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23 (5) en esterslægt kand med Bilighed
* — æ forekastes Utaknemmelighed, som
ÆSo oppebærer Velgierninger uden at

288gsK erkiende fra hvem samme kom¬
4 4 4 4 mer. Stode end Lege i saa
Fald at undskylde, som de dog eygiøre, saava¬

re dog de Lærde ey at frietage.

Man vil giøre sig en Fornoyelse af, her at
forfriske en brav Mands Jhukommelse, som vel

selv ey haver været Bogslærd, men desu=agtet
viist sig en saadan Ven af de Studerende, at
samme her i Residentzen den Dag i Dager, ny¬
de got af hans Gavmildhed, endskiønt han selv

for meere end mange Mands Minde er hensmul¬
net i sin Støv.

Den



Christoff. Walckend.

Den Mand hvis Eftermæle man her vil op¬
reyse af sit Muld, er den bekiendte Rigens Raad,

Kong Friderich den Andens og Kong Chri¬
stian den Fierdes Rente= og Hof=Mester Hr.
Christopher Walckendorff til Glorup
Stiftere for det Walckendorffiske Collegio.

Denne gavmilde Mand var selv fød af en
gammel Dansk adelig Familie, som hans Navn

og Skiold udviser; Til Fader havde han Ærlig
og Velbyrdig Mand Henning Walckendorff
til Glorup, og til Moder Ærlig og Velbyrdig

Frue Zidsel Friis (a); men det kand her saa

lidet antegnes paa hvad Dag han først kom til

Verden, som hans Fødsels Aar end og er ube¬
kiendt.

I hans unge Aar finder man vel, at han ey

er bleven holdt til Studeringer, thi alle ere eenige

derndi, at han ey selv haver studeret, som og be¬
merkes at være det eeneste der fattedes ham (b);
men det slaaer ey Feyl, at som han var et mun¬

tert Hoved, og af en høy Afkom er han i sin

Ungdom bleven holdetfrem til alle andre adelige

Øvel¬A3

(2) Denne Efterretning er laant af Hr. Justit=Raad
Klevenfelds Genealogiske Tabeller over Familien
Walkendorff.

(0) See Kong Christian denFierdeø Historte udgiven
ved Slange pag. 173.
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Øvelser, som kand danne og sætte Skik paa en
ung Adelsmand.

Hans første Bestilling var, at han blev Hof¬
Junkerhos Kong Christian den Tredie, Han
vidste strax saa vel at skikke sig udi all Hof=Ma¬
neer, at Høybemeldte Konge særdeeles elskede
ham (c). Det næste Trin han derpaa giorde,
oar, at han i Aaret 1556. blev skikket til Ber¬

gen som Lehns=Herre (d). Paa dette Stedto¬
ge

(e) Ibid. item Holbergs Danmarks Historie Tom 2.
pag. 584
Dette Aarstal 1556 anføres af Hr. Baron Hol¬(4)
berg i hans Bergens Beskrivelse trykt 1750 pag.
146 og 269, kand og best stemme overeens med

hvad der meldes pag. 40, 61, og 77 men der¬
som Conrector Edvardsøns Manuscript, som
Baronen haver fulyt, er rigtig, som det ventelig

er, maa Walkendorff allerede være bleven giordt
til Lehns=Herre af Kong Christian den Eredie,

thi samme døde første Nyaars=Dagen 1559; har
og følgelig været 2 Aar Lehnet betroct, i denne

Konges Tiid. Men da Slange i Kong Christian

den Fierdes Historie pag 173 beretter, at han af
Kong Friderik den Anden blev giort til Lehns=Her¬
re i Bergen, hvilken Meening Hr. Baronen og¬
saa er af i sin Danmarks Historie Tom. 2. pag.
584, maa vel sligt saaledes forklares, at han af

Kong Friderik den Anden er bleven stadfæstet i det
ham tilforn betroede Lehn. Men er dette rigtig
bliver det Uret, at begge disse store Historie=Skri¬
vere tillægge Walkendorff Lehns=Mandskabet

paa
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ge de Tydske den Tiid ilde af Sted, men for
at forstaae sligt desbedre, vil det være nødig at

gaae lidet tilbage i Tiden, og viise Oprindelsen
hertil.

Den mægtige Handels og Hanse=Stad Ber¬

gen rummede den Tiid tre Slags Indbyggere
nden sine Porte, som vare forst sine egne Mor¬

ske Indbyggere, dernæst de Contorske, og her¬
foruden et andet Tydsk Societet, kaldet de f Am¬
ter eller Skomagere. Hvorledes samme førsk

ere blevne rodfæstede der i Byen maa soges i Hi¬
storien. De sidste vare de slemmeste, de foreto¬

ge mange Voldsomheder, og giorde mange Mis¬
gierninger, aldeeles ustraffet, thi de vare ey al¬

leene blevne Borgerne for mægtige, men endog
Lehns=Herren selv. Kong Christian den Tre¬

die indsaae derfore, at det var den høye Tiid,
at der blev sadt slig en Mand til Lehns=Herre

paa Bergenhuus, som baade havde Forstand

og Hierte til at tvinge disse selvraadige Fremme¬
de. Han fandt ey nogen beqvemmere hertil end

om Christoffer Walckendorff, hvorforehan

blev sendt did op som Lehns=Herre i Aaret
1556 (e).

SaaA4

paa Gulland førend i Bergen, hvorom kand efter¬

sees Stresows Guthilandiske Krønike pag. 279.
som bevidner, at det var i Aaret 1571 han første

gang kom til Gulland.
(e) Holbergs Bergens Beskrivelse pag. 146.
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Saa snart han var kommen til Bergen, og
ved sin Ankomst fornam af Borgernes Klage¬

maal, hvor stor Vold og Ueret Borgerskabetblev

tilføyet, saavel af Garperne (k) paa Bryggen,
(8), som af Skomagerne i Sko=Strædet, satte
han sig strax for at raade Bod derpaa, og at

klip¬

(() En Garp er det samme som en Tydsker, betyder
ellers ogsaa en Luus. Saadant Navn gaves de

Tydske paa Bryggen, efterdi de ved snedig Handel
og Vandel udsuede Bergenø Borgere. Sce Clau¬
ens Norges Beskrivelse pag. 78. og af ham Hol¬
berg i Bergens Beskrivelse pag. 207.

(2) Garpe=Bryggen i Bergen beskriver Wolff i sit
Norrigia islultrata pag. 85 saaledes-Noget lidet
neden fra Bergenhuus=Slot er Bryggen funderet,
hvilken er bygget Langs ud ved Vaagen, eller Hav¬
ien, som løber ind til Torvet, frem for alle Gaar¬
dene, som ere bygde op indtil imod Gvergaden
og kaldes samme Brygge efter de Tydske, som der
tilholder, og ere alle ugifte, Garpe=Bryggen,
hvilke have der deres frie Kiøbmandskab og Han¬
del, med Fremmede, ligesoøm Indbyggerne. Clau¬

en i sin Nørges Brskrivelse pag, 78. skriver saale¬
des: Udi Enden af Bergens Vüg er Bryggen
bygt, der som de Tydske boe, som Contoret op¬
older. Bryggen er bygt langt ud paa Vandet, og
ærekker sig med Nørden langs ud ved Vandet frem

for alle deres Gaarde, derfor kaldes den Part af
Byen Bryggen, eller Sarpe Bryggen, thi alle
Tydskere kaldes Garper paa gammel Norske, og
er ikke uden 21 Gaarde, hvilke strekke sig med lange
Huse Øster op fra Bryggen, saaat udihver Gaard



(h)
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klippe Vingerne saavel paa det eene, som paa det
andet Partie. Disse Skomagere stolede og for¬
løde sig paa de Contorske, søgte og gemeenli¬

gen til Bryggen, naar de havde bedrevet nogen
Misgierning, fandt og der Beskyttelse imod Øv¬
righeden; De dreve Næring og holdte Øltap,
uden at vilde betale Accise, og saasom Fiske=Tor¬
bet da laae ved Bryggen, og de Kiøbende maat¬

te passere forbi deres Qvarterer, for at komme til
Torvet, hindrede de Borgerskabets Tienestefolk
at komme til Torvet, førend de selv vare forsp¬
nede med saa megen Fisk, som de agtede at kiø¬

be, hvilket saavel som andet kand sees af Bor¬

gernes Klagemaal til Lehns=Herren samme
Tiid (h).

Saadan U-orden kunde Walckendorff ey
taale skulle gaae i Svang, han satte sig og der¬
over for, at indskrænke deres Magt, og gaves

hamA5

er henved 18 og i somme 24 Stuver, og meere
end et Hundrede Mand i hver Gaard, med Kjøb¬

mænd og Drenge, som alle ere ugifte, thi ingen

maa der have Hustrue, og gaae dog alle af hver
Gaard til et Bord, i et Huus, i deres Skytning
Stuve, See og herom Holbergs Bergens Be¬

skrivelse pag. 218. og Kami Korges Beskrivelse

pag. 156.

See Wolffø Norrigia ilustrata fra pag. 82. til

113, og af ham Holberg i sin Bergens Beskri¬
velse fra pag. 100 til 106.
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ham dertil saadan Leylighed. Skomagerne an¬

lagde en Søe=Broe udi Vaagen, neden for de¬
res Stræde, paa det Sted hvor nu Torvet er;
da denne Brygge var forfærdiget, lode de forby¬

de udi Kors=Kirken, at ingen af Hollænder¬

Srrædet maatte bruge samme deres Broe og
Vippe. Christoffer Walckendorff som paa

samme Tiid var i Kirke, anhørte dette med For¬
undring, og adspurte saavel Laugmanden, som
Borgemester og Raad, om saadant var dem vit¬

terligt, og da han hørte at Skomagerne dem u¬
afvidende, af egen Myndighed, havde giort dette

Forbud, lod han dem paa tredie Dagen derefter

beskikke til at møde for sig, for at fremlegge de¬
res Privilegier. Dette maatte de beqvemme sig
til, saa at de frembragte Copier af alle deres

Friheder, forseglede med deres eget Segl, som
de paastode sig at være given (i).

Da Lehns=Herren Walckendorff noyehav¬
de igiennemlæst deres Friheds=Breve, men der¬

udi intet fundet, som kunde berettige dem til sli¬

ge Foretagender, sær at lade publicere Forbud
imod Kongelige Undersaattere, lod han dem an¬

den gang stevne til Raadstuen. Da nu Sko¬
magerne merkede, at denne Sag vilde falde
ilde ud for dem, fulde de til Føye, og be¬
giærede Naade men ingen Ret. Walcken¬

dorff

(i) Wolskens Norrigia illust. pag. 107.
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dorff tilsagde dem da paa Kongens Vegne Naa¬
de, dog med de Vilkor, at de under Haand og
Segl skulde forpligte sig til, intet saadant videre
at foretage. Item at de skulde lade samme Broe

og Vippe være tilfælles for andre Borgere (k).

Men det varede ikke længe førend der atter rey¬

ste sig en anden Sag imød dem, thi da noget
erefker udi en indbyrdes Tvistighed imellem dem

selv, een af deres Lav, ved Navn Henning
Pedis rømte fra Sko=Strædet ud til Stran¬

den, og de fik at vide, at der var noget af hans
Gods i en Qvindes Huus, hængte de strax en

Laas for samme Qvindes Huus, Byefogden og
andre Kongens Befalningsmænd uadspurdte (1).

Dette foraarsagede, at Walckendorff atter
gik dem paa Klingen, og tvang dem til, ey allee¬
ne at bede om Naade, men endog at indgaae alle

de Artikler, som han da foreskrev dem (m), og
det under Straf paa Liv, Gods og Penge.

Kort derefter reyste Lehns=Herren til Dan¬
mark som ventelig har været i Aaret 1559,

paa den Tind Forandringen iRegieringen skeede,
at

(k) Wolffens Norges Beskrivelse pag. 102.
()) Wolfk l.c.

Hvori disse Artikler bestøde, kand læses i Holbergs(m)
Bergens Beskrivelse, trykt 1750. pag. 102. og

i Wolffens Norrigia illastrata pag. 103.
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at nemlig Kong Christian den Tredie døde,
og Kong Friderich den Anden satte sig paasin
Faders Sæde (n), hvor han berettede Kongen

Tilstanden i Bergen, og af Hans Majest. be¬
kom Fuldmagt at beskytte Borgerne end videre
imod de Tydske.

Forinden jeg her gäaer videre, og viiser hvad
Lehns=Herren efter sin Tilbagekomst til Bergen
tog sig fore, og hvorledes han da kjørte i Ring,

saavel med de omtalte Skomagere, som og med
de Contorske, vil jeg først vuse, hvad der med

de sidste allereede var foreløben førend Lehns=Her¬
ren drog til Danmark.

De Contorske, som ellers kaldtes Garper,
bare Tydske Kiøbmænd, der fra første færdaf hav¬
de sat sig ned i Kong Erik af Pommerens
Tiid, ved saadan Anledning, at de den Tiid
forestrakte de af de Wismarske Friebyttere ud¬
plyndrede og forarmede Bergens Borgere Pen¬

ge og andet, som samme ey siden kunde betale,

og

(n) Hr. Baron Holberg formeener i Bergens Beskrivel¬
se pag. 271, at det var 1558, men den Tiid le¬
bede Kong Christian den Tredie endnu, maa der¬
for vel være 1559 om man ellers skal kunde conci¬

iere dette sammen med hvad der siges pag. 269.
Wolff i sin Jorges Beskrivelse sætter pag 104.

det Aars=Tal 1560, som er det andet Aar af Fri¬
derict Secundi Regiering.
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og derved kom til at eye de dennem Pandtsatte
Huse og Grunde. Disse Kjøbmand, der egent¬

lig kun vare Hanse=Stædernes Fuldmægtige, an¬
lagde siden et Contor eller Stapel i Bergen for
deres Handels Skyld hvor de giorde Oplag af
alle de Vahre, som sendtes dem fra de Wendi¬

ske Steder, og overskibede igien til samme Nor¬
ske Vahre (0).

Endskiønt Landets egne Indbyggere ved dette

meget fornærmedes, taug de dog længe dertil,

indtil at disse Garper eller Conrorske begyndee
at giøre sig alt for brede, thi de bemægtigede sig
ey alleene den heele Stads Handel, og forskreve
fra Hanse=Stæderne alle Slags Haandverks¬

Folk, hvilke de indtoge udi deres Værelser paa
Contoret og paa Bryggen, saa at samme frem¬

mede Haandverks=Folk, under deres Bæskytrelse,
ikke allene giorde all Slags Arbeyde for de Con¬

rorske men endog for Hordfarerne, hvilke
de, i Henseende til den Credit, som gaves dem,
havde giordt sig tilhængige, saa at Stadens
Haandverks=Folk derudover tabte en stor Deel af

deres Næring; de begyndte derforuden ogsaa at
holde Øltap, og udsælge Øll og Viin i Potte¬
Maal. Foruden dette begyndte de med mang¬

foldige andre selvtagne Friheder, og. krerte sig
hverken efter Kongens Forordningev, eller efter

Lehns¬

(0) Pontani Corograph Dan. beserpt. pg= C¬
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Lehns=Manden, som de ofte søgte paa Livet, ja
iblandt dræbte.

Herpaa var det Christoffer Walckendorff
blev Lehns=Mand i Aaret 1666 (p). Saa

snart han var kommen til Bergen, og havde an¬

taget sit Embede, satte han sig for at legge Tøm¬

me, saavel paa de Contorske Kiøbmænd som
paa de andre Tydske. Hvorledes han kjørte i

Ring med Skomagerne er allerede noget omtalt,

men hans Forhold i Henseende til de Contor¬
ske, var saadan:

De Contorske underholdt mange Hore=Huse

paa Overgaden, hvorudover der gaves adskillig
Anledning til Klammerie, og undertiden til Mord,
aasom der og virkelig nogle bleve ihielslagne udi

det samme Aar, som Walckendorff kom til
Bergen, uden at man kunde faae fat paa Mis¬
dæderne, thi naar nogen af Gyens Folk geraa¬
dede udi Tvistighed med en Garp, brøde de

Tydske strax ud af deres Gaarder, 20 til 30
Mand stærk, med Steen og Hand=Spiger, for
at komme deres egne Folk til Hielp,og naarno¬

gen paa Skostrædet havde bedrevet en Misgier¬

ning, blev han tagen i Beskyttelse paa Bryggen,
saa at hverken Byefogden, eller nogen anden Ret¬

For dissetens Betient kunde faae ham ud (g).
Aar¬

(ed Holberge Bergenes Beskrivese pag. 146.
4) Wolffens Norrigia illusttata pag. 99.
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Aarsagers Skyld lod Lehns=Herren nedrive
de mistænkte Huse paa Overgaaden, og derimod

gav Skiøgerne en anden Plads at beboe ved

Sverresborg. Samme Plads kaldtes tilforn
Hekelfield men nu Srolen, og kand der in¬
gen U=orden eller Klammerie skee, uden man

kand see alting i Slots=Porten (r).

Dette var et Tordenslag for de Contorske
saasom de merkede, at det paa dem var sigtet, og
de derforuden bleve skilte ved de for dem beleylige
Huse paa Overgaden, hvor de baade havde
stakket Vey, og uformerket kunde forlyste sig,

men de maatte finde sig herudi.

Videre anordnede Walckendorff, at intet
Qvinde=Menneske maatte selge sig til nogen
Garp, som de tilforn uden all Undseelse giorde,

da hver Oldermand, Actein, Secretarius, Hus¬
bunde og Tiener havde sin Skiøge, saa at der

omsider regnedes fleere Garpe=Horer, end Gar¬
pe=Hunde (s) paa Bryggen. Han lod endog

pi¬

(r) Kamus i sin Norges Beskrivelse pag. 157. henfø¬
rer dette uerettelig til det Aar 1568.

(e) Holbergs Bergenø Beskrivelse pag. 244. Kiøde¬
mændene paa Bryggen havde altid nogle grumme
arrige og onde Hunde, som Vægtere liggende uden
for deres Søe=Boder. Disse Hunde laae altid
om Dagen stille, og giorde ingen Mennesker nogen

For¬
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videre befale, at ingen løs Qvinde eller Skiøge,
skulde i Kirken sidde i Stoel med nogen ærlig
Danne=Qvinde; Desligeste at ingen af saadan¬
ne Skiøger skulde gaae med Danne=Qvide¬

Dug, og Sæt paa Hovedet, som tilforn tit var
skeed, at man ikke kunde kiende en ærlige Qvin¬
de fra dennem, ikke heller maatte dennem tilstæ¬

des, at komme til noget Bryllup eller Barsel, at
sidde iblant ærlige Qvinder, som tilforn var
skeed.

Han lod og forbyde, at naar nogen af dem

eller deres Børn døde, da maatte ikke Peblinge
af Skolen gaae for deres Liig, med meere (t).

Derpaa begyndte de skore Tvistigheder med

Skomagerne, hvorom tilforn er talt, og vare
de Contorske Kiøbmænd derudi indviklede, ef¬

terdi de toge dem i Beskyttelse.

Chri¬

—

Fortræd, men om Natten vare de som vilde Løvek
at kømme nær, saa ingen Ubekiendt uden Livs Fare

kunde gaae over Bryggen; Var nøgen af Følkene
sildig udi Byen, og vilde gaae hiem paa Bryggen,
maatte de tage et Knippe Nøgler udi Haanden at

, thi saa vidste Hundene at det var afcangle med

deres egne Folk= som hørdte hiemme paa Bryggen.
See Wolske Norges Beskrivelse pag. 98.

c). Wolskens Norrigi illustrata pag. 100. Holbergs
Bergens Beskrivelse pag. 271.



17Christoff. Walckend.

Christoffer Walekendorff reyste og selv
samme Tiid ned til Kiøbenhavn; Da han
kom tilbage, lod han allevegne plante Stykker,
og holde sterk Vagt paa Slottet.

Dette indjog stor Frygt i de Tydske, saasom
de bildte sig ind, at han derved havde noget findt¬
ligt i Sinde imod dem. Den siette Dag
efter hans Tilbagekomst, lod han kalde de Tyd¬

ske Handverksfolk til sig, og lod dem vide, at
de maatte efterleve, hvad som tilforne var sagt
dem udt Christopher Hvidrfelds (u) Tiid

som

(u) Christopher Hvitfeld er af Lehns=Mændene paa
Bergenhuus den 40de i Orden. Han var een af

de Høvedsmænd, som bleve opsendte til Opsloe
1532, og med andre underskrev det Lride, som
blev accorderet Kong Christian den Anden. Aar

1537. commanderede han tilligemed Truid Ulf¬
tand den Flode af 14 Orlogs=Skibe, som blev

kikket til Trundbiem, for at holde Erke=Biskop Ø¬

luf udi Ave. Men Erke=Bispen, som ikke havde
Lyst til at giøre Modstand, flygtede med 4 Skibe

og alt sit Gods til Holland, hvorpaa Christopher
Hvitfeld indtog Steenwigholms=Slot, og det
heele Hordensieldske gik saa Kong Christian den
Tredie til Haande. Hvitfeldt sik derpaa Brfa¬
ling, at reformere Kirker og Skoler i Horget efter
den Maade, som skeed var i Danmark. Han

blev udi det Par 1540, skikket med 2 Orlogs=Ski¬
be til Island, for der at fengsle den oprørske Bip¬

og at tage Landet udi Kongens Eed, hvilket og sker¬
de,

Jalius 1753.
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som bär Walckendorffs Formand, det er, be¬
qvemme sig til de Byrder, som andre Byens

Folk vare underkastede, eller forlade Staden.

Disse gave strax de Contorske dette tilkiende,
hvilke satte Mod i dem, og forsikkrede dem om Be¬

skyttelse, samt at det skulde ingen Nød have.

Der nu Skomagerne fortøvede noget med at
give Lehns=Herren Svar, lod han paa Hans
Majests. Vegne strax tilslaae deres Boe=Vin¬

duer, hvorover Embeds=Mændene blede meget

forbittrede, og lode sig forlyde med, at der for
dets Skyld skulde blive mangt et Faderløst Barn
i Byen, ja det Barn, som laae i Vuggen skul¬
de græde derover, med fleere slige uenyttige Ord

og Truseler, hvilket dog satte saadan Skrek5
endeel af Almuen, at de af Frygt for Ovetlast,
ørte deres Godsom Natte=Tide hemmelig ud

af Byen. Men Walckendorff blev ved etstift
Mod—

——— —

de, og Landet blev tilligemed udi Kirke=Sager re¬
formerct. Aar 1554 blev han af Kong Christian
den Tredie befalet, som Lehns=Herre at tilkiendegive
de Oprørske paa Cantøret, hvad som var sluttet til
Odense. De Tydske beqvemmede sig da til at ind¬
aae nogle Artikler deraf, men Skomagerne eller

Embeds=Mændene, vilde ikke shmtykke til at beta¬

le Told, Skat og Accise , foregivende at de vare
løse Karle, som dependerede af de Cantorske. See
Holbergs Bergens Beskrivelse pag. 146.
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Mod, og opmuntrede Borgerne til Dristighed;
Detteforaarsagede,at de Conrorskeforlangede en

Samtale med ham i Vor Frue Firke, hvilket
og skeede. Da han gik ned af Slottet, tog han
ikkun to Drenge med sig, for at lade see, hvor
lidet bange han var for deres Truseler, men sag¬
de derhos til Holger Bagge, som han befale¬
de Slottet, at saa snart han merkede nogen Al¬
larm eller U=leylighed, skulle han strax skyde af

Slottet ind paa Bryggen (7).

Da de vare blevne forsamlede udi Kirken kom¬

me Kjøbmændene frem med en Bog, hvorudi alle

deres Privilegier vare skrevne, blant andet et
om Kong Christian den Anden havde givet i
Sergen, saa lydende: At Kiøbmændene maat¬

te beholde de Tydske Handverksfolk til videre

Beskeed. Men som dette Privilegium var udgi¬

det førend Hoystbemeldte Konge kom til Regie¬
ringen, og da han endda ikkun var Prinds, og
det derforuden ikkun var et Interims=Privilegi¬
um, som virkeligen siden var ophævet ved den
Odenseiske Reces, holdt Walckendorff det
for at være ueefterrettelig. Endeligen blev saae
ledes forhandlet, at Lehns=Herren tilstædede de
Amter, at druge deres Haandverk i Bergen
indtil førstkommende Michaelis, imidlertid skul¬
de de hos Hans Majest. giøre Ansøgning om at

foreB2

() Wolffens Norgts Beskrivelse pag. 107.
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forblive der længere, og naar Michaelis Tiid var

for Haanden, skulde de enten svære Kongen, el¬
ler strax forlade Staden. Dette lovede de med

Brev og Seigl.

Hanse=Stæderne giorde derpaa tvendegan¬
ge Ansøgning, samme Sommer hos Hans Ma¬
fest., og begierede ar de Tydske Handverkø¬
Folk maatte efter Sædvane staae under Conto¬
rer. Men Kongen lod dem vide, at de ialle Mag¬

der maatte rette sig efter det Brev som de havde
givet Christoffer Walckendorff (y).

Lehns=Herren forglemte ey heller Skoma¬
gerne. Med samme revste sig en Trætte an¬
gaaende en Kirke kaldet Sr. Halvards Kirke,

udi hvilken Biskop Aslac Boldr havde tilstæ¬
det dem, efter deres egen Kirkes Nedbrydelse, at
holde Guds=Tieneste, men de siden havde tileg¬
net sig den, som deres egen Kirke.

Da de af Lehns=Herren bleve anmodede om
at vise deres Adkomst til Kirken, komme de frem

med nogle gamke Breve, hvilke bleve befundene at
dære falske, saaledes at de vare Breve givne

Skomagerne i Trundhiem, og at desse havde
udkradset Trundhiem, og i Steden derfor
skrevet Bergen. Dette blev saa klarligen viist,

at

(7) Holbergs Bergens Beskrivelse paa. 142.
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at de ikke kunde nægte det, alleene at de bevid¬
nede, at saadant ikke var giort af dem. Her¬
udover dømte Walckendorff St. Halvards
Kirke til Staden igien (2).

Misfornøyelsen voxede herpaa alt meere og
mneere, saa det til sidst kom saa vidt, at Wal¬
Tendorff lod dem vide; at de enten i alle Ting

maatte underkaste dem Landets Love, som andre
Undersaatter, eller vige ud af Staden; Endeel
forlode derpaa Sko=Strædet, og vilde sætte sig
ned paa Bryggen, for der at drive deres Haand¬
verker. Men han lod kalde Oldermanden paa
Contoret og de 18 Mænd eller Acteiner til en

Samtale udi Kors=Kirken, hvor de lovede ikke

at handthæve Skomagerne hos sig paa deres
Contor.

Herudover, da de merkede, at de intet Sted

meere maatte have, enten udi Staden eller paa
Contoret, satte de sig for at reyse til Tydsk¬
land. Da Walckendorff fik deres Forsæt at
bide, sammenkaldede han dennem paa Raadstu¬
en, hvor de lode sig indfinde. Han tilspurte
dennem derpaa, om de havde noget over ham at

kla¬B3

(2) Wolffeno Norrigis iustruta pag. 109. Holberge
Bergens Beskrwelse pag. 103. Kami Hørgeø
Deskrivelse pag 153. saa og 157, som henfører
dette vrettelig til Aaret 1568.



22 Christoff. Walckend.

klage? da skulle de nu giøre det, imedens de

amtlig vare tilstede; men de svarede alle Ney
her ill og gik saa hver særdeles frem, tog Lehns¬
Herren udi Haanden, og takkede ham, og lo¬
dede ved Brev og Segl intet at tale om Kon¬

gen, eller Lehns=Herren uden alt got, erklærede
ogsaa, at den Trætte, som havde reyst sig, skul¬

de være dod og magtesløs i alle Maader, hvo

andet gtorde og talede, skulde holdes for en Ære¬
løs Mand (a, De reyste herpaa af til Tydsk¬
land, og havde deres Regimente med det sam¬

me en Ende (b).

4

Der Borgerne udi Bergen saae, at han hav¬

de saadan Lykke og Fremgang med hvad hau fo¬

retog sig, da kom de til hannem, og beklagede

sig ey alleene, at de ey kunde faae noget til kløbs
paa Torvet, førend de Tydske havde kiøbt hvad
dem lystede, men viiste ham og Kongel. Majests.
Brev, som de havde om samme Torv, hvor¬
fore de bade, at han vilde forfløtte Torvet til et

andet Sted i Bhen. Walckendorff samtykte
strax herudi, og forfløttede Torvet fra Bryggen
strax neden for Skostrædet, udi Vaagen, hvor
det endnu holdes, lod og kundgiøre for alle Bøn¬

der, at de skulle søgedid, og ingen anden Steds,

med

(2) Wolffe Norrigia ilosttata pag. 112. & 113.
(b) Holbergs Bergens Beskripelse pag. 100.
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med deres Fisk, og anden slig Kjøbmandskab,
som de førdte til Byen (c).

Man seer af alt dette, hvorledes Walcken¬

dorff var et Riis, saavel for disse selvraadige
Tydske Handversfolk, som og for de Contor¬
ske, ansees ogsaa, i den Henseende i Historien,
for en af de nyttigste Lehns=Herrer Bergen
nogen Tiid har haft (d).

Hvad Kiøbmændene paa Contoret angik, da
lod han ogsaa tiltale deres Prædikantere, efterdi
de vægrede sig ved at staae under Bergtens Su¬
perintendent, og at efterleve Kongel. Majestets.

Ordinantz.

Een af dem ved Navn Hr. Christopher ved
St. Marrini Kirke svarede da, at den Almæg¬
tige Gud var deres Superintendent, og Bibelen
deres Ordmantz, hvorudover Walckendorff
ød dem vide, at de enten skulde forføye sig af
Landet, eller rette sig efter den KongeligeOrdi¬

nantz, som lydige Prædikantere burde af giøre
og ikke være deres egne Herrer u=lydige helst
saasom den Kongel. Ordinantz var christelig, og
uddragen af den Hellige Skrift.

DaB4

se) Wolffens Norges Beskrivelse pag. 113.
(d) Holbergs Bergens Beskrivelse pag. 100.
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Da svarede den anden Pædikant, nomlig
Hr. Johan saaledes: at det var billigt, at alle
Mennesker, saavel Guds Ords Tienere, som
andre havde Øvrighed, paa det at god Skik og

Regimente desbedre kunde holdes blant Menne¬

skene. Hporpaa de begge gav ham Forpligtel¬
ses=Breve, at de skulde være Kongel. Majests.
Ordinantz underdanige, og Superintendenten

hørige og lydige, og rakte ham derpaa deres

Hænder.

Dette og andet forbittrede de øvrige Tydske
saaledes, at de søgte at overfalde Slottets Folk,
ladende sig see, undertiden Troppeviis hen ved

300 Mændsterke, omkomme ogsaa een af Slots¬

Folkene ude ved Dreggen. Herudover lod
Walckendorff nedbryde alle de Kaal=Hauger
som stode imeltem Slottet og vor Frue Kirke

Haadet han klarligen fra Slottet kunde see, hvad
som bedreves mellem Bryggen og Slottet, og
blev Contorer fra den Tiid af, alt meere og
meere ydmyget, hvorfore og Walckendorffø
Navn er lige saa ubehagelig paa Bryggen, som
det er behageligt udi Staden.

Man seer heraf, at Walckendorff ved sin
Snildhed og Myndighed giorde det, som alle
hans Formænd havde stræbt efter at ville giøre,

og aldrig kunde erlange, i det han nemlig tvang
de Contorske, der saaledes havde saaet Magt

over
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over Bergens Bye, at de kiendte hverken den
geistlige eller verdslige Øvrighed, ja snart vare

Mestere over all Handel og Næring, ikke allee¬
neste i Bergens Bye og Stift, men endoglaa

saavidt det Mordenfieldske sig strekker.

Han var den, som skaffede Byen og dens Øv¬
righed sin Myndighed igien, og lærte de Frem¬
mede at krybe til Korset, holdes og derfor som
før er meldt, for en af de nyttigste Lehns=Her¬
ter Bergen har haft (e).

Til Formand i Embedet havde han Christof¬
fer Hvidrfeld, og til Efterfølgere Erick Ko¬

senkrantz til Hvalsøe. Den bekiendte Norske
Cantzeler Hr. Jens Bielke har i sin Tiid ud¬
fort alle Bergens Byes Lehns=Herrer udi Dan¬

ske Riim, som Arnoldus de Tine fordum Le¬

ctor Theologiæ udi Bergen har oversat paa La¬

tinske Vers, deri taler han om disse 3 Lehns¬
Herrer saaledes:

Christopher Hvidefeld det saa naaer,
Beholdende i Fiorren Aar,

Christoffer Walckendorff saa gief
Fire Aar styrt, saa Hofmester blef.

SaaB5

(e) Christian den Fierdes Historie ved Slangep. 173.
Holbergs Bergenø Beskrivelse pag. 103.
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Saa Erick Rofenkrang dernæst (k),

I Orre Aar nød med Fordeel vist (g).

Det fortiener her ogsaa at erindres-, at det
nu værende Raadhuus i Bergen; var tilforn

Lhristoffer Walckendorffs Gaard, og blev
kiøbt af ham til at giøre et Raadhuus.

Den første gang Retten blev siddet der, skal
habe været i Aaret 1568 (b); Det er et stort

Steenmuuret Huus, med 2de Steenmurede
Trapper, een paabegge Sider. Iden eene En¬

de er Værelser at boe i neden til, men i den an¬
den Ende Fengslet og Cortegarde, oven paa ere

evende store Sahle, hvor Magistraten samles og
Retten holdes (i).

Den Gade i Bergen, som kaldes Broen,
er lendnu en Amindelse af denne brave Lehns¬

Herre; Samme strekker sig fra Raadhuset, op
til Dom=Kirken. Den haver sit Navn deraf,
efterdi der i gamle Dage var en Broe fra Graa¬

brødre Kloster, som nu er Dom=Kirken, lige til

Alle¬

(() At Erik Kosenkran var Lehns=Herre i Aaret

1561. brvidnes ogsaa i Kong Friderich den An¬
dens Krønike udgiven af Resen pag. 55.

(2) Det heele vidtløftige Vers kand læses i Holbergs
Bergens Beskrivelse fra pag. 153 til 158.

(h) Sce Holbergs Bergens Beskrivelse pag. 76.
(i) Holberg l. c.
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Alle=Helgens Kirke. Denne Broe var af Træ

over et slemt stort Morads og blev vedligeholdt
af Skomagerne. Men udi det Aar 1558. blev

den af Christoffer Walckendorff giort af
Steen; thi den Tiid gik Vandet saa høyt op af
Daagen, men er nu siden bleven opfyldt (k).

Til at Steen=legge denne samme Gade, be¬
tiente Walckendorff sig af de Levninger der
fandtes af Alle=Helgens Kirke; Samme Kirke

var bygt af Kong Haagen Haagensen (1 med
et meget høyt=Taarn, men som den stod og var

bleven gandske forfalden, lod Walckendorff
brekke Steenene ud, og Broe=lagde denne Ga¬

de med samme (m).
—

Een af vore Historie=Skrivere anfører, at
Valckendorff skal haøe fulgt Kong Friderik
den Anden paa hans Tog til Dirmarsken,
med Tillæg, at han samme Tiid høidt sig brav
n). Dersom dette saa er, maa det haye været
skeet i den Tiid han i Aaret 1559 var nedreyst
til Danmark, kand ogsaa nok være mueligt, at
han har vildet giøre de øvrige Danske M48

Mænd

(E) Holbergs Bergens Beskrivelse pag. 40.
(I) Wolffens Norrigia iustrara pag. 109.
(m) Holbergs Bergens Beskrivelse pag. 61.
(ø) Slange i Kong Christian den Fierdes Histørie

pag. 173.
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Mænd Selskab paa dette berømmelige Tog, for
ogsaa at have nogen Deel i den Ære der da blev

indlagt; Det kand og være skeed, ved den An¬

ledning, at han vilde underrette den unge Konge
om Tilstanden i Bergen, og som Kongen sam¬

me Titd befandt sig paa dette Tog, harhan med

de andre Adels=Mænd fulgt Hoff=Fanen.

