men efter det Bilen.
vare skabte efter; sa som vor Herres Jesteo¬

sti egne Lemmer, hvorfore han siger sig at F¬

hvad de Arme gives udi sit Navn.

At Sl. Hr. Herluf Trolles og Frue *¬

eithe Giørs Hnus=Regimente haver soae¬
været , og meget bedre end jeg fortalt have
de vel, som havde med dem dagligen omgen
derfore var det vel raadeligt, at de besondemn
om Gud haver givet nok af denne Verdem

de saae ti dette Exempel, og skikkedesig Lom¬

og kke holde sig ester den Riges Fraadkeon.
rempel, som hverken vastedevaa Gnd Cer F¬.
uen a vkmae on hgtut hawNN
for han fik sin rere Løn udi Helvedes Asem
som ale andre lige Huus=Holdere egfa fen
faae.

Kr ee lm n orsan m 688

Herluf Crolles Lovnet, er om hans gonen
Væ ma in Ksa Gdrnddg
u ig æn en minSe
mr. Dæ væ damemike y, a foe

andr Bnde Ov, og at bruige vor Hoere g
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ehristi Legeme og Blod, men han ogsaamed
vrrke og Gierning altid lod sig finde, at være

vg som den chrisine Kirkes Gavn og Ære vil¬
versremme. Og fordi han saae vel at denchri¬
iskkrkekandikkelængebliveved Magt, uden der
deres udi boglige Konster, og udi den helige

ust de, som skulle forestaae den christne Me¬

ved med Guds salige Ordspure og rene Lær¬

ve derfore sparede han ingen Bekostning paa
Mder at fremme, og skikkelige Personer at hol¬

a Studium, baade her udi Riget, og anden

de; Derforehaver han lagt til Helsingørs

Meaarlig Rente til at hode Skolemester og
vermed, desligeste til Piestved Skole, Ro¬
de Skole og andre Steder; Thihan vidste
asaalenge som Skoler blver ved Magt,

Vder bel ogsa Personer, somkand tieneden

.. oln.

vigdg han og mente, det ikke at være nok,

veres udl Børne-Skoler, haver han udi
SAar hodet skundum rs, ogstundum ske¬
Strdiu, nden Riget og uden Riget, sa

vede have Prokesbres udi dere Kongl.
egster ud Tiøbenhavn, Bister udi dse

2 Soøre Pester ogændre wrige Tinr¬

Meropdragne ogfremkomne af den Hielv,

Sat Hr. Herluaf havr hulhper demen
Mm

Og
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Og efterdt han kom udi Forfaring, at det¬¬
nogle fri Borne=Skoler udi Tydskland

hvilke Børn havde synderlig Tilsyn, og de¬
kunde dessnarere forbedres, den christne Men
hed til Gode og Bistand, haver han ogsaa *
sin kiære Hustrue Frue Birrirhe Gist?

Herlufsholm til at være en Skole ude

4
ken baade Adels Børn og andre kunde opimg

og læres udi, Kirken og Riget til Gavn o

ste. Mig haabes at den almægtige Gud sen
opvekke dennem, somsamme Skole kand koe¬

udi en ret Brug, saa at den Bekostuing oe¬.
gandske vel sted.

Men endskiont denne Velgierning mod

christen Kirke, Gud til Ære og det gande.
ge il Beste, kand kke nok prises af de soe¬4
te Gud, og ville Guds Æres Fremgang,

Kounade Sat nung unf6d
ge, som mmnofe horer sommene at og

Rke velgor af Hr. Ferluf, at han skogen
saameget paa en Skole, og herdiant oo¬

Mudelg Tale de kunde paafnde. Mot E,

kand man sbare med Rere havve Sal,
Herluf og Frue Birrithe, sodtsamme¬
Ers ækære uadb bea døRNdige.
Saaa o a mn uu V

vn a m ing at a vrge¬
ve Bresen med sigl Ungen Lond en
maa giøre af sir, hvad han vill ime
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*g at man maa jo efter sin Villie bruge
Shannem rilhører. Men nu kunde de ikke
geklsteds, men knurre herimod, og mene det
virkeret giort, atfaae Pæblinge saadant Gods
ide med. Hvad7 mine fromme Christned

Rrandet at sige, end saa, havde Sal. Hr.
vrunf og Frue Birrihe ofret deres Gods til
vegeten udi Helvede, da havde det været vel
dog men at de have ofret det til Guds Ære,
d Gristelige Kirkes Opbygning, og Rigens

nde kand ikke lides. Herudaf kand man vel
ide, at delkke vide, hvort Gudhaverundt

dereend enanden. Achl hvad er det Gnd
Mgeligt, at bielpeog fremme dennem, som

Verene iden christne Kirke, desligeste ogsaa
drndølig Regimente og Bestilling. Men det
Bgderhoshave sagt, a den amægigse Gnd
int hode demem il gode, som vile deme
perlufo og Frue Brrihe Gigrs Skole
iodeogøbelgge, men skaldememnvel hiem.
udsin Tud, arderesonde Foserskulkom¬
endenideil Fumm.

Dan ar ale vile se Uldene Hr. Her¬
ogrue Bleriches Sxempel, ogfremme
gersin Epne Gude Rige, og anse den

Mrerke Garn og Riore Vist. S¬
odhabar,
daste dr skesa ume e
4
vrygke fraden Hhnstne Frke det som

vulo. Romska har Uo sprm Tnle¬
Mm2

til
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til givet; Men dette mit Klagemaal hielpermen

den almægtigste Gud han vel paa sin Tadso
de Skyldige, og ikke lader sig afstøde miod¬

gen Magt, Trukel, Sophusterie og Kraae
men dømmer og straffer efter sin Retfærdge,
anseendes ingen Person stor eller liden.
2 I
An rseg smæ
me agg

Trolles Levnet, var om hans kiærlige Lm¬
4

gelse medælle Mennesker ædel og wædet

æræ KLun Eaæg uNEE
Em. Ime suenameE
Saæ kam L ys Ka us8
Urn En ærda aSe

o ten ad mn bpøt Ee¬

asia Ktæ m Se atrlønNse
Arn ong ae mun ree,
E d a Aenan and

Tæres omd an kom unede
4
at hver Mandhavde hannemkiær, Klærke

Eæn aæE
end som en mid Jadrri ae Maade. *

nendog Frer omgkkesgjene med hame

erteng sNN

ate raa ÆTGRS RNE.
4

væ han baade med Tost, gode Raad,

a

n Bitand bebielpelis. Kortelig at fg
A STTRTiEN Eeg

æner a D
hannem gr
2

Øo
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Vet flerde, som jeg foregav om Sal. Hr.
verlufs Levnet, var om hans Embede og Be¬

ug, som han havde af sin Herre og Konge.

devliste sig i samme, som en tro Mand i
Maade, baade udi fredelig Tidog udisey¬

Madeudi DanmarksRaad, ogandre Stæ¬
e Udi fredlig Tiid lod han Loven være sin
gd, athandle og giøre ester; Han optænkte

ride Fund, til at besvære farige Undersaat¬

ned; Han forgrebsig ikke imod Rettenmed
dn Mand, men hvor Naade og Barmhier¬
Mdvartil Skade, der brugte han Straffen
egven; Hvor man kunde svare nogen uden
de, beviste han an Midbed. Det giorde

vende, naar nogen forsaae sig, at han

Neslatlade hamemsraffe paa Livet eler

iden. In Sumna han skkede sig saa
WBestlng ar han fandtes baade Endog

*,

Ngende= Lud til Landog Vand, bevistehan

Bgere atbære et Rdder Sværd, hviket
dnnede Folk kunde bere hamen Bdre¬

a Han skudeikke for Riørs Finder,

goiske sømandelig mod dememn, Gihoan
Vontg, Kden, omske væ sin Konge og
inde
Ræ hud, han ikke hele væ Gad
4
vu udkræver af Undersaatterne Huldskab
Mged inod ders vedslige Bvrighed. Jes
inr
ide diste Ord af hannem, som St. Pe¬
Mmz

rrus
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erussigert Frygter Gud og ærer Kongen. Fe¬
ke Ord, som give tilkiende, at disse to Tingse
ges ad, Gudsfrygt og Huldskab imod sin Fe¬
og Konge, saa at hver, som feyler det ene p
ler og det andet. Er der nogen, somerhooe¬,

Munden, og fevler udi Gierningen, han oe¬
Vidnesbyrd, at han feyler udi Gudsfrige

hvor helig han vil sones. Thi den sammege¬
byder at vi skulle frygte Gud, han byder do¬
vi skulle være vor Øvrighed huld og tro¬

Dettevidske vel den fromme Sal. Hr. *

luf Trølle, hvorfore hanikke heler soaroe

in Here og Konge, hverken Li ehe Hom¬
Gudøive, atmange vide sene siø dene E¬
Mand for Dyne, og folge hans Semdedl C
baade udi Freds og Feyde=Tüd.

Dersidste staaer igien som visorøgog
Hr. HFerluf, som er om hans Askedsinn.
Verden. Førend hanudfoersidstegonde o.

beskikke af Kons. Maest. alOommerate,n
Kongens Skids=Fiode, bga de søgtme,
g
lede med banem, den Dag det me Se¬ (4
udskudt i Vandet. Iblant anden Ta
K
vi havde sammen, sagde jeg til bannem, *

ore Ilaae flur til Skibst I haffve nun E¬

Amn ang e Emal und g

Kn an om En endirdg
KEgenui Eg
() Vmiral.

——
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Nehan mig saa; „Mister jeg mit Liv, jeg faaer
vel Liv igien. Vide Ihvorfore vi hede Herre¬
vngend; Hvi vi bære Guldkiæder, og have

sorde=Gods, ogville være yppermeere og høye¬

ogtet end andre? Derfore have vi denne Æ¬

dffdr andre, at naar vor Konning og Herre

vund og Rige have det behov, da skulle vi Ri¬
vind Fiender affverge, beskytte og beskjerme

oid Magt og all Formue vort Fæderne Rige
atvdre Undersaattere maae boe, og være udi

Red og Rolighed: Ja ville vi have det søde,
mnaae vi og have det sure medl, Med dette
Aer sides nad.
Vrester foer han til Skibs udi vor Herres

Mehrist Navn, og hode sit Folk paa Sk¬

Nendfrygrighed, saa at de om Morgenen,
ddg og Aken skunge Lovsans, og ld holde

Men og Lnam, og uddese Saramemet,

od han okeyede at gøre, der han var hiem¬
isteget. Han bevistesigsaa modale som
dd Skbmed hannem, at de havde ham

soinhan havdevere deres kodelige Fader.

vedeun komnær deres Fiender, kom han

ideslæfade paa Kne og gør ders
val cud, og somande demem, a devi¬
doemnandelig bevise mod deres Fiender og
Weders Ced ihu, dehavde soret deres Hor¬

Sronde. Og dervver sagde Præsten demen
Mm4

Af¬
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Afløsning til, som alvorlig fulde til Gud mon,
stadig Tro. Herefter komme de til deres Fiom¬

hvor han og fik sin Bane og dødelige Sagt

udi det ene Been, og et udi sin Venstre Foe¬

dog stod han frimodig op tilraadde Folket *
mandelig stode deres Fiender imod. Men oe¬
nu bleve skildt fra hverandre, da kom Baren

og vilde forbinde Hr. Herluf, førend noge

de andre som vare saarede: Menda befalede
Herluf, at han først skude forbide dem¬
6
som vare saarede, og siden komme til sig¬

maa man se et oprigtigt Hierte, ogen tioe¬

lighed til sin Ræste. Han stod med sie Se.
Blodet forrandt hannem, dog vilde han “.

farige Krigsmænd og Baadsmend skude

forbindes. Det var velenfarlig Fortøvene
u un Aækebmneat a Sonasto
K
visse Tegn, somkunde ikke være af Kiødøø¬
thi hver haver naturligen sig selv kjærere 4
og
anden, men var visselig af Guds Aam,

kenderregterdehanuembaade nLandogg
Der Sal. Hr. Herluf nøddes til atge g
hiem, for sin Svagheds Skyld, kom oe¬

Vræge a and hm Lnan Sem
Trolle for W ilhannen, og lodbane,
uaEan Ap i n tn d Ee¬
hamn, ude hon Kke læde s Blon geg
agr UsnGad, en boan gk hyos sngen
md st Sverd paa sin Arel, læsbu fog
4
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idde skadt, og fuldtes de baade ad, ind til Frue
Prikhe Giøe paa deres Gaard.

Som han nu var hiemkommen, brugte han

udel og Raad, som Gud haver dertil skikket,
Æfaledesin Sagdenalmægtigste Gnd iHaand,

v heler han vilde have det til Livet eller Dø¬

4

vgle Dage derefter kom jeg til hannem, og
gemed hannem om hans Saligheds Sag,
udetrøstehannem, da fandt jeg større Trøst
gunem, end seg kunde give ham; Men paa
rg

vile Birrirhe ikke skulde agte, at han be¬

vidtl atfare til sin kære Frelermand, bad

ndg, at seg skulde tale Lanne, og da fore¬
oslvde besonderligste Sykkeraf den hel¬
Stest, med hvike han rostede sig: Ve¬
riged brugte han dise Semenger: Pan¬

dder. Deterenvs Lale, ogværd athol¬

d

a Jesus Christuser kommen udi Verden

ge Syndere falig. Jtem Naaden er støre
de

Jesu Christi Blod renser os af
Jund,unden,
k. omit.nogen
sonder, da have vien
dvand udl Hmmerge, som er Jesus Chr¬

dniRkeskerdige, it. af Davide Palme, so¬
Vealede, som fønade sgpaa hamem, o.
Vene Prædken, sogde han tidt ogofte,
ideder Jestue, ol feø bebolde udi mit Hier¬
Sol videre ike bemøde mig. Han ermig
Mm5

nok,
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nok, hos hannem vil jeg blive, og hannev
jeg befale Liv og Siæl; Han bad mig og E
melig, at naar det skulde være med hannem,
jeg blive skulde hos den lille Prædiken Jem
og ikke vilde give hannem meere fore.

Udi de Dage som han saa laae, faldtde¬
skillig Tale ind; iblant andet talede han ome¬

nem, som forholder at giøre Poenitens il g¬
Døds Stund, og mene at Spøens Foe¬s

hed fanger een velsaa meget attage vare o

ikkemeget kand tænke paa Poenitenge on¬

og defore, at være ale raadeligt, at debem
sig i deres Vmagt, saa som de vide Fe

tage, som man siger.

Han sagde og blm andet: Der om,
Ting seg vide mu længer kve for ao
maane komme vor me Skole ii Gang oen¬
vi dog denbefaedenamæegtigste Gnd hom¬
der vel Raad efter sin allerhelligste Viunen.

4

Vikomme ogsaa itale om hans Fot,

ferner og Piør, Hofmend og Drnge, og¬
han dennem alle gode Vidnesbyrd, *
de til mig: Docror Elielei Jes have F.
Tienere, seg kand ingen af dennem fom

hovekem mg, og miu kæere Hustrun. ien

ogvl; Jeg vedikke andet, endatdefoyd
au

Hr. Herluf Trolle.
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Gud være med dennem allesammen

di ottende Dagen førend han hensov udi

øenen efter Prædiken, og efterat han var be¬

iget, som Blodet havde forløbet hannem
fge oplagt paa Sengen, da talede han til
age Birrithe Giøe som stod for Sengen
vngde: Birrithe Hustrue! Du haver væ¬
uin Hustrne udi alle Maader, all den

vund vi have været tilhobe, som en god chri¬
a* Danne=Ovinde, den almægtigste Gnd

dkeal vel rigeligen belønne dig. Der Frue
vrlthe dise Ord hørde, srang Taarene af
dge Øyen ned paa hendes Bryst og paa
genl, og saade hun til hannem Ferluf
isde Isaa2 have s nu mtet Haad il Li.

Rt. Herluf sværede min kiære Hustruever
id, mig skader mtet, det bliver vel snaært
4ddig ikun tifreds, vor Herre forla¬

*g

uden Dagen derester, somvar om Tirs¬

Nannammede Hr. Herluf og Frue Birri¬

on helge Radver. Derester sagde han
vd hvad Dag at han skulde afkedes fra
de Veden: Paa Mandas, sagde han,

gder dr en star Fovandling paa niun
So¬

556 Hr. Herluf Trolle.

Syge, saa at jeg hverken skal plages af Øo¬
eller Kuld meere. Det sagdehan om Oie
gen, Fredagen og Loverdagen førend han —

de om Mandagen, efterat han havde sagtoem¬
Der Mandagen nu kom, som han he¬
sagt sig at skulde faae bedre, da skikkede o
1

Bud aarle om Morgenen der Kl. slog ink

Æ. og V. Mand Christopher Mogenen

at han skulde komme til sig. Der ham¬
kommen da lod han dennem lofte sig ats¬

gen, og sæte sig paa en Stoel, hvorvag e,
blev siddende indtil han gav sin Aand o¬

Der Klokken havde slaget Spp, hom¬
Barskeren forbinde sig, endog han sagee.

havde met paa sig. Derster blo ho

mere og mere svag, dog han adrig soem.

eler skonede udi sin bitre Krankbed. Ho¬

lede md mig, dog kun faa Ord, ggneoe,

in Frelsermand ur og sagde. Jest dag

naadig, og holdt det saa ud undtl Atoue
Klokken var over ni.

Drester fed han og sov, ligesom bome,
deværetetsiund Menneske. Menen liden Sme

ved en skerings Tmeforhan so sin Ao.

Hr. Herluf Trolle.
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rgste hans Øyen, og derefter droghan et langt
St, ligesom et Menneske udi en naturlig
Søyn: Siden blev han siddendes og sov stille
vrsom et Barn, ogdermedroligen hensovudi
verren, saa at hverken Mund eller andre Lem¬
at kordesignoget, som dog pleyerat skee med
innge naar de hensove.
Saa see vi at hans Endeligt var ligesom

udkevnet, Gud regierede hannem der han

ide, han var og hos hannem i hans Døds

vund. Saakand det aldrig seyle, at den
odger vel, som lever vel.

5
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En Liigprædicken
som skede
udi

erlige, Velbyrdige oc Salige

9ermand Fuls
til Aabierrig,
dt Rajeste.
Høvismand paa Sulland,

ide Begrafkuelse, som stod i Visbye den
2Oet. Aar efter Guds Byrd 1607.
aff

Snrig Nielssøn Skaaning.
S. P. G.
Ae e
EAR.
Aar 1610.
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4

pprenenSan Ssae AauNs

4sen Skaaning, der paastaaer sit E
blandt de forrige Tiders Skialdre

iRim forfattet Fortalen til dette sit Arbeydte¬
tre Aar efter dets Fuldferdigelse slap ud fria 2n

trykkerens Presse. Udi samme temmelig voe¬
tige Rüm opofrer han til den afdøde Herme¬
Juls efterladte Hustrue den Æ. og 2. “
Mlarine Jul til Refstrup denne Klageae.

Terren er taget af den 84 Palme. o¬

Siællenges og begierer inderlig arkom,
ril Herrens Forgaard; Air Liv og
Siæl glæder sig i den levende Gud

Krthen der honæer La KREfesB

Rede, ar legge deres Unger udt sen
r Arere Herre Febaorh min Aonseg

min Gud. Salige ere de som bo

Huus de love dig der evindelig Sem

MSmn Ear igtrEe¬
Endog a der heper imet il de Dødes ee
u eman ar ina ma ug

ue Sop STan stæEe
slor Kunl ulnd oler., a1 In Logen

u æta Srin aar Np,
tFre BrmNNge,
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Vilstede, paadet at de som ginge under Baa¬
ogbare Liiget, saavelsom de dermed fuldte,
dehave Dødeni Tanker, og dervedminde sig
SkvsClendighedog Korthed, og betænke den

Eølede de i det andet Liv skulde nyde, naar

vede gudfrygtig, omendskiønt de her legges
vaden, ligesom Sæden der bliver saaet i
*ur.

vedsaadanne gode Tanker, vilde de gamle

dfinle omgaaes, naar vi forsamles at følge

Aafvores Salige Afdøde til Graven, hvor¬
deos har berammet, ar de Steder, somde
Nebegraves
paa, skuke vere ved Kirken el¬
vig
dren, hvor Guds Ord bliver ptædiket om
dden
o Døden, som er Syndene Sold,

4vulde
r

y ved Chrstum fra begge ere be¬

sanle Ebræer have kalde de Dødes Gra¬
evendes Huse, fordi de skule igjen op¬
-ogdeforehaver holdet adi deres Tidsaæ¬

deremoker ned de Dødes Begrærlke.
Vrdekomne nedelpe pua skrkgaaden
Vtørken, der som Grævendæ, da gk
Mrldersten,
som kigr skule seres, ogsaa¬
Bdhas dandre Iktucsters Græer, som
Vont, oosode. gurek ver Hernen oer
dfon hner sebtedr, om høvr svulse
gentedr, som høver opfudet eder, on
Nu

Sn
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„Stund I vare i dette Liv; han ved alles edte¬
„Tal, hvor mange og hvo I ere, han skat do
„opvække eder paa den yderste Dag.,

Naar denne Taksigelse var giort, da begguen
Præsten en Lig=Psalme, og Folket tog si
med, sang og lovede Gud for sin Barmhrerne,

hed, Sandruhed og Retfærdighed, at igen
med Rette kand sige til Gud: „Hvad gior oomg¬
Naar de havde siunget halvparten af deres Lo¬
Sang, saa holdt de stille, tog saa Liget af Foe¬

ren, og sate det ned i Graven, begvnde son,

denat siunge denanden halve Part af Cideho¬

men udi saadan Mening: „Denne eral J.

„dens Vey, kommer og forsamler eder, oo
viser ale og hver Barmhierigheds Velcenn.

oger, hans Siæl hviler i Fred lader hame,

„lige i Fred, lader ham sove i Fred, han e,
„ovstaae Fred., Esterat Liget saalde og
degravet, saa vendte de sig mod Østen ogsgen

„Lovet være Herrens vor Guds store Navone,
„al fompe Veden, og gjøre de Døde loge
„øien, ogsiger ale Amenl„ og naar deoom,
udaf Kirkegaardenhiem igien, da rykre dem¬
op med Jorden, og strødde dem eftersig padon
kegaarden, paamindendes hverandre inddoem.

at de vare Jord og deskulleblivetil Jord igem

Herrel sagde de: „Vi ere alle dine Harnden

„Bernnger, duer vor Skader, Nier om¬
nlige, du lever og regnerer evindelig.7

ad
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Naar de vare komne hiem til Huset igien, som
Vet var udbaaret fra, da haver de trøstet den

Nødes Slegt og Venner og sagt: „Lovet væ¬
* Herren vor Gud som er alle bedrøvede

=gerters Husvalere, lovet være hans Navn til
iog Tild,„, og efterat de havde sat sig til

rds, holdt de deres Benedicite, eller Bord¬

Ie saaledes: Tieneren begyndte og sagde:
finder os takke den, som er de Bedrøbedes Trø¬

sere, Folket svarede: „Lovet være den, som
vigster de Bedrøvede, af hvis gode vi æde og
virde, lovet være den, og lovet være hans Navn,
oi bespiser den gandske Verden med Naade

odhed og Miskundhed. O Herre vor Gudt
*ste alle dem, som ere bedrøvede i denne Be¬

oende
se.

Rædikantens Ord angaaende denne Lands¬

ies Herkomst og Ahner, Fødsel, Levnet
Aang af Verden, ere disse: Denne Ær¬
*og Velbyrdige nu Salige Mand Her¬

ud Jul er fød paa Aabierg, derman skrev

*ester Guds Byrd 1548, af Æ. Velbr. og
onmne Forædre.
Ans Fadervar den Æ. og V. Mand □liele

At til Aabierrig. Hans Moder var Frue

6

Ristenge Lunge, Sl. Hr. Ove Lunges

Mter til Tierøbek. Hans Farfader var Æ.

3. Mand Sal. Enevold Jul til Aabter¬
Nn2

rig.
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rig. Hans Farmoder var Frue Inger Flem
mings, Sal. og V. Hermand Flemminge,
Dotter til Bavelse. Hans Morfader va 3
og V. Mand Hr. Ofve Lunge til Tiersben
Ridder. Hans Mormoder var Frue Anne Foo,
Æ. og V. Henrich Friises Dotter af Stam¬
vigaard i Land Holsteen.
*.

—

Der Ærlig og Velbordig nu Sl. Hersnnen
Jul var kommen til den Alder, at han vat o
qvem til at læres og optugtes, da haver hom¬
Velbyrdige Forældre sat ham til en Præst og

Aabierrig, som haver underviist hamiatleree,
skrive paa er Aars Tiid. Siden haver han o

ret udi Piborg udi Jylland, og der ggnge.
Latinske Skole.

Der han vær kommen fra Skolen hiem
sne Forældre igien, haver de nogen Tid derem
sat ham til Æ. og V. Ifver Skram til ge

bierg, hos hvem han haver været paa aue¬

Aar. Siden er han forskreven til Ærlig Gn
Mand Beder Munch tit Estvedgaard, *

tieme ham en kort Tiid for en Dreng, og
Feyden begyndte imellem Danmark og So¬
rig G vedemedr peder Mnncb sundemn

Legse paa samme Tog, er ban forskækket hrm
Vien til sine Forældre, efterdi han paa den 3m¬

var kuns et ungt Menneske.

Som
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Som han nogen Tild havde været hiemme

oider hans Sal. Forældre siden forskrevet ham
rlg og Velbr. Mand Fisseng Jultil Hes¬
omed, og tiente saa hannem for en Dreng,

*den Stund Feyden varede imellem Dan¬
Arog Sverrig, men der Feyden var endt, be¬
mnrede den Sal. Mand sin Afskeed fra Velbr.
isent Jul, drog saa Udenlands, hvor han
inder forsøgt sig paa adskillige Stæder, og tient

ide udi Tydskland, Frankerige og Un¬

vin; Han har og der sammesteds forsøgt sig

c

Rrigen, baade hos Førster, Grever og Her¬

daa nogen Tid lang, og imidlertid forholdt
Bgristelig og vet, som hans Pas og Vidnes¬

Nuoksom formelder og udviser.

ver han nu saaledes paa niende Aar havde
RsigudifremmedeLande, bekomhan Budskab
Skrivelse fra sine kære Sødskende, at Gud
Vebortkaldet hans kiære Forældre hvorover
ssrax tog sin Afskeed fra sin Herre Greven

4

Glicken, som han paa den Tid tiente, og

Wsig strax hiem til sit Fæderneland Dan¬

Tigten, hvor han indrog sin Fædernegaard

Verg, og der eenlig holdt Huus en kort
vinden Sal. Mand imdlertid sad saa ene

under Aars Tid, gaf Gud hami Sinde,at

dgde begive sig i den belige Egtestade Stat
Nu 3

hvor¬
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hvorfore han efter sine Velbyrdige Sødskende
og Venners gode Raad, haver ombedet og o
giært Ærlig og V. Jomfrue Mlarrine J
Æ. og V. Jens Juls Dotter af Alsted *)

sin egte Hustrue, og blev de egte=viet tilsannen
paa Alsted, Søndagennæst for St. Hans Zon

Midsommer, der man skrev Aar efter Gnds Boen¬
1577 udi hans Alders ni og ryvende Aan

Og som den Sl. Mandaltid forholdt sigimen
Bestillinger ærlig, tro og vel, haver Sal. ogime,
ovlig Jhukommelse Kong Friderich den Ainden
da han hørte og erfarede den Sal. Mande Ho¬
rigtighed, Fromhed og Forstand, undt og E
leent ham med tvende hans Naades Hunre ,

Forleeninger, somvar først Callundborg Som
hvilket den Sal. Mand havde i Forlehningi sen
Aar paa Syvende dernæst Draxholme Sm

hvilket han havde i Forlehning i Spv Aat ien
Ortende.

Der den Sal. Mand i diste fiørren Fe¬
Tid havde forholt sig troe og vel, havet Fom¬

Christian den Fierde forlem ham med Foen

borg Slor og Gulland, hvor ban har om

hos os i rolv samfelde Aar paa det trerem

saa dete ilsammnen sør ogryve sountede an
at den Sal. Mand haver havt Kongl. Matemn
Frleninger, og demem har hon imnidern en

Fromhed og Forstand regieret og forestaaetvel¬
on
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A, at hannem gives Lov, Ære og Tak af alle

nngens Undersaatter udi samme Forleeninger,
idel af Borgemestere og Raad, Borgere og

didbyggere udi Kiøbstæderne, som af Kongel.
igests. Bønder og Tienere, baade i Danmark

Pdesligeste her paa Gulland, hvilke han ha¬

kegieret med Lov og Ret; Han gav alle og
igder god og christelig Beskeed, med all From¬

Poggod Lempe, og lod sig finde villig og hielp¬
u mod alle, som havde hans Raad og Hielpbe¬

) Han elskte Fred og Rolighed, og beflittede
derudi, som alle og hver godt Folk vitter¬

Rer.

Ned hans kiære Hustrue levede han et gud¬

Rig, kiærlig og samdrægtig Egteskab, fra først
vudst, saaledes som to christne Egte=Folk søm¬
dehalle Maader. Gud velsignede dem i sam¬
egteskab med otre Børn, fem Sønner og
* Døttre, af hvilke de tre Sønner og to
Vitre, allerede for deres Sal. Faders dødelige

4

ng, ere gaaet ud af Verden, og varede det¬

øeres kiærlige Egteskab i alt, udi rredive sam¬

g.

Venne Sal. Mand er bleven syg i Løverdags

gangen fiorten Dage, som var den 10 Oct.

imnen imellem Løverdag og Søndag. Om

Mdags Morgen stod han op, og giorde sig
degt vile gaae til Kirke, gik derfor ind i sit
Ny4

Kam¬

568

Hermand Jul.

Kammer efter sin Sædvane, som hhan dagng
pleyede, at giøre sin Bøn til Gud, men som hom
begyndte at oplæse samme Søndags Epise oo

Evangelium, med Collecten og Bønnen ho
kom ham en hefig Kuld, som betog det gande¬

Legeme. Han tog derfore sin Bog med sig g
gik ind i Fruer=Stuen, og satte sig for Jioem,
paa det han kunde fuldkomme sit Forsæk¬

Der det var Tid at gaae i Kirke, sagde ben¬
til sin Frue, at han vide blive hiemme, dertie
tendes at noget skulle ham i Kirken tilkomnen,
bad derfore sin Frue med de andre at gaae om¬

ke, haabendes at det imidlertid skulle blive bem
med ham. Der Prædiken var ude, mene o¬
zode Frue, at han skulle være i sit Kammet *
i Kulden skulde have forladt ham, men dat a¬

han gandskegaaet il Sengs, og laa sa om

ben under Guds Villie taalmodigindtilom om¬

dagen derester, da han lod til sig kadesin Soem
leførger, som trostede ham med Guds Oio og

Kaarsets Hemmelghed, hvorpaa han snarn

Herren gav, Herren tog, Herrens Navn demn

lovet.

Dagen efter kom atter hans Siæle= Søne¬
til ham, og formanede ham til en christen Taa
nodished, dalblam ander bekendte hon Re.

skens elendige Vilkaar i dette Liv, og der han,
blev tilspurdt, om han fornam sig meget vsogg
ile¬
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ude han ikke aabenbare det for hans kiære Frues
Skyld, men sagde: Det bliver vel godt, men i
fkindes Fraværelse bad han Gud om Naade og

ode: Gud væremig Synder naadig, og trøste¬
*sig med det hielperige Sprog: Saaelskte Gud

Derden ic. og andre fleere Sententzer, brugte tit
*e Ord i sin Svaghed: Naar Øynene brister
2 Synen forgaaer ic. faldt saa noget derefter i
Hovn, og der han opvaagnede befalede han sin

sere Frue og Børn Gud i Vold, og bad hun
ide synge for ham dette Vers: Hvad kand os
voumnme til for Nød ic. Anden Dagen efter kom
ner Præsten til ham, til hvilken han sagde Al¬

ohavde jeg eder bedre Behov end nu, og blev

uu da strax delagtiggiort i det høyværdige Sa¬
umente, og sagde enten jeg lever eller døer, saa
inder jeg stor Trøst deraf.
2dad hans Skriftemaal er anlangende, da
4 h¬

inlede han sig deri som en Christen, og lagde

ade Hænder sammen og sagde: Jeg troer Syn¬

ines Forladelse, Legemets Opstandelse og det

de Liv og da Præsten forelæsteham om Him¬
ndges Glæde begyndte han høyt at synge:

vng, Helig, Helig er dn Herre Gud Zeba¬
o, kort derefter syutes han at slumme, men
* Dødsens Søvn nærmede sig, sov han sø¬

ig hen udi hans Aders ni og halvrredie¬
nderyvende Aar.
I Textens Forklaring

ides mntet synderligt, uden at den Sal. Mand
Nn5

19¬
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rosesmeget for sin Gudsfrygt, hvorom Authorsrie
ver saaledes: Denne Sal. Mand havde Gule
Ord kiær, læste og hørte det gierne, kom gev

nedid, og lodsigder findes, hvor Guds Ord bire¬
prædiket og kundgiort, og i den christen Forsame,

ling takkede og lovede Gud, og gav andre go¬
Exempel til at soge Kirken, og høre Guds Lom,

Han elskte ogsaa Davids Psalter, som han de¬
holdt Psalteren for sin Haand=Bog, i hvien
var saa meget reent Papir, hvorpaa han fen

med sin egen Haand havde skrevet alle Søndinge
og Fæsters Epistler og Evangelier med deres So¬

leeter eller Bønner som dertil høre, og gierne o¬
sede derudi.

Tilsidst har Forfatteren føyet ved denne Fn¬
Klage=Tale, den 33 Davids Palme paa er

aaledes at Begyndelses Bogstaverne af ho¬
Strophe, fremvise eler udgjøre den Sal. Hom¬

Hermand Jule Navn, som i levende Lives ko¬

have elsket samme Davids Psalme frem fol o
gen anden.

Det

Det brendende og skinnende Lys,
Det er:

En troe Lærere i sit Embede og Ære,
Beskreven af
Dan. XII Cap. vers 3.
Hvilke Ord
udi

Den Ærværdige, Hæderlige og
Høylærde Mands

Rag. Brick oølufsøn
c

Borm,
Vne=Præst til Vor Frue Kirke udi Riø¬

emhavn, og Provst over Skokkelunds Her¬
* hans Liigs hæderlige og sørgelig Begiængel¬
* dlev den 11 Junii 1667 udi Vor Frue Kir¬
i Kiøbenhavn, udi en Folckerig For¬
samling fremsatte og forhandlede

8
Michael Henrichsøn,

Vgne=Præst til St. Nicolai Kirke Sammesteds.

dester Tigbenbafn af Chriskian Wering Aead.
Bogt. Aar 1669.

572 Mag. Erick Olufs. Torm.
*

*
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Di Hr. Torms efterladte Enke, Søle
2 Glufs Dorrer Worm, samt heme¬
Børn og Svoger, har Forfatterendon

leveret denne Lig=Prædiken med en Fortale. oo¬
Klage=Talen fremføres følgende om den Afde,
des Liv, Levnet og Endeligt.

Hr. Corm var barnfød udi Salling i IF¬
land, udi en Bye kaldet Lille Torum, ioe¬

gende udi Torum Sogn, Aar cfrr Spem
Fodsel 1607 den 13 Sept. af ærlige, egte Fo¬
ældre. Hans Fader var Ærlig og Nelngen
Mand Gluf Fransøn fordum Kirke=Værgen

Sammesteds, og siden Indvaaner og Borgen,

udi Skive. Hans Moder var Dorere Che¬

stens Dorrer, som var den hæderlige, dene

de og Sl. Mand Hr. Christen Jensøn Soom¬

mer Sogne=Præst til Junger og Toron

Sogner, samt Provst over Viørre og Ha¬

Herret hans Dotter, hvilke begge ere hensoge

Ak hans Forældre, blev han hiemme efter hom¬
Ader, opdragetudiGndsfrygt, oglærtesin go¬

ne=Lærdom indtil hans Alders orrende Aar, o
desende hamem sra sig ul den Latake Sto¬.
Øiykiøbing udi Elors, hvor han var udisen
Aar, nemlig til Aar 1820, da han efter sineføo¬
be¬
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mnævnte Forældres Raad, begav sig til Vibor¬
8 Skole, for der videre at fortsætte sine begyn¬

Studeringer. Her var han udi syv Aar, og

Mtillede sig med Gudsfrygt, Skikkelighed og

sittighed saaledes, at han Aar 1627 af sin Sko¬
Sester den hæderlige og høylærde nu Salig

nand Mag. Christen Aalborrig Rector
Scolæ Sammesteds, blev kiendt dygtig til at

emitteres fra Skolen, og kom saaledes med et

rommeligt Skudsmaal samme Aarhid paa den

ugel. høye Skole, hvor han efter foregaaen¬

Overhørelse, blev mdskrevet udi det hæderlige
Vudenters Tall, da Doctor Hr. Johannes
ulsøn Resen Biskop over Sielkands Stift

* Recror Magnisicus og Mag. Peder
Elstrup Logiees Professor var Decanus, og
valdte han sig til Privat=Præreptør den me¬
orværdige, hæderlige og høylærde Mand nu
S. Doetor Jesper Brokmand, da offentli¬

Særer i den hellige Skuist, og siden Biskop
amg; Siellands Stift.
Estersom han ved daglig Gudfrogtighed, Ær¬

yged og Flittighed bevnste sig at være en ret
Mdemisk Borgere, ike uden sin Priv. Præ¬
Rors synderlige Behag, er han og af hannem
Rret efter at han var kommen til Academiet,
iggen til at undervise Æ. og Velbr. nu Sal.

vus Raas, som da laae ua Sal. Doctor
vemande Huus, saa og hans egen Sen
Set.

574 Mag. Erick. Olufs. Torm.

Sal. Chriskian Brokmand, udihvilken Be

stilling han saaledesforholdt sig, at Docr. Srøn
mand ey holdt nogen bedre at recommendere ben
Høyædle og Velbaarne, Strenge Herre og Ca

gler Sal. Christian Friis til Kragerup, so
da udi bemeldte Brokmands Huus lod F
Søn Æ. og V. Christian Friis informerese
forblev hos hamnem udi rvende Aar, udi Foe¬
ken Tiid, han lod sig dette være meest angelegen

at den hannem anbetroede Velbr. Unge Maim,

baade i Gudsfrygt, Lærdom og Dyder kumn
tiltage.

Derester blev han med Villie og Venskabse¬
lovet at reyse Udenlands, sine egne Studdem
ger at opvarte, for at giøre sig begvem til at o
ne sit Fæderneland; Han kom først til Letoe
udi Holland, hvor han med Flid hørie *

spurdte til Raads de vidtberømte hæderlige *

høylærde Mænd Salmasium, Heinsium )

Buxhornium, og for at naae nogen Fem¬
kommenhedudidet Mathematiske Videnskab,o¬
te han Golium og Horrensium, mentil 2e¬

sterdam Wossium og Barlæum, hvilkeoe¬

alle, for sin Skikkeligheds og Flitigheds Stoe¬
var synderlig kiær.

Derfra blev vores Torm biemkaldet at ¬.

Morren Magen, fordum Biskop udi Ae¬
huus Stist, tlat være Bector udi Aarho
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Skole hvilken Tieneste da var ledig. Men
foind han uden andre sine Patroners, i Særde¬
iged ærværdige Hr. Doct. Jesper Brok¬
rands (efterdi samme mod hannem udt
uuad, Daad og Gavmildhed beviiste sig somen
Auder mod sin Søn) hans Villie ey understod
dnldget derudi at slutte, indsatte han alting til

omnem, og i største Lydighed underkastede sig

vres Villie; Da han og efter aflagde Taksi¬
Ne til forbenævnte Biskop, begav sig til En¬
Pruand hvor hanentemmeliglang Tiid opholdt
d, og der betiente sig af de Skrifter, som fin¬

ideskiønne BibliothekerudiKondon og Or¬
Eee, giorde sig og kjendt med de berømmelige

vend Prideaux, Johannes Bambrax og

Ssvine
.

Verester begav han sig til Frankerige og an¬

Nil Paris, hvor han opholdt sig paa even¬
Aars Tid, baade med at lære af andre, og

randre, holdt og slitig Omgiengelse med de
veste Mænd der paa Staden, nemlig miy¬
gins, Morino , Mersenno, Erigonio,

Vervallid og Ciriaco, hvike alle holdte

unem istor Agt, for hans besynderlige Gude¬

2ed og Vindskbeligheds Skyd, saa og be¬
imnede ham paa det høyeste. Hvorudover de
srnlige Lærere paa dennehøye Skolerecom¬

inderede ham til Forfremmelse hos den Høy¬
Ne. Velbaarne og Strenge Herre Hr. Cant¬
ler
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ler Christian Friis til Kragerup, dette Kom¬
gelige Academies, næst Gud og Kongen, høyesk
Patron.

Aar 1635, blev han ved Hans Kongel. Pim,
jestet Salig og Høylovlig Jhukommelse Kond

Christian den Fierdes naadige Brev og 2¬

faling, hiemkaldet til at være offentlig Lære
Matematigven, hvilken allernaadigste Befalnige
udi allerstørste Underdanighed at efterkomme, hem¬
strax begav sig paa Reysen, og efterat han on

12 Aug. 1636 lykkelig og vel var hiemkomme

var han den 21 Oct. paa Studiegaardens ooe¬
ste Høresal offentlig til Ords, og den 27 T,
samme Maaned aflagde han sin Eed.

Aaret derefter blev han Magister Philosovden.
da Hr. Mag. Wulfgang Khumann offeninge,
Lærer i Logie var Decanus, blev og samm

Aar af Høybemeldte Kong Christian den Fren
de anbefalet, at have indseende med det tue¬
Astrønomiske Taarn udi Landemerke, som a

stod udi Bygning, i hvilket den uelignelige Aen
thematict Sal. Hr. Tyge Brahes Jinnen,

menter, skulde sættes. I denne ham naadtøen
anbefalede Inspection, lod han se saadan mme¬

Rug Fnidog Skarpsindighed, at han forhoem.
desig hos Hans Majest. særdeeles Kongl. Naiae,
Mænd indlagde han ig
og hos andre fornemme
stor Berømmelse.

Aak
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Aar 1s40 begav den Sal. Mand sig udiEg¬

drab med den hæderlige, dyderige og meget gud¬

iygtige Pige Søster Glufs Dotter Worm,
id var en Dotter af den vidtberømte Salig

vngnd Doct. Oluf Worm, fordum offentlige
Vrer i Læge=Konsten her paa Academiet, og

i deres Bryllup holdet her i Riøbenhavn
728 Julli, som var den 4de Søndag efter

uitatis; I samme Egteskab som varede syp

Ityve Aar, ringere een Maaned, haver Gud
ngnet dem med evende Sønner og lige saa
nnge Døttre, hvilke med deres bedrøvedekiære

uder sørgeligen igienleve.

Aa 1s41 blev den Sl. Mand det Philosophiske

vrultets Decanus, og meddeelte samme Aar
Vunge Mænd Titulen af Baccalaureus,

Mdar og nogle Aar Bibliothecarine og Pie¬
s ved Arademiet, ogisit Lære=Embede gjor¬

g alt hvad han burde, baade med at læse of¬
Mngen og disputere.
V vores kjære Fæderneland, Aar 1645 u¬

udendes blev overfaldet, ogman havde enten

Meler ingen Forhaabning om, at Stierne¬
geskonsten skule kunde fortsertes hos os udt
4

ine Flor og Anseelse, som den allereede var
—

Oo

be¬

Armeldes, at han confererede 32 Tit Baccal., men
det Programma som følger bag efter Liig =Pra¬
Nenen staaer der 37.