Man finder ellers, at de Tydske paa selv

samme Tiid da Toget i Aaret 1559 skulde gaae
for sig, ved deres Breve og Sende=Bud have

besværet sig over Lehns=Manden paa Bergen¬
huus (o), baade at han betyngede dem med
Rye, det er Dansk Maal og Vægt, saa og at

han endelig vilde have, at deres Handverksfolk

med deres Laug og anden Herlighed, skulde hø¬
re under Kongen, og svære ham Huldskab og Tro¬
skab, hvortil den unge Konge svarede, at samme

Sag havde alt i forrige Tider vaaren indsat for
hans Sl. Hr. Fader, og det var dem vel endnu
frisk Minde, hvad da blev svaret, at der nem¬

lig, ey uden stor Uelempe for Hans Majests. Ri¬
ger, kunde giøres Forandring i Maal og Vægt;
hvad Handverks=Folkene og deres Embeder an¬
gik, da blev Hans Majest. ved den Meening, at
saa fremt de ville bøe udi Hans Majests. Riger

og Lande, var det og billigt at de som tro Under¬
saat¬

fø) Sce herom Kong Friderich den Andens Krønike ud¬
gwven ved Resen pag. 11.
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saatter, sværger Hans Majest. Huldskab og Trø¬
skab (p).

Da Walckendorff, som en duelig og arv¬
dende Mand i fire Aar havde forestaaet Ber¬

gens Lehn med saadan Berømmelse, at hans
Navn endnu den Dag i Dag er, erindres der i
Byen med Høyagtelse, blev han af Kong Fri¬
derich den Anden forflyttet til et høyere Embe¬
de, nemlig til Kongel. Stadtholder udi Tif¬
land. Men hvorledes dette Land den Tiid baa¬
de kom under den Danske Krone, saa og siden

af Kussen ynkeligen blev tilreedt og erøbret,
maa søges i Historien (9).

Kongens Broder Hertug Magnus var den

Tid bleven Biskop paa Øsel, som Kongen
havde kiøbt til ham tilligemed de Wiekske
Churlandske og Revelske Stifter, i Steden
for den Andeel af Holsteen, som hannem efter

de

p) Friderich den Andens Krønike pag. I1.

(9) Om dette Lands Ødeleggelse, saavel som alt hvad
Prinds Magnus den Tud leed af de Kysser, kand
læses udførlig hos Resen i Kong Friderich den An¬

vens Historie. Müllers Septeutrionalische Histo¬
fie 1595. Cbristian Kelckens Liefländische Hi¬
storie; Audolphstadt 1695. Ægid. Girø Kong
Erik den Fiortendes Histori, Stockholm 1670.
aavel som denne samme Konges Historie udgiven af
Stierneman, med fleere.
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de Tiders Maade meentes at skulde tilkomme ef¬
ter deres fælles Fader Kong Christian den Tre¬

die. Men hvorledes ommeldte Hertug Mag¬
nus derpaa geraadede i Kriig først med Sver¬

rig, og dernest med sin Sviger- Fader Czaren
af Kusland som skildte ham ved alle sine Lan¬
de, fordi at han havde slaget sig til det Polske
Partie, er ev Sted her at udføre, men maa sø¬

ges i ommelte Printzes Historie.

Her er alleene dette at erindre at Printzen i

de Fider adskillige gange søgte Hielp hos Chri¬

stoffer Walckendorff, som Kongens af Dan¬
mark Stadtholder i Lifland.

Nogle af de Breve som Hertugen samme Tiid
og i saadan Anledning haver skrevet til hanuem,

giemmes endnu in Originali idet Kongl. Dan¬
ske Selskabs Archiv.

Deriblant findes et, dateret Pilten den 13
Junii 1566, somegentlig er en Svar=Skrivel¬
e paa Christoffer Walckendorffs Beretning
til Hertugen, dateret til Arnsborg Torsdagen
efter Pindse=Dag Aar 1566. hvori Walcken¬
dorff indberettede, at han med de hos sig ha¬
vende Krigsfolk havde indtaget det lidet Land
Dageden; Hertugen beder ham herpaa at han
pil overlade ham nogle af de Svenske Fanger,

som han vilde bruge til Dig=Gravning, og at
de
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de maatte sendes ham velisluttet og forvaret, da
han siden vil forsyne dem med nødvendig Kost og

Føde. Som og Stadtholder Walckendorff
havde forlanget nogle Søe= vandte Bønder fra
Khine over til Øsel, for der at betiene sig af

dem til Baads=Mænd, lover Hertugen, at der
kal blive sendt 20, som han vil stræbe at saae
bragt sammen (r).

Nogen Tiid derefter vare nogle af Hertugens
Hofsinder, Kammer=Junkere og endeel andre
af hans Folk bleven fangen af de Svenske. Som

Hertugen gierne vilde see dennem udløst af deres

Fangenskab, Stadtholderen vel ogsaa havde lo¬
vet i saa Fald at være behielpelig, men forme¬

delst indfaldende Omstændigheder ventelig ey har

kundet holde sit Løfte; giemmes ogsaa ved Sel¬
skabet en anden Original=Skrivelse dat. Arva¬

ken den 20 Septembr. 15-6, hvori Hertugen

paaminder Stadtholderen om sit giorde Løfte,
og forestiller ham, at dersom ban ey giørsin Fliid
med at faae disse Fanger ranzioneret, vilde det
flyde deraf, at samme, fordybede sig daglig meer
og meer i Skyld og Gld, vilde følgelig blive

saa

(r) Brevet kand læses i det Danske Magazin Tom. 3.
pag 131 og 132. Opskriften paa Brevet er saa¬
leedes: Den Ernuesten Vnseren liebenn besündern
Kon: Vir; zu Dennemarcken ynd Norwegen &.
zugeordenten in Lieflandt, Christoffer Walcken¬
dorffkenn.
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saa megek sværere at udløse, og bleve de ey hastig
udløste, torde de maaske blive bragte dybt ind i
Sverrig, dem selv til evig Fordervelse, men

Kongen og Hertugen, samt Stadtholderen selv
paa Kongens Vegne til Spot og ond Eftertale.
Han beder derfore og formaner Stadtholderen

til, at han dog vil giøre sit yderste, for at see
disse arme Junkere, Tienere og samtlige gode
Svenne paa en christelig og taalelig Maade ran¬

zionerede (s).

I den Tiid Chriskoffer Walckendorff var
Kongelig Dansk Stadtholder i Lifland, resi¬
derede han paa Arensborg=Slot paa Øesel,
som var med Volde, Muure og Graver sterk og
vel befæstet.

Der fandtes og et andet Slot Sonnesborg
kaldet, som iligemaade var vel befæstet, men

Stadtholderen lod alle Muurene nedrive paa sam¬

me, hvorvel Øe=Boerne siden vare i Færd med
igien
—

—

(=) Brevet som er paa Tydsk findes i det Danske Ma¬
gayin Tom. 3. pag. 133. Opskriften er noget for¬
andret: Dem Erentunsten vnd Erbaren, Vnserm
lieben besondern Kön: Wiir: iu Dennemarckenn
ie. zugeordnetem Stadthalter in Liefflande Chri¬

stoff Walckendorff. Dette Brev bekom Walcken¬
borff paa Arnøborg den 4 Octobr. 1566, som
han selv uden paa haver tegnet.



33Christoff. Walckend.

igien at faae dennem opførdte (t), og skeede sligt

mest baade for at undgaae at holde en Besæt¬

ning derudi, saa og at skille Fienden ved et sik¬
kert Tilholds=Sted.

Da det arme Liefland i lang Tiid havde
været Krigens blodige Skue=Plads, og var ble¬
ven til et Bytte for sine Fiender, blev Stadt¬
holderen igten fordret tilbage af Hans Majestet.
Man finder at han herpaa i det følgende Aar

1568. paa nye blev sendt til Bergen til Herre¬
dagen, som samme Aar holdtes, for der at væ¬

re paa Raad med, som en Mand der best kiend¬

te Landets Leylighed. Den samme Tild udstædede
Reces, dateret Bergen den 13 Martii 1568 fin¬
des underskreven af Jørgen Lykke til Over¬

gaard, Biørn Andersen til Steenvold
Christoffer Walckendorff til Glorup, Jo¬
han Wenstermand til Ølstrup, Morges
Cantzler, med Laugmænd Mads Størsøn,
Jon Simonsøn og Daniel Olsen (n).

Med lige saa stor Berømmelse som de Norske

have optegnet Christoffer Walckendorffø
Navn i deres Dage=Bøger, med een ey mindre
Høyagtelse finder man ham anskreven i den Gul¬

land¬C

—

(e) See Stiermans Kong Erik den Fiortendes Histo¬
rie pag. 280.

(u) See Rami Korgeo Beskrivelse pag. 149. 9 150,
Julius 1753.
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landske Krønike; Han blev sendt over til denne
De i Aaret 1571 (2).

Dette Landtrængte den Tiid især høyligen tilen

kiek og forstandig Mand, som kunde bringe de
forfaldne Sager i Stand igien; Eftersom Kon¬
gen ansaae Walckendorff for at være beqvem

hertil, han bel og haver kommet meget i Erfa¬
ring om Landets Tilstand, den Tiid han boede i

Nærværelsen paa Øsel, var det Kongen forleh¬
nede ham med dette Land, hvor han rettede og
forandrede mangfoldige Misbruger, og Forseel¬
ser, som af lang Tiid vare blevne en ond og slem

Vane (y). Han selv kom did til Landet den 2
Sept. hvorpaa hans Formand, som var Ærlig

og Velbyrdig Mand Jens Bilde til Liungs¬
gaard, udseylede derfra til Danmark den 5te
samme Maaned (2).

Naar man betragter hvad Tilstand Retter¬
gangs Sager vare i, og det Underslæb der skede
saavel af Dommere, som andre Embeds=Mænd,
de Fattige til Fornærmelse er det læt at slutte,
at Walckendorff fik alle Hænder fulde, om

han ellers, som hangiorde, vilde see de forfal¬
dene

(2) See Strelows Guthilandiske Kronika pag. 279.

(7) See Slanges Kong Christian den Fierdes Historie

pag. 173.

(2) See Serelows Guthilandiske Kronika pag. 279.
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dene Sager bragte i behørig god Stand. Man
finder ellers just intet udtrykkelig anført om ham

i Landets Krøniker, uden det, at han forestod
Den med megen Berømmelse paa sierte Aar,

nemlig til Julii Maaned 1576, da han blev af¬
løst af Ærlige og Velbyrdige Emmike Kaas,
som fik Landet i Forlehning efter ham (2). Han¬
nem gives tilsidst i den Gullandske Krønike et
saadant Skudsmaal„at han var en saare from

3Mand, som endog efter at han var bleven Dan¬
„markes Riges Hofmester, var Guthiland en

„„Fader og Forsvar (b).,

Da han kom tilbage til Hoffet blev Skatkam¬

merets Opsigt hannem anbetroet, og hannem til¬

lagt Titul af Rigets Skat=Mester eller Rente¬
Mester; Dette var en Bestilling af megen Be¬

tydenhed, eftersom han ey alleene skod for Oppe¬

børselen og Ansvaret af alle Rigets og Kongens
Intrader, men endog maatte staae for Bestyrel¬

sen af alle Kammer=Sagerne.Man bar at

ansee, som et stort Beviis paa hans Duelighed

og Urrettede Arbeydsomhed, at han ene udenno¬
gen Colleger, forestod dette vigtige Embede nesten
til sin Døde=Dag, eller rettere til Aaret 1599
da der dog stedse siden, fra den Tiidaf, og ind¬
til det nye Skat=Kammer=Collegii Stiftelse Aar

1660,C2

(2) Den Guthilandiske Kronika pag. 279.
(b) Strelows Gnthilandiske Kronika Le.
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1660, bestandig have været to Rentemestere (c).

Hvad Nytte han idette Embede giorde, ved Klæ¬
de=Kammerets Indretning og andet skal siden

blive omtalt.

Den sidste og øverste Æres=Trappe han af
Høysalig Kong Friderich den Anden blev op¬
løftet paa, var at han blev optagen blant Dan¬

markes Riges Kaad. Dette skeede venteligi
Aaret 1577, som var Aaret efter han var bleven

Rente=Mester, thi man finder ham da første
gang anført, ey alleene som Rente=Mester, men
og som den yngste Rigens=Raad blant de 15ten

Riigs=Raader, der dette Aar mødte i Riøben¬

havn, og vare Trefoldigheds Søndag overvæ¬
rende ved Kong Christian den Fierdes høyti¬

delige Daab (d).

Dette var da den sidste og øverste Værdig¬

hed nogen Dansk Adels=Mand kunde beklædes
med, havde og i de Tider, saa meget meere at

betyde, som man af Historien veed, hvad Magt
og Myndighed Rügs=Raaderne tilegnede sig for

Souberainitetens Stiftelse. Uden deres erhold¬

te Samtykke, eller givne Tilladelse, kunde Kon¬

gerne ey foretage sig nogen Ting af Vigtighed,
hver¬

(c) Holbergs Danmarkes Historie Tom. 2. pag. 574.
(d) See Resens Kong Friderich den Andens Krønike

pag. 306.
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ellerhverken føre Kriige, eller slutte Forbund
Manøve nogle af de andre Jura Majestatica.

maa imidlertid tilstaae, at Walckendorff sted¬

se med megen Værdighed beklædede sit Sæde i
dette høye Raad, og bestyrede alting vel, naar
man undtager den eene Sag med Tyge Brahe,
qvor han i Almindelighed beskyldes for, at have

betient sig af sin Anseelse og Myndighed, for pri¬
dat Hads Skyld, at styrte denne store og brave

Mand, som i det Følgende nøyere skal vorde
omtalt.

Hvor store Tanker Kong Feiderich den An¬
den giorde sig om Walckendorffø Beqvemhed
til at forestaae mange vigtige Ting paa engang,

kand tydelig sluttes deraf, at i Steden for man
ventede Walckendorff, som sædvanlig, skulde
have nedlagt sit Rente=Mester Embede den Tild

han blev antaget til Rigens Raad, befalede
Kongen ham, at han endda videre og fremdee¬
les skulde vedblive samme; Dervedblev forstaaet,
at han ey alleene skulde forestaae Kammer=Sa¬
gerne, men endog have Opsigt med Holmen og
Sribs=Værvene, hvoraf og siden efter Kongens
Død, reyste sig en Proces imellem ham og Ri¬
gens Admral Peder mlunk, som paa sit Sted
skal vorde omtalt.

Da Kong Friderich den Anden udi Sut¬
ningen af Aaret 1579 lod giøre prægtige Forde

ree¬C3
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reedelser til den forestaaende Slesvigske Forleb¬

ning, da Kongen nemlig udi Odense om Wol¬

bermisse næst efter, høytideligen vilde forlehne de

Holsteenske Herrer med det Slesvigske Hertug¬

dømme og Landet Femern (e), blev Walckew¬
dorff samme Tiid giort til en General=Gouver¬

neur over alle Ting. Udi Registratur=Bøgerne
eller de Archiv=Protocoller, som fra den Tiid af

endnu giemmes i det Kongel. Danske Cancelie¬
Archiv, findes en Gienpart af den Ordre eller
Paritions=Patent, som blev Rente=Mesteren
samme Tind meddeelt. Hvorledes Indretningen

ved Holmen samme Tiid var, sees best heraf, Or¬

dren var denne (5):

—K
„Di Friderich den Anden ic. Giøre alle vit¬
„terligt, at paa det at allting til Kiøbenhavn udi
„Vor Fraværelse paa Vore Vegne paa Slottet,
„paa Holmen og udt Byen, maa gaae des skikke¬
„ligere og bedre til, have Vi naadigst tiltroet og
„befale Os Elskelige Christoffer Walcken¬
„dorff til Glorup, Vor Mand, Raad og

Ren¬

—

(e) En udførlig Beskrivelse over denne Forlehning kand
læses udi Resens Kong Friderich den Andens Krø¬
nike fra pag. 319 til 324. hvor og Prospecten af
Forlehnings Acten er udstukken i Kobber.

(k) Denne Udskrift af Danske Cancellie=Archivs=Proto¬
coll Nv. 13. pag. 416. er mig meddeelt af He. Aß
sesfor Hoffman.
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„Mentemester, at skulle udi Vor Fraværelse have
n800 Opseende og Tilsyn med allting paa Vore

og„Vegne, saa atallting maa gaae skikkeligen
„vel til, saa meget mueligt er, til saalænge Vi
nanderledes tilsigendes vorder, bedendes og by¬
ndendes derfore Vor Befalingsmand paa Brem¬

omerholm, Vor Arkeleymester, Skibs=Capi¬
tamner, Skipper, Styrmænd, Bodsmænd,

„ Bosseskøtter, Tømmermænd og alle andre Vort

„„Skibsfolk, at Jere fornævnte Cristoffer Wal¬
„ckendorff paa Vore Vegne ialle Maade høri¬

„ge og lydige, hvis han eder tilsiger, ligesom Vi
„Selv vare der Personligen tilstæde; Dersom no¬
„gen af eder findes hannem paa Vøre Vegne u¬

„„lydige, eller motvillige, da skal han maa lade
„straffe der over som vedbør; Han skal og have

„„Fuldmagt, og ingen anden paa Vore Vegne, at
tage Vort Skibsfolk udi Tienesten, og igien
„dennem forløve, naar hannem synes got at væ¬

yke, og derudi og udi alle andre Maade, at vid
„ogramme Vort Gavn og Beste, som Vihan¬
ynem Naadigst tilbetroet haver, og Vi ikkeheller

Maatvivler; Hermedskeer Vor Villie, og Videt
noglaa ville det saa alvorligen holdet have. Ac¬
plum Hsuerballegaard den 30 Novembr. Aar
„1579.

Som Rigs=Raad blev Rente=Mesteren i Aa¬
fet 1580. forsendt paa Grændse=Møder imellem
Ulføbek og Knærød, tilligemed tvende andre

Rligs¬C4
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Riigs=Raader, som vare Canceler Eliels Kaas
og Mandrup Parsberg; Kong Friderich

den Anden lod samme Tnd handle med de Sven¬

ske, om den frie Fart paa Hlarva, som de
Svenske og maatte tilstaae, ikke alleeneste til de
Danske, men ogsaa til alle andre Folk, som vil¬
le seile derpaa, med meere, som da blev afgiort,

og maasøges paa sit Sted i Historien (g).

Man kand ellers sige, at Rentemester Wal¬
ekendorff forestod de ham allernaadigst anbe¬
troede vigtige Embeder til Kong Friderich den

Andens megen Fornøyelse, var og derover sted¬

se vel anskreven hos denne store Konge, indtil sam¬
mes Døde=Dag, som indfaldt paa Antwor¬

skov Slot her i Sielland, Skiertorsdagen den

4 April Aar 1588 (b).

Ved dette høye Døds=Fald, sik alle Rigets
Sager en gandske anden Anseelse. Rentemester
Walckendorffs Embede, tillige med de andre
Riigs=Raaders blev herved saa meget vigtigere,

som den unge Konge, Printz Christian den Fier¬
de

(ø) Herom kand eftersees Kong Friderich den Andens
Eterne¬Krønike udgiven ved Resen pag. 324.

man Kong Erik den Fiortendes Historie pag. 310.
og Slange pag. 71.

(h) See Resens Kong Friderich den Andens Krønike
pag. 356 og Slange pag. 6.
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de endnu var umyndig, og Regieringen i Kon¬
gens Mindre=Aarighed følgelig maatte forestaaes

af dette høye Collegio, eller de Personer blant
dem, som de tilhaabe, som de beqvemmeste, der¬

til maatte udvælge; At forstaae dette desbedre,

vil man korteligen berøre Rigets Tilstand i den
Tüd.

Ved denne fromme Kong Friderich den An¬
dens Høye Døds=Fald mistede Fædernelandet

en Herre, der havde regieret sine Riger og Lan¬
de med største Klogskab, Mildhed og Retferdig¬

hed; Det sattes i Bekymring for megen Foran¬
dring, eftersom dets Vanhældforøgedes ved det,

at den som igien skulde bestige Thronen, endnu
var umyndig, og saa got som et ungt Barn, thi
Printz Christian var ikkun i sit Alders 11 Aar

(i), og det vilde bielænge, førend han selv kunde

tage fat paa Roret, og styre Rigerne med den
Styrke og Fornuft, som udfordredes. Der¬
foruden havde Doden saa hastig og uformodent¬
lig betaget den Sal. Konge Kræfterne, at han
ikke kunde have Leylighed at sætte den unge Her¬
re Formyndere, eller giøre Anstalt, hvorledes med
Regieringen, udi hans unge Aar 1 til han selv
blev myndig, skulde forholdes.

SoddC5

(5) See Holbergs Danmarks Historie Tom. 2. pag.
521, og And. Höyers Dännemarkische Geschich¬

te pag. 308.
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Saasnart Kongen var død forsamlede strax
alle Rüigs=Raaderne sig i Slagelse og paa
Ant worskov Slot (k), hvor de raadsloge om,
hvorledes med Regieringen udi denne Mindres

Aarighedskulde forholdes, helst saasom ingen skre¬

ven Konge=Lov var paa de Tider om Regierin¬

gen, hvorledes den skulde forvaltes udi Kongens
Mindre=Aarighed; man havde intet at rette sig

efter, uden Proxis, hvorved Printzer af Blodet

og Enke=Dronninger pleyede at fore Regimentet.

Nu havde den Sal. Konge efterladt sig en
Broder, nemlig Printz Johan, som havde den Al¬

der, at han kunde forestaae Riget, og derforw¬

den en Dronning, der besad alle de Egenskaber,
som dertil udfodredes; thi hun havde stor For¬
stand, et heroisk Hierte, og var ingen Hader af
Arbeyde, saaat man kand sige, at ingen Dron¬

ning,

(k) Antworskov var tilforn et Kloster for Johanniter
Ordens Munke., men blev i Reformations Tiden
ndrettet til et Slot.Kong Friderich den Anden,

som fandt stor Behag i dette Sted, har udstæd en
Brfalning, dateret den 17 April 1585, at ingen
erefter, under Straf af en feed Stud eller Oxe

maatte kalde Antworskov et Kloster meere, men
det skulde hede et Slot. See Dänische Bibliotek
Tom. 3. pag. 162. Antworskov blev Aarct 1703.
af Kong Friderich den Fierde giort til et Græve¬

dom, og under den Titul foræret Grævinde Elisa¬
betb Helena Vireeg. Sre Grævindens Adels=Brev

dateret den 6 Sept. 1703. Msc.
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ning, naar man undtager den store Dronning
Margarerha, meere var dannet til at regiere;

men just disse hendes store Egenskaber for¬
aarsagede, at man tog i Betænkning, at betroe

hende Regimentet; thi saasom den Sal. Konge,

Henseende til hans Forstand, Duelighed, og
Seyerrige Vaaben havde sat det Kongel. Huses
Myndighed paa den Fod, som det var for Fride¬
rik den Førstes Tiid, saa søgte Adelen og Rigets
Raad under denne umyndige Søn, at vinde til¬
dage igien, hvad de under Faderen havde tabt.,
og saasom der udisaadant deres Forsæt intet kun¬
de være dem meere binderligt, end een saa due¬

lig og hurtig Dronning, indsaae de forsamlede
Herrer lettelig, at der vilde reyse sig Tvistighe¬

der om hvem der skulde forestaae Regieringen (D).

Saaledes var Rigets Beskaffenhed, da Wal¬
ckendorff og de øvrige Riigs=Raader denne

gang samledes i Slagelse og paa Antwor¬

skov, for at raadslaae om Regieringens Indret¬
ning, fra hvilken Beraadslagning de øvrige Ri¬
gens Stænder imod Sædvane bleve udelukte (m).
Den Hoved=Knude, som Riigs=Raaderne da
fandt at løse, var, at omtalte heroiske Enke¬
Dronning Sophia Amalia paastod, at hun

som

()) See Holbergs Danmarkes Historie Tom. 2. pag.
522.

(m) Historia Minorennitat. Chr. 4. Mse. pag. 5.
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som baade en salvet og kronet Dronning burde
at forestaae Rigerne udi Kongens umyndige Aar¬
og dersom det hende alleene ikke maatte betroes

da tillige med nogle af Rigets Raad som d
imellem sig selv, dertil kunde udvælge in). Dek
blev da ogsaa spurgt, om den Sl. Konges Brø¬
der Hertug Hans kunde med god Føye fra For¬

mynderskabet udelukkes, helst saasom han var en

Arving til Horges Rige. Derforuden meen

tes og, at efter det Forbund, som var giort
imellem begge Rigerne, udi Dronning Mar¬
Karethæ Tiid, og som siden Aaret for Chri¬
stian den Tredies Dod var bleven fornyet
kunde han med rette paastaae, at have Par
udi den unge Konges Formynderskab. Omsider

blev dog Hertug Hans først overtalt at afstaae
fra sin Tiltale, men med Enke=Dronningen stod

det haardere at igiennemtrænge, thi saasom hun
havde et høyt Hierte, og derforuden var af den

Dygtighed, som faae Danske Dronninger hav¬

de været af, vilde hun ikke staae fra sin Ret
men adspurgte Rigets Raad, om hun isin Høy¬
salige Herres Tiid ikke havde viist sin Kiærlighed
mod Danmark, og om de med Føye kunde fo¬
rekaste hende noget, som kunde skille hende fra

den Ret som andre Enke=Dronninger havde
nydt; Hun paastod ikke at føre Regieringen alless

ne, men at nogle visse udkaarne Regierings Raad
Det¬maatte hende tilføyes.

(a) Slanges Kong Christian den Fierdes Historie p.7
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Dette har man fundet nødig her saa vidtløf¬

tig at anføre, for desto bedre siden at paaskiønne,
af hvad Vigtighed Christoffer Walckendorffs

Raad og Stemme var i denne betydelige Sag.

Raadet fandt rundelig Materie for sig til idelige
Beraadslagninger, da de fornam, at Enke=Dron¬

tingen blev saa hardt bestaaende paa sin Ret,
der forløb ogsaa nogle Uger og Dage, inden
man dermed kom til nogen Rigtighed. Eendeel
af Rigens Raad (0), som vare de fleeste iblant

dem, begyndte at tale høyt om deres Magt og
Myndighed, som de ingenlunde ville have for¬
krenket De søgte med vidtløftige, ja ivrige
Grundfæste at udføre den Ret de havde samt
viise hvad Leylighed der gaves nu, til at befæste
den meere end den var. Endeel af dem derimod,
ansaae Sagen med langt større Sagtmodighed
og Sindighed, som nævnes at have været Can¬

celleren Niels Kaas, og Rente=Mesteren Chri¬
stoffer Walckendorff (p). Disse tvende bli¬
ve begge roste for, at have været de, som saale¬
des førte de andre paa ret Vey, at det ikke var
langt fra, at Enke=Dronningen jo havde naaet

sit Maal, hvis ikke dette eeneste havde været i
Veyen

(o) Hvem samme den Tiid vare kand læses hos Slange
pag. 9. og Holbergs Danmarks Historie Tom¬2.
pag. 525.

(e) Ser Slanges Kong Christian den Fierdes Histø¬
rie pag. 9.
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Veyen, at de ikke vilde, at en Qvinde skulde

have nogen Deel udi Regieringen, paa det der¬
af ikke skulle i Dag eller Morgen, nu eller siden

kages Aarsag til, at staae paa den forrige Arve¬

Ret, som Dronningerne havde havt, saavel til
Danmark, som til Norge.

Rentemesteren haver ventelig forstaaet, med
beqvemme Ord, som en sagtmodig Mand, at fø¬
re de andre Riigs=Raader til Gemytte, at man

i denne Tilfælde gik for vidt, da man søgte at

ndelukke en saa duelig Dronning fra Regierin¬

zen, at man berøvede hende en Ret, som efter

Landets Lov tilkom hende, og at man havde saa
meget mindre Aarsag hertil, som hun altiid hav¬
de beviist sig kierlig og omhyggelig for Landets
og Undersaatternes Velgaaende. Af hvad Aar¬
sag han ey kunde trænge igiennem med sin Fore¬

stilling, sees af det foregaaende; Han har vel si¬
den snildeligen samtykt i de andres Meening, da

han saae, han ey kunde udvirke noget til Dron¬

ningens Beste.

Da nu alting iblant Riigs=Raaderne selv
var kommet til en endelig Slutning, saaledes at

de vare blevne eenige om, at Dronningen af for¬

anførte Aarsag endelig maatte og skulde udeluk¬
kes, thi herudi havde Cantzleren og Rentemester

Walckendorff hidindtil ey vildet samtykke, be¬

gyndte man at raadslaaeom, hvorledes man best
28
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og deqvemmeligst skulde faae hendes Majest. over¬

faik, at give sit Samtykke i Mindelighed til Raa¬
igdets Beslutning. Den som maatte paatage
erdenne vigtige Ambassade var den gamle Cant
igSiels Raas; hvad Grunde han betiente
ata til at overtale den ypperlige Dronning,

stage fra sin Ret og Forsæt, maa søges paa sit
Sted i Historien (9), her vil man alleene erin¬
ore, at han var saa lykkeligisit Gesandtskab, at
hun omsider samtykte i hans Begiering, ja til¬
lod ham, strax at bekiendtgiøre de forsamlede
Riigs=Raader saadan hendes Føyelighed. Da

Cantzleren kom tilbage med dette Budskab, for¬

melder Historien at sligt foraarsagede en ube¬

skrivelig Fornøvelse hos Rigets Raad, som hold¬

te det for et stort Verk, at have udelukket baade

en Enke=Dronning, og en Kongel. Printz fra
Regieringen (r).

At Walckendorff herunderskulde være meent

tillige, kand af det foregaaende ey vel sluttes
dog har Rente=Mesteren vel selv syntes, at den

Gierning Raadet fik her bragt til den af dem for¬
ønskede Ende, var noget, som han ep havde

fore¬

(9) Kand læses hos Slange pag. 8. og i Holbergs
Historie Tom= 2. pag. 524.

(r) See Hr. Baron Holbergø Danmarkes Historne
Tom. 2. pag= 524., som eiterer for sig Christise¬
ni Cvarti Minorennitets Historie Mse. pag. 6.
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foreskilt sig, at kunde have ladet sig giøre. Da
dette imidlertiid altzsaa mageligen var bleven af¬

giort, traadde Rigets Raad den 27 April til¬
ammen paa Antworskov for der at afgiøre
imellem sig, hvem de af dennem skulde være, som
skulde paatage sig den unge Konges Formynder¬
kab; Raadet bestod den Tiid af lutter anseelige

og brave Mænd, der under den Salige Konge
Friderich længe havde havt Rigets vigtigste
Sager under Hænder. De vare Nitten i Tallet,

af hvilke Rentemester Walckendorff den Tud

endnu havde de fire for sig, hvorfore han ey hel¬
ler rimeligen har kundet giøre sig Tankeom, at
blive udvaldt til Regierings=Raad, som man

dog siden seer der skeede (s). Efter foregaaende
Guds Paakaldelse bleve Riigs=Raaderne eenige
i til Formyndere efter deres Orden at udvælge 1)

den gamle Cantzler □iels Kaas, 2) Rigets
Admiral Peder Munk, 3) Stadtholderen over
Jylland, Jørgen Kosenkrant, og var den
Fierde, som alle Stemmer faldt paa Rigets
Marsk, eller Feldt=Herren Peder Gylden¬
stierne; Men da denne gamle Herre undslog sig
derfor, og meente sig at være for svag hertil
da han dog ellers var en meget drivende og vel¬
fortient Mand (t), faldt alle Stemmerne paa

Rens

(=) See Holbergs Danmarkes Historie Tom. 2. pag¬
525.

(e) See Holbergs Danmarkes Histørie l.c.
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Rente=Mesteren Christoffer Walckendorff
til Glorup, saa at man herefter har at ansee
ham, somden Fierde Formynder, der i Kongens
Mindre=Aarighed skulde forestaae Regieringen

R). Dette Collegium eller disse benævnte Fire
Herrer blede med et Navn kaldet Regierings¬
Saader, og giver en paalidelig Dansk=Skribent
deres Portrait saaledes; naar han afskilder os
de da værende Omstendigheder i følgende (x):

1. Lik'

„Om disse Fire brave Mænd maa baade.deg
„„som den Tiid levede, saavelsom og Efterkom¬
„merne Ekiende, at bedre Mænd kunde ikke ud¬
„vælges, paa hvis Skuldre denne tunge Byr¬

„de kunde legges, end disse, hvilket man og¬
„saa deraf kand merke, at Hr. Peder Gyldem¬
„stierne, som var Rigers Marsk, hvilketbe¬
„„tyder saa meget som Feldt=Herre, og var alle¬
„tider den Tredie Mand næst Rigets Hofmester
„og Cantzler iblant Rigens Raad, unddrog sig
derfra, hvorfore disse maa have været holdt af

„de andre for de beqvemmeligste, klogeste og skib¬
„keligste tilsaadan Forretning, som de ogi Sand¬
„„hed vare. Thi de vare gieve, kloge, erlige
„„09 sandrue Mænd, som meente Landet vel, for¬

„stodeD.

(o) See Slangeo Kong Christian den Fierdes Histo¬
rie pag. 9.

(*) Hr. Conferent=Raad Slanggi Kong Cheistian den
Fierdes Historie pag. 9.

Jalius 1753.
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„stode Landets Beste, som hadede Gierrighed,
„og holdte hvad de sagde. Enhver af dennem

„var Mand og mægtig for sit; Kaas som Cantz¬
„ler; Peder Munk som en dygtig Admiral;
„Kosenkrang som baade udi Inden=og Uden¬
„landske Sager, var vel forsøgt, og Walcken¬
„dorffsom en god Husholdere over Rigets Ind¬

„„komster, hvorudi de alle stedse spendte sammen
med saadan Eenighedi, udt. det ikke anderledes

„kunde gaae til, end meget vel og fornuftie¬
—„9en.

21

Paa saadan Maade blev da Riigs=Raad og
Rentemester Christoffer Walckendørff udi A¬

pril Maaned Aar 1588 sadt til den Fierde For¬

mnder for den endnu umyndige Kong Christian
den Fierde, blev ög bestilt til den Fierde Regie¬

rings=Raad, der i Køngens Mindre=Aarighed
skulde forestaae Regieringen. Dette var en Lyk¬
ke, som ingen hans lige enten for eller efter hans

Eiid har nydt, en Byrde, som ey alle saae sig
i Stand til at bære, og en Høyde, som vel op¬
løftede ham over de Høyeste i Landet, men dog
ey giorde ham Hoved=Svimmel. Vi vil nu
gaae videre, og see hvorledes hans Adfærd var idet¬
te hans nye vigtige Embede.

De paa Antworskov forsamlede Rüigs=Raa¬

der havde besluttet, at Kongens Mindre=Aa¬

righed skulde vare indtil han opnaaede sit 20de

Aar,
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Aar, hvilket viser, at saadant tilforne ikkevarbe¬
stemt (V). Herpaa gave de Walckendorff til¬
ligemed de andre Regierings Raader deres skrift¬
lige Fuldmagt, som indeholdt, at de stedse skul¬
de være hvor Kongen var, eller hvor Regierin¬
gen runde udfordre deres Nærværelse, og at de
paa Hans Majests. Vegne skulde forordne, tilsi¬
9e og befale, giøre og lade, som de kunde vide

og tænke gavnligst at være, item at de skulleskaf¬
fe og forhielpe alle dem, som deres Allernaadig¬
ste unge udvalde Konge, eller dennem, paa hans

Majests. Vegne, udi deres Anliggende kunde
ansøge, tilbørlig Beskeed, at Rigets Indbygge¬
re, den Fattige, saavel som den Riige, maatte

vederfares hvad Lov og Ret medførte, Dog
hvad Herrets=Tings og Landstings=Sager be¬
angede, skulde dermed ikke være meent, men de

hiemme at orddeeles og paadømmes, som Sæd¬

bane var. De befoel og alle og enhver, at rette
sig efter, hvad disse Regierings Raad tilsagde

og forordnede efter den Eed, som de havde giort
og svoret den udvaldte Konge(2).