7.1g.
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begyndt, blev hannem tilbudet af Rectore Ma

nif. og Professorerne, dette Vor Frue Kam

som da var ledig (*) hvilket han og, eftersom he

alt i mange Aar havde forfaret sine kiære Mir¬

brødres Yndest og Velvillighed imod sig, o¬
han og videre forsikkrede sig om, efter Guds Po

kaldelse som et Guds Kald antog, og haver he¬

samme Kald, som Sogne=Præst og Provst *
eo og ryve Aar, saaledes forestaaet, at ho
Aligevel han er dod, lever dog hos os ved C¬
dødeligt Navn, som han haver efterladt sig
en evig Amindelse.

Den Sal. Mand savnes billigen med støm¬
Smerte, efterdi han altid haver elsket og

4

2d

sin Gud, beviiste sig som en retskaffen
Sørgere baade inden og uden Kirken dral

faderlig Omsorg for den hannem anberk¬,
Hiord, straffet og formanet i Tide og Uetide,;

stedse med Ivrighed i Bøn og Paakaldelse,ge
(*) Der fortælles, at da de Høylærde ey vare

8

Consistorio, om hvem de vilde kalde, skal Co¬

6

som den Tid kun havde maadelig Indkomsien
a
orestillet dem, at han kiendte en gandske

Person, som de og alle kiendte og tillige vel Fe¬
hvilken han vilde føreslaae dem, om de vile
ag
ham, at give ham deres Stemmer; Somk
kunde tænke han meente sig selv dermed, io
skerste det, og hørte derpaa med Forundring 8

Førøøyelse, at han sagde det er mig selv,
dan sik Kaldet.
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vlose staaet i Gabet og afvendt Guds overbæn¬
vnde Vrede. Han var sandru i Ord, hellig
erbar i Omgiengelse, foragtede Verdens For¬
vigelighed; Han har for alting æret Kongen

næst Gud havde ophøyet hannem og hans

vern, og med tilbørlig Respectelsket sin Øvrig¬
*, deviist sig miskundelig imod de Fattige og

voldende, elsket og agtet sin Hustrue, opdra¬
agfsine Børn vel, beviist sig huldelig mod sine
Regt og Venner, og i alle Maader søgt at
ie sin Næste; Hans Død er des Aarsag saa
iget meere begrædelig, som hans Omgengelse

Wet for dennem, der oprigtig uden Passioner

idomme derom, var tekkelig og behagelig.

vilangende den Sal. Mands Sygdom og

Ned fra Verden, dg er han, som elers son¬
abære af en meget god Legemes Beskaffen¬

dog altid havt en god Helbred, meger ha¬
ig

sonleden den s Febr. bleven syg, og skiømt

det Redirinske Facultet heri Staden, ale
ige Midler bleve brugte, hialv det dog imntet,
han blev Dag fra Dag mere udmattet

Aærsag han nok slurtede at hans Fraskileles
Mdesvar lange bore, og defor hodt sig,
Mgan tilforn havde giordt, til Gud med Bøn

oton.

San takkede Gud og Kongen; Gnd, som

vunderig fra hans Ungdom op, havde huul¬
Oo2

pet
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pet ham, og ophøyet hannem; Kongen, so
naadigst havde anseet hanslange og troe Tienese,

i saa mange Aar, og behaget, at kalde ham
Søn denhæderlige og høylærde unge Mand F¬
Oluf Eriksøn Torm, til at være offentlig La
rer i det Ebraiske og Syriske Sprog, her paabe

høye Skole, hvorfore han ønskede, at Gud o¬
de velsigne Hans Kongel. Majest. og det Konge¬,
Huus med evig Velsignelse.

Siden laae han stedse i all sin Sygdom in¬
modig og stille, indtil den 2 Junii 16671

6
4

var hellig Trefoldigheds Søndag, da han,

Morgenen tilig imellem 4 og 5, efterat hanse,

nogle Dage tilforn havde communiceret og“
get Afskeed med sin Kone og Børn, hensov.

Hans gandske Leve=Tiid var ni og halven
diesindøryve Aar, orte Maaneder, ro e¬

og nogle Dage. Han var offentlig Lærer F
den høye Skole udi ti Aar, men Provse
Præst udi to og ryve Aar.

I Anledning af denne lærde Mands Døv

4

et Programma udgivet under Doct.

Svanes, Præses udi Consistorio, H

o.

4
Navn, samt Mag. Matthias Fosses
Kongel. Majests. Raad, Erke=Biskop,

miets da værende Rector.

ase
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I samme Programma opregnes den afdøde

R. Erick Torms Skrifter, der alle vidner om
mn Afdødes Lærdom, disse vare:
*) Disqvisitiones er universa Mathesi de¬

rromtæ, qvibus Analytica Vietæa primus in

* Academia jillustravit. Hayn. 1636. in
4.

*)Disqvisitione= Mechanicæ duæ de lnstru¬

ntir Mathematicis, qvibus Globi Tycho¬
Aulds ostenditur. Havn. 1643. in 4to.
2 Oisputatio de ræpäie Svötts. De men¬

ar. Havn. 1642. in 4to.

Antigvitatum Danicarum Sermones

vod er Jo. Aventini Bøgrieæ klistorie Lib.

„Comment. Jo lyschandri. kavn. 1642.
4t0.

) Ehgies Regum Danorum annera Chro¬

tea &a; Compendiola kerum Gestarum

dreatione. kavn. 18ge.

Adskillige Liig=Taler holdne over Hr.

add Høg, Ridder, og Frue Mledea Ro¬

nrans, Hr. Candler Sehesteds; Ligeledes
* Frne Ingeborg Ulskand, gift med en
Oo3

Wind,
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Wind, og over Silla Anronii Dotter, Dos¬
og Biskop Srokmands Kone.

3.
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En Liigprædicken,
som udi

Erlig og Velbyrdig, Salig

Jomfr. Karine Høgs
iderlige Begravelse, udi Sr. Riichels Kirke
(Slagelse, den 13 August. Ao. 1610.,
blev forhandlet
af

Christen Christensøn Winter
Prædiker til Andvorskov Sløt.

I.
er den Mand somJacobi
ider Friskelse,
Giester han er

odet, da skal han have Livsens Krone, hvilken
Sud haver lovet dem, som hannem elske.

vrntet i Tigbenhaffn hos Henrich Waldkirch
Aar 1611.

584 Ifr. Karine Søg.
4
4

Denne Liig=Prædiken er tilegnet den Ande
2) des Svoger Hr. Ebbe Munck *
S Fielbrov, Kongel. Majests. Belse
nings Mand paa Andvorskov og Korsee
Slotte, som havde den Afdødes Søster Fr

Sigel Høg til egte. Forfatteren viser adktim,
ge Kors et Guds Barn maa udstaae, hvilkese
dog henfører til 2de Slags, nemlig 1) Jem¬

vortes, saasom naar et Menneske besværes *
Syndens rette Kundskab, Samvitighedens Fe¬

ven, Guds store Vredes Fornemmelse, og
Mangel pag livagtig Trøst, Hiertes Banggen

til Exempel herpaa fremfører han Adam, I

og David. 2) Taler han og om det legeme¬
ge Kors som Menneskene maa taale, saabom¬

Forfølgelse, Armod, Slag, Spadom, Fom¬

Forkleinelse ic. hvortil han og giver tilkiende o

som man i saadan Nød kand trøste sig ved se
lig, at saadant sker efter Guds Ville, Fe¬

tugter det Barn han elsker. Tilsidst trøster *¬
thor Hr. Ebbe Miunch og hans Frue, og “
ver tillige Aarsagen rilkiende, hvorfor han o
vildet ladet denne Prædiken se Lyset, som sem¬
fordi at andre Guds Børn derved kunde ogom
ges, saaogtil et Taknemmeligheds Tegn for“.
Ebbe Alunches Godbed imod ham.

Av

Ifr. Karine Høg.
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Afgangne Jomfrue Karine Høg var barn¬

fo paa Vaang, hendes kiære Forældres Sæ¬
aard i Jylland af Hr. Srygge Høg til

ang og Anne Ulfstand. Hendes Farfa¬
etbar Jost Høg til Vaang. Hendes Far¬
der var Frue Sigel Bilde, Strenge Ridder

R. Claus Bildes og Frue Lisabeth Ulf¬
fands Dotter til Løngsgaard.Hendes

Vorfader var Æ. og V. Mand Grejers Hol¬

Eersøn Ulfstand til Poesborg. Hendes Mor¬
idder var Frue Anne Lange, Erik Langes
I Frue Bege Rosenkrangis Dotter til En¬

Elstholm. Hendes Faders Farfadervar Æ. og
9 Mand Jacob Eskilssøn til Paang, som
udde til Forældre, Strenge Ridder Hr. Eskil
Vs og Frue Werre Banner til Løngholm.
undes Faders Farmoder var Frue Johanne

rumpen, V. Biskop Sryge Krumpens

grue Byrrerhe Bosenkranges Dotter af
vrlum. Hendes Moders Farfader var Æ.
2V. Mand og Strenge Ridder, Hr. Holger

Mikandtil Hekeberge, som var Strenge Rid¬
Hr. Grejers Ufstands og Frue Anne
vahes Son til Skabersøe. Hendes Mor¬
vers Moder var grue Anne Podebusk, Stren¬
uldders, Hr. Predbiørn Podebusk og Frue

PivikeRosenkrangis Dottertil Brapperop.
Ihendes Ungdom, bled hun af sine Forældre

udeti Skole hiemme med hendes andre Sød¬
Oo5

sken
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skende, og opdraget til Dyd og Gudsfrygt. Ep
ter saadan en christelig Optugtelse udi salig Lær
dom, haver hendes Forældre, saasom de o
vidste at Ørkesløshed føder meget ondt af sø¬

ladet hende lære at sye, knytte og giøre andet a

beyde, som var hende anstændig, paa det hun,
sin Tiid kunde være i Stand til at skikkesit Hue,
om hun skulde leve saa længe.

Dette Arbeyde øvedehunsig udihiemme, til him
var ohngefær elleve Aar gammel. Men nuse
spv Aar siden, der Gud havde sat Hr. Ebor
Runch til Fiælbrov og Frue Sitzel Søg m
sammen udi Egreskab, haver de havt hende ho¬

dennem i deres Huus, og som deres eget Biam¬
til all Dyd opdraget: Ikke fordi hendes Fore¬
dre jo kunde og vilde beholde hende hiemme Fo¬
hendes Sødskende: Men efter deres Svogers“
Dotters Begiering, hvilke elskede hende mege¬

formedelst hendes fromme og lydige Omgiengem
Hos dem forblev hun stedse, og imidlertid vime,

sig mod dem og alle andre, from, dydig og Fe¬

lig. Men saasom Gud havde hende kiær, *
hagede han at tilskikke hende, den 16 Junni 20
en Maaned, Dødsens Sendebud ved en hæmm,

svar Syødom, hvilken hun som en ret Chim¬
Diseipelinde tog imod med all Taalmodighed¬

Som hun udi sin Velmagt havde Gnd Fe¬

Dyne, og udihans sande Frygt og Dyrkelseske

Ifr. Karine Søg.
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beflittet sig, formedelst Guds saliggiørende
Uds Hørelse og Sacramenternes Brug, saa
sogsmmede hun det ey heller i hendes Svaghed,
Porfore hun den tredie Dag derefter, lod kalde
o8 til sig imod Aftenen før at blive deelagtig udi

visk Christi Legem og Blod, hvilket ogskeede.
Den 20 Juliiskikkede Hr. Ebberunchmig

vinl stedse havde været hos hende og vidste hen¬
ap Sygdom, til Riøbenhavn for at hente
forfaren Doctor, paa det intet skulde forsøm¬
Waf menneskelig Raad. Der kom daogudtil
vunde, den 22 Julii paa Andvorskov Slot hæ¬

vilg og høylærde Mand, Hr. Doctor Gelli¬
*, offentlige Lærer i Læge=Konsten paa Biø¬

Mavns høye Skole, som strax gav hende

vud imod hendes Svaghed, hvorved hun og

vndte at komme sig noget. Men den 30 Ju¬
fon var i Dag 14 Dage Klokken 12 Midda¬
dg besluttede hun sine Dage, som varudihen¬

Aders syrrende paa det arrende Aar.
Ed8ßn.
I

E

2

d8
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EIII.

EHIOTMiA PAULINA
Det er:

St. Pauli og alle Guds Børns føde Lyst og
Trøst, at skilles herfra og være hos
Christum,
udaf

Sr. Pauli Epistel til de Philippenser
udi det 1 Capitel,
udi

Erlig og Velbyrdig Salig Frues,
FRUIE

Enna Fodebuskis,
Erlig og Velbyrdig Mand

Tønne Friis til Hesselager,
Kongel. Majests. Høvismand paa
Aalborg Slot,
vuns Salige Huus=Frues
Adelige Ligs Need¬

settelse udi Vor Frue Kirke i Aalborg,
den 15 Januarii Aar 1627
til Lüig=Prædiken fremsat

Christen Hansen S.V.

Ve exbrbrkn i eer Kere
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*

*

*

*

Forfatteren, er denne Liig=Prædikeni

Fsrever den Adødes Mand, Hr. Cø¬

ne Frtis til Hesselager: I Fortdtn

taler Bispen om de 2 Søstre Marie og Tsar
rhe, af hvilke, Ularthe var geskæftig i at Pi

Jesum; Marie derimodsætter sig hos Jesu Fø¬
der for at høre paa ham, og gav Agt paa ham
Ord, hvørfore da Marehe siger til Jesum, sfid¬

ter du intet om at min Søster lader migtiene“
leene; Da svarede han: Et er fornøden, Lis¬
rig udvalde den gode Deel, som ingen skalli,

ska hende. Heraf tager Autor Anledning in e
fose den Afdøde, hvis største Lyst, var med FiF¬

ria at forlyste sig udi Herren og hans sode m¬
sande Trøst, besynderligen da hun merkede F
Fraskillelses Stund at være nær.

Tilsidst giver Autor tilkiende, hvorfore dem¬,
Prædiken ey for var trykt, nemlig 7 Aar om¬
den var holden, sigende. Og eftersom Æ.
V. haver beglært at seg vilde til Trykken fore,
dige denne Tale, (som da udi en ypverlig aden
Samlig og hæderlig christen Samfund bled
Guds Naadefremsat): Meneftersomden Keoe¬
lige Armadastrax samme Aar overdrog og inde,

Landet her, (da de i 2 fulde Aar, plagede ooo¬
vore Synder, saa det var en meget bedrøden,
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Llstand, (dog Gud være evig æret, som friede
vuden all menneskelig Formodende, og naade¬
8 hemsøgte os,) haver jeg des imidlertid, og si¬
eikke som jeg gierne vilde, kundet efterkomme
rune eders Begiering, for adskillige Tilfældes
Sryld, forhaabende at Æ. V. i beste Meening
ide antage dette mit ringe Arbeyde.
Slig=Texten er tagen af Pauli Epistel til de

Plppenser iCap. v. 23. Jeg haver Lyst
ar skilles bore, og ar være hos Chri¬
som.

Den afdøde Frue Anna Podebusk er fød

Vin Fædernegaard Krapperup, der man skrev
Mester Guds Byrd 16or den 1s May, af Æ.
Velbr. Forældre. Hun havde til Fader Hr.

daus Podebusk til Krapperup, og til Mo¬

Frue SophiaUlfstand. Hendes Farfader

H. Morig Podebusk til Kørup, som

en Søn af Claus Podebusk, Ridder og

deAma Krognesis af Brapperup Hendes

moder var Frue Magdalena Sested, som
T. og V. Clans Sesteds og Frue Liø¬

Jule Dotter af Spandergaard. Hendes
Mader var Æ. og V. Mand Øiels Uf¬
udil Barsebek, som var Hr. Trude Uf¬
unde, Ridder, og Frue Ide Broks Søn af

Temmerofr. Hendes Mormoder var Frue
igrgarerhe Skaffue, som var V. Herluf
Skaf¬

592 Frue Anna Podebusk.

Skaffues og Frue Anne Brahes Dotter
Vemmeroft.

Saa snart Forældrene med denne Dotter on
belsignet, lod de hende ikke alleeneste strax komm

til Daaben, men og betimeligen ladet hende Fo¬
dem selv lære sin Børne=Lærdom, og formam
hende til Gudsfrygt Tugtighed og andre Ø

der, saa og ved Aarenes Tiltagelse holdt hem
iil Huusraadighed, Tarvelighed og andre Ø
velser, som kunde anstaae hende som en Ade¬
Person.

Der hun var kommen til Skiels Alder, F.
ver Hr. Tønne Friis til Hesselager, Kongen
Majests. Høvismand paa Aalborg Slot *
gert hende, og blev hun hannem tilsagt og tron
vet paa Krapperup, Aar 1616 ved St. Sam

Dag Midsommer, da deres Bryllup Aaret oo¬
ester 1617 den 6 April blev fuldbyrdet udi Øden,

se. Samme deres Egteskab blev af Gud vele,
net med syv deplige Børn, ro Sønner ogse

Døttre, af hvilke de 3, som er een Søn og
Døttre, udi deres unge Aar døde, de andre “

som er een Søn og tre Døttre ere endnu kie,
Foruden disse deres gode Bøm,
ge levende.
som en Smykke i Egteskab, blev deres Egtere

hüret ved deres kiærlige og gode Omgiengelsemen
hverandre, som varede udi ri Aar dersom Eg
Sal. Frue havde levet til førstkommende CA¬

4
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9vad hendes Levner anbelanger; Da havet
mhavr Gud for Byste, og beflittet sig i Herrens
inde Frygt, gierne Hørt Guds Od 1Kirken
øgemme forlystet sig derudt med daglige Aften
Vgrgen=Bømner; saa og æelg brugt det
ioærdige Alterens Sacramænte; samt andre

øilstelige Øvelser. Sie Bøen har hun holdet
Lngt og Førtnangg efker deres Alderog Evne,
dgg været milde Bgr gÆd med sine Tienere, og

ind ae, Adel ogvæærvet have Fø6 Omglengelse.
Fgnig

Meg ester Guds behagelige Bie, blev hun

inrende i sin sepreste Aer og paaragt leøemlig

Bighed, som førsk beggnidte med Adouf Ho¬

virdgandre Vufæwde, hvorafhus maättegaae

Seings den FySeee hvnren Shedem baden
a havde forveret Fndforbedra fig-fandehen¬
MMand for mabeids ar grre Bud il Wi¬

V oyd Hoegtrve hædellig Detor Peder
rsen, for at me Beekehende Merin, hvike
srende, hvoraf Pn ogbefandt sig ndget belrg.
dgn uogle faa Dage kunde here oppe sra
iden. Met sacchinfønndea sorge kenevne
Bor Altgt sgms Skiøris. Bsm fer¬
dar hvsket Uges ene Paske kunde læge,

ide humn hen gØ Fors Doctor Jesm,
at faae den besreseæ ved ham; Derfor
vester Begjering til bende Hr. Mester David
vensen, Sognepræst her sammesteds, som og
drøndelig Skriftemaal og Hiertets Andægtig¬
hed

594, Frne Anna Podebusk.

hed, meddeelte hende Sacramentet, udi hene¬
Mands, Ifr. Ingeborg Kosenkrangis *
andre Christne deres Overværelse.

Midlertid kom høylærde Doctor Chriske¬
Skøt til hende, efter hendes Mands Begierin,
og som hun for Afmægtighed ey kunde indie

indvortes Lægedom, brugtehan for at styrkes¬
de nogle udvortes Medicamenter. Men sage¬
hun fornam Døden at være nær, lod hun ke¬
sine Børn op til sig den 28 Dec. hvilke hunøen

deelte sin moderlige Velsignelse, og Dagen“

Ke ar od yeät en Ker W
Jensen, lod sig meddeele Jesu Legem og Poe¬
da bendes Hosbonde, saa og Frue Liøben

Friis, Sal. Jacob Hvirfelds til Bermm,
Esterleverske, og Doctoren samt andre va
stede. Af forbenævnte Sygdom døde hun )

Aars Aften den sidste Dec., sidst forleden sem¬

Søndag Klokken §, efterat hun havde levee,

og tyve Aar, sex Maaneder og sex Uget.

2.

For May Maaned
findes uddragen:

Liigprædiken holden over General=Feldt.
Marschal Axel Urop, af Hans Søfren¬
sen Leth, Kongel. Hof=Prædikant, trykk
m Folio Kiøbenhavn 1672.

Programma udstæd over samme Herre, af
Georgius Wiglebius.

Lüigprædiken over Hans Eansen, Præ¬
sident og Borgemester i Kiøbenhavn, af

Esaias Fleischer, Sogne=Præst til Hel¬
Ug Geistes Kirke, trykt in 4to. Riøben¬

havn 1668.

Programma over samme, udstæd af Erke¬
Diskop Hans Svane, som Præses i Con¬
listorio, og Mlgthias Fofs, som Rector
Magnificus.

1

Lligprædiken over Hr. Hørluf Trolle,
Admiral, holden af Doctor □iiels Hem¬
mngsøn i Aaret 1565, men trykt in 8vo.

il Kiøbenhavn Aar 1572.

Lligprædsken over Hermand Jul, Hø¬
vit=Mand paa Gulland, holden af Lau¬

Lig Piielsøn Skaaning, trykt in 4to.

Ar 1610.
7) Liig¬

2) Lüignædiken Ger mlagister Erik Slus¬
søn Torm Provst og Præsk til Øøt
Frue Kirke i Biøbenhavn, holden *
Michael Henrichsen, Sogne=PræstF
Tieolai Kirke, trykt m gto. Kisden
1669:
2

*

8) Programma ovet samme lærde Masd *

7

stæd af Erke=Biskop Hans Svane, so¬

Præsesi Consistetw, og eiathis Fost
Academiets Rectok.

9) Tiigprædikenover Jomsrne Vanine Feen
holden af Christen Christenføn Wom¬
ther, Prædikere til Andvorskov Sm¬
trykt in 8vo. Riøbenhavn 1611.

10) Liigprædiken over Frue Anna Poo
buse, Hr. Lømie Hviises in Hesstaliag

Rer, holden af Christen Hansøn *.
skop i Wiborg, tryki in gto. Rigben

havn 1634.

4

2

4
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Pver den store og lærde Peder Resen,
findes vel et Programma udstæd m

888 S. iam Gmaa mimd
lærde Mand selv har forfattet sit Levnets Loo¬
Pennen, og ladet samme indrykke for ved hom,
Catalogo, eller Fortegnelsen paa de Bøge¬ on
han forærede til Runde Caarns Bibliotet, oe

man heller vildet betiene sig af Mandens (oe
Ord, end laane en Fremmedes Pen. Sme¬
skeer med saa meget des større Føye, som ho
sit eget Skrift har anført adskillige merkværoge,

Ting, der i hans Programma ere forbigam

Han taler selv saaledes:

Jeg Peder Resen er fod i Riøbenhav,
Aar 1625 den 17 Jumi. Min Fader var —
HansHansen Resen Superintendentover Soe
lands Stift. Min Moder var Thale Wom,

strup, Sal. Doct. Peder Jensen Womn¬
Erde ugad Sautseee un SaRN

Stift hans Dorter. Somjeg kom meget Een
lemmet og soag il Veden, blio feg dodt ea.n
g
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Een efter Fødselen i Vor Frue Kirke, og vare
Aands Fadderne, min Farfader D. Hans Po¬
Lelsen Resen Superintendent over Siælands

Sift og Doct. Thomas Fincke, Professor Me¬
velnæ og Decanus Facultatis Medicæ i Riø¬
Enhavns Universitet, saavelsom Oeconomus
vder det Kongelige Communirer.
Saasnart som jeg kom til de Aar, at jegkun¬

Toplæresi Gudsfrygt og boglige Konster, er der
Ppaa af mine hierte kjære Forældre ingen Flid

2 Omkostning sparet, og ere dertil underholdne
une Forældres Huus, af de lærdeste og skikke¬

Reunge Mænd og Baccalaureis i Philosophien,

au bare her paa Academiet: nemlig Christen

e, som siden reyste ud af Landet, og blevin¬
mneere spurdt til hannem; Item Jens Kar¬
vgrk, som siden blev Præst i Jylland, og
dode, nok Laurit Morrensen, som fra

* Faders Huus blev kaldet til Sogne=Præst
Fsskov udi Lolland og Provst, hvilken er
uogle Aar siden ved Døden afgangen.

under disse mine Skolemestere, har jeggiordt

dan Fremgang i Boglige Konster, at eg Aar
V1, tillige med min Fasters Anne Sal. D.

vich Clemensøns Søn Hans Erichsøn,
afor mange Aar siden er i HErren hensovet,
Por Frue Skole her i Staden, og blev

vdoverste Letie under M. Søfren Pedersen
Pp3

Ka¬
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Kalundborg, som da var Rector Scholæ, o
blev siden Ethices Professor udi Kiøbenhavm

Academie. Saavelsow under Conrectore, som
var PI. Jørgen Æilersøn, der siden blev Re

tor Scholæ og Professor Eloqventiæ i Acaw¬
miet, og endnu lever.

I samme Skole var jeg til Aar 1643 den 3

May, da jeg tillige med ovenbemeldte min Fe¬
ters Søn Hans Erichsøn af velbemeldte mm¬
Præceptorer blev forlovet til Academiet, og oo¬

der, efter foregaaende Examen og Depositin
Studenternes Tal indskreven, Da Academen
Rector var Doct. Olaus Wormius og 2
canus udi Philosophia MI. Jocob Finck“
ovenbemeldte Doct. Thomas Finckes Som¬
og udvalde jeg mig M. Jørgen From poin¬.
tum præceptorem.

Aar 1645 den 20 Sept. blev jeg i det Tye¬
logiske Studio examineret af

Theologis Doo¬

Niels Povelsøn Scandorf, og D. Lautn

Mortensen Scavenio
rio Academiæ H. Perro

aavelsom af Rooe¬

Spormanno, *

sik jeg derpaa min Attestatz.

Aar164s udi Februarii Maaned blev segse
lega i Vor Frue Skole i Kiøbenhavn io¬
Aar 1647 udi May Maaned, da jeg resigen¬
48
de samme Bestilling for min udenlands 10d
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kryld, hvilken derefter strax paafuldte, og fuld¬
Ejeg med Erasmo Bartholino, som er nu

Cancellie=Raad, paa samme Reyse her fra Sun¬
Eet til Holland, og komme vi til Lands i Enck¬
øgsen i Hordholland, hvorfra vi reyste til

Amsterdam og derfra til Leiden. Der stu¬

derede jeg paa fire Aars Tiid baade min Phi¬
vogiam saa og Jura, hørde læse Danielem

bensium og Marcum Zverium Buxhornie
im Philologos saavelsom

Bernhardum

Schotanum, Vinnium, og Mæstertium,
voris. Consultos, hvilke jeg og ofte hørde dispu¬
de, brugte og særdeles Mæstertii privat Un¬

rdisning udi det Juridiske Studio. Imidler¬
*, naar Leylighed gaves, og der ikke læsdes

rnd Academiet, reystejeg og hen at besee de om¬

Mende Stæder. Besaae Hag, hvor Printen
øiderer Amsterdam, hvor Gerhardus
„ossius med stor Berømmelse lærde og læste.

Vefligeste Harlem, Delfr, Rotterdam
Vedrechr, Franicker, Anrwerpen og
Pryssel, og ikke forsømte at giøre mig kiendt
idde lærdeste Mænd paa samme Stæder.
Aar 16□1. vare vi füire Brødre tilsammen i

den, Hans, Povel, Elias og seg. Og
*e Tlias, som var den yngste, udi et uelykke¬
at Tilfald noget derester i Amsterdam var
rutnet, og Hans, som var kommen fra de

Me Aandemier, havde begivet sig paa Rey¬
Pp4
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sen til Kiøbenhavn forlod jeg Povel i Le“
dent, som blev der at studere sin Medicinam, o
tog mig fore at reyse til Frankrig.

4

Ende begav jeg mig til Diepen, og siden igten

nem Koan kom jeg til Paris.

Der jeg havde i nogle Maaneder været i Pe
ris, og der holdt god Omgiengelse med Øay

Lauritz Bording, som var Axel Seheste“
Hofmester, besøgte tillige med hannem flitten
gen, baade lærde Mænd, saavel som Boglav,
ne og Bibliothekerne udi Byen, fik jeg at vio¬
at Korfitz Trolle med hans Hofmester Con
rad Hess var i Orleantz, og vilde reyse derse

igiennem Frankrige ind i Sispanien. JesF¬
og Løst hertil, og reyste derfore hen til dem

Orleantz, og lovede at vilde følges med dem,
tog og Afskeed til en vis Dag at møde dennem

Amboise, som jeg og giorde, efterat jeg hav¬
beseet Blois, Tours, Angier og Hante“

der vi igien vare samlede, reyste vistrax ad Sø¬

mien til, og kom igiennem Poicriers, Kocher¬

og Bordeaux; Vi fuldte saa for Fare sim¬
med den ridende Post, som reyser Nat og 2
til Biskaien i Spanien, ogkommetil S. S¬
bastiaz, hvor der er en herlig Havn. Derk¬
kore pi igiennem Bilbao og Bourges;

Madrix, hvorder er Kongens af Spanien hom

Residense, og ligger i den Part af Spankem

som kaldes det gamle Castila. Der saae b

g
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vant andet merkeligt, Kongens Pallatz,

item

Lhre=Jactens Sted kaldet El Reciro, hvilken
Gr

oen af Olivares har ladet giøre.

Efterat vi havde været der nogle Maaneder,

rgste vi derfra til Toledo, som er Hovedstaden
dden Part af Spanien, der kaldes det nye Casti¬

M, og ligger midt i Spanien, der er et gam¬
velt og skiønt Academie, der er ogsaa den her¬

igste Cathedral=Kirke der er i Spanien. Item
Erkebispelige Sæde. Item et Kongel. Pal¬
*, som er begyndt af Keyser Carl den Fem¬

at bygges, men af ingen siden fuldfærdiget.
sider er der og en stattelig og saare konstig
bæducruseller Vandgang, som Janellus

Frrignus Cremonensis har giordt og an¬
7dnet.

erfra reyste vi ind i Andalusia en anden

Vel af Spanien, der nogle har digtet
vmpi Elystiskulevære, hvorben og de Van¬
ver, der de af de Gorher bleve forjagede
asøgt deres Behold, indtil at de toge sig et
vgere Sæde iAfrica; der besaae vi Hoved,
inden Sevilia, en herlig og rig Stad, hvor
omd Kiøbmandskab og Studiastorerer. Iblant

nerkeligste Ting i Byen er et Kirke=Taarn,

der Firekantig, hvor opman baade kand ride
8aae, ligesom paa det runde Trefoldigheds

Muarn udi Riøbenhavn, der er og meget an¬
Pp5

dek
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det selsom og værd at see, at Spanierne til *
rose deraf, pleye at sige til Ordsprog, qvien P
ha visto Sevilla, no ha visto maravilla St hvo,

som ikke har seet Sevilien, han har ikke hell¬
seet det underligt er.

Fra Sevilia droge vi til Corduba, hoø
Lucanus Seneca, og andre navnkundigelæer
de Mænd ere fødde.

I denne Bye er fømk

paafanden at giøre det Læder, som kaldes Km¬

devan. Der er og den rareste Cathedral=Kiinn,
og af sælsomste Bygningi Europa. Ogersam,
me Kirke opbygt af de Maurer, som ere *
Tyrkiske Religion, og har tilforne været en o¬
kiske Kirke kaldet Meskira, ligesom i alle ane¬

Stæder Tyrkerne kalde deres Kirker saaleede

Den bestaaer af 24 Porter, og er afdeelt mme¬
365 Piller af fort Marmor; Men der er inge

Vinduer paa, og Lyset kommer alleeneste iie¬
igiennem Taget, hvilket er saa dannet, at *
kand giøre det selvsamme som Vinduer.

Derfra komme vi til den Stad Cadix Fo¬
er en af de tre Nøgler til Spanien, som Cao

lus Qvintus raade sin Søn Philippo S¬
cundo at tage vel vare paa, forstaaende o
med foruden denne Cadix, Gulerra i Aftm,

og Flisingen i Uederland hvilke dogmae

undtagen Cadix, ere iandres Hænder; thi 2o¬

ken har Gulerra, og Hollænderne Flißinge
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Det havde og ligesaa gaaet med Cadix, der
Engellænderne indtoge den, hvis Kongen af Spa¬
men ikke havde faaet den tilbage igien. Ellers
der iblant de andre merkeligste Stykker i sam¬
de Stad, at den har en saare god Havn.
Fra Cadix kom vi til den Stad Gibraltar,

vor der er enskiøn Havn. Tvert over forsam¬
ie Gibraltar ligger i det Land Africa, den

Stad Avila eller Abyle: Havet imellem begge
Ande kaldes paa dette Sted Fretum Hercule¬
v eller Strædet, som er der allersneverst, og

Sadeteller Begyndelsen til det middellandske
9ab, ligesom imellem Helsingør og Helsing¬
Veger Sundet eller Gabet til Østersøen, og
vudde vi i Sinde, at ville reyse over dette Stræ¬
hen til Africam, som vi ogsaa havde giordt,
a Commendanten i Gibralrar ikkehavderaa¬
o8 derfra, og ladet os vide, der var Fare

oog vikunde blive opsnappet af Tyrker.

Gra Gibraltar komme vi til Malaga, som

en Bye med to Casteller udi; Derfra til Gra¬
Ma, som er baade den sundeste og den største

Stad i Spanien, og eromringet med Bierge,
vint hvilke et er stedse baade Sommer og Vin¬
betakt med Snee. Byen deeles i fire Par¬

d, som ere fra hinanden skilde formedelst en
vod eler Aae der igiennemløber, som heder
Jrres, Enaf diste Parter heder Granada,
og
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og er derudi en mægtig stor Kirke. En ander
Alhambia, hvorudi er baade det gamle Ko¬
gelige Pallatz, saavelsom ogsaa det ny, de Kom

ger af Castilia har ladet opbygge: Den tredk
Alvesis, hvor der er en stor Mængde af skiøu
og herlige Silke=Manufacturer og Arbeyde, den
frerde Antiqverula, som er meget herlig o
prægtig bygt. Der siges at være tusinde Kilde
udi samme Bye, der er og et Academie, item¬
Høyeste Rettes Dommersted eller Parlamem

Siden reyste vi til Alcala, Real, Isen
og Civdad Real, item til Complurum hoo¬
der er et navnkundigt Aeademie, hvor og Fran
cisens Timenius lod trykke Biblia Compluten

sia, som kostede hannem fyrgetyve tusinde 2o
eater, eller firesindstyve tusinde Rigsdaler.

Derfra komme vi til Salamanca, hvor o

eretvidtberømt Academie, som Kong Alfome
af Caskilien den Otrende har funderet.

S

den til Valladoliden saare deylig og kion Sto¬

hvor der er Pringernes Pallatz, item et Ace¬

mie, saa og det storste Torv, som er i See¬
nien at finde, og af 700 Føder. Fra Dam

dolid komme vi til Segoviam, hvor der e

Kongelig Pallatz værd at see: Item en Niye,
om omdrives af Vandmøller; Saavelsom
rar og konstig Aqvæducrus eller Vandgang,

som bestaaer udi 177 Hvelvinger, afstorehuge,
40
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hampe= Steene uden Jern sammenfæstede og
gsede.
Vikomme saa derfra til Madrir igien, hvor

A bleve igien paa nyen Maaneds Tiid, og imid¬
vunld besaae det vidtberomte og herlige Kloster,

Lllegium S. Laurentii, som skal være det

serligste Kloster tiler, og hvilket Philippus den

uden af det Navn lod bygge, og kostede

vuinnem tyve Millioner Guld, det kaldes for sin

Selsomhed, Miraculum Mundi. I samme
vidster saae vi et ypperligt Bibliotegve, som er
relk itvende Parter, i den eene Part ere trykte
Vger men i den anden og fornemmeste findes
andskrevne Bogerudi Arabisk, Hebræisk, Græ¬
sr og Latinske Sprog. Jeg bød et hundre¬
Alrdaler for at maatte lade udskrive Catalo¬

viun paa dennem, hvilken der laae paa Bordet

Ydlidtegvet, men det maatte mig ingenlunde

R e g.

Vmsider reyste vi gandske fra Madrit igien¬

ia Corrosam, hvilken Prolomæus kalder

rkosam, og er den prydet med et Academe
vuuk to Casteller og komme ind i Arragoni¬
d, til Hovedstaden Saragoza, somer meget

rnnrelig bygt, og prydet med et Slot samt Aca¬

ine. Paa samme Reyse blev jeg syg af en

ien Dags Feber, men blev ved Guds Hielp

unt af den cureret, og det paa en sær Maade
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af en Barberer der i Staden, som jeg lod kalde
til at rage mig. Thi der han fornam, hvorseø
sad med Feberen, loved han i faa Dage at vilk

fly mig bedre, som han og holdt. Thipaa den
Dag jeg derefter skulde have Feberen efter sin P
dinair Skikog Tiid, kom han til mig med Sø¬

iens Opgang, og hængde om min Hals en liden
Klud med en Urt udi, som voxte der i Stadt¬
ved Floden Iberi Bredde, som flyder der igten
nem Byen, og kaldede han samme Urt Ess*

erca, som har saa meget atsige, er sterk ogkra¬
tig. Lodmig og tilforn vide, at saa snart Fø
sik Urten om Halsen, da vilde og Feberen kom
me, og vilde saare sterk angribe mig; Men sø
skulde kun give mig til Taals, thi det var km¬

Feberens Udrasende, og at den dermed skuldem“¬

be sin Magt, og saa omsider forgaae. 2
skeede og som han sagde; thi Urten var aldrigse

snart hængt mig om Halsen, at jo strax Febere¬
tog mig imod den ordinaire Skik og Tid, *
holdtmig meget hart fra Solens Opgang tildem,

Nedgang, saa at jeg vist havde troet, jeg dem
skulde døet, om han ikke tilforn havde advar¬,
nig derom, men der det var overstaaet, blev Fe
Dagen derefter saa sterk, at jeg begav mig hom

Reysen med de andre. Fik ikke heller Federe,
meere uden engang i tre Timer, og dermed oom¬
jeg den qvit med alle, havde dog ved en Mi¬
neds Tüd, som Barberen og havde raad mg

Urten om Halsen. Hvad Latinsk Navn hem¬
o
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sudde, kunde jeg ikke faae at vide i Spanien
Vderfore med mig nogle af det Slags Urter,
nseg kunde en anden Sted opspørge det. Og
er jeg siden kom til Italien, overgav jeg den¬

vin til vores Landsmand den vidt berømte Jo¬
Pnnem Rhodium, som hverken kjendte den¬
em, eller fandt dem i Bøger beskreven, og der¬
at skikkede dennem til Verona til en Spansk

Nedieum, ved Navn Perrum a Castro, som

Pkona practicerede Medicins=Kunst, saavelsom
skemmede derudi exercerede, iblant andre og¬

i bores Vilhelmum Wormium, nu Cantze¬
*eRaad som laae til Huse hos hannem, og

vesectionerede sig i det Itallenske Sprog, ogbe¬
ørede Rhodius af samme Castro, det samme
vylde, og fik til Svar, det var en Spansk

*, der nok havde de omtalde Kræfter, men

ebar dog intet skreven om hende i trykte Bø¬
Er.

vra Saragoza reyste vi over de Pyreneiske

verge und i Frankerige, og komme Aar16s2

Lafrane, derfra til Parbona, Mone¬
enler, Vimes, Arles, Aix Marseille
„Coulon, hvorfra vi reyste til Vands ind i

vollen, og komme til Genua, hvor vi bleve

Nes Tid, og saae der iblant andet en Skaal
Smaragd gjordt, hvis Lige ikke skal findes i

ian gandske Verden, og giemmes under Før¬

ie og Raads Herrernes deres Bevaring.

Her
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Her skildtes Corfit Trolle og Conradseh
fra mig, de reyste til Florentz; Men jeg igtem,
nem Milan, Bresciam, Vicenzam og P
ronam til Paduam, hvor jeg forblev paa *

Aars Tid for mit Studii juridici skyld, og høtm¬

der Caimum Johannem Galvanum“
Marcum Aurelium Galvanum, juris Co

suultos, item Octavium Ferrarium udi Po¬

lologia, nød og ofte deres Omgiengelse, Fem
Juris Consultorum, med hvilke jeg idelig om¬
Ee.

Der blev seg og sat til Consiliarius vam,
nis Germanicæ jurisconsultorum efter Baton

de Gaas, desligeste til atvære Vice Syndtem
Universiraris Paravinæ, og imidlertid hom,

de den Lykke, at seg tilige med allestorden

Vatioms Germanicæ, offentlig fik Aundieng oen
Førsten, og Raads=Herrerne af Venedien
og forhvervede Aeademiet til Padua et Piioen
gium, som de ikke tilforne havde. Havde g

og villet annamme Ordinem egvestrem S¬
Marei, da havde jeg den ogsaa kunde bere¬
met.

og

Der giorde og den Tydske Nation af

ster mig ikke en umnge Ære, og paa dere a.
kostning mig ueafvidendes, lod stikke immn i4

de i Kobber, og pryde det med et Verk

min Landsmand Johannes Khodru

K

4
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nde. Og er Billedet, saaledes som herefter
Moger E7.
Skulde og omsider være regnet for en Ære,
dniversitetet lod udhugge mit Navn og Vaa¬

iden Steen, som Syndici Universitatis,
Aindfældede samme Steen i Veggen og Muren
Aademiets Gymnasio.

At dette i hvor ringe det er i sig selv, saa op¬

gner jeg det dog her saasom det er passeret.

Imsider der jeg havde besluttet tillige med de

vogser, Matrhias og Jens saavelsom Piiels
Inkelberg at reyse fra Paduatil Venerien

Sderfra til Constanrinopel, og siden igien¬

m Grekenland til Christi Grav, og til Al¬

eler Alemphis i Egypten, og saa paa

Magereysen til Sicilia, elalta, Eleapolis
Com; See saa fik jeg uformodentlig Breve
vinine Forældre, at min Fader var megetsvag,
vulde derfore, jeg strax skulde reyse til Rom

udledes skynde mig paa Hiemreysen igiennem
vøseland, saaatjegkunde være hiemmeinæst¬
føl¬

Og

6)

Dans Billede findes foran i hans Catalogo, stukken
soind et Bryst=Stykke; det Vers Johannes Rho¬
vus har sat der under er følgende:

lilio Themiai Laurus Airata KEsENI
eaelbus hæe sigit jure trophea tuis

.

Natio Germana Jurisconsultorum Patavn
Consilianid Meritissimo.

JOAN RHODIUS.
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følgende Septembr. Hvilken min Faders P¬

lie at efterkomme jeg strax forføyede mig“

s

Kom, og derfra til Heapel. Men det

kom tilbage igien til Kom, fik jeg atter Bi¬
od

fra Kiøbenhavn, af hvilke jeg fornam,

Fader var alt død, og fra det jordiske til det F¬
melske Liv henflyttet. Hvorfore jeg i en Hast*
saae Rom, og des Bibliotheker, talde og m
lærde Mænd der vare i Byen, og reyste saa

Klorentz, hvor seg bekom Tidende at G
ogsaa havde henkaldet min Moder, saa a
Sorg kom til den anden.

Jegreyste saa strax fra Florentz giennem 2¬
noniam, Modenam og Ferrariam til Pao¬

igien, hvor jeg da resignerede begge Embeder
der havde haft, og blev da i min Sted 2¬
Syndieus Fransiseus de Luschis en Vim¬

tinsk Greve, og Consiliarius Nationis Germann

Jørgen Due til Halkiær, hvis Hofmeste
var Christianus Ostenfeldius.

Paa samme Sted, blev mig og før segoo¬
reyste, confereret more Nobilium Doctorsø,

den in Gtroque jure hvilket skeede Aat o
den 11 Septembr. efterat jeg tilforne var efe¬
neret af Promotore Marco Marchind V

centino privatun, og siden publicee af eftelke¬

ne Doctoribus og Profesoribus D. Jae.
Caimo Unnenst, D. marco Aurelio S¬
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ono Ferrariensi, D. Hieronymo Zacco

Egtavino, D. Antonio Aloisio Andreghet¬
Paravino, D. Paulo Docto de Castro

Pranco, D. Scipione Gonnemio Cpprio
V D. Jacobo Abbate de Sala.

Der jeg begav mig fra Padua paa Hiem¬
gen, saae jeg paa Veyen Trento, kom der¬

iog til Augsburg, derfra til Regensburg
iode da Keyseren med Churforsterne eller deres
undasadeurer vare forsamlede, og forblev jeg
il ore Dage.

Vgreyste saaderfra nedtil Pieissen, var ogi

eden, Leipzig Wierenberg, Bruns¬
3og Lyneburg, og kom saa til Hamborg,

Vjes blev en god Tid. Derfra begav seg
Vil Lybek, og kom fra Lybek til Vands

Selland, til Kiøbenhavn Aar 16f3. udi

dender=Maaned, hvor seg og Aar 16, den

89

vuint havde Bryllup med min Kiæreste Anne

insdorter Mleyer, og bleve vi sammen¬
Mdeudi Vor Frue Kirke.
a falder mig til at melde, om de mange og

V Velgjerninger mig erbeted, siden den Tid
4

Veres Majestæter Kongernei Danmark. Aar

7den 2f Novembr. kaldet Hans Majestæt
o Friderich Høylovlig Jhukommelse, mig
dære Professor Erhices i Kiøbenhavns
Og2

Unie
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Universitet efter M. Søfren Kallundborg

hvis Discipel jeg tilforn havde været i Kiøben
havns Skole.
Samme Aar den 14 Junii er jeg ved samm

Hans Majests. Brev kaldet til at være terrii¬
Juris. Consulrus.

Aar 1662 den 23 Martii blev jeg ved Han¬
Majestets Allernaadigste Brev secundus*
ris=Consulrus udi Academiet.

Aar 1664 den 1 Septembr. fik jeg Hans P

jests. Brev paa at være baade Professor Øre
narius og Borgemester i Kiøbenhavn i¬
ge. Aar 1669 blev seg Assissor i den Hovn¬
Ret. Aar 1670 den 23 Septbr. fik jeg Ho¬
Kongelig Majests. nu lykkelig regierende Che¬
stian den Femres Brev paa at være tillige *

sessor i den Hoyeste Ret, Professor i Acoe¬

met, og Borgemester i Byen. Aar ioe
den 22 Januarn, blev jeg sat til Præside“

Riøbenhavn. Aar 1677 den 17 April oo¬
jeg annammet til Justitz=Raad. Aar io¬
den 8 Januari værdigedes Hans Majeste
benaade mig med Adels=Brev og hosføyede Lo
ben. Brevet, om er skrevet paa Pergamenn
lyder saaledes:

9
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K

A Chriskian den Femte af Guds Naade,

8

Konge til Danmark og Norge, de Ven¬

Eed og Gothers, Hertug udi Slesvig, Hol¬
on, Stormarn og Ditmersken, Greve udi Ol¬
udorg og Delmenhorst, giøre alle vitterligt:

* V udi Allernaadigst Henseende til den gode
9 tro Tieneste som Vores Justitz=Raad og
Resident her udi Vores Kongelige Residentz¬

Sad Riøbenhavn, Os Elskelige Peder Re¬
dg Os saavelsom Vores Elskelige Kiære Hr.

vuder Sal. og Høylovlig Jhukommelse hidind¬
9ordt haver, og endnu herefterfremdeeles al¬
underdanigst agter at giøre, til et sær Konge¬

MNaades Kiende=Tegn, Allernaadigst haver

gadet hannem, og hans rette ægte Livs Arvin¬
oAfkom af Mand og Ovinde=Kiønmedsaa¬
* Skioldog Vaaben, somefterfølger, nemlig¬
Sf
der deelt udi trende Parter, iden første og
eiste Part, tre blaa Bielker. Udi de tvende

velker ere tvende Guld=Stierner, og udi den

velste Bielke en Guld=Stierne udi hvid el¬
Sølv Feldt. I den anden Part ligger en

NLøve, holdende udi den høyre Klo tre blaa
de med Spidserne op ad, udi guul eler
ieged. Den tredie ognederste Part errød.

en paa det store Skiold staaer en aaben ade¬
tronet Torner=Hielm, hvoraf opstiger et

igt hvit Lam imellem tvende Lanerbergrene,
nond det herhos med sine rette Farver findes
indlet. Og maa og skal bemedte Peder Re¬
Og3

sen,
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sen, hans ægte Børn og rette Livs Arvinger o
Afkom af Mand og Qvinde=Kiøn, bemelde¬

Skiold, Hielm og Vaaben bruge og føre i
alle ærlige, adelige og redelige Occasioner, *

tioner og Forretninger til alle Tider, saa og m
glle Tilfælde og paa alle Stæder efter eg¬

Villie og Velbehag, saasom de det tilderes c¬
Ære, og anden Leylighed, fornøden eragte kunde
ligesom alle Vore Arve=Rigers og Landes renk

baarne og indfødde Tourniers og Riddermæsse,
Adelsfolk deres Skiold, Hielm og Vaaben *

rer og bruger, ubehindret og uforkænktialle Pin¬.
der. Hvorved Vi ogsaa, saavel som Vor¬
Kongelige Arve=Successorer udi Regieringen he,

nem, saavelsom hans ægte Afkom af Mand o.
Ovinde=Kiøn, som forskrevet staaer, Allernine

digst beskytte, maintenere og handthæve hoe¬
Thi forbyde Vi alle og enhver herimod, eftelke¬
forskrevet staaer, at hindre, eller udinogen ioe¬

de Forfang at giøre, under Vores høyeste
naade. Skrevet paa Vort Slot Kiøbe
havn den ottende Januarii, Aar efter Chmn¬
Fødsel, et Tusinde, ser Hundrede og Firesim,
tyve, Vores Regierings Tiende.
Under Vort Signel.
Christian.

Saavidt Adels=Brevet. En anden nye Am¬
desvørdigede Hans Majest. mig med det og
Aar uesa den sMay giorde mig ogsa in g
agd.
37.

K
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Adindtil om Deres Majestæters Kongernes

nngde imod mig. Følger nu at tale om det
Vhar giordt til Academiets Nytte med Dis¬
ndther, Oratzer, Lectier, og Bøgers Sam¬
vnskrivelse eller Befordrelse til Trykken. Aar

V8. da jeg skulde træde til Professionen i Aca¬
met, holdt jeg den 1May en Disputation de
dge K Justitia. Samme Aar, der Rectora¬
*skulde forandres, hvilket skeede i Vor Frue

ie, holdt jeg en Oration de Excellentia ju¬

Vaniei. Aar 1661 holdt jeg udi Baccalauri

iden en anden Oration de Fato stoico, som

de Henseende til Aristotelis Lærdomme derom
hans3 Bog af Ethices Rcomacheis. Sam¬

Aar paa Alle Helgens Dags Aften holdt jeg

Mldam Orationem, og handlede derudi om
Addel, hvorved den Evangeliske og Prote¬
unde Religion hidindtil er udsøreed og fort¬
net. Udviste og derhos det merkelige Under¬
oo, som er imellem Lutheri Catechismus, og

nngenes Skrifterom Dyder og Laster, baa¬
Hensende til Texten og dens Forklaring.

ddmine Lectier, som jeg har holdet paa A¬

enet, har seg fremsat først en Diskertation
erhles eler Dyde=Lærdommens Oprindelse,
g
Vredelse indtil vores Tider ved Hebræsske

ise, Arabiske, Latmske og andre Skriden¬

g

Og4

Der¬
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Dernæst Chronologiam juris & Civilis º
Eeclesiastici, eller et Tide=Register baade sm

Kirke=Lover og de verdslige Love, saasom d
Danmark, Norrig, Island og Grønland *
udgivne, ligesom Feimonius, Conrins G
phanius og Frecherus have giordt ved det ¬

44

merske og andre Rigers deslige Love.

tredie har jeg fremsat fundamenta juris Cism,

&a Canomel, eller de rette Grundvolle, hoo¬

paa Kirke=Løven og den verdslige Lov sig siye
Og for det sidste Jurisprudentiam Romam

Danicam, eller Lovernes rette Kundskab bam
af de Romerske og Danske Lov=Bøger.

Hvad meere Tid jeghar havt tilovers, hoo¬

udi jeg kunde tiene Academiet, saavidt mine *¬
dre vidtløftige Forretninger paa Byens ogam¬

Sagers Vegne hartilstedet, den har seganvem¬.
paa adskillige Bøgers endeel Sammenskriven

endeel Befordrelse til Trykken, og er dem¬
Fortegnelse som følger:

1.) Snore Srurlesens Edda, baade F
Islandske, som er Original= Sproget F

velsom paa Danske og Latine. Hvolhe,
en Underretning om tre slags Vis og F¬
nere at lære Ethicam eller Sæde=Lærde,

*.

men, desligeste om Eddæ Parter og
Auctor eller Mestere. Trykt i Kiøøen
havn in Qvarto Aar 1665.

§
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*) Den anden Part af Sæmunds Edda
som kaldes Hava Maal, og befatter i sig
Odens Ethicam eller Sæde=Lærdom. Paa
Islandsk og Latine. Trykt i Kiøbenhavn
Aar 1665.

* Det Stykke af Sæmunde Edda, som
kaldes Voluspa, og befatter i sig de Dan¬
skes og Norskes allerældste Viisdom. Trykt

Kiøbenhavn in Qvarto, Aar 1665, og
siden paa ny igien, med den Islænders

Gudmundi Andreæ hans Forklaring, i
det Aar 1673.

* Biøbenhavns, Amager ogUraniborgs
merkelige Opskrifter, med hosføyede Be¬
verning om Tyge Brahe, saavelsom ad¬

skillige hans og hans Søsters Sophie
Drahes Sende=Breve. Trykt i Riøben¬
havn i det Aar 1668.

Norske Kongers Hofret kaldet Hirdskraa;
desligeste Danske Kongers Hofret, kaldet

Vitherlagsrerh, begge paa det Island¬
sre Grundsprog, saavelsom paa Danske og
Latine, med Antegnelser og Forklaring der¬

Pos. Præntet i Riøbenhavn i det Aar
893.
Og5

6.) Kiø¬
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6.) Riøbenhavns Afridsnings Tavle med e

kort Forklaring baade paa Danske og Ty¬
ske. Trykt Aar 1674.

7.) Samsøes Beskrivelse med Figurer in F
lio, Kiøbenhavn Aar 1675.

3.) Kong Friderichs den Andens Krønn
med Figurer in Folio. Kiøbenhavn 168

9.) Gudmund Andersens Islandske Lexis¬
eller Glose=Bog, med en Fortale om samm¬
ogau

Gudmunds Liv og Levnet.

Kiøbenhavn Aar 1683.

10.)

Kong Valdemars den Andens Ine,
Lov, paa Tydsk, saasom den er udsat h
Hr. Erik Krabbe, Ridder. I Fortan
er indført Forklarig om Dannebrogs F
der=Orden, item om den nye Danske Fo¬

aavelsom om Hr. Erik Krabbes Gem

ogia eller Slægte=Register, og er Skm¬

fet trykt i Kiøbenhavn in Qvarto, o
Aar 1684.

I1.)

Kong Christians den Andens verdslige,
Kirke=Lov. Kiøbenhavn in Ovarm,

Aar 1684.

ad

Peder Resen.

623

*) Kiøbenhavn og Ribes gammel Stads
Ret, in 12mo. i Kiøbenhavn Aar 1684.

Bidindtil de Skrifter, som

ere allereede til

geken forfremmede, foruden hvilke jeg har og
Wefterfølgende færdig til Trykken.
) Siælands Beskrivelse.

Jyllands Beskrivelse.
3)

Fyens Beskrivelse.

Laalands, Falsters og andre smaa Øers
Beskrivelse.

) Møens Beskrivelse.

) Gullands Beskrivelse.
o Borringholms Beskrivelse.
2)

Særrøes Beskrivelse.

Islands Beskrives.

) Grønlands Beskuvelse.
Biøbenhavne Beskrivelse.
Bise Elleve endnu urykte Skrifter ere alle

Neatine, og sevnlig prydede med Kobberstuk¬

Afrikninger paa Lande, Byer, Slotte og
de deslige merkelige Stykker, og skal med

ide Hielp inden korr Tid rykkes tilsammen

udi
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udi et skort Verk, som jeg agter at kalde Arlan,
tem Danicum (*

Har og derforuden halvfærdig en Tractat o
Kongers udi Dannemark deres Vaaben ny o
gamle, saavelsom om Dannebrog og Damme,
brogs Ridder=Orden, som er paa Latine skrevim

Desligeste en anden paa Danske om den Dm¬
ske Elephant=Orden, hvilke om deikke bliversm,

færdigede til Trykken, skal de dog til enhven,
Tjeneste og Nytte, saa vidt den kand tilstrerke

iblant mine Bøger paa Bibliotheket findes seg
Maade som de ere. Hidindtil herom.

Til Slutning beder og ønsker jeg inderigen
af den Almægtige Gud, som fra min Barnnoen

op indtil denne Dag har beviist mig saa utane,
ad

(*) Af dette store og kostbare Verk, hvis Trykning en
hindret ved Authors paafuldte Død, findes Com¬

4

adskillige haandskrevne Stumper hist oe he“¬

fatterne af Dänische Biblioteqve har indrginen

get deraf i deres Samlinger.
som
i Kiøbenbavns Idebrand bleve ide som¬
vet, kand endnu sees paa Runde Taarns Fo¬
regve. Denne Skade bliver elers, som ake o
ber, uu snart læger ved den lærde, og om Fom.
ulandets Hftdrie sær fortiente Hr. Generaen
or Kanrig de Churshe Strebsomho so

ruogle Aar baade har anvendt Bekoftninger gen
negen Tndog Fid fora lade dene Phormen,

get ørægigere opstaae af fin Ake, ond hon ige,

eende til Tegning og Stikning er opbræmen

Peder Resen.

625

Made =Velgierninger, baade i det Ondes Af¬
rundelse, ved Beskiermelse fra saa mangen Ulyk¬
*) Vaade og Estertragtelse, udi mit fæderne
Vftemmede Lande, udt og uden mine Bestil¬

iger, saa og det Godes Tilvendelse og Tilføy¬

*, udi saa mange Maade, meere end jeg no¬
au Tild kunde have mig forventet eller begieret

han fremdeeles den korte Tiid jeg har til overs
vleve udi, ville være mig saa god og naadig

vinl seg og haaber han skal være, at han vil un¬
og forlæne mig, jeg maatte stedse tiene min

Aud, min Konge og mit Fæderneland med Tro¬

WDdog Oprigtighed, og endeligen, at mit Livs
ide maa blive det evige Liv af Naade i Jesu
Jistd Amen.

* hans Programma er endnu dette at til¬
Ne. At denne lærde Mand, som baade var
æsidene, Professor og Borgemester heri
uden vel levede iet kjærigt og fornøyeligt

vekad med sin Hustrue Frue Anna Heine

verer Mejer, udi rre og Tredive Aar,
* havde ingen Tid den Glæde at se nogen
deArving. Som han damgen Børn kunde

*, lagde han sig efter Bøger, og samlede et
Vet kostbart Liberie, som det kaldtes i de Da¬

hvilket han til almindelig Nytte siden foræ¬
vil det Runde Taarn, eler Bog=Salen

WPellig Trefoldigheds Kirke. Han lod herhos
de en Fortegnelse paa alle dise Bøger, som
er
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er temmelig stor, og viser hvilken en anset
Gave og Stiftelse det var som siden blev I
den til Deel. Den rige Mands Syge ellerPe

dagra blev omsider hans Død, som indfa¬
den 1 Junii 1688 i hans Alders tre og tre
sindsryvende Aar.

Angaaende hans Bogsamling skriver han “
sidst saaledes:

Dette er Fortegnelse og Registeret paa det —
bliothek, som jeg for min ringe Person har fog

ret til Riøbenhavns Academie. Tilen Se¬
ning vil jeg herhos melde om tvende Stykee¬
Det ene er, af hvad Aarsage, og i hvad F¬

sæt, det andet, paa hvad Maade, seghar san¬

disse Bøger.

Hvad det første angaaer, da har fornem,
lig Academiets forrige og ældre Bibliothek do
mig til at samle dette Forraad paa Bøget

siger, det forrige og ældre Academets Biblidinen
hvis Boger en Deel den Høyeste Øvrise,
Hans Marestæt Kongen i Danmark, ogiS

§

deeleshed, Hoylovlig Jhukommelse Kond

stian den Fierde, en Deel andre af aoe¬
Stand dertil har foræret, saasom fordum 2e¬
i Siæland Doct. Jesper Brockmand )

dum Occonomus i Kiøbenhavns Commme¬

Hans Muhle, item Doct. Hendrich Fon.
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uuns Broder Thom. Fyren, og begge deres
Kving Baron Diderick Fyren.
Ikke desmindre har dog samme Bibliothek i

iselv det ikke saameget voldet, ogmig dertil dre¬
*, som en Begierlighed der mig er paakom¬
rn til at forøge og formeere selv samme ældre

Iforrige Bibliothek, helst efter at jeg havdemer¬
*e at derudi feilede saare mange Bøger, som

verke til Lov og Ret, desligeste ogsaa mange, som

ne Nordiske Rigers og Landes Historie, Love
Vandre deslige Stykker vedkom.

Lhi omendskiønt det rigelig var forsynet med

Reologiske, Medieinske, Politiske, Mathema¬
ise, Philosophiske og Philologiske Bøger, saa¬
son og med dem der hører til andre Landers
SRigers Beskaffenhed, saa var det dog Man¬
dgftigide Juridiske ogNordiske Slags Materie,

vin der er og Mangel i alle andremenneskelige

gt. Hvorfore seg har paataget mig samme
ingel og Feyl, saa vidt mueligt var, at er¬

de, og har derfor sammensankerdette Forraad
Sg..
Rvad sig Maaden anlanger og Levligheden,

dat samle, da har seg kiøbr dem saa efter
vunden paa ser og ryve Aars Tid omtrent,
vike forsømt nogen Leplighed dertil. Den be¬

eglighed som jeg har have dertl, har været
Au¬
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Auctionerne, eller Udraabelse her i Byen, hvin

Udraabelser jeg for min ringe Person har førstø
ven Aarsag og Anledning til her i Stadenatser¬

og optages, og var min Broders Doct. Pom¬
Resens Bibliothek det første, som ved Auci¬
blev solgt i Kiøbenhavn, og blev den i det A¬
1661 i saa Maade solgt, og derfor bekomm¬

500 Rigsdaler, alligevel at ingen uden Auclk¬
bød derfor meere end halvandet hundrede Rol.

Udi saadanne Auctioner er mig mange F¬
rare og merkelige Skrifter forekommen, forsken
melig efterat Hans Majestæt havde ladet udge
en offentlig Forordning om Auction, som so¬

i den ny Kongens Lov er indfort, og samme“
raabelser derfor, siden sligt var giort, skeede o

oftere, saa at adskillige fornemme Bibliothen
ere blevne solgte; iblant andre Docr. Johe

Fabers Professor paa Sorøe, Mag. Peo
Spormands Professor i Kiøbenhavn=

Jac. Mathisøns Biskops i Aars Lam

Ulfelde, Peder Svendis Kanikes Roskn

e. Albrer Bartholimi Rector Skolæ iF
derichsborg, Doct. Lhomas Bangs Se¬

mi Theologi i Kiøbenhavn, Docr. Lom,

mans og M. Pfeifii Præsters ti Sr. Peo

Kirke, Mag. Christ. Sreenbuks Profes
Biøbenhavn, M. Joh. Bremers Hole¬
dikants, Doct. Joh. Wandels Bis i Sm
land, Cornel. Terkis Amtmands i Laaton
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Vct. Ped. Winstrups Bisp i Skaane
Ver Math. Foff Bispes i Aalborg, Cor¬
F Brams Borgemester i Helsingøer, og an¬

ed. Og der saadanne Skrifter mig i samme

iiklioner forekom, drev den Lyst, som jeg havde

il

N forfremme det felles Beste, mig dertil, at

Vdem maatte kiøbe, og var ufornøyet i mit

ond, naar jeg dem ikke bekom, hvorfor jeg og
semaatte kiøbe en Deel heel dyre, helst efterdi
dog vare adskillige andre, som dem begierede,

vike jeg maatte overbyde, indtil jeg dog dem
*ng.

Dette har været den almindelige Maade og

Rgiched jeg har havt med til at samle disse Bø¬
en særdeeles Maade derforuden til at be¬

iumne adskillge Nordiske Slags Skrifter har

vel denne, at jeg ved Sende=Breve tiladskil¬

* Steder i Danmark, Norge Islandogdes¬

TOrter, har været omhyggelig for at forskaffe
Vemneligt var at bekomme, anholdet derom
oher Stifts Bisver, nogle Stæder og hos
elærde, ogislige Sager kyndige Mænd, som
ot Særdeleshed vare bekiendte, saasom hos

vet Jacob Birckerod Theologum i Oden¬
*. Hr. Peder Syv Sogne=Præst i Helle¬

DiSielland, Hr. Johan Olavium Sog¬

=rest i Randerøi Jylland, hvilkeharbaa¬

mod mig og det almindelige Beste bevist

ieZtonlgrn.
ounig. 1783.

Rr

Ome
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Omsider har jeg og ladet en særdeeles Pers¬
og Studiosus, ved Navn Christen HyldalsF
des ene skyld drage over til Skaane, at opki¬
hvad der var at bekomme, som mig feylede iil

Nordiske Bibliotheks Fuldkommenhed som“
skke har været derudi uslykkelig, men tilførdt i¬
en god Deel rare og merkelige Skrister.

Og er saa denne Oprindelsen og Adkem¬
til denne maadelige Bibliothek, bestaaende
sovkyndige og Nordiske Materier. Og om *

vel som alle andre jordiske og menneskelige Lm¬

er ufuldkommen, saa er den dog fuldkommie¬

te end nogen anden Bibliothek, som man o¬

indtil har haft i Danmark af slige Juridikn
Nordiske, Danske og Gothiske Materiers 2.
ger.

Og ellers er mit Forsæt, nu jeg harsluttet o¬
ne Catalegu, at om den gode Gud giver oo¬
endnu et Aars Liv og Styrke, jeg da vil lige,
til denne Catalogum et Anhang eller Tilen,

hvorudi jeg vil indføre de Bøger, jeg kandcne¬
videre bekomme om Nordiske Mateuier: Po¬
for jeg paa det flittigste og venligste vil have eg
modet dennem som har endnu nogle

4

Sagers Skrifter, der ikke findes i dette Reøi¬
eller Catalogo, at om de oil muste dem til se¬
so
Academnets Nytte og Brug, de da hertil *

overlade dem, enten mod reede Poanges Eniesse,
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og eller for deres egen Velvilligheds Skyld, at
inddre det almindelige Beste, som ikke skal for¬
øires, men dem til Berømmelse og Jhukom¬
ige i samme Tilgift hos Bøgerne eftermel¬
4g

mdlertid og altid beder jeg enhver gunstige

Fjere ville optage Alting ibeste Meening, og læ¬
inig være sin Gunsk og Yndest anbefalet, yn¬
dog, at dette mit ringe Bibliothek maa være

enhvers Nytte og Brug, og Gud for alting

4.
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En Christelig Liigprædicken,
Prophetens Æsaj. 56 Cap.

Der Erlig og Velbyrdig Mand
og Strenge Ridder,

Fr. Palle Rosenkrantz,
til Krenckerup,

ingel. Majests. Befalings=Mand over Piykiæ¬
osog Aalholms Lehn, hans S.Liig, blev
nderligen til sin Begravelse besteddet,isin egen
Sogne=Kirke Rasted udi Loland, Ons¬
dagen den 16 Martii 1642.
holden af

Hans Richelsøn,
Superintendent over Fyens Stift.

Phil. I.

Rristus er mit Liv, Døden er mig
en Baade.

rinde Tigdenhoskin a Mkelcjere Maryen.
Aar 1642.
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*

*

*

*
4

Thispen har tilegnet denne sin Tale den M

I) dødes efterladte høybedrøvede Frue —
sebeth Lunge.

I Fortalen findes intet, som var værd het *
erindre, men angaaende den Afdødes Liv og Eer
net skriver han følgende.

Belangendes Ærlig og Velbyrdig nu Sa¬
Hr. Palle Rosenkrantzis adelige Herkom
christelige Opdragelse, Liv og Levnets berømn,

lige Fremdragt, fornemme betroede Bestillingen
Udrettelse, og meget salige Afskeed fra denne 2o¬
den, da findes alt sligt, uden hvad hans Sm¬

dom og Endeligt belanger, saa og hvis bilig ,
andferdig Berømmelse hannem paa adskie¬
Stæder her udi gives, af hannem med “
Haand at være skreven og antegnet.

Den Salig Mand var fød paa hans Fer

ne=Gaard Glimminge paa Petri Pauli A¬
Aar 1587, som indfaldt den 28 Jumi. Po¬
Fader var Ærlig og V. Axel Rosenkrans

Glimminge. Hans Moder var Frue Uige¬.
Grubbe uil Høyasted. Hans Farfadet
Æ. og V. Ærik Rosenkrang til Langenn,

hvis Fadervar Hr. Arel Rosenkrang ilge
§
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ing. Hans Farmoder var Frue Margrethe
Afstand til Glimminge. Hans Farfaders
voder var Frue Birgirte Knaab til Gølle¬

Ve. Hans Farmoders Fader var Æ. og V.
vand Børge Ulffskand til Glimminge.
vuns Farmoders Moder Frue Magdalene
rabbe til Ørup. Hans Morfader Ærligog
Mand Palle Grubbe til Høygsted. Hans
ndrmoder Frue Margrerhe Hardenbierg til
Pioldemose. Hans Morfaders Fader Æ.
2 Velbr. Mand Eiler Grubbe til Lystrup.
vuns Morfaders Moder var Frue Merte Ul¬

vid til Huering. Hans Mormoders Fader
Sis og V. Mand Corfig Hardenbierg til
ioldemose. Hans Mormoders Moder Frue

orgarerhe Skram til Urop.
Noget efter hans Fødsel kom han, efter Be¬
vring, til Frue Alerre Anopfs Sl. Balger
øfels til Gølleboe, og blev hos hende opfo¬
dg til hans Ader tilstædede at han kunde hol¬
vil Bogen; da tog hans Forældre ham biem
i8, hvor de holdt Skolemester tilhans Brø¬

Slusk og Holger Rosenkrang, under
d Opsigt han ogsaa kom, og øik derpaai

vdle indtil det Aar Hendes Majestet Dron¬
g Anna Catharina, Høylovlig Ihukom¬

Me blev kronet, da kom han med hans Bro¬

Sluff Rosenkrang ind den Kongl. Sko¬

som holdtes paa Soer=Kloster, hvor de va¬
Rr4

re
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re i sex Aar, under hæderlig og høylærde Mande
Mester Miels Jørgensens Disciplin, so
amme Steds var Rector.

Her lagde han stor Fliid paa at lære Bogiy,
Konster, i hvilke han efter sin Alder meget fo¬
fremmedes. Og havde han der en Tiid lam,
Mester Pofvel Colding til sin privatum Pir¬

eeptorem, som samme Tiid og gik der i Sko¬

Siden tog hans Forældre dennem derfrag d
sendte dennem til Wirtenberg, deres Stl¬

ringer der at fortsætte, hvor dennem blev ge¬
til Skole=Mester Docr. Esben Mielsen, fo¬

hen ved to Aar blev hos dennem, indtil de Fme¬
komne til den Alder og Forstand, at de ikkele

gere behøvede hannem. Udi Wittenberg F
leve de halvrredie Aar, og imidlertid sig

besøgte private Forelæsninger og offentlige Lesen
dog forreyste de undertiden før at besee adskim¬
fornemme Stæder udi Tydskland.

Derefter kaldede deres kiære Forældre o
hiem, hvor de dog kun fortøvede stakket To¬
thi de begave sig igien ud til Skibs fra F.

singør hvorfra de ankomme til Srauffve“
i Frisland, men med stor Livs Fare, fom¬
delst indfaldene Storm og Uvepr, som forae¬

gede, at de dreve længe i Søen. Siden kn

de til Amsterdam, og igiennem Sollan,
4
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Sorterdam og siden til Riddelburg, og
nennem Seeland til Flißingen; Derfra gik

Ttil Skibs; underveys havde de den Fortræd,
* Skibet stotte under Engeland, og det med
idgt Fare, dog kom de med beholden Skib til

ovan i Frankerige, hvorfrade droge til Pa¬

*, hvor de forbleve et halvr Aar.
Om Foraaret derefter reyste de til Orleans

vor Hr. Palle Rosenkrang skildtes fra sin
S. Broder, men selv reyste til Poictiers med
Jost Høegtil Giordsleff, nu Dantarks

oges Raad og Canceller, der vare de Came¬
vder paa andet Aars Tüd, og han selv fortø¬

deder paa Stedet næsten udi ro Aar.

( vun forglemte dog ey undertiden atbesee andre
vderi Landet, vedblev og ey allene sine Stu¬

unger, men end og beslittede sig paa adskillge

uige Øveler, og paa det Fransoske Sprog,

vundi han meget var forfremmet, samt bemer¬
Emed stor Agtsomhed Politierne, og et hvert
veds Regjering, som siden af hans fornemme

ogtige Ambasaders og andre betroede Bestil¬

ders fornuftige Forretninger, noksom var at

*.

Jer begyndte han at lære det Italienske

vrdg, reyste derpaa fra forbenævnte Stæd til
velsigjen, hvor hanopholdte sigethalveAar,
Rr5

for
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for der at forfølge sine Ridderlige Øvelser, sam
øve sig i Sproget.

Siden reyste han hiem til sine Forældre, mio¬
drog paa Veyen igiennem Flanderen og Øre
bant, og der besaae de fornemmeste Stædtel
og saa til Skibs fra Anrverpen til Dordree

og siden til Holland, hvor han besaae de Ske¬

der, som han tilforne ikke havde seet. Her ibe¬

derlandene forblev han nogle Uger, og ophom
sig, i sær i den Hag, og Amsterdam, o
fra fortsatte han Reysen til Lands hiem ad

giennem Embden, Bremen, Hamborg “
saafremdeeles, indtil han kom til Kiøbenhavn

hvor han strax naadigst blev annammet i Konge,
Majests. Tieneste i Cancelliet i December *
1610.

Aaret næstefter, der den Feyde imellem Toe¬
mark og Sverrig, i Foraaret begyndtes

troede Hans Majest. hannem Hans egen —¬

Fane til Fods, hvilken blev hamoverleveretk¬
Riøbenhavns Slot, efterdi den Sal. Po¬

underdanigst begierede, at han paa samme *¬

maatte begive sig. Siden haver han, som oom¬
Soldat, fort samme Fane mandelig imod Fe¬
en for Calmer; I Synderlighed viste hav,
Tapperhed, i den Storm, der Calmer—*
blev indtagen, da han var baade den forste

Voldenogi Byen. Derester dadevarlemenen
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Topgive Calmer=Slot, og Gouverneuren sam¬
iesteds, ved Navn Christen Som, med tvende

Sapitainer begav sig ud i Kongel. Majests. Leyr
ved Sal. Hr. Jørgen Lunge, fordum Ri¬
ørns Marsk og Raad, og Hr. Palle Rosen¬
vang, saavelsom Capitain Peder Hinnemark,
idrordnede af Kongen, som Gisel=Mænd, igien
* brage ind paa Calmer=Slot. Siden var

vu med Compagniet paa Øland, der Slottet

Wopgivet, og efterat de havde ligget der paa
Idetet nogen Tid, og Compagniet var meget
serket, formedelst en Part var slagen, ognog¬

g Sygdom vare hendøde, saa der fandtes
*lunde tilbage igien, endskiønt Compagniet i

Vgyndelen var stærk, blev hans Fane efter
vngel. Majests. Befaling reven fra Stangen
overblevne af Compagniet stukket under
ptain Søfren Buggis Compagnie.
Ven der Hans Majest. siden lod verve et an¬

eldeCompaanievedhane Capitain=Lieutenant
vomas Piold, leverede Hans Kongel. Ma¬
iseb, Hr. Palle Rosenkrang en ny Fane,
Nonne Have ved Kroneborg=Slot, med

vørlige Ord og Ceremonier, hvilken Fane han
gnmeligen og mandeligen førte Markenmod

vunden, især i det Anslag for Guldborrig

2 Belepringen for Eløborrig, indtil han af

vuds Kongel. Majest. blev commanderet at for¬
denloger under Fæstningen, hvor han paa en
Tiid
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Tiid blev skudt med 2 Kugler, af hvilke den eent

famte paa den høyre Arm, som ey giorde ham
ynderlig Skade, men den anden gik tvært igten

nem Livet, ind paa den høyre Side, og igien

nem Tarmene, og Kuglen blev siddendes i del
Venstre Laar, saa all Haab om Livet var udk¬

efterdi Tarmene vare saarede, som Forfarenhe
udviiste. Men Gud som er mægtig, hialp ha
nem endda vel til sit Helbred igien, enddog ha¬
med stor Smerte maatte ligge nogle Maanede

ved Sengen under Bartskiærs Haand, og noge¬
Uger gaae ved Krykker.

Der han var kommen paa Fode igien i Ro¬

Maaned 1612, sendte Hans Majest. ham *
Kongen, Dronningen og Pringzen i E
gelland, for der at forrette Hans Majests. *
rinder, des Aarsag han ilendes baade til Lam,
og Vands fortsatte Reysen derhen.

Ved sin Ankomst fandt han Dronningen )
Lunden, og Kongen til Rossdun, men Po¬
tzen var nyelig dod. Der han der igien hao¬,
bekommet sin gode Afskeed, gik han til Se¬
til Gravessene den sidste Dag i Aaret; Pr
Skibet støtte under Flandern paa en Gim¬
kaldet Pferde=Mlarker, saa det blev med¬

Personer, men han selv Tiende som begad m¬
fra Skibet i Vandet, indtil de bleve optagsne

en Fiker=Pinke, bleve reddede, og komme p¬
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albet derfra til Slys, hvorfra han siden reyste
Aem igiennem Holland og Tydskland.

Der han kom hiem igien, og Krigen var for¬
niggen blev han annammet i Kongel. Majest.
, for en Opvartere, med Heste at tiene,
vvilken Tieneste han baade inden og uden Lands,

sikkede sig med all ftittig Oprigtighed.
Aar 1613 den 18 Aprilis, der Hans Majest.

sikkede den prægtige og fornemme Ambassade i
Panien, hvilken Hr. Jacob Ulfeld Rigens

Ensler fornemmeligen førde, som var medgi¬
Doctor Jonas Carisius, da var Sal,

valle Rosenkrang Marskalk paa samme
Pryge
.

vgr 1813 in Novemdr. var han, samt fleere

Mdelen her udi Riget, med Hans Kongelig
igest. til Hamborg, hvor Shurforsten og

Aforstinden af Brandenborg møde.
.*

vigt 1614i Zuli Maaned, va han i Em

vnd med Kongel. Majest. ales vores naa
Re. H
en.

3

M 1515, fuldtes han med Kongen paaden

unsvigske Reyse, og kom til Wolfenby¬¬
den 31 August, hvorfra han reyste den Nov.
Mgr endda Staden delepret. (1 “
Sam
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Samme Aar besluttede han at begive sig iden
hellige Ægteskabs Stand, hvorfor han bad om
Ærlig og Velbyrdig Jomfrue Helvig Kantzo

Frantz Dorter, som hannem med hendes ege
Samtykke og gode Villie blev af hendes Mose

tilsagt den 14 April 1615, og giorde han sen
deres Bryllup paa Wordingborgs Slot den
Sept. Aar 1616, eftersom han om Wolboriin¬
tilforn, med samme Slot og Lehn af Hans Ko¬

gel. Majest. for sin tro og flittig Tieneste ie¬,
digst var aflagt og forlehnet.

Aar 1617 den 21 Julii begavede Gud denien,
med en ung Dotter, ved Navn Wietre F
senkrantz, som døde paa Aalholm Slot *
1631 den 31 August.

Aar 1618 den 8 Junii, skienkede Gud E¬
nem en Sen, kaldet Frantz Rosenkram
amme levede ikkun füire Timer efter han
fød og igienfød ved Daaben. I samme “

den 23 Junn havde Hr. Palle Rosenkre

den store Sorg at miste velbemeldte hans *
strue.

Aar 1620. forordnede Kongen hannem
E i-eeagw sg røss
Peng og Sal. Hr. Keye Kangow til 2¬

gowholm, til General Commissariung
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*t Kriigs=Folk, og Armee, som Hans Majest.

vn Tiid havde forsamlet i Lant Holsteen.

Aar 1621 begav han sig udi Ægteskab med

Frlig og Velbyrdig Frue Elisabeih Rosen¬
øgrre, som for havde Hr. Axel Brahe til

enkerup, og giorde han deres Bryllup næ¬

e Aar derefter udi Herredagen i Riøben¬

von den 30 Junii, efterat hun havde siddet

Re i m Aanr.

Oiden varhan, samt mange andre gode Mænd

egforordnetatvare paavores Naadigste Herre
Nrinke, der Hertug Uldrichs, Kongel. Majest.

a Broders Ligs Begiengelse sktod til Bur¬
vuw i meckelborrig.
ade 1626 der Hans Kongel. Majest. var iden

dverlige Lydske Krig, blev han af Hans Ma¬
at fordret ud tl Wolfenburrel i Lande

onovig, hvorfra Hans Majest. sendte han¬
WGesandtviis til Engeland igien, hvilken

Vemedstor Besbærlighed, dog berømmeligen

udgod Forrærning varede henvedetgandske
a3 Siden der han omsider ss Forlovat revse

ae dog han Giennem Holland, Frioland
Hamborg, ogfandt Hans Majest. iLeoren
Nechen. Men der han endelig kom hem,

vnde han skn Hustrne urget Foebeing, hol¬
ket
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ket af Længsel og Sorg meget havde forme
ret sig.

I Novembr. samme Aar fik han Konge
naadigste Befaling, at reyse med Hr. Friderie¬
Gynther, Gesandtviis til Lybek hvor *
bleve stattelig antagen og holden. Efterat de“
til en lykkelig Ende paa begge Sider havde so¬
rettet deres Erinde vel, fuldtes de derfra, im¬
Riget igien med Hans Majests. Skibs Flov¬

som den Tid lage for Trawminde. VedF¬

Ankomst hiemme fandt han sin gode Huse
slet ved Sengen, saa Gud kaldede hende dens¬

ste Decembr. isamme Aar, hannem til stor S¬
rig og Længsel.

Aaret derefter blev han atter af Kongen F¬
ket Gesandtviis til Holland og Engelande
Hans Majest. Skib Recompense kaldet; Sm

me Reyse var særdeeles farlig, chi forst mae¬
de gaae ind i Norge, hvor de lage udi zFe,

for at flye deres store Mast, og siden efter a¬

de næsten bleven med Top og Taul. 2oe¬

hans Udenlands Reyse varede meestende

Aar. Siden drog han hiem igiennem Fom¬

dren, Brabant, Seeland og Hollande
underveys besaaehan den sornemme Beleytnng

Herrugenbusk, og kom derefter medet af 4
Majests. Orlogs=Skibe i Landi Horge

frahan bega sig u Damnmarr og Holre¬
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Saflagde siden sit Verh hos Hans Majestet til

Snein
.

Noget derefter var det Hans Majests. saavel¬

omn Dronningens naadigste Villie, at han skul¬

tage Uyekigbings og Aalholms Lehne i

brlehning.

—4 2
—

Samme Aar fik han i Sinde at forandre sig,

ndomn han vel mærkede, at hans forrige Enke¬
ud, som varede i fire Aar, var ham til stor

viade og Ueleylighed, dets Aarsag han efter
Einers gode Raad bad om Ærlig og Velbr.
vunserue Lisebeth Lunge, Sal. Hr. Jør¬
Lunghes og Frue Sophia Brnhes Dor¬
NOdden, som da lang Tid havde været

dFere Anne Gyldensktiern, Hr. )ørgen

Sohes til Kuudstrup, og som fordemedte
ggkrne bev hamem lovet af hendes Moder og
Me. gorde han deres Brylup Riøge den
Sept. Aar 1629. Samme Ægteskab vare¬
verig og venlig paa rerrende Aar, somer
nigt for ale. Deres kiærlige Omgjængese
dogsa erfares af den forseølede og medhane
Haandskrevne Anegneke, Dat. 1624 den

5a

der. af hvilken endeet hans Liv og Levnet

nendes, her er udført, og findes endyder¬

nnedendi, somestefølder.
i. og.

Ss

.

,,9.
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„Nu slider jeg Tiden efter Guds Villie, )
maa efter hans guddommelige Behageligs
ikkø

„„plages med denne kiedsommelige, og som

4

gemeenlig endes med Døden, Podagel¬

4

„„og jeg langt større Straf fortient haver

6

Herre gak ikke udi Rette med dm Tienere
„„tugt mig ikke i din Grumhed, mens væk

naadig, og tag blidelig mod min Siæl,

a

6

„jeg af din Nagde haver striid en god Striid
6
„beholdt Troe og en god Samvittighed til

4

„den; Vær du min Hierte Allerkiæreste Hul

„Trøst og Forsvar, eftersom du af din ustg
„„Naade haver velsignet mig med denne,

„som med de to forrige, saa i Dydeli

K

4

„Fromhed, kunde jeg ingen ønsket mig bem¬
„Gud være alles deres, rige Løn. Vores9

„Børn, som ere og din høye Gave, befalet
ui dine Hænder, at opfødes i Alder, Visoe¬

„og Naade, hos dig og Mennesken. Hvad¬

„for haver skrevet og erindret, mine kiære Se¬

Frn u Soæsæ em iu S8V
„dette giør jeg endnu ogsaa med denne o¬
„øiærer hiertelig af Sder, saavelsom af min *

H m Sæa. g a usS
„og Venner, at være hende god, for saa oem
„tig, dydelig og christelig hun haver stedse oo¬

„tid levet med mig, som mgen kunde bede
„høyere giøre, gaaer og staaer medhende Lg
gres Børn, som jeg vilde giort med ederd,

Elm ud uuN
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Med ei Børn, nemlig fire Sønner og sex

Wrtre, velsignede Gud dennem i dette deres
Vreskab, af hvilkede ro Sønner Axel og Ro¬
odarre Rosenkrang døde strax udi deres
Mendom, saavelsom en af Døttrene ved Navn
vinsrue Helvig Rosenkrang, som var den
Re, saa at nu alleeneste lever Jørgen Ro¬

derrants og Lunge Rosenkrang, samt Jom¬
a Lisebeth, Merre, Birgitre, Sophia

Helvig Rosenkrantz.

vgr 1632 beviste Hans Majestet ham den

vnde og Ære, at han for hans Mandelighed,

Wog tro Tieneste, slog hannem med nogle
Megode Mænd til Ridder paa Kiøbenhavne

4.