Dette er et kort Udtog af det Fuldmagts Brev
Walckendorff og de andre Regierings=Raa¬
der den Tiid fik; man kand af samme merke,

hvorD2

() Holbergs Danmarkes Historie Tom. 2. pag. 524.
(2) See Slanges Kong Christian den Fierdeo Historie

paa. 9.
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hvor ømmeligen Riigs=Raaderne har omgaaets
denne Fuldmagt, i det at de have sat den paa

Skruer, og forfattet den med største Agtsomhed,
saa de derudi intet have vildet melde om de Høy¬

heder og Regalier, der tilkom Regierings=Raade¬
ne, paa den unge Konges Vegne, paa det at

Kongen, naar han kom til sine myndige Aar,
ikke skulde tilegne sig meere Myndighed, end de

havde givet dem selv, eftersom de da vare i Kon¬

gens Sted (a).

Dersom man nu vilde gaae herfra, og be¬
skrive alle de Førretninger som gik igiennem
Walckendorffs Hænder, i den Tiid han var

Regierings Raad, vilde sligt falde alt for vidt¬

loftigt og blive det samme som at beskrive Kong
Christian den Fierdes Historie ihans Mindre¬

Aarighed, man vil derfore ey opholde sig ved
andet, end det, som meere i Særdeleshed kand

angaae denne Regierings Raads egen Person.

Da Walckendorff havde paataget sig den
unge Konges og Rigets Formynderskab, var
det een af hans tilligemed de Tre andre Regie¬
rings Raaders første Forretning, at de foran¬
staltede den Høysalige Konges anseelige Liig=Be¬

giengelse, samt Bortførelse fra Antworskovtil
Ro¬

(2) Holbergs Danmarkes Historie Tom. 2. p. 525.
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Soeskilde (b). Man vil af samme ey erindre
ger videre, end at da det Kongel. Liig var ble¬
ven bragt til Roeskude, og Enke=Dronningen,

saavelsom alle de Kongel Printzer og Børn idyb
Sørge=Dragt fulgte Liiget til sit Hvile=Sted,
havde Regierings=Raad Christoffer Wal¬
Eendorff den Ære, tilligemed Riigs=Raad
Steen Brade, at have den ældste Printzesse Æ¬
Usaberh imellem sig, og geleyde hende i det næ¬
ske Par efter hendes Majestet Enke=Dronning
Sophla baade ind og ud af Kirken (c).

Herpaa forefaldt mangfoldige vigtige Ting,
saaveli Henseende til den umndige Konges Sød¬
kendes Giftermaal, som og i Henseende til andre

Ting, der meere egentlig vedkom Regieringen,
i hvilke alle Walckendorff havde sin Haand,
men man vil efter Løfte med Stiltienhed gaae
dennem samtlig forbi, og begive sig lige til det
Aar 1590, i hvilket Rente=Mesteren havde tven¬
de Processer til Herredagen, af hvilke han vandt
den første, men tabte den sidste. Sagerne be¬
stode derudi:

D3 Da

(b) De Leremonier, som holdtes ved det Kongelige Liig
og den Kongelige Liig =Begængelse kand læses ud¬
førlig i Resens Kong Friderich den Andens Krø¬
uike, fra pag. 357. til pag. 366

(.) See Resens Kong Friderich den Andens Krøuire
pag. 362.
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Da den unge udvalde Konge var hiemkommen

fra det Geleyde, han med endeel af sine Raad
havde givet Hertug Henrik Julius af Bruns¬
wig lige til Hamborg, blev en Herredag ansat
udt Colding den 4de Augusti; Her sad den un¬

ge Konge selv Retten, alligevel han var end¬
nu ikke myndig, med de fire Regierings, og
samtlige Rigens Raad. Iblant andre Sager
søgte og tiltalte Rigens Admiral Peder Munk

samme Tiid Rente=Mesteren Christoffer Wal¬
ckendorff, fordi Kongens Orlogs=Skibe hav¬
de været saa lekke, da han Aaret tilforn, 1589
skulle føre Dronning Anna til Skotland, at

han ey havde kundet holde Søen med dem, men
med største Livs=Fare havde maattet søge Havn
i Morge (d). Admiralen meente sligt at maat¬
te tilregnes Walckendorffs Forseelse, som af
den Sal. Kong Friderich den Anden var sat
og anbefalet, at have flittig Opsyn med alle

Ting, baade paa Skibs=Holmene og med Flo¬

den, og det kom hannem ikke ved, alligevel han
var Admiral. Herpaa svarede Rente=Mester
Walckendorff, at han kunde bevise med Under¬

Admiralen Erik Wogensen, som han krævede
til

Hvorledes Kong Jacob af Skotland selv kom og af(.)
hentede den Danske Printzesse Anna, holdte Biela“
ger med hende til Gpsloe i Norge, kom derpas

ned til Kiøbenhavn, og blev siden geleydet af Ad¬
miral Munk tilbage til Skotland, kandlæsesøm¬
stendig hos Slange fra pag. 33 til 38.
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eil Vidne, at baade Skippere og Tømmermænd

havde faaet alt, hvad til Floden at udruste
giordes fornøden, paastod og derfore, at om

Tømmermændene og Skibs=Folkene ikke havde
giort deres Dont tilgavns, og digtet Skibene
saaledes, som det sig burde, var det ikke hans
Skyld, men deres, og andres, som med deres
Arbeyd skulde have Opsigt; tilmed var det og
mueligt, at Skibene kunde været bleven lek af
den sterke Storm og Uveyr, som de maatte ud¬

staae i Søen; Sagen blev tilsidst tagen over

tvert, og de bleve undskyldte begge i alle Maa¬
der (e).

Den anden Sag faldt ikke fuldt saavel ud:

samme bestod herudi: Rentemesteren var til den¬

ne samme Herredag bleven indstævnet af Hans
Lindenow Lands=Dommer i Jylland, for¬
di han Aaret tilforne 1589 den 8 Febr. (k) hav¬
de efter Dronningens af Engelland Klagemaal
ladet dømme og halshugge en Søe=Capitain

ved Navn Mogens Heinesen i Kiøbenhavn,
som en Søe=Røver. Samme var en mdfød

ger¬D4

(e) See Slanges Kong Christian den Fierdes Histo¬
e sag. 42. og Holbergs Danmarkes Historie

Tøm. 2. pag. 544.

(*) Debes isin Ferrges Beskrivelse sætter det Aarskal
1588; Men Conferentz-Raad Slanges Beret¬
ning, som her er fulgt, er nok den retteste.
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Ferrøisk Mand (g), men stod den Tid- udi
den Spanske Regenter over Hederlandene,
Hertugen af Parmas Tieneste.

I denne Sag havde Rente=mesteren over¬
ilet sig; thi Landsdommer Lindenow be¬
viiste „ogt den heurettede havde havt Hertu¬

gens Commis, eller Befalning, at tage paa

de Engelske Skibe, hvor han kunde finde
dennem udi Søen, formedelst den Kriig, som
da var imellem Engelland og Spanien, og
det Skib, som han havde taget fra en Engellæn¬
der af London hvorover Dronningen havde
klaget, var alt tilforn kiendt ham til i Öskende,
som en god Priis hvorpaa han først efter den

Tiid havde ført det til Bergen i Hlorge, og
der soldt baade Skib og Ladning.

Denne Henrettelse havde Rentemester Wal¬

ckendorff tilstæd for hastig, uden Cantzler
Miels Kaases og Jørgen Rosenkrantzes
Samtykke, som den Tiid ikke vare tilstæde.

(Conrinuarionen skal følge i næske
Mlaaneds-Hæfte.)

(2) Jens Lauritsøn giør hannem til en Normand,
men rettes derudi af Lucas Debes, i hans Fer¬

rdes Beskrivelse pag. 213, hvor han tillige anfø¬
ver de Aarsager hvorfore nogle vrangeligen har
holdt ham for en Rormand.
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Den Salige Herre,
Høyædle og Velbaarne

Hr. WanderupSue
til Kraskrup og Gundested,

Kongel. Majest. til Danmark og Horge vel¬
bestalter Oberst over Dronningens Liv=Regi¬

ment, holdet i Sr. Ekicolai Kirke i

Kiøbvnhavn den 9 May 1710.
Da hans Liig=Begravelse af en høyadeligog

høyanseelig Forsamling blev celebreret.

Kigbenhavn, trykt udi Hans Kongel. Majests. og
Universitets privilegerede Bøgtrykkerie

Aar 1711.



Manderup Due.58

2Æ aa

Æ a4

4are

K JÆ et Trøste og Tilegnelse=Skrift til Frue
—4

Charlotta Amalia Giøe, søger For¬24Ar R
fatteren Hr. Jacob Lodberg at op¬

muntre og trøste den bedrøvede Enke over hendes

Mands Død. Han skriver iblant andet saa¬
ledes:

Var denne Helt som andre, at man til hans

Roes skulde laane Chaldæers Malere, og Jeru¬
salems Sminke, laane Lignelsers Blomster, og
øge i Stiilens Ziir, det man fattedes i Giernin¬

gen, da mueligt Ordene i denne Tale, som Læ¬
bers Ord, mindre maatte røre; Men nu er det
en eenfoldig Sandhed, ikke et Drag, ikke et
Bogstav, uden belfortient, og hvad endog er skre¬

vet, mindre skrevet endnu til den Salig Herres
Ære, end der burde og kunde skrives: og derfo¬

re, jo mindre Veltalenhed har her at bestille, jo
sterkere virker Sandhed vel muelig, hos dem
om elsker. Saa at bedre kunde det vel være

om disse Liniers Overskrift var til alletappere Æ¬

rens Børn, som en Spore til at opvekke dem,

eller til alle reedelige Landsmænd, som en brav
Dansk Heltes Amindelse, til at glæde dem, end

til Eders Velbaarenhed; Men alle Lands Maneer,
giør
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giør det til en Fornødenhed. Videre stem si¬
ger han.

Endeel Striidsmænd tørster ikkun efter For¬
fremmelse, og for at naae den, hvor glemmer
de ikke all Samvittigheds Pligt: hvor skiærer de
og slider ikke hin andens ærlige Navn og Rygte?
At en brav Høveds=Mands Tapperhed ey efter
Døden bliver ret bekiendt, hvad er meere Aar¬

ag, end hans egne Cammeraters Misundelse ?
Selv en Dynge af Æres=Krandse attraaer de,
og viley unde en anden en Green!

Vider da i Dag! at der er en ypperlig Mand
falden! vider at en Dyds Søn, en Piller i vo¬
kes Hær, en Pode som Guds høyre Haand
havde plantet sig, er afhugget. Vi beskuer den
Hoyædle og Sal. Herre, Manderup Due til
Orastrup og Gundested, Hans Kongl. Ma¬
sests. velbestalter Oberst over Dronningens Liv¬
Regimente. Er ikke dette en Brand reddet af
Ilden: Er det ikke af de, som faldt, det eeneste
Legeme vi efter Døden kand ære. Det vi ikke
seer af ham er meere ærefuld, end det vi seet
og det Legems Vanheld, de Lemmer, som ere
skildte derfra, de brudte Beene vidner, at dit Mod
dlev aldrig brut, dit Hierte blev altid heelt, og
vin Ære fuldkommen. Vel er din Død den
mest Æreefulde, veler den Mark dufaldt paa en
herligere Seng, end den vores Mægtige, efter

de¬
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deres Død paraderer paa; Vel ere dine tappere
Vunder meere glimrendes i Ærens Tempel, end

Vel er di herlige Jhukom¬alle Ædelsteene.

melse over all sammenmenget Røgelse. Men hvo
kiendte dine Dyder, at han jo nu med Smerte

savner dem: Hvo saae dit Exempel, at han jo

nu sukker: Hvi skinnede det ikke længere ?

Adelig Slægt er for en god Siæl en stor Byr¬
de, en skarp Spore; Deneren idelig Vækkere, en
besværlig Bare, en Erindringstedse at øvesigiall

Dyd og Fuldkommenhed. At vores Sal. Helt
i Blod intet fattedes viser hans hosfølgende
Slægt=Register:

Hans Fader var Ærlig og Velbyrdig Mand
Berendr Due til Kraskrup. Hans Moder
Æ. og V. Frue Elisabeth Krabbe af Tor¬

stedlund. Hans Farfader var Æ. og Velbr.
Mand Manderup Due til Halkiær. Hans
Farmoder Æ. og Velbr. Frue Anna Scheel.
Hns Farfaders Fader var Æ. og V. Mand

Jørgen Due, som først kom her i Landet fra
Tifland, som var Berne Due til Effenge,
og Frue Helvig Wrangels Søn. Hans
Farfaders Moder var Æ og Velbr. Frue Lee¬
ne Juel, som var Æ. og V. Mand Thomas
Juel til Askrup, og Æ. og V. Frue Leene
Kosenkranges Dotter. Hans Farmoders
Fader var Æ. og Velbr. Mand Hr. Albere

Scheel
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Scheel til Fusinge, Ridder, Danmarkes Ri¬
ges Raad, Admiral og Befalningsmand paa
Biberhuus. Hans Farmoders Moder var Æ.
9g V. Frue Birgitte Friie af Ørbel=Lunde
Dans Morfader var den Høyædte og Velbaar¬
ne Herre, Hr. Gregers Krabbe til Torsted¬
Lund, Ridder af Elephanten, Danmarkes
Riges Raad Statholder i Norge, og Befal¬
nnngsmand paa Aggershuus. Hans Mor¬
moder var Frue Dorthea Dage til Hverig.
Hans Morfaders Fader var Æ. og V. Mand
Giels Rrabbe til Torsted=Lund, som var
Æ. og V. Maud Kield Krabbes og Frue

HansSusanna Lykkes Søn til Laarup.
Morfaders Moder var Frue Wivicke Ulfskand,
som var Æ. og V. Mand og strænge Ridder Hr.

Gregers Ulfskand til Vosborg og Frue An¬
sa Lange af Engelholm deres Dotter. Hans
Mormoders Fader var Æ. og V. Mand Herr
Claus Daa af Borrebye, Danmarkes Ri¬
9es Raad og Rigens Admiral, som var Æ. og
V. Mand Gluf Daa til Revstrup og Frue
Dorthea Friis af Hesselager, deres Søn.
Hans Mormoders Moder var Æ. og V. Frile
Iugeborg Pasbergs, som var Hr. Volde¬
mar Pasbergs og hrue Ide Lykkes til Bun¬
derup deres Dotter. Viseer da paa alle Si¬
er tapper Dyd, og vældig Art i vores Helt
udstammet: Vi seer ham af gammel adelig
Blod og Afkom paa Fæderne og Møderne Sitk

op¬
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oprundet. En Stamme som til Fædernelandets
Tieneste meere end engang haver ofret sit Blod.

Thi en Fader=Broder af denne Helt var Chri¬
sopher Due, som var Ritmester i Slaget for
Hyborg, og gav sit Liv med andre brave
Mænd, for at kiøbe sit Fæderneland saa herlig
en Seyervinding. En Farbroder=Søn Peiter

Rets Due, som var i Ungern Lieutenant ved

de Danske Tropper, udbrede sit Fædernelands

Ære, og kom til sit Maal. Endnu af denne yp¬
zerlige Rod blomstrer og er i Live brave Grene,

som enten allereede bær Tapperheds Merker, el¬
ler og søger dem. Endnu en Broder af vores
afdøde Albert Christopher Due til Halkier,

Albech og Torstedlund, velbestalter Major af
Infanteriet en bestandig Camerade i megen

Heede, i mange Farer, deelagtig i Ære deelag¬

tig i Vunder; Endnu andre sleere Fættere, som
meere elsker Ære end Gods, meere soger, som
vi seer Navn i Krigen end i deres Stammes

Forplantelse. Men vores Sal. Helt saae først
Lyset paa hans Fæderne=Gaard Krastrup Aar
1668. den 5 Febr. Siden indpodet ved Christo
i Daaben, lærte først at kiende sin Gud, siden
sin Skyldighed imod sit Fæderneland. Han blev
ey lagt paa Sengen at strekke sig, men holdt
til i Møye at øve sig. Til Striid blev han op¬
vant, og strax 16 Aar gammel blev Aar 1684
her til Riøbenhavn forsendt, hans adelige

Exer¬
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Exercitier at lære, logered i Vice=Commendan¬

tens Luccas Uttersens Huus.

Men hvad er at lære, uden at øve? Han

rraade ind iden Stand, som han saa herligendte;
vende Aar efter hans Ankomst, og 1686. blev
ladt ved den Kongl. Guorde til Foeds for Cadet.
Næste Aar 1687, blev han Fendrich ved sam¬
me Regiment. Og hans første Campagne var i

Holsteen 1689, da den Alconaiske Fred blev
luttet. Her var meere=Striids-Orden end
Striid at lære, og en Forstue alleene til den Æ¬

Samme Aar gikre, han siden indtagde sig.
han med de Tropper, som af Sal. og Høylov¬

lig Jhukommelse, Kong Christian den Femre

til Kongen af Engeland blev overladte, og fra
Silr i Jylland, efter besværlig Seylads i stor
Storm kom dog i Land i Engeland. Aar

1690: blev han med vores andre Tropper over¬

lat til Irland, og i alle de skarpe Actioner, de
derømmelige Beleyringer, som der vare, baade
lærte og viiste, hvor han var forfremmet; Han
tiente under den berømmelige General, vores go¬
de Sal. Hergog af Würtenberg, hvis Jhu¬
kommelse for alle Kiendere endnu er saa dyrebar,
aa smertelig i disse Tider vi saa høyt behøve
ham. En Herre til hvis Fyrstelig Æt, Fyrste¬
lige Dyder svarede, en Fiende af Gierrighed, en
Hadere af Last og Udyd, en Befodere af de go¬
de, som sparte hverken sig eller sit til at sætte al¬

ting
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ting i god Stand; Aarvaagen i sine Forretnin¬

ger, elsket af alle sine brave Striidsmænd, fra
den øverste til den mindste, og elskendes dem.

Under ham var vores Sal. Helt saa fyrig, at
end ikke en Action gik for i Irland, han var
o med, og havde sin Deel derudi. Først i det

haarde Feldtslag ved Drogeda, da de Engelske

Er be¬Tropper passerede den Flod Bogne.
fømmelig Slag for den Fare, som Kongen selv
var udi, som en Caskon=Kugle ristede paa Skul¬

deren. Dernæst i samme Aar i den vanskelige
og blodige Beleyring for Limmeric, som dog

maatte opbrydes, hvor vores Sal. Helt sik 2
rens forste Mærke, blessered i Haanden, ogend¬
nu et større Merke paa Guds Forsyn, i det en

anden Kugle treffede paa hans Ring=Krave, og
Gud, som den gang, ved sine Engle bevarede

ham, ved dette Middel frelste ham. Derpaa
blev han oversat til Liv=Compagniet i samme Re¬

zimente, dog uden at forandre Charge. Var
siden under Greven af Marlborughs Com¬

mando. i Belevringen for Korck og Kingsal,
hvormed dette Aar endte sig.

Aar 1691, blev han Lieutenanr, og derpaa
var med i Stormen for Athlone, som saa vel
lykkedes, hvor Skaden var liden, men Modetfor¬
underlig. Han havde sin Deel i den store Ba¬

taille ved Agrin, som deciderede Krigen, og

satte
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satte Kong Jacobs Sagerisaa slet en Tilstand,

at han ikke i Irland kunde reysesig. Hvad bo¬
res Danske Tropper til saa herlig en Seyer gior¬
de, kiender endnu alle billige Engelsk=Mænd.
Siden var han med ved Overgivelsen af Gal¬
loway, og endelig ved den anden Beleyring og
Ære-fulde Indtagelse af Limmeric hvorved
den Iriske Kriig sik Ende. Og nok var giort nu
til at forstaae Krigen, til at lære andre, til at
tiene sin Konge og Fædernelad, som en dygtig

Mand, men ikke nok for et Adeligt Hierte, som
tørster efter Ære.

lar 1692, bled han med Tropperne oversat

til Flanderen og der igien under den samme
ypperlige General, indtil den Küszwückske

Freds=Slutning, i de sleeste Ære=fulde Actio¬
ner udviiste sig. Han stride med i det skarpe
Slag ved Steenkercken, hvor vore Danskes

Tapperhed kostede dem saa meget Blod. Aar
1693. var han med i det Corp, som Fyrsten af
Würrenberg commanderede, og dermed for¬
erede den Franske Linie imidlertid mens den
Franske General Fyrsten af Luxemburg over¬
falt de Allerede i deres Leyr ved Landen, og ef¬
ter lang Modstand og nogle gange at repousseres,
omsider drev deres eene Fløy.

Aar 1695 var han ved det Corp, som Prinds
Vandemont, med Fyrsten af Würtemberg

før¬
Jalins 1753.
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førte, og saae hvor forunderlig de slap ud af de¬
res Fienders Kløer, som ved Wouterghem
tre gange saa sterke som de, havde omringet dem.

Exempel paa en Retraite, der neppe havde liige,
hvor de skrekkede Fienden endogi atgaae fra ham.

Blev siden ved samme Corp, mens Bombarde¬
ringen sor Bryssel skeede, og kom til, da Ca¬
stellet for Mamur blev bestormet. Forfremme¬
des og samme Aar til Capitain Keforme ved
Eoa=der.

Aar 1696, var han med endeel Tropper, som
bleve oversatte til Engeland, for at forekomme

den blodige Conspiration mod Kongen, men som
den alt var stillet og straffet, kom han med dem strax

tilbage igien. Aar 1697. ved Enden af Aaret,
kom han efter Freden var sluttet, med Tropper¬
ne til hans Fæderne=Land igien, og blev neste
Aar 1698, forfremmet til Capitain ved Gvar¬
den.

Aar 1699. tog han Forlov af Hans Kongel.
Majest. at giøre en Reyse i Frankerige, men
blev formedelst de Holsteenske U=roligheder Aar

1700. strax kaldet tilbage igien. Giorde saa
Campagnen med i Holsteen, som os alle er be¬
kiendt. Aar 1701., blev han forfløt fra Gvar¬

den til det nye oprettede Grenadier=Regi¬

mens, hvor han Aar 1702, blev Major.

Aar
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Aar 1707, blev han af vores Allernaadigske
siu regierende Konge (*) sat til Oberst over det
Vester=Sellandske Regiment, og endelig Aar

1708. blev Oberst over Hendes Majests. Drøn¬
ningens Liv=Regimente.

Saavidt har vi seet ivores Sal. Oberst, og
enhver som har kiendt ham, er det vitterligt for.
Men de, som kiender Dyden, og elsker den
have seet meere. Den Vægt, den Stadighed,
som hans Siel holdt sig udi, at den ikke af sin
Stand og Lykke blev opblæst, ikke af Krigen

blev raa og liderlig, ikke af saa mange Landes
Forandringer daarlig, er vel værd at frrundre.
En ung Ædel=Mand optugtet iblant Soldater

idelig i Leyer, som i Tapperhed ingen vigede,
som naar det galt, var med, og bleb ikke tilba¬
ge, og beholdt dog til hans Døds Dag en Be¬
levenhed imod alle, en Mildhed imod sine Under¬
havende, saa at de roser ham, som stode under

hans Commando, de velsigner ham, som vare
hans Tienere, de ærer ham, som af Cwil=Stand
omgikkes med ham, og de, som en gudelig Siel
vidner om ham, som ere Guds Tienere her paa
Jorden: det er hvad vi i mange, ellers dyati¬
ge, Officerer søger og finder ikke; det er, hvad
om giør alleene en brav Officeer fuldkommen¬
Thi Løve skal han være, men alleeneste imod

hansF2

——

(*) Kong Friderich den Fierde.
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hans Lands Fiender, i hans Land skal han væ¬
re en omgiengelig Borgere, ihans Huus en mild

Herre, i hans Hierte en oprigtig Christen.

Siger jeg, vores Sal. Oberst af Gud var
benaadet med alle disse Fuldkommenheder, hvo

negter det: men negter I det ey, bekjender det
da ogsaa med mig, at han som var høy i Ære,
bar endnu langt høyere værd; At Sbærdet paa

en Time kand tage os saa meget Got hort, som
ikke mange Aar kand skaffe os igien, at vi maa

begræde for Gud vores Lands Skiebne, der end¬
nu, som tilforne, i Begyndelsen af Krigen skal

sette til det beste, det giæveste, det oprigtigste og
det tapperste, vi meener, ol Sal. Helt, at disse
Taare skal ey plette din Ære=Krands, men giø¬

re den meere skinnende; Thi din Ære, er af Æ¬
rens Gud, at skattere den Ret, veed den alleene,

som har giort den, men os er det ikkun efterladt
at savne, at sukke over den.

Kand vel Ondskab selvnegte, at jo hans Veye

vare saa, at Herren havde Lyst til dem? og der¬
for af Herrens Haand, som en kier Søn, blev
hans Gange styrket, hans Siel bekræftet, hans
Liv i saamange Batailler og Beleyringer bevaret.
Af Herrens Haandfik hansit velsignede Ægteskab,
hvilket han med sin Hoyædle og Velbaarne Frue,
Fr. Charlotta Amalia Giøe den 19 Octobris

1708 begyndte. Men hvi saa kort en Glæde?
hvi
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hvi saa smertelig en Afskeed? hvi saa gandske ine
gen Lives Frug beholden? Ol Allviise Gud, hvo
kand udgrunde dit Dyb7 Tiden skal lære vs¬
—

Evigheden skal vise os, hvorfor det bittre er os
9ot, som vi nu ikke kiender: hvorfor Skaden
elv er Guds Børn en Fordeel: Tvende saalige

Siele i Dyd og Godhed! Tvende sig saainder¬
lig elskende Hierter! Hvad Glæde havde ikke en¬

hder god Siel i deres Foreenelse nødt? Hvad
Trøst ikke de Betrængte? Hvad Exempel ikke
Guds Kirke: Men de beste Siele, er den mind¬

ste Glæde her for, de ædelste Hierter legges den
tungeste Prøve paa.

Det som enhver bekiender var værd længe at
leve, viiser ikkun Gud til en kort Tiid, at naar

bi har vurderet det, han da selv, som et dyrebar

Kar i sin Evigheds Tempel vilgiemme det. Dog
lad end Stammen udgaae, Dyden gaaer ikke
ud, thi Dyd er bedre end Børn, der er Udøde¬
lighed i hendes Jhukommelse, den er bekiendt
baade hos Gud og Menneskene. Dyden virket
tit uden Nytte, viser sig uden Frugt men det
er irke Dydens Vanlykke, men vores, som ey
tiender den bedre, som er ey anderledes Tider
værd. Thi vi har tit Dyden og kiender den ey;
den omkommer, og vi legger det ev paa Hiertet:
thi førend den dyre Guds Prophete Elias længe
skal være hos de Utaknemmelige, vil Herren selv
med haard Haand og Hvirvelvind optage ham

E 3
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til Himmelen; Førend en brav Helt i Verden skal

skinne i Dyd, og af Overtrædere dog ikke agtes,
saa vil Herren selv krone ham, dog Krandsen

skal være blodig, og Klæderne saa røde, som

hans, der traader Viin=Persen.

Vores ypperlige Helt satte ske Liv til, som en

trofast Striids=Mand, han døde for det Land,

som gav ham Liv, han døde for den Konge, som
han tiente, tilig bortrevet til vores Sorg, men

hvo veed ; om ikke til sin Trøst, saavit endog

det Jordiske angaaer, at hans ædle Siel ey des
meere skulle krenkes, at hans Øyne skulle spares

for at see videre det, som plager og stinger en¬
hver redelig Siel meere end Torn, meere end
Sværd, meere end Dødens egen Bitterhed.
Thi for sit Regiment, talendes, opmuntrendes,

befalendes, fuld gf ædel Mod og mandig Sveed

treffede ham snart i samme Tiid tvende Styk¬
Kugler, den ene paa hans høyre Arm, den an¬

den paa bans venstre Been. Saa at i Begyn¬
delsen selv af Slaget, Haabet faldt gandske til
at udvirke noget. Thi der har ingen Redning,
intet Middel at gribe til for ham. Et u=overvin¬
deligt Hiertemagtte nu lade sig tage fangen. Om
end Armen var fordervet, saa længe der var Pil¬
lere, hau kunde staae paa, havde han blevet,

talt, arbeydet som tilforn, han havde holdt
det ud, og holdt andre til at blive hos sig. Men
seel de sterke Mænd bleve selv omkast ! Fienden

brød
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brød ind, ogvores Afdøde Helt, forladt af sineg
liggendes paa Pladsen. Tvende troe Tienere,
om alleene blev hos ham, vilde oplofte hampaa

Hesten. Men strax den ene skudt paa Stedet,
den anden med en Piqve af Fienden forvundet.
Fienden forbi den Nedfaldne tyk qvancerede, og
Suds underlige Forsyn ved tvende Haand=Heste,
som vare satte for hans Fødder, og hvor under
den Sal. Helt, som havde sit Skiul; giorde at
han ey blev undertraad. Thi Fienden, som ey
endnu tænkte paa Bytte udi Slagets Heede
fogdemey, og siden de ey tog dem, bleve de nød
ti deres March at skille sig ad, og gaae omkring
dem. Een troe, redelig Tienere, lod sig ey af
Træthed og Vunde overvinde, ey af Fiendens
Raserie forskrekke, selv ved liden Magt, samlede
vog sin Magt, løftede sin Herre paa Hesten, og
vog saare forblødt, førteham tilet Bonde=Huus,
hvorfra Indbyggerne vare bortflyde. Lagde den¬
de kappere Helt paa Straa, hvis Straa med
hans Blod er det herligste Fløyel, de meest skin¬

vende Ædelsteene. Hanfandt i dette Huus, det
han ey havde ventet, det Gud alleene sente ham.
Een Oberst=Lieutenant af Fienden isamme Stand,
farlig forvundet. Og disse ædle Siele (thi hvo
vil irke i Fienden selv roese Dyden2) lagde ned
nu deres Kongers, deres Landes Fiendskab, og
som Christne trostede hverandre i deres felles u¬
lykke. Den Svenske Helt hialp vores, at ham
endog fik sin Feliskiærer, dog med stor Nød og

28
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Fare, fra Helsingborghentet: Men Gud som
han sukkede til, og i hvis Evangelio han fandt

sin høyeste Trøst, sin eneste Salighed,skikkede ham

paa engang tilligemed Feltskiæreren ogsaa en Præst,

som hans Tienere, da hans egen Præstey kunde

findes, u=formodentlig iblant Fienderne fandt,
som rakte ham endnu ved Sands, endnu ved
Styrke, at annamme det, som han havde en in¬

derlig Længsel efter, Jesuhellige Legems og Blods

Sakramente. Saa at af Fienden selv kom ham

Trøst i hans Modgang, af Fienden selv, blev
han frelst fra Plyndring, og forsvaret imod en¬

den. Thi skal ikke Guds Ord beholde Seyer?
skal det ikke gielde, som han siger : Naar Her¬
ren har Lyst til en Mands Veye, da giør han
og hans Fiender tilfreds med ham? Af Fienden

selv annammede hans Siel sin Føde. Og naar
jeg seer denne fientlige Præst staaendes for vores
Sal. Heltes Leye, trøstendes nu den, som han
tilforn ikke vel yndede, eller ønskede noget got o¬

ver, seer pi ikke der et Syn af Herrens hellige
Bierg, naar rundt omkring et Sværd er i den
andens Side, der giør de dog ikke Skade, der

forderves de ey, der holder Ulven sig hos Lam¬
met, Parderen ligger hos Kiddet: Seer vi ikke
da, at Christi Rige er af en anden Tilstand, end

alle Verdens Riger, at hans Fred varer og bli¬
ver ved, endogsaa midt i Krigen.

Men
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Men efter et Under, sendte Gud strax et an¬
oet. Han, som saa underlig var fødet, blev
og underligfortigiennem Fienderne, og bed Nat¬
tens Morkes Fordeel, da Fienderne med Leyrens
Crobring var beskeftiget, ved sines Fliid og Aar¬
baagenhed, lagt paa det, som ellers ringe, den
gang var dyrebar, og med Møye fandtes, en
slet Bonde=Vogn, kom til Helsingborg, og
efter nogen Fare og Skermytsel med vores egne,
om toge Feyl, og for Fiender ansaae hans Føl¬

9e, blev omsider indladt, og lagt paa sin Seng,
ltyrkede sig i sin Gud. Men som Blodet alt den
Øle Helt var forløbet, og det udtrættede haardt
laarede Legeme, af det haarde Tractamente, og
den ubeqvemme Forselendnu meere var fordervet,
holdt han det ikke længere ud, end til Armen af Flt¬
skiereren var afløset, da han med en rar Bestan¬
øighed og Taalmodighed, uden at sukke, uden
gt klage sig under denne store Smerte, endte Li¬
det lige saa tapper, som han tapper sine til Stri¬
ven opmuntret og anført havde. Blod og Kræf¬
er borte, men Mod og Hierte beholden. Han
khede ey Døden, da han saae den forud, og
unde undvige den, satte an uden Skrek paa den
Fiende, hvis store Mængde, gav denne for¬
farne Helt nok tilkiende, at han neppe kom
fra dem; hvilket maa vel kaldes den største Tap¬
perhed, at gaae modig paa, hvor man seer for¬
ud man skal falde, at intet altererer sig, endog
man venter sin Død! Thi undrer ikke at han e

paaE
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paa hans Seng skrekkedes for den, ey gav sig
des den, da han saae at den var fornøden og u¬
forbigængelig, da med Blodet Følelsen tilligemed

formindskedes, og hans Legemes slette Tilstand
glorde Døden selv en Fordeel for ham. Han

blev trøstet i sin Pine ved den Ære, at døe som
en brav Stridsmand, han varglad at hans Blod,

som flød, flød til et Beviis paa hans Troskab
frimodig i sin Død som en Helt, og endnu mee¬
re frimodig som en Christen, der var forligt med

Gud, og aftoet ved Jesu Christi Blod af alle
hans Synder. Han dødei Helsingborg san
me Nat, og lad os nu bekiende, faldt han en8

han blev dog ikke undertræd, han blev ey bortka¬
stet, thi Herren opholdt hans Haand, Herren
selv førte ham, Herren trøskede ham, Herren
sendte ham Hielp derfra, der som intet mindre
end Hielp var at vente.

I andre ypperlige Helte, som faldt samme
gang, som giorde stor Tieneste, og bleve dog ikke
for vores Øyne, saa omhyggelig medhandlede

langt fra at jeg meener Eders Ære i ringeste Maa¬

der herved formindsket, Eders Salighed derforpaa¬
ivilet. Thisom Gud kiendte Eders Hierter saa tænk¬
te han ogpaa Eder i Modgangen. Og naar Imed

hans Frygt for Øyen gik i Slaget, naar Ibefa¬
lede ham Eders Siele, som haver forløst dem

førend i satte dem i Døden, og offrede Eder selv
saa tapper til Eders Konges og Fædernelands Tie¬

nes
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omneste, skulle han da vel kunde forlade Eder,

er trofast: skulle han kunde forglemme Eder, hvis
Kierlighed overgaaer en Moders Kierlighed saa

høyt: Eders Vanlykkegiør Eders Dyddes meere
skinnende. Medynk over Eders slette Skiedne
sommeente det saa trofast, graver Eders Jhukom¬
melse des dybere i vores saarede Hierter. Iere
plyndrede ! I ere bortkastede, I ere ilde begra¬
bede ! Men hvo kand berøve Eder den Priis, I
fortiener. Hvo kand hindre, at jo alle erkiendt¬
lige Hierter skal optage Eders Røes, og med dag¬

lig Berømmelse pryde Eders Minde, sanke Eders
Gierninger, siden Eders Been ey maatte blive
lankede. Der skal Eders Grav=Steen staae op¬

rettet, der skal Eders Ære=Titel læses. Jotyn¬
dere Jorden dekker Eder, so videre skal Eders Roes

udspredes. Ogom end Steen var velt paa Eder
Ibrave Helte, Eders ædle Navn, Eders tappere

Amindelseskaldog løfte sig op under Skyerne.

Du Sal. Helt! til sidste Afskeed tag dette vel¬
mneente af os, Du behover ey vores Krandse,

□om Ærens uforvisnelige Krands nu pryder; Tu
hører ep vores Skud, vores Ære=Merke; T
atot somen Helt, Du dødesom en Helgen. Du
kom til dit Maal, thi Striid pardit Kald, Strud
oin Ære, og i Striden dit Fald, Lad da dit
Ære=Minde staae ævig fast iblant os. Vær et
Exempel for alle Ædel=Mænd til Tapperhed, at
de ey af deres Godses Behagelighed, af deres

Mid¬
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Midlers Storhed skal tage Anledning til Ladhed,

og nægte deres Fæderneland den Tieneste de ere
det skyldige! Vær for alle Striidsmændet Speyl
til Høflighed og Belevenhed, til Dyd og Skik¬

kelighed, at de maa fast agte paa denne Regel;
Brutalirer i en Helt beskemmer all Tapper¬
hed, hans Grumhed i Landet, udsletter all Æ¬

re i Krigen.

Fem Danske Adelsmænd have forfattet adskil¬
lige Vers over den afdøde Oberste deriblant,
1.) Jørgen Christopher Due, 2.) Albret
Scheel Due, begge Fettere til Obersten, 3.)
J. Brahe, 4.) Christen Tomesen Sehested,
5.) og Hendrich Brahe.

eg

24

En
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2 2 58.

En Trøste=Samling til Forfædre,
Forestillet

af

2 Reg. 22. v. 20,
som udi

Den Høyædle og Velbaarne Herres,
Gud,nu Sal. hos

—
ØønneEue

til Taarupgaard,
Hans Adelige Liigs sørgelige Begiengelse blev den

4. Novembr. 1684. udi Taarup Kirke udi
en Hoyanseelig, Adelig og fornemme

Guds Børns Forsamling
fremsat og forhandlet

4

Kiels Olufsøn Coccio,
Sogne=Præst sammesteds.

Prentet i Kigbenhaffn hos Conrad Hartvig Jenhef.
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4Æ 4 Æ 4

Ø E Æ a

4
—Zil den Afdødes efterladte Frue Anne

— P Catharine „Friis, er denne Lig¬
.K prædiken overleveret, ved en Fortas

le, hvorudi Forfatteren tøster hende over hendes

Mands Død, som skeede i hendes Fraværelse
udi Kiøbenhavn, der altsaa kunde være hende

des meere smertelig.

Af Fortalen sees, at Hr. □iels Olufsøn
Coccius, Sogne=Præst for Taarup og Kuols
Meenigheder, ey til Prenten har overleveret denne
Liigprædiken, endskiønt hans Navn findes trykt
paa Titul=Bladet, tht imedens han forløstede sig
med disse Døds Tanker, kom Døden og affor¬
drede hannem selv, førend han kunde komme til

at giøre Begyndelsen ferdig; samme er siden ef¬

ter Frue Juels Begiering fuld=ferdiget af
Henrie Jenssøn, Sogne=Præst til Hierum,
Gemsing og Wennøe Sogner.

Denne Adelsmands Levnet er saaledes opsat:
Hr. Tønne Juel var fødpaa sin Fæderne Gaard

Willestrup Aar 1620. den 12 Aprilis om Af¬
tenen
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tenen ved 10 Slet en Onsdag. Hans Fader
bar Hr. Isver Juel til Willestrup, Dan¬

Majests. Be¬markes Riges Raad, og Kongel.
falnings Mand paa Bøuling. Hans Moder
bar Frue Ingeborrig Parsberig tilQvistrup.
Hans Farfader var Æ. og V. Mand Axel Juel
til Willestrup, Landsdommer udi Jylland og
Kongel. Majests. Befalings=Mand paa Aal
borg Slot og Asming Kloster. Hans Far¬
moder var Frue Kirstine Lunge af Tiersbek.
Hans Farfaders Fader var Æ. og V. Mand
Søfren Juel til Meyelgaard. Hans Far¬
faders Moder var Frue Dorotheg Skernou.
Hans Farfaders Farfader var Æ og V. Mand

Jiels Juel til Hasde, som var Æ. og Velb.
Mand Søfren Juels til Heegaard, og Frue
Anna Vitz Dotter, deres Son. Hans Farfa¬
ders Farmoder var Frue Mette Glob, som
dar Æ. og Velbr. Mand Melchior Gløb til
Wellinggaard, og Frue Anna Lunou deres
Dotter. Hans Farfaders Morfader var Æ. og
V. Mand Ifver Skernou til Medelgaard,
om bar Æ. og Velbr. Mands Hr. †elchior
Skernous, Ridder, og Frue Else Oxis af
Nedelgaard deres Søn. Hans Faders Mor¬
fader var Æ. og V. Mand og Strenge Ridder
Hr. Ofve Lunge til Tiirøbek. Hans Far¬
moders Moder var Frue Anna Friis af Ød¬
den. Hans Faders Morfaders Fader var X.
9 V. Mand og Strenge Ridder Hr. Bincens
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af de gamle Tunger af Tiersbek, som vak
Æ. og V. Mand Christian Lunge og Fru
Anne af de gamle Lunger af Bessusues deres
Søn. Hans Faders Mormoders Fader vak
Æ. og V. Mand og Strenge Ridder Hr. Hen¬
drik Friis til Stalbyegaard, som var Ærlg
og Velbr. Mand Øiels Friis, og Frue Anns
Trefeld deres Søn. Hans Faders Mormo

ders Moder var Frue Anna Lange, som vak
Æ. og Velbr. Mand og Strenge Ridders Hr
Gluf Lange, og Frue Karen Banner A

Asdal deres Dotter. Hans Morfader var Æ¬
og V. Mand Christopher Pasberrig til Sos
dal, Kongel. Majests. Befalnings=Mand paa

Roskilde Bispe=Gaard. Hans Mormoder väk
Frue Dorthe Munk af Tuis=Kloster. Hans
Morfaders Fader var Æ. og Velbr. Mand og

iStrenge Ridder Hr. Werner Pasberrig
Herrested, Danmarkes Riges Raad, og Bø
falnings=Mand paa Søllisborrig Slot. Hand

ogMorfaders Farfader var Æ. og V. Mand
6Strenge Ridder Hr. Tønne Parsberrig
ogHarrested, som var Æ. og Velbr. Mand

Strenge Ridders, Hr. Verner ParsberrigA
Harrested hans Søn' som Aar 1440 komhs
ind i Landet, med Høylovlig Jhukommelse Kond
Christopher af Bayern. Hans Morfader
Farmoder var Frue Ingeborrig Podebusk A
Vosborg. Hans Morfaders Moder var Fri¬
Anna Holk af Barreskou. Hans Morfader

a
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—Morfader var &ap;. F V. Mand Manderup
Holk til Barreskou. Hans Morfaders Morø
faders Fader var Æ. og V. Mand Christen
Holk til Barreskou, som var Æ. og Velbr.
Manderup Holk og Frue Maren Urne des¬
res Søn. Hans Morfaders Morfaders Mo¬¬
der var Frue Anna Manderups-, som var
E. og V. Mand Manderup Ifversøn og
Frue Anna Povisk deres Dotter. Hans Mor¬¬
faders Mormoder var Frue Anna Lykke af
Statzgaard.Hans Morfaders Mormoders
Fader var Æ. og V. Mand og Strenge Ridder

Hr. Christopher Lykke til Statgaard, som
bar Hr. Jørgen Lykke og Frue Anna Rosen¬
krantz deres Søn. Hans Morfaders Mormo¬
ders Moder var Frue Magrethe Høeg, som
var Æ. og V. Mand og Strenge Ridder Hr.

Boe Høeg af Eskiær, og Frue Kirsten
Jens Dotter Kochenberg deres Dotter.

Hans Mormoders Moders Fader var Æ. og
Velbr. Mand Oluf Munk til Tviis Kloster.
Hans Mormoders Moder var Frue Drude
Kantzov af Cverinbek i Holstein. Hans

—Mormoders Farfader var Æ. og V. Mand og
Strenge Ridder Hr. Mogens Münk til Vol¬
skrup, Danmarkes Riges Raad, og Lands¬
Dommer udi Hør=Jylland. Hans Morfa¬
ders Farfader var Æ. og V. Mand og Stren¬
ge Ridder Hr. Ifver Mjunk til Aleitrup.

Hans Morfaders Farmoder var Frue Ide Jul¬
ling,

Julius 1753.
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ling, som var Æ. og V. Mand Povel Jul¬
ling og Frue Anna Lykke af Volstrup deres

Dotter. Hans Morfaders Moders Moder var¬

Frue Lene Holk, som var Æ. og V. Mand.

Peder Holk og Frue Lene Lange deres Dote
ter. Hans Mormoders Morfader var Æ. og
V. Mand og Strenge Ridder Hr. Keye Kan¬
gov til Haurøe. Hans Mormoders Mormo¬
der var Frue Ide Blomme.

Han blev udi Daaben opkaldet efter sin Mo¬
ders Farbroder Hr. Tønne Parsberig.

Aar 1624, formedelst det Keyserlige Indfald
her udi Jylland, begave hans Forældre sig op
til Vands til Horge og ankomme til Kong¬
Elv, tagendes denne deres unge Søn med den¬

nem. Her behagede det den Almægtigste at bort¬
kalde hans Fader: Siden derefter da Freden
var sluttet, og hans Moder varhiemkommen, bar
hun stor Omsorg for sin Søns Optugtelse, og

hvldt hannem derfor hiemme hos sig under sin e¬
gen Opsyn, og Vellærde Mænds flittige Infor¬
mation, indtil hun fandt for got at sende han¬
nem til Herløfholms Skole, hvor han inogle
Aar forblev, tilligemed andre adelige Børn, og
der giorde synderlig god Fremgang i sine Stu¬
deringer.

Aar 1638 reyste han fra benævnte Skole,
hiem igien til Jylland, hvor han blev angre¬

ben
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ben af enhidsig Feber; Han forblev paa Hauers
ballegaard, hos sin Søster Frue Maren
Juel og sin Svoger Hr. Erich Grubbe, som
der var Amtmand, indtil Aar 1639 da hans
Moder besluttede at sende hannem Udenlands
og til den Ende gav hannem til Hofmester Hæ¬
derlig og Høvlærde Mag. Lauritz Borum
med hvilken han fortsatte sin Reyse igiennem
Holsteen til Hamborg, og derfra over Vands
bidere til Amsterdam, hvor de ikkuns i 6 Da¬

9e toge de merkværdigste Ting i Dyesyn: Der¬
fra tog de til det vidtberømte Universitet Leyden;

Der øvede han sig med storste Flid næsten udi 2
Aar, i det Fransøsiske Sprog, og alle Exerci¬
tier, saavel som in Mathesi, dog forglemte han
ey imidlertid at besee de fornemmeste Stæder,

saasom Haag, Korterdam, Antwerpen, og
Bryssel ic.

Aar 1642 rykte han med sin Hofmester op fra
Leyden, og gik til Skibs til Londen i En¬
Felland, hvor de mættede deres Øyne med de

dærdigste Tings Betragtelse ved Hoffet og anden¬
teds, nogle faa Dage. Siden giorde de en
uiden Reyte til Oxfore, og andre Stæder der i
Landet, men derfra reyste de ind i Frankerige
og ankom først til Calais, hvorfra de begave
fig til Ruan i Hormandier, og derfra igien¬
nem Picardien til Paris; Dog forlod han
samme Stæd efter nogle Dages Forløb, ogdee

gavF2
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gav sig til Orleans og Amboise, hvor han
med sin Hofmester forblev et heelt Aar, for i
Stilhed at lære det Fransøske Sprog.

Aar 1644. efterat han paa adskillige Stæder

havde beseet sig, søgte han atter til Paris, hvor

han over et heelt Aar opholdt sig, og imidlertid
med største Fliid øvede sigiadelige Forretninger,

og Studeringer, samt lod ingen Leylighed gaae
orbi, at lære hvis som Herrer og Konger iRaad

og Daad, saa og hans Fæderneland i fremti
den at tiene, kunde være nyktig. Derefter fore¬

og han sig en Reyse til adskillige Stæder i Lan¬
det, og kom tilsidst til Marseille, hvorfra han
tilligemed hans Hofmester resolverede at gaae til

Skibs til Italien. De ankomme lykkeligen til
Genua, men dog med stor Fare formedelsk
Storm og Søe=Røvere. Derfra beqave de
dem til Padua til Lombardien, hvor de no¬

gen Tiid opholdte sig, og imidlertid giorde sig
bekiendt og pleyede Omgang med mange for¬
nemme Stands og Stads Personer hvilke el¬

skede ham meget formedelst hans fornuftige Ow

førsel, og Tilbøyelighed til alt det som var dy¬
deligt.

Som Dyd er allevegne udi storste Ære
blev han sammesteds af Conseillieren, som vak
en Friherre, og de fornemmeste af Tydsk Na¬
tion, beskikket at være en af hans Assessorer

og
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og hans Hofmester blev sat til at bære Biblio¬
hecarius. Siden foretog han sig at reyse til
de fornemmeste Stæder udi Iralien, saasom
Kom, Ueapolis ic. Fra dette sidste Stæd,
drog han Veyen til Venedig, der mødte ham
de onde Tidender, at de Svendske vare indfal¬
den udi Jylland. Hvorfore han efter sin Mo¬
ders Skrivelse drog tilbage til Fædernelan¬
det, efterat han havde reyst igiennem Sviger¬

and, Ftankerige og Engelland; kom saatil
Holland, hvor han gik fra Amsterdam med

den Hollandske Flode, til Danmark, og lykke¬

ligen tillige med sin Hofmester ankom under Kul¬
len, og der bleve satte i Land.

Der han saaledeslykkeligen var kommen hiem,
og Freden var bleven afhandlet, giorde Høylov¬
lig Jhukommelse Kong Christian den Fierde
ham til Hof=Junker den 12 Dec. Aar 1646.

Aaret derefter 1647. loed han tiltale Høyædle
og Velbaarne Frue Barbara Vittrup Sal.
Cantler Hr. Christian Friises til Kragerup
om deres kiere Dotter Jomfrue Anna Catrina
Frus, som og blev tilsagt hannem, da deres
Bryllup siden udi Aaret 1649. den 4de Søndag

efter Trinitatis høytideligen blev holdet udi Kiø¬
benhavn; Udi samme Bryllup bleve de benaa¬
dede, med Høvlovlig Ihukommelse Kong Ir*
derich den Tredies (i hvis Tieneste den Sal.

MandF3
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Mand da stod som Hof=Junker,) og Hendes
Kongelige Majest. Dronningens, samt fleere
Fyrstelige Personers naadige Nærværelse. Det¬

te deres Ægteskab varede kierligen udi fem og ere¬
dive Aar, to Maaneder og elleve Dage.

Ikkeattale om hans Kierlighed mod sin Frue,
da haver han med et oprigtigt Hierte=Laug for¬
holdt sig mod alle, Høye og Lave, Rige og Fat¬
lige; Saa hans Bønder og Tienere, nok skal
savne ham, som mod dem altid lod see største

Mildhed.

Imod fattige Lemmer havde han været mege
gavmild, som den herlige af ham oprettede Fun¬
dat, om nogle Fattiges Underholdning udi Caa¬

eup og Cvols Sogner klarligen udviser.

Paa nogle Aars Tiid, havde den Sal. Her¬
re befundet sig meget svag til og fra, dog ikkelige

get til Sengs, men stedse saavidt Kræfterne kun¬

de tillade det, opvartede sine Bestillinger, bes
sbærgede sig dog over den Mattighed og Syg¬
dom, som havde sat sig udi hans Been der vak
foraarsaget ved hans Udenlands Reyser, som va¬
rede udi orte Aar, og ved Frost og Kuld, som
han udi disse Rigers Tieneste havde udstaaet¬
samt ved Dages og Netters Opvartning og an¬
dre besværlige Tilfælde, som Hoflevnet medfører.

udi
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Udi Auguski Maaned, fornam han nogen An¬

stød af Colica og Diarrhæa, hvorfore han send¬
te Bud efter Doct. Johan Creutzhoveri Vi¬
borg, som strax kom og gav ham adskillige Me¬
dicamenter: Og skiønt den Sl. Herre kort Tind
tilforn, tilligemed sin Frue (førend hun maatte
reyse over til Kiøbenhavn, deres høynødven¬

dige Bestillinger der at forrette, i hvor ugierne
hun vilde forlade hannem) var forsikkret om Syn¬

dernes Forladelse ved det hellige Alterens Saera¬

mente, saa lod han dog kalde sin Siæle=Sørger
Hr. □iels Olufsøn Kok til sig, som og med

mange trøstige Ord opmuntrede ham, der skulde

tride mod Døden.

Siden lage han alt stillehen med et Hierte op¬
fyldt med aandelige Tanker og gudelige Bønner;

Og efterat han, som en retsindig Guds og Kon¬
gens Mand, udi Guds Frygt, med Ære og Re¬
putation havde udi disse jordiske Boliger levet sin

Tild christeligen, ogbeviistsine Konger baade udi
freds og Feydes Tider, all den Troskab og Tie¬

neste, som af en ærlig Adelsmand kunde fordres,
da hensov han Torsdagen den 28 Aug. Aar 1684
om Morgenen Klokken halvgaaen syv, udt mane
9e Adelige og sornemme Folkes Nærværelse. Hans
Landske Alderstragte sig til fire og trediesinde¬
cive Aar fem Maaneder og sexten Dage.

Deres Navne, som have indfundet sig med
Liig=Vers over ham, ere 1.) J. S. Sehested,

2.)F4
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2.) Henrich Jensen, Sogne=Præst til Hie¬
rum; 3.) Hans Olsen, Præst i Kanders
som har giort ri Epigrammata, og deriblant det
andet til Tønne Juels Broder, Cantzler Ove

Juel; 4.) Anders Hansen Sonde, Præst til
Taarup og Kuls; 5.) Christian Wolther,
Præst til Skifve; 6.) Peder Svinding; 7.

Hans Gregersøn Hviid, Sogne=Præst ti
Sevel Kirke, 8.) Hans Sørensøn Ølby¬
Præst til Ølby og Fousing; 9.) Jens Knub.
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Guds Børns Seyervinding,
Andragen

Aabenbaringens Bogs 7de Capitel.
Der Erlig og Velbyrdig,

nu Salig hos Gud,
XFrue Øirgitte Ørog,

Thyge Brahes til Taaskrup,

Hendes Liigs Begiengelse, med Christelige Cere¬

monier, blev udi Kiøge Kirke, i mange Vel¬
byrdiges, samt Geistliges og Verdsliges

Folkerige Forsamlig Adeligen holden,
og da korteligen forklaret

af
Caspar Erasm. Brockmand,

Doct. Selandiæ Episcopo.

Prenet i Kigbenhaffn af Melchiore Margan
Aar 1640.
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KoX
Lgiskop Brockmand har tilskrevet den Af¬

ÆÆ døde Frue Birgiere Brocks efterlade

Aàà te Mand, Hr. Tyge Brahe til Caa¬
strup Kongel. Majests. Befalings=Mand paa
Tryggevelde, denne Liigprædiken; Han fore
stiller Frue Birgitre Srocks Levnet og Afgans

i Følgende:

Hun var fød paa Dronningborg=Slot
Aar 1601. Hendes Fader var Æ. og Velbk.
Mand Eske Brock til Eskrup, Danmarkes

Riges Raad og Befalnings Mand paa Dron¬

ningborg. Hendes Moder var Frue Chr“
stente Weffert til Allerup. Hendes Farfa¬
der var Æ. og V. Mand Laufve Brock til

Vemmeroffr, Befalnings=Mand paa Wor¬

dingborg Slot. Hendes Farmoder var Frue
Magrethe Bilde. Hendes Farfaders Fadek
var Æ. og Velbr. Mand Miels Brok til E¬

skrup. Hendes Faders Farfaders Fader vak
Æ. og Velbr. Mand og Strenge Ridder Hr.
Lauge Brok til Estrup, som var Æ. og V
Mand og Strenge Ridder Hr. Eske Brok af

Estrup
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Eskrup, og Frue Sophie Hack, Strenge
Ridder Hr. Anders Hakes Dotter af Heke¬
bierg deres Søn. Hendes Farfaders Moder,
var Frue Jyrre Podebusk, som var Strenge
Ridder Hr. Preben Podebusk til Vosborg,
dg Frue Anna Gyldenstiern til Aagaard de¬
res Dotter. Hendes Farfaders Farmoder var
Frue Kirsten Høeg, som var Strenge Ridder
Hr. Eske Høeg, og Frue Johanne Kroge¬
nesse deres Dotter. Hendes Farmoders Fader
bar Strenge Ridder Hr. Eske Bilde til Mo¬
Fenstrup, Danmarkes Riges Hofmester, som

var Æ. og V. Mand Peder Bilde til Svan¬

holm, og Frue Anna Gyldenskiern til If¬
versnes deres Søn. Hendes Farmoders Mo¬
der var Frue Sophia Krumedige, som var
Strenge Ridder Hr. Hendrik Krumdige til
Valden, og Frue Anna Kud af Vedby¬
Faard deres Dotter. Hendes Morfader var

Æ. og V. Mand Axel Weffert til Axelvold,
Danmarkes Riges Raad, og Befalningsmand
paa Malmøe=Slot. Hendes Mormoder var
Frue Anna Lindenov. Hendes Morfaders
Fader var Æ. og V. Mand Tønne Weffere
til Brouløkke. Hendes Morfaders Farfaders
Fader var Æ. og V. Mand Palle Wifferrtil
Brouløkke. Hendes Morfaders Moder var
Frue Christenge Ulfstand, som var Strenge
Ridder Hr. Jens Holgersøn Ulfstandtil
Glimminge, og Frue Holger Brahe ti

Kroß¬
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Krogholm deres Dotter. Hendes Morfaders
Farmoder var Frue Anna Reventlov. Hen¬

des Mormoders Fader var Hr. Anders Linde¬
nov til Rørbek som var Æ. og V. Mand

Hans Johansen Lindenov til Fubersler og

Frue Birgitte Rosenkrantz til Mattrup de
Hendes Mormoders Moder vakres Søn.

Frue Magrethe Lange, som var Strenge

Ridder Hr. Thomas Lange til Lyden og Frue
Ælse Torr deres Dotter.

Saasnart Alderen tillod det, holdte hendes
Forældre hende til all Gudsfrygt, og lod hende
lære alle en Adelig Jomfrue sømmelige Ting
hvilket siden haver været at kiende af hendes gud¬
frygtige Levnet= og Forstandighed, saa at hvad
godt hun lærdte i sin Ungdom, førte hun sig si
en til Brug og Nøtte; hun havde derfor altid
Gud for Dyne, ærede og elskede sine Forældre

og Jevn=Christne, og forblev saaledes isine For¬

ældres Huus, som et gudfrygtig og lydig Barn¬

Der hun var tretren Aar gammel og nogel
paa det fiortende, haver Æ. og V. Mand Hr.
Tyge Brahe til Taastrup, Kongel. Majests¬
Befalningsmand paa Tryggevelde, ved sine
kiere Forældre, kierligen ladet bede om forbenævi
te Jomfrue, nu Sal. Frue Birgirte Brock
der hannem og, med fælles Venners Raad o

Samtykke, blev tilsagt af hendes Forældre, pa
Prov
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Dronningborg Aar 1613. Onsdagen efter
Kyndelmisse.

Eftersom hun var meget elsket af Hr. Tyge
Brahes Forældre, Ærlig og Velbyrdig Hr.
Axel Brahe til Elvid, Kongl. Majests. Be¬
alningsmand paa Dallum, og Velb. Frue
Uirsten Hardenberg, vare de begge begiæren¬
des, at denne gode Sal. Frue maatte komme i
veres Huus, hvilket ogsaa skeede; Hun blev der
næsten er Aar, og vidste imidlertiid saaledes at
forholde sig med sin meget venlig, kierlig og ly¬
slige Omgtengelse, at hun var saa meget afhol¬
den af dem begge, ligesom hun kunde have væ¬

ret deres eget kiødelige Barn. Derefter kom
hun hiem igien i hendes egne Forældres Huus.

Der hendes Kiæreste Hr. Tyge Brahe, hav¬
Pe aftakket af Kongl. Majest. vores Allernaadig¬
ske Herres Hof, hvor han havde været Hans
Majests. Opvartere nesten udi fem Aars Tid,
forføyede han sig til hendes Fader Sal. Hr. E¬
ske Brock og Moder Frue Christentze Veffert,
9os hvilke han venlig anholdt, at hannem maat¬
e devilges Bryllup med hans kiære Jomfrue
qvisket hannem da ogsaa blev lovet, og stod siden
deres Bryllup udi Viborg Aar 1618, den d
Sep. I samme Ægteskab som varede en og
cive Aarringere tre Maaneder, levede de tilsame,
men i største Kierlighed, og bleve skienkede af

den
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den Almægtigste sex Børn, to Sønner ogfirk
Døttre, af hvilke sidste de rvende ere hensoves

de, og de fire lever igien, som ere: Axel Bra¬
he, Eske Brahe, og Frue Anne Brahe Hr.
Dluf Daais til Barnstrup, samt Jomfrue

Christenge Brahe.

Den afdøde Frue, elskede Gud af sit gandske
Hierte, læste ofte udt Guds Ord, søgte altiidtil

Kirken brugte gierne det Høyværdige Sacra¬

mente, lodogsaa tidt om Ugen giøre Tieneste fok
sig paa Gaarden, forsømmede ikke at giøre sine
Bønner til Gud Aften og Morgen læste ideli
gen i Bibelen, hvilken hun havde ladet indbinde

udi adskillige Deele, og førdte altid en Part der
af med sig paa Vognen hvor hun reyste. Man
hørdte aldrig nogen Eed af hendes Mund
hvor høyt det kunde være angieldendes. Hun
havde ogsaa udvalgt sig denne Text, se. Aabens
baringens 7 Cap. som skulde prædikes over hendes
hvilken hun for nogle Aar siden havde skrevet for

udi sin Bønne=Bog. Naar hun gav sine Børn
Bøger, skrev hun adskillige Sprog af Skriften

derudi, hvilke hun formanede dem til at huske.

Hendes Husbonde, som hun høylig elskede¬
omgikkedes hun med Venlighed. Mod hendes

Børn viiste hun all moderlig Omsorg, og optuge
tede dennem til Gudsfrygt. Sine Jevnlige og
andre som behøvede hendes Tieneste, tiente hun

4
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Rerne af yderste Formue. Hendes Sødskende
elskede hun, saa der var ey noget dennem imel¬
lem, andet end god Hiertens Kierlighed og god
Omgiengelse.

De Fattige og Nødtørftige vilde hun gierne
komme til Hielp, gav om Julen og andre Fæ¬
ster, ud til Almisse, baade Mad og Penge,
flædde og nogle Fattige ved en af hendes Mands
Saarde Mattrup udi Jylland. Hun havde
der nogle visse, som om Ugen 2de gange hentede
veres Underholdning, og aarlige Klæder af Gaar¬
den.

Foruden all andet got som hun viiste mod alle,
kilskyndte Frue Birgitte Brock hendes Hus¬
vonde, at lade stifte en Skole ved Marterup¬
Saard til fattige Børn, som ikke ved Forældres

Hielp kunde holdes udi Kjøbstæderne, og skulde
Skolemesteren oplære tolv af de fattige Børn
vod Læsen og Skriven, foruden nogen Betaling.
Af de andre skulde han ikkeheller have uden lidet,
fterdi han dog havde sin aarlige Løn og Reme
af nogle visse Penge, som dertil vare lagde.

Der vor Herre havde forløst hende, begierede
den Sal. Frue af hendes Mand, at han til et
vis Sted vilde skikke 100 Rdlr. til fattige Huus¬
Arme, hvilket og strax skeede. Ogbad dets for¬
uden at han vilde skienke 500 Rdlr. til nogen

Brug,
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Brug, hvorved Guds Ære kunde forfremmes
hvilket ey alleene gierne og godvilligen blev udlø

vet, men ogsaa skal efterkommes.

Naar nogen, hvo det være kunde, havde fov

seet sig imod hendes Husbonde, og søgte hende¬
vidste hun med saadan god Maneer at stille del¬
saa han ikke skulde have nogen Harme eller Uerd

lighed deraf.

Der den Tiid nu tilskundede, at hun meen¬
ogikke at have uden nogle faa Ugers Dag

sonventede efter en naadig Forløsning af Gud,
♍efter at hun havde biet paa ellevte Aar

havde velstønet hende med Livs=Frugt, syntes

baade hendes Mand og hende raadeligst at værs
at giøre sin Sag klar hos Gud, og for alletin
forlige sig med hannem, Hvorfore de lod fordst
deres Sogne=Præst Hæderlig og Vellærs
Mand Hr. Hiels udi Spillerup, og com

municerde hos hannem.

Søndagen den 28 Julii gav Gud hende e
naadig Forløsning, og velsignede hende med e
ung Søn, hvorover baade hun, Tyge Brahe

D)samt deres felles Venner glædte sig meget.
om i den Tiid besøgte hende, vare Frue eie
te Grubbe til Beckeskov Frue Jytre GF
denstiern til Lyskrup, Frue Karen Gs
denstierntil Lindespold, Frue Karen Grie¬

pe
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be, Hr. Vincent Bildes til Valdbygaard
og Frue Margrere Krabbe til Eskildstrup.

Som den Sal. Frue var udi den Meening
at hun ikke skulde komme derfra med Livet, lod
hun to Dage førend hun døde sin Husbonde u¬
Arvidende, skikke Bud til forbenævnte Sogne¬
Præst med Begiering, at han vilde Sogne¬
Folkene saavel som hendes egne Gaards Folk,
udi Spielkerup Kirke forsamle, og til den Al¬
mægtigste giøre Bøn for hende; hvilket og blev
efterkommet.

Om Løverdagen den 3 Augusti, lod hun be¬
8ere af hendes Husbonde, at deres Sognepræst
maatte hentes, som og kom, og med opboggeli¬
9e Ord opmuntrede hende. Samme Tiid, efter
at hun havde takket sin Husbonde for all sin
Fromhed, han havde beviist hende, bad den Sl.
Frue sin Søster Frue Elisabeth Brock, Hr.
Frangz Lykkes til Offvergaard, at hun vile
de holde, hvis hun havde lovet hende og hendes
Dorn, som hun vilde forsvare det for Gudz Den
Sal. Frue var og begierendes af forbenævmesin
Søster, at bun vilde mage det saa, at hendes
Sal. Forældres Begravelse kunde blive færdig,
hvorudi hun og ville indføres; Hvilket og hende
blev lovet.

ea
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Søndags Morgen den 4 Augusti, efterat hun

havde befundet sig temmelig vel om Natten, bled
hun hastig forandret til Døden. Og som Hr¬
Tyge Brahe fornam visse Døds Tegn, begav
han sigmed sine Folk udi Capellet, og giorde Bon

til HErren, at han vilde være hendes Hielpere¬

Siden laae hun gandske stille, og efterat hu
selv havde tillukt sine Øyne, og samlet sine Hæv
der paa sit Bryst, sov hun sagtelig bort, Klob¬
ken 7, uden all Væmodighed, da hun ongefæk
havde levet orte og eredive Aar ringere ers
Maaneder.

Disse Efterskrevne vare tilstæde da hun sags
Verden Farvel, nemlig: Hendes Mands Mø¬
er Frue Rirsten Hardenberg, hendes Sø
ster Frue Liseberh Brock, hendes egen Do
ter Frue Anne Brahe, Hr. Oluff Daais i

Kavnstrup, Jomfrue Christente Brahe o

Frue Raren Gyldenstiern til Lindesvold¬
aavelsom Sogne=Præsten forbenævnte H¬

F.□iels Pedersøn.
5.7

Man maa slutte, at denne Adels Frue hat
været meget yndet blant de Høylærde, eftersom
en heel Deel af de offentlige Lærere paa vork¬
høye Skole, have forfærdiget Rims=Digt ovs
hende. Samme ereførst Biskop Casper Brock
mand, dernæst Ole Worm, offentlig Læret
Læge=Konsten; Lauritz Mortensen Skave

niuss
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mus, offentlige Lærer i den Hellige Skrift;
Thomas Bang, offentlige Lærer i det Ebræi¬
ske Sprog; Hans Christophersen, offentlige
Lærer i det Grædske; hertil kommer den 6te og
sidste, Ole Kasmusen Thestrup, som var
Vofmester hos den unge Brahe.

2
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For Julii Maaned

findes uddragen:

Levnett.) Hr. Christoffer Walckendorffs
RaadRidder, Rigens og Regierings

fs Collesamt Stiftere af Walckendor

gio, samlet af trykte og Haandskrevne Pa¬
pirer. Continuationen følger.

2) Liigprædiken over Manderup Due

Oberst over Dronningens Liv=Regiment,
—holden af Jacob Lodberg, trykt in Fo

lio Aar 1711.

3) Lügprædiken over Tønne Juel til Taa¬
rupgaard, holden af □liels Olufsøn
Coccio, trykt in Folio Aar 1684.

4) Liigprædiken over Frue Birgirte Brock,
Thyge Brahes til Taastrup, holden af
Biskop Brockmand, trykt in 4to Aak
1640.
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De Retferdigas reedeliga Wandring i
Werldenne, och roliga Hwiila

i GrafWenne
Jen Liskpredikan

afEsaiæ 57 Cap. v. 1. 2.
Dä Kongel. Majest. vär allernädigste Konungs

och Herres högtbetrodde Man, Rädh och öf¬
werste Jagemästare, sampt Lagman öfwer

Øster=Giøthland

Then Högwellbohrne Herren,

Hr. Øbbe Ølffelt
til Fährlöfsholm, Araslöf, Rabylök

och Ovesholm ic. Riddare,
Sä och

Then Högwelbohrne Grefwinnan

Frue Hedewig,
Grefwinna til Schleswig=Holsteen &ic;c.

Bägge hos Gudh salige, medh eristelige Ceremonier, i
deras Høg= Grefl. Excell=Kongel. Rädetz, sampt andre
Pya Herrars Närvarelse, blefwo i en stoor, och anseen¬
lg, och Folckeriig Forsambling uti Trefaldigheetz Kyrkan

Christianstadh den 27 Novembr. Anno Christi
1689. till deras Hwilorum beledsagade:

Framstält af
Johann Winslow,

Hist. Sacræ & Chron. Eccl. Prof. & Eccl.
Stävie & Lakalänge Past.

Trykt i Dørpr af Johan Brendeken Arad. Bogtrsk.
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3ef den forestaaende Titul sees, a*4
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deres høye Byrd, samt sælsom
E ne Skiebne i Historien navnkun¬
8 4 4 4

dige Danske Personer, Hr. Eb¬
be Ulfeldr, og Frue Hedevig, Grævinde ii
Sleswig=Holsteen, en Dotter af Kong Chr
stian den Fierde.