Vsom bendes Majest. Dronningen, Høy¬

dg Jhukommese, var Aaret tiforn af Gud

rndet, og Hans Prinhelge Høyhed igten
o Hendes Majests. Lifgedinger, dablev Sl.

alle Rosenkrang naadigst forlover Aar

Jhaa Philip. Jacobi Dag fra Wording¬

Sehn, esterdi samme tillge med de tvende
mnevne Lehne, var for besærligt a fore¬

4

Sornme Aar blev han Naadigst forordnet,

Eened hederlig og høvlærde Mand Doeroe
Mosker von der Lippe, at vere Cam¬
Sø¬

mise
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missarius paa det besværlige Skifte, som sio
paa Øyekiøbing Slot, efter Hendes Masene,
Dronningen.

Aar 1633 beskikkede Hans Majest. ham, soo¬

Hr. Frederich Rig og Hr. Jørgen Bran,

Tiøbenhavn, at føre Høylovlig Jhukomm,
se, Hertug Uldrichs, Hans Kongel. Masen¬
Hr. Søns Lügs Begiengelse, som i Slese
ilde og bedrøveligen blev skudt.

Aar 1634 den 11 Januar. havde Hans m¬

jestet forordnet hannem, at han skulde regte

Sverrig, men for hans Svagheds Skoo¬

Podagel, fik han Tilladelse at blive hiemm,

Samme Aar der det prægtige og forneme¬
ste Førstelige Bielager, medvores naadigsen

9

valde Printz og Printzessine Magdalenn

billa stod i Kiøbenhavn, da beskikkede Fo¬

gen Hr. Palle Rosenkrang, med Hr. I.
gen Brahe til Knudstrup og Dines Po

vele, som den Tid var Hans Førstelige o.
des Pringens Raadog Hofmarskalk, sam —.
gel Rorkirck Kongel. Majests Befalingen

un Aneeegten Sa a Gxa N
udi samme Høytids Processog Opvartninge,

Mloaan EKrem SnKigtddg
stillinger haver den Sal. Mand betent ogom¬
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fudet, saavelr Riget som uden Riget, med stør¬
se Troskab, Flid og Vindskibelighed.
Dan havde all sin Livs Tiid Gud hierteligen

de Øyen, paakaldede hannem inderligen i alle
ide Idrætter, forsømmede ikke friviligen Guds
veneste., brugte det høyværdige Sacramente
deg og det med Hiertens Andagt, han gav af
* Velsignelse, Gud havde meddelt hamnem,
ide Almiser, og det baade til fremmede, som

nelendighed fra Huus og Hiem vareforzagede,
indesom til andre Nødtørstige, hvilket noksom
vder kkliender, det vet funderede Hosptal, som
uutil ser Fattiges Underholdning haver opret¬

der ved Rasted Kirke, og med rundelig Op¬
dforsger, hvortil hangav skkarenste Op¬
ded aberanserligt Sokke Bordeeds, men
Mrusinde Specie Daler udi Perge cter

dderpaa giorde Fundatssydermerebemelding.

veter Gud igen af sin store Raade Figeligen
ignede hannem, saa han sig en stor Formue

der skernade.

—.

*

*

Den Sal. Hri Pelle Rosenkrang har stæd¬

dergoldt sig mod denr høve Borighed med al

rerdanighed, mod sit Fæderne =Rige med al
Mkeab; Han omgikkedes skke med andet end

Adeuched og Trofasthed, som enhver, iser

vethar unget væreihans Omgiengelse, kand
*r.
Ss3

*
Med

650 Hr. Palle Rosenkrantz.

Med hvad Omsorg og Belevenhed han om
gikkedes sin Ægtefælde og Børn, kand af F
forrige noksom erfares. Han hanthævede Re¬
en i alle forefaldene Levligheder, hialp de Træn
gende, og ansaae ikke Personen, men Sagen¬

Sine Jevnlige omgikkedes han oprigtige
Liærligen og vel, lod enhver blive den han vm,

og kunde ikke gierne taale, at nogen blevefterinen

Siøe Tienere holdt han til Guds Frugt *
deres Kald retsindeligen at forestaae, og bem¬

drede demnem gierne, eftersom enhver havde Eo¬
tient.7
5.

3
5572.

Mod sine Bønder og Undersaatter ba Fe¬

E i v m u bE
mod Uet¬

F

—

I Sr. E ætsdsR
teligen, ærligen, oprigtigen, viseligen og o¬
som ingen hannem andet kand efterstge. E
at dersom det havde været Guds Villie, at o

maatte levet og have sin Fonlighed, havde oo¬
vel været den Mand, der med Frugt kunde Een
gere have tient Gud og sit Fæderneland.
21

Mer sæ atnt ir MN
arm KmSN
.

un in ben agem Sa. N8
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glesneste været store Farer, Sorrig og Gien¬
Aghed undergiven, men endogsaa været beladt
inddenhæfuge Podalske Page, og anden Svag¬

N. hvilken Tüd efter anden formeeredes, saa
desterve paa det sidste gandske astag, og han
Meler intet kunde fortære i Dog holdt hansig
MKengen, det meeste ham mueligt var, og
ditettede sine vigtige og vdtløftige Bestillinger

visom filføorn, indtil den 21 Januar. enemlig
22) der den Sal. Mand reyste fra Aalholm
9dt hid til Krenkerup, ogikkunhavde Sinde
Anogen Dags Tiid deratforblive; Daer han
den meget svag den 2 Febr. af sin sædvanlige
ddende ArthrindiøellerLændevees=Syadøm,
Algøsvasig en Køldteher. Dogholdehansis
nderlengste han kunde, indil ar Søødom¬

ig Overhaand= ogetførligr simagig Flod

ndte at vedfadehomm i Halen, somned¬
un il at søøe Senpen Lorsdagen den s
Pran.

*

Sm hane dødige Frue var meget bedwøvet

idd ande Soødom, hoad hun at hur maad

inde Vud efter Hans Førstelige Naades
ndens Lv=Mediens, hvorpaa han sbarede.

Ardsen Mdde er forøieves og uønyrg

nrdesige Fod vil giøre Ende paaal min e¬

ds Doø hende it Crøst bevigede han det
dderblev sendt Bnd ester Doctoren, som der
irdisbop Forfalden kunde komme saa ha¬
Ss4

stig.
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stig. Efterdi Sygbommen imidlertid blev ve
holdt han det for ragdeligsk at forlige sigm
Gud, bets Aarsag der og før Dag om Løge

dagan den 19 Febr. blev sendt Bud efter Sø
ne Præsten her til Kædsked Kirke, hæderlig“
hshlærde Mester Claus Jensen, som ester o¬

dægti giorte Skrifte=Maak meddeelte ham
høyverdige Sacramente.

og a

Skündey samme Dag inemlig den 19 Fedrun

ankom Hans Førstelige Raades bestilte Medin
Doctor Henricus Custerus, efter Prinisen
Beviling, og den Sal. Mands Begiæring,
Trenkerup, og der han havde beseet og son¬
btmm Kgen SFRN

g ad Uaeransm
med sind Jinstrumenter kunnde udrenselvest Fn
vø gimagnige Vædske af Halseni hborfsse
Søndagen bled hemter M. Bieloff fra Fogge¬

Lisbing, som og hmg forrettede hvad Fen
skulde.

Sm Aa u ’a La

Ier Ame Arid rdggs
besøge hannem.

„.

7.

5.

2

Tiisdægen den 22 Febr. der den Sal. Me¬
namn vise Døds Tegn, lodham ater Ee¬

sin Søøne =Præst fordenævnte Mester Co¬

Jensen ulsig, som tale om de hmmese .

med hannem saa længe indtil baade Tatn
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ødrelsen forgik hannem. Og laae han da saa
i og drog en halv Time derefter.
1

2

Men saasom hans høybedrøvede Frue, der

Mehavde sgtpaa Sengen vedhannem, var fær¬

vigt faden Demelse, maatte den Velbyrdige

vinfrne Sophee Reeg, som samme Dagvar
denienerl Krenkerup for at besøge hannem

ggemed andre Danne=Qvinder tage hende fra
e g.

Srax derefter, imedens den Sal. Mand laae
ndogdrøg, kom Fene Anne Spaere Sl.

Mrig Grudbie Gammelgaard, saaog
de Blrøiere Miurmand, Christopher
rensons t Grinisted, at besøge hamnem.

Idesae den Sgkt Mand liggendesi Aan¬

eren gordede, med de andre Tilstedøe¬

der Kdefald forhamemn, at Gud videøive
ogengadis Porløørnng, som G skede der

dig bar sagert kin, da Snd øyrde a 9od

epaaalhans Pise , esterat han habde levet
debedtevelgeogbedragelige Vøven freog

dveredsinderpve
Aar syp Maaneder og rre
A
ge.

2 Jr. Claus Jensen Sogne=Præst til
Med
hargorret Ære Vers over hannem

datmn; Isamme ses at Hr. Palle Rosen¬

i8 har lever ere Uger mere end forhen af
Ss5

Bi¬
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Biskopen udi Fyens Stift Hr. Hans Lliche

sen er indført, saa hans gandske Alder var si¬
og halvtredsindøryve Aar syv Maanederk
Uger og ere Dage.4

2.) Ligeleedes har Hr. Taurit Erlarin,
Widsted, Sogne=Præst til Haschovs P¬

nighed, ved et Latinsk Vers, vist sin ÆrbøW
hed og Høyagtelse for den Afdøde.

H

S.

Eh

En Prediken.
som var
udi

Erlig og Velbyrdig Mands,
og Strenge Ridders

Hr. Maagens
Gyldenstiernes
Begravelse udi Kiøbenhavn

inde den siette Dag Martii Aar 1570.

7

E;

Predicket af

Niels Hemmingsøn D.
1570.

*

5
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*

*

4

*

4

(Soran idenneslage=Tale melder D. Lie¬

V rgnane imrrd

Canker, at ladedettehans Arbeyde koimen

forLyset men har tilsidst dog maattet vige iog,

af hans Venpers Villie. Tilsidst findesbas ¬

en kort Antegnelse om Hr. Maagens Gyloe
stiernes Levnet, som Ord til andeter saalede.

E sRSdtresagN
—

—

grne Gyldenstierne til Sriemnholm *eg

*

md Eyd, svak født udi Daymark

Velbordige og Danske Forældre. Udisi Eeg,

dom tiente han først Kong Hans for en Pom¬
siden Margteven og Hertugen udaf Pøigen
berg. Derester kom haa ti Danmark Fog¬
4

paa den Lid Kong Christiern den anden¬
Kong Sanses Søn var kommen il Rege

tet, ogtog sig for, at vile gjøre et alvorig eg
imodde Svenske, somvare Kong Hanssro¬
ne, og paa samme Tid gorde Sal. Hr.—.

Brumpen i Fedthere, over etmekelgeon
Krigsfok til Hest og Fod, som han afteime,
ued Stenag a Ange grrurdSe
se tl Horsonhed, hviken og dro Sae,
4

mandelig og vel, at Sverrig blev vunde
Kong Christiern sik Stokholm in,

4
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føde forskrevne Hr. Haagens Gyldenstierne
Vnmarkes Hoved=Bannere, og blev tre a¬
*sike gange saaret udi det Slag for Upsal,
Me og Fienderne bleve nedlagde; Han skikkede

dog saa mandelig og tapper, at han for sin

randdoms Beviisningsiden blevslagen til Ridder
Sokholm.
71
7

Verefter foer han til den hellige Grav, hvor

nggsaa blev slagen til Ridder, og til en Af¬

indelse løffvede han sig udi Jordans Flod, der

iuvor Herre lod sig døbe. Paa hans Reyse
indog tilbage besøgte han adskillige Land, der¬
gst Cpprum, Candiam og Kodis, og be¬
de mange Folkes Skik og Sæder paa det
adet siden bruge kunde sit Fæderneland til Be¬
deg somn han og giorde.
ver han kom hiem igien udi Kong Friderich

Førstes Tud, kom han udi Danmarkes
id, og blev demdi indil sin Dødedag.
Vhansig og bruge imod Danmarkes Fien¬
edende gange imod Elven.
2

—

ester den Tiid dette Rige blev besværet

vindvortes Kyig udi Grevens Fevde, beviste

vildfor sin Fædernelands Frihedtroe oghul,
ood sig derudi ingenlunde spare, hverken med

Wddeler Daad, og for slig hans Manddome
og

658 Hr. Maag. Gyldensk.
og troeflittige Tienestes Skyld, forleenede Kod

Feiderich den Første hannem med Agershu¬
Slot og Lehn udi Norge, hvor han og o
bestoldet af Kong Christtern den Anden,

udi samme Beleyring holdt han sig saa oprige
og vel, at Kong Christiern intet mod hane¬
kunde udrette, men blev udi samme Bestolduim
fangen, og indført her udi Danmark.

Siden, den Tid Marggreve Albrech
6

Brandenborg Hertug udi Preussen &c.

bede om Høybemeldte Kong Friderichs Dom¬

og hun blev hannem tilsagt, da blev han heme¬

Hofmester, ogførde hende udiPreussen tige,
des Herre.

Den Tid Kong Feiderich den Første *
Død og Kong Christian den Tredie

og Høylovlig Jhukommelse var kommen til *¬

gimentet, og den Kriig siden begyndte ime¬
Hans Kongelige Majestet og de Burgundine,
blev han Danmarkes Riges Admiral.

9

blev siden afferdiget til Keyseren for en Leg

og der udrettede hvis Ærinde hannem var on¬
let twolig og vel, var og udi Hans Kongel. *.

den La ugt in Setaa undd
bnhavns Slot.

e
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Efter Hans Kongel. Majests. Død kom han
Kong Friderich den Andens, vor Allernaa¬

Re Herres Tieneste, som nu regierer.

Zaver han og været udi mange andre Bestil¬
der paa Rigens Vegne, Indenlands og u¬

nnande hvilke ikke kand her udisaa kort en
vivelse antegnes.

idt Ægteskab levede han mange Aar med sin

grne Ærig, Velbyrdig og Gudfrygtig Frue
ine Sparre, og avledederreogryve Born
inmen, hvilke de christeligen og ærligen op¬
2
.

Eeviste han sig og, at være en ret Lem udt

oint srke med Gudfiygnighed, og Kiærie

d Bevisning mod Gnds Ords Tienere og

* g.

vud haver og et godt Vidnesbyrd af me¬

Mand, baade Klrke, Borgere og Bøm¬

*,
igid.at hans Navn og Rygte staaer vel hos
et han var nu noget mereend fire og fir¬

dderypve Aar, so han hen ester sin lange
nnded udt Chrst Navns Bekendese, og
undelse, ndl RiøbenhavndenorendeDag

Ngeide slar 188,, Oøbev her udi Riøben
havn

660 Hr. Maag. Gyldensk.
havn begraven udi Vor Frue Kirke, udimi¬
ge fromme Riddermænds, Fruers, Jomfrun

og andre got Folkes Nærværelse, den si
Dag Marti Aar 1570.
2

24
()

—

—

2

MANUSCRIET.

St. Povels Livs og Døds Liggendefæe
det 14 Cap. til de Romere, vers 7.8.
Ingen af os lever for sig ic;c.
adi

Erlig og Velbyrdig Mands
nu Sal. hos Gud
c

e8 illes
wric

Lofvismoese,
nistelig til
Sepultur,
udt en stor og anseligade¬
6¬

vorsamling, saa og andre Stænders, fornem¬

dersoners Nærværelse udi Wiborig Dom¬
rre, Løverdagen den 18 Augusti Aar efter
Herrens naaderige Fødsel 1656.

Efter Anmodning, af Guds Naade enfol¬
deligen fremsat og forklaret

Srantz Kosenberg,
B. i W.

i. g.

Tt

Den¬
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*

*

*

*

Lenne Ligprædiken, der saavidt mig

ek

42kiendt, ingen Tiid er bleven trykt,
A

og

lige her anføres efter en meget

4

Haandskrepen Afskrift ()er tilskrevet den Af

4
Ky

Frue, Werre Rosenkrang til Høygaard

Bisp Rosenberg forestiller hende Davids

4

13 Psal. til Trøst og Efterfølgelse, med

kring, at naar hun kuns af Hiertet vilde bede

(*) Denne skrevne Lüig=Prædsken er mig bleven maden
4 ærebat Sg Eterm LraEaN
til Borre paa Møen.

(**) Af den Ligprædiken, som blev holdet ond F
Niels Krabbe; til Skellinge, Ridder &a)

man, at bemeldte Frue Mette Rofenkrai,

gift efter den Sal. afdøde Hr. Erik Bildes F.
med Hr. Kiels Krabbe, da deres Bryllik

Rigbenhavn den 14 Sept. 1660; Idette 4

være de kuns sammen i to Aar syv Maanedt

4

Dage, thi Hr. Niels Krabbe døde i Apr

Hun kaldes iforbemeldte Liig=Tale, Frue i
berrig, og i denne, Frue til Søygaard i

Aarsag: Den første havde hun efter hendes Foe¬

Or. Krik Bille Død; Og Lørgaard Fogge
Tvil været hendes Fæderne=Gaard. Vis.
Barin Nicola Frøbe pag. 45.

Eric Bille.
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vud, saa skulde han og høre og hielve hende,
dduun saa kort paa hinanden, andengang skulde

deEnke. Tilsidst giver Forfatteren Aarsagen
inende, hvorfor han har vildet lade dette Skrift
ere, sigendes: Jeg havde ikke i Sinde at la¬
denne Prædiken til Trykken overgive. Men

rrol den Velbyrdige Herre og Strænge Rid¬

Hr. Anders Bille til Damsboe, Danne¬

irres Riges Marsk og Raad, og Kongelig

vialings Mand paa Skanderborgs=Slot,

Neders Velbyrdigheds Vegne har begjært af
Vest den maatte publiceres, har jeg ikkevildet

inde hannem slig Begiæring. Endelig slutter
Materen med et Ønske.
den Ærlig og Velbordig Mand Erik Bille

Iefviømoese er fød den 5 Oct. 1629 udi

mdebo. Hans Fader var Æ. og V. Mand
Anders Bille til Damsboe, Ridder

inarks Riges Mlarsk og Raad, samt Hø¬
eMand paa Skanderborg Slot. Hans
dder Frue Sophia Rosenkrang tl Win¬
*Overgaard. Hans Fafader var Hr.
Bille tl Giesningholm. Hans Far¬

arvar Rue Mlerre Banner. Hans Far¬
ae Fader var Æ og V. Mand Jene Bille

Aungsgaard, Kongl. Majests Befglnge¬

Mpaa Gulland. Hans Fafaders Mo¬
a Frue Baren Bønne til Hvidkilder
A
.

Farmoders Fader var Æ. og V. Mayd
Tt 2

An¬
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Anders Banner til Gisningholm.

Ho

ø
Farmoders Moder var Frue Dorthe T

Hans Farfaders Farfader var Æ. og V. Mie¬
Hr. Claus Bille til Vandaas, Ridder, soo¬

var Æ. og V. Mands Steen Billes til Pam,
aas, og Frue Margarethe Rønnes So¬

Hans Faders Farfaders Moder var Frue Ø¬

sabeth Ulstand, som var Hr. Jens Holge
sens Ulstands til Glimminge, Ridder *
Frue Margarerhe Trolles Dotter.

4

Faders Farmoders Fader var Æ. og V. Mo¬
Eglke Rønne til Hvidkilde, som var Æ¬“
V. Mands Markors Rønnes til Marrkon

og Frue Metre Harrenbiergs Søn. Fo¬
Farfaders Mormoder var Frue Anne Krabe

som var Æ. og V. Mands Hr. Tyge Bee¬
bes til Wegholm, Ridders, og Frue Ao¬

Rosenkranges Dotter. Hans Farmoders Fe.
fader var Æ. og V. Mand Hr. Erike Lo¬
søn Banner til Rokedal, Ridder og Diam¬
markes Riges Raad, Hr. Erik Andern¬
Banners til Aødal, Ridders, og Frue C¬
ren Giøes Søn. Hans Farmoders Farn.
der var Velbordig Frue Margrerhe Gølon

stiern, som var Hr. Henrik Gyldenstie
z1v
til Iverønæs, Ridders og Frue Karen *

les Dotter. Hans Farmoders Morfadet )

Æ a

a Gur AnSdrN,

somvar Æ. og V. Mand Hr. Kund Bio

vn Am a æn L Ee¬
øll¬

Eric Bille.
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en. Hans Farmoders Mormoder var Æ.
VV. Frue Pernille Oxe, som var Ærlig og

3,
Nand Hr. Johan Oxes til Giselfeld,

uders, og Frue mietre Giøes Dotter. Hans

voefader var Æ. og V. Mand Jacob Ro¬

drrantz til Arreskov Kongelg Majestets
Rfalingsmand paa Pipborg Slot. Hans
demnoder var Æ. og V. Frue, Frue Pernille

Wenstiern. Hans Morfaders Fader var
Hog V. Mand Erie Rosenkrangtil Kier¬
vud Danmarkes Riges Raad og Stathol¬
iNorge. Hans Morfaders Moder var Æ.

ge

S. Frue, Frue Helvig Harrenbierig til

Eholm. Hans Morfaders Farfader varÆ
D.Orre Rosenkrang til Bøller, som var

dg V. Mands Holger Rosenkrangee og
detlerre Klemmings Søn. Hans Mor¬
dde Mormoder var Æ. og V. Frue Magre¬
*Sang, som var Hr. Jesper Gange¬
deregs gf og Frue Ame Miol¬
inde Doter. Hans Morfaders Morfader
Srog V. Mand Jacob Fardenberg i

Sholm, omvar og Æ.ogV. Mande Hr.
Hardenderige af Skioldemose, Rd¬
dgg Frue Anne Kønnous Søn. Hans
unders Rormoder var Æ og B. Sophia

Mre, som var Æ. og V. Mand Hr. peder
Ne tl Sandhole, Ridders, og FreRir¬
SKonge Dotter. Hans Moders Morfo¬
ie T. og V. Mand Hendrsk Sylder¬
Tt 3

stiern
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stiern til Aagaard, Kongel. Majests. Be¬
lingsmand paa Bahus.

aus ud

Mormoder var Æ. og V. Frue Merre Fo¬

Hans Mormoders Farfader var Æ. og V.*

Kund Gyldenstiern til Aagaard, Ridder¬
Danmarkes Riges Raad, som var Æ. og—
Mands Hr. Hendrich Gyldenstiern til )
versnæs, Ridders, og Raren Billes Se¬
Hans Mormoders Farmoder var Æ. og P¬

Frue Jyrre Podebusk, som var Æ. og 2
byrdig Mands Hr. Predbiørns Podebun¬

il Voxborrig, Ridders og Frue Anne F¬

denstierns Dotter. Hans Mormoders Mon¬
der var Æ. og V. Orre Kud til Søbygee.

som var Æ. og V. Mands Hr. Knud Fo¬
til Søbygaard, Ridder og Frue Dorthk 6

les Søn. Hans Mormoders Mormode“

Æ. og V. Frue Pernille Oxe, som vat

og V. Mands Hr. Johan Oxes til Gisen
Ridder, og Frue Metre Giøs Dotter.

A dise sine forbenævnte Forældreer hanme,

me udi Gnds Frygt og adelige Dyder bleve,

draget indril Aar. 1648 da de forsendte hem

i Fmal aBAAg Aeaem SRN
han forblev indtil Aar 1649.

Depaa blev han skikkee ud af Riget oog

§

bese steamede Lande, og opnaae en Fereg

med hans Broder Sal. Jacob Bille,
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Mfremmede Sprog. Til Hofmester blev dem
oden hæderlig Henricus Watthæsius, som
øygste med dem først ind i Tydskland hvorde
vgoldtesig nogen Tiid paa de førnemmeste høye

odler af vor Religion, nemlig Jena, Mark¬

deg, Wittenberg, Leipzig, Strasborg

Lgbingen. Saae derhos det Keyserligeog
ndre Førstelige Hoffer og Stæder.
Siden forføyede hansig ind iEederlandene,
*der tog i Øyesyn de fornemmeste Stæder,
ud enten tilhørte Kongen af Hispanien eller

vneral Staterne; Efterat dette var giordt,
vad han og hans Broder sig til Engeland,

rdeiAgttogedet Mærkværdigstetil London,
fforr og Cambridge, Vindsøer og steer¬
veder; Derester forsane de Reysen til Fran¬
oge, og forbleve en Tid lang i parie si¬
d Geneve for der at lære de Adelige Øvel.

d desaae og de fornemmeste Stæder i Landet.

viod Frankerige drog deigiennem Savoyen

indt—

kalien, hvor de togei Øvesyn hvad Mærb¬

gigr der fandtes Rom, Pieapolis, Ve¬

v, Florene, Padus, Parmaog emen¬
28

Nen som en lydig Søn, for at efterkomme

degsrædres Odre,forføyede den Sl. Mand
Vfoerdeneome hansBroder og Hofmester sig
Ti4

ind
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ind i sit Fæderneland igien, hvor de paa Hie
reysen besaae de Stæder, som de tilforn ey F¬

de seet i Tydskland; Esterat de paa fire *

havde været ude, og imndlertid anlagt deres Fe¬
meget vel.

Efterhans Hiemkomsttilsagde han Hans So¬.
gel. Majest., vor Allernaadigste Herre sin o¬

derdanigste Tieneste udi Cancelliet. Midtene,
lod han, med sine Forældres Raad, tiltalese

Mierte Rosenkranz til Høygaard. Pe¬
efterdi Rigs=Dagen til Rendsburg pan
Tiderindfaldt, blev hannem bevilgetsamme den¬

se, som varede over sexten Uger. Saafnarte¬
var kommet hiem, begiærede han Bryliud on

sin Kjærste hvilket og høytidelig blev hom¬

udi. Kiødenhavn den 24 Juli Aar 1663.E

dette deres Ægteskab, som udial Kiærligheoe

rede i tre Aar, blev de af Gud begavet men
Søn ved Navn Anders Bille; Og ærdem,
uden den høybedrøvede Frue anden aang veo,
Sal. Mand med Lips Frugt velsignet.

Foruden denne sin Kiærlighed mod sin Fe

Høsighed, Goohed, Midhed, Oprigtiggen
Vomyghed modalle, har den Afdode vin,
Barmhiertighed mod de Fattige, i det hamg,
Tusinde Rirdalertilet Hospial, som skune

retes emen vedsin Gaard Kofvismoeseche.

vinsberig. Men skiont han ved sin So¬

Æric Bille.
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vandre Dyder havde giort sig kiær hos Men¬

isren, havde dog Gud ham kiærere, i det han

idede ham til sig. Dog maatte han først ud¬
ide Sygdom, somtog sin Begyndelse med Af¬

egiohed, den 9 Juli, der han var kommen
rim til Avinsberig fra den adelige Begravel¬
om stod iAarhuus; Ved sin Ankomst for¬

id han, at hans Frue var reyst til Rosen¬

voim, hvis Tilbagekomst han med Længselfor¬
uede, som og skeede samme Aften, og derhun
MNatten mærkede, at han var med Heede an¬

dden, skkkede hun Bud til Wiborg efter Hr.
verdr Andreas Skilling, somog gav ham
Astyrkende ind, saa han begyndte at komme

* Men som Syødommen igien indfandt sig,
Vgentet il ham Hr. Doetor Lyderpouche
dde i Ribe, hvilken tillige med Doct. An¬

a Skilling omhyggeligen betieme ham.

end esterdi han mærkede at Afnægigheden

„Vmer tiltog, begjærtehanat Præsten Hr.
Ner Thomesen, Sognepræs u Wium

Megaard Krker maate henes, hviketog

de ocommmiceredehans Frue tilige med

og

fudnn kort for sin Død udgav han Prøve

id Klærlighed til hans Frue, samt Høvag¬
vfersine Forædre, ved det at han skrevdem

ned Taksigelse for deres Godhed mod ham,
Tt5

han
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han bad tillige at de vilde elske hans Frue ihø,
Sted. Særdeeles begiærede han at ingen ¬

løftighed til Berømmelse, af Prædikestolen sen
de opregnes; Men var heel forsikkret paa, atb¬

havde levet som et Guds Barn, og dode som¬
Guds Barn. Endelig behagede det Gudatoo¬

kalde ham den 26 Juii, efterat han havde Ee¬
spv og ryve Aar ringere halv eredie Pe¬
ned.

I hans Døds Time vare tilstæde F¬

srue Merre Høgs, Jomfrne Dorthe Gor¬

Jomfrue Jyrre Syidenstierne, Hr. Bo¬
Lyders Pouch, Hr. Doct. Andreas So¬

ling, Mester Piiels Jensøn, Rector udime,

borg Skole, saa og Hr. Thøger Thomem

§

Guds Børns Kamp og Krone
af
I Povelsandet Sende=Brevtil
Timorheum
det fierde Capitel

Jeg haver strider den gode Strid ic.
hvilken Text

Der Erlig og Velbyrdig
fr. E

nu Salig med Gud

Øene Gyldenstiern
Holger Rosenkrantzes

undes Ligtili enDemmestrup,
anselig og ppverig adeligFor¬
g, samt mange andre fornemme Folkes
soerværele blev udi Helsingborrig Kirke
hæderligen og christeligen nedsat.

Efter Begiæring blev fremsat og forklaret
af

Deder Windskrup D.
Episeopo Scaniæ.

Ae exrerrker i alr Kr
Aar 1641.

Af
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*
*

*

*

*
*

Eortalen af denne Klage=Prædiken har !e.

Ok skop Winstrux, i Skaane indrettetse¬

et Trøste=Skrift til den Salig Frues “
terladte Husbonde Ærlig og Velbyrdig Mo¬
Holger Kosenkrantz til Demmestrup

sø

var Kongel. Majests. Befalingsmand paa Bo¬
ringholm, han skriver saaleedes:

Gunstige gode Solger Rosenkangk ude
ders sørgelige Enkestand maa jeg erindre Co¬
Velbyrdighed de Ord, som Propheten Kgem¬
el udi sin Bog indfører om sin Hustrue, hom¬

Herren ved Døden havdetagetfra hannem o

siger saaledes. Herrens Ord skeede til iug ,
sagde: „Du Menneskens Søn, see jeg va ig,
„din Øyens Lyst fra dig ved en Plage, men

„skal ikkeklage, eyheller græde, ey heler uge¬

genCaar, ou maa lonligen sukke, men dome¬
„ingen Døds Klage føre, du skal tage din Fe¬
„delse paa dig, og drage dine Skoe paa dig e

eders Sal. Huusfrue, Sal. Frue Lene Ho¬
denskiern, maa hun vel ikke og kær Hor.
Kosenkrang kaldes Sders Øvens Lyst cme¬
Jaf hende udi Eders Ægteskab, saa læme

maatte se bende med Sders Øyne, havde

Hiertens Lyst og Glede, saa Idefor harag
søptilep alene at frøelønigen, uend o¬
K
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idendarligen klage, græde, udgyde Tagre, af¬
Me Eders Prydelse, og skiule Eders sorrigfulde

nsigt, hvilket altsammen Herren havde forbu¬
e Propheren.

Ferten, som var Bispen forelagt at forklare,
vlgget af 2 Timoth. 2. v. 7. 8. Jeg haver

idder en god Srriid, jeg fuldkommede
der, jeg beholdr Troen. Fremdeeles

Perferdigheds Krone borrlagt til mig,
vuren Herren den rerfærdige Dommere

ngive mig paa den Dag, dog ikke mig
vene, men ogsaa alle dem som elske
ins herlige Aabenbarelse.

igaende denne Ærlige og Velbyrdige nu

ued Gud, Fue Lene Sydenskteme,
ger Rosenkranpes til Demestrup, da

Mfød paa Bierøgaard Aar 1888 den 17

dg Æerige, Vebordige, Fromme Oprig¬
gehristne Forældre: Hendes Fader var

d V. Mand Mogene Gyldenstiern tn
gaard. Hende Moder Æog D.Frue
Meuseldaf Ewenstrup. Hendes Far¬
rignr T. og2. Rand Hr. Mogene Spl¬

inden, Rider il Sriernholm, som var
dolig Kong Frideriche den Andene Hof¬
dr. Hendes Farmoder var Fre Anne
8
e til Svanholm. Hendes Farfaders
erogr
Æ og V. Mand Hr. FenrichSfl¬
den¬
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denstiern Ridder til Reskrup, som var ?¬

Knud Gyldenstierne, Ridder til Ifverse¬
og Frue Hilleborg Schenckels Søn. P

des Farfaders Moder var den V. Frue Kar¬¬

Bilde, som var Hr. Bende Bilde, Ridde¬
Eggede, og Frue Ermegaard Fridles 2

er. Hendes Farmoders Fader var Æ. og3

Mand Hr. Maurig Sparre, Ridder til So¬

holm, og Frue Ælse Meinstrups Son. P¬

des Farmoders Moder var Frue Karen Heen
som var Hr. Peder Høeg, Ridder til Estie
og Frue Kirsten Rechenbiergs Dotter. F.
des Morfader var Æ. og V. Mand Ebben
feld til Svenstrup. Hendes Mormoder

K

Frue Lene Ulstand af Skabersøe.

Aart Far un dæ a unS
Ufeld til Rausbøl, som varEbbe ulfer.
Bavelse og Fre Kirsten BigrustrupeS.

Kvne daee ae n Fue Aune
denbierg til Skioldemose, og Frue *.
Vonaan Jaae Kpaa maaN
var Æ. og V. Mand Hr. Holger Ulsten,
V n Sabrse a su æde e¬
Ete Kgaes Mared Arma Nd

Helle Hacks, Hr. Eiiels Hack, Rige

LæSan a ftr Car Esei
ter.

Ern an a en glg Aanve

orke æner bge tæ GgKRNEe
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Voptugte i Gudsfrygt, lære at læse og skrive,
indog holdet hende til alle gudfrygtige Øvelser
Gjerninger, som en Adels Jomfruevel egne¬

Vanstod, og var den Sal. Frue hendes kiæ¬

ydrældre et meget lydigt og tienstagtigt Barn,

velsom imod alle andremeget from og yomyg.

der man skrev Aar 160r da begiærede hen¬

Pkiære Sal. Farbroder Christian Gylden¬
rens Hustrue Frue Dorethe Kud hendefra
ddes Forældre, hvilket hende og blev samtykt,

oinerdi der fandtes hos den Sal. Frue en god
nrygtigheds Grundvold blev ydermere det
delbegyndt var, forbedret ved hendes kiære

ders sitrige Tilson, somideligerndredehen¬
aat Gudsfrygt er nyttig til alle Ting.
de 1sos kom hun udi Sal. Dronning An¬
Vhrine, Høvlovlig Ihukommelse, hendes

gedeskammer, var der indil hendes Dron¬

2d Rgeske. Dødedag, som var Aa 1s1e.

dagsk sin kære Fabroders Huskrue igien,
Mfsaa hos hende hened eo Aars Lid.

N 1612 begiærede hendes kiære Broders

4,

* V. Frue Sophie, Mogens Syl¬

ndens hende, hviket og blev beviget, og

Vdehendeudidere Huus ian Eskelighed,
dan kunde have været deres gen Doner,
hun
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hun var dennem og hørig og lydig som det F
burde.

Imidlertid sik Æ. og V. Mand Holger oe¬
senkrang til Demmestrup, hendes kiærk

efterladte høybedrøvede Husbondei Sinde om¬

Guds Villie og Indskydelse, at bede og iime¬
hendes kiære Fader Æ. og V. Mand M7ogen
Gyldenstiern til Bierøgaard om samme )
Dotter, udi hvilken hans Begiering hendes

re Fader og Vennersamtykte, saahunblev ioe,
nem tilsagt iKiøbenhavn, deres Brylingen

i Landskrone den 3 Julii Aar 1614.

Som hunaf sin Ungdom har levet megetsen.
frygtig, saa haver bun og holdt hart derven

Ægteskab sin gandskeLwvs Tid, Morgen oge
ten giort sine Bønner udi sit Kammer til se¬

delig og gierne læest Bibelen, ogøvetsiøisen

Ord, forsamlede Morgen og Aftensine Fore
6

Stuen, lod siunge Psalmer og læse Bomn

Taksigeler til Gud, eftersom det var alid o¬

des Mundheld, Gud skee Løv for alt godt —

Arme og Rødtorfige haver hun vare eg
og mid imod, og lod mgen Tid uogen gen
uden i ka oma rgdørNEgeg
6
ler ved Martimi Tid med Uldet og Linine

o a an lnn ænealoe
K
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Rede dagligen, hvad hun sin Jevnchristen skyl¬

Pag.

vd hendes Husholdning haver hun været for¬

iug, forsigtig og omhyggelig, og saadan en
vinde, som Salomon i sær berømmer.
Ned hendes kiære Husbonde haver hun levet

det kjærligen, altid raad til det Beste for hver
vund, og ikke til det verste, som er en ypperlig
Phos en fornuftig Qvinde; Hendes bedrø¬
husbonde elskede hende igien høyligen, hvil¬
hun saavel i hendes Svaghed, som i hendes

ingt haver givet ham et godt Vidnesbord

sr.

vulevede med samme sin kiære Husbonde
arklerligt Ægteskab ifire og ryve Aar, og

Mde sigsaaledes, at hu har veret hendes

ide Kone, pydet hans Huus, som Solen
den, veret hans Huse Ære, en Støtte
ddg. erGierdeomkring Godset, hans Dyens
doge Herens Glede, hvorfore hendes Død
vin desmere smertelig, chideres Døderso
idergelie, hvis Ly har været sledelig.
.

dres kiærlige Ægteskabs Omeiengelse haver

Vvesignet med m Børn, fem Sømer og

.

Dørre, somere Æ.ogV.Chustian Bo¬
ong, Gluf Rosenkrang, Mogene
Uu

Ko¬
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Kosenkrantz, Corfig Kosenkrantz Loo¬
Rosenkrantz, Æ. og V. Frue Helle Kose¬
krantz Niels Trolles, Jomfrue Anne L
o

senkrantz, Jomfrue Merre Rosenkrantz

Ifr. Tale Rosenkrantz, af hvilke den side¬
nævnte Sal. Jomfrue er hendød, men de se¬
Sønner og tre Døttre leve igien.

Hendes Børn og Jomfruer optugtede Fo¬
Gudsfrygt, og alt det, som kunde være Gm¬

Ære og dem selv tienligt. Hun omgikkes *
Ædel og Uædel, Fattige og Rige, venlige
yg, dydig ogsagtmodig, saaatallede, derkme¬,
hende,give hende det Rygte, at hun var gide
tig og dydig. Hendes Sind var skke til o

kymre sig om andre Folkes Idreter og Gim¬

5

ide om nogen, som nu udi Verden brugen,
er, men mest, at hu kunde tage vare so¬
4
ger, eller at legge altig til det værste

eget med Fliid, og vilde hver Mand vel¬

des Børn havde hun en megetstormodelige,
hufor, saavelsom for hendes Jomsruer, so¬

langsommelig Tid have været udi hendes o.

og i mange Maader været mod denem hon,
god, som det kunde været deres egen Mooe

Som denne Sal. Frue frygtede Gnde¬

brugte Gnd og samme Maadeae revsehende
smandrebans kære Born, hviske hoo og.

dos var hun forskkret paa, at aling skue¬
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vinde til Beste. Efterat hunmed sin kiære Hus¬
vude var kommen til Helsingborg paa Hiem¬
den fra Jylland, og der af sit kiære Sød¬
inde Barn Æ. og V. Mand Christopher Ul¬
pdlev med sin kjære Husbondebuden, at væ¬
vans Giest, skeede det, at der under Astens

valtid paakomhende en Gyselse, men hun holdt
vogsterk, og reyste endnu samme Aften med sin
ionde til Gundestrup, for dergt besøgede¬

vnere Søster V. Ift. Margrethe Rosen¬

u8, reyste og anden Dagen hiem til Dem¬
ggeruap, og gav sig ikke Tanker paa andet
gen Kolde havde givet hende et Anstød.
Nen som Gud paa samme Tid havde velsig¬

undes klære Dotter, Æ. og V. Frue Helle
ad Ckolles, ned Lyve Frugt, oghønde
*SonÆ og V. æliele Trolle, var skor¬
degterendes af hende, at hun vide gjøre
doghans Hustue den Ære, at være hos

de naar Gud vile forløse hans kiere Hustrue,
idehunso, der vide hm øerme, og komsaa
Re

gl. Frue til Riøbenhævns Sløt til hen¬
ftdere
Vorn a. og V. Eliele Trolle og
Helle Rosenkrang, der hun med sin kere

vonde Søndagen tiforn havde udi deres

Meskrke Carup pæret i Gnds Bod, og

ing hosdemre Ugers Tid.
Un 2

Hun
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Hun omgikkes des imidlertid med stor Ome¬,
hendes kiære Dotter i hendes Barsel=Seng,
agtendes sin Svaghed, ey heller hendes ie¬
Dotters Formaning, at hun ikke skulle berse
ig om hende, men tage sin egen Helbrede iie¬

men der den Sal. Frue fornam Sygdomme,
Forøgelse, og at det var fierde Dags Kol¬

foragtede hun ikke Lægen, men skikkede Bid

den hæderlig og høylærde Mand Doctor oom¬
Worm, og brugte ham saa nogen Tid i Ho¬
benhavn.

Imidlertid faldt hendes gode Husbonde
hefig Sygdom hiemme paa Demmesiem

hvilket han ikkevildelade hende viide, at hug,
skulde bedrøves, som han fuldkommelig kie,

hendes dydige Hierte imod sig; Hun forden
paa sin Side dennem, som førde Bud ine
dem, at sige hendes Husbond, at Koldesn¬
holdt endda ved.

Omfder derbendes kære Son Eriele F¬

leikkelængere torde døle for hende hendes “
bondes Svaghed, reyste hun srar fra Foen
havn, og hastede Dag og Na, il home,

hiem, og fandt sin svage Husbonde, dade¬

u ua mug Sn aurrdge,

tilsammen.

e
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Som Svagheden imidlertid holdt sterk ved

ubegge, blev der skikket Budefter hæderligog

Nærde Mand Doctor Orre Sperling, som

drom, og forblev deren otte Dage; Hvorvel

ndrugte alt hvis der kunde være tienlig, forø¬

hendes Svaghed dog alt mere; men som
dog i samme altd holdt sig sterkere end hun

søere hun sig en Dag op, (esterat hendes

*Dorer, V. Frue Helle Piiels Trolles,
defsdgre sine soage Forældreefter hendes Kir¬
uigd, allerede var reyst hiem,) for at tale med

Børn og Jomfruer, men mod Aftenen va¬
der velhenved to Timer, at hun intet svar¬
m, saa dennem soyntes, at hun besvimte,

vder hendes bedrøvede Husbondekaldedepaa

nsken, opløftde hm Bynene, dogudmnat
ehare, der hm kom til sig igten, sagde
MRigreder Isaa“ sik hendes kiære Hue¬

Vom Halsensigendes. Min Alekiæreste lseg

veinkerl og var hun den Nat meøet Svag.
gegenen derester sagde hun til V. Jomfrue

Wgere Lange, værer kke sogfiulde for

der blver vel got, segvil lade Præstenhen¬
øfoerlige mig med Gud, chi vi bor først at
rvand der or Salched vodkomme me
Bersaamegetungt, deromsestovedelen¬
6

*Mskejeg da ikke saachristelig kunde bereede
og foler vel hvor det er med mit Hoved,
dogsde
des, føbaveraktbefalet min Hue¬
Un 3

bon¬
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bonde og Børn i Guds Vold, den rige G¬
skal sørge for dem alle; jeg haaber at mine 2¬
tre skulle frygte Gud, og skikke sig efter de Fo¬

Mennesker, hvor deres Fader vilhave dem; G¬

hielpe mine Sønner hver i sit Sted jeg —
min Søn Niels Trolle saa meget vel, at ¬
kulle have Omsorg for dem med deres Fader¬

Hun lod og nogle gange indkalde sine oioe¬
Sønners Skolemester tilsig, og formanedebe

at han skulle bevise sin Flittighed, Gud o¬

deres Hielp saade hun, i hans Vold befalet )
dem alle sammen, og til den ommeldte Jom¬

Margrere Lange sagde hun: Dn skal ¬
mig, at jeg intet Silketøy skal blive klaæd pg

de Penge, som dertil skulle anvendes, vilse

skal gives farige Gude Arme, somkundebo¬
Gud for min Siæl, naar det skal saa værk¬
om Jomfrue Mlargrere med Graad som¬
at hun roede Gud saa vel, han vile ike e.

dem faae den Sora, sagde den Sl. Frues Ho¬

ikke for mig, seg haver kke fanget Lokkem
Ht dba a Ade SeabrntfonNe
nevide, Hiertet er dog altd got, Gnd oe¬
eder alle mme Børnk mine Døtre gde sog
talt med, fordi de græde og førge sa mg¬,
badsaa, at hunvide syre dem, at delkem¬
Ræde saa meget; Der hendes Husbonde E
athm vie have Presten Uu sig, berde eg
begge dertil med stor Andagt.