Den forvirrede, ellexrettere vanheldige Skieb
ne, den Ulfeldiske Slægt fristede her i Landel¬
strakte sig og til denne Danske Adelsmand, o
fortiente vel omstendeligen at vorde beskreven
men her vil man alleene oversætte paa Dansk
det som der læses blant hans Personalia i den

anførte Svenske Liig=Prædiken. Sammes Am

thor Johan Winsløv skriver saaledes:
E
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Endskiønt Dyden lyser noksom ved sig selv,
saa at den ey behøver nogen andens Mund eller
Pen, for derved at tilsnige signogen forfængelig
Roes, det og er et hvert dydigt og gudfrygtigt

Menneske nok, at have vandret saaledes her paa
Jorden, at han kand have en uskad og god Sam¬
bittighed for sin Gud, og et godt Eftermæleblant

alle retsindige dydige Mennesker, det og af sam¬
me Aarsag ey giordes nødig her vidtløftigen at

opregne denne Høyvelbaarne Sal. Herres, samt
den Høyvelbaarne Sal. Frue Grævindes be¬

rømmeligen fremdragne Levnet, saa dog, eftersom

det sta ældgammel Tiid har været en christelig

Sædvane i Guds Forsamlinger, at erindre no¬
get af de i Herren hensovedes Levnet ideres Jor¬
defærd, saa haver man og i denne Begravelses

Act vildet forestille den høye og velfornemme For¬
samling noget derom paa det allerkorteste. Hvad
sig for det første den Sal. Herres fordum Hans
Kongel. Majests. vor Allernaadigste Konges og
Herres høytbetroede Mand, Raad, og Ober¬
Jægermesters, samt Laugmand over Øster¬
Gorhland, den Høyvelbaarne Herres Hr. Eb¬
be Ulfelts til Ferløfsholm, Arasløf, Ka¬
byløf og Owesholm Ridders, høyadelige
Herkomst og ridderlige Levnet angaaer, da er
han fød paa sine Forfædres Gaard Kabylæf

den 23 Decbr. Aar 1616.
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Hans Excellences Sl. Hr. Fader var den høy¬
veldaarne Herre, Hr. Christopher Ulfelde ii

Swenstrup, Ridder, fordum Rüigs=Raad
Danmark, og Gouverneur paa Helsingborg
Slot. Hans Excellenc. Frue Moder var Frue
Maren Urup til Urup. Hans Farfader vak
H. og V. Herre Knud Ulfeldt til Svew

Hans Farmoder var Frue Bealkstrup.
Hvirfeldt til Møllerød, som havde været Hok¬
mesterinde udi Høylovlig Amindelse Dronnins
Annæ Catharinæ Tiid. Hans Farfaderd
Fader var H. og V. Ebbe Ulfeldt til Svew

skrup, Slots=Herre paa Lykken, samt ove
hele Blekingen, hvilken var en Søn af Høy¬
ædle og V. Hr. Knuth Ulfeldr og Frue An¬
na Hardenbergs af Koxbølle=Gaard, som
nu kaldes Holkenhavn. Hans Faders Fav
moder var Frue Lene Ulfskand, som var Hk¬
Holger Ulfstands og Frue Helle; Hakes in
Skabersiøe Dotter. Hans Faders Morfadek
var Hr. Christopher Hvirfeldt til Bergø¬

ogGaard, fordum Riigs=Raad i Danmark

Slots=Herre paa Gotland, hvilken var Hk¬
Orto Hvirfeldts og Frue Barbara Blaa A
Kramstrup Søn. Hans Faders Mormodek
var Frue Øllegaard Trolle, som var Hr. Ia¬
cob Trolles og Frue Kirstine Skafve A
Lillø Dotter. Hans Morfader var Hr. Oye
Urup til Owesholm. Hans Mormoder vad

Frue Kirstine Kaas til Bergsiøholm. Hanse
90
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Moders Farfader var Hr. Ove Urop til Ulrop,
om var Hr. Axel Uxops fordum Rüigs=Raad

Danmark, og Frue Anna Trolles af U¬
gerup Søn. Hans Moders Farmoder var
Frue Maren Skaugaard, som var Hr. Jør¬
gen Skaugaards og Frue Anna Flemmings
til Gundestrup Dotter. Hans Moders Mor¬

fader bar Hr. Biørn Kaas til Bergsiøholm,
fordum Riigs=Raad i Danmark og Slots¬
Herre paa Malmøe=Slot, som var Hr. Eiels
Kaas, og Frue Anna Biørns af Støfring¬
Faard Søn. Hans Moders Mormoder var Frue
Christentze Korfeldt af Bradskog, som var
Hr. Niels Korfelg og Frue Anna Hooks af

Bradskog Dotter.

Endskiønt man vel ydermeere kunde opregne
be¬den Høyvelb. Sal. Herres Ahn=Herrer og

Lømmelige Forfædre, saa eragter man det dog
her unødig, all den Stund det er noksom bekiendt,
at hans Uhr=gamle Slægt paa Fæderne=Side
er først indkommen her i disse Nordiske Riger
med Høylovlig Amindelse Kong Christopher
af Beyeren, omtrent ved det Aar 1440, man
vel og paa Møderne Side kunde regne hans Her¬
komst tilbage paa 300 Ahner, dersom det behø¬
bedes, og Tiden det tillod.

Paa det han strax fra Barndom af kundevene
nes til Gudsfrygt og andre høyadelige Dydere

ha¬G4
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haver hans kiære Forældre i Førstningen behøfds
ham hiemme høs sig selv, og ved besynderlige ti
ham holdte Læreres Underviisning ladet ham op¬

lære i Guds Frygt, og alle velsømmende Dyder¬

til de omsider løde ham komme til Herhuføs

holms Skole, hvor han nød den offentlige Uw
derviisning til det Aar 1629.

Benævnte Aar blev han af sine kiære Foræb
dre forsendt tilligemed hans kiære nu hos Gud
Sal. Broder, Hr. Biørn Ulfeldt til det Kon¬

gel. adelige Academie Sorøe, hvor han havek
tært sine adelige Øvelser.

Aar 1632 begav den Sal. Herre sig tillige¬

med hans Broder paa Reysen til Holland¬

hvor de opholdte sig en Tiid lang ved Kriigs¬

Hæren og hans Durchlauchtigheds Hof, som
og besaae Fæstningerne, og hvad ellers synsvæks
dig kunde findes. Derfra fortsatte de Reysen i
giennem Beabande og Flandern ind ad Fran¬
Lerige igiennem Picardiet og Hormandie ti

Haris, og siden efter nogen Tids Forlød derfra

tl Orleans, Angiers og andre Stæder, og
endeligen til Poierters, hvor den Sal. Herre
forblev tilligemed sin Broder paa det andet Aak¬

og imidlertid lagde megen Vind saavel paa det
Franske Sprog, som sine andre adelige Øvelser¬

der paa samme Tiid blomstrede der paa Stædek

paa det beste.
Ef¬
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Efterat han havde giordt adskillige Reyser om¬

kring i Landet, samt beseet de fornemmeste Provin¬
ger og Stæder, er han igien kommen tilbage til

Paris, hvor han opholdte sig en lang Tiid ved
det Kongel. Hof, og der i agt tog, hvad som
heldst der siden kunde komme ham til Nytte.

Endskiønt det vel og skeede, at hans kiære For¬
ældre lode hannem, tilligemed hans Broder igien

kalde tilbage ind i Riget, saa giorde de dogførst
en felles Reyse over til Engelland, hvor de
besaae dette Kongerige, og tillige opholdte sig en
Tiid lang ved Hoffet. Derfra reyste han til
Holland, og siden hiem til Danmark, efterat

han paa Fierde Aar havde opholdet sig Uden¬
lands tilligemed hans Broder.

Da han igien var kommen tilbage i Riget,
haver han efter sin Sal. Hr. Faders Gotfinden¬
de, sogt Tieneste ved den Stormægtigste Kong
Christian den Fierdes Hof, hvor han som
Hof=Junker blev antagen paa nogen Tiid, og
midlertid tiente til Hans Majest. Fornoyelse.
Men all den Stund han havde Lyst til at forsø¬
ge sig videre, er han med Høystbemeldte Hans
Kongl. Majests. naadigste Afskeed samt Recom¬
mendationer igien udreyst til udenlanske Poten¬
tater gik derpaa i Tieneste ved den Keyserlige
Armee først som Corner, og tiente siden saalæn¬
ge ved samme, indtil han blev Kitmester.

For65
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For at bekomme end videre Øvelse gik han her¬

fra til den Spanske Armee under Kong Philip
den Fierde, hvor han med megen Berømmelse

tiente for Major ved Rytteriet. Som han i¬

midlertiid havde en særdeeles Lyst at besee Jras
lien, begav han sig ogsaa didhen, og besaae paa
samme Reyse, alle de fornemme Stæder, som

der kunde være Underveys besynderlig Rom¬
hvor han med adskillige andre, i Særdeeleshed

Adels=Personer fra Danmark, havde den Ære

at opbarte den da værende berømmelige Rommere
ske Pave Urbanus den Ortende.

Paa Tilbage=Reysen opholdt han sig nogen

Tiid ved Store=Hertugens af Toscana eller
Flørentz Hof, berømmede og alletider høyligen
den særdeeles Yndest og naadige Modtagelsehan¬

nem var bleven beviist, ey alleene hos høybemelde
te Store=Herrugen, men og hos Prindsen
Thomasio af Savoyen.

I Aaret 1641 blev han af Kong Christian
den Fierde hiemkaldet i Riget igien, og der¬
efter i Aaret 1642 forordnet til Slots=Herre el¬
ler Gouverneur over Christianstads Lehn.

Aar 1643 den 6 Nov. haver Høystbemeldte
Hans Kongel. Majest. efter deres egen Kongel.
Indbydelse af 30 Mav, som endnu in Originall
findes, giordt denne Sal. Herres Bryllup paa

Kiø
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Kiøbenhavns Slot med deres elskelige kiære
Dotter Hedevig, Grævinde til Slesvig=Hol¬
steen, hvis døde Legeme staaer nu her paa Eng¬

Baaren for vore Øyne, jevnsides ved hendes
Se. Hørrs.

Aar 1644 blev den Sal. Herre som Gene¬
Lal=Major forordnet til Stadtholder paa Øsel,
hvilket Landskab han siden i Octobr. 1645. efter
da sluttede Freds=Tractater, og Kong Christian

Den Fierdes tilsendte Befalning, maatte overleve¬

re til Sverriges Krone, hvorpaa Kong Chri¬
stian lod hannem tilligemed Besætningen, som
havde til den Tiid lagt paa Arinsborg, afhen¬
te til Kiøbenhavn med det store Kronens Skib,

den forre Biørn kaldet, og et andet af Kro¬
nens Ggliother.
—

Aar 1648 bled den Sal. Herre ved Kong
Friderich den Tredies Kroning bengadet med
Ridder=Ordenen af Elephanten for sine adskil¬

sige udviiste troe og tappere Tienester, Aar 1649
fik han Bornholm i Forlehning, men qvittere¬
de samme igien i Aaret 1651. efter Hans Ma¬
jests. af Danmark naadige gotfindende. (*)

Den Sal. Herre begav sig herpaa i Januar.
Maaned næst følgende Aar 1652 over til Sver¬
rig, hvor han hos Hendes Kongel. Majestet

Sal¬

(*) A dete ey forhalder sig saaledes, viser et berstan
følgende Document.
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Sal. Dronning Christina i Naade blev anta¬

gen, og med en aarlig Pension benaadet.

Aar 1654. da Hendes Majestet Dronning
Christina frasagde sig Regimentet, og Hans

Kongel. Majest. Glorværdigste Afmindelse Kong

Carl Gustav blev kronet til Upsala den 6 Jun.
var Hr. Æbbe Ulfeldr ved samme rare og merk¬

værdige Forretning tilstæde, og giorde der tillige
sin Opvartning til begge Majesteternes megen
Fornøyelse. Endskiønt vel og Hans Kongelige

Majest i Aaret 1655 ved da indfaldende Pohl¬
niske Kriig havde beordret hannem at følge med
paa samme Feldttog, saa blev det dog formedelsk
nogle imellem=kommende vigtige Aarsager den

gang forhindret; Han forblev derudoveri Sver¬

rig til det at Hans Kongel. Majest., som en
Ære =riig Seyer=Herre kom i Martii Maaned
1658 fra Danmark over til Skaane, da han
paa det hastigste nedreyste fra Srokholm iil
Christianstad, at opvarte Hans Majest., samt
aflegge sin underdanigste Lykønskning over Hans
Majests. lykkelige Hiemkomst, som og skeede den
16 Martii forbenævnte Aar.

Som det ellers var Hr. Ebbe Ulfelde for¬
beholden ved de Roskildske Tractater den 27
Febr. 1658, at soge sine Fordringer, som has
kunde have i Danmark, der afgiort, er han nogek

derefter om Sommeren reyst did over, i Meening
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Freds¬at bringe samme til Rigtighed; Men da
Brudet siden skeede, og Beleyringen i Augusto

og sammepaafulgte, blev han tagen i Arrest,
Aar den 31 Decembr. nest efter med en Pinke
sendt fra Kiøbenhavn til Uaskov i Fængsel;
Sligt skeede den Tiid ey uden største Fare, helst
paa den besværligste og ubeqvemmeske Aarsens
Tüd. Her var han i Arrest, indtil bemeldte
Fæstning af Hans Majests. seyerrige Vaaben
blev indtaget den 16 Julii 1659 af den da væ¬
kende Kongel. Raad, Feldt=Marschal, Grev
Gustav Otto Stenbok.

Noget herefter fik den Sal. Herre General¬

Lieutenants Bestalling ved Rytteriet: Strax
derpaa blev ham en Commission anbetroet udi
Skaane med Militiens Indretning, baade ved
Udskrivning og Verven, samt en anden i Aaret
1661 med nogle Tydske Regimenters Aftakkelse,
Efter at Freden lykkelig var sluttet. Det sidste
forrettede han i Carløhamn.

Aar iss4 blev Hr. Ulfelde paa den da væ¬
vnde Rligs=Dag ophøyet til Kongel. Raade
emdede, haver og paa selvsamme Riigs=Dag

magt sin Ced for Hans Kongel. Majestet i al
Underdanighed. Noget derefter blev han ilige¬
maade beæret med Hof=Rers=Raads Em
bede i den Hoylovlige Kongeligs Giorthæ=H*
kes Hofret.

Aar
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Aar 1673. blev hannem Ober=Jægermesters
Bestillingen naadigst anbetroet, udi afgangene
Hr. Clas Baneers Sted. Aar 1676. ved da
indfaldende Kriigs=Tiid, blev han af Hans Kon¬

gel. Majest. beordret Detensions=Verket ved
Calmar at i Agt tage, hvilket han og, saa vel
som alt andet meere, som Hans Kongl. Majest.

hannem i værende Feides Tiid haver befalet¬

med allerunderdanigste Fliid og Troskab haver
søgt at forrette.

Aar 1678 blev han allernaadigst beskikket at
være Laugmand udi Øster=Gothland. Dek
vare vel endnu mangfoldige andre Omstændighe¬

der i denne Herres Levnets Løb, som baade kun¬

de, og tillige fortiente at berettes, men man maa
og Vidtløftigheds Skyld gaae dennem samtlig

forbi, da man af dette som allerede sagt er,
noksom kand see, hvorledes denne Sal. Herre

har tient adskillige høye Potentater i Europa,
saavel Uden, som Inden=Riigs.

Hvad ellers hans Levnet i Almindelighed an¬
gaaer, da haver han i sin Christendom viist sig
at være retsindig, og udi sine Forretninger havt

HanGud inderligen og alvorligen for Øyne.

beflittede sig saa meget mueligt være kunde, at
leve med hver Mandi Fred og Samdrægtighed,
hvisket han dog ofte maatte beklage sig, ey at
kunde adnyde.

Isit
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Isit Egteskab med sin Sal. Grævinde haver
Gud velsignet dem med fem Børn en Søn
og fire Døttre, af hvilke Sønnen tillige med
den ene Dotter er gaaet i Forveyen for deres
bære Forældre, men de øvrige trende Døttre

efterleve sørgeligen.

Hvad den Sal. Herres Sygdom angaaer
da fandt han sig tilsidst af de mange Besværlig¬
jeder og Møde han havde igiennemgaaet, reent
betynget. Af Brøst=Syge maatte han holde
Sengen i to Maaneders Tiid, lod sig derpaa
kortifor sin Død meddeele det hellige Sacramen¬

ke, hvorpaa han sagde Verden sit sidste Farvel
den 30 Jan. Aar 1682 om Natten Klokken to;
Hans Alder strakte sig til sem og rredsindsri¬

de Aar en Maaned og syv Dage.

Saavidt den Svenske Author.Af Kong
Friderich den Tredies Historie sees, at Hr.
Tbbe Ulfelde forlod Danmark i sin Misfor¬
nøyelse. At hani Begyndelsen af Høystbemeld¬
se Konges Regtering forlod sit Gouvernemen
paa Sorringholm, uden at aflegge noget Re¬
genskad for sammes Behandling. Man vil der¬
fore her anfore et af Kong Friderich den Tre¬
øses Breve til Dronning Christine i denne
Sag, eftersom samme Skrivelse giver megen Op¬
lvøning udi Hr. Ebbe Ulfelds Historie. Det
lyder saaledes¬

5
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„Eders Kiærlighed kand Vi naboeligen ikke
„forbigaae at foreholde, eftersom Hr. Ebbe Ul¬
„feldt sig her af Riget haver begivet, uden at
„giøre nogen Rigtighed enten for Øsel eller Bor¬

gringholm, som han haver været forlehnet med,
„og det so den høyeste Billigheder, at han tilbør¬
„„ligen svarer til hvis han paa Vore Vegne hak
„haft at forrette: Thi er til Eders Kierlighed
„Vor Nabve=venlige Begiering, at han maatte
„tilholdes saadant at giøre, eftersom Vor Resie
„dent, Os Elskelig P. Juel er befalet, naak
„behøves, paa behørlige Stæder at producere
„hvorudi Viformeene hans Skyldighedat være,
at staae Os tilbørligen til Rette og dersom
„„saadant hos hannem uden Vidtløftighed ikke
„stager til at bringe til Veye, og Vi derudovek
„skulde foraarsages, hannem med Retten at la¬

„de søge, saa eragte Vi unødigt, Eders Kiæv¬
„„lighed om Justitiens billige Administration at
„anmode, eftersom Viingenlunde tvivle, Eders
„Kiærlighed, uden nogen Vor Erindring derti
„moksom inelinerer, men forseer Os visseligen til
gat Eders Kiærlighed herudi Vor Fuldmægtig
„til det beste befordrer, saavelsom og andre Vø¬
„re Undersaatter til Rette forhielper, som bemes
„te Hr. Ebbe Ulfelde iligemaade skulde nødes
„til at søge, for hvis han dennem, efter strænge
„Æres Forpligt haver forsømmet at fornøye 9
„betale. Viville saadant igien med all Naboe
nlig Redebonhed tragte at forskylde, og udi lige¬

4
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vog alle andre Maader lade paakiende, at Os
vintet kierere skal være, end at have mange Occa¬
osioner, hvorudi Vi Eders Kiærlighed kundegra¬

ptistcere, og giøre til Villie, ønskende Eders Kiær¬
vlighed medgandske Kongel. Anhørige under den
Allerhøyestes milde Protection og Varetægt, til
vall Livs og Siels langvarige og selv ønskelige
„Velgagende.) Hafn. 5 Maj 1652. □)

Angaaende

Grevinde Hedevig,
Hr. Æbbe Ulfelds

skriver Winslow i sin Klage=Tale saaledes:
Hvad den Sal. Frue Grævindes til Slesvig¬
9ºlsteen, høye Herkomst, christelig førte Lev¬
det, og Sal. Afskeed fra denne Verden betræffer,
fad er hun fød paa Haderslev=Huus i Hol¬
steen den 15 Jul. Aar 1626.

Hendes Fader var den Stormægtigste Konge
og Herre, Kong Christian den Fierde, Dan¬
ingerkee, Sorges, de Venders og Gorhere
Konge ic.

Hendes Moder var den Høvædle og Zer¬
daarne Grevinde og Frue Frue Kirstina
Munch, Grevinde til Slesvig=Holsteen,

som

(*) See Holbergø Danmarke Historie Tøm. 3. oomm¬
132.

Augustus 1753.
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som var Høystbemeldte Hans Kongel. Majeskels
Ægre=Felle. Man finder unødig herom v
dere at opregne, eftersom det er hver Mand no¬
som vitterligt, det den Sal. Grevinde baade paa
Fæderne og Møderne Side var af æld=gamme
Slægt og Afkom.

Disse forbemeldte Sl. Frue Grevindes Hoyk
Forældre have intet undladet, strax efter hende
Daab, at indplante hende i den sande Viinstø
Christo. Hun blev holdt til Guds Frygt, o
alle hendes Stand anstaaelige Dyder, saasom
den Stormægtigste Kong Christian drog de“
saderlige Omsorg, saavel for hende, som alled
andre sine kiere Børn, og bendes Medsyskende,
at han til hende holdt en egen særdeeles Hofm
sterinde, lod og hende, som et Kongeligt Balk
ved det Kongel. Hof opfostre, saa at Frue Gie¬
binden ey haver været noget andensteds, end vo
orbemeldte Kongel. Hof, indtil Hans Konger

Majest. den 6 Nov. 1643 behagede at bortgise
hende til sin nu Sal. Herre, Høyvelbaarne Hov¬
Ebbe Ulfeldt.

Hvad Frue Grevindens Levnet angaaer, *
haver hun altid elsket Guds Ord og sammes 2“
nere, flittig brugt det høyværdige Sacramem
samt viist et retsindigt og christeligt Hierte i Fem,
des Omgang og Adfærd imod alle Menneske
hvorudover hun og nu staaer i en priselig Amn.
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delse hos alle Mennesker, der ey nok kand berøm¬
me hendes Godhed og Mildhed.

Hbad hendes Sygdom angaaer, da haver
Pun alt i nogle Aar befundet sig upasselig, dog
sudledes, at hun haver været oven Senge, men
den 26 Sept. 1678, er Frue Grevinden, som
vatr draget hid ind til Byen formedelst den Usik¬
erhed, som da værende Kriigs=Tider med sig
vele, omsiderbleven nødsaget at gaae til Sengs,
g hun brugte de Medicamenter, som hende af
Hoetor Sacenschiold bleve forordnede. Men
vind hun nok fornam, at det var til Døden med
Frlde, eftersom Medicamenterne ingen Virk¬
viung vilde giøre, lod hun kalde denne Klage=Ta¬
IForfatter til sig, der, som hendes Siæle=Sør¬
Set, maatte meddele hende det hellige Sacramente.
Dun døde herpaa den 5 Octobr. 1678 Klokken
oim Formiddagen, efterat hun havde levet
der Verden i to og halvrredsindsryve Aar
o Maaneder og ryve Dage.

Srevinden havde paa een og den samme Dag
Srdlu med hendes Syster Frøken Christiane,
venkt Hr. Hannibal Sehested, Stadtholderi
rge, og var dette dobbelte Bryllup den Tid
Erdeles merkværdig formedelst sin Pragt og Kosk¬
vrged, og for de mange Kongelige Personer der
evedsamme. Ved denne hendes og hendes
Mands Jordefærd haver Kongen af Sverrig

og¬H2
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ogsaa selv personligen været tilstæde, som kand

sees af den Taksigelse, der iden Ulfeldiske Slæg¬

tes og Svogerskabs Navn, er aflagt til Kongen
og findes trykt bag Klage=Talen.

E
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2 2 Jorfatteren Biskop Caspar Brock¬
62mand haver ved en kort Fortale til¬Tln. egnet Frue Ise Lunge denne Klæ

ge=Tale.

Angaaende Hr. Otthe Skiels Herkomst og
—Levnet skriver Bispen saaledes: Erlig og Veb¬

bordig nu Sal. Otthe Skiel til Katholm er
fød paa Riberhuus, Aar 160f den 29 Nov¬
Hans Fader var Ærlig og Velbyrdig Mand Hr.
Albret Skiel til Fousingøe, Danmarks Ri

ges Raad, og Kongl. Betalningsmand paa Kö

berhuus(*). Hans Moder Frue Berrhe
*).Friis e

Hans kiere Forældre opfostrede hannem fra

første Ungdom i Guds=Frygt og Tarvelighed, og
holdte

(*) Hr. Albret Skiels Levnet kand læses i Brave Daim
ske Mlænds Eftermæle 1ste Part fra pag. I *
ag. 14.

Hans Ahn=Herrer, saavel paa Skiold som Spii(**)
deSiden, ere de samme som hans Hr. Faders, do
kand eftersees i den 1ste Part pag. 700 og 70º
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holdte Skolemestere tilhannem hiemme, om skul¬

de optugte ham, og holde ham i billig Tvang,

eftersom de vidste, at det var Ungdommens stør¬
ste Forraadelse, at lade Børnene formeget deres

egen Villie, og opføde dem i Overdaadighed.

Aar 1619 den 23 Febr. blev han med tvende
sine ældste Brødre, Christen Skiel og Chri¬
skopher Skiel, samt en Hofmester forsendt ud
ad Tydskland. De toge først Reysen til Gies¬
sen hvor han var paa et Aars Tid; Siden
drog han med sine Brødre til Tybingen, hvor
de gave sigind i det Førstelige Collegium, og stude¬
kede der itre Aar. Han lærte her at ride, saa¬

del som andre adelige Øvelser.

Paa dette Sted kaldede vor Herre hans Bro¬

der Christopher Skiel, saavelsom deres felles
Hofmester, i hvis Sted deres Fader udskikkede
til dem igien hæderlig og høylærde Mand, Me¬
ster Jacob Sperling, nu Sogne=Præst til
St. Anuds Kirke i Odense. Der han havde
været her ude fire Aar, fordrede hans kiære For¬
ældrehannem, tilligemed hans Broder, hiem tilsig,
hvorpaa de igiennemreyste og besaae de fornem¬
meste Lande og Stæder i Tydskland, og kom¬
me derpaa hiem, hvor de forbleve i nogle Mage
neder.

— —

Her¬H4
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Herpaa reyste han i Aaret 1623 med sin Brø¬
der Chrisken Skiel, saavelsom hæderlig og

, Pro¬høylærde Mand Friderick Anderssøn

fessor i Kiøbenhavn, som dennem da til Hof¬
mester var forordnet, til Holland, hvor de op¬

holdte sig fire Maaneder i Leiden. Siden der

de havde beseet de fornemmeste Pladser i Heder¬
landene, seylede de til Ængelland, hvor
de igiennemreyste Landet, droge saa derfra ovet
til Frankerige. For dette Lands Sprogs Skyld
opholdte han sig med sin Broder er Aar til Blois¬

Siden droge de til Paris, hvor de og vare et
Aars Tiid. Derfra gik de til Poiciers, hvok

de opholdte sig i r0 Maaneder, indtil Pesten
som grasserede til Paris, nogek opholdt. Derpaa

reyste de atter til Paris, og forbleve der firs
Maaneder, saa droge de derfra.

Efterat de havde beseet alle Provincerne, red¬
ste de ind i Jralien, og forbleve til Venedi
og Padua ro Maaneder. Siden droge de vids¬

re frem, og komme til Kom, hvor de vare en
Maaned, derfra til □eapolis. Der de saale
des havde revsk Landet igiennem, droge deen am
den Vey tilbage igien, ad Florentz og Bolog
na, og komme til Padua igien, hvor de atte¬
opholdte sig nogen Tiid. Derfra begave de sø
paa Reysen til Genua, og komme til Marser“

le i Frankerige, og siden atter til Paris
hvor de vare i tre Maaneder.

34
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I all den Tiidhan var Udenlands, lagde han
sig flittig efter Sprøgene, sarnt alle andre adeli¬
ge Øvelser. Da Krigen begyndte imellem Key¬
seren, og Hans Majest. vores allernaadigste Her¬
re i Tydskland, begav han sig med sin Broder,
efter deres Faders Ordre ind i Riget; De gik
til Skibs til Calais i Frankrige, og komme til
Flissingen i Seeland. Men eftersom de for
Vinterens Haardheds Skyld ikke kunde komme
srem, opholdte de sig til Amsterdam og anden¬
steds i Holland ro Maaneder. De revste saa
til Grønningen i Frisland, hvor de forbleve
kre Maaneder.

Som hans Broder imidlertid blev syg paa
oette Sted, forlod han hannem der, og an¬
holdte hos Ærlig og Velbr. Mand Hr. Chri¬
sten Thomesen, Kongel. Majest. Canceller
som da af Hans Majest. var udsendt Gesandtvis,
at han vilde tage hannem med for en Opbarter
baa sin Hiemreyse hvilket han hannem bevil¬
gede.

Perpaa bleve de af de Spanske fangene paa
desten, og sadde til Lingen inogle Uger, kom
odomiderlos, og reystehansaahiemmedCane¬
leren til Danmark, til sine kiere Forældre, ef¬
terat han da anden gang havde været ude paa
femte Aar.

DerH5
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Der han var hiemkommen, giorde han sig

strax ferdig med sex Heste at tiene Hans Majest¬
og sit Fæderneland, reed saa under Hans Ma¬

jests. Hof=Fane som en Volontoir. Siden
lod han og hans Broder tiltale Høystbemeldte
Hans Kongel. Majest. ved Ærlig og Velbyrdis
Mand, Frantz Kantzow, Rigets Hofme
sker, at tiene Hans Majest. for en overordent

lig Opvarrer, som dennem naadigst blev sam¬

tykt. De varkede saa Hans Majest. op i Kry
gen med andre Hofsinder, og naar noget fore
faldt, lod han sig finde, ikke=alleeneste hos det
Compagnie, men og andensteds, ved adskilligk
Leyligheder som en kiek og mandhaftig Cavæ¬
lier. Det blev sidenbegieret, af Æ. og Velbr.
Mand Wentel Rothkirch, Kongel. Majest¬
Befalningsmand paa Antworskov, som da
var Hof=Marskalk, og førde Hof=Fanen, at
han vilde være den første Corporal under Høysk

bemeldte Hans Kongel. Majests. Hof=Fane
hvilket han sig efter hans Begiering paatog, og
samme Bestilling med all Fliid og Mandhaftige
hed forestod, indtil Gud gav den ønskelige Fred¬

da han tillige med sin Broder underdanigst an¬
holdte om Fortov, hvilken dennem naadigst bled
forundt. Siden holdt han sig er Aars Tiid o
hos sine kiere Forældre.

Imidlertid fik han i Sinde, efter Guds Forsyn
samt sine Forældres og Venners Raad at gisse¬

sig
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sig, bad derfore om Æ. og V. JomfrueIde
Lunge, Sal. Hr. Jørgen Lunges, fordum
Danmarkes Riges Marskes og Frue Sophia
Brahes Dotter af Odden, somhannem i Her¬
rens Navn af hendes kiere Moder blev tilsagt.
Frue Sophia Brahegiorde herpaa deres Bryl¬
up i Wiborg Snaps=Ting den 29 Jan. 1632.
De haver saa levet tilsammen meget christeligen,
verligen og venligen paa tretrende Aars Tiid,
som hver Mand, som dennem kiendt haver, vel
bitterligt er; Deres Egteskab velsignede Gudmed
orte Børn, som ere Jomfrue Wiwike Skiel,
Jørgen Skiel, Albrer Skiel, Orthe Skiel,
Jomfrue Kirsten Skiel, Sophia Skiel.,
Bffve Skiel og Tønne Skiel, og nu i Dag
Klokken var fire, forløste Gud hende med det
dende, som var en Dotter, og blev kaldet
Vmsrue Berrhe Skiel. De tvænde Døttre
Vmfru Sophie og Kirsten Skiel haver Gud
Porikalder, men de andre spv Born leve igien,
sna lenge Gud vil.

Eftersom den Sal. Mand saare vel havde an¬
ogt sin Tüd i sine unge Aar, er ban tit bleven
Vgleret ogforskreven paa adskilige Reyser og Op¬
Srrnmger, baade at opvarte Hans Majest. selv,
V dans Fyrstelige Naade Pringen, saa og
vemmede Potentaters Gesandter og Førster; Han
og brugt i adskillige Commissioner, baade U¬
venlands og her i Riget, hvor han sig lydig, vil¬

lig



Orthe Skiel.128

lig og pligtig, som en tro Undersaat skedse havet
ladet finde, sig og altid som en sindig, dygtig o
skikkelig Adelsmand forholdt.

Aar 1632 i April Maaned fik han Kongels
Brev, at han skulde være Lieutenant til Hesk
over et af de Jydske Compagnier under han
kiere Morbroder Sal. Tønne Friis, hvilken
Lieutenanrs Plads han udi fem Aar betienk¬
Siden der det Danske Rytterie kom ud at ligge

paa de Holsteenske Grentzer, at forhindre Ind
ald i Holskeen, og velbemeldte hans Morbrø

der da blev forordnet at være Kriigs=Comms

sarius derudi, blev Compagniet hannem betroeh¬
og var han saa Kirmester udi fire Aar. Me
som han nu i mange Aar havde været skrøbelig

og vi da ved Guds Naade havde den gode Fred¬
saa der intet forefaldt, hvorved han kunde tiel¬

sit kiere Fæderneland, foraarsagedes han, før
sin Svagheds Skyld, at takke af; hanlod dahos
Hans Kongel. Majest. ved Æ. og V. Mand Hr¬

Christen Thomesøn til Srowgaard Kon
gel. Majest. Canceler anholde om naadigst A

skeed, hvilken hannem og naadigst blev bevilge“

Siden haver han været hiemme privat, og tiem
, naatGud og sine Venner; dog har han altid

noget erforefalden, fremstillet sig og sin Person
assom en god Patriot, til Tieneste for sin

og sit Fæderneland, saa han var noksom
aa
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Dansk Mand, og meente sit Fæderneland det
med Tro, saavidt han efter sine Vilkaar kunde
formaae.

Han havde all sin Tiid Gud for Øyne, og
evede som en Christen, han gav gierne Fattige
9 Fordrevne, af den Velsignelse Gud havde
sorlenet hannem med, saa han her, saavidt en
brm Synder kand afsted komme, arbeydede paa
Ends Rige, hvilket baade hans Skrifter, Bøn¬
ster og Psalmer, som han selv haver giort, og
ere fundene efter hans Død, saa vel som hans
Jundager paa Fattiges Underholdning, og Sko¬
sers Stiftelse ved hans Gaarde, noksom udviiser.
Damkand derfore sandferdeligen eftersiges, at han
vgr en meget gudsrygtig, forstandig, oprigtig,
ofast, standhaftig, sandferdig og ædrue Mand.
Dan hadede all Pragt og Overmod, og gik ikke
øder sin Stand, men foragtede Verdens Daar¬

ighed og Forfengelighed, som hun nu, desverre
e fuld af. Han stræbede ikke efter høyt men
igeneske at have Gud til Ven, og tiene
in Neste. Imod sin Overmand forholdt han
fig med Bdmyghed og Tienstagtighed, imod sin
Jevnige med Fünhed og Beskeedenhed. Mod
andre Stænder med Ympghed og Sagtmodiøe
ded, mod sine Tienere og Bønder med From¬
do, Rundhed og Skiønsomhed, hvorover han
9g af alle, baade Høye og Lave havde et meget
Lodt Lidende, og nu beklages.

Paa
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Paa de sidste nie Aars Tiid haver han været
meget Svag, og udstaaet mange store Syg¬

domme, er dog atter ved Guds Naade kommen
op igien, saa han kunde være paa Færde at tie¬

ne godt Folk, hvorpaa han sig all sin Tiid be¬
littede. Nu ved Jule=Tider, der de Svenske
havde giort det uformodentlige Indfald i Hol¬
steen, begav han sig med nogle Heste, over sin
Ross=Tieneste i Leyren ved Snoghøy, at tiene
sit Fæderneland. Der lage hav nogen Tiid
indtil han atter befandt sig ilde Eftersom han
befrygtede, at hans Svaghed skulde tage Ovek¬
haand, begav han sig til hans Gaard Broholm
i Fyen, hvor han laae nogle Dage ved Sen
gen. Det forste det begyndte at bedres noge
med hannem, begav han sig igien paa Veyen
til Leyren. Men der han spurte at vores Ryttes
rie var slaget, og han havde mist alle hans Folk
og Heste, reyste han herover til Sielland, a
hente sin Hustrue og Børn til Fyen, der at hob
de Huus paa deres Gaard.