9
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udet derefter lod hun indkalde Præsten Hr.
vend Jensen, Sogne=Præst til Skamers¬
og Camp Sogner, og begyndte da den go¬

Sal. Frne, saavel som hendes svage Hus¬
ie, at giøre deres Skriftemaal christeligen
„del begjerendes paa Guds Vegne Afløs¬
igog alle deres Synders Forladelse, hvilken
ilagdes dennem, i deres Velbr. Børns og

vnstuers Overværelse.
Srax
kd

derefter faldt hendes Velbr. Husbonde

vud Knæe for Sengen, og da annammede

vgge Saeramentet, takkende Gud, som lød

vdolive værdige til den Saligheds Pris at an¬

une, dernæst blev hun i sin Svaghed besøgt

egode Venner og Naboer, fornemmeliga¬
2 Personer, de raade hende at hun ikke skul¬
inge sit Sind fra Verden, men bruge endnu

end, og sagde hende omen fornemme Doct.

d Christianus Fabrieins, hvorpaaester
Segen Ville blev skikker Budtil ham, men

vruigste ringe af hans Raad, saasom Svag¬
Nat havde taget Overhaand; Endskiøntden
dFerne havde udstaaet hendes Svaghed irre

Welger, varhundogtaalmodigmed Guds

deg hum klagedesig imnterihendes Mandseler

inde Paahor, som sørgede saameget derover,

Mndardegik bortsagdehun, segfindervel, hvad
under, Gud forløse mig naar det er hans

ddnelige Vile, ieg vilke sette Gud Ti¬
Uu 4

den
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den fore; Dersom det end skulde vare med i
saaledes til den yderste Dag, nu saa er jeg e
rens Tienerinde, og haver forskyldt alt, hvis Ge

vil mig paalegge! Gud skee Lov, at jeg er

værdig, jeg maa lide under hans Haand!og
sin Søn Øiels Trolle sagde hunengang ie¬
andet, der hun havde ladet alle Folk gaae *
og talte med ham om Allehaande: De maage

med mig hvad de vil, der hielper dog aldem¬
intet.

Om Natten ved rolv Slet viste hun p¬
Børn og Jomfruer fra sig, befalede at bo¬
Døren i Laas, hun vilde sove, og som
yntes for menneskelige Dyne ikke til Døden,
Nat, ginge de alle til Seng, uden Æ. og7

E

Jomfrue Abele Sandberg og Præsten
bleve hos hende, og da hendes Husbonde,

ædvanligt, kom indbalvgaaenti Slet, fors
le see til hende, sagde hun: I haver alesaine,
Umage med mig, min Alerkiæreste aaaer o¬
Seng, segvillegge mig til Søvns, der hom,
bad hende en god Nat, sagde hun: Gind e
eder en god Nat.

Emæ drster aa an am ud d
slukke Lyset, og hænge for Vinduerne:

var skeet, sagde hun nu i Guds Navn

4
5

§
2

ve; Neppe et halv Qvarteer dereftet
des
kiære SøsterDotter Jomft. Abele o
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ovend de sad ved Sengen, hørte de nogle
idd Sukke og Aandedræt, hvorved de glæde sig
ongde: Gud skee Lov hun er kommen i Søvn,
u sover meget let, men der de saae til, dahav¬
uit Gud kaldet hende, hvilket saa sagtelig og

vrlg skeede, at de ikke engang andet vidste, end
au sov; Saaledes er hun udi Herren hensove
vsin Alders det første og halverediesindø¬

dende Aar; Vitvile ingenlunde, at ligesom
nger i dette Liv baade udt Sygdom og Vel¬

gt haver stridet en god Strid, christelig fuld¬
imner Løbet, og beholdet Troen, at hun sonu

emdherer med sin rette Øverste, den Herre Je¬
Vafhannem krones med Retfærdigheds Kro¬
yvilket viskuldebefinde paa Dommens Dag.

K

28

2

2

Ha

An 5

Mor¬

Mortis terror inanis.

De frygte dennem, hvor derer intet
at frygte.

Psal. 53. vers 6.

2vilket skal næst Guds Hielp kiendeligen eragtes
i denne liden Prædiken,
ammenskreven

øer Syrachs Boas 41 Cap. v. 5.6.7.
Som biev holden

i St. □icolai Kirke iKiøbenhavn
den 29 Junii Aar 1655.
Da

erlig, Hoyfornemme og Velbr. Frue
FKU

*

Bllegaard Hvidtfeld,
til Lilløe,

fndes Salige Liig, blev nedsat til en Adelig,
oforgelig Jordefærd, udi en høyanselig fol¬
vog Forsamlig, medtilbehørige christelge
Ceremonier.
Og blev fremsat og forklaret
af

Johan Dirichsøn Barsker,
S. Lheol. Doctøre og Kongl. Majeste Hof Prædikant.

Menhosn, prenrer hes Feder Mor sins K R.og
Univers. Bogt. Aar. 1656.
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4

sk=Ded en Fortale, hvorudi Forfatteren Do¬
Barsker, med at forklare de Ord, Gre

9

ikke, trøster den afgangne Frues MRain
er denne Liig=Tale tilskrevet Hr. Jochum G¬
storf til Tundbyholm, Danmarkes Biy

Hofmester og Raad, Kongl. MTlajesen
Befalingsmand over Bornholm, som m
mangfoldige Taare, der ret kom af et bedtø¬
Hierte, beklagede og sorgede over sin høvee¬

Frue Øllegaard Hvidefelds alt for img
Død.

Forbenævnte Frue var Barnfød paa hem¬
Fæderne Gaard Lilløe, Aar 1622 den 18 9¬
ved 8 Slet om Morgenen, af Ædele og Ve

Forældre; Hendes Fader var Æ. og V. Pe¬
og Strænge Ridder Hr. Hendrik Hvidene,
til Lilløe, Kongel. Majests. Befalngs Fo¬
paa Landskrone=Slot. Hendes Modero,
elargrere Rosenkrangaf Glimminge.

d Ebar an 2 ag Jasb Un
til Berriggaard i Lolland. Hendes o¬
der var Æ. og D. Frue Klisabeth Fom¬
Hagested. Hendes Faders Fafader4
dg
og V. Mand Christopher Hvidtfeld in

a

riggaard. Hendes Faders Farmoderoe

og Vebr. Frue, Frue Øllegaard Crob
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villøe. Hendes Faders Morfader var Æ. og
9 Mand Hendrik Friis til Ørbeklund.
vundes Faders Mormoder var Æ. og V. Frue
ogrete Bildaf Rafvenholt. Hendes Far¬

iders Farfader var Æ. og V. Orte Hvide¬
Vtl Krumstrup. Hendes Farfaders Før¬

vder var Æ. V. Frue Barbara Blaae af

ebygaard. Hendes Faders Morfaders Fa¬

var Æ. og Velbr. Mand Jesper Friis til
nngbygaard. Hendes Faders Morfaders
idder var Æ. og V. Frue Anne Brocken¬

ie. Hendes Faders Morfaders Fader var
og V. Mand og Strenge Ridder Jacob
volle til Lilløe. Hendes Faders Morfaders

dder var Æ. og V. Frue Rirstine Skafve

Ikildstrup. Hendes Farmoders Morfader
T. og V. Mand Piiels Bild il Raf¬
volt. Hendes Faders Mormoders Mode

T. og V. Frue Birgiere Ufeld til Ror¬
* Hendes Marfader var Æ. og V. Mand

*Rosenkrang il Glimminge. Hendes

vrnder var Æ. og V. Frue merre Grub¬

AHøgested. Hendes Moders Fæfader

Trog V Erik Rosenkrang tl Lang.
*. Hendes Moders Farmoder var Æ. og

gerne Magrere Ufskiand af Glimminge.
ides Moders Morfader var Æ. og Vebr.

*Palle Srubbe i Lystrup. Hende
vere Rormodervar Kog V Frue tagrer.

Menberg til Løgested. Hendes Moders
Far¬
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Farfaders Fader var Æ. og V. Mand Afe
Rosenkrantz til Langring. Hendes Moden
Farfaders Moder var Æ og V. Frue Birc
te Knob til Gylleboe. Hendes Moders Po¬

faders Fader var Æ. og V. Mand Sigvam.
Grubbe til Valbygaard. Hendes Moom
Morfaders Moder var Æ. og V. Frue Usee
Ulfeld af Hverring. HendesModers Farm¬
ders Fadervar Æ. og V. Mand Børge Jen¬
Ulfstandaf Glimminge. Hendes Moders Fe.

moders Moder var Ærlig og V. Magdate
Krabeaf Bustrup. Hendes Moders Mom.
ders Fader var Æ. og V. Mand Corfig Fe

denberg til Skioldemose. Hendes Moon
Mormoders Moder var Æ. og V. Frue Fifen

Skram af Urop.

Udi hendes Barndom og Ungdom bleo p¬

optugtet i al Dyd, og hendes Kien veme,

mende Sæder, hvorudi hunsaa høytforsreme.
sig, at hunester Aderens Maade, staædsebe¬
Naade hos Gud, og Yndest hos alle dem,

vare i Omgengele med hende, og Songen
hed beviste hun sine Forældre aa Ære ogimen
hed indtil deres Døds=Dag.

Aær rsgr da hun var nieren finde Fo¬

gammel, udlod hun sig med sine Forortden.
c
Venners Raad, udi Ægteskab med Æ. Egd

Hr. Jochim Gerstorftl Tundbyholme,
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*r, Danmarkes Riges Hofmester, Raad
RKongel. Majests Befalingsmand paa Born¬
Pim, som den Tiid var Hendes Fyrstelige

Archlauchtigheds Mlagdalenæ Sibillæ
Aristianicvinti HøylovligJhukommelses Ge¬
gs høybetroede Kammer=Junker, ogstod de¬
o Brylup her udi Riøbenhavn den 3 Oct.
Pre.g.
Jendes Kiærlighed til hendes Husbonde var

vsktor, at hun elskede baade hannem, og alt
hun vidste, der var hannem klær og tækkelig,
overimod skyede alt det, hun kunde tænke var

mnem til Modeeller Fortæd. Hun var aldrig
ig eller bel tilfteds, naar hun skulde være
vnd kort Lid fra ham; Og naar han medLe¬
de Svaghed var hiemsogt, lod hun se en
maade stor Omhue for ham; Hun var i aa

idgang hans Hiertens Trøst og Lyst, hun
de hannem godt, og aldrig ondt, i ale de

Re delevede sammen.

Sadsom hun udi Sandhed, var en allerkiæ¬

de Bdefuld og epegod Hustrue, saa var hun
ioermnaade sitrig og omhyggelig Moder.

4

fterat den Allerhøyeste havde velsignet dette

d Ægteskab, som varede udi trerren Aar
Maaneder og orre Dage, med fire Søn¬

ser Døtre, nemlig: Christian, Casber

*lopher, Hendrichog Friderich Ger¬
storf,
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storf, samt Jomfrue Magdalena Sibille
Jomfrue Margrere Gerstorf, som Gudisk¬
unge Aar hiemkaldede Jomfrue Sophis“
malia, Jomfrue Else, Jomfrue Margrete“
Dorerhe Gerstorf, dahaver det været den E¬

Frues høyeste Omhue, at disse unge Pam¬,
maatte opdrages udi sand Gudsfrygt

E

Dyder, og gode Sæders Fremvæxst og Tilie,

se; Hun havdemegen flittig Tilsyn med dennen
og lod hendes moderlige Kiærlighed, som doge

usigelig stor, ingenlunde forhindre den Tug

Revselse, som Ungdoms Brøst og BørnesFe¬

endelig udkræver.

Den Sal. Frue Øllegaard Hvidefeldee,

restod og berømmeligen hendes Huus og Toe¬

med a Formust, god Skik og Fromhed Fe¬

enhver til at tage vare paa det, de vare i

stilte, og dermod gierne belønnede ders Fe¬
og Troskab.

Her kunde meget indføres til hendes som¬
dige Berømmelse, om Legemets devlige So¬

ning, Geberdernes skikkelige Yndelighed )
anden rig Herrens Velsignese, med hoieme,
Aren i raa andoggere Ndrdge,
o
den beste Part af hende, som er Siækem,

fandtes saa høve iuret og bepydet, dakamen

somalmndelig kaldes Legems ogLokkendson.

ikke komme i nogen Lignelse denimd. om
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er Sanden iblant deadelige Fruentimmer en her¬
3 Stierne der gavsit Skiniglantzendes Straa¬
dg mangfoldige Dyder, men i Synderlighed
erende, som vare, sand Gudssrygt, over¬
inde Tugtighed, og uforfalsket Kiærlighed.
vndes Guds=Dyrkelse var grundet paa Hier¬
de Bomyghed, saa hun var ikke saa meget be¬
oinet om Gudfrygtigheds udvortes Skin, som
hun maatte føle dens Kraft derafudisin Siæl.
ides Tugtighed fremskmnede udi alle hendes

Vog Gierninger; Ordenevarefaa, men san¬
Togtroefaste, hendes Gierninger vare oprig¬

en

vdd sine Venner var den afdøde Frue huld

ggniglig, imod de Fattige rund og gavmild,
Walle, Hove og Lave viste hun Yndelig
og onoeghien.
Vrinngendes hendessidste Svaghed og meget

indge Endeligt, da begynde hun at defnde
Met Ude tlpas, af egvndelige Tifad, for¬

dden Marti, og laae saaved Sengenpaa
de Dagudenaa Ve og Smene; Imd¬

voar stædse bos hende Frue Beare Ufeld

vendrich Lindenowe ti Øfride Kl¬
2
vunt Fme Sophia Bilde Hr. Miogens
dentranges
til Slimminge. Lgltedes
2 Frue eærgrere Skeel Sal. Hr. Hen¬
Sammele
il Beækeskouf, og bee
hen¬
Er
B. .
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hende paa samme Tider og forblev hos hendese
to Dages Tiid, men som hun, og alle, ti

tede hendes Svaghed at være uden Livs Fart *

Helbreds Spilde, reyste hun om Fredagen *
9 Martii fra hende.

Næst paafølgende Dag den 10 Marti F
hunop om Aftenen, forat besøge sin Mandile,
Svaghed, og forblev nogen Tid hosham. 2
hun derester var kommen til Sengs, befande

sig noget kuldladen, og sovkuns lidet, menme,

§

Morgenstunden angreb hende den Nød

frugtsommelige Qvinder paakommer imod4
elens Tiid, hvorfore hun lod kalde til siø4
Beate Ulfeld, Frue Sophia Bilde º o

demoderen, som paa Gaarden havde væke

arug afmm mamadN
um Emtenäd ün he urse
aan ien Ad An rsærrSs

om hun hende i denne Tilfald besøge vinke¬
6

Klokken halvgaaen otte om Morgenien

m Sa Frn Aaesid
forløste fra en urdig Byrde, udi hvilket *¬

de, hendes Kræster saaledes forsvanted

at

en kort Tud, og somudiet Moment, boe¬

tes at giøre et Tusk med Døden; demn
4

Sveed
hendes a
Ledemode)
ormvædede
Emalleoma
mn an g
AKaen on æen afrrege
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ale tienlige Raad, erkiendte dog den Afdøde
gendes Døds Time var nær, hvorfore hun
Ve at hun maatte blive delagtig udi Sacra¬
rntet, som og hende blev meddeelt af hæderlig
øgoylærde Mand, Mester Berndt Ulrich, udt
iddes Husbondes Nærværelse, som forføyede

vinl hende, endskiom han selv var meget spag.
Medens dette forrættedes, kom Frie Mar¬

de Skel, til Gaarden, hvilket meget for¬

nde den afdøde Frue, om, efterat hun for¬
ieat hendes Svaghed tiltog, lod begiære at
des Husbonde vildekomme til hende, der no¬

ester Commupionen, formedelst Mattighed

Mtanden Smere af
dog, nanne balde Stefnog Hiertens Be¬

ingde. sonde hon. ngen. Da han kom
Neders Tale, men Mm
gardRlerkjærestel
ikke se ederieghø¬
meg

Sdentakkede hun ham for al hans Kæer¬
id, omfavnede hannen, og med e benigt
viog sidske Afsked, befalendes hannem og

atstyaa Moderiøse Børn under den Aer¬
nde Besiemelse. Dfisterakacdevgret.
de sin Taksigelse il Fiue Beare Uufeld

Mere Skel og Søihbie Bilde for vers
nded, Flind og Unge ved hende.
—

4 2l47

e hun tilspurde de hos hende Værende,

Vdetenkre om hendes Tistand, og søyme
nde sendemed, at det tude noe blive øodt,
Er2

sva¬

igsFr. Gllet. Hvidtf.
svarede hun med større Standhaftighed, 4
sod

tnan af et Menneske i fuldkommen Velstand

moder kuunde, naar man ey veed hvad Bittenn,
Døden med sig fører: „Jeg fornemmer vo
„ikke vil sige mig Eders Betænkende me¬
„„des jeg mig undsætte skulde, naar I talerog

„indrer mig om Døden. Neyingenlunde *.
„at opleve et Aar fem ellerser meere eller mine,
„haver ey meget at betyde, mens an dør sane¬
ger en Gyde Naade; Det er den gamæe Po¬

„vi skuhe ane deran, somme tilig ig som¬

„lildie.

*r

1254º

Der Klokken var noget over gkke om *¬
o

nen, gav hun tilkiende bendes Dyens Lysgo¬

re forgaaen, og Bynene brustne. Begvundte.
9
paa at arbeyde til Fortøsning, som hun d g
de: Nu begynder jeg at drage: Laae dog4

ben i gudelige Betænkmmger, indtil hun om¬

begyndte omsider at drage nogle Sik, do
selv drog Puden fra Hovedet, og sødeligen

ln Eted asmämrNd
Haad, opofrede sin Siæl i Guds Haam,

m Eun Nide
bar beom Sker den 1 Marn 188s. em¬
medee medeg A Sge¬
der ringere fem Dage.

Enm En Snsa dg

Se gr i nt æn ga-F¬
8
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Purenbergio, Prof. ved Sorøe Academie
Mdeatin. Ligeledes2.) af Vitus Bering, Kon¬
o Historiographus. 3.) Er af samme Autor

vridtpaa Dansk. Det4.)har Andreas Tscher¬

og Prof. Rostoch. paa Tydsk forfattet. Det
der et Grafskrift paa Danske Vers sammen¬
irden af Perro Picol. Riehrnero, Acad.

vgin. Viee Bibl. Det s.) og sidsteeretlant

vnske Vers, som Profesor Ole Bork har

ig.

Tr3

Nn¬

Fnhang.
Her følger
i

Januari og Februari
Maaneds Hæfter
udeladte

Adelige Slægt=Regiskere,

Vfølge det i Fortalen for ved Mlarrii Maa¬
neds Hæfte giorte Løste.
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Hr. Slbret Skeel til Fov
singøe, Ahn=Herrer paa
Skiold og Spinde=Siden.
(ad pag 7.)

Tr. Albrers Skeels Fader var Ærig n
Øot Vebyrdig Mand Christen Sked

Fousings=, Danmarkes Riges Ron

og Kongel. Mayests. Befalingsmand paa
kiær. Hans Moder var Frue Mlargen

Brahe til Ulstrup. Hans Farfader bar,
6
og Velbr. Mand Albrer Skeel til Fousinn

KugmägeAAAErRN

Hans Famdder var Frue Fim¬
ster.
Sanberg. Hans Farfaders Fader var ae¬
V. Mand Anders Skeel til Heigned,
var Abrers Skeelsog Frue Abel DandepiS,
af Tingaard. Hans Farfaders Mdooe

Frue Barene Flemming, Hermand Fe¬

minu og Fme Sophie Biørns Dor

Baffvelse. Hans Farmoders Fader oar)
og V. Mand Christen Sandbierg til goe¬
strup, somvar Anders Sandbiergoo p,
Srin Ead Em amfiæe,

Moder, var Fre Ane Sommer so¬
14
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vuf Sommer og Frue Anne Rosenkrandr¬
dde Dotter af Engelstholm. Hans Morfader
*t Æ. og V. Mand Orte Brahe til Knud¬
rllp, Danmarkes Riges Raad og Kongel.

igests. Befalingsmand paa Helsingborg.
vuns Mormoder var Frue Beare Bille. Hans

ofaders Fadervar Æ. og V. Mand Hr Thy¬
Srahetil Thøstrøp, som var Ht. Axel Bra¬
oFrue Marinæ Lunges Sontil Basnis.

vs Morfaders Moder var Frue Sophie
ud, Hr. Jørgen Kuds Dotteraf Vedbye.
as Mormoders Fader var Æ. og V. Mand
oClaus Bilde til Liungsgaard, som var

aSteen Bilde og Frue Magrerre Røw¬
de Søn af Allinge i Sielland. Hans

4

minoders Moder var Frue Elisebeth Ul¬

ud, som var Hr. Jens Holgersenog Frue
agrerre Trolles Dotter af Glimminge.
æÆRRKRRRRRREKRERR

Rr. Thage Tott Øttesens
til Eriksholm Ahner paa
Fæderne og Møderne Side.
(ad pag. 24.)

Thage Torr Fader var Ærlig og V.
Mand Orre Thort til Eriksholm.
Tr5

Hauß
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Hans Moder var Æ. og V. Frue SopF¬
Brahe. Hans Farfader var Æ. og V. Mø¬

Hr. Thage Thort til Eriksholm, Danm¬
kes Riges Raad. Hans Farmoder var Æ“
V. Frue Else Ulstand af Hickebierg. P
Faders Farfader var Ærlig og V. Mand)

Otre Andersen Thort til Hlæes. Handd

dørs Farmoder var Æ. og V. Frue Karen“

4

ges Dotter Hvolunger af Dybek.

Faders Morfader var Æ. og V. Mand *
Holger Ulstand til Skabersioe. Hand
ders Mormoder var Æ. og V. Frue Helle*

af Hickebierg. Hans Faders Farfader )
der var Æ. og V. Mand Hr. Anders Øo¬

til Elæes som var Ærig og V. Mand ,),

S.

Sri Eriksøn Thorr til Pjæes og Frue

Marchmand deres Søn. Hans Faderd.

faders Moder var Æ. og V. Frue Anne

sensvarre, somvar Hr. Jens Torbesen“.

ensbarre ti Skarholdrog FrueElleno.

tr dærd KAuan. hm haake,
Fader var Æ. og V. Mand Hr. Chase

richsen Hvolunger il Dybek, som oo

og V.Mand Hr. Hendrik Hvolunger og¬
bek og Frue Boel Skaldre af Gaaseve.

un San. aard Jam Jgrmrs Fee¬
var Æ. og T. Fre Baren Lornerron,
omdar K. og T. Rand Chrsken iMe.
en Tornekrande i Eye Jslendso.

Ea Eer Ehte LÆKdNe
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stov deres Docker. Hans Faders Morfaders
vnder var Æ. og V. Mand Gregers Ulstand
Corop, som var Æ. og V. Mand Hr. Ibe
dendrichsen Ulstand til Torup og Æ. og V.

vile Kirsten Glob til Svenstrup deres Søn.
viuns Faders Morfaders Moder var Æ. og V.
vue Else Bille, som var Æ. og V. Mand

*r. Chorhen Bille til Søeholm og Frue Si¬
Lunge til Basnes af de gamle Lunger de¬

d Dotter. Hans Faders Mormoders Fader
ra og V Mand Hr. Pliels Hak til Hi¬
prerg, som var Æ. og V. Mand Hr. Eiler
Mtil Hidkebierg og Fye Anne Prexenbe
Waldersløf i Sielland, deres Søn. Hans
iders Mormoders Moder var Æ, og V. Frue
3le Brostrup, som var Æ. og V. Mand

Hans Brostrup til Tommerup og Frue
erse Hardenbierg af Skioldemoese deres
uer. Hans Morfader var Æ. og V. Mand
*e Brahe til Anudstrup, Danmarkes Ri¬
Maadog Befalingsmand paa Helsingborg¬

. Hans Mormoder var Æ. og V. Frue
fgte Bille. Hans Moders Farfader var
S9 V. Mand Hr. Thyge Brahe til To¬
od, Danmarkes Riges Raad. Hans Mo¬

*Farmoder var Æ. og V. Frue Sophia

vd. Hans Moders Morfader var Æ ogV.
und Hr. Claue Bille til Lyngsgaard.
uidg Moders Mormoder var Æ og V. Frue
iederh Ulskand. Hans Moders Farfaders
Joe¬

704

Anhang.

Fader var Æ. og V. Mand Hr. Axel Brag
til Tostrup, som var Æ. og V. Mand Hr.F¬

der Brahe til Vidskofle og Frue Birgim
Thort til Krogholm deres Søn. Hans P
ders Farfaders Moder var Æ. og V. Frue LF¬
ren Lunge, som var Æ. og V. Mand F¬

Tyge Lunge til Basnes, af de gamle Lm¬

ger og Frue Maren Basse, af degamle He¬

ser deres Dotter. Hans Moders Farmoden
Fader var Æ. og V. Mand Hr. Jørgen do¬
til Desbye og Frue Ælse Markmand dem
Søn. Hans Moders Farmoders Moder og
E. og V. Frue Rirstine Rosenkrang

var Æ. og V. Mand Hr. Erik Orresen *.

senkrang til Biørnholm, Danmarkes Rig¬n
Hofmester, og Frue Sophia Gyldensen.
deres Dotter. Hans Moders Morfaderes F¬

der var Æ. og V. Mand Hr. Sreen Bine,

Allinge, som var Æ. og V. Mand Hr. E.
ben Bille til Søeholm og Frue Size Lom

4

af de gamle Kungers deres Søn.

Meders Morfaders Moder var Æ. og V. m,
grere Rannov som var Æ og Veltr.*
Claus Kønnov til Hvidkild i Fyenogge,n

Ber Stemrdt K Sgrndge
ter. Hans Moders Mormoders Fader vat,

182 md in en Aueste We¬
il Skimminge, som var Trlig og 2. F
Holger Hendrichsen Ustand t Glinnen

a r Brtee Lsteftgrr K888
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vres Søn. Hans Moders Motmoders Mo¬

at var Æ. og V. Frue Magrerhe Trolde

omnd var Æ. og V. Mand Hr. Arved Trolde
Girkevad i Sverrig, og Frue Birgirre
*. Ifver Axelsøn Tortes til Lilløe deres
Ber.

Adude

*ten Rosensparres til Ska¬
kolt Ahn=Herrer paa Fæ¬
derne og Møderne Side.
(ad pag. 47.)

Den Æ. og V.mu Sl. Srren Rosenspar¬
2 des Fader, var Æ. og V. Mand Oluf

Nensarre, m Kongel. Majests. og Dan¬
ies Riges Raad, og Befalngsmand paa

Eholm. Hane Moder Æ. og V. Frue

iderth Gyldenstierne. Hans Fafadervar

deV. Mand Sren Kosensbarren Ska

* Danmarkes Riges Raad og Befalnge¬
idpaa Callmndborg.Hans Farmoder
Erne Mlerre Rosenkrang
til Walle¬

a Farfaders Fader var Æ og V. Mand

p Rosensparreti Skarole, som var 2
3. Torben Rosenstarres Søn af Sks¬

*. Hans Farfadre Moder var Ær og 2
Frue
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Frue Birgikhe Bilde, som var Æ. og Vel¬

Mands og Strænge Ridders Hr. Steen Po

des Dotter til Wandaas. Hans Farmoden
Fader var Æ. og V. Mand og Strenge Ride
Hr. Oluf Rosenkrandø til Walløe, somo¬
Æ. og Velbr. Mands og Strenge Ridders F
□iiels Rosenkrandtes Son af Biørnhom

Hans Farmoders Moder var Æ. og V. Fim¬

7de Munck til Torrerup, som var Æ.oge
Mands og Strenge Ridders Hr. E7ogen

Munkes Dotter af Thuis. Hans Morinn

var Æ og V. Mand, Hendrik Gyldeske.
til Aagaard. Hans Mormoder var Æiig ,
V. Frue Lisabeth Brahe. Hans Moltoen
Fader var Æ. og V. Mand Knud Gsien

tierne til Bestrup, som var Ærligog 2

byrdig Mands og Strenge Ridders Hr. F.

drik Gyldenstiernes Søn til Ifverom,
Hans Morfaders Moder var Æ. og 2.),
Iythe Paadebusk, Ærlig og V. Mande.

Strenge Ridders Hr. Predbiørn Paaden
n Jyrr K eden Jam dre,
Fader var K. og V. Mand Orre Praoen

Tnndstrup, bomvar Trlie iog V. Mouen
Srr Aar an LoeLrsNe
4
Taastrup. Hans Mormoders Moder vat o
Beare Bilde tit Bildesgaard, som bom¬

a 2 Aad a Stua SFardiNggg

LSSTKREs.

Bildes Doster til Løngsggard.
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p. Førgen Brahes
Ahn-Herrer paa Sværd
og Spinde=Siden.

(ad pag. 114.)

Lr. Jørgen Brahes Fader var Æ. og V.
Mand Steen Brahe til Knudstrup,

vumarkes Riges Raad og Høvidsmand paa
vingborg=Slot. Hans Moder var Ærlig

V. Frue Biegire Rosenkrang til Pies¬
volm. Hans Farfader var Æ. og Velbr.
iund oere Brahe fil Kyudstrup, Danmar¬

SRiges Raad. Hans Farmoder var Æ. og
gene, Frue Beare Bile. Hane Fæfe
Feder var Æ og V. Mand og Srenge

de
Hr. Tyge Brahe U Tostrup, som
dgt
St. Arel Brahe til Brogholm, Ridders

gende mklærie Lunges af Baserne deres
a Hans Fafadere Moder var KrogV.

de Frue Sophie Rud, Strenge Ridders

Vrgen Rude Doner af vedbye. Hans

vunders Fader var Trlig og V. Rand og

inge Rdder Hr. Clans Bille il Lunge¬

V. somvar Hr. Sren Bille i Allim.

Rders og Frue Magrere Kønnøve
a Ham Famoders Roder var Trlig ø
vre Klsaberh Ulstiand, Stenge Rid

R. Jene Holgersene Doner i Slm¬
minge
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minge. Hans Morfader var Æ. og Vem¬
Mand Otte Kosenkrantz til Elesbyhom
Hans Mormoder var Æ. og V. Frue Jo¬

Giøe til Schiervadt. Hans Morfaders F
der var Æ. og V. Mand og Strenge Rio¬

Hr. Orre Holgersen Rosenkrantz til Bole¬
Hans Morfaders Moder var Æ. og V. F¬
Mlagrete Gantz, Hr. Jesper Ganges o

Herre af Potliz hans Dotter. Hans MRoi,
ders Fader var Æ. og V. Mand og Siko¬
Ridder Hr. Mogens Giøe til Krenkerm,

Danmarkes Riges Hofmester. Hans Moo¬
ders Moder var Æ og V. Frue, Frue Fn¬

grere Srure, Claus Srures Dottertilce
melgaard.

AAebeasKKRRNNe

444444444444444444s4º

Hr. Rrel Syldenstierned
Ahn=Herrer af Mand og
Ovinde=Linien.
(ad pag. 178.)

Se Ara Eadr Ku gaæ iun s¬
dod H aa Lgd SgrNd
S6e Knns Kage aurde

Coete Im. am ugd Ee¬
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9 Velbyrdig Frue Lisabeth Podebusk til

rsholm. Hans Farfader var Ærlig og
Ailbordig Mand Predben Gyldenstiern til
orborrig, Danmarkes Riges Raad og Be¬

ingsmand paa Bouffling. Hans Farmo¬

*bor Ærlig og Velbyrdig Frue Merte Har¬

Wlerg til Skauboe. Hans Farfaders Fa¬

var Ærlig og Velbyrdig Mand og Strenge
ider Hr. Anud Gyldenstiern til Aagaard,

advar Ærlig og Velbyrdig Mand og Stren¬
k

Aidders Hr. Hendrich Gyldenstierns

Maf Ifversnes. Hans Farfaders Moder
Trig og Velbyrdig Frue Jyrre Podebu¬
VDotter, som var Ærig og Velbr. Mand
Srenge Ridders Hr. Predben Podebu¬

*Dotter af Vorborrig. Hans Faders
uders Roder var Ærlig og Velbyrdig Frue
ven Ville, som var Ærlig og Velbordig
Wdog Strenge Ridders Hr. Bernde Vil¬
kg¬

Votter af Egde. Hans Faders Farmo¬

uder var Ærlig og Vebyrdig Fre An¬

Sydenstiern af Aagaard som var Æ.

Iubordig Mand og Srenge Ridders Hr.

drtg Gyldenskterne Doter af Aagaad.

Feaders Faders Færfaders Fder va ae.
Aerbrdig Mand og Strnge Ridder Hr.
d Sydenskiern af Aagaard. Hans
de gaders Frfenders Rder va Ærligog

ondo Ferue Sileborig Skmckl 12¬
Vo. Hans Faders Faders Famoders Mo¬

. 9.

Po

der
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Anhang.

der var Ærlig og Velbyrdig Frue Ermgaa

Frille af Sandholdt. Hans Faders Fade¬
Mormoders Moder var Ærlig og Velbr. Fe
Magrere Bielke til Krogerum i Sverey

Hans Farmoders Fader var Ærlig og Vei¬,
dig Mand Erik Hardenbierg til Matteringe,

Danmarkes Riges Raad og Kongel. Malem¬

Befalingsmand paa Hageskovs Slot. Pm¬
Farmoders Moder var Ærlig og Velbyrdig Fe
Anne Rønnov til Hvidkild. Hans Famm¬

ders Farfader var Ærlig og Velbyrdig A¬

og Strenge Ridder Hr. Eyler Hardenbern
til Hvedrofte, Danmarkes Riges Hofnen

og Raad, som var Ærlig og Velbyrdig Po¬
og Strenge Ridder Hr. Erik Hardenblie)
Søn af Hvedholm. Hans Farmoders Fe¬

moder var Ærlig og Velbyrdig Frue Fo¬

Rosenkrang, som var Ærig og Viloon

Mand og Strenge Ridders Hr. Srøßge*

senkrandøis Dotteraf Horringsholm. L.
Famoders Morfader var Ærig og Vilo¬

Mand Epler Rønnovil Hvidkield, so¬

Sal. Høvlovlig Jhukommehe, Kong sriden

den Andens Hofmester udi Hans Naades m

Aar, og var Ærlig og Velbyrdig Mnhgrn.
4
Irend eae ar Ean afpf ge¬
Frue Anne Brabbe, som var Vild o,
Nund u Smag Aade Sg Enuuse
bes Dotter 4 Bustup. Hans Faom,
6
Rønnov til Hvidkield Hans Søn.
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o Farfaders Moder var Ærlig og Velbyrdig
vile Anne Kønnov, som var Ærlig og Vel¬

nrdg Mand og Strenge Ridder Hr. Corfig

vunnou og Frue Birgitte Flemmings Dot¬
af Faareveple. Hans Faders Moders
dertaders Moder var Ærligog Velbyrdig Frue

derte Hardenberg, som var Ærlig og Vel¬

ng Jacob Hardenbergs af Løfvismoese
ver. Hans Faders Moders Farmoders Mo¬
var Ærlig og Velbyrdig grue Kirstine

rram som var Ærlig og Velbyrdig Mand

Srenge Ridders Hr. Jens Skrame Dot¬

A Marterup. Hans Faders Moders Mor¬
vore Moder var Ærlig og Velbyrdig Frue

de Lunge af Basnes. Hane Rofader

*rg

vrlg og Velbyrdig Mand Claus Pode¬

ren Brapperup. Hans Mormoder var
dog Velbydig Frne Sophie Ulstand til
oedek. Hans Mders Famoder var a.
I

Vldr. Rand Mjanrig podebusk il Rie¬

* Hans Moders Fafader var Ær og V.
Mntlogdlena Sehested, Vebr. Clan¬

ftedo Dolraf Spanderaad. Hns
dde
Fafaders Fader var E og V. Mand
7,
nenge Ridders Hr. Claus Podehusk,

d Tilig og Velbyrdig Rand og Srenge

de
H. Predben pedebuske Em 4f
4.

4. rrig.

Hans Moders Farfaders Moder

Sflsog Velbyrdig FrueAnne Krognoes

29 Velbr. Mand og Srenge Ridders Hr.
Py 2

Oluf
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Anhang.

Oluf Stisøn Krognoes Dotter af Bollerm

Hans Morfaders Mormoder var Ærlig og 2

byrdig Frue Lisabeth Juul, som var The¬¬
mas Iversen Juuls Dotter af Aastke

o
Ærlig og Velbyrdig Frue Vivike Kosenkro
Ærlig og Velbyrdig Mand og Strenge Rio¬
Hr. Erik Rosenkranges Dotter af Bio¬
holm. Hans Moders Faders MorfadersP.
Hans Moders Faders Farfaders Moder

var Ærlig og Velbyrdia Frue Merre von d,,

nen, Derlef von Thinnens af Polsiem,
ans Dotter. Hans Moders Faders Farmgen

Moder var Ærlg og Velbr. Frue Anne Øo¬
denstiern, Ærlig og Velbr. Hr. Afoon

Piielson Gyldenstierns Dotter af Aago.

Hans Moders Faders Mormoders Mode
Ærlig og Velbr. Frue Anne Rosenkran,
Erlig og Velbr. Mand og Strenge Fio¬

Hr. 20dvig Kosenkranpis Dotter af ko¬
gaard. Hans Moders Mofader var Le¬

og Velbr. Mand Vliel= Trudsøn Uston,
od

Barsebek. Hans Moders Mormode

Trig og Vebbr. Frue Mlagrere Skaffe

var Herløf Skrame Doter af Eskildte,

Hans Moders Morfaders Fader var Ko,
Ar Maad a Spuas Kar H S¬
4

Ulstand til Barsebek, som var Æriig Na
*.
Mand og Strenge Ridders Hr. Grege

son Uskands Senaf Torup. Hov s,,

ders Morfaders Moder var Ærlig o9 Fio¬
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F

vile Ide Broch, Hr. Lange Brochis

9

iders Moder var Ærlig og Velbr. Frue An¬

Vtter af Vemmelroft. Hans Moders Mor¬

Srahe, Ærlig og Velbr. Mand og Stren¬
Tynidders Hr. Tyge Brahes Dotter af To¬
rund. Hans Moders Moders Farfaders Mo¬
*bar Ærlig og Velbr. Frue Else Bille, Æ.

2 Velbr. Mand og Strenge Ridders Hr. Tor¬

* Billes Dotter af Egede. Hans Moders
uders Morfaders Moder var Æ. og Velbr.

dige Ellenne Bille, Ridders, Hr. Sreen
viles Dotter af Lyhgaard. Hans Moders
ders Farmoders Moder var Æ. og Velbr.

ie Rirsten Høg, Æ. og Velbr. Hr. Pe¬

Høgs Dotter af Elskiær. Hans Moders

aders Mormoders Moder var Æ og Velbr.
øøgie Rud Trlig og Vebr. Mand og
inge Ridders Hr. Jørgen Aude Dotter
Bogenrs.
Ertu oieggnd.
—

Ataet, løn FFFtebrr LFxndekørsbls.

Chersoen Frue eklere Rosenkrande, Tog
Rosenkrandøis til Rosen¬
*e velbr.
bar enErik
Dorer
af Hr. Palle Rosen¬
nds, kand hendes Ahn Herrerses i hendes

addeones=Bekrivelse opreønede pag. Ss4.
Ih. Ave og derforep her paa me anføre.
98(0) S8
For

For Junii Maaned
findes uddragen:

1) Programma udstæd af Johan Wane,
over Professor, Præsident og Borgemenn

Peder Hansøn Resen, saavelsom sam¬
Levnet, uddragen af hans Catalogd *
bliothecæ Hafniensis, Aar 1688.

2) Lügprædiken over Hr. Palle RoF¬
krandt til Krenkerup, holden af Ho¬

Michelsøn, Superintendent over Foe¬
Stift, trykt in 4to 1642.

2) Liigprædiken over Hr. Miaagens o¬
denstierne, holden af D. Eiuele Fer¬
mingsøn, trykt in 12m0 1570.

H LngrKn an Earmdd

moese holden af Frang Rosende,

Ma Eon Anr aat M
efter et haandskreven Exemplar.

I Umen an Jn Jær Ee
Gor LAae Lsestrunne Ne
mestrup, holden af D. Peder E¬
Er TAke S Rre
trykt in 4to Aar 1641.

§

Liigprædiken over Frue Øllegaard
Hvidtfeld til Lilløe, Hr. Jochum Ger¬
storfs til Tundbyholm, holden af Jo¬

han Diriksøn Barsker, Kongel. Hof¬
Prædikant, Kiøbenhavn trykt in 4to
16ss.
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Etege
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A.

*r

Cort Sivertsen
og Johan,
Hring275.
a Plern gør.

vied Frderk oon 389. 392. 395. 397.

ogn BLontrn, Lue.
un hun.
ogtn.Jhon Por.

57.
od en Dansk BPriese
a6.

l

Bildhn
.g

B.

igorEnn Lulr ge.
an gn. L.

Maria hn
Margaretha
Vlto.
ooe226.
I 235

Blt
enk Andersen ss4

Ban¬
Yys

Register.
Banner

Erik Eriksen 664.

Karen 382.

2
*

Mette 585. 663.

2

Otte 481.

Bartholin Aibert 104. 105. 628.
Anna 104. 105. 440.

2 2 Anne Margrethe 105.
Berthel 104. 452.

2

3

Casper 102. 104. 225. 443. 445. 597
Erasmus 104. 105. 440. 603.
Jacob 103. 104.

Margavethe 105.
Lhomas 81. 104. 136.
Naren 704.

3

Basse
Sek

fakob 504.

Jochum 504.

*

Bering Vitus 35. 43. 697.
Bielke

Christian 240. 273. 302.

4

Ide Sophie 470.

Henrik 269.

Margrete 710.

2
3
2

2

2

Bilde

Ove 470. 474.
Steen 516.

Anders 30. 31. 33. 135. 663. 668.
Anne 357.

*

Berndt 709.

2
2
2

Begte 412. 414. 701. 703. 705. 7º
Bendt 503. 674.

2

*
2

Birrethe 705.

Claus 260. 413. J8s. 6s4. 701. 7.
706. 707.

22

*

2

2
3

2

Dorethe 666.

Ellene 713.

Else 674. 703. 713.
4

Elisabeth 258. 345. 383.
Erik 207. 663.

. Hans Levnet 663 sg.

4

Register.

Me Hileborre 340.
Jacob 666.

Jens 29. 663.

Karen 261. 412. 503. 664. 666. 674.
*

*

3

*
*

*

2
2

109.

Margrete 410. 689.
Marie 382.
Naren 260.
dels 689.
9ve 345.

Peder 341. 382.
Sidel 585.
Sophie 259. 413. 693. 694. 695.

Steen 29. 260. 264. 701. 704. 706.

*

107. 713.

Lorben 703. 704. 713.
Bena
2

5

Jens 64. 69. 74.
hans Levnets=Løb 58 ig.
hans Skrifter 60.
ans Testamente 67sa.
Inst 64. 69. 75.

urnd hros 8g.
* c

fens 216.

Jshan 437.

ande Hotr Sphe 7e0.
ogstoy Lrsen Et.
degerkiun es.

teston g
vogn Lhkderg on 428.
Voos8. Uot sol.697.

to

g

egrsten 49. 55.

604.
onSaurig
hu sog¬

Johan Adolph 225.

Braem

Register.
Braem Corfitz 629.
Johar 315. 316.

Brahe Aune 135- 357. 585. 713.

Arel 30. 46. 51. 114. 348. 355. P

2

5

501. 643. 701. 704. 707.
5

4

Birgitte 123. 476.
Erik 114.
Falk 114.

*

førgen 136. 179. 183. 645. 648. 7

*

hans Levnets=Løb 114 sg.
2

*

Karen 135. 357
Lisabeth 705.
Margrete 7. 318. 412. 501. 700.

Mette 123.

355.

Otte 114. 115. 123. 412. 413. 7
2 *
2

2

*5

103. 705. 707.
Peder 704.
Preben 123. 135. 180.

Sophie 24. 135. 187. 202. 318. 4º
645. 702.

* *
e

2

*

Steen 43. 114.

IIR. 188. 187.43 E.

Lønne 50. 118. 121.

Lyge 114. 576.

Bredde Cathrine 472.
—

Jacob 472.

Bredal Søren 662.
Bremer Johan 628.

Brink Iver 229.

Brok Eske S1. 55. 318.
2

*

Ide 591. 713.

5

Jytte 318.

*
22

Lauge 713.

Margrete 51.

Brokdorf Benedicta Margareta 316. 324
Brokkenhuus Anne 346. 689.
4

Dorthe 346.

* Frantz 340.

4

Register.

voekenhuus Jørgen 345. 346.
Karine 346.

Sguritz, hans Levnets=Løb 340 sa.
Mikkel 340. 350.

*

Peder 340.

gdenand Chrstian 574.
*

Jesper 573. 575. 626.

oogstroyg Hane „o3
—

Thale 674. 703.

Mvalde Margrete von 13.
Ao Christian 519.
3

sochum Christopher 519.

oogynd Anders 442.

Magrete Sophie 442.

vt Dorethe Ss4.
Helvig 382.

C.

uundgnns Johan Sr.
vgnts Jonas Sal.

egsen Clan 21g.

vunden Fomke, gn Dunsk Prng 188.

oige. An. Sr.
*

Erk 601.

rons gentaun Lpg.

ilto

D.

ideskold Charlorta Analia 139.
Anthon 63.
rgFerdinand
.

gron Borcholbonens gas.
——

Register.
Dne Johan 27.
2
4

Dyre
2

5

Jørgen 614.

Mandrup 10. 13. 14.
Anne Povels Dotter 479.

Christentze, hendes Levnets=Løb 478 sg.
Clans Jensøn 479.

Clans Iversøn 478. 480.
Ebe 482. 484. 485.
Hans 483.

*
2

Jens Clausøn 478.

2

Jver Clanssøn 478.

2
2

sver 485.
Karen Claus=Dotter480.

*
3*

3

2

Mette 484. 485.

Povel Matthisen 479.

—

Eikel Johannes 445
Eilersøn Jørgen 602.

Elers Jørgen 99.

Einzittel Sidonig Maria von 1873

Eleonore Christine 529.
2*

Ulrika 290.

Emmike Mouritz 472.
Thale 472.
*
Envoldtz=Dotter Kirsiine 259.
Eriksøn Hans 601. 602.

Eskilsøn Jacob 585.

F.
Faber Johan 628.

Finke Anne, hendes Levnets=Løb 102 sg.
Jacob 602.

Thomas 102, 601. 602.
Fistdom Lisbet 346.

4

Register.

Figder Ssaias 221. 226. 519. 524. 533.
vernining Birgirte 711.
* Hermand 564. 700.

Inger 564.
Karine 700.

og

Rette 665.

førgen 35. 43.
Kog
Shristian 35.
sens 613.
slig

Matthias 534. 580. 613. 629.
Aune 413. 538. 564.
Derrette 205. 411.
Ferrhe §. 9.
griskian 33. 124. 526. 574. 576.

Elisabet 594. 688.
Heurik 412. 568. 689.
Jens 502.

sesper 689.

*

sohan 341.
førgen 341.

*

2

Firsten 480.
Nargrete 341.
Nels 9. 412.
Oive 5o2.

4. Tønne 590. 592.
44. Sgristan

Lodberg 232.
710.

Rag. vneqaard 674.
Log. sørgen 602.

S

Cs.

nk Sn.
4oPeurk
6as.
Vomas 627.

otn a.
Faten 5o1.

G.

Salle

Register.
Salle Oluf 502.

Salte Inger Ebbes=Dotter 480.
Gands Jesper 489. 665. 708.

Margrete 414. 489. 665. 708.
Gansepoe: Susanna a 91.
Gelstrup Peder

Georg Printz

73.

84.

Henrik 409. 410.
Gerstor Ch. 310. 326.
Christiar 691.
Gerner

Casper Christopher 691.
Dorothea 692.
2

Eise 692.

Friderik 322. 691.
*

Heurik 691.

Jochum 206. 688. 690.

*

Magdalena Sybilla 692.

3

Margarete 206. 692.

Sophia Amalia 692.

Siøe Birgatte 538. 539. 540. 542. 543. □

*

*

546. 547. 553. 555.

2

2

2 3
6

2

2

Helvig 503.
Ide 414. 708.
Karen 664.
Markus 136. 312. 406. 428.
Mette 333. 665. 666.
Mogens 414. 503. 708.

Susanne 135.
Glob Kirsten 702.
Mette 480.
4*

Mogens 480.

Glub Karen 382.
Gram Hans 63. 64.

Grave Erik Mogensøn 199.
Grubbe Ellen 702.

Eyler 635.

Jageborg 520.

4

Register.

vunbbe Kuud 5os.
* Lauritz 653.

Margrete 519.

Rette 318. 634. 689.
Palke 635. 689.

Sidsel 500. 504. 508.

1

Sigvardt 690.

Meslovr Anne Fol.
Christian, hans Levnets=Løb 142 sg.

hans Liig=Procession 165 sa.
Friderik Ulrik 159.
*

Nirls Henriksøn 501.

Ulrk Christian 227. 385. 388.

Bte.s
hor. 197.
vogsterne.
Ane. 1r2. 122. 123. 130. 179.
186. 341. 383. 645. 666. 709.
12.

Arel, hans Levnet 177sg. 708.

* —

Birgitte 178. 357.
Christian 675.
Christopher 412.

Llisabeth 46. 705.
Hele 35.

Nrurk 134. 174. 177. 178. 188. 503.

2

664. 665. 666. 673. 705. 708. 709.
Jenrik Kuudsen 261. 412.
Iytte 34. 358. 670.
Faren 30. 33. 260. 502.
klare 135. 186.

vund 30. 178. 341. 475. 6ss. 674.
105. 709.

Knud Henriksøn 178. 341.
Larmand 34.

eene, hendes Levnets Lød 673 sg.
* Nargrete 664.

Aogens 261. 430. 488. 673. 675. 676.
hans Levnets=Løb 656 s.

B.

i

Sy

Regisker.
Gyldenstierne Mouritz 709. 712.
4

*

3

3

Otte 503.

Pernilke 665

2 2

Predbiørn 122.

2

Sophie 114.

178. 348. 356. 309.

380. 675.

704.
1

Fiveke 412.

*

Gynter

2 15,

Friderik 644.

Gyntelberg Niels 613.

H.
Hak Eyler 703.
3

Helle 674. 702.

23

Niels 674. 703.

HalleDidersk von 432.

*

Frantz von 432.
Kirstine von 431.
2
Hamsfurt Cornelius von der 256.

Hans Dotter Sophie 527.

Hardenberg Anne 348. 356. 490, 674.
Corfttz 635. 690.

Erik 349. 351. 489. 665. 710.
*

Epler 710.

2 2

Helvig 434. 489. 665.
Jacob 489. 665. 711.

Kirsten 348. 355. 356,

.

Margrete 635. 689.

Mette 348. 359. 664. 703.

—
)

„oS. F.
—

Oluf Moritzon 490.
Heimt Albrecht 195.

Hemmer Christopher de 448. 461.
Margrere de 447. 461.
Hemmiungsen
Riele 327. 328. 538. 655.9.

Henriksøn Michnel 368. 400.
Mikkel 89.

Hess Conrad 604. 612.
Hinnemark Peder 639.

4

Regisker.

eder Anna Catharina Christians Dotter, hendes Lev¬
sets Løb 361sa.

Christian Geertsen

361.
unde Helle Tags Doner
5o2.

Lage Henrikson 502.
aistean
Johan Ludevig 63.
uinder Rargreke 35.

oI

vndrfteld Christopher 688.
Derik (688.

harob Jog. 68s.
Sto 889.
*

*

Øllegaard 688. 692. 694.
unger
hensk „og.
*

Karen 702.

R. Lhage Henriksøn 702.

24
*

*

3

*

2

*

*

Ehrsten 630.

eik 481.

Eskild 585.
J. 211.
sens (8r.

ist 320. 430. 488. 585. 637.
karen 261. 674.
Karine, hendes Levnets=Lød 585.

Ersten 260. 713.
Neargrete 259. 357. 382. 383.
Rette 670.
Peder 674. 713.
Sidtel 584. 58s.

Stygge 58s.

I.

den. hokone Iegs. ae¬
Søster 105.
nh
n au.

n hon Iul. 173. 174.
312

Jens

Register.
Jens Dotter Elline 479.
Karen 479.

Jensen Envold 259.
2

*2

Rads 451.

Ralte 413.

Jernskiæg Jens Lauritzen 502.
Iver Jensen 501.
* Karen Ivers Dotter 501.
Jespersen Peder 240. 298.

Iserberg Giertrud, hendes Levnets=Løb 1946.
2
Hermand 194.
Juel Anne 260. 413. 474.

Juel Baron, General=Admaral 161.

Christentze 470. 474. 475. 476.
Elsebe 470. 474. 476.

2

Else 480.

*

Ellene

—

493.

Enevøld 563.
Erik 258.

—

Frantz 476.

2

*
2

2

2

2

9

2

2

Jens 258. 282. 283. 473., 566.
førgen 413.

2

2

Herman 474.
* * hans Levnets=Løb 568 sa.
Ide Margrete 474.

3
2

karen 413.

Kund 240. 273. 302.

Lisbet 591. 712.

e

Maren 474.

Margrete 380. 470. 474.
Malie 250.

*

2

e

* *
2

Marine 560. 566.
Mogens 258. 381.
Niels 563.
hans Levnet 257 sg.

hans prægtige Luig =Tog 311s.

* Ove 470. 474. 476.

4

Register.

Rel Palle 258. 381.
Peder 258. 470.
Sophie 240. 273. 302.
*
2

Susanne 470. 474.
Vesentz 565.

* Viveke 240. 273. 302.
Lhomas Iversen 712.

den Doter Søster 10a.

K.

ive gkue. 38a.
Dorthe 484. 485.

* Jens 382. 573.

Marchor 484. 485.
Nogens 31.

Wiveke 488.

nundborg Søren Pedersen 601. 616.
Nelken Florus 288.
gtos Jørgen 311.
nge Thomas 172. 311.
ige. John 28e.

ogderg Aom Cahorma Anders Doter 3s1.
5

Elisabeth 195.
3

Nagdalena 195.

Poul 195.
ignreyher,
en Svensk Maor 390.
ud Brgitte 201. 380. 635.
faurit 381.

Mesrhonn aas.
Rette 635

Beston Lomn 2ug.
Alisabeth 273.

desen

go. Cel.
ide Rure Lu8t.
Brgtre a18.

710.

Krab¬

313

Kegister.
Krabbe Christen Eriksøn 493.
*

Claus 83.
Dorcthe 258. 381.
Ellene 493.

*
—

2

Elsebe 472.
Gregers 82.

—

Ingeborg 380.

*

Jørgen 35. 43.
2

Karen 260.

—

Kield 382.

5

Lucas 118.

Magdalena 381. 635, 690.

2
*

2

* *

* *

2

* *

Mikkel 382.

Mogens 258. 349. 381.
Morten 382.

Niels 83. 260. 382. 662.
Lygge 349. 473. 664. 710.
Toge 29. 30. 43.

Krag Dørothea 138. 161.
3

3

Erik 391. 522.
Niels 240. 273. 302.

2

Palle 400. 402.
Krase Anne 357.

*

*

Kreutz Lorentz 278.
Krog Peder 319. 320.

Krognesse Anne 591. 711.
5

Oluf Stison 712.

Krumpen Johannes 585.
2 3

4 2

Otto 656.

Styge 585.

Kruse Enevold 506.
*

Jørgen 478. 481, 485.

, Tyge 309.

L.
Lange Anne 258. 383. 476. 585.

o

Register.

*de Elkebe 47s.
Erik 259. 383. 585.
Gunde 472. 476.
Hans 472.

Ide, hendes Levnet 471 sa.
Lisbet 13.
3

Niels Mogensøn 259.

beder 12. 13, 476.

denberg Johan Sø7.
2g.31
*

3.

Cornelius 628.
* Hans
Sørensøn 500.

ddenand Doct. 628.

Ndeulos Henrik 414. 63.
3

Lanritz 122. 268.

de Shristopher von der 627.

genontanus Chriskianus Severini 55.
egrsian 133.

dde Spriskenke 563.
2
3

Christopher 413.
Ese 711.

sørgen 202. 318. 413. 639. 645.

Lisbet 201. 203. 258. 318. 349. 381.
2

634. 645. 652.

Naren 260. 704.
Margrete 411. 414.
Marie 114. 701. 707.

Ove 413. 563. 564.

Re.
2

Sidsel 414. 703.704.

Lyge 351. 704.
Anne 259. 381.
Christopher
382.
erk 382.
Eyler 260.
falk 488.

Hans 340. 341.

382.

344

Lyk¬

Register.
Lykke Jacob 260. 382.
Karen 350.
2*
Kaeine 340.

2
2

2

Niels 260. 475.
Peder 489. 665.

2

Sophie 489. 665.

2

2

Susanne 382.

Løvenbalk Jens Mortensør 479.
*

*

Peder Teocarus 214.

M.
Mads Dotter Susanna 451.
Madsøn Jens 479.
3

Morten 574.

Marckmand Anne 24. 702.
*

Else 704.

Marsvin Helle 501.
*

Førgen 502.

3Peder 355. 356. 502.

Masius Hector Gotfried 137.

Matthisen Jacob 104. 440. 628.
Matthesits Henrins 667.

Mestens Emerentze von 357.
Meinstrup Eise 674.

Meyer Anne Heins Dotter 615. 625.

Michelsen 128. 633.
Michenius Johannes 445.
Mogensøn Christopher 556.
Moinichen Gregorius Martm a 43.
2

Henrik a 93.

Molstand Anne 665.
Moritzon Oluf 328.

Moth Poul 533.
Motsfeld Epa80.

Malene 45.

Muhle Hans 626.

4

Register.

Nulim Johan 59.
inch Anders 382.
Ebbe 584. 586. 587.

2

Elline 341.

5

Ide 705.
Kirstine 529.

Maren 382.
Mogens 705.

Peder 564.

Runrmand Birgitte 653.
Røniche Henrik 519.
N.

vonsen Hans 525.
hans Levnets=Lob 524 sg.
svert 524.

frud Christian 216. 319.
*

Thomas 639.
O.

Nerns Johames 326. 228. 629.
Mdomn Admral 271.
Nenfed Christen 415. 614
*. Iger 337.
ohan 333. 665. 666.

Peruile 328. 333. 337. 665. 666.
Pousterne Arved
381.

Thale 381.

P.

dedlerg Ame 412.

.Lønne Wernersen 412.

gn Ane gos.
nders Dotter Maren524.

31 5

Pe¬

Register.
Peders=Dotter Mette 214.
Pederiøn Hans 527.
Pelt Anne 93.

Arnord 91.

Maria, hendes Levnets Løb 91sg.

3

Pentz Margord 642.
PfeisinsM. 628.

Piessen Carl Adolph von 63.

Christian Ludevig von 63. 422.

2

3

Christian Ludevig Skeel von 423.
Nogens Skeel von 422.

4

Podebusk Anne

259. 383. 585.

endes Levnet 591 sg.
*

3

2

Abraham Rudosph von 187.
Claus 413. 591. 711.
Fiisabet 174. 178 709.

2

Henrik 187.

Jytte 666. 705. 709.

Moritz 591.

3

3

2

Preben 259.

2

2

Wiveke 272.

711.

387. 585. 666. 706.

Pogvisk Anne 480.
2

Dorerhe 472

Pontanus Johannes Isaacius 115.

Potlitz Friherre 708.
Pochs Loder 669. 670.

Preux nbe Anna 703.
2

Pedben 709. 711.

Puduvels Dues 648.

O.

Qvitzov Anne 357.
Erik 470. 474.
* *

Henning 519.

R.
Rammel Heurik 28. 117. 384. 693.

9

Register.

ounenl Krskine 43s.
Ove 206. 210.

oggan Aune 430. 434. 488.
Breide

27.

Daniel 334.
Otlev 121. 642.

erik 430. 434. 488.
Frantz204. 430. 490. 642.

1

ans Levnets=Løb 431s.

siderik 430. 434. 488.
Srt 432.
delvig 27, 28. 29. 430. 434. 642.

Henrik 430. 431. 434. 488.

Johan 210. 326, 418. 430. 431. 434.
488.

Lay 642.

—

3

Kirstine 430. 434. 488.
Margrete 35. 434.

Sophie 430. 434. 488.

drong Hans Cahder von 476.
Sonten Lrkn Cgg.

l
3

2

oren, hans Levnets Løb 213 sa.

Peder 216.
kerg Rristen
.
kligs
dans

5

*

S..
603.

2ans Hansen 600.
Dans Poulsøn 429. 573. 601.
Peder, hans Levnet 600 sg¬

l
*

*

hans Skrifter 6191.

ans Bibliothek 625 fg.

Povel 54. 603. 604. 628.

Soyhe Ss3.

Re¬

Register.
Reventlov Christian Ditlev 231.
Giese 341.

* *
2

Kund 341.

Rhodius Johannes 611. 612. 613.

Rhumannus Wolfgangus 115. 576.
Ritz Friderich 648.

Rodtfeld Thale 702.
Rødsten Jens 282.

Mren 259.

2

*

Marqvard 282.

Roed Maren Jens Dotter 479.

Rygenkrans Ame 349. 430. 434. 472. 4779.
Rosenberg Frands 469. 661. 662.

678. 701. 712.

hendes Levnet 489 sg.

Arel 201. 318. 380. 634.647. 688.º.

* *
3

Bege 259. 383. 585.

42

Birgitte 114. 204. 205. 210. 317„
394. 407. 413. 538. 585, 64.
Børge 383.

*
e

Christian 677.

2

Corfitz 678.

2
2

Dorethe 16. 35.

3

klsabeth 204. 324. 325. 647.

3

Enk 43. 200. 201. 203. 204. Au. *.
Ebbr 678.

2

406. 434. 489. 634. 665.
Erik Lhomesen 259.
Frantz 642.

Hele 678. 679. 681.

*

Helle Hekene 410. 419.

2

*

H.lvig 647.
Hoger
204. 471. Jon. 635. 66s.C
4

673. 676.
2

Jens 211.

5

3

Forgen 40. 136. 204. e7d. 47r. “3e

Ingeborg 594.

* * .

647. 665

Register.

Menskans Karen 710.
kudvig 712.

runge 647.
*

Margrete 204. 679. 688.
Redea 581.
Mette 206. 210. 488. 642. 647. 662.
668. 678. 705.

hendes Levnet 201 sa.

Mogens 677. 693.
Rels 349. 705,
2

3

—2

hans Levnet 379 sg.

2

Auf 407. 418. 635. 677. 705.

Vtto 380. 413. 665. 708.

5

Otte Holgersøn 489.
Palle 125. 201. 203. 204. 318. 380.
488. 713.
hans Levnet 634 sg.

*

5

Peruile 402.
kosensparre 647.
Sophie 135. 204. 647, 663.
Stygge 710.

Fglke. Ø7g.
Jhiume 383.

Sivike
259.p383. 585. 712.
tont.
han

*
5

Rrytte 46. 704.
Sisabeth 4s. 50. 643.
erk 689. 712. 713.
erik Otesen 704.
Fene gg. Øos.
sens Torbensen 702.
Frsine 404.

M 4s. 54. S5. 705.

Steen 46. 705.
hans Lævnets Løb 46sg.

Pl.

V

Rok¬

Register.
1

Rotkirck Ventzel 648.
Rud Birgitte 393.
Corfitz 46. 53.

* *
2

Dorethe 664. 675.

3

—

Johan 348. 356.

2

Jørgen 701. 704. 707. 713.

2

2

4

4 Kuud 331. 333. 664.

2

656.

Mette 666.

2

c

Otto 664. 666.

*

2

*

*

hans Levnet 331 6.

Sophia 701. 703. 807. 713.

2

Ryiter

Michaet de 263.

Rømmer

Inger 501.
2

Otto 501.

3

Rør Anne 665. 674.“

Egelke 664.
Karen 663.

4

Margrete 664.
2

Narkar 664.

Rønnor Anna 349. 710. 711.

hendes Levnets=Løb 348 sg.
3

*

2

2

Birgitte 351.

Claus 348. 704.

Lorsitz711.

2

Eiler 348. 349. 710.

3

Margrete 260. 701. 704. 707.
2

Larkas 348.
Marqvard 710.

*

Tønne 349.

S.

Saltense Edel 381. 472.
Sandberg Abele 519. 682. 684.
Anders 700.
* *

Chresten 700.

Kirsten 412. 700.

a

Register.

log Sope.
stroy Anne 2.

482.
9.

ot.Major 402.
Margrete

Suse. In
5

383.

357.

*Jilleborg 341. 674. 709.

.

Sophie 700.

Mrdoro Jenr 143.

Nerer Christoffer 29. 406
Neder Gerhard, hans Levnet 80sg.
Dermand 80.

Joker Baron 387.

gested Anne Malthis Dotter 413.
Ael. 604.

Lathrine 309.

ehristen Thomæsen 33.
Llaus 591. 711.
Claus Malthesen 258. 259
3

.

Dannibal 457.
iens Thomeson 260. 413.

1

Magdalene 591. 711.
Nalte Jensen 259.

l

Syg. Igg.

Shomas Thomesøn 260.

Wesn Uunt aog.

l

ong kauns Relsen (ee
Fersine 639.

Nargrete
do.
gr. 591.
p 712.

r

estLanrie
ugMortensen 60a.
duiuos

Bonggtnt Ponrten L.

Viulton. Iont Alatu¬. 1.
andn Leoner Ssa.

Skeel

Register.
Skeel Anders 7. 700.

Anne 10. 13.
* *

Berthe 368. 393. 410.
Birrette 420.

Chrsten 7. 10. 206. 209. 210. 317.½
393. 406. 410. 411. 420. 422.*
427. 700.
*

Christopher 10. 312. 428.
Charlotta Amglia 410. 420. 422.

24

*
2

*

Karine 10.

2

Margrete 10.

2

Mogens 422. 425.

—

*

Førgen Christensen, hans Levnets Løb 3uo,

Ingeborg 481.

4
*

Ide 35.

Jørgen 318.

*

*2
2

*

13. 693. 694. 695.

3
hans Levnet 411sg.
Niels 10.

Otte 10. 415.
Otte Ottesøn 211.

Tygge 10.

Skilling Andreas 669. 670,
Skram Anders

259.

Anne 258.

Brge 259. 413.
2

Christen 473.

2

Elsebet 346.

Herluf 712.

2

Jens 711.

Johanne 472.
2

*

Jver 564.

Karine 340. 343.
2

Tirstine 711.

Margrete 635.
Mette 690.
*

Niels 259.
Peder 343. 472.

4

Register.

vunmersdorf, General Major 125.
Suumer Anna 700.
9e 701.

grerw Jørgen 359. 382. 363.

gie Ame 28l. CS3. 632. 673.
*

Lare 5os.
jens 117.

Norig674.
Moritz Ibsøn 261.
Sidsel 508.

vund ehrsen 1ps.
*

*

ellen 258. 381.
Maren 472.
Margrete 479.

verling Dro S81.

voemnannus Perus Soa. 628.
venlde Ehrsken sas.
veolsen. hrstoyyer S53.
Dans Ditlev 402.
—
vrnvske Birgite 348. 7o4t.
nderdery) Birørte 47g.
D es h n
Pp .
Margreteg414.
503. 708.
Sius 5os.
Hans 479.

.

2. faren 478.

Anne 484. 485.

Grsten 482
Nourit 479.

aun Ln. Pe. n. R. Fe. Re.
87.
*oSRter
to a
vegs. Aonr g
gan.
ve. Ropolen. Cgs. Søl.

*

A.

Søe¬

Aaa

Register.
Søeblad, Svensk Admiral 280.

Søm Christen 639.

T.
Terpager Peder 447.
Thestrup Frands 227.
Thinen Elisabeth Christina von 423.
Detlev von 712.

2

Mette von 712.

Thinhuus Anne 340.
22

Lauritz 340.

Morten
341.
Thomesen
Chrisian,
eler med Tilnavn Sehestd

*

*

126.

Thurah Lauritz de 624.
Thomesøn Casten 461.

Torm Erik Olufsøn, hans Levnet 572 sg.
2

ans Skrifter 581 sg.

2

Oluf Eriksøn 580.

e

Oluf Frandsøn572.

Tornekrands Christen Michelsen 702.
Karen 503. 702.
Tot Auders 24. 30. 702.
Birgitte 349. 704. 705.
4

3

2 5

Kund 35. 402. 406.
Ove 16. 31. 35.

e

One 16. 24. 29. 35. 43. 64.7n

2
2

Breide 30.

3

Otte Andersen 702.
Sophie 29.

2
2

3 Sti Eriksøn 24. 702.

2

*

Thage 24. 43. 507. 701. 702.

hans Levnets=Løb
*
3
Trautmansdorff 161.

2

Trellund Johan 168.
Trølle Anne 207,

20 sg. 24½.

*—

9

Register.

Arole Arvid 381. 704.
Byrge 538. 540. 552.
Corsitz 604. 614.

Herlov 334. 335.

2
*

.

*
2

hans Levnet 541 sg.
*
Jacob 542. 689.

Margrete 260. 381. 664. 701. 704.
Niels 538. 679. 680. 682 684.
Øllegaard 688.

vun Martin 263. 264. 277.
U.

a, en Svensk Admiral278.
ed Begte 693. 694.695.
*

*

Birgitte 689.

Christopher 679.
Corsitz 126. 182. 529.
Oorethe 490.

*

e

Ebbe 674.
Edel 519.
ele 673.

sacob 346. 641,
kund 272. 674.
Cauritz 628.

Margrete 240. 272. 300. 311.

Rette 635. 690. 713.
Rogens 122.

uon Jun go.¬
*

Børge 381. 635. 690.
Dorethe Christens Dotter 577.
Else 24. 702.

Suigbet 260. 413. JS5. S64. 70l. 703.
707.

Sregers 258. 383. 702. 703.
Gregers Holgersøn 585.

Gregers Ibsøn 258.
Aaa 2

Alk¬

Register.

Ulfskand Holger 258. 383. 585. 674. 702.7
707.
Ib 383

*
2

2

Ib Henriksøn 703.

3

Jens Holgeriøn 260. 381. 664.
Ingeborg 581.

2

2

* Gur 674.

4

2

—

Margrete 258. 380. 635. 689.
Niels 591.

3

4

Niels Trudsøn 712.

5 *

Trude 591. 712.

Sophie 591. 711.

3

Ulrik,

Wiveke 382.

print 8. 31. 124. 507. 648.

Urne Axel
3

178.

Falmer 484. 485.

Urop Axel 500.

hans Levnet 500sg.

4

2 *
4
4
*

*

2
*

Erik 501.
Henrik 501.

Kirstme 30.
Ove 30.

V.
Valkendorph Henning 12 346.
Vandel Anna Margaretha 92¬
2

2

2*

2

*

Hans 81. 98. 99.

Helvig Marie 99.
Johan Ernst 92.

2
*

LGS

Dorothea Cathrine 99.

*

52 —
5

Ricolai 99.
Æer 28
Thale Susanue 99.

Vevner Chrisi=ze Snens Døtter479.
* *

Peder Terkildson 480.

e * Svend Pedersøn 480.

4

Register.
Wdek Greve 169.
Vedel Søren Andersøn 12.
W,12

14.

Aindoing Anders 442.
Anne 105.
Anne Sophie 442.
Jacob 441.

5

Ingeborg Dorothea 442.
Peder 310.

Povel 59.
hans Levnet 439s.
2 Rasmus
81. 105.415. 584.

B1 F *.

W.

gresker Jhon 28e.
Msto Ang. un 432.
ien on 1nt.
Bioste

ian.
ltoetarLon.

Mernsen Jom Irg.
Rroar Jnr. 32o.

Ghrstentze 318

Bhanne Mogens Dotter 478.
Nogens Jensen 479.

Mreoynde Capor a 93.
don gerduan, Herng s Birekeng 22g.
dtoe Aunn Sahorna, herndes Lom o7se.
vrder 15. 16. 98. Sro. 623. S71. 672.
Thale 600.

geden Jørpen 3a1.
vogtenmner Jns Pedersen e7d.
vrin Casten 448. 461. 464.
Christen 446.
* Christian 228.
Matthias 447.
hans Lævnet 450 sg.

Vorm

Register.

Vorm Oluf 448. 451. 465. 466. 577:6¬
Ke.

* *
*

Susanna Catharina 448. 465.

2

Søster Oiufs Dotter 572. 577.

2

Wilhelm 90. 95. 101. 215. 611.

Wrangel Hernian 121.

Wøldike Markus 212.

.

2

3.

Zitscherus Peder 316..

2

E

4

ogsr

Lf—e

9 He

M

8

8e
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—
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Liig=Tale
over

Sans EXCELLENCE
Den

Søyædle og Velbaarne Herre
nu Salig hos Gud

—vlelvegsue
til

Sssing, Eriksholmog Totterup,

Ader af Elephanten, Kongel. Majest.
Seheime=Raad, General Admiral
Lieutenant, Præsident i
Ober=Admiralitetet,

vi blev holdt i Riøbenhavn i Velbemeldte
en Salig Herres Huus i Liigstuen, i en
Høy=Anseelig Forsamling,

5

Den Høyædle og Velbaarne

A MARGUS GIOE

Brahesborg,
der. Kongel.tilRgesters
Gheime Srs og

vistise Raad, og Ober Hofmester over oet
Nongel. og Ridderlige Academie
Aar 1697 den 17 Junii.

Nu til Trykken befordree
ved
ASPER PETER
ROTHE.

Aar 1753.

28
E

CaVvond

9606008

L2E I
gün

*
Øa

X

LiomEdersEXCEI.

d

LENCE stedse har

behaget at viise sig
en høy=skiønsom Elskere af Vi¬

denskaber, og derfor ved adskil¬
lige

lige Leyligheder kast Yndes
paa dem, der ansees for Med
Borgerei den Lærde Verden

har Eders EXCELLE

CESherpaa grundede Naav

endog derved uforskyldt ve¬

nogle Leylighederstrakt sigm
mig.

Tilad derfor, store Vel
Ynderei dette trykte rindg
Blad maae offentligvidneo
mi underdanige Taknemimn¬

lighed, og tilladt jeg herme,

o

leverer en saa bekiendt Dans

Adelsmands, jeg mener den

lærde Geheime=Raads og Hof¬
mesters Marcus Giøes

kiønne Liig=Tale over deneye¬
gode, store og brave Søe¬

Heldt, Hr. Niels Juel,
tilbage til EdersEXCEL
LENCE, som til dens rette

Eyermand og værdigste Be¬
varer;

Da Eders EXCEI

LENCEiAnledning af det
Maa¬

Maaneds=Skrift, jeg til
mine Landsmænds ventelige

Fornøyelse har begyndt at ud¬

give under Opskrift af brav

Danske Mænds ø
Qvinders berømmelige

Iftermæle, naadigst hat
behaget at meddeelemig ders

rare Haandskrevne Æremi
de over en Mand, hvis Nav

billig ansees for en stor Piy¬

delse, ia kostelig Ære Pill

i de altid gtæve Julers
ad

Slægt, har jeg ved at lade
saadant prente, søgt at lade
fleere af mine Landsmænd

lodtages i den Fornøyelse, jeg
og andre haver fundet i dets

Siennemlæsning;
Jeg fordrister mig da saa¬

ledes herved, at levere det

trykt tilbage, som jeg skre¬

ven haver modtaget, hvor¬

imod jeg udbeder mig Eders

EXCELLENCES altid
vedvarende Yndest, ligesom
jeg

jeg her i allerdybeste Ærbø
dighed har den Lykke at kunde
tegne mig

Eders

EXCELLENCES

Riøbenhavn

den 22 Maji 1753.

underdanige ringe
Tienere

CASprR prrEs Rolre
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a oge

Høybaarne, Høy= og Velbaarne,

Høyædle og Velbaarne,
Velædle og Velbyrdige, Velædle
og Mandhafte,

Edle, Høyagtbare og Vel¬

Fornemme !
hvor daarligt det end er for Gud, til
Fornusten selv, i Naturens Lys, og

22

til Erfarenhed, at ønske umuelige

Ting; Seel saa hendes det doglet¬
telig, af Kiøds og Blods Skrøbelighed, at den
Tanke og det Ønske falder mangen een ind, i sær
den Betrængte og Nødlidende, at de faae From¬
me, Redelige, Retfærdige, jeg mener Retfærdig¬

hed for Mennisken) og de, som Gud i disse sidste
og onde Verdens Tider begaver med besynderli¬

8e og extraordinaire Talenter, at de faae, siger
seg, maatte blive her paa Jorden, indtil HEr¬
ken kommer.
A2
Christi

4 Hr. Marcus Giøe Lüig=Tale

Christi egne Disciple, endog særdeles oplys
af daglig Omgiængelse med hannem, de falb¬

alligevel hen i en fast lige Daarlighed, fordi ho
sagde til Peder: Om jeg vil, at Johannesskr
blive indtil jeg kommer: og giorde den Slutning
deraf at Johannes skulde ikke døe. Men dam,
ligere var Keyser Augusti Expostulation ine,

Varum, da han i sin Utaalmodighed rev Haat

af sit Hoved, og raabte tilen død Mand forhan.
Legioners store Nederlag: Vare ! Varel rede
mihii meas legiones.

En god Christen bør hverken efterfølge *
eene, eller det andet; Derfor hvad Skade
endog er for Hans Majestæt, vores Allelme,

digste Arve=Herres og Konges beste Tieneste,

i Særdeleshed til Søe=Statens hoye Anigen.

de, at vi maaesavne den Høyædle og Velbat.
os
General Admiral Lieutenant, nu Sall

Gud, Hr. Niels Juel, saa er der os doge,

tilladeligt at knurre imod Gud, at mynstrege
Huusholdning, eler og vilde sige med den e
denske Keyser til Gud: Redde nobis volmen,

architbalassom, Dominm Ncoraton Eeg
Menvivil, og vibør i det Sredtakke Ginde,
Yomyghed, for al det Gode, som han C¬
Naade har ved sa stor en Søe Helre F.
udreret, for Hans Majesters Gorie, odsem

RigersBeste, ogbede, athanester fin iden
Barmhierighed vil, som han giorde som¬

over Hr. Niels Juel.
ded Elisæum efter Eliam, og ved Josvamefter

Ulosen, legge af denne fortreffelige Søe=Heltes,
Fromme og Retfærdige Mands, nu Salig hos
Gud, Hr. Niels Juels Aand paa den Per¬
son, som vores Allernaadigste Arve=Konge og

Derre skal i den Salige Herres Sted vilde be¬
kikke og betroe til at fore hans Floder i Søen,
naar saa Guds Forsyn skal være, og hans Ma¬

sestæts Tieneste det kunde behøve.
Omskiftelse er uforbigiængelig, og vil

have sit Lob paa Jorden iblant Menniskens
Børn, indtil den store og sidste Omskiftelse skal
bed Guds Basune vorde forkyndet til de Døde,
at komme ud af Graverne, til de Levendes, at for¬
andres fra et Liv til et andet, og til alle, at stil¬

les for Dom; og som da uden Personers Anseel¬

se ingen Forskiel vil blive, paa den som sidder paa
Chronen, og paa den, som sidder bag Møllen, paa
den Ædle og Uædle, paa den Store og paa den

Ringe, men enhver faae sin Løn efter sin Han¬
del og Vandel her paa Jorden, være sig got eller
ondt; Saa vil Døden ey hellernu i Tidengiøre

Forskiel paa Menniskene, men tage dem alle bort
den eene efter den anden; Hvilket om end synes,

som Dødengiorde blinde Greb, som det skeede af
Slumpe=Lykke, og gik til i Flæng, i det at ligesaa
nart døer en Ung,som en Gammel, en Riig,somen

Fattig, ligesaa mart en stærk Mand, som en svag
A3
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Mand, en stoer og important Mand,som den Ue
tydeligste og Ringeste i Landet, saa skeer det d

alt efter Guds Raad ;thi Mennisket har ikkenoge
over Aanden, og ikkeet Haar falder af vores o
veder uden den Høyestes Villie.

Denne Guds Huusholdning med Mennisen
ne sees fra Verdens Begyndelse af, at en gu¬

lig Abel maatte falde for en ugudelig Cam¬
Haand, en from Jakøb maatte flye for en Fe¬

rig Esau ac. og saafortan; Omendskiønt den m,
vel bekiendt til de Hellige Mænd, hvilkederføem
GudsAandhar selv skrevet, ogefterladetog

Hellige Skrift, saa har den alligevel være

Anstøds=Sten til engod Deeliblam dem, in

at de trette med Gud derom: Hvorfor den Fon

meer borte Hvorfor den Retfærdigeomkome,

a

i sin Retfærdighed? Hvorfor den Trofaske
Miskundelige er borte af Landet?

rammer paa den Refærdige, ester den lgeme,
gesGierning A. Mine Fødder, siger Do¬

K

havde nær snublet derved, og han
af,
indtilar giøresigseivrerfærdig, ogat om
meddeneformastendes Tale. Jegharforigen

renser mi Hiere, og toer mine Hænder ime,
dighed, efterdi jeg er plaget hver Dag, ogm
Straf er hver Morgen der a;c.

a

Man skulde sige, at disse hellige Mem6

enddamindre kunder finder dem i de ligmen
K
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Fremgang og Velstand, thi Job giør mange og
Plorløftige Klagemaal derover: at de Ugudelige
vilve gamle og fik meget Gods, og ald deres Sæd
dlev stadfæstet ic.Jeremias gaaer saagot som
Rette med Gud derom: Hvorfor de Ugudeli¬

9es Veye ere lykkeligere? Hvorfor de Troeløse
ere trygge? Hvorfor Gud planter dem: Hvor¬

for de faaer Rødder og voxer frem: Hvor læn¬
Re, siger han, skal Landet sørge for de Ondes Ond¬
skab ic. Og Daniel protesterer ey mindre: Hvor¬
for den Ugudelige ophøyer og opkaster sig imodalt
det, somer Gud, og taler grueligt imod alle Gu¬
ders Gud, og det lykkes hannem.
Men Guds Aand opretter paafmange Ste¬
der dissehellige Mænd af deres Anfægtninger med
overflødig Trøst derimod: at alle hans Hellige
ere ihans Haand: at det er ikkun til en Tiid, at
de Onde skal skade Jorden, indtil Verden er ude:

at de Ugudelige skal hæve dem op, som en fæd
Bug: at derer besluttet, hvor længe det skal vare,
at de Ugudelige skal tale stolte Ord ic. Om der

end er den Tiid, at et Menniske regierer over det
andet, at det skal dog kun være sig selv til Ulyk¬

ke: og at han vil ramme sin Tiid igien, naar
dens Lys skal udslukkes.

Gud beviiste det med stor Magt paa Pha¬
rao, som han lod længe plage Israel, men siden
drukne med al sin Hær i det røde Hav: Gud
A4

ram¬
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rammede ogsaa sin Tiidmed Assur: Assur, siget
han, er min Vredes Riis, og min Grumhed *
en Kiæp i deres Haand: Men han setter et Us
foran over Afsur med dette Tillæg i Enden¬

Naar jeg haver udrettet al min Gierning Po
Zione Borg og i Jerusalem, da vil jeg hiem,

øge over Kongens af Asspriens store Mowe,
Frugt, og hans Øyens stolte Herlighed, og oo
han end havde besluttet at fordrive Amorirero

for Israels Børn, sætter han alligeve Tiden *
hiemsøge dem, naar de havde fuldkommet dete
Ondskab ic.

At de hellige Mænd fandt dem og endeld,
denne Guds Huusholdning, saa vel med degom
som med de onde Mennisker, seer vi i Daom,
chiom han end bejamrer, at de Ondes Foroee
delighed kaldes velgiort, og bekiender, at hom¬
Gange vare nær hengledne, da han maatte i

at det gik de Ugudelige vel, at deres Hierie
Tanker fik Fremgang, at de vare lykfsaile,
Verden, og bleve meget Rige N. Seel sage,

rerter han sig igien af al sin Tvil med Tro

Tiden: Indri, siger han, at jeg gike til gom¬

Helligdomme, og gav Agt paa deres Cne

Og han storkersig med denne Forsikring i Cioen
a der skalgaaedeRerfærdige vel- at de skialge,
de dem, naar de ser hen paa den ugndelige

at de skalleover dem. Andre Guds Holen

har ey mindre her og der i Skristentrøste
4
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mned Tiiden: Det skal ikke saa gaae henmed dig,

a du raser saa mod Gud ac. og den Trøst, som
de har trøstet dem selv med, passer heel vel til alle
Fromme i alle Tider, at den Dag vilkomme, da

Gud vil gtøre Forskiel imellem den Retfærdige
og den Ugudelige, imellem den, som tiener Gud,
og den som ikke tiener Gud.