Han fandt dennem paa Giørsløf, men hans
Søster Frue Anna Lunge vilde ingenlunde
slippe hannem, men begierede, at han med Kon¬
og Børn vilde forblive hos hende, hvortil han

sig og efter hendes Begiering paa nogen Tiid be¬
qvemmede, indtil imod Tiden, at hans Hustrie
skulde legges i Barsel=Seng, at han da med
hende vilde begive sig til sin egen Gaard.

old
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mnidlertiid kom hans kiere Svoger, Hr. Joest
Høeg, Danmarkes Riges Cantzler, hiem fra
Osnabryg, som ingenlunde vilde slippe ham,
mnen vilde endelig, at hans kiere Søster skulde lig¬
R der i Barsel=Seng. Han betakkede hannem

or dette hans gode Tilbud, og besluttede saa at
forblive hos de godt Folk efter deres Villie, ind¬
til man kunde see, hvad Udgang den naadige
Gud vilde giøre med denne Kriig.

Velbemeldte hans kiere Svoger og Søster
har haft hannem i deres Huus, ikke som en Svo¬
Er, men som en kiødelig Broder og deres
Dørn som deres egne Børn, hvilket den Sal.

ImidlertidMand ogsaa noksom paaskionte.
van var paa Giørsløf, befandt han sig tit
ngt og afmægtig, men blev dog fra Sengen.
Viaar han havde nogen Styrke, besøgte han
it sin kiere Moder og Sødskende paa Walløe
og andre sine gode Venner, reyste ogsaa til
Saffnge, til sin kiere Svoger og Søster den¬
rtn at besøge, hvor han om anden Dagen
som var Tirsdagen den 7de Mayblev sog, ogoe¬
fandt sig hel besværet af heftig Hoste og Fioe
foer st Bryst. Drog saa om Onsdagen tildage
in Giørstlesk, og holdt sig op det længste han
kunde, men om Torsdagen maatte han gaae in
Sengs, skrev derpaa sin Broder til, at hanbat
bleven syg, hvorover hans Moder, Broder L

an
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Søster strax forføyede sig til hannem, og vare
mesten hos hannem, indtil Gud kaldede ham.

Hans Søster Frue Anna Lunge kom ders
paa hasteligen fra Kiøbenhavn og havde Dock.

Miels Foss med sig, som med stor Vinskibelig“

hed brugte alle tienlige Midler. Den 15de Mah

lod han sig af Hr. Laurig Christensen Sog¬
ne=Præst til Holrug meddeele den aandelige
Reyse=og Tære=Penge: Næste Dagen kom
hans Svoger Hr. Jusk Høeg fra Kiøbew
havn til ham, hvorover han glædte sig meget
men Sygdommen tog alt meere og meere Over¬
haand.

Der Tiden var nu, at Stænderne, som A
Rigens høyvise Raad vare førskrevne, skulde mø¬
de i Kiøbenhavn, erbød hans Broder sig, 4
oille blive hos hannem, og give en anden g0º

Mand sin Fuldmagt, eftersom han saae
han var flux svag, og burde derfor ikke at dragk
fra hannem, hvortil han svarede: Ney! Brø
der ingenlunde, Publicum bør altid at gaat
for Privaro: Dukand intet bestille her hosmi
uden see stor Ynk paa mig i denne min piinagin
ge Sygdom, men drag hen og tien dit Fæder
neland. Siden begierede han af sin Søstek
at hun ikke vilde lade tale om de Svenske, o

ler noget andet timeligt, enten ondt eller goo,
og siden den Tüd, som var ti Dage førem

Gud
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Sud kaldede ham, hørte ingen ham tale om no¬
get verdsligt, enten lidet eller meget, men havde
sit Sind og Hu bestandig henvendt til Gud.

Hans Afskeed fra denne Verden er ligesaa
9erterørende som omstendelig beskreven men
Haes her forbifor Vidtløftigheds Skyld.Hon
s29de Verden Farvel den 26 May 1646 i hans
Ledrøvede Hustrues, begge hans bedrøvede Mø¬
øres, Frue Berehe Friis Sal. Hr. Albrer
Ikiels, og Frue Sophia Brahe, Sal. Hr.

Jørgen Lunges; hans Broder Christen
Ikiels; hans Svogers Erik Rosenkrangis;
Frue Sophia Rantzovs, Sl. Mogens Gyl¬
denstierneø; Hans Søsters Frue Anna Lun¬
9es, Hr. Jusk Høegs; Frue Lisaberh Lun¬
Ie, Hr. Palle Kosenkrangis; hans Søsters
Frue Anna Skiels, Manderup Dues;hans
Søsters Frue Sidgel Lunge, Hendrik Lin¬
pentovs; hans Søsters Frue Magrethe
Skiel, Erik Rosenkrantzis; hans Sosters
Jomfrue Sophie Lunges Jomfrue Else¬
verd Langeo; Jomfrue Elline Raasis, Hr.
usk Høegv og hans egne Børns, saa og Dr.
tiels Fosses og andre gor Folkes Nærværelse,
ver han havde levet orre og rredive Aar og
sex Maaneder ringere ere Dage.

Dag denne Klage=Tale er trykt 1.) et Latinsk
Vers af Moene Høeg. 2.)Et Dansk der har

Chri¬
Agustas 1753.
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Christen Skiel til Forfatter. 3.) Et Latinsk af

Erik Rosenkrantz. 4.) Et andet af Jacob
Knudsøn Rector i Aarhuus. f.) Et dito af

Johannes Calundanus. 6.) Det sidsteafen¬
som underskriver sig P. J. K.

N. B. For at førstaae den Titul desto bedre, som man
har ladet skikke under Ortbe Skiels Porerant, der staaek
for ved denne hans Levnets Beskriveise, vil man anføre en
anden Apthors Ord om ham: (*).

„Hvad Hoffets og Statenk Tilskand i Kong Christias
„den Fierdes Lind er angaaende, da seer man at Kongen paa
de Tider underholdt en Cavalier=Garde af 200 Ædel¬

mænd, hvoraf enhver nød 10 Rdlr til Gage om Mask
„neden for deres Tienere, thi de tiente seiv par Høneuk
„uden Besolding, og var Gtthe Skiel Corpøral føt
„„samme Compagnie. Dr samme havde alle reyset nogs
„Aar Udenlands, efter den alminderige Skik, som d

An¬„var iblant den Danske Adel, thi fast ingen vari
vidk„„seelse, uden han havde mestendeel ødelagt sig ved

at„løftige udenlandske Reyser, og var det fornemmelig
„„at hindre saadan Uleylighed og at redde Landets Pengek
„at Hans Majest. havde stiftet det Ridderlige Academik
atil Sorge.

4o
Hertil kand endnu føyes det Portrait en Fransk

aa(hor (**) giver iblant andre Hof= og Stats=Mænd
ogHrthe Skiel: Han siger nemlig, „Ottho Skiel,

commanderede det Kongel. Gendarmerie, var spiritsing
„„sagtmodig og tempereret, vel skabt og meget hurtig.

(*) Holbergs Danmarkes Historie Tom. 2. pag. 747
(**) Ambaffade de Courmespin pag. 267.

44
30



Joiadæ hærlige Tieneste hæderlige
Alderdom, og Begravelse,

U Krønicke Bogs 24 Capittel v. 15.16.
hvorom blev forhandlet,

Da
Dæderlige, Høylærde, oc af Christi

Kirke velfortiente Mand,

Sal. Doct.

Gans PovelsenResen,
Superintendent over Sælands Sticht oc

S. S. Theol. Professor, Senior oc
Decanus udt Kiøbenhauns

AcademieZans Salige Leaomme blev hæderligen bested
i Jorden udi vor Frue=Kirke sammesteds

Aar Christi 1638.

af

Niels Poulssøn,
Sogne=Præst til Por Frue Kirke.

Arrnd dee bra br it rxke krKt. ar En
Molcken Boghandters Bekostning Aar 1639.
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A  A A M *
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A A A A A *

*
*
** orfatteren Uiels Povelsøn, Sogns*

yak* Præst til Vor Frue Kirke
***

ed et Tilegnelse=Skrift overgive*

dette sit Klage=Skrift til hæderlige, gudfrygtig
og dyogg Qvinde, Anne Eisenberg Sal. Hamd

samPovelsøn Resen bedrøvede Efterleverske,
den Sal. Mands kiere Børn, hæderlig og hoy¬
lærde Mand Hans Hansen Resen S. S¬
Tbeol. D. og Professor udi Riøbenhavns W

niversitet; hæderlig gudfrygtig og dydig Qvind

Anne Hans Dotter Resen, Sal. D. □iele
Paaskis, fordum Superintendene i Bek¬
gen, hans Efterleverske. Desligeste hendes E¬
skelige Børn, hæderlig og høylærde Mand Pede
Vinstrup S. S. Theol. D. og Superintem
dent udi Skaane; hæderlige, dydige og gudfryg
sige Qvinder Thale, D. Hane Resens, o
Mietre Sal. D. □iiels Pedersøn forrige TF¬

olog. Professor her ved Academiet, Efterleversk“

Angaaende Biskop Hans Reseno Levnet se
ver han saaledes:

4d
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Den meget Hæderlige og Høylærde Mand
Sans Povelsøn Resen, S. S. Theologiæ
Ooctor, og samme Facultatis hidindtil P. P.
Decanus og Senior i det Kongelig Universi¬
Eet saavel som ogsaa Superintendent over
Siellands Stift, han er fød udi Harsyssel
uol Jylland, iResen Sogn og Skudborgs
Herret, der man skrev 1561, Mariæ Rensel¬
ses Dag, som indfalder den 2 Februarii, imod
Solens Nedgang, af Hæderlige og gudfrygtige
Forældre. Hans Fader bar den Hæderlige og
Vellærde Mand Hr. Povel Hansen, fordum

Sogne=Præst til Resen og Hommelum Kir¬
rer. Hans Moder den Ærlig, Dydig og Gud¬
srggtig Qvinde, Johanne Berthels Dotter.
Der Gud Almægtigste havde velsignet disse Hæ¬
verlige og Gudfrygtige Folk udi Egteskab med
denne deres unge Søn da haver de ikke for¬
sommet, hvis de hannem somchristelige Forældre
vilgrige vare, men strax ladet hannem kommetil
veg hellige Daab og Christendom.

Siden have fornævnte hans Hæderlige Foræl¬
dre strax af Barndom holdt hannem til Gude¬
Fingt, og undervist hannem udi sin Børnelær¬
vomn og Boslige Konsters Begyndelse, hiemme
idl deres Huus, der hans Aar og Ader det kun¬
de taale, indtil han var paa rolvre Aar, o
de Aar 1f72 den 23 Juni, somvar neste Doas

En
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for St. Hans Baptistæ Dag, have forskikket
hannem til Holstebroe Skole, hvor han efter
sin Aar og Alders Leylighed forfremmede sig un¬
der den hæderlige og vellærde Mand, Tygge
Mielsøn, som samme Tind var der Skoleme

ster; til Paaske Aar 1576.

Samme Aar Fredagen for St. Hans Bap¬
tistæ Dag, forskikkede hans kiere Forældre han¬

nem til Riber Skole, og lagde hannem i Loge¬
mente til den hæderlige og høylærde Mand M¬
Peder Hegelund, da Skolemester i fornævnse
Riber Skole, men siden Superintendent o
ber samme Stift; ihvilken Skole han ogsaa fov
holdt sig meget gudfrygtig, lydig og flittig, tven
de ryck, saa at han elskedes baade af den hæder¬

lige Mand Skolemesteren, saa ogsaa Hørerne
og andre som han omgikkes med, og forblev det
sidste gang til den 7 Julii 1579, paa hvilken
Tiid hans kiere Fader, efterat hans Sl. Modet
var tilforn den 1 Apr. 1578 saligen hensovet
Herren, og han havde givet sig anden gang“
Egteskab, med Ærlig, Dydig og Gudtrygtls

Qvinde, Karine Jørgens Dotter, Hr. Is“
gens Dotter i Woorgaard, haver saaet
Sinde at forskikke hannet til Viborg Skole
hvor han ogsaa under den hæderlige og høylærse
Mand, M. Jacob Solm, da Skolemeste

udt fornævnte Viborg Skole, men siden Sm¬
perintendent over Aalborg Stift, udi høle

4



D. Hans Resest. 139

Huus han ogsaa opholdtersskg, giorde synderlig
Fremgang baade udi sine Sprog, og andre frie
Boglige: Konster, til Paaske Aar 1881, paa
qvilken Tiid han af fornævnte sin kiere Skole¬
mester er god kiendt, at kunde med Frugt for¬
skrikkes fra Skolen til det Kongelige Universitet
ger i Kiøbenhavn der fuldkommeligere at
sremsette sine Studeringer, og bygge paa den
8de og faste Grund han dertil allerede udi Skø¬
sen, under saadanne fornemme Skolemestere
lagt havde.

r 7 *
5.5

Saa er handa kommen hidtil Kiøbenhavn
samme Aav den 18 May, og blev, efter han

illed vedtagne Ceremonier Bür deponeret; den 20
May indskrevet i dette Kongel. Universitets Ma¬
ericul. Den 1 Augusti reyste han til Rostok,
o fortovede der indtil den 22de Dag i samme
Daaned, at besee samme Academies Leylighed
o bore de hæderlige og hoylærde Mænd Profes¬
fores der sammesteds profitere. Siden er han
trage kormen tilbage igisn, og medsaa stor Flid
vugterer. sine Studig Abilologieo= Philosophi¬
ca, at han samme Aar den 7 Nov. er med 3ø
kommelse crecret Philosophiæ Baccalaureus,
og haver saa den 28 Oct. Aar 1582. disputere.
publice i Pædagogio.

5

Aar 1583, ved Pintse=Dags Tid ær han
formedest her grasterende Pest forrenst hem en

sineI4
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sine Forældre, og samme Aar bleven kaldet, fo
sin fyrderlig Lærdom og Skikkeligheds Skyld, iu
Conreceor udi Viborg Skole, i hvilken
han ogsaa tilforn havde været Discipel, til hvi¬

ken Bestilling han er bleven indsat den 6te Au¬

gusti.

Den 26 Apr. Aar 1584, er han kaldet a
derÆrüig og Velbr. Mand, nu Sl. med Gud¬

□kiets Kaas til Taarupgaard, Kongel. Ma¬
jens. Cantzler samme Tiid, til at skulde have dra

Eget udi Tydskland til rlig og Velbr. unge
Mand Friderik Munk. Men eftersom saadam
ikke gik for sig, i det at hæderlig og høylærde
Mand M. Anders Krag forreyste med fornevw
te Friderik Munk og hans Broder, ind ud
Frankrige, da kom han igien til Viborg den
13 Jun, og begav sig i sin forrige Tieneste den
26 Jun., indtil han den 16 Julii er bleven ka
det ved fornævnte Hr. Cantzlers Skrivelse, a
være den Ærlig og Velbr. unge Junkers, u
Sal. med Gud, Friderich Kosenkrangeº

Skolemester, og forreyse ud af Landet med
Hannem.

Paa denne Reyse begave de dem samtlige den
26 Augusti, og forreyste til Rostok hvor g
lagde dennem i Logemente til den hæderlige o
høylærde Mand, nu Sal. med Gud D. Xm
eam Bachmeisterum, hvor de forbleve til den
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30 May 1586. Samme Tid forreyste de her
hem i Landet igien, og fortøvede her til den 11
Novembr., paa hvilken Tiid de igien begave sig
derfra, og toge deres Reyse til Wittenberg,
Pdor de ogsaa ankomme den 4 Decembr. samme
Aar, opholte sig der til den 22 Februar. 1689.
Imdlertud, nemlig 1588, promoverede vores
nu Sl. Biskop sammesteds, til Magister Phi¬
Msophiæ, og var ihlant otte og tredwe den før,
ste og øverste. Hvad Fliid den Sal. Mand
9adde da anvendt, daade tilforn til Rostok,
sag ogsaa siden nu til Wirrenberg, paa sin un¬
9e Junker, det vidne de Bøger, som han imid¬
ertid haver hannem forelæst, af hvilke en Deel
ere ogsaa paa Trykken udgangne som Scholia
A Arithmeticam Gemmæ Frisii, og initia
Veometrica, men den største Deel findes end¬
u udi hans Liberi, baade med hans egen og
hans Velbyrdige Discipels Haand udskrevne,
svud at hans Velbr. Discipel havde da saa vide
søejremmet sig udi sine Sprog, Boglige Konster
og Philosophie, at han med Berømmelse ogsaa
vunde promoveret til Magister Philosophiæ,
oun hans Stand og Sta det havde taalet og

tilstedt.

Den 14 Marti samme Aar, komme de gren
her ind i deres Fæderneland til Boller ogm
saa denne Sal. Mand, eftersom der var da im
gen Tvivl paa, han jo for sin Skikkelighede oo

Lær¬



142 D. Hans Resen.

Lærdöms Skyld skulle blive sit Fæderneland in

Nytte, Gavn og Ære, Kongel. Majests. St“¬
pendium, og blev hannem tellet den 8 Aprilis

halvandet hundrede Specie Daler for halv
andet Aar, og siden for to Aar, to hundreds
Specie Daler. Den 29 Julii forreyste den Sl.
Mand atter ud af Landet med samme sin Velb¬

Discipel, og komme de til Frankfurr den 7de
Septembr. og siden derfra til Padua den 13

5.Erbrs.

Aar 1790 den 16 April komme de til Rom¬
og den 27 Maytil Sicilien, og vare siden den
3 Junii i største Fare for Tyrkiske Soerøvere,
paa Reysen fra Sicilien til Maltham, fra
hvilke Gud dog naadeligen og underligen befriede

dennem, saa at de komme uskadde til Maltham
den 15 Dag isamme Maaned, og derfra tilbage

igien til Padua den 26 Augusti. Imidlertin
lærde den Sal. Mand, samt og hans Velbk¬
Discipel ferdig det Italienske Sprog, hvilket
han endogsaa til sin Døde=Dag par mægtig
saa han kunde tale det med hvem til hannem
kom, som derudt forfaren. Men hans Velbk¬
Discipel derforuden forfremmede sig synderligen

udi sine Ridderlige Exercitier, saa at ingen kum
de giøre hannem noget for derudi, der han on
sider kom ind i sit Fæderneland igien.

Den
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Den 2 Apr. 1591. droge de fra Venedien,
og toge deres Kaas igien ind udi Tydskland
Gennem Lombardien, Graabunten, Svir¬
serland, Savoyen Genuesers Gebet,
Hurgundien og Elsas, indtil de omsider kom¬
mne tilbage til Frankfürt den 20 Septembris
erfra her hiem udi deres Fæderneland igien den
18 Oct. samme Aar. Og eftersom den Ærlig
og Velbr. Mand Øiiels Kaas, da Kongelig
Majests. Cantzler, som altid havde været denne
Sal. Mands synderlige Fordrer, fornam, at han
irke alleneste havde været meget flittig og troe i
sin Tieneste, saa at der var megen og stor For¬

Mabning om den Velbr. Mand Friderik Ko¬
sentkrantz, med hvilken han da paa syv Aars
Lild havde været Udenlands, baade i Italien
8Cydskland, men han ogsaaselver havde syn¬
verlig forfremmet sig, og var en smuk lærd og
irkelig ung Mand, da for saadan hans troe
Seneste og Skikkeligheds Skyld, kaldede Hans
Niojest. hannem den 28 Nov. til krofeslionem
dsteam cum achondta Lectione Theologiea,
til hvilken Profession med Stiver dio tillge, domm
ogsaa strax immedigte blev antagen, og gidtee
in Ced i Consistorio den 4 Dec., men begyndte
sine offenlige Leetionerderpaaden 16 Dog isatme,
ne Maaned, og var Decanus Faeulrarie
ohilosophicæ imellem 1594 og 1595. udihom

ket sit Decanat han holdt tvende Promotioned,
ogeen sytten Baccalaureorum den 23 Marin,
den
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den anden ni Magistrorum den 20 Masi, og
ellers samme Profession med daglig Læsen, d

fire Dage om Ugen i Logica, men de to Dagt
Onsdagen og Løverdagen i Theologien, og aat¬
lige Disputatzer med stor Fliid og Berømmelse

forestod udi sex Aar, til den 2 Apr. 1597. paa
hvilken Tiid han af Kongel. Majest. ved Ærlig
og Velbr. Mand, nu Sal. med Gud Christe
an Friis til Borreby, den Tiid Kongel. Mæ¬
jsts Cantzler, blev kaldet at være Theologis
Professor i det Kongl. Universitet, hvilken Pro¬
ession han ogsaa strax begyndte den 28de Dag
amme Maaned, og disputerede siden den IIs
Junii for den høyeske Æres Grad i Theologien
under hæderlig og høylærde Mand D. Jørge“
Dybwad, den Tid Facultatis Theologicæ Se
nior og Decanus som ogsaa promoverede ham¬
nem til Doctor Theologiæ den 23 Dag isam
me Maaned, her for Alteret i Vor Frue Ki
ke, hvilken var den samme Dag, paa hvilken

han for 2f Aar siden tilforn var sat til Skole¬

Imidlertid der Gud havde nu sat denne Sø¬
Mand i en hæderlig Stand og Stat bege
han sig i Egteskab med Ærug, Dydig og Gi¬
frygtig Qvinde Barbara Anders Dotter, e¬
derlig og høylærde Mands Sal. D. Ander¬
Lauritzøns, tilforn Professor Theologiæ ide
te Kongel. Universitet, hans Dotter, men Fo¬

a
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serlig, velviise og velfornemme Mands Hans
Lauritzøns Canikes udi Roskilde Capitel Ese
ferleverske, og stod deres Fæstens=Øll udi Ko¬
srild den 14 Apr. 1594, men Bryllups Høy¬
fid her i Kiøbenhavn den 14 Jul. samme Aar.
Disse hæderlige, gndfrygtige og fromme Egte¬
Folk, levede tilsammen udi et meget kierlig, dog
rort Egteskab, i det at Gud allermægtigste heden
kaldet dennne Sal. Mands allerkiereste Hustrue,
den 29 Octobr. 1601. udi Roskild af den gra¬
serende Pest, efterat hans kiere Fader tilforn ved
Døden var afgangen den 21 Sept. Aar 1600,

Vde da havde levet tilsammen syv Aar og ere
Maaneder, hvorudover saadan dobbelt Sorg
blev den Sal. Mand desstørre, og synderligen
at Skilsmisse saa snart skulle skeeibegge deres be¬
ste Aar og Alder.

Dette deres korte Egteskabvelsignede dog Gud
ined een Søn og tre Døttre, af hvilke de tven¬
oe Dørtre, nemlig den ældste Dotter, som vae
igtegist med hæderlige og høylærde Mand M.
Christen Glob, fordum Sogne=Præst udi
Kiøge, og Provst iKamsøe Herret, med den
ygste ved Navn Karen, ere allerede hensovese
i Herren, men de tvende mellemste D. Hamg
Resen Professor P. S. S. Theologiæ uo
dette Kongelige Academe, og ærlig og gudfryge

tig
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sig Qvinde Anna Sal. D. □iels Paaskes¬
sørgeligen igteneleve.

Efterat den Sal. Mand var bleven Theolo¬
gus, da blev hannem betalet af vores allternade
digste Herre og Konge, at hon skulle igtennen
see vores Danske Bibel, og den corrigere eftek

Originalen, den Ebræiske Tert udi det gamle

men Græske udt det nye Testamente. Paa hvi
ket Arbeyde han ogsaa strax begyndte, og lød tryk¬
ke det Nye Testamente for sig selv i et lidet Fov
mat, her udi Kiøbenhavn Aar 1605, efterak

det tilforn af de Herrer Professorer her udi Un

versitetet var igiennemlæst og approberet.

Men siden blev samme Arbeyde forhindret det
med, at der Hans Kongel. Majest. forreyste ind
udi Engeland Aar 1606, tog han den Sah¬
Mand med sig paa samme Reyse, som Thes¬
logus, men der den Salig Mand kom m
bage igien af Reysen, foer han fort i samme sn

foretagne Arbeyde, saa den gandske Bibel bled
forfærdiget paa Trykken 1607, paa hvilket Verk¬
hvad Arbeyd den Sal. Mand haver anvendt,“
at see af Exemplaret, som samme Bibel er trykk
efter, hvilket findes indlagt paa Kongel. Majesk¬
Bibliothek her udi Universitetet, hvilket Biblide
thek den Sal. Mand ogsaa haver ordineret ud
sine Skabe, som det endnu findes. Dog soø
den Sal. Mand ikke det derved blive, men biae¬

oek
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der siden paa nye fra Begyndelsen til Enden igien¬
lemseet samme Bibel, og corrigeret hvis endnu
runde være forseet, hvilken saaledes ligger ferdig
tut Trykken, om Gud og Høye Øvrighed det
sda befaler, hvilket ogsaa kunde skee med den
kuderende Ungdoms og andre Guds Ords Lære¬
fes synderlig Nytte og Gavn.

Aar 1614. blev den Sal. Mand angiven til
Hove, som den der skulde forfegte og forsvare

()Uogle Nestorianske og andre Vildfarelser ) ,
Porudover han blev stevnet ved Kongel. Ma¬
*jts. Stevning til Kolding, hvor han ogsaa
med sin Vederpart mødte udi Retten den 21 Fe¬
oruarii for Kongelig Majestet, nogle af Dan¬
iarkes Riges Raad, Rectore udi det Kongel.
Aniversitet, og Bisperne udi Danmark, undta¬
sen D. Peder Winstrup, da Bispover Siæl¬
ands Stiet som var svag og skrøbelig, og M.
Peder Hegelund Biskop udi Ribe, hvilken udi
summe Dage ved Døden afgik, og saaledes af

Guds

(2 Hams Angivere var Mag. ole Coccius Sogne
Præs ved Vicolai Kirke Kisbenhavn, en Mand,
som var meere hidsig end forstandig, meere dristig
fnd læerd; Om denne Sag kand eftersers Hr. Bi¬
skop Pontoppidans Kirkr=Historie Tom. 3. pag.
912, tt. Hr. Gerbard Treskovs nylig udkomme¬
ne Danske Jubel Kærere fra pag. 43, til 54“
og Hr. Ivergi Siellandske Cleresfe fra pag. 14
til pag. 146.
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Guds Aands Hielp og Bistand strax for Rettek

forsvarede sig redeligen og frimodeligen imod sag
dan Klaffer, at han blev absolveret publicalen
lentia for saadan Mistanke, og hans Vedck

part forviist af Kongel. Majests. Lande og Rige
under sit Livs Forbrydelse. Og blev den Sak¬
Mand da paalagt, at han imod saadan Ange
vende skulle giøre sin Apologie, hvilken han
ogsaa strax forferdigede, og blev trykt her ud
Byen, baade paa Latin og Dansk samme Aak
fterat den tilforn var censureret i Consistorio afh
Herrer Professorer udi det Kongel. Universite
og Danmarkes Riges Biskoper, som vare sø¬
saadan Aarsags Skyld hid forskrevne og fo¬
samlede.

Paal de Tider var ikke ringe Fare udi von
Fæderneland, at den reene Lærdom skulle blev“
forhindret og brang Lære igien indtrængt sig
som derpaa af mange blev flittig nok arbeyde“
da stod denne Sal. Mand efter Jojadæ Extm
pel for Guds Huus og Ord, og med nogle fom¬
deres Bistand, som Gudselvgav, afvergedesøn
dan Uelykke.

Aaret derefter nemlig 1815. den 29 Aom¬
blev han kaldet af Kongel. Majest. at være E¬
hos Superintendene over Sielandes Sti¬
efter han da havde været Theologiæ Prose,
sor her udi Unwersitetet i atten Aar, og—
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efter den meget hæderlige og høylærde Mand D.
Peder Winskrup, hvilken om Aaret tilforn
paa St. Hans Baptistæ Dag var hensovet i
Jerren, og giorde han sin Eed for Hans Kon¬

gel. Majest. paa Frideriksborg, men blev or¬
ineret her udi Riøbenhavn i vor Frue Kirke
den 21 Martii, som var Dominica Exaudi, af
sderlige og høylærde Mand M. Povel Mor¬
Eensen samme Tiid Biskop over Skaane
Stift, nu Sal. med Gud.

Samme Aar gav den Sal. Mand sig anden
Sung i Egteskab, efterat han havde da levet een¬
Wi femren samfulde Aar, med Ærlig, Dy¬

vg og gudfrygtig Qvinde Anna, den hæderlige
o belfornemme Mands Eliæ Eisenberg
Hsylovlig Jhukommelse Kong Friderik den An¬
dens Tydske Cantzelies Forvaltere, og Prælat
v Koeskilde, hans Dotter, men da hans
u benævnte Sal. Formands Efterleverske, og
nted deres Fæstensøll den 24 Oct. holdet her udi
Øen, men deres Brylups Høvtid den 12 Nov.
gviren nu høvbedrøved, efter tre og ryve Aars
ungefær, ærlig ogmeget kierig Egreskab igtenee
ver.

Imidlertid haver denne Sl. Mand været først
alleene Theologus udi arren Aar, og siden
derhos ogsaa Biskop udi ere og ryve Am,
fire Maanederog rre Dage; Han haver her “o

UnieKAugustus 1753.
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Universitetet holdt den studerende Ungdom ti
Gudsfrygt, Skikkelighed og Tarvelighed i Liv og
Levnet, med Flittighed i deres Studering, for
hvilken han ogsaa forklarede nesten det Nye Te
stamente, og den største Part af St. Pauli Es
pistler saa vel som ogsaa Johannes, Petri
Jacobi og Judæ, tvende gange, forst vidtløf¬

tig, og siden kort pro apparatu Evangelico, ef
ter den Ordning, som de formeenes at skulle væ¬
re skrevne udi, og derforuden ogsaa forklaret den
lille Lurheri Catechismum mesten Deel a
Luthero selv, hvis Skrifter den Sal. Mand
med allerstørste Fliid havde igiennemlæst, saave
som ogsaa andres den Christen Kirkes Fædres 9
Læreres, baade Grædske og Latine.

End haver han efter Kongel. Majests. Nack
digste og alvorligste Befalning, skrevet imod Iº¬
hannem Piscatorem Herbornensem, der han
understod sig at skrive mod Sl. D. Hiels Hem
mingsøn, fordum Theologiæ P. P. her ud
Universitetet, hans Bog de Gratia Universall¬
hvilket Skrift er endogsaa udgaaen paa Prem
efter det var offentligen her udi Universitetet oin¬
puteret, og det udiadskillige Disputationer, un¬
stendeel brugt i Doctor=Promotioner.

Herforuden haver han ogsaa sammenskreve
afadskillige gode Bøger, saavel for Skolerne

stke
hvilke en heel Hob endnu bruges derudi,

uves
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aden Ungdommens store Nytte og Gavn, saa
vel som ogsaa for Kirkerne og Meenigheden, hvil¬
E paa en anden Tiid og Sted beqvemmeligere
end her, kand opregnes, med andre den Salig
Nands Skrifter baade trykte og utrykte.

Den Sal. Mand havde synderlig Lyst til Mu¬
sigden, baade Vocal og Instrumental, men syn¬
Lerlig til aandelige Psalmer, hvorudover han og¬
snd selv en stor Deel haver digtet, og ellers den
Sandske M. Hans Thomesøns Psalme=Bog
Gennem corrigeret, hvor der enten i Meeningen
eller Rimene kunde været feylet.

Kectorarer ved Academiet haver han med
fror Flid og Berømmelse betient fire gange
den der det nu sidste gang nemlig 1635, skulle
ommet til hannem igien, lod han sig med sin

9oye Alder og store besværlige Bestilling undskyl¬
*, derhos takkende Professorerne for deres Æ¬
kes=Beviisning.

Efter denne Sal. Mand er bleven Bisp, og
derhos Decanus Facultatis Theologiæ, bavet
han promoverer rolv Doctores Theolegiæ, idime,
me Professorer her udi Universitetet og sommme
Bisper i Danmark og Horge, af hvilkerre ske
kun nuleve, de andrecerei Herren hensovede ; Hon
har ordineretlige saamange Biser, sextillise
ge, ere til Danmark, co til Jøland, een o

Gul¬K2
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Gulland men ordineret og indviet til det heb¬
lige Prædike=Embede tre hundrede, sex og
halvfemtesindøryve Præster, og sat Provstek
over alt Stiftet, i somme Herreder to, saa dek
ikke nu findes een af de Provster, hans Sallg
Formand haver sat, efterat den Hæd. Danns
mand Hr. Peder i Ringsted for kort Tiid si
den ved Døden afgik, hvilken var den sidste A
dennem, hvorfore den Sal. Mand ogsaa sagde¬
der fornevnte Hr. Peders dødelige Afgang ble
hannem tilkiendegivet, at han maatte nu lavesø
til at følge med, det vilde nu gielde hannem.

Hvad stor Fliid og Vinskibelighed den Salld
Mand haver anvendt udi sit høye og besværlige
Bispelige Kald og Embede, til sin Døde=Dag

endogsaa udi sin Svaghed og Alder, baade am¬
langende Skolerne her udi Stiftet aarlig at o
sitere, de dygtigste Skolemestere og Horere de“
til at skikke, som han vidste der vare at bekoi
ne, og Bøger med andet der udi at forordne
aa ogsaa anlangende Kirkerne iligemaade (som

han kunde komme af Sted hver ere Aar oe
alt) at visitere, at holde Præsterne til at ler
kikkeligen, og lære klarligen og eenfoldeligen, o

for alting at føre alle Texterne til Catechismumn
og Børne=Lærdommen, og den ellers altid me¬
Degnen flitteligen at drive for Ungdommen, o
er før alle vitterligt, og erkiendes billigen fot *

meget stor Velgierning, vor Herre ved den S¬
44
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Mand haver beviist sin Kirke i vort Fæderne¬
land.

Børne=Lærdommen, somer den føde usvigelige
Melk, der maa alt spises for den haarde Mad,
haver denne Sal. Mand drevet saa flitteligen og
srugtbarligen, at allechristelige Hierter derfor al¬
vorligen takke Gud allermægtigste, og hannem
som Guds synderlige udvalde Redskab dertil, og
ønske hierteligen med den Sal. Mand, at denne
Herrens Gierning og dette hellige Arbeyde, maa
d holdes ved lige i sin fulde Svang og Løb,
indtil den Herre Christus, som udi Børne=Lær¬
vommen eenfoldeligen læres og bekiendes selv
vil komme og kiendes ved sine sande Bekiendere,
for sin himmelske Fader, sine hellige Engle, og
alle Guds udvalde Børn, paa den yderste Dag.