Bort derfor med den store Formastelse at
vilde udfritte de Aarsager, eller at ville plage sig

elv med frugtesløse Bekymringer, hvorfor Gud
kager de Beste, da de kunde leve længere, bort,
at vilde mistykke derpaa, at de nødvendigste og

meest nidkiere for det algemene Beste maae sav¬
nes, eller at vilde dømme af de Frommes Mod¬

gang, eller af de Ondes Medgang her paa Jor¬
den, som Gud gav ikke Agt derpaa, hvorledes det

tilgaaer iblant os, hvad heller det er got eller ondt,

tienligt eller utienligt: Det giør du, og jeg tier,
du mener, at jeger ligesom du &c. ja det er ey al¬

lene daarligt og formastendes, men endogsaa en

farlig Fristelse, at ville gruble og randsage i saa
store Hemmeligheder; thi de Ting, som Gudgiør,
ere os forunderlige, vi kunde ikke kiende dem;
Han giør, hvadhamlyster, og hvo vil sige ham:

Hvad giør du? Det beste Raad i alle slige An¬
fegtninger er derfor, at tage Fornuften fangen

under Guds Lydighed, at tilbede hans Almagt og
hans Viisdom ialle Ting, og den sikkerste Slut¬
ning imod alle slige forfængelige Dommes Far¬
A5
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lighed, som Kiød og Blod tilsiger, at ingen kam
med Vished dømme ide om de Gode af dere
Væstand, eller vel om de Onde af deres en
stand. Ligesaa lidet deres Livs og Døds Tm

angaaende, for at være kort eller lang, lyksals
eller ulyksalig, uden dette eene: at alle Menniske¬

skulde døe: Som debleve alle af Støv, saaskm¬
de de alle til Støv igien, med eet Ord: At Kim¬
ten og Hveden skal voxe og afhugges tillige mn

hinanden, endog enhver har siden sit eget Som¬

at bevares: Hvilket en Hedensk Poet har Fen
vel skiønnet, der han har kaldet Dødenen Ao
vendighed: Eqva lege necesfitas fortirmt *

lignes a imos: Efter en billig Lov, siger hoem¬

er Nødvendighed de Høyes og de Laves og
Lod.

Sielens Ypperlighedeler Udødelighed eo
eyhellergiøreringeste Forandring derudisn ge

skielimellem de Godeog de Onde,at Aandenim,
soligedanudafdembegge. Dehavealleeensa
mtet, end et andet Dyr; chi Sielen er ikkem

derledes Menniskets Legeme, endsomenkome.

Ladning ier brøsfældigt Skiberum; er Se¬
rummet lak ogbrusten, gaaer Ladningen ige

vets Bunde: End en dyrebar Pere en ho¬
Pung, Pungeni skykker, tabes Perten igen
og som Skriften taler: Den er et uskarem,
LiggendeseiLegemers skrøbelige Lerkar.gteie¬
k
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met brudt, og som i sønderslaget, farer Sielen
verfra, til sit IIS, til sit Stæd.

Gul=S høye og hellige Navn være æret
derfor til evig Tiid! Thi havde efter Syndefal¬
det Legemet, ligesom Sielen, blevet udødelig,
hvad havde det da ikke været for en Elendighed,

sboe paa Jorden, som var i Gllds Almagt, at
8løre saa vud og saa stor, som ham lystede, indtil
den store Omskiftelses Dag; og, hvad Fare
avde der ikke været for Legeme og Siel, at holde
aa lang Tiid ud, imod mangfoldige Fristelser,
og imod alt det Onde, som den oprindelige Synd

føder af sig i vores Legeme til Fordervelse, efter
Verdens Kiødets og Dievelens Tilsigelse? Har
dog Menniskens Ondskab tvunget Glld, til at
lade bortskylle ved Syndfloden af Jorden alle de,
som havde Aande, faae Siele, otte allene iblant
Mennisken undtagen, sombleve bevarede i Moe

Ark? Sodomæ og Gomorræ Synder, at han
har maat ødelegge samtlig Mennisker, den gandske

Egn og alle de Steder med Svovl og Ild! hvad
or et selvraadigt og ugudeligt Liv vilde det da ikke

bliveher paa Jorden (jeg frygter for verre, end i
□oe og Lorhs Tider) dersom Mennisket vidste
sig at have Respit, og at kunde leve indtil Christi
idste Tilkommelse? Efterdivi, somere vis paa,
at den Tiid vinulever eller kand leve udi, er uvis,
oglangt kortere end den de levede udi paa de Ti¬

der, visynde, desto verre! dog hen herpaa, som
vores
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vores Livhavde ingen Ende, og ingen Regnskab
Dag var i vente

Den største Medgang er ofte den nærmesk
Fare for Menniskets timelige og evige Velfærd

Et Skib, som for fuld Vindkuldseyler, ikke ulid
og derpaa er Jeroboam og Saul to merkelige,
Exempler, thi denne tiente Glld, medens he¬
togvarepaa sin Faders Asener, den anden ligen,

des, medens han var en ringe Tienere; iie¬
ophøyedetil Kongelig Værdighed bleve de Gim¬

begge nlydige, og forlode hannem: Jerobsm
logsig til Afguds=Tieneste, med flere andre 2e¬

derstyggeligheder og kom Israel til at synge,
Saulhente Raadhos Spaamænd og Troldson,
og fortørnede Glld i mange andre Sykket *

(DeteriGulds Domme, hvor Jeroboam sog

hen, men vivide, at Saul døde i sin Spid I
var sin egen Mordere.) Hasaels Exempeler son
ligedan thi medens han var ien ringe Stom¬

pigverede han sig saa høyt af Dydog af F

atder Elisæus grædendes advarede hannem

det meget Onde, som han skulde giøre i Jire
naar han blev en Konge Sprien, spurdte m

Propheten ad, om han var en Hund o¬
komdogey snarere paa Thronen i Sørien
han jo forovedealt der Onde mod 7stael,
Propheren havde sagt, og hanselvhavde o¬

atværeen Hunds Gierninger. Men fogtem
kesved,naar seglæser, at Salomon, bongen
a

over Hr. Niels Juel.
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vde velsignet med Viisdom, Ære, Magt, og
Rligdom, frem for alle Konger og Mennisker paa
Jorden, og intet kunde ønske eller optænke, som
Estodhannemstraxtil rede, han forlod dog Guld,
dlevmidt ihans fulde Styrke svag for det svage¬
ske, oglod sig forføre deraftil at dyrke afmægtige
ogstumme Afguder. Saa besværligt er det uden
ifrygte Glldinderligen, uden at give nøye agt

Paasig selv, og uden Gllds besynderlige Naade,
Kimodstaae de Fristelser, som følger med Lykken,

Kikke vorde kaad og slaaebag op, naar man bli¬
derfeed; En Mægtig og Lyksalig Mand lignes

derfor ikke ubilligen i mine Tanker ved Guld¬
Jovedet, der falder let omkuld, naar isteden for

Kaabber=Fødder, detstaaer ikkun paa Leer=Fød¬
der; Eenlyksalig Mandligeledes, thihanerikke

angt fra Fald, naar i steden foratbygge sin Lykke

i Verden paa Gudfrygtigheds og Kierligheds

faste Grundvold, hanstræber og naaer dertil ved

ulovlige Midler paa Hyklers, som Achitophel,

Doeg, Siba, og andres deslige egennyttige
Trøsteres ugudelige Veye.

Modgang og Forfølgelse angaaende, saa et
jeg vel af Mening, at den er ikke saa farlig til
Mennisket, som Medgang og Lykke, efterdi Kor¬
setfører os til Glld, og vi vide af Gllds aaben¬
barede Ord, at han revser den, han elsker, og
hudstryger hver den Søn, han annammer Men
saa ere dog kun heel faae, som kand bære Mod¬
gang
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gong og Forfølgelse med Standhaftighed, 9
vel ingen, som zo i det ringeste krymper sig ve

dets Møye og Byrde; Vivide af Erfarenhed,*
den betager ofte Sindet sine Kræffer, at raisonse

re fornuftelig, og af den Hellige Skrift, som e

bedre Lære=Mester, at et Menniske, overveldet g
Modgang, staaer i Fare, at forledes derover si¬

in Pligt imod Gud selv; David i hvor Gi¬

frygtig og stærk han var, dertilmed salvet “
Samuel, fuldkommen forsikret at vorde en Kon

geover Israel og Juda, seel saablevhanallige,
vel saa mistrøstig over Sauls Forfølgelse, *
han fortviler om Frelseaf sine Fienders Hænde

Og om han en og anden steds i hans Psalmmn,

setter sin Tilidog sit Hierte til Güd: Mi Se¬
forlader sig paa dig, jeg forlader mig paa om¬

Vingers Skygge: Gild er min Klippe, ie¬
Frelse, min høve Beskjermelse ic. Saa fale¬
han dogfra sin Standhaftighed paa andre So¬

der, ogberyder sin Hierresstore Møye og Form¬,

gelse: Vandet, siger han, er gangen id

Sielen, jeg er siunket ned i dybt Dynd, oe¬

længe vil dualdelesførglemmemig? Hvor semg,
skal jeg have Angest i mit Hierte daglig, og o

Fiendeophøyesig over mig n. Og Iob, p
taalmodig han end og var saa præsede o

Modgang og Trængset hannem diste forvien.

Ordaf Munden: Fortabt vorde den Dact )

hvilkenjegerfødt, og den Nat, paa hvikenme,

sagde, en Drengerundfangen u. Hvorngegn
fe
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srkeenskorApostel- og som meente velhøytomsig
selv Skuldeendalle forarge dem, saa vil jeg dog

rkeforargemig paa dig, hvor nær, siger jeg, var

venne store Apostel ikke at lide Skibbrud paa
Trøen, der han saae Christum saanær, at de kunde
seesafhinanden, blev dog i Christi Aasyn bragt
der hen af et ringe Qvindfolk, at han i ringere
Tiid, end tvende Hanegal, forsoer sin Mestere
krende gange; saa svag er Kiød og Blod i Møde
Sang, i Fristelsens og Bedrøvelsens Tiid.
Ingen, hvad Samvittigheds Roes de end

kand have, at deres Kald er af Gud, og at de
landrer gudeligen, eenfoldigen og redeligen, som

de meest kand i menniskelig Skrøbelighed, inde
bilde dem derfor, at de maae jo være stædse paa
deres Vagt imod Faren af alle Slags Møye,
Modgang og Forfølgelse, og vi behøve al den

Hielp, som Christus beviser sine Disciple, at han
bad for dig,siger han i sær til Peder, som dristede

paa sig selv; thi neppe en vil undgaae, at han jo
en Tiideller anden, i en eller anden Maade maae
prøve Modgangs Byrde, og behøver at bevæb¬

nesig til Striidderimodmed Bøn og med Tagl¬
modighed; Hvo vildet meent, at David, som

tiente Kong Achis trolig og vel, han jo skulde kun¬
debegaaet sig i hans Hof? Kongen, som gav

selv David det Vidnesbyrd: Du est redelig;
Dan bød dog David at qvitere Hoffet og Ar¬
meen
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meen, fordi, sagde Kongen, du behager F¬
sterne. Det saae endda verre ud for Dame“
der Darius, de Meders og Persers Konge
een absolu og souverain Monarch, for at forngg,

hans Fyrster og Lands=Fogeder, lod imod F
Villie, og imodsit eget bedre Skion, kaste en so¬

gudfrygtig, og en saatroe Tienere iLøver=Kulcen,

Deslige Exempler ere mange i den Hellg,
Skrift, og Summen er, at Mennisket vilaltidoe

rei Fare, saalænge Legem og Siel er tilhobe

paa Jorden. Een oprigtig Mlardochæus *
og da vorde prøver ved Forfølgelse af en mynnge

gierrig og opblæst Haman Een troe MeFen,

bosethmiste sin Egendom ved falsk Angivende,
en utroe Siba, og hvovil tvileom denne Som¬

hed“ Fandt jo Zedechias en løgnagtig og sen
Prophetes Medhold i Kong Achabe Fom¬

Der han slog en sanddrue Michæam, Go¬

egen Prophere paa Kindbeenet Og med gen
Møye og Modstand af en ugudelig Som¬

ballar og Tobiæ, med deres Anhæng, so m

til paa Livet, maatte ikke en gudfrygtig ien.
mias, Guldsegen Tieneste, bygge sione Fo¬

ned Sverder iden ene Haand, og med Ao¬
Steenen iden anden Haand?

Dr Verdsige Historier ere opfslde
Fuln Casris Germamich, Bellseri o.

alov, Dewirs og andre haade Skim¬

hvikefor svre og true Sienersk al Bioo,

over Hr. Niels Juel.
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Kborde myrdt forgieves og at undergaae, i mine
Lankeren haardere Medfart i Live, end Døden

seid, somgiøren Ende paa alting.
Grevens af Strafort Historie er skrekkelig,

men værd at erindre, i sær som et Exempel af de

kørste Dyder, og af den bestandigste Troskab, en
Undersaat kandbevisetil sin Konge, ogtil sit Fæ¬
derneland; thi han i Haab til at frelse Kongen

selv, og at dempe Rebellionen ved sin Død, lod
Kongen ingen Roe,mentvang ham, saaat sige, ved
indstændig Bon og Remonstrances for det al¬
gemeene Beste, til at underskrive hans Døds

Dom, da dog hans Conduite var befunden saa
priselig i sigselv, og hans Administration saa

(onforme med Loven, at en nye og særdeles Lov,
at mange smaae Forseelser skulde ansees for en
capital ogstrafværdig til Døden, blev for hans

Skyld giort, derefter at dømme hannem fra Li¬

det; Een Lov, som Rebellionens Chefø holdte
selv for saa skammelig og uretfærdig, at endog i
Frygt for, at deres Anhang maatte derover fra¬
falde dem at var Greven ey snarere exeqveret, det

de den jostrap derefter casserede.

Langt fra imidlertiid, at Grevens af Sera¬

fort Død kunde formilde de forbittrede og
blodtorstige Rebeller, de toge Mod og Fordeel
deraf tillige Deel imod Kongen selv; Her maae
del Haarenestaae paa ens Hoved, ja vore Efter¬
kom¬
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komere skal for Gierningens utrolige Grusomhe“

neppe vilde give vore Tiders Historier Credll
at ien Ellds Salvede, en Gudfrygtig, e
From, og en Retfærdig Undersaatternes Re¬

genter, som han maatte have været en Unde“
saat, en gemeen Mand, og som Proces have

kundet fores og været tilladelig imod hans hellge
Person (Ugudelighedover al Ugudelighed !) bie

under Skinafen lovlig Adfærd, (che scoules
Lords Spiritual and Temporal var da ophæve

stillet for sat Ret, beskyldet, dømt til Sværdet
en Deel egne Undersaatter, og dertil beskirkee

Dommere, og harmaat rekke sin Hals frem
halshuggespaa et offentlig Schafaut, hvorge

de Kongelige Børn, som vare fødte Arvinget
Kronen, maatteflyeudaf deres egne Arve=Rigen
om de ellers vilde undgaaelige mordiske Volo ,

Ondskabafen voldsom Usturpareur, som med,
Selskab Chora Art, under Titel af Lovmesse,

fribeders og Privilegiers Prorector, dem,

rer Guds og Narurens Lov, dealmindelige Fen¬
ter, og desærdelesrrende Kongerigers Arto, )
andt i saa Maade paa, at regiere over tiem¬
Kongeriger ved en semlet Magt af Reoo.
som soldtedem sclv til al Urerfærdigheds Com¬

ste, og deres lovlige Libertet for en uodig ,

bertinage.

Under slige Møyer og stere Besværligden
maae Meniskers Sind og Siel atbende,
4a
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kabt

tll Moye, ligesom Gnister flyer høyt op; Men
lad nu Siel, Sind og Legeme undergaaehvad
Møye og Arbeyde dem er tillagt, saa hvor tungt
det og falder til Mennisket at bære, indtil at klage

med Israeli Ægypten over deres haarde Byr¬
de, saalættes doget Gllds Barns, en ærlig og
kro Mands Siel og Sind derudi, at hans Gier¬
ning er for Gud, at hans Kald er lovligt, til

Guds Ære, og for det algemeene Beste, og om
end alt her i Verden skulde feyle; at den troe

Tieneres Løn: Gak indidin HErres Glæde, vil
ikke feyle dem, som vandre redelig og ere troe,
om Moses var i Guds Huusholdning; En
Trøst, som Guds Fyrster selv, de Stormæg¬
tigste herpaa Jorden behøve, og ikke kand und¬
være ideres mange og svare Byrder, hvilke ikke

anderledes, end Torne med Rosen, følge med

Regimente, Krone og Scepter, ofte til større

Fare og Ulykke for dem, fra deres egennyttige
Tieneres oghykkelske Leye=Svennes, som de ere

omringede med, hemmelige Practiquer og Intri¬

guer, end fra deres udvortes og mægtige Fien¬

ders aabenbare Fiendskab og store Krigs¬
Magter.

Denanden og ey mindre besværlige Skiæb¬
ne, ja ofte farligere for Lande og Riger i mine
Tanker, er, naar de som blive tilbage paa Jor¬

den, maae savne dem, som Gudtagerbort iblant
Ba
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de Retvise, de Redelige og de Dygtige i Landet;
thi disse borte og vel forvarede imod al Verdend
Onde, hendes det ofte, at de andre ere som vilve
farende Faar; Der Israel tænkte, at Mose¬
oar ikkemeretil, allene fordi han forhalede pa
Bierget,over den Tild de ventedehannem tilbage,

Folket raadvild og Aaron frygtagtig slog de dem
amtlig til Afguderie; Saa snart de fatteder

Dommere i Israel, gik det ilde til; Enhve
giorde hvad ham lystede, og Saloms“

dødfaldt Israel fra Roboam for hans haate
og daarlige Svar til deres udsendte Mænd om
Lindring af utaalige Byrder.

Vivide af de verdslige Historier, at Ale,
andri Magni Afgang var Grækiske iionen

chies torale Undergang: at Epaminonden

dræbt af Fienden, vies Reipublicæceciderien,
X mamkestum fun, Patriæ Gloriam natam
erstinctam cum eo fuiske; Republigen,
Kræster faldt medhannem, saa at enhver kome¬

skiønne, og det var aabenbare tilalle, at Fetm

nelandets Gloriefik Liv, oggikudmed haningen,

Og hvad Forandring gav det ikke til ig,

Ondt, der en grum Tiberius, og en Tpim¬

Eero fuldre paa en from og høypriselig Airn.

stus. Saastor Forskiel er der paa Mænde, )
NaadeforRigers og Landers Velstand, oo

paa Mend, paa dem, som Gudbeskkra

dm, som han lader opkomme i sin Zem
fot
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for at forstyrre, straffe og hiemsøge heele Na¬
tioner.

Deslige Exempler ere i vore Tider mang¬
foldige, som jeg for Vitløftighed vil forbigaae,
og for Curiosite allene andrage et eneste, for dets
besynderlige Omstændighed; at der en stor Ge¬

deral, allerede til Hest for at recognoscere een
Lost, og i Begrebatereqvere enstor Entreprise,

bar skudt ihiel af en Styk=Kugle, og de Gemeene

medheele Haaben fornam at han var død, var der
blant Generalerne Tvilraadighed og Ophold i

Execution, de raabte da alle paa den døde Gene¬
kals Skægge, en Hest som han pleyede, og de saae
lgesim alletider at ride paa, at man skulde kun stille

den for Armeen, saa vilde den, som tilvandt med
sin Herre, føre dem hvor deskulde gaae hen.
Det var de Gemeenes Daarlighed at sætte

deres Haab i et Bæst, men Grunden deraf var
dengandske Armees Tillid i Generalen; det ud¬

viste sigogsaa i Gierningen, hvad Mangel af en
god, en important, erfaren og en velyndt Mand
betyder, efterdi med Generalens Død blev in¬

tet af hans store Dessein, og en ellers til stor Suc¬

cess vidt udseende Campagneblev gandske frug¬
tesløs.

Menhvortil det Exempel, og flere af høyre Na¬

tur, som Erfarenhed udviser daglig, efterdi den
B3

Hel¬
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Hellige Skrift er en fuldkommen Hiemmel, at or
er en Straf af Gud, naar de Beste og Høys¬
begavede maae savnes, truer jo Gud Mennisken
med fulde Ord, at han for deres Synders Sky

vilborttage de Trofaste af Landet, Fyrsterne, o
Stærke og Krigs=Mænd, Dommere og Pi“¬

pheter, Gamle, og de, somere Anseelse, og er o¬

da, som deti Sandheder, en Straf, saa vil F
Gudogsaa, at vi maae sørge derfor, ja han dim

ner selv Ørentil Tugt, og vil at viskat føle nee¬
han slaaer os.

Det er derfor og i Særdeleshed tiladen,
for osi Dag, at begræde og beklage den Hoo.

leog Velbaarne Herrestil Chaasing Triog,

holmog Torterup,Ridderaf Elephanten com¬

Kongel. Mayts. Geheimeraad, General *.

miral Liemenant, og Præsident i Ober Ao¬
raliterers Collegio, nu Salig hos Gud, *
Niels Juels sørgelge Afgang; thi vi hoat
kemist idenne Høyedle Herreen Mand, der
mange Lige; Neyl der fødes faae saiadom¬

Mænd i er gandske Secuo: Man kand pen
lige Mænd paa Fingerne, og der er som g

Davids tre formemmeste Kæmper, dererem¬
faaetil af det Slags.

Din Salig Herre var, a den stund p¬

saaesblam os, en Tempelog en Bolgssogn
levende Guo, e Speyl og et Cxemde
c8g
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Dyd, Retfærdighed og Fromhed, han var en
Ære for det gandske Fæderneland, efter hans

Navn □iels, en Seyervinder, og efter hans
Vaabens Betydelse en skinnende Stierne, som,
saa længe Jueler ere til, vil oplyse den gandske
Familie og give den Anseelse, saa vel uden Lands,
som inden Lands; Han var en troe Kongens
Mand han var en tapper og en lykkelig Søe¬
Delt, nu omstundergandske ulige igandske Eu¬
kopa.

Han var tillige den beste Mandtil Qvinde,
den frommeste Fader til Børn, den beste Hus¬
bonde til Tyende. De Blindes Øye, de Haltes
Fødder, de Fattiges Forsvar, og hvo kand nok
eskrive hans besynderlige Mildhed, Sagtmo¬
dighed og Omhyggelighed, hvormed han begeg¬
nede alle dem, som stode under hans Commando,
de ringeste Matroser,saa vel som de høyeste Office¬

rer Denne store Søehelrog fromme Mandlod

lisse nyde, hvad dem tilkom i Tienesten, og deres
Deel med hannem, i alle hans store Seyervin¬

dingers Ære, som Gud gav hannem Lykke til,
og han igien gav Gud Æren deraf; han deelede
ogsaaaf sine Seyervindingers Ære med de ge¬

meene Matroser, saa vit dennem kunde tilkom¬
me; For dem bar den Sl. Herre en stor Omhue,

at deres Løn, som dem allernaadigst var tillagt,
blev dem aldrig under hvadsomhelst Skin be¬
skaaren; Den Sl. Herres Kioken var som et

B4

Spise¬
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Spise=Kammer til de Syges Underhold, og ham¬
Videnskab i Medicin og Chirurgien tiente ikke h
det til deBlesseredes Cur ogi Curen ved hans O¬

syn til en omhyggelig Medfart af Doctor o
Feldtskærer, hvilket alt formaaede ogsaahos em¬

hverisær saa meget, at alle medlige Troskab, d
af Kierlighed og Tillid til deres fromme, fors
tige og kække Anførere, skyede for ingen Fo¬“

men fuldtehannem gierne, hvor han vilde føg

demhen, gikigiennem Ild og Vand, som til d¬
Dands, og tvilede aldrig om Seyervindinlg¬

Men herved falder mig denne Tanke iim,
hvorfor Gü2 opfyldte i Særdeleshed dem,
Nand med saa mange extraordinaires Giaoe

udvalde og gav hannem Lykke til at udføre o
mange og saastoreTingforhans Majts Giotig,

for disse Rigers beste Tieneste: Torde jeg¬ o
Budlogduvildesvaremig paamin Daarlige

da vilde jeg vel adsporge dig her, om dine em

sager til denne store Mands Præferens oom¬

Dutier, min GUldl uden Tviil vil du vie en

dermed hen til dit Ord: Var det da ikke,

Retfærdige Guld, fordi han var Belyndenn,
hed og frem for mange en sagtmodig Fo¬
om Mosee, tillige saa pompø og sa fo¬
Hierret, ar han aldrigophøyedesig af oine oen¬

dts Gaver: Var der kke, ou eneste Fom¬
Kienderel fordihanester dit Kald havde m
lerunderdanigske Pligt allene for Dynie, an
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sin Gierning, og med et eenfoldigt Hierte tiente
sin Gud, og for dit hellige Aasyntiente sin Konge
ogsit Fæderneland? Jal Jal det er saa Retfær¬
vige Gudl efter dit eget Ord, at du giver de Yd¬

myge Naade: At Viisdom er hos de ydmyge,
ogat de Oprigtiges Fromhed skalledsage dem;At
Ydmyghed gaaer for Ære, og at den, somer
lagtmodig, han er en vittig Mand: At du vil
boehos en ydmyg Aand, og giøre de Ydmyges

Aandlevende; Thiman hørte aldrig denne gode
og brave Mand prale og prange med sine store
Tienester, eller anmasse sig Æren af hans mange
og lykkelige Seyervindinger: Æren bør Gud:

Var altid denne Gudfrygtige Søeheltes Mund¬
held, naar en eller anden vilde berømme hannem

derfor; Jahvoder kun saae ham, uden at høre
ham engang tale, maatte med al Vished dømme
af hans Væsen, af hans Geberder, og af hans
Fagter, at han var en eye=god Mand, ydmyg
af hans gandske Hierte, og at han vandrede i

hans Hiertes Fromhed paa en fuldkommen Vey,
aaledes at han ey allenegiorde det, som var got,
men det Gode han giorde, at han ogsaa giorde

det vel, i al retsindig Eenfoldighed, hvorfor og
med al Sandhed kand rettelig siges om denne
fortreffelige, nu Salig hos GllD, Herr

Niels Juel, det somfor har været sagt af en
pis Mand, om den uskatteerlige fordum Cance¬
ler i Danmark, Sl. Hr. Christen Thomæsen

Sehested, der mange i en stor Forsamling, en¬
B¬

hver
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hver for sig tillagde denne besynderlige Guds o
KongensMandsærdeles Dyder og store Qvaliik

ter Athan seløvidste ikke,at han havdeen eneste“
alle de Dyder og Fuldkommenheder, som enhve¬

rostehannem for, og er det, som giør nu Bey,
ges, enhvers udisit Slags, deres Amindelse o

skinnende, og deres Berømmelseevigvarende i,
til Verdens Ende.

Lad derfor Ægypterne udfritte, saa *
Menniskets skrøbelige Hierne kand formaae

præservere Legemet imod Forraadnelse, ved o

res dyrebare Balsamer, og dermed prætene,

imod Guds afsagde Dom, at deres Døde F
ikkeblivetil Orme=Mad eller til Støv og Amn

men til Posteritetens Forundring stedsevare¬

Mumiæ; Ladde gamle Romerehave sat Fo¬

under deres Afdøde, for at føre demop iblam

res Guder, formeenendes at giøre derved Fem
Amindelse udødelig paa Jorden: Oø¬
Pavenanmassesig, dersom Guld allene hat
forbeholden, at canonisere hvem han behage.

Hellige. Vi lade det blive derved allene,
prise vores DødesAmindelseudødelig paa 2¬

den, naar de har frygtet Gud, og været kiog¬

deres Konge, leverveloggiorr vel, været om,

dige og oprigtige a Handel og Vandel o.

Falskhedog uden Hyklerie, godgiørendesp
res Ræste, og maar vihar set dem, io mp,
kommen Tillidri esn Christi Fortienese
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del, og derpaa i Samvittigheds Fred døe
salig.
Saadan en Amindelse har den Høyædle og

Velbaarne, nu Salig hos Gud Hr. Niels
Illel iLiv og Dødladerefter sigiblant os, og er

vet, som vilgiøre hans Navn udødelig, at næv¬

nes iblant de største Søehelter, og iblant de beste
Mænd, somhar været her paa Jorden; Jegag¬
ler efter allernaadigst Befalning at tale noget

derom, og saa vit mueligt, for Materiens Vit¬
lsftighed og Overflødighed, at forestille i største
Korthed, udaf den Sl. Herres store Bedrister
og mange gode Gierninger, en fuldkommen

Mand, saa vit et Menniske i Fuldkommenhed
kand opnaae til en herlig Amindelse paa Jorden,
og til den største Belønning i Himmeriges, det

evige Livs, usigelige Glæde og evigvarende Sa¬
lighed.

Denne Høyædle og Belbaarne General
Lieutenant, nu Salig hos Gud Hr. Niels
Juels Indgang i Verden var udi Christiania
i Norge Anno 1629 den 8de May.

Velsig¬

net af Gud, idet han har haft Christne Forældre,
hvilke og strax efter deres Christendoms Pligt,
lod hannem ved den Hellige Daab indlemmes i

den Christen Kirke til de Helliges Samfund.
Lyk¬
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Lyksalig i det at han var paa Fæderne 9
paa Møderne af en Uhr=gammel ypperlig og am
seelig Herkomst: De Jueler og de Sehestede“

Hans Fader den Høyædle og Velbaarne Erlgg
Jueltil Hundsbech, fordum Danmarkes F
ges Raad, og Befalnings Mandover Aalbol¬

Huus, hvortilhan blev allernaadigst beskikket “
ter lange og mange Tienesters troe Forretningen
Og hans Moder, den Høyædle og Velbaatm

Frue Sophia Sehested, en Gudfrygtig, om

og dydig Qvinde, Claus Mlaltesens Sey¬

steds til Høveriis Befalnings Mand Fe
Arensborg Slor, Daatter.

Dersomdet var ikkekundbar ivore Tider, o
forvore Tider, af Danskeog andre Historier“
visligt, at der harværet Mængde af storeogy,
perlige Rigets Mænd iblam den Sl. Herresooe¬
fædressaavelpaa Fæderne som paa Møderie *

de, hvilke baade med Raadogmed Daad, o

Hierneogmed Haand, harfra mange Humoen
AarherunderstørterKongernes Høvpriseligen
gieringer og Rigernes ønskeligeLyksalighedse

Dagi Dagerenhverester sin Maadeandem.

Flidog Tidi Herre= Tienester og Forreningen
kundejegoplyseogdemonstreredes Sandheo

mangfodige Sxempler, naarseg mulegger o¬
det somerfarenhedbekræsterigandske Nar.
og Famiier Naturen isin Virkuing bevsenn
SlagsskabreLing, somharLiv og Aande.

4

over Hr. Niels Juel.

29

vonalem, sensitivam og vegetativam, saa føl¬
Erjo den u=imodsigelige Conseqventz deraf, efter

Øoetens Ord: For en lyksalig Fødsels Præro¬
Sativer, at som i eqvis a juvenis, saa er det

ligeledes i Almindelighed imod Mennisken: For¬
des creart a Fortibus Kbonis,

IEsus Christus en sand Glld af Evighed,
Rder i sin Menniskelige Natur en stor Beviisning
derpaa, i det hvor dybt han endog har vildet

fornedre sig, indtil at være liig en Orm, og
kke have at helde sit Hovet til, indtil at vilde

fødes ien Heste=Stald, og have for sin Vug¬
se en Krybbe, forhaanes, bespyttes og
korsfæstes, saa har han alligevel vildet ære en an¬

seelig Herkomst, da han efter Kiødet tog sin
Oprindelse af Juda Stamme, af Davids
Sæd, som var en Konge over al Israel, og
Juda vildehedeen Konge, jeg er dertil født: Og
derved, som forbemeldt, har vildet sættet Priis
paa en anseelig Fødsel, og tilligelegitimere Or¬
den og Distinction iblant Mennisken.

Gaae vi til Gulds Regiering i hans Æres
og Herligheds Rige, da er der jo Orden iblant

Englene, Rang og Præferentz iblant de Udvalde;
Gud har giort Forskiel paa Himmelens Firma¬
ment, imellem de større og mindre Lys, at oplyse

Verden; Og Guds udvortes Theocratie, saa

længe hand førte den selv synlig over sit udvalte
Folk,
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Folk, er enklar Beviis paa anseelige Stænder
uforbigængelige Nødvendighed i en Souverah
og Monarchiqve Regiering.

Det er eymindre af Gud selv, baade førem
den udvortes Theochratie begyndte, og siden den
ophørte, at Hedningerne har skiønnet ved Naim

rens Lys, at al ordentlig Regiering behøver *

føres af distingverede Personer; og deter ved “
større Lys iblant os Christne, nemlig af Gun¬
aabenbarede Ord, at Fyrster, som Skrifte¬
ærer med den Titulaf Guder paa Jorden Keyse

og Konger, for deres Stormægtigheds Gio
og Soelskinnende Fødsels Prærogativer, )
altid staaet, og endnu staae, og vil indtil 2

dens Endestaae paaderes af Guds Naade hen
ogimmortale Extraction, at regne deres Arven

Retog Successiontilderes Throne, som fødde¬

Krone og Scepter.

Det kand ey heler anderledes være, em
Stormægtiges paa Jorden (jeg meener Soo¬

rain Monarchers) Glori, Skkerhedog Inteme,
maae jø versere under en uforbigængelia Fm¬
vendighed af Undersaatrer som fore Seme¬
Hielmog Vaaben, esterdi om deend i ake *
derester Conunerurers Udfald, har foranden.

forandrerdaglig deres Marmer, iale ande¬
reshøye Anliggende, saahar dedog alorg ee,

ftraden Marme i fordum Tider, vgr ogge¬

over Hr. Niels Juel.

31

endnu i vore Tider, og vil ey heller vige derfra
ndtil Verdens Ende, men forblive derved, som

TUryggeligt Arcanum Imperii, at eylade ansee¬

ige og distingverede Slægter ophøre; Den viise
Salomon siger derom af de fremfarne Tiders
Erfarenhed, at en Slægt forgaaer, og at en an¬
den kommer op; Og hans Efterkommere har li¬

seledes fra gammel Tiid her eleveret,eleverer

i

vores Tider, og vil stedse efter vores Tider, saa
ænge Regiering er til, indtil Verdens Ende ele¬
dere iblant deres Undersaatter og Tienere til
Okiold, Hielm og Vaaben dennem, som de for¬
bum har dømt, som de dømme i vore Tider, og

som de efter vore Tider skal dømme, at være det
bærd for deres Dyd, Meriter ogtroe Tienester;

Ogtilydermere Distincion i Stænder har de for¬
dum giort, giøre nu, og vil herefter giøre Fyr¬

ster, Grever, Marggrever og Baroner, hvilke de

ligeledes har fordum forsynet, forsyne nu i Ti¬
den, og vil i 8 remtiden forsyne med distingveret
Vaaben, for dennem og deres Descendenter

medeet Ord, der feyler lidet i, at jo Distincti¬

on i Stænderer jo Sielen af en Souverain Re¬
giering.

Men Daarlighed over al Daarlighed, og
aabenbar Synder, og bør at agtes, om nogen,
hvad heller de ere fødde Arvinger, eller selv har
erholdt Skiold, Hielm og Vaaben skulde vilde

hofmode eller ophøye sig deraf frem for andre;
en¬
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enhver takke Gud med al Ydmyghed for han
Naades Gave, som noget, der ingen kam
ziøre sig selv: Det er ey heller giort dermed, 4
være i Possession af Skiold, Hielms og Vam
bens Arve=Rettighed (et Drog kand være det F

gesaa vel somenbrav Mand) Ney! Ney! lange
derfra der hører mere dertil, at distingveres mie
disse og slige Prærogativer; thi jo større Extra¬

ion, Distinction og Elevation til Stand, *

Æreog til Værdighed, jo større Obligation *
skinne frem for andre i Gudfrygtighed, i Dyo¬

Oprigtighed, i Merite og troe Tieneste til o¬
Kongeog til sit Fæderne=Land,og aldrig forhom
som helst privat Nytte eller Consideration, at biy¬

derfra indtil sidste Aande=Dræt; Ingen tæm¬
ey heller, at Anseelse i Standen, i Værdiggen,

ogi Faveurkand skiuleog tildekke hvad derime,
begaaes, Ney! Neyl det vides, om det end Fe¬
ties; thi det har sig dermed som med Plælin,
Plætterere meest kiendelige paa de hviidskunen

de Klædebon; Udyd ligeledes, den er mese
benbare i dem, somere i Ære og i Værdige.

ViseedetiAgathoele, hvis Amindelse vo ge,

bliveærefuld, saa længe Verden staaer, og 2

gereretil, fordihan ved Dydog Merite ble

enringe Portemager ophøyet til at være Fo¬
ge; Oghavde Sardanapalus ikkeværet oig

oy Stand og Byrd, aldrig havde han oe¬
nævnetengang i Histdorierne, forhanskamnen.
Livs og Levnets Fremdrag.

4
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Bort derfor med al Pralen af Dyd og

Stand; thi Gud staaer de Hoffærdige imod;
Dort ogsaa med al indbyrdes Nid, Avind, og
Nisundelse, for hvilken Synds Skyld Gudlod
Jordenopsluge Corah med hans Selskab, men i
det Sted, Achl at den troe Moses retsindige

Ønske for det algemeene Beste, der hannemblev
Ullkiendegivet, at Eldad og Medad prophete¬
kede, maae fuldkommes iblant os, at HErren
vilde give sin Aand over alle Kongens Tienere,

Erdeles Viisdoms og Troskabs Aand i
illegen Kraft over alle dem, som ere distingverede,
bæresig fordum i Tiden, eller herefter skal vorde
Ustingverede, saaledes at alle samtlig, enhver isin

Ciid, maae som en Mand, med een Mund, medeet
Hierte, i indbyrdes Eenigheds u=opløselige

Baand, baade selv vandreredelig, som om Da¬
gen, og ved deres Exempler opmuntre alle andre,
enhver efter Stand og Embedes Pligt, til fyrig
og troe nidkier Omhyggelighed, at Gud maa
Tres, Helligdommen bevares ubesmittet, vores Al¬

lernaadigste Arve=Konges, og Hans Arve=Suc¬
cessorers souveraine Regiering bestyrkes indtil

Verdens Ende, og disse Rigers og Landes bestan¬
dige Flor og Velstand befordres.

I den Troenidkiere Intention, for Konge og

for Fæderne=Land, og paa det at den Hoyædle og
Velbaarne General Admiral Lieutenant, nu

Salig Hr. Niels Iuel,maatte efterligne Gud i
de Ting,somhøre til Gud,og Hans Høyædle For¬
Fædre
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Fædre ide Dyder og Meriter, hvorved den førsk
sucl og den første Sehested for nogle Hundrede
Aar siden har efterladt deres Descendenter en

Arve=Ret til Skiold, Hielm og Vaaben,har ham
Forældre ihans Ungdoms Aar ingen Omhue ssøn
eet, frahans Vugge af indtil 1642, da den Sall

Hr. Niels Juelhar været ungefær 13til 14 Ae
gammel, for at oplyse hans Forstand ved Jnføn
mation og Skole=Gang efter hans Alders Maate

Kong Christian den Fierde Hoylovin
Jhukommelse antog hannem Anno 1643til P“g,
iblant anden Adelig Ungdom,som opvartede m
Majestet i lige Caracter; og gav hannem sam

Aar til Kong Friderich den Tredie Po¬

sovlig Jhukommelse, paa de Tider Biskop i4o

men, Den Salig Hr. Niels Juel fuldte se

her ind med Høystbemeidre Kong Frideem,
den Tredie, da Hans Kongel. Majestet sice.

rede 1648 til Danmarkes og Norges Arvec.

ner, efter Hoystbemeldte Hans Herr Fader Lo

ovig Jhukommelse, Kong Christian )
Fierde.
Høystbemeldte Kong Friderich *

Tredie Hoplovlig Jhukommelse, besynderigen

lystogbenaaderaf Gudmed Aandens Gaven.

forsøgt iale Lig, saasom HanforegenSion¬
beste Senestesare Pris paa Ungdommoune e.

Carton, sendre Handemesunpage mSato,
Niels Juel, ti Sorse, og holdte hanenen

friceatlere ade, omderlæreskudeeee.
6
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omjeg tør fritsige, kunde gaae lige i alle Slags
lda vel Legemets, som Sindets Exercitier, med de
Srækers Arhen, men efter dets Afgang, forme¬

delst Tidernes Møye og Besværlighederhar vores
Allernaadigste Arve=Konge og Herre, Pietate 8

Justitia, for Ungdommens Opfødelse til disse Ri¬
gers og Landes beste Tieneste, paa en langt ansee¬

igere Maade, og til større Nytte, med stor Kost¬
barhed funderet, og med ypperlige Love forsynet,

det Kongel. og Ridderlige Academie her
Kiøbenhavn.
Anno 1649 reyste den Sal. Herre med Høyst¬

bemeldte Hans Kongel. Majestets allernaadigste
Tilladelse, uden Lands, og opholdte sig paa een og
andre Steder, i Besynderlighed i Frankerig,

men som hanhavde et høyere Kald af Gud, endat
ceyse for et Syns Skyld, lære Exercitier og Hof¬
maneer alleneste, hvorudi hannem dog intet fatte¬

des til Fornødenhed, for at begaae sig iblant Folk,

og giøre sig behagelig til alle, slog han sig 1652

til en Profession af høyeste Vigtighed, for disse
Rigers og Landes Flor, Velstand og største

Conservation, nemlig, at vorde en fuldkommen og
erfaren Søe=Mand, dermed at tiene sin store Vel¬

ziørere Høylovlig Jhukommelse, Kong Fri¬

derich den Tredie, og Hans kiere Fæderne¬
Land: En Profession, i hvilken man kand intet
opnaae paa Løy=Bænken, eller ved magelige Da¬

ge, for at meritere Ober=Commando, og at vorde
betroet til at føre Floder i Søen; Han exerce¬
C2

rede
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rede sig iden Profession med megen Møye og A¬
beyde, igiennem Frost og Heede, igiennem Vam¬

og Ild, igiennem mange onde og besværlige Dage,
og undergik villig alle de Slags Møyer, som frem
for andre Professioner følge ved Søe=Handel.

Den Sal. Herrebegyndte sin Lære ibemeloe,
Aar 1653, medens Krigen var imellem Enge

land og Holland, og tiente under den gamle *
vidt berømte Admiral Marrin Tromp, some

commanderede den Hollandske Flode, hvis sog
Gierninger har opfyldt disse Tiders Historier,
et Epitomederaf er opsat, til en evig Æres Jo¬
kommelse, af Staterne ved et prægtigt Cpm
phium i Delfs Kirkei Holland.

Efter velbemeldte Admiral Trompes Doe
som Anno 163 blev beseglet med en stor Sem¬

vinding ien blodig Batallie imod Statetoe
Fiender,continuerede den Sl. Herrei Hollanne,
Tieneste under den ligeledes høy=og vioe,
rømteAdmiral de Reurer, og fandtsig indg E

han havde giorr før, under bemeldre Adome,

Trompes, ligeledessiden under bemeldte Ao¬
ral de Reurers Commando, under dem bege
fem anseligeogcapitale SøeBatailler ine,
Engelske Fioder, som Tiidester anden varem¬

manderede af devidtberømte Admiraler Cerm¬
Achse, Blach, Richard Denne og minge,

siden kaldet Due de Abermar, hvikte S.

Trefuinger bemeldre denne nu Salige
Fo
4d
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vels Juel havde ved Dyd og Merite tiemt sig

vill Ober=Capitain, under Velbemeldte Ad¬
mral de Reuter.