Øbad Omsorg, den Sal. Mand haver havt
for de Fattige, baade ellers over Landet, ogudi
de andre Hospitaler, saa ogsaa udi dette ny Ho¬
siral uden for Staden Pest=Huset, Bør¬
te eHuset, og ellers de Fattige her udi Sta¬
vell, det vidner den gode Orden, som nu ne¬
sten paa alle Steder der med holdes, og søime
derligen her udi Byen ic. til hvilken at holde ved
lige, den Sal. Mand ikke en ringe Ting men
Raad og Daad tillige haver hiulpet. Og eftee
som Gud velsignede denne Sal. Mand end oge¬
saa med timelig Gods og Formue, efter hare

Ley¬K3
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Leylighed, da forglemte han ikke at give Gud si
Tiende deraf i det han til Fattiges Ophold 9
Forfremmelse, haver paa adskillige Steder med
sin kiere Hustrues gode Villie og Samtykke for¬

9æret fem rusinde enkende Rirdaler, med
Anordning og Fundatz paa hver tusinde i sæk
Thi først haver han givet er tusinde Daler i
Specie til den adelige fri Skole Herlufsholm
(foruden tvende smukke Monumenta i Kirked
sammesteds, om den Steds Velbr. nu Sallg
Stiftere, Hr. Herluff Trolle og Frue Bik¬
gitre Giøe) for hvilke rusinde Dalers aarlig
Rente skulle underholdes rvende fattige Bøln
i samme Skole; Og derforuden sat hos samm
Skole et rusinde Specie Daler, af hvilke Fo
standeren til Inspectorem Facultatis Theølogle

her udi Universitetet aarligen skal erlegge til Ping
Dag Rente, nemlig halvrredsindøryve D¬
ler in Specie, hvilke den Sal. Mand haverlag
til sin Formands D. Peder Winstrups EF¬
Hendium, som var rredsindøryve Daler af E¬
sinde Daler in Specie Hovedstoel, til en Sie¬
dent Udenlands at holde, saa at det er nu *
Sripendium Winstrupid=Resenianum
hvilket, hvo som nyder, haver aarligen er hvm,
brede Daler in Specie, at hielpe sig og frem
sette sine Studia med. Herforuden haver hm
givet er rusinde Daler til det nye Hospital F¬

auden for Kiøbenhavn, til evende Senge
Renten at holde, paa hvilke lligemaade aarligen
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skal underholdes rvende af de ældste, fattigste,
og elendigste Stakler her udi Byen findes kand.
End haver han givet er rusinde Daler in Spe¬
Ge til Brod, dagligen, for Renten om Aaret,
M udbyttes til fattige Skole=Børn her udi vor
Frue Skole, og derforuden andre et tusinde
Daler in Specie, at give Børnene iligemaade
for Renten af dennem, rvende gange om Aaret
Smor i vor Frue Skole, nemlig til Johan¬
nes Baptistæ Dag Midtsommer, og Johan¬
des Evangelistæ Dag om Vinteren, foruden
5 hundrede Daler in Specie han haver foræ¬
set til Holstebroe Skole, tligemaade tilen evig
Hovedstoel, hvilken var den første Skole han
udt sin Ungdom blev forsendt til, af hvilken Ren¬
*e hemlig rolv Daler in Specie, skulle aarligen
iu Skole=Børnsammesteds Bøger, Papir, Ho¬

Samtser og Skoe efter Leylighed udbyttes.
dee hundrede Specie Daler, som skulle ef¬
er hans Salig Afskeed udbyttes, hundre¬
de til den studerende Ungdom paa Universite¬
ad e hundrede til Skole=Børn her udi vor
Frne Skole, hundrede til satige Husar¬
ie der i Byen, foruden megen og rund ep¬
extraordinære Amiske, den Sal. Mand idene
enlhaver udøivet, skundum i Penge, stundum
i Fætalie, nu til vores Danske studerende Unge,
domher paa Aaademiet, og udi fremmede Lanee
nu til mange fatige af Jylland udi fortegen
Beyde; nu til fatige nødtorfige af Tydsthainge,

K4
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en Deel her udi Staden dem selv givet, en Des
til Wittenberg, Rostok og andre Stedet
forsendt; og over alt til denne Byes Husarm
og andre Fattige, hvilke han ofte i deres Trang
og Bedrøvelse haver husvalet. Hvilket fortælles
ikke den Sal. Mand til nogen forfængelig Roes¬
hvortil han alle sine Dage havde stor Afskye:

4men til en hæderlig og tilbørlig Eftersagn,
han endogsaa iblant andre sine Troes og Chm
stendoms Beviisninger, haver udi Medlidenhe
med de Nødtørftige, og med sine Almisser ladet
alle Guds Børn et herligt Exempel at efterfølge¬

Hvad den Sal. Mands gudfrygtige Levnek¬
og christelig Omgengelse er anlangende, da erdet
hver vitterligt, hvor inderlig han elskede Gud¬
ærede hans Ord og de hellige Sacramentet
og hvor ivrig han var for Guds Navns Ærk

saa han i aul hans Bestilling til intet andet hem¬
sage, end at Guds Navn derved kunde ærev
og han selvhave en god Samvittighed, intetog
kende enten Gunst eller Gave, hvor med hanog
saa overvant all Klafferie og Eftersettelse, hvor¬
med mange lagde sig efter hemmeligen og oftene¬
ligen, hannem at beføre og forderve.

Synderligen var han meget nidkier, for den
6sande, sünde og reene Lutherske Lærdom,

hvikken, som den der med Guds Ord egentig
mes

kom overeense han ingenlunde vilde vige.,
yne
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9nskede og giorde sin store Fliid dertil, med an¬
ore Guds hellige Redskab, at den saaledes maat¬
ke blive ved i disse Nordiske Lande til Verdens
Ende. Til hvilken Ende han ogsaa haver for¬
9dervet af hans Kongel. Majest., at her i Riger¬
*, baade paa Academierne og i Kirkerne aarli¬
gen skulle holdes Jubel=Fest paa Alle=Helgens
Dag, siden den første som blev holden 1617, til
a thukomme aarligen, hvis for hundrede Aar
uforn var passeret, synderlig iReligionens Sag,
28 takke Gud inderligen derfor, til hvilken Brug
van ogsaa haver ladet udgaae Lutherum trium¬
Puantem, i hvilken hansaadant korteligen haver
defattetfra Aar 1517.til 1545. Han elskede Dyd

9g Fromhed, men hadede Lyder og Laster hos
ydem de ogsaa fandtes, og synderlig Løgn og
Falskhed, saa at naar han fandt den hos nogle,
(dede han dennem ikke letteligen meere; Han le¬
vede maadeligen og tarveligen, og kunde ikke
ide Overflødighed eller Overdaadighed; Han
vae flitrrig i sin Studering indtil sin sidste Ende,
udt at han endogsaa nogen kort Tidfor sin Sa¬
ide Afkeed fra denne Verden, sammenskrev
Dededege Predkener, som hannem var befalet
at skule forfærdiges og bruges med det førske
vise Lande og Riger. Og paa sin soete Seng
dieterede han sin Famulo tvende korte Beræune,
ninger, den eene om den rette Catholiske Apdsree.
liske Kirkes egentlige Fundation og Beskirren
men den anden om Christo, som er den Shrime

neK5
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ne Kirkes eeneske Hoved, hvilket Hoved Jesum
Christum han ogsaa holdt fast ved, som en tu
levendes Lem under det og forlod sig alleenest
paa hans tilregnede Verdskyld og Retfærdighen
og ingenlunde paa sine egne ufuldkomne gog
Gierninger, indtil hans Salig Ende.

Til hvilken at vi ogsaa endeligen skulde skrid,
da er enhver noksom vitterligt, at den Sald
Mand langsommelig Tiid, haver meget væke
plaget med den ulidelige og smertefulde Arrriik
de eller Ledevee, baade i Hænder, Fødder,

og andre Lemmer, til hvilken slog sig gemeenin
Steen og Koldesyge, saa den Sal. Mai
mange Tider baade her hiemme, og ellers him
Landet i sin Visitatz, synderligenengang i Wer
dingborg, og engang siden i Viestved, bie¬
saa haardt angreben der med, at han ikke se
havde troet sig til Livet. Dog haver Gud
samme svare Sygdomme imod hans og andte4Forhaabning, synderligen opholdt hannem,

o8
vet hannem efter en god Taalmodighed4mets Karskhed og Førlighed igien, uden
fordi Gud endda meere godt ved hannem vin
forrette og fremme, men Ondt forstyrre og so¬
hindre.

Men for nogle Uger siden der han den )
Augusti havde ordieret den hæderlige og hovin
de Mand M. Jacob Marthisen, Kongem¬

Mæ
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Majest. Hof=Prædikant, udi vor Frue Kirke,
hvilken hæd. Mand er ogsaa den sidste som den
Sal. Mand indviede til det hellige Prædike=Em¬
Lede, er han heftig blevet angreben igien med sin
Ramle Sygdom i Hænder og Fødder, Skuldre
Vandre Lemmer, efterat han dog den gandske
Sommer tilforn fra og til haver været meget
sogg, til hvilken ogsaa slog sig den hidsige og nu
Fasserende Koldesyge, hvilken fortog hannem og¬
sda den forrige Smerte. Men eftersom Legemet
var tilforn gandske udmattet af Møde, Arbeyde
9g Svaghed, da tog den Sygdom udi den tre¬
Ge eller fierde Paroxysmo gandske Overhaand o¬
ver hannem, hvilket ogsaa der han fornam, at
Egemets ringe Kræfter, som endda vare for
Daanden, svekkedes, gav han sig aldeeles paa
sdadanne Tanker, som til en sand Beredelse
indod Døden best tiene. Da jeg den 10 Sept.
desøgte hannem, takkede han Gud hierteligen
fot hans store overslødige Naades Velgiernin¬

ger, tl Siæl og Liv, i utallige Maade sig be¬
vige, bekendte sig dennem alle uværdig at have
perek, sig dennem ikke altid reteligen og velat
ade drugt, klagede over sin Forsømmelse udisit

Kalds og Embedes Forrettelse, endogsaa udi
Stykkeviis; men derhos imod alt dette, og at
det meere, som Samvittigheden af forrige Som
der, Forseelser og Svagbeder, stillede hannem
da for Øyne og Sinde, trøstede han sig med 3e¬
postelens St. Povels Ord= Saa er derdogim,

gen
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gen Fordømmelse udi dennem, som ere udi Chi¬
sto Jesu, de som ikke vandre efter Kjødet, med
efter Aanden, bad ofte derhos, Gud forlad mø
alle mine Synder af Naade for Jesu Chris
Skyld; lagde end dertil: Vil Gudendnu spare mig
da skal jeg med Guds Hielp giøre mit Embes

med større Fliid og Ivrighed.

Da jeg spurde hannem, om han, som havs
alle sine Synders Forladelse af Guds Naade
ved Jesu Christi tilregnede Fortieneste og Re¬
ferdighed, meente sig at kunde bestaae i Guv¬
Dom med nogle sine hellige Tanker, Bønne
Flid og Arbeyde, svarede han, det er ueree
altsammen, det Gud giør i os er helligt og go¬
saa vidt det er af Gud; men det gaaer igiennen
et ureent Kar, og bliver forureenet. Han sag¬
ydermeere, Dievelens listige Anløb, som S¬
Povel omtaler til de Epheser i det 6 Capitel *
ikke alle bekiendte, vi kunde ikke noksom tage o
re paa dennem, naar vigiøre noget gottil Gi¬
Ære, for vi afvide og det agte, haver Diese,
len besmittet det, ofte meden skiden Hoffart,*
i mange andre Maade.

Saadan Tale havde den Sal. Mand mm¬
mig, den 10 og 12 Sept. klagede alt paa o
menneskelige Skrøbelighed han kiendte udi sicgge
prisede Guds Kierligheds og Barmhiertigden
Rigdom, udi Jesn Christo sig bereed. Sme¬

sas
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inde han mestendeelen stille og talede ikke meget
uden Tvivl udi samme sine høye og hellige Tan¬
ter, udi sine Synders alvorlige Bekiendelse og
Afbedelse udi Guds ubegribelige Barmhiertigheds
inderlige Betragtelse, udi sin Freiseres Jesu Chri¬
sint hiertelige og glædelige Beskuelse, efter Guds
Ord, udi den sande levende Troe, hvilken sin
Frelser han da snart ventede at see med Sielens
Plyste Øyne udi Herlighed.

Natten imellem den 13 og 14 Sept. noget ef¬
ler Midnat, begierede den Salig Mand sine
Klæder, sagde: jeg maareyse, jeg kand ikkelæn¬
ger fortøve; var uden Tpivl et Forvidende, at

van skulle nu faae snart reyse fra dette Elende til
Bimmelen, hvor han længe havde havt sit rette
Bem, Borger=Ret og Omgængelse.

Om Fredagen den 14 Sept. ved 2 Slet Ef¬
ermiddag begierede han at meddeeles Christi hel¬
idge Legem og Blod, og efterat han da ikke me¬
aet gad talet, lod han det blive ved forrige Be¬
kiendehe, alleneste at han svarede sa til hvis feg
spurde hannem ad, end og der jeg spurdeom ban
ved det hellige Sacramentes Brug, vilde ogug
endelig bekiende sig til den Lærdom, dan Av
Guds Meenighed med levende Røst og Skriftet
havde prediket, og udi den af Guds Naade ire
stelig hensove, svarede han ogsaa ja dertil, hooe

paa
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paa han er bleven deelagtig udi den hellige Absø

lution, og udi det høyværdige Sacramente.

Siden haver den Sal. Mand ligget gandse¬
stille hen, og intet vilde svare til hvis man enten
udi en eller anden Maade hannem foreholdt, uden
alleeneste der hans kiere Søn D. Hans Resen

fornam, at Døden trængde til hannem, og hav
da talede til hannem i denne Meening, at han
ingenlunde tvivlede paa, at hans hierte allerkse
reste Fader jo visseligen følte den værdige hellg
Aands kraftige Bistand og Trøst udi sit Hierte
som gav hans Aand Vidnesbyrd, at han var *
Guds Barn, der var renset af alle sine Syndel
ved den Herres Jesu Christi Blod, hvilkep er den
Eenbaarne Søn, som Gud haver af Elskelighe“
og Kierlighed til Verden givet, at alle de som
tropaa hannem ikke skulle fortabes, men have de
evige Liv: Da svarede han lydeligen dertil: *

ja; og laae siden stille henligesom udi en Søbem
og drog sin Aande letteligen, indtil han imellem
ti og elleve samme Nat, sodeligen hensod
Herren, efter han havde levet her i Verden F
og halvfierdsindstyve Aar, syv Maanede¬
og to Uger, som er den Sal. Mands gande¬
og høye Alder, hvilken saare faa paa denne Tm
naae, synderlig udi saa høy og vanskelig Be
stilling.

O9
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Eftersom den Salig Mand storligen elskede
den meget hæderlig og høylærde Mand D. Pe¬
erum Paladium, som var den første Evange¬
iske Biskop her i Stiftet, af hvis Skrifter han
ogaa adskillige, baade paa Dansk og Latin ha¬
ver ladet igien=trykke og iblant dennem i dette
øar ogsaa tvende, nemlig et om Poenitentze og
Retferdiggiørelse, og det andet om de ny Sver¬
iere udi sin Tiid, og den Sal. Mand havde
Forsom ladet forstaae udi sit leyende Liv og Vel¬
nagt at han begierede, saa fremt han her i
Dyen ved Doden afgik, at ville begraves hos
ven Sal. Mand, hvis Sal. Legeme er nedsat
ger i Kirken et Aar førend denne Sal. Mand
dev fød, da haver hans høybedrøvede Hustrue,
ded hans kiere, iligemaade høybedrøvede Søn,
nadan hans Villie at efterkomme, ladet han¬
vermn nedsette til den Sal. Mands Been, i hans
Srav, hvor de samtligen forvente den Herres
desn Christi Tilkommelse paa Dommedag, til
aa ærefuld Opstandelse, og siden skulle skinne udi
Sude Rige, som Stiernerpaa Firmamentet, ef¬
ee som de have været de, der have undervist

mange til Salighed.

Saa haver da Herren, ved den hæderlige nu
Sal. Mand, giordt vel mod sin Meenighed, uo
dette Stift, ja udi dette gandske Rige; Gudhøe
ver æret hans tro Tieneste med en høy Alderdom,
ester den Tiid vi nu leve udi; Hans Sal. Lege¬

me
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me er af os til Jorden hæderligen bested, og ned
sat iblant Landsens Høvdingers Grave med
hans christelige Amindelse skal leve hos os og Ek
terkommerne, og være velsignet; han skal med
fojada og med alle Herrens retsindige tro Tik

nere, æres af Gud selv, udi den store det gand
ske menneskelige Kiøns Forsamling, siden ud
Ære og Glæde blive med Gud, og allehans U
valde i all Evighed.

Bag denne Resens Klage=Tale findes 1)º
Latinsk og Tydsk Vers giort hannem til Ære*
Sacharias Lundius, og 2.) et Dansk som

kand synges, af Oluf Rasmusen Barløs¬

ag



Israels Striid og Herrens Hielp
i en Ligpredicken

den 1ste Samuels Bogs 7 Capitel,
offver

Erlig og Velbyrdig Mand

Sal. Kiler 3tfeld
til Wrup,

Kongel. Majests. Befalnings=Mand offver
Bøuling=Closter.

Der hans Liigs sørgelige Begængelse skeede udi
en adelig og meget folkerig Forsamling i Sk.

Nicolai Kirke i Kiøbenhavn den

23 Julii 1644.

Fremsat og forklaret

Jacob Mathisøn
Hoffprædikant.

Preneri i Tigdenbaffn af Rkelchiore Marpan
Aar 1644.
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231 Ojceme Klage=Tae er imod Sedvanes

—*Ire oofret nogen af den Øodes pa¬¬
Kea vørende Vensev: Hvorfdre man 9
4 3 Fortalen her alleene vil anføre nogt

2af Authors Ord saaledege.

I 7
Det er ikke at tvivle paa, at so enhver og a

sblantos, som lever i disse besværlige og vanse¬
lige, ig uet farlige Tidere, og har forsogt., hom¬

Forskiel der er pag Fred og Feyde, paa Søø¬
og Glæde, har jo billigen Aarsag til Morgen
og Aften, Dagog Nät, at ønske og begiereden
som den Konge og Prophete David har ønsen
og begiert udi sin Palme den 85de v. 9. A
maatte jeg høre, at Gud vor Herre talede, *
sagde Fred til sit Folk ac. hvilket Sprog finde¬
kort tilforn anført. Jegtroer ikkeat noget Min¬
neske er til at finde i disse Tider, saa fremt ho¬
ellers har et menneskeligt Hierte, som jo dette o
gierer og ønsker.

Den blodige Krig, i hvilken vi sidde tilbege,
Ørnene, vore Fienders argelistige Raad ogso

4



167Eiler Ulfeld¬

Ondskab, vore Landers og Stæders Fordervelse,
ofast u= overvindelige Skade, den Trængsel
2ch og Klage, som høres i alle Hiørner, den
Vold, Uræt, Udsuelse, Armod og Landflyg¬
hed, som vi maa høre fra andre, og vi maa
se paa andre, skulle de ikke give os Aarsag till,
at vi med hverandre, Høye og Lave, Gamle og
vnge, Store og Smaae, skulle sukke ogsige, øn¬
se og begieret Ach! maatte jeg høre, at Gud
vt Herre talede og sagde Fred til sit Folk ic.
sloge os til Søvn og til Sikkerhed, og kjø¬
Pellg Tryghed; Der det gik os vel, have vi ikke
erænkt, hvad som hørte til vores Fred, ey hel¬
t kiendt den Tiid i hvilken vi med Naade og
Mskundhed vare hiemsøgte: Naadens Tiidha¬
*vi forsømt, Gud og hans Ord have vi for¬
Gemt. Det Moses raabte til os: Oat de va¬
vilse, ogkunde fornemme saadant, og forstode,
vad dem herefter skulde vederfares; Det hialp
arek, all Formaning, Advarsel, Trusel og
Baamindelse var spildt og forgieves, hvor ofte
har man prædiket, at den Salighed, som hoe
fofandtes, og befindes endnu, betyder os intet
godt, bvor ofte er det ikke sagt, at hvor Som
g Ondskab gaaeri Svang, der bliver Straf¬
en ikke borte, men det hialp intet. Jeg vilisæe

te eder selv til Dommere, har ikke Herren givet
os Storm til Løn. Seer hvorledes Stormen
har slaget til Jorden ikke een af de ringeste Lande
sens Pillere, jeg mener denne Velvyrdige in

EdL2
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Sal. Herre, hvis Liig vi i denne sørgelig Be¬
ehgiengelse med Væmodighed seer for Øyne

Mand af høy Forstand, en Mand af stor Fo¬
farenhed, ja en Mand, som dette Rige i ma
ge Maader havde været tienlig og fast umistelig
dersom det saa havde behaget Livets og Dødes
Herre.

Denne Sal. Herre Eiler Ulfeld til Urop
er fod paa Qyborg Slot Aar 1613 den P
Dec. af disse Ærlige og Velbyrdige Forældkk
Hans Fader var Ærlig og Velbyrdig Mand
cob Ulfeld til Eggeskov Danmarkes Rige
Raad og Cangler, samt Befalingsmand Fi
Tipborg Slot. Hans Moder Ærlig og Ve¬
byrdig Frue Birgitre Brochenhuus til Urig,

§
Hans Faders Fader var Æ. og V. Mand

g8Ulfeld til Ulfeldsholm, Danmarkes 4Raad og Befalningsmand paa Dalum
ad

ster. Hans Faders Moder var Frue
Flemming til Bafvelsøe. Hans
Farfader var Æ. og V. Mand Knud Ulfe

til Koxbølle. Hans Faders Farmoder o¬
Frue Anna Hardenderg af Hvedholm. Ho¬
Farfaders Farfader var Æ. og V. Mand E¬
de Ulfeld til Koxbølle. Hans Farfaden
Farmoder var Frue Kirstine Bostrup af Go.
ring. Hans Farfaders Morfader var &Æ¬*
V. Mand Erich Hardenberg til Hoe4holm. Hans Farfaders Mormoder vak28
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Anna Rønnov af Faareveldr. Hans Fa¬
ders Morfader var Æ. og V. Mand Jacob
Flemming til Bafvelsøe. Hans Faders
Mormoder var Frue Ølaren Juel til Ulskrup
Jans Farmoders Farfader var Æ. og Velbr.
Mand Herman Flemming til Bafvelse.
ans Farmoders Farmoder var Frue Kirskine
hott af Plessbyeholm. Hans Farmoders

*Norfader var Æ og V. Mand Mogens Juel
Pallesbierg. Hans Farmoders Mormoder
vat Frue Dorette Krabbe til Bustrup. Hans
Porfader var Æ. og V. Mand Laurig Bro¬
Venhuus til Brangstrup Befalingsmand
rud Uyborg Slot. Hans Mormoder var
srle Raren Skram til Urup. Hans Moders
Farfader var Ærlig og Velbyrdig Mand
Vrans Brochenhuus til Brangstrup
Danmarkes Riges Raad og Marskog
Vefalningsmand paa Pryborg Slot. Hans
oders Farmoder var Frue Anna Thinhuus
* Eggeskou. Hans Morfaders Farfader var
. og V. Mand elichel Brochenhuus til
rangstrup, Befalningsmand paa Viyborg
Sidt. Hans Morfaders Farmoder var Frue
Haren Lykke til Damøboe. Hans Morfa¬
ige Morfader var Æ. og V. Mand Laurig
Ehinhuus til Juuleskov. Hans Morfaders
Mormoder var Frue Hildeborg Bilde af
Svanholm. Hans Mormoders Fader ogt
*r. og V. Mand Hr. Peder Skram til U¬

rup,L3



Æiler Ulfeld.170

rup, Danmarkes Riges Raad, Admiral, 9
SløtBefalningsmand paa Helsingborg

Hans Mormoders Moder var Frue Elsebet
Rrabbe til Schedal. Hans Mormoders Fa
ader var Æ. og V. Mand Christian Skram

til Urup. Hans Mormoders Farmoder bi
Frue Anna Reventlau til Søeboe. Ham
Mormoders Morfader var Æ. og V. Mam
Hr. Cygge Krabbe til Bustrup, Danmar
kes Riges Raad og Mlarsk, samt Befalninge
mand paa Aalborghuus. Hans Mormoder
Mormoder var Frue Anne Kosenkrant *
Biørnholm.

Efterat han af sine Høyadelige Forældre om
under privat Information oplærthiemme i Guve,
frygt, Videnskaber ogsaadanne Egenskaber, soo¬
ligt et Adels Barn kand anstaae, er han Am
1625 i sit Alders ellepte Aar af sin kiere !
Fader bleven forskikket til det Kongel. Acadelm¬
Sorøe, at han der baade udi Boglige Konske
saavel som andre adelige Øvelser kunde vide
forfremmes, hvori han og efter sin gode Natm
berommelig tiltog i alt det, som unge Adels Po¬
soner vel sømmer, og strax udi samme sine bige,
Aar tragtet ester den rette Frugt af sine Sti¬
ringer at erlange, at han i sin Tid kunde kem¬
ligen tiene Gud sin Skabere, sin Herre og So¬
ge og sit kiere Fæderneland.

Pav
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Paa det han dertil kunde blive des dygtigere
Vdeqvemmere, haver han Aar 1634. udi Mar¬
id forreyst her af Riget, at han udi fremmede
Lande, adskillige Sprog og Tungemaal kunde
sere, saavel som andre lovlige Videnskaber; Han
idrettede denne sin Reyse igiennem Stift Bre¬
den, Oldenborg og Frisland indtil Am¬
erdam i Holland, og efterat han der udi
Lndet havde beseet Fyrstens Hof, og de fornem¬
neste Stæder, er han gaaet til Skibs fra Ror¬
Erdam til Calais i Frankerige, hvor han
ar forrsat Reysen lige til Paris.

Der denne Sal. Mand havde fortøvet der no¬
ven Stund for at underrette sig om Hoffets Be¬
fastenhed og Nationens Sindelav, fik hanstør¬
Sryst til Iralien, og tog saa sin Reyse paa
Isen, Avignon, Orange og Marseille
vødersra han begav sig til Skibs til Genua udi
Pralien, hvor han noget over et Aar har op¬
vidt sig, for at lære baade Sproget, Landsens
Jedtegter og Indbyggernes Sindelav.

var 163; udi Sept. drog han fra Genua
d Skibs paa Livorno, derfraigiennem pisa
* Sloreng til Siena, hvor han for videre
elke og større Fuldkommenhed udi det Jtal¬
ore Sprog nogen Tid forblev. Reyste saa
perfra i Decembr. til Rom, hvor han og blev
vrn gang henved en Ugers Tid.

Aar
24
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Aar 1636 den 15 Febr. begav han sig derfts
med andre sleere Danske til Hleapolis, og kom
igien tilbage til Kom anden gang den 6 Marii¬
Den 1ste Apr. begav han sig atter derfra til Sie
na, og siden igiennem Florentz, Bonomen
og Ferrara til Padua, hvor han opholdt sø

nogen Tiid, reyste saa til Venerien, og vardet
ved syv Maaneders Tiid.

Aar 1637. sik han Lyst tilat besee Tydsklano,
begav sig saa paa Reyten den 4 Apr. fra Dese¬
rien til Wien, og forblev der i Keyserens Ho
nogle Maaneder, siden begav han sig derfra *
Prag udi Bøhmen, hvorfra han tog sin Hiem,
Reyse igiennem Kant=Wjeysen, og kom s
hiem til Danmark 1637 i Octobr., efterat ha¬
udi fire Aar havde opholdt sig Udenlands, sam¬
der i Agt taget og lært, hvad der kunde være ie,
sigt for sig og Fædernelandet.

Strax derefter kom han i Kongl. Majest. TF¬
teste for en Hof=Junker, men der han have,
været noget længere i Tieneste end er Aar, begt
te han underdanigsk Forlov af Hans Kongenn
Majest. anden gang at giøre en Reyse udi frem¬
mede Lande, at han saaledes udi adskillige de
tioners Politier og Skikke kunde blive des beoe
forfaren, og i sin Tiid være des ferdigere til Fe
dernelandets Tieneske.

ef



173Eiler Ulfeld.

Efterat han havde faaet sin Herres Forlov, be¬
9av han sig udi November Maaned Aar 1638.
inden gang her ud af Riget, og reyste til Lands
Pda Holland, forblev saa til Haag til sidst i
jebr. 1639.

Derfra tog han lige paa Ængeland, hvot
gan forblev nogle Ugers Tiid, at besee det Kon¬
gel. Hof og Sædvane, og siden begav sig fra
Gravesenna til Skibs, lige paa Sebastian
Not Spanien, derfra igiennem Bourgois, si¬
R paa Madrid, hvor han sig den gang paa er
9alv Aars Tiid stille opholdt; Derpaa tog han
sig fore at besee de fornemmeste og merkværdigste
Stæder og Ting udi gandske Spanien, saa¬
som Escurial, Senovia, Walladolid, Sa¬
smanca, Complurum, Toledo, Cordo¬
da, Sevilla, St. Lucar, Cadix, Ma¬
ga, Granada, Valenria, Minrcia, hvil¬
vet sit Forsæt han paa fire Maaneders Tid ef¬
errom, og derpaa igien begav sig til Madrid
hvor han atter paa rre Mameders Tiid forblev.
Dyemedet af denne hans Reyse var ed allene *
øese og erkvndige sig om det Nødvendigste der i
fandet, men endog at forhverve sig saadan en
Correspondence med disse Stæder, at han siden
altid havde en sikker Kundskab om hvad merke
værdigt der blev forrertet eller forefaldt til sin
Konges Efterrerning; Han erhvervede sig ogtan
saadan Høyagtelse, at ey alleene hans Navn

men
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men endog den Danske Nation bliver med Ært
ihukommet hos de Fremmede.

Aar 1640. sidst i April begav han sig pan
Hiem=Reysen fra Madrid til Bilbao i Øy¬
skaven, derfra begav han sigpaa Pleymout *
Engeland, og derfra til Holland og siden
Land=Veys lige Vey til Kiøbenhavn, hvø
han ankom først i Junii Maaned.

Da Hans Majest. kort Tjid efter han va
hiemkommen var bleven til Sinds at forestie
Æ. og Velbr. Mand Hannibal Sehested *
Nøraggergaard, Danmarkes Riges Raco
Stadtholder udi Uorge, og Befalningsmam
oaa Aggershuus i en overordentlig Gesanoe
skab til Spanien, da eftersom denne Salb
Mands store Forfarenhed udi de Lande var F¬
bekiendt, er han tilligemed didhen bleven forsk“
ket, der at skulle residere efter Hannibal S“
hesteds Hiem=Reyse; De ere saa tilhobe gaaen
til Seyls fra Helsingør den 4 Aug. og komim¬
den 24de lykkeligen til Corunna i Gallicie“
reyste saa lige derfra til Lands til Madrid, hoo¬
de den 15 Nov. bleve annammede.

Eftersom Hannibal Sehested den 8 Pm
1641. igien begav sig paa Hiem=Revsen, do
den Sal. Mand, efter sin medgivene Ordre søg
blevet der paa ere Aars Tiid, og forestaaet o

P
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Bestilling der i Landet med allerstørste Fliid.
Dans Naadigste Herres berømmelige Omtale,

haber han imidlertid meget vel holdt ved lige, hans
Undersaatteres Baade og Gavn haver han altid
søgt, og deres Sag, saasnart de vare ankom¬
Ne, til Beste fordret og fremmet, som saa mange,
som af Danmarkes Indbyggere imidlertid haver
været paa de Stæder, noksom selv skal bære
Vidne om.

I Aaret 1643. er den Sal. Mand af Hans
Kongel. Majest. bleven hiemfordret, hvorfor han
ven 3 Aug. samme Aar begav sig fra Madrid
kul Saragotza, der af Kongel. Majest. udi
Spanien at tage sin Afskeed, og der han med
srørste Naades Beviisninger af Hans Majest. i
Oanien var forlovet, er han igien den 10
Sept. kommen til Madrir for at tage Afskeed
sed de andre Potentaters Ambassadeurer, samt
Vyrster og Stands=Personer, med hvilke han
vut bekjendt, og haver hos dem alle efterladt sig
srorste Ynde og Berømmelse.

Strar ester den 8 Oet. foretog han sin Hiem¬
vedte il Lande, igiennem Frankerige og Hol¬
nnd, oderfra lige til Danmark, hvor han
blev modtagen af Hans Majest. med største Nage
des Bevisning, og forlenet for sin tro Tienese
med Børling Closter i Jylland.

Kort
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Kort efter hans Ankomst fik han i Sinde a
ter Guds Forsyn at begive sig i Ægteskab, ogm
den Ende tiltalte Ærlig og Velbyrdig Mai

Hr. Christian Thomæsøn til Stougaard
Ridder og Kongl. Majests. Cantzler, Danmab
kes Riges Raad og Befalningsmand over Sk

ÆrligsAnuds Closter, og hans kiere Frue
4Velbyrdig Frue Metre Rosenkrang
agres kiere Dotter Ærlig og Velbyrdig

Anne Sehested, som og af velbemeldte hende
kiere Forældre er bleven hannem tilsagt.

Strax derefter er det uformodende Indfan
skeet af de Svenske her udi Riget, hvorover he

begav sig efter Hans Majest. over til Fyen m¬
orre Heste, hannem der at opvarte, oger siden
udi Hans Majests. Følge stedse forblevet.

Der hans Majest. gik med Floden til Søe¬
er han blevet befalet at følge Hans Majestet )
Opvartning udi Vester=Søen, og saaled¬
været med i den haarde Træfning, som foreføm¬
udi Listerdyb under Jylland, imellem Ho¬
Kongel. Majests. Skibs=Flode og de Sven
Hollænder Skibe, men er derfra lykkelig e
vel med Seyer tillige med Hans Majest. hiee¬

kommen.

Anlangende hans hastige og uformodentige
dog meget berømmelige Afskeed fra Verdenple
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deb han paa nye befalet at følge og opvarte
dans Majest. udi Øster=Søen, der at tage

mod sine og Rigens Fiender, hvilket han og
med lige Tapperhed haver efterkommet. Han
Adseylede tilligemed Hans Majest. den 29 Junii
fra Kiøbenhavn og rredie Dagen derefter
mutreffet den Svenske Flode paa Colberheyde
som er imellem Laaland og Femeren, hvor
er forefaldt en meget skarp Trefning, som va¬
kede fra Klokken ro om Eftermiddagen til om Af¬
kenen Klokken var ri. Paa det allersidste da der
a Fienderne blev skudt paa Hans Majests, eget
Skib, er denne Sal. Mand blevet troffet med
et Canon=Skud hvoraf han strax i sin Aller¬
naadigste Konges Paasyn faldt om og døde, og
Aaledes med Ære og Berømmelse, som en tro
Patriot og brav Herre haver ladet sit Liv for sit
Fæderneland. Hans gandske Alder haver været

Tedive Aar og sex Maaneder.

Denne berømmelige Mand var saavel elsket
ag sin Konge for sine troe Tienester og ypverlige
Sinders Gaver, som ogsaa baadei LwogiDød
høyt berømmet af alle, saavel af sine Overmænnd,
Lügemænd som Undermænd for sin Venlighed oe
Beskeedentlighed imod aule, Reedelighedisit Fo
retagende og Anbefalede, saa han derved har ep
terladt sig et berømmeligt Eftermæle, ey alleetm
blant sine egne Landsmænd men endog blam
andre uden for Hans Majests. Riger og Lamde.

Au¬
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Author skriver ellers om de Tiders Tilstand
saaledes: Philisterne ere over os: Vore Nabott
fre blevne vore Fiender og have stillet Garn før
os paa alle Sider, de trænge os til Lands 9
Vands: De ere af Edoms Børns Art, ovet
hvilke David klager, at de i Israels U=lykke
have raabt, giører bort, giorer bort indtil Gru

den.

Naar alting er frist, er Fredenbest; I Fred
Tider ligner Jael Landet ved en Urtegaard, sol
staaer skiøn og deylig, men i Feide=Tnd ved e
Ørken; i Freds Tiid formeeres det ringe, men
Feyde=Tiid forringes det meget; i Freds Ti
ligger og spiller de unge Børn paa Gaderne
Feyde Tiid ere Stadens Gader øde, at der “
Fæe eller Folk derudi, i Freds Tider høres Biy¬
dens og Brudgommens Rost, i Feide=Ti
hører man hvorledes Svøberne smekke og Hm
lene knarke, og Hestene danne og Vognene rum,
Krig og Feyde er saadan en Ting, at den ii¬
ubillig i Guds Aands eget Sprog haver sit Nao¬
af Æden, fordi den æder og fortærer hvad som
baade er løst og fast udi Lande og Stæder, Fo¬
ket ødes, Qvæget dodes, Kornet og Landsem
Frugt fortæresuenyttelig, hver Mand forarmen
Handel og Vandel forhindres, Huse og Slom¬
afbrydes og ødelegges, alting er skamferet ogen
ilde ud. David taler om sine Naboer mod 2
sten og Norden, at de vare saafalske og slemnen
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a de søgte Aarsag til Kriig og Ueroe i hvor de
kunde; Vi have og en David i vores Tiid, som
var Aarsag at klage det samme. Hvoharmee¬
se arbeydet paa Fred og Roelighed end vores

Konge? hvo har lagt meere Vind paa at dempe
Vnedlegge all Misforstand, Had, Vrede, Par¬
ie, Tvedragt, all Ueroe, Vaaben og Verrie
fld vores Konge, ikke desmindre have de, som
de sig forlyde, at det var dem om Fredatgiøre,
faldet os i Landet og som rette Freds=Forstyr¬
sere optendt en Ild, som ikke saa ledt staaer til
at slukke.