Jeg kunde, dersom det ikke skulde falde for
vulefrigt at udføre, og for kiædsommeligt at
Ire, partieularisere over bemeldte fem Søe¬

vogter og Expeditioner, som forefaldt, de fire

Sohelenog den femre imod Algierske og Sa¬
se Soe Røverehvilke pedLeylighedaf Orog

vrdem Engeland og golland havde gjort sig
vunderabel i Søen til at roublereCommereier¬
hvorfor Staternemaattetvinge dem ogsvæk¬
dem med deres Søe Magt, somog skeedeunder
ineldte vidt berømre Admiralde Reuter Men

maa være nok her at melde, at den Sal. Her¬
ggr altidmed, kjendte og observerede a Ting

aesløye, at han ikkeallenelærdtehvad til Com¬

rndohenhorte, mengiordesigtillige kyndigom
ide Slags Farvande og Kyster.

Den Sal. Herre forsømmede imedens intet,
aidt Floderne varehiemme, at vorde informereti

Jrlb= Byggerie og alt andet, som til hans Pro¬
ggonlhenhørte= og somhanvaraf sin Naruren

rrmaadefrom, føyeligog sagemodig Mand, (en
kaeter, hvorihan sympariserede meger medden
Me ogvidtberømte Søe=Helt de Reuter) var
vat ikke allene overmaade elsket af ovenmelde

Ndenkrel, som drogham frem i alle Leyligheder
Sllnderviisning, saavelsom ved Tieneste, men

ilslordesig endogsaa saavel ynderhosalle, som
iAm.
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i Amskerdam ved Admiralitetet havde at sige, *
han derved langede til Acces, Kundskab og U
erviisning om alt det, som til Søe=Staten ogøe

Forretninger henhører hvoriden Sal. Herrefor

lystedesig saa meget, at han endogsaa, medem
hans Sygdom, naar han kunde være oppe, sad 6o
giorde med egen Haand Modeller af Skibe.

Efter at denne kekke Søe=Helt,nu Sal. 2

Niels Juelhavde saaledes ved Dyd og Melm¬

faaet et Navn til Anseelseuden Lands, vilde voie,
Allernaadigste Arve=Herre og Konge Friog

rich den Tredie nu Høylovlig Jhukommeme,

have, og Selv have nogen Nyrte af en saa og
meriteret Mands Videnskaber og Erfarenigem,
kaldte den Sal. Herre derfor hiem, og Pie¬

kommen blev han strax Hof-Junker, men o
Occupation hørdte snart op; thi samme Fe¬
1658 udi den Conjuncetion af Floder Hans Fo¬

jester under Sal. Admiral Cbristopher Lime,
nov, og Staternes under Admiral de Rem

Commando,commanderede at gaae til Dange
beskikkede Hans Majesterhannem tilar foregm
Capirain, Skiber den Sorre Rørker, hom¬
Expedirions Particuaria, med den Sal. Fe
priselige Forhold, seg nodestilargaaeforoge,

det ar min Lele maa, saa vidr muelige, som,
tes, og Tid maa væretilflere ogstorre Clige,

Saasom den Sal. Herre i bemedde Cemen
tion, og mange andre Tifeldelodsin sgoe
ab
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skab, Conduite og Tapperhed, see, satte Høystbe¬
ældte Hans Kongel. Majest. Kong Friderich

ven Tredie, Hoylovlig Jhukommelse, en stor
lender og lige genereur Belønner af Dyd,
Nerite og Tieneste, Hannem Anno 1657 til Ad¬
svural over Holmen. I samme Aar indfaldt
Prigen imellem Danmark og Sverrig, og gik
sor under Rigens Admiral, nu salig hos Gud,
J. Henrich Bielches Ober-Commando, den
emnarquable og opinigtre Søe=Treffen imellem

gge Kongers Floder, som holdtes i tvende Da¬
ge med lykkelig Succet og anseelig Seyervin¬
ving, som Gud gav Hoystbemeldte Hans Maje¬

dets Vaaben, Fienden nødt til at rømme Søen,
Vat retirere sig til Dalerne; Velbemeldte Herre

viels Juel, da Admiral, signaliserede sig i
den Action med en besynderlig Conduite og Bra¬
Pure tilstørste Naade af Hans Majesters Hoy¬
øollg Jhukommelse, og lige Reputation af en for¬

igrilg og tapper Søe=Mand.
Aaret derefter 1658 betiente den Sal. Herre

somnme Post, som Admiral under bemeldte Sal.
Pllgens Admirals Commando, da Gud ligele¬
udi den Sør=Slagt i Belt lod klarlig see og

vende, at Seyervindingen er af hannem, og at
vuin kand, naar han vil, ved faae som ved man¬
R, udrette store Ting; thi i den Expedition sou¬

ellerede man med sex Skibe allene imod Fien¬
vrns gandske Flode, og velbemeldte, nu Salig,
C4
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Hr. Niels Juel, mdlagde sig endog den gand
stor Ære og Berømmelse.

Som den Sal. Herre var en Mand, der bi

sig selv altiid liig, gudfrygtig, kek, sagtmodig,
ydmyg, og som giorde sig elsket af Underhavene
aa kom det og Hans Majestet, Hoylovlig Jø¬

kommelse, til stor Nytte og Tieneste bemeldte Am

1658 og paafølgende 1659,ærdeles i den Konigen

Residentz=Stad Kiøbenhavns navnkundw,
Beleyring, da Gud, som er alting i alting, “¬
fyldte alle, som vare inden Riøbenhavns Mimn¬

med Eenigheds, Troeskabs, Viisdoms og Cm

perheds Aande, Den Sal. Hr. Niels Jm¬
commanderede en Chef Søe=Folket her i Boem¬
signaliseredesig med sit Corpotil Hans Majesien

Høylovlig Jhukommelse, største Fornovelse Fe.

de Fienden daglig Afbræk og Skade ved manne,

Udfald af Byen, og i den General=Stormine

tenerede sin Post ved Strand=Siden, saa 4
var et Veni, Vidt K Perdidt for Fienden,det

allesteds, hvor han bød sig frem, at vile kom¬
ind Byen. Men hvad Under? Gud vat o

os, Gudvandrede iblantos, og vi varester¬

inden Murene,ned GudsEnglersuspnlige iem
end Fjenden uden for med sine mange rusine

vældige Krigs Mend; Gnd opfyldre inge,
Salvede den Store Kong Friderich img
fast Haab, ogmed enfuldkommen Tild ige,
nuos FegriKlebr; og som det foyleike hogee.
Ø
gudfrygtige Szechiam at udbrede sig fot. Tusk
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ken orando, saa fattedes det ey heller paa Tap¬
derhedlaborando thi denne Store Konge flyede

for ingen Fare, fandt sigind ved alle Poster, at
onimere enhver ved sit Exempel, og det var af
Sud, at han med Resolution: Moriar in nido
Heo, saae sin Fiende vige med Skamme, og den,
omstrakte Haanden ud efter Danmarkes Krone
og Scepter, at omkomme; Ja, Hans Majestet

llgede fra den Dag af jo hoyere og høyere til de

orste Velsignelser, som Gudbengader sine Sal¬
Pdemed, naar han vil stadfæste deres Throner og

Verredømmer, indtil Verdens Ende, paa deres
æd og Afkom, og bekræfte Rigers og Landes
fuldkomne Sikkerhed, med samtlig Indbyg¬
gers i alle Stænder, stedsevarende Flor og Vel¬
stand.

Vores, nu Salige, General Admiral

Cleutenant, Hr. Niels Juel,fandt sig og ind
med Distinction efterhans Sædvane i den Action
daa Rødsand under Femern, og førde da
Ekibet Svanen; Den Hoyædle og Velbaarne,

hu Salighos Gud, Jacob Wassenaer Opdam
som af Staterne var sendt til Hans Majestets,

Isylovlig Jhukommelse, Hielp og Undsætning,
debiiste sig for sin egen Person heel tapper i den
Thlighed, men Seyervindingen var kiendelig og

dandgribelig af Gud: Hans Majestets liden
siode, som bestod i Hans egne Danske Under¬

datter, giorde den Tiid det Beste, og havde giort
sulere, dersom de efter Forhaabning havde været
C 5
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tilfuldeseconderet; Kortelig, Fienden,hvis Magt
bestod i ryve og fem velbemandede og udri¬

tede capital store Skibe, maatte vige og søge
Wismar.

Den Sal. Herres Nidkierhed, Tapperhed
og Lykke var siden ey mindre under den vidt be¬

rømte Admiral de Reuters Commando, og ham
egen Commando, der de transporterede Høyn

bemeldre Hans Majestets, Høylovlig Jhukoi,
melse, og Alliertes Troupper, hvilke under begg
Floders stærke Canoneren giorde Landgang Po
Fyen, og erholdte denfuldkommen og velbekielioe
Seyervinding ved Fiendens total Nederlag.

Aar 1660 efter Fredens Slutning imellem

Kongerne af Danmark og Sverrig,begge Hoy
sovlig Jhukommelse, vilde den nu Salig ♑o

Niels Juel nyde nogen Hviile af fine mange,
og lange udstandene Fatiguer, saa viet hansm

seelige Tienestes Møye og Forsvar kunde tillade,
Forlovede sig derfor med hans nu efterlome,

bedrøvede Enke, den Høyædle og Velbaaten
Frue Margrere Ulfeld, Sal. Hr. Knud og

telds til Svenstrup, Ridder af Elephamten

Commendant og Befalnings=Mand paa Lam.

Crone Slot, og Frue Wiviche Podebvighn

Borrebye, deres Daater, og stod deres Bom¬,

lupher i Riøbenhavn Aar 1881. Udihom,
deresÆgreskab Gud havde velsigner dem o
to Sønnerogrre Derre, blant hvikecen S
ogeen Daatterere HErrenhensovede, miane
K
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anden Søn, Høyædle og Velbaarne Anud
Juel, lever, og er Hans Majestets vores Aller¬
hlaadigste Arve=Konges og Herres velbetroede
Lammer=Junker, gift med Hans Excellence
Høyædle og Velbaarne Hr. Adam Levin Knudt

til Gisselfeld, Ridder, Hans Kongel. Majestets
Geheime=Raad og Ober=Cammer=Junker ic.

Hans Brøder=Daatter, Frue Sophia Juel,

giftet med Hans Excellence den Høyædle og

Velbaarne Hr. Niels Krag til Ægeskov,

Ridder, og Hans Kongel. Majestets Geheime
Estats=og Justitz=Raad. Og Frue Wiviche
Juelgiftet, men nu Enke, efter den Høyædle og
Velbaarne Herre Christian Bielke til Baønes,
Ridder, og Hans Kongel, Majestets Admiral ic.

Hvis Død vi og alle billigen her med Klage maae
erindre, for det store Tab Hans Majestet, Søe¬

Staten, og det algemeene Beste derved lider, at
oi maae savne een saa meriteret, kek, erfaren og

lykkelig Søe=Helt.

Det mulmede faa Aar derefter op igien fra

klare til morke Skyer, fra Glæde til Sorrig,
da vi Anno 1670 saae den mørke Dag af den beste
Konges paa Jorden, den store Kong Ftide¬

richs, høyloflige Jhukommelse, Skilsmisse
fra dettetimelige Liv, en herlig og en ærefuld Dag
for Hans Majt. ved Omvexling fra en timelig til

en evig Krone, men en forrigfuld Dag for alle
hans Undersaatter og Tienere; Meer har jeg ey
Tunge eller Hierte til at sige iden Materie, det hø¬
rer eyheller til denne Tiid og Sted.

Men
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Men Gudshøye og hellige Navn være evi
delig æret, somaf Naade efter sin store Barii¬

hiertighed, lod det ikke fattes til disse Riger d
Lande, paa en duelig Mand,at sidde paa Davide,
den store Kong Friderich den Tredier

Stoel, thi vores ißige, nu regierendes Alle¬
naadigste Arve=Konge og Herre, Kong Che¬
stian den Femte, Gudfrogtig og Retfærdig,

fuldaf Viisdom, Forstand og Tapperhed, o
moen Ader at regiere, havde baade Arve=Re

og al nodvendig Capacite, for at opfylde hom¬
Her Faders, Høyloflig Jhukommelse, Thrdmn,
Gudlade osalle, somnuleve, aldrig savne o¬
Majestet, men opholdehannem i alle Sielene, ag

Legemets Kræfter, at han maa endnu i ingnge,
Aar regiere i al Lyksalighed sine Riget
Lande, hamthæve sine Undersaatter i Flor oo¬
Fred,ogskuldedet kommetil Orlog (den Gudom
deligen vildeafvende) beskiermeosale fremdeme

som han hidindtil lykkeligog tapperlig har Fo¬
nedenvældig Arm, imodal Overlast og sim.
lig Magt.

Freden varede ikkun hel faa Aar derimen
imedens forblev den Høvedle og Velvonn
Herr General Admiral Lieurenant, inge

lig hos Gud, Hr. Niels Juel i samme ao¬

neste og Naades Anselse hosvores iknge F

naadigste Arve Herreog Konge, somhol 9
oem,
8

været ihans Si. Her Faders, Høylonnn a
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kommelse, Friderici Tertii RegieringsTild,
9 til ydermere Naades Kiende=Tegn blev
an Anno 1675 giort til Ridder af Dannebrog¬
Orden; som Hans Majt. havde optaget og in¬

sklkueret, men siden har oplyst og forbedret til
kørre Lustre og Anseelse.
Alting begyndte da at skikke sig til Urolighed

imellem Danmark og Sverrig, thi lod Hans
Majt. sin Flode udruste at gaae ud i Søen, un¬
der den høy og vitberømte, Høyædle og Vel¬
Sdarne, nu Salig, Herre General-Admiral
Adeler. Admiral Herr Niels Juel, førde
da Skibet Charlotte Amalia, dog gik intet
for samme Aar til Søes,men velbemeldte General

Admiral Adeler blev syghiemførtog døde.
Anno 1676 den 1 May commanderede den

Sl. Herre Niels Juel Hans Kongel. Majts.
Fiodeen Chef meden særdeles berømmelig Con¬
bultte, Bravoure og Lykke, da Gud, som han hav¬

Egiort for iforbemeldte Søe=Slagtninger, lod
⅓igeledes kiende idenne, til sin Salvede, at Sey¬
rvindingen bestaaer ikkei Skibes og Menniskers
Tal, men ihans Velsignelse og Beskiermelse alle¬
sse; thi Fienden tabte i denne Søe=Slagt en
anseelig Mængde af Folk, tvende Skibe, Chari¬

las og Constantia, hvoraf det eene blev op¬
ført, og det andet opbrændt, og saasom Hans
Majts. Land=Milice under Artigleriet af Skibene,

Gorde Landgang, og tvang Fienden isaa Maade

ti Capitulation, blev Gulland erobret, tilli¬
ge
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ge med det prægtigste og faste Slot Wist
borg.

Af større Vigtighed var den underlige og
anseelige Seyervinding, som Gud gav i samme
Aar 1676 til vor Allernaadigste Arve=Herres og
Konges retfærdige Vaaben, under velbemeldse
General Admiral Lieutenant, nu Salig hos Gud,

Hr. Niels Juels Commando. Søe=Slag
ten gik for den 27 May, og varede tvende

Dage, imod Fiendens Magt, somistor og anse,

lig Mandskab, i Skibs Størrelse og Tal, indtn
trediesindørive og sex, med Canoners Mælig,
de langt overgik den ringe Magt som vore
Allernaadigste Arve=HErre og Konge gav o
velbemelte General Admiral Lieutenant, *

Salig hos Gud, Her Niels Juel, med *

gaae Fiendenunder Øyen. Hans Majt. gidte,
den Sl. Herre derpaa allernaadigst til on
verneur over Gulland.

Men som denne lykkelige Succeß paa Ho¬

Majts. Side indtog Fienden meden overingene

stor Skreksaagavden Hans Majts Søe Fon

fuldkommen Forsikring om Seyervinding, io

ledes,at deres Attraae var utrolig for at Fo¬
Søenigien, ogat komme paa nye Mede p
Fiendens Flode.

Mankand sige derom, necaugvrin birsg o.

tueront; thi i samme Aar den 1Juni ger og
sore SøeSlagtforunderøeland, daden g

Herreførte Skibet Chur Pringen underHCn¬
re l
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Grev Tromp, den vitberømte Martin Trom¬
Pes Søn,somcommanderede Floden,hvis Succeß
for Hans Majts. Gloriog Tieneste, bestod deru¬

O, at tvende af Fiendens største Skibe, besat med
mangfoldige Mennisker og Stykker, bleve op¬
brændte Skibet Kronen paa et Hundrede
Metal=Stykker, med sin berømmelige Admiral
Lorentz Creutz, og Skibet Sverder, som før¬

de 90 Srykker, med sin lige berømmelige Admi¬
kal Ugla, som efter Admiral Creutzes Død

commanderede den Svenske Fiode, og fire Ski¬

de bleve bragte op. Fienden resolverede der¬
paa at rømme Søen, og salverede sig i Cal¬
mar=Sund, men det hindrede ikke, at jo Land¬

gang fuldte strax derpaa til Skaanes Bemægtelse

af Hans Majts. Armee, som under Faveur af
Floden blev debarqueret, og indtog det gandske
Land.

Anno 1677 den 1 Junii forleente Gudatter

vores Allernaadigste Konge og Herre en stor og
anseelig Seyervinding imod hans Fiender da

den Høyædleog Velbaarne, nu Salighos Gud,
Her Niels Juel commanderede en Chef
Høystbemeldte Hans Majts. Flode, og kom i

Møde med den Svenske, som kom fra Gotten¬

borg, commanderet af Admiral Søeblad;

kortelig, bemeldte Svenske Admiral var saa vit

lykkeligere, end Admiralerne Creutz og Ugla,
at hans Liv blev ikke Vulcano og Neptuno til

Rov, men han blev i dets Sted optagen, og
med
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med fire af Fiendens beste Skibe opført her til
Riøbenhavn, tillige med en Deel andre Fartøy¬

og Brandere, og Skibet Calmarø Castel skudt

i Grunde; Resten af den Svenske Flode, ruiee
ret og ilde tilreed, slap bort.

Maaneds=Dagen derefter den 1 Julii blev
atter holdt et Søe=Slag for den navnkundlge

og importante Kiøge=Bugr: Men hvad ski
eg her sige? eller for at talerettere, hvad vil eltee
kand viclle sige? med hvad Hiertekand vi efke“

tænke? Hvadkand vi giøre? og med hvad Tum,
ge kand vilove og prise Eud nok for den skore ♑.
underlige Seyervinding, som Gud da gav volee,

Allernaadigske Arve=Konge og Herre imod haime,
Fiender? Enhver, som meener Kongen rrolii,e
sit Fæderneland vel, vil derfor tillademig, it 7.

Gud selv til Ære, og foret Taksigelses Ofter
den Allerhøyeske, fornyer i alles her til sieme,
værendes Jhukommelse, en Deel denne Co¬
Bataille angaaende. Uanseet de mange liheee

om Fienden havde udstanden i de foraningnen
SøeTrefninger, med censiderabel Tab if *.
miraler, af Folk og af Skibe, saa var han og
heel kort Tidderefter færdig og i Tilstandal hom
igieni Søen, meden Flodesom deforrigeikkem.

geruligi Skibes, Mandskabs og CanonersSm¬

ogvarRigens Raad Henrich Horn, somcoem¬
ral Admiral, og Johannes Klerche og )

hannes Wachemester, som Admiralerberen

ket til at commandere den.

4
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Vores Allernaadigste Arve=Herreog Konge,

aviseret derom, bød derpaa den nu Salig Herr

Niels Juel straxatgaae i Søen medtive og
em Skibe, og indtil Ankomstens af de Herren

Staters Flode, som var oyenbliklig i vente, at
observere, og have et vaaget Øye paa den fiendt¬
lige Flodes Cours; Den nu Salige Herre,

Niels Juel, komeysnarere i Søen, at han
so fornam til Fienden, gav derfor Hans Majt.
allerunderdanigst og ilig Rapport derom, at
Fienden var stærk fyrretive og sex capital vel
bemandede og med Stykker vel besatte Orlogs¬

Skibe, foruden Brandere øg andre mangfoldige
Fartøye; At Fiendenrettede sin Cours ligepaa
Siælland: at det lod sig ansee, som Fienden ey

skuldegive Tiid med Action imod Hans Majts.
Flode, indtil den forventede Hollandskeø An¬
komst: at der var Hazard vedat tage imod Ba¬
kaille,men endda større Farefor Hans Majts. Ri¬
ger og Lande, at vilde rømme Søen og undflye

Fienden, at han Hr. Niels Juel disponerede
derfor alting i Floden til Bataille, om Hans
Maj. skulde dertil allernaadigst resolvere, og at han

kunde forsikre, at alle og enhver, som een Mand,
bareglade og villige til at binde an med Fienden,

og at vove Liv og Blod for Hans Majts. Glori
og Tieneste.

Men hvad Raad? Fiendens Flode, somfør
er meldt, bestod i 46 capitale Orlogs=Skibe, og
Oans Majts. udi 25 allene; den Secours, som
var
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var ivente, blev ude; der var Fare ved at flye,
ogstørre vedat vinde Slaget, eller at lade Fien¬
den lande: Vi vare i Fiendens Øyne, som

Græshopper til store Dyr, og han prunkede af
hans store Magt, som han allerede maatte have

undet Slaget, og faaet Seyer. Jeg overladet

her til enhver at raisonnere efter egen Speculatioh
om den forventede Hielpes Udeblivelse, men seg

vil give Gud Æren, at efter den Maade, som

hangiorde fordum med Gedeon, og i vores 2F
der, saa underlig med den store Kong Fride¬
rich den Tredie, Høylovlig Jhukommelse¬
aavildehan og nu giøre med sin Salvede, be¬
tage Hans Majt. al Haabom menniskelig Hiese,
og til sin Guddommelige Navns Ære, styree

Faaes Hænder til Seyervinding over Mange, )
omhanhavdegiorttilforn i forrige Søe=Singe,
ter, vise endnu i denne, at han er stedse vole¬
Allernaadigste Konges og Herres store Hiem,
Skioldog mægtige Beskiermelse imod alle hom¬
Fiender.

Hans Majestet rørt ogdrevenaf denne om¬

Aand, resolverede med al Frimodighed til Fo¬

taille med Fienden, sendte derfor strax Hom¬

Excellence den Høyædle og Velbaarne Srnen
meRaad, Hr. Baron Juel, med alernaadige,
skriftlig Ordre derom, til den nu Sal. Foem

Niels Juel hvorpaa, som Handelen vat o

HErren, der stod ey heller længe paa efierm¬

byrdes Confereng imellembegge Brødre, doom
sad
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paa holden Bøn og Krigs-Raad, at velbemeldte

vores gudfrygtige, kekke, og forsigtige Søe=Helr

fo giorde Anstalt til Bataille, og delede strax sin

liden Flode itrende Escadres, af hvilke han selv
førde een, Hr. Marqvar Rodsteen og Jens

Kodsteen, som Admiraler, de tvende andre,
en hver sin, begge under den Sal. Herres Com¬

mando, med en saa berømmelig Conduite og
Bravoure, at de med al Rette erindres tilen an¬

seelig Deel i denne store Actions Ære og lykkelige
Succeß.

Velbemeldte Hr. Baron Inel, efter overlagt

Raad med hans Broder, feylte ey heller paasin
Side, medens Bataillen stod paa, med megen
Møye og medgot Exempel, at fare fra eet Skibtil
et andet i Floden, deels at raadføre, og deels at

mimere en hver til Tienestens nøye Agt, og til Tap¬
derhed for hans Majestets Glori, saa det udviiste
ig tilfulde under Guds Forsyn, at som Ordet ly¬
der: Visunita fortior, naar tvende Brødreaf

det Slags, samle dem iRaad og iDaad, forat
Udføre en stor Gierning.

Samtlig Officerer, en hver isin Post, giorde
ey mindre deres Devoir, Hr. Christian Bielke,
Peder Mossing og Hr. Henrich Span, alle

tre nu Salige hos Gud, giorde isæt meget vel, og
med stor Distinction, hvoromjeg gierne vilde, var

og værd at erindre, dersom det passede til denne

Liig=Begiængelses=Act, som er allene indretter for

den Salig Herre, Hr. Niels Juels dyrebare
D2
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Jhukommelse; Saameget maae mig dog tilladed
at melde om dem efter deres Død, at de gioroe

vel iderne Action, og at deres Meriter og Tiense¬

ter vare derforuden saa anseelige, at Hans Maje¬

stet, vores Allernaadigste Arve=Konge og Herre,
strax efter Batailien ophøyede Hr. Christian

Bielke og Hr. Henrich Span, begge nu Salige
hos Gud, til Admirals Commando, og faae 2“
der derefter til Ridder-Ordenens af Danse,

brog Ære: Hvilketuden al Tviil vildeey helken
have seylet Heder Mossing, dersomhans 2s¬
havde ikke forekommet hans Avancement.

Jegmaa ey hellerglemmeher det velfortiemee
Vidnesbyrd, ogden Reparation, som Fienden ge¬
Hans Majesters Matroser efter Batailen, at —
oaregesvindige, som Aber, fordi defor Batainen

havde dømt ringe om Hans Majestets Flode, a
kaldtehans SkibeBaade, men saadan Ciud e
vor Gud.

Nuskuldejeg velherpaa andrage Batainenn,
Parricuariterer, dersom defor deres Vidtlosine,
hedkundepassetil en Tale, somtilen Historiesnen

for at reducere det Fyndigste i et kort Begte,
maa derte være nok at den Sal. Herres somn
Erfarenhedog Forsigtighedudviste sig belvngen
ligderudi,ar han drog Fjenden indietengtog

kiendt Farvand, tog sin Fordel af Vinden, oom
hansegen Flodes Distostiontilarskile Frenden
store Magt frahinanden, ogbragtehannen Semn
siov,
fu
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fusion, hvorpaa efter nogen Tiids skarp Fegten,
fuldte lykkelig under Guds Forsyn, at den Svend¬
ske General Admiral Henrich Horn med samt
Skib og Folk blev opbrændt, hvilket forfærde¬
de Fienden saaledes, at han med den gandske

Svenske Flode, saa at sige, d’une terreur pa¬
hique, tog Flugten, og det i saadan Hast og
Desordre, at denseylede baade Stesvens Klint
og Borringholm forbi; Den nu Sal. Herre,
Hr. Niels Juel, tabte imedens ingen Fliid, for

Hans Majestets største Glori og Tieneste at pro¬
sitere, saa vidt mueligt, af Fiendens Flugt: thi
an erobrede femten Orlog=Skibe, og deriblant

syp capitale, hvilke, imedens han selv forfuldte

Resten af denfiendtlige Flode, sendte op til Riø¬
denhavn, at forkynde Hans Majestet Seyervin¬
dingen, som bestod, foruden de 15 Skibe, udi

1200 Mands af Fiendens Folk totale Defaite,
deels skudt ihiel, deels brændt, og deels druk¬

net, udi 3000 Fangen, uden at et eneste af Hans
Majestets Skibe blev tagen, eller een eneste

Mand fangen, og 300 allene Døde og Blessere¬
de; og alt det, hvorfor Guds Hellige Navn være

evindelig æret, uden fremmed Hielp, ved Hans

Majestets egne troe baarne Danske og Morske
Undersaattere allene.

Jeg maa og vil ey heller her forglemme:
Først Guds besynderlige Ynde og Naade til den

nu Sal. Herre, Hr. Niels Juel, i sin Gud¬
dommelige Beskiermelse, over hans Person, i det
D;

som
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som den har været kiendelig i tretten capitale og
Seyer=fulde Batailler, uden at han nogensinde

har været blesseret, saa udviste den sig ogsaa i den¬
ne store Action, som giør med efterfølgende Ba¬

taille den fiortende i Tall; Thi som Fienden sat¬
te al sin Magt an paa det Skib, som førde A¬

miral=Flaggen, maatte den Sal. Herre, Hr¬
Niels Juel, forandre trende gange Sklbe¬
Christianus Cvintus, Fridericus Terttuls,
og Charlotta Amalia; Detvende første skudte
gandske reddeeløse, og det tredie saa ilde med
handlet, at den Sal. Herre med neppe Nødeften
Bataillen kunde vinde ind i Kiøge Bugt.

For det andet til den Sal. Herres berømmge
lige Amindelse, som ingenanden her, end jeg selv,

kand bære Vidnesbyrd om, nemlig, at Homm¬

Majestet, nu Høylovlig Jhukommelse, Kongenen
Engeland Carl den Anden, informeret af nimg

ombemeldte Søe=Slagtes samt Juls Parkichm,
riteter, hvorledes den Sal Herre havde taget son
Fordeet af Vindene, og separerert Fiendens Fm¬,

de gc. Hans Majestet Selv, en stor Kiendet
Soemandskab, og discurerendes derover innen
angt ud paa Natten, i Dued Pork, nu Kolg
Jakob, og ihans største Admiralers, som oom¬
Sir Edward Sprag og Sir Robert Fo¬
mes Nærværelse, slurt de med denve besvndemn

geLykønskaing til Hars Majestet, vores Am¬
naadigse Arve Konge og Herre, at hanver o¬

største Admirai, som nu var i EuroPe.
Vores
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Vores Allernaadigste Arve=Konge og Herre,

som lader Dydogtroe Tieneste aldrig ubelonnet,
Fiorde og derpaa den Sal. Herre samme Aar til

General Admiral Lieutenant, og strax derefter
Aar 1678 til Ridder af Elephanten, dertilmed
for besynderlig Naades-og Æres=Tegn har ladet
hans Medaille med Søe=Slagten paa den eene

Side, og med hans Portrait paa den anden Side
krykke, og indføre iblant hans Majestets egne og
Høylovlige Forfædres Medailler, i den Bog inti¬

kuleret Museum Regium.

Viglæde os derfor billigen den Dag iDag
er,

over denne store Victorie i Riøge=Bugt,

som Gud har givet sin Salvede, vores Aller¬
naadigste Arve=Herre og Konge, og det er
vores Pligt til Gud selv, at erindre os derved
andre særdeles Guds Naades underlige For¬

syns og Beskiermelses skinbare Tegn over Hans
Kongel. Majestet til en fast og fuldkommen Slut¬

ning,at Gud elsker vores Konge: At Guder hans

skore Hielp, Hans Styrke, Hans Ebenezer, og
vil forstyrre alle Hans Fienders Anslag imod
Dannem, hvorved mig falder meget ind, som
lige Conjuncturer give Leylighed til, men jeg
bil tie dermed i Forundring over Guds Almagt,

Dans urandsagelige Raad og ubegribelige Huus¬
holdning her paa Jorden, ey heller er min Tale
derfor indrettet i Dag.

D4
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Paa denneblodige til Fienden, og til Hans Ma¬
jestet importante Seyervinding i Riøge Bugk,
fuldtei samme Aar under den Sal. Herres Ordre

og Commando, tilligemed Admiral Hr. Grev
Tromps, som nogen Tiid derefter ankom,
Ølandø Indtagelse med Slottets Borcholm
Landgangen ved Aahuus og Pugevich og som

Fienden var ey mere mægtig at komme i Søen,
blev heele Kygen emporteret og bemestret.

Den Sal. Herrelodefter den Tiidsee sin Nide
kierhed i flere Entrepriser, da han søgte Fienden

indtil Calmar Sund,tog dem fem Skibefra pan
Veyentil Guliand, stilte i Arbeyde og Omhyø

gelighed for Hans Majestets Tieneste at giøte

Fienden al muelig Afbrek og Skade, indtil *
Hans Majestet Allernaadigst beordrede hamnen
at ophøre med al Hostilitet, og at begive sighe

hiem med Floden til Kiøbenhavn. Med saa oong
forrettet Sag kom den Sal. Herre hiem, ien
triumpherendes udi at have vel tient, og velsøg
tient af sin Allernaadigste Arve=Konge, end og

største ideGrækers og Romeres Tider hartrimn
pheretudi at give sig selv Æren af deres storreg
lykkelige Victorier.

Nok fuldte derpaa en anden Expedition Amn

1683, da den Sal. Herre commanderese)

Chef den danskeog SranskeFlode, beggekimen
til Øster Soen, den Franskeunder Genera Fem

tenan Preuillyog eel deChasteaurenen
(4
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Gabarets Commando, og det indtilsidst i Sep¬
eember, da den Franske Flode igien efter Ordre

seplede til Frankerig
Vel gik den Sal. Herre igien i Søen med

hans Majestets Flode Aar 1689, men som intet
rendtlig faldt for, og ingen Fiende, endog enarme¬
el Flode laae i Havnen, bød sig frem, gik den

Salig Herreefter allernaadigste Ordre hiem med
Sioden, og som siden den Tid vores Allernaa¬
vigste Arve=Konge og Herre af Guds Naade,
fster Hans Majestets Fredeelskende Forsigtighed,
hur baade selv beholdt Freden for sine Riger og
Ende, og hindret de Uroelige at førstyrre den,
Jar den Sal. Herre siden den Tiid occuperet sig
de Forretninger ved Søe=Staten, som Hans
Majestet allernaadigst Tid efter anden har an¬
Vfalet ham, betient Dommer=Sæde i Høyeste

Het, og præsideret i Ober=Admiralitets Ret, med

at Guldelig Retsindighed for Ret og Billighed.
Imidlertid og indtil den Sl. Herres yderste

Sids Time, har han været anseet med stor Naa¬
Taf hans Majt, saaathans Død er bleven be¬
iager med allernaadigst Distinction, for hans
Person, for hansstore Dyd, Meriter og Tiene¬
eer. Hans Majt. har og allernaadigst efter sin
Peyynderlige medfødte Kongel. Mildhed, og i
idernaadigst Reflexion til den Sl. Herres troe
8 linportantes Tienester beviist for hans Skyld

fidr Naade og distingveret Æretil hans Børn
hvorved de og efter hans Død kand allerunder¬
D5
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danigst formode at nyde saa brav og saa me¬
riteret en Mands store Tienestergøt ad.

Endelig for at sammendrage hvis vitløstig
er forbemeldt, ifaa Ord, saa har denne Salig
Herres Handel og Vandel været al hans Livs
Tiidher paa Jorden i Gllds sande Frygt, uden

Hyklerie, i Troeskab til sin Konge, uden egen
skammelig Nytte; i Nidkierhed forsit Fæderne¬
Land, uden at prale dermed; i Retfærdighed

paa Dommers Sæde, uden Persons Anseelse,
1Viisdomuden Træskhed, i Omhyggelighed for

Underhavende uden ringeste egen Nytte derfor af

dennem; i Fromhed imod enhver, og i en Hien

perig Haand til den Betrængte Samtlig Landen
og Byers Indvaanere nævnte ham derforey hen

ser aldrig uden det Navn, af den gode Her“
Niiels Juel, den gode gammel Ridder,

somderes Ynde for den Sl. Herre udviistesig
en almindelig Glæde, naar det gik ham vel *
lykkelig, saa var der ligeledes en Væ=Klagem,

naar eeneller anden Modgang eller noget Melmn

skeligt slog hannemtil: Hvad for en almindeng

Bekymring var derikke, der den Sl. Herre s¬
fire Aar siden havde brudt sin Arm: en Pio,,

om han bar i sin høye Alder meden forundernne
Standhaftighed; og jeg kunde, om behove.
demonstrere hans Vellidende hos ale i mangen

dige andre Tilfælde, hvor Verden synkteen

gaaehannem imod, men der maae værendt sog
den Post, ar v kand i Dag læse i den gauge,

a
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Almues forrigfulde Ansigter, hvor kier han var
tilalle, oghvor nær hans Død gaaer enhver til
Hierte.

Sluttelig derfor at bruge en vis Authoris
Ordomen Person af en anden Profession: Saa

var denne Høyædle og Velbaarne Herr Gene¬
ral Admiral Lieutenant, nu Salig hos Gud,

Her Niels Juel, sine exemplo magnus, in
hoc maximus, qvöd neqve ante illum inven¬

tus sit, qvem ille imitaretur; Og Gudgive den

Naade til Hans Majts. vores Allernaadigste

Arve=Konges og Herres Glori, Tieneste og In¬
teresse, ar det aldrig maa befindes i dem, somnu
og i fremtiden skal succedere i lige Embeder ved
Søe=Staten: Gvod neqve post illum, qvi
eum imitari pofsit, inventatur.

Efter saa mange Møyer og store Besværin¬

ger, som den Sl. Herre i et gudeligt og berøm¬

meligt Liv og Levnets Fremdragelse for Gud, for
trende store Konger, for hans Fæderneland, og

for hans Næstehar igiennemgaaet, fra hans Al¬
ders 13de a 14de Aar i fulde fire og halveredie¬

indøtive Aars Tienester, og imedens, som forbe¬
meldt, foruden een og anden store og anseelige Tie¬

nester, commanderet af andre, og selv commande¬
rendes en Chef, indfunden sig Udenlands ifem,

og Indenlands til hans egne Arve=Kongers og
Herrers Tienester i Mie, til Haabe Fiorten ca¬

pitale og store Søe=Slagtninger,har det endelig
behaget den Alviseste og gode Gud, at spende den¬
ne
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nesintroeTienere,den nu Sl. Herr Niels Juel,
af dette møysommelige Livs Aag og Byrde.
Kortelig og med heel faa Ord at melde lidet
derom, saahar det efter Guds inderlige Naade

og Barmhiertighedoverfledig udviist sig i denne
Sl. Herre, at det er sandt oget vist Ord: Som

vi leve, saa døe vi: thi de, som have seet
denne Høyædle og Velbaarne, nu Salig hoø
Gud Herr Niels Juel, være syg og døe,
maa tilstaae mig det, som jeg selv med Foriin,
dringhar observeret i al hans Sygdoms Tild¬,

at somhanvar i Helbred, saa var hand i Sø¬
dom.

Ihans Møyes og Arbeides sunde Dage vom¬,
dredehan for sin Gud, for sin Konge, og for

Næste, i en yndelig Troe, eenfoldig og sagtun
dig Aand, oghanbar med en lige Taalmodiggen

ienforunderlig Sindets Rolighed sin Spgdomm,
Byrde. Han ansaae den selv som et Vom¬

drings=Færd fra et uroligt Sted til et foomge,
Sred og Liv, med største Indifferent og Resg,
nationi Guds Villie til Døden, som til Lide
Tildem, somønskede ham at leve, var hande o

dimaire Svar: Hvortil? Uden at minl Ho¬

bredkundeforslaae rilar giøre endnu Ho

Majt. nogen Tieneste Men Slutningennen

altid, som dens, der stunder efter Hvile, somdem
derhavdelange og mange Aar bøyer sine So¬

eretiatbære, og som dens, der glædede sig8
om
4
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Mose, at Gudvildeskaffehannem Hvile. Det
bar en god Sanwittigheds Vidnesbyrd, som

ved Guds Naade formaatte det hos den Salig
Jerre, at han med Længsel biede efter sin Salig¬
hed; og at han sukkede derefter, at han i Fred
mdattelegge sig tilat sove, som fuldkommen vis

berpaa, at HErren selv skulde lade hannem boe
tryggelig.

I den Fred, mæt af Livet sovede den Sl.

Derrebort, og intet forfærdede hannem, efterar
han havde levet og arbeidet her paa Jorden 67
Aar og 11 Maaneder: Gud giveosalle sin Naa¬

de, at vi, som han, maae døe de Retfærdiges

Død= og møde hannem til de Udvaldes Op¬
standelse.

Tale over Kaarden.
Vel Sverd! tiennuingenmeer: thi om du
end skulde leede længe efter en anden Herre, saa
viidl at du vilneppe finde nogen, i hvis Haand

dukand vorde saa priselig !
Din Salig Herre misbrugte dig aldrig til

Ulovlig Hevn eller Vrede imod nogen: Han
skemtede dog intet, naarhan blottede dig; Blank
først du ud af Balgen, men blodig først du ind
igien, thi hanbrugte dig til store Ting, for Gud,
for Kongen, og disse Riger.
Nu
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Nudin Salige Herres Striids=Dage haren
Ende, og hanhviler af al sin Møye, hviil du ogsaa

og hviil paa den Grav,hvori din Sl. Herrehviler

og som din Iid har været hidindtil i Uroe og U¬
fred, saavær og forbliv nu indtil Verdens Ende,

et Freds og Æres=Tegnpaa din Salig Herres
Liig=Kiste; og din Tieneste være herefter denne
allene: at du peeger med din Aad til din Sl. Her¬
res Grav=Skrift,paa det at de,somgaae der forbi,

maae vorde curieus at læse, hvad du peeger til, saa
vil de dig til Ære skiønne om din Klinges igien¬
nemtrængende Magt og Skarphed, naar din

Salig Herreholdt om Fæstet, og vilde bruge dig:
Far vel!

Taksigelse til den Høy=Anseelige
Forsamling.

Den Hoyædle og Velbaarne Frue Miat

grete Ulfeld den Salig Herres Høybedrøven.
efterladte Enke, med samtlig Høyædle og Ver¬
baarne Børn og Svogre, takker tienstskuldigt
en hver efter Stand og Vilkor, for den Æresy

Tieneste de har vildet bevise den Sal. Herte

Liig, at indfinde demhertil at følge og geleide o

til hans Hvile=Sted; Velbemeldte Frue ige,

hendes Børn og Svogre forpligter dem ine,
en hver, til al muelig og behagelig Tieneste, *

jeg recommenderer mig til alle, som enhoe¬
Tienst=skyldigste og velvilligste Tienere.

In¬
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Inscription, som var beskikket at sæt¬
tes paa en Kaaber=Tavle udi Koret i

Kirken paa Waldemar Slot.
Under Guds Barmhiertige Forsyn, Hans
Kongel. Majestets Kong Christian den

Femres Høypriselige Regierings milderige Be¬
skiermelse, og efter besværlige Tiders lykkelig
Udgang, har den Høyædle og Velbaarne Herre,

Hr. Niels Juel til Taasing, riksholmog

Totterupholm, Ridder, Kongel. Majestets
Geheime Raad, General Admiral Lieutenant,
Præsident i Admiralitetets Collegio; Og den

Høyædle og Velbaarne Frue Margreta Ul¬

eld tilforhandlet dennem med reede Penge, og
des fulde Værdie, Thaasing=Huus med dessen

underliggende Gods Aar 1678, fuldbyrdet Aar
1687, og af en gudfrygtig Nidkierhed for Guds

mangfoldige Velgierninger i Farers Befrielse,

og lykkelig Fremgang ved allernaadigst Høy¬
anbetroede Søe=Slagter imod Høyst=bemeldte

Hans Majestets Fiender, deres Børn og Efter¬
kommere til Erindring, aldrig at afvige fra deres

Pligt til Gud, til Kongen, og deres Forældres

Exempel, efterat de har saa got som af nye byg¬
get dette Capel, har de det ladet indvie med
Christelige og prægtige Ceremonier Aar 1687 den

3 Octobris af Velædle og Velbyrdige Doctor
Thomae Kingo, Superintendent over Syens

Stift, assisteret af fire Prouster, og 36 Præ¬
ster,
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ster, imange Høy=Adelige og fornemme Perso¬
ners Nærværelse. Glld lade sit Ord aldrig
vige fra dette hans hellige Huus, og beholde
sin Velsignelse til deres Afkom over Gaarde og
Gods.

Staae Jerne=stive Steen,og bliv til evigt Minde,

For slig en Søehelr og saa stor een Dyds¬
Mandinde,

Som Juel og Ulfæld er! Glldlade Deres
Sæd

Til Roes og Æregaae i Deres Fode=Fied !
Saalænge Floder skal paa Verdens Strømme
larme,

Og Thaasing favnes skal af Belts krun
librig Arme,

Saalænge Konger veed at prise Manddoms
Art,

Saa lever Han, og Hun deri har Hende“
Part.

Th. Kings
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