Det erendnu i hver Mands Minde, hvorledes
det tilstod i Landene for en femren Aar siden,
der de Keyserlige huserede i Jylland og Holsten,
Bregierede som de vilde; Der ingen vidste Raad,
sng bdste Gud Raad; der ingen kunde hielpe, og
igen bilde hielpe, see da hialp den levende Gud,
orev vore Fiender, og igien forde os den yn¬
srlige Fred mod manges Forhaabning og Tan¬
r. Men hvorledes forholdt vi os i saadan Ti¬
føide: Intet saae man da mindre Ondskab og
Synd, end tilforn; Intet hørte man atgendten
den slemme Drukkenskab, eller den skendige Lose
agtighed, eller den umnærtelige Gierrighed, evet
den underfundige Finantzerie og Besvigelse, cutt
den ugudelig Sværen og Banden, eller den ho¬
liriske falske og svigefulde Omgængelse blant Fott
tog noget af, som enhver havde vant sig til, lon
det han fort.

Den¬
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Denne Berømmelse fører denne Sal. Velbk¬
Mand med sig i sin Grav, at han haver væks

med at jage Philisterne indtil Bethkar, og ende
og han derover maatte sette Livet til, og faldt
Striden, er han dog falden med Roes og Ækk¬
thi han faldt i sin Konges og Herres Paasyn o
Nærværelse, han faldt hos sin Konges Sidt

han faldt for sit Fæderneland, hvilket hos am
Folk haver været høyt agtet, og givet et udøøe
ugt Navn; Ja vi see hvorledes Gud haver ikk
villet, at de, som have holdt sig vel og mandel
i Krigen, skulle miste sin Roes og Berømmelse.

Bag denne Klage=Tale findes en Latinsk Grav
skrift, samt et Epigramma forfattet af Pede
Hicolai Mehrner.

P



Detrænde Guds Børns Kamp og Krone,
Fremsat af

St. Povels andet Sendis=Breffs til Ti¬
morheum fierde Capittel v. 7. 8.,

Der

Erlig og Velbyrdig Mand og

Strenge Herre

Gendrich Ramel
til Beckeskouff

Dannemarckis Kigis Raad og Kongl.
Majests. Befalings=Mand over

Møens Land,
Dans Adelige Ligs sørgelig Begængelse blev den
31 Oct. 1653. udi St. □icolai Kirke i Kiø¬
Lenhafn, med christelige Ceremonier holdet, udi
Dongel. Majests. Vlaadigste Lærvære se,
V udi Dannemarckis Rigts Raads fornem¬

me Adels, samt Geistligis og Verdsliges,
Folkeriig Forsamling.

Og samme Tiid forklaret

Säns Ennevoldsøn Brockmand,
Hogne Præst Sammestæds.

Trykt i Aigbenhafn af Peder Hake, Aar 1654.

Iden¬MAesnstre 1yg3.
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II 4denne Liig=Prædiken, somer tilegme
Frue Margrerre Skeel, den g

i gangne Hr. Hendrich Ramels“
terladte Frue, meldes om den Sa¬

Herres Liv og Levnet saaledes:

s
Hr. Hendrich Kamel var fød paa

Fæderne Gaard, Beckeskouff Closter, d
man skrev Aar efter Christi Fødsel 1601 den 2
Apr. af Gudfrogtige, Ærlige og Velbr. Foree
dre; Hans Fader var Hr. Hendrich Kaie¬
til Vustervidt, Danmarkes Riges Raad *
Tydsk Cantzler, Kongel. Majests. Befalninge,
mand over Aarhuus Lehn, som var Heriig
Johan Friderichs af Pommerens Cange
Hanblev for sin synderlige Lærdoms og Skie¬
ligheds Skyld, af Sal. og Hovlovlig Jhuton,
melse Kong Friderich den Anden, med stomm¬
Flid her ind i Riget forskreven, til at de
Sal. og Høvlovlig Kong Christian den Fr¬
des Hof=Mester, hvilken Bestilling han og o
rommeligen i nogle Aar forrettede. Hans F¬a
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der bar Frue Else Brahe til Oußbyegaard.
Hans Farfader var Æ. og V. Gerdt Ramel
i Vustervidtz. Hans Farmoder var Frue
Margarethe Massow. Hans Farfaders
Fader Æ. og V. Povel Ramel til Puster¬
viot. Hans Farfaders Moder Frue Sophie
Helow. Hans Farmoders Fader Æ. og V.
Chomas Massow af Vobelentz. Hans
farmoders Moder Frue Adelheir Kleystes.
vans Farfaders Farfader Æ. og V. Hendrich
Samel til Vustervidg.Hans Farfaders
Garmoder Frue Anna Glasenap. Hans Far¬
udders Farfader Æ. og V. Rudiger Mas¬
sdw af Pobeleng og Sedelitz. Hans Far¬
ioders Farmoder var Frue Margaretha von
der Osten, som var Æ. og Velbr. Mand og
Strenge Ridders Hr. Dimins von der Osten,
Votter af Plaro. Hans Morfader var Æ og
Z. Mand Hendrich Brahe til Vedskoufle.
Sanmarkes Riges Raad og Kongel. Majests.

Deralningsmand paa Borringholm Hans
Normoder var Frue Lene Torr. Hans Mor¬
faders Fader Hr. Jene Brahe til Vedskofle.
Huns Morfaders Moder Frue Anna Bilde.
ans Morfaders Farfader Hr. Arel Brahe til

Krogholm. Hans Morfaders Farmoder Frue
vuns Brok. Hans Morfaders Morfader Hr.
Eske Bilde til Svanholm, Danmarkes Sfn
a Hofmester. Hans Morfaderes Mormoder
Frue Sophia Krummedige. Hans Mor

mo¬M2
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—moders Fader Ærlig og Velbr. Mand Tage
adHansTort Orresøn til Eriksholm.
g9moders Moder Frue Ælse Ulskand.

Mormoders Farfader Æ. og V. Mand Hrk“
Andersøn Tott til Eriksholm. Hans Mø
moders Farmoder Frue Karen Taggis Do¬
ter. Hans Mormoders Morfader Hr. Holge
Ulstand til Hiekebierrig. Hans Mormoden
Mormoder Frue Helle Sack.

Diste forbenævnte hans Forældre, saa fnige
denne Søn dem var skienket, sogte de ikke allte¬
neste strax ved Daaben at indlemme ham i oe¬
christen Meenighed, men har og siden holdt ham
nem til Gudsfrygt, og opdraget hannem til *
dre adelige Dyder, som han siden i sin Freme,
og Livs Fremdragelse viiste, i det der intet fam¬
tes hos denne Sal. Mand, uden Ære Te¬
Fromhed, og oprigtig Kiærlighed imod Gud e,
in Næste.

Endskiøndt Gud bortkaldede hans Hr. Fao¬
fra ham, der han ikkun var ri Aar gammel e
haver dog hans Moder anvendt hendes sioe¬

ød
Fluid paa, at denne hendes unge Søn
maatte opdrages, hvorfore hun altid holdte o¬
de Skolemestere til hannem; Der han varee¬
veAargammel, udsendte hun hannem til Se¬
pe udi Pommeren, at han der skulle gm¬
Skole, eftersom samme Skole paa de TidetF¬
derigen siorerede, og blev hannem tilforoe,
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som privat Præceptor en fornemme oglærd Me¬
Geinæ Licenciatus ved Navn JohannesRajens.
Daa forbenevnte Stæd forblev han udi tre Aar,
o forfremmedes meget, baade i gode Sæder og
Videnskaber, saa hans bedrøvede Moder havde
kørste Glæde derved.

Aar 1615 blevhan med sin Broder, nu Sal.
Povel Ramel, af den Durchlauchtige og
Doybaarne Fyrste Høylovlig Bugislaus
Herrug til Srerin og Pommeren, naadigsk
forskreven, at opvarte til samme hans Fyrstelig
Naades Bilager, som da bled holden til Ru¬
Fenwald.

Aar 1616 sendte hans Moderham til Gribs¬
vald, hvor han sig paa er Aars Tiid opholdt,
i Doctor Marthiæ Srephani Wolgastisk
Maads og Professors Huus, var og sammesteds
Afornemme Mænd, og synderligen af meenige of¬
fentlige Lærere meget elsket og agtel.

Aar 1817, reyste han med sin Privato Præ¬
sgrdre, somden Tid var emkarrinus Perseus,
en fornemme Candidatus Juris, til det meget
eromte Unnverstet Jena, hvorhanafdenhøv¬

berømte Juris Consulto Doct. Arumæd, Fyr¬
fris Sarisk Wemarsk Raad og Pofesbr
Publ., lod sig undervise in Jure Publico, og o¬
bede sig i Declamatzer og Disputatzer.

Der¬
M3
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Derfra begav han sig Aar 1618. til det vidk¬
berømte Fyrstelige Academie Tybingen hvdt
hm udi samme Fyrstelige Collegio, gtorde sø
synderligen bekiendt medmange fornemme Fyrsse
lige, Grevelige og andre Herre=Stands Perse¬
ner, som paa de Tider der levede, eftersom iik¬
Boglige Konster og Sprog, men endog Ridder

Exercitier der synderligen florerede.

Men eftersom hans Frue Moder befandt sø
spag, lod hun hannem med hans Broder inme,
fordre her i Riget, og efter han havde været F

i Landet er Aars Tüd, kaldede Gud samm
hans Frue Moder.

Aar 1820 reyste han ud til Pommeren o
4at besøge sin Brøde Povel Kamel; Og 4

som han ikke tilfaen-havde beseet Dangig
u

ste han derhen hvor hannem blev beviis
fgd

Ære for sin kjære Faders Skyld, som der,
4vel som paa andme. Stæder, udi tnange og

skillige Legarions=Forretninger havde giort F
bekiendt og berøm. Siden reyste han ind i 2
mark igien om Foraaret.

Aar 1621. drog han af Lyst og Begierligen
til at forsoge sig, ind ad Holsteen hvor oe
til Huusem aik til Skibe, og sevlede til Ae¬
sterdam. I Leiden opholdt han sig en 2e¬
lang, saavel som udi Haag, og ester han Fe
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de kageti Øvesyn det mærkværdigste udi Holland,
samnt giort en Reyse igiennem Provingzerne, og
soenemmeligen beseet den berømte Beleyring for
ergen op Zoom, drog han om Foraaret i¬
Gennem Brabandt til Frankrige, og opholdt
og først nogle Maaneder til Blois for at lære
Droget, eftersom det der tales meget got. Saa¬

sart han nogenlunde var bleven Sproget mæg¬
, reyste han til Paris, og der beflttede sig
eud at lære det, som han i Fremtiden kunde tie¬
e sit Fæderneland med. Han omgikkedes der
ded fornemme og lærde Mænd, paa det han baa¬
Ekunde have god Omgængelse, saa og nogen
Anderretning om deres Stat og Politie. Der
van nu saaledes en lang Tiid havde opholdet sig
u Paris, giorde han en Reyse igiennem Fran¬
Ferige, og der besaae de fornemmeste Provin¬
er, Byer og Stæder, og kom saa tilbage til

Paris igien.

Men eftersom Ærlig, Velbr. og Strenge
Derre Hr. Christian Thomesøn til Srou¬
vrgro Ridder, Kongel. Majests. Cangler
Junnarkes Riges Raad, og Befalngsmand
vder St. Anuds Closter udi Odense, den
ud var bleven Wdende om Ambasadeur i
Kongen af Frankrige, og han sin Ambastade
endnu videre i Spanien havde at forrette, Fm¬
Hr. Hendrich Ramel sig udi hans Opon
ving, fuldtes og medhannem ind udi Spanien,

ogM4
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og efterat han der havde opholdt sig er Aars
Tiid, tog han sin Reyse igiennem Caralonien
og besaae der Hovedstaden Barcelona, samt and

dre Stæder, og ankom siden til Genua i Ita¬
lien, hvorfrahan drog til Bolonien, Florentz¬
og Kom; Men eftersom han havde i Sinde¬
at see sig videre om i Italien reysede han med

andre sine fornemme Landsmænd og Cammers¬
ter til Øeapolis, hvor han blev syg af Børne
Kopper, som var Aarsag til at han der maatt¬

længere tøve, end han havde i Sinde.

Aar 1625. drog han tilbage igien over Kom
og Florentz til Padua og Venedig, paahvi
ke Stæder han forblev nogen Tiid. Siden drø
han igiennem Tyrol og Intzbruck, ind i Tyds
land, og derbesaae Wynnecken, Augsbor9
Nyrrenberg og Stratzburg ic. og derfra )
giennem Lorrringen til Paris; Men strax der
paa begav han sig til Diepen, hvorfra han
Skibs gik til Korterdam, sidenigiennem Am¬
sterdam. Fradette sidste Stædseylede hanhe“
ind i Sundet, og ankom der Aar 1625.

Der han nu saaledes havde igiennemreyst ao¬
skillige Lande, og der lært og seet meget got, som¬
han i Fremtiden kunde tiene Gud og sit Fædtn
neland med, begav han sig ber ind i Riget, ooe
udi den Meening, at han strax vilde reyse ud e
gien, for end meere at forsøge sig, men efternoe¬

4
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han havde paataget sig sin Søsters Værgemaal,
nødtes han til at blive her i Landet, dets Aarsag
fd han sig anholde udi Cantzelier, hvor han
iden blev forordnet at følge og opvarte den Sl. og
Hsylovlige Printz for en Secretair.

Men som han tilforn havde ladet tiltale Ærlig
V Velbr. Frue Sophie Brahe, Salig Hr.
Jørgen Lungis til Odden, om hendes Dot¬
er den Ærlig og Velbr. Jomfrue Birgitte
SUnge, og hun med hannem efter sine Foræl¬
des Villie og Samtykke var forlovet, da efter
Ade paa orrende Aar vare hinanden udi saadan
Ekolovelses Løfter med Kiærlighed forbunden,
ved deres Bryllup hæderligen holdet og bekostet
v Aalborrig den 12 Aug. Aar 1627. Sam¬
ae Ægteskab, sommed all yndig og kierlig Om¬
Rengelse blev ved lige holdet, varede ikkun en
frarket Tid, chi Aar og Dag derefter tog hun
Aikeed fra dette timelige, efterat hun var bleven
orlest med en Dotter, somvar Ærigog Velbr.
iant Sal. Jomsrue Birgirre Ramel.

Det Hendrich Ramelsaae sigsaaledesskildt
vod sin høvelskede Frue, levede han stile paaen
Aars Tid, indtil han atter fik i Sinde, at
sorandre den bedrøvede Senlighed med et oe¬
hagelig Ægteskab, hvorfor han lod ombede a¬
og Velbr. Mand Hr. Ørre Skeel til Hamel¬
mose, Ridder, og Danmarkes Riges Raad,

samtM5
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samt Kongl. Maiests. Befalningsmand paa Aa“
borrig Slot, tilligemed hans Frue Æ. og 2
Birgitte Lindenov, saavel som hendes kle“
Mormoder den Velbr. Frue, Margrete Ke¬
senkrantz til Hunslund, om deres kiere Do¬
ter Jomfrue Margrere Skeel, som efterathu
hannem af sine Forældre var lovet, blev høyi,
deligen viet til hanuem udi Aalborrig den 2
Sept. Aar. 1631.

De haver levet tilsammen udi to og rym
samfelde Aar, et meget livsaligt og kierligt 2

reteskab, som blev prydet med otre Børn,
Sønner og lige saa mange Døttre, af hvilke “
Sønner neml. Hendrich Kamel og Ore“
Ramel, samt Jomfrue Birgirre Soph
Ramel, allerede for Faderen ere hensove“
De andre som endnu ere ved Live, ere Ærlige
Velbr. Frue Else Ramel, Hr. Christim

Barnekous til Vedskøfle, Æ. og V. Go
Kamel, og Velbr. Hans Ramel, samt I¬
Anna Kamel.

Aar 1633 der Hr. Hendrich Kamel *
sine egne Ærinder at forrette, var udrevste e
Lanre Holsteen, blev han af Høylovlig Jo¬
kommelse Konning Christian den Fierde, o
digst forskreven til Glykstad og der hansige
indstillede, maatte han paatage sig Landsdon

mers Bestiling i Skaane, samt strax efie
g
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ban havde der sammesteds giort sin Eed, forføye¬
de sig her ind i Riget igien. Denne Bestilling
forestod han berommeligen og med en roelig Sam¬
vittighed paa ere Aars Tind, og kand man med
Au Sandhed sige om hannem, at han som en
Mofrygtig og retferdig Dommere, havde altiid
den Allerhøyeste for Øyne; Han randsagede
Randgiveligen de Sager, som han skulle døm¬
vite udi, og grundeligen overveyede alle Omstæn¬
heder, han skaffede enhver, Riig eller Fattig,

aden Persons Anseelse, Lov og Ret, som og lod
og tydelig kiende af det, at mestendeels allehans
Domme af Kongen og Rigens Raad til Herre¬
vgg bleve kiendte ved Magt at stande.

Der kand derfor ey med Sandhed siges af no¬
Pru, at han nogen Tiid enten forvildede eller
rsvildede Retten. Mev han var udi alle hans
Hrd og Gierninger en oprigtig, trofast og san¬
frne Mand, som elskede Ræt og Rætfærdighedog

hadede aul Uræt.

Som Hr. Hendrich Ramel imdlertidfandt
for Vanskelghed, Møve og Besvering, i den¬
ne Bestilling, var han af den Sal. HerreHøy¬
lovlig Jhukommelse, paa det allerunderdanigske
begierendes, at han derfrg maatte komme hvil¬

ket han og efter lang Anmodning erholdt.

Aar
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Aar 1637. begav han sig til sin Gaard Be¬

keskouff, og søgte der at leve for sig selv udi Rø
lighed. Men eftersom bans synderlige Skikkelg
hed nu var bleven bekiendt, og man vel vidske
at han var saadan en Mand, der kunde bettesk
høyere Bestillinger, blev han anmodet Aar 164
at være Hof=Wester paa det Kongelige og Ade¬
lige Academie Sorøe; Hertil lod han sig øo
øilligen bevæge, betænkendes det, som han vi¬
Gud og sit kiære Fæderneland skyldig, u-anse
han dog vel vidste, hvad Vanskelighed samm¬

Bestilling var undergiven.

Den Tid hanvar paa dette forbenævnte Sto
som Hof=Mester, udrettede han meget Govt
som baade kunde være Ungdommen til Nyssk
saavel som Academiet til stor Fordeel og Berom,
melse; Han havde flittig indseende med Ungdøm.
men, at de baade udi Boglige Konster saao¬
som andre adelige Øvelser kunde forfremmee
an holdt dennem udi tilbørlig Disciplin, søge
deres Forbedring ikke alleeneste med flittig 2e¬
syn, men endog bed idelig og alvorlig Forme,
ning, han forhvervede hos Hans Kongel. Ae
jest. Kong Christian den Fierde nu Sl. Ho¬
lovlig Jhukommelse, adskillige Privilegiet E
Soers Academe, sig selv til en evig Afminden

se og Stædet til største Berømmelse.

46
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Der han paa niende Aar med stor Umage
gavde forestaaet denne Bestilling, og begyndte at
finde adskillige Anstød og Svagheder, kiededes
van længere at være ved samme, og dets Aarsag
19de sig af dermed, meenendes at ville leve sin

svrige Tiid for sig selv udi Rolighed.

Men eftersom Gud havde begavet hannem med
hoy Forstand og synderlige Egenskaber, hvilke
van ved daglig Øvelse og Forfarenhed udi for¬
ige Bestillinger havde forhvervet sig, blev han
* Hans Kongel. Majest. vores nu Allernaadig¬
sde Herre og Konge Aar 1649. forordnet til at
øere Rigens Raad, og forlenet i Aaret 1650,
orstkmed Herregvad Closter, ogsiden Aar 1652,

ved Migens Land; Udi denne hans Bestiling,
viskedehan intet høyere end med Raad og Daad
Allene sit Fæderneland, og søge for alting Guds
vegbns Tre og sit Fædernelands Velfært.

Mvad ellers hans Liv og Levnet anlanger, da
vuder der altid været ustraffeligt. Han elskede
Gud og hans Huus, og lod Gud til Ære, op¬
iggeogsorne Kirkenpaa hans Fædrene Gaard,
samt prydede den med girlig Altare og Præoe
føndet. Han varen slilnig KirkeGængere samt
Ordets Læsere, og eiskede Ordets Tienere, hvoir
Gavn og Beste han af yderste Formue forsreme.
mede.

Imod
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Imod sin Næste var han oprigtig og tienston
lig, omgikkedes alle venligen og vel, der fandte¬

og ingeu Falskhed eller Forestillelse hos hannem:
Hvad hans Mund talede, det meente hans Hieb¬
te, og naar han sagde et Ord, da kunde man
laae sin Liid dertil; Hanforagtede ingen, vidse

mod alle at forholde sig tilbørligen.

Imod sin kiereste Frue Margrere Skeel
lod han see Fornust, Kierlighed og Fromhev¬
hvorfore hun nu er sat i des bedrøveligere TF
stand og største Sorg over hans Død, som i

drog sig saaledes:

Der Hr. Hendrich Ramel var reyst ope¬
til Fyen, fornam han vel nogen Begyndelse *
Svaghed, usanseet han ikke synderligen agtee
det, thi der han var kommen til Elmelunde
Gaard, befandt han sig nogle Dage ret vel i¬
pas, og som han erindrede, at det var ro 92
epve Aar siden han kom udi Egteskab med bam,
Frue, sagde han hende det, takkende Gud Fo¬
et meget lyksaligt Egteskad og for gode lyde
Børn, samt anden Guds Velsignelse.

Den 28 Sept. som var om Onsdagen ime,
lem elleve og rolv blev han hart syg, og E
nam Begyndelse til en Feber, og som han o
meget Afmægtig, kunde han ikke Se. *nFichen
dag, Dagen derefter gaae til Kirke, men o¬
at hans Frue vilde læse for hannem, som

S
skeede.
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Siden laae han stille et par Dage derefter,
nen som hans Frue fornam at Feberen indfandt
i8, blev der sendt Budefter den hæderlig oghøy¬
serde Mand Georgins Kruck, offentlige Læ¬
dere paa det Kongel. og Adelige Academie So¬
øe. Imidlertid der var Bud efter forbenævnte
Voctor forblev han med største Taalmodighed
stor Afmægtighed, dog beklagede, at han ey
unde fuldbyrde sit Forsæt, at gaae til Alters
sæstkommende Søndag, men maatte sætte det
P til om Onsdagen. Om Mandagen kom
Doctoren til ham, som, (efterat den Sl. Her¬
vrom Onsdagen med sin Frue havde commu¬
ueeret) meddeelte ham adskilige Lægedomme
omme Dag, som han paa Sielens Vegne
a eureret med den Himmelske Lægedom. Men
vig hans Frue fornam ham at være meget syg

ot hun om Torsdagen til ham og talede ad¬
inlgt gudeligt med hannem, hvilket han med
undagt anhørte; Herpaa lyste han Velsignel¬
oer sig selv og befalede hende og Børn i
vuds Vold, samt ønskede at Gudvilde beva¬
ke hans kiere Fæderneland. Os som hame
Poybedrøvede Frue ikke, for Graads Skyld,
kunde længere tale med hannem, bad hun Ør¬
ans Jørgensen Gnds Ords Tienere til Er¬
melunde Kirke, at han og de andre got Folk,
ogn vare tilstæde, vilde giøre Bon for hannerg
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at Gud vilde lindre hans smerte, som og skee
den 6 Oct. da han hensov paa Ermelund

Gaard paa Møen.

Hans gandske Alderstrakte sig til to og halv
eredsindøryve Aar og fire Maaneder.

Egs
Bag Klage=Talen findes adskillige

nemlDigter, der har følgende til Forfattere:41.) Professor Laurenbergt har vedet
adVers i det Kongelige og Adelige Sorøe
admies Navn, viist deres Bedrøvelse over
Kmiets forrige Hof=Mester; 2.) samme

har forfattet et andet paa Latin, da Liig=Tam¬
9“

over denne Sal. Herre skulde trykkes:
giort af P. Bering; 4.) og 5.) af Constov
rin Cramer; 6.) samme Author har giordt —
andet paa Tydsk. Herudi tillegges den Afdsn
en Titelsom eyer meldt i Liig=Talen, neml. athe¬
var General=Kriigs=Commissarius i Sken
ne: 7.) et paa Grædsk, Latin og Tydsk er Fo¬
attet af Johanne Hieronymi J. Kndhen
som i samme tillegger den Afdode forrige Tim,
General=Kriigs=Commissario, erforbene
Tnopf, melder at Hr. Ramel skulde være Fo¬
Aarrsoo, daderdog forheniküig=Taleneringge,
athanvarfødt 1601z det 8de ogsidstehar Case¬
Balthaz. Chønechen giort, et andet paa
tin, ogetpaa Dansk ere Horde=Klage tildenen
dødes Frue Flargrere Skeel.

4
d



ArdentissimumlocisæternæDesiderium,
Præsentissimum causis modernæ

Refrigerium.
Længsel efter Guds Venskab og Naade,

Er bæste Trøst iTrængsel og Vaade.
Oct udvises klarlig

den 73 Davids Psalme b. 23.24.25. 26.
som blev fremlagt, og begiæret at forklares

i Lüig=Sermon,
Den Tiid

Erlig og Velbyrdig Frue,

Frue Fnna Brahe
til Loberød, ic.

Jendes Salige Liig og Legeme, i en fornemme,
søperlige, adelige Freqventz og meget Folkrige
øuds hellige Børns herlige Forsamling saa he¬
Frligen met Jordefærd til Lunde Domkirke,

blev henledsaget, den 19 August. Anno

Christi 1635.
Prædiket afMat Jensøn Medelfar D.

S. L.aghnver Herren Atd for Øyne; tbi ban erhos
min høyre Haand; Derføre bliver jeg vel ved. Øer¬
fore glæder mit Hierte sig, og min Ære fryder sige

Smr Kied skal ligge tryggelige
Psalm. 16. v. 8. 9.

prnker Tigtenboskn g Meleier Akeryes.

For¬N
Augustus 1753.
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eF Jorfatteren har indrettet det Tilcgnce
Eod Skrift som er trykt forved de¬,
ÆÆM Klage=Tale, til Frue Annæ Brah¬
4 4 amtlige Syster=Børn, Spogere *
Arvinger, som have været Ærlig og Velbyrdge,
1) Hendrich Kamel til Beckeskouf Lan,
dommer i Skaane, Kongl. Majests. Befalinge,
mand over Froste Herret og Helgene=Kim,
Lehn, medhans Huus=Frue Margrere Skke¬
2) Æ. og V. Thønne Friis til Hesselagge“
Kongel. Majests. Befalningsmand paa Steb
holm, samt hans Frue Velbr. Frue Leem
Bernekov. 3) Æ. og V. Henning valcke¬
dorff til Glorup, Kongel. Majests. Pem¬
ningsmand over Oetense Gaard, tilligem,
hans Huus=Ære Frue Anne Bernekov. *
Æ. og V. Malte Juel til Giessinggaa
Kongel. Majests. Befalningsmand over Loge¬
skianstads Lebn, og hans Husfrue Ærig ,

SEøVelbr. Frue Anna Kamel.
Jomfrue Leene Ramel til Ougbygs“
6) T. og V. Jomfrue Merre Bernekod)
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Tllinge. 7) Ærlig og V. Jomfrue Sophia
Kamel til Eyestrup.

Efterat Forfatteren udi Fortalen har forklaret
øse Ord: Frygt Gud, giør hvad Ret er,
forlad dig ikke paa Menneskene, melder
vun vidtløftig angaaendesden Sal. Frues Levnet
VAfgang, hvorafdet meest mærkværdige er dette.

Aar 1576. den 19 Febr. Søndagen om Ar¬
Veyderne i Viingaarden, ved 12 Slet, er Sl.
grne Anna Brahe fød paa sin Fæderne Gaard
Adskøffle Gaard udi Skaane Hun havde
A Fader Hr. Henrich Brahe til Vidskøffle,
Danmarkes Riges Raad, og Besalningsmand
øgd Boringholm, som vargift md Frue An¬
amp; Cort. Hendes Farfader var Æ. og Velbr.
dens Brahe til Vidskøffle. Hendes Farfa¬
der E. og V. Jens Brahe til Vidskøffle.
Aendes Farmoder Frue Anne Bilde til Løbe¬
øo. Hendes Faders Farfader Æ. og V. Hr.
orel Brahe til Krogholm, Ridder. Hen¬
ap Faders Farmoder Frue Anne Broch til
Hammer. Hendes Faders Morfader Æ. og
V. Hr. Eske Bilde til Svanholm, Ridder.
Danmarkes Riges Raad, Hofmester. Hendes
Faders Mormoder Frue Sophie Krumedige.
Hendes Farfaders Farfader Æ. og V. Hr. Axet
Brahe til Tostrup udi Skaane, Ridder.
Hendes Farfaders Farmoder Frue Mlarine,

Lun¬N2
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Lunge Hr. Thyge Lunges Dotter. Hende¬
Farmoders Farfader Æ. og V. Hr. Pedet
Bilde til Svanholm, Ridder. Hendes Fm¬
moders Farmoder Frue Anne Gyldenskierm
Knud Hendrichsøns Dotter. Hendes Fm
aders Morfader Æ. og V. Hr. Lars Brøb

til Æstrup, Ridder. Hendes Farfaders Moo
moder Frue Else Laxmands, Hr. Pede¬
Laxmands Dotter af Hammer. Hende
Farmoders Morfader Æ. og V. Hr. Hendrim
Krumedige til Valen, Ridder. Hendes Fo¬
moders Mormoder Frue Anna Kud, Hr. Jo¬
gen Ruds Dotter til Vedbygaard. Heno¬
Moders Fader Æ. og V. Thage Thott o¬
resøn til Erichsholm, Ridder, Danmark¬

Riges Raad. Hendes Moders Moder Æp=o
V. Frue Else Ustand. Hendes Morfaden
Fader Æ. og V. Otte Andersøn til Uie¬
Hendes Morfaders Moder Æ. og V. Frue Lo
rine Thages Dotter til Hæs. Hendes Po¬
moders Fader Æ. og V. Hr. Holger Ulsten
til Skabersiøe, Ridder og Danmarkes Rg¬n
Raad. Hendes Mormoders Moder Frue Fo¬
le Hackes til Hicheberg. Hendes Morfianen
Farfader Æ. og V. Hr. Anders Stile,
til Piæs, Ridder. Hendes Morfaders Fon¬
moder Æ. og V. Frue Anne Rosenspar *.
Jacob Torbensønø Dotter til Skathe,
Hendes Moders Morfaders Fader Æ. og7
Hr. Gregers Ibsøn til Skabersige, Ro¬
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vendes Moders Morfaders Moder Frue Else
Silde, Hr. Torben Bildes Dotter til Ege¬
de. Hendes Morfaders Morfader Æ. og V.
R. Thage Hendrichsøn til Brømme, Rid¬
ver. Hendes Morfaders Mormoder Æ. og V.
grue Rarene Thornekrang Hr. Christen

Alichelsøns Dotter til Rye. Hendes Mormo¬
ders Morfader Æ. og V. EIiels Hack til Hi¬
Heberg. Hendes Mormoders Mormoder Frue
Lale Brostop, Hans Brostrups Dotter til
Commerup.

Af disse Adelige Forældre havde den Sal.
Grue sin Udspring, hvilke vare iblant de ypperste
ø gleveste af den Ridderlige Stand her i Riget;
den eftersom den afdøde Frue vel betænkte, at
et var ey nok at være kommen alleene af Ade¬
ig Vyrd og Stamme, uden man med adelige
Hyder beviser at man træder i Forfædrenes be¬
vunmelige Fodspor, saa forte hun saaledes sin
sernige Stand, at hun og af sine egne Adelige
Hyoer berommes, baade isin JomftueStand,
Ertesmg Egsaa.

Ivendes JomskueStand, blev hun af sine
goreldre Tust og Formanng til Herrenopdræ¬
get indtil hendes Aders spvende Aar, da hele¬
des Sal. Fader Henrich Brahe naadigst blev
forlehnet med Boringholm, der at være Fom¬
sel. Majest. Befalningsmand og Lands=Herre

MenNg
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Men eftersom hun da var saa meget ung at før
over Vandet, begierede hendes Moders Sysi
Frue Tale Tot til Urop, at hun maatte ove¬
lades hende til videre Fremdragelse nogen Stulk¬
Og forblev hun saa hos hende to Aar, imedem
hendes Sal. Forældre vare paa Boringholm

Der de to Aarvare forløbne, hiemsøgte Gm¬
hendes Sal. Fader med stor Svaghed, saahim¬
ikke tænkte hans Leve=Tiid at være ret længe
hvorfore han begierede, at ville see og tale mm¬
denne sin unge Dotter, for han forlod Verdem
Saadan hans velmeente Begiering blev og
terkommet, saa hun forblev hos hannem inde
han ved Døden afgik.

Efterhendes Faders Død, holdt hendes Moo¬
hende hiemme hos sig selv, hvor hun udi Te¬
og en Adels Jomfrue sømmelige Øvelser og 2¬
denskaber saaledes tog til, at hun forsin Doo,
hed og Tugtighed i Omgængelse var allebedgge,
lig; Gud velsignede hende og med en forstandge,
from, fornem og Velbyrdig Husbond og Co¬
fele, nemlig Æ. og V. Mand Steen unnge.
øn til Holmgaard, da Hans Kongl. Mae,
Befalnngsmand paa Rronborg=Slot,
paa Bahuus Lehn, og derefter paa Varberge,
Slot, hvilken Aar 1604 blev Danmarkes o.
ges Raad, og Aar 1606 Rigens Marsk ge
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Befalningsmand over Vestervig Closter ud
lland, og Froste Herred udi Skaane.

Samme forbenævnte Æ. og V. Mand Steen
Elhaltesen lod bede om Jomfrue Anna Brahe
vigr 1589, der og blev hannem tilsagt Aaret
Verester.

Aar 1592. den 8 Oct. fiorten Dage efter
ilchaelis blev deres Bryllups Høytid holdet og
rrdstet paa denne Sal. Frues Fæderne=Gaard
vidskeffleGaard i Skaane, i hendes Aders
srrende Aar; Og endog hun i sine unge Aar
ivod sig i Egteskab med den Husbonde, som
øget nær havde hendes Aar og Alder dobbelt,
advldste hun dog at føye sig saaledes efter ham
vlde mirten Aar de vare tilsammen udi Egte¬
ud, at deres indvortes Omgængelse var baade
viselig og behagelig, hvilket kand ses af de be¬
gelige Ord han udi sin Skilømisse fremførdte
vigadende den afdøde Frues store Omsorg og
Perkesorg for hannem, hvilket vidtløftig findes
dort udi den Sal. Herres prentede Lig =Præ¬
dren holden af min Formand, hæderlig oghøv¬
vid Mand Mag. Povel Morrensen, Super¬
nendent over Skaane Stift, i Lunde Dom¬
ike den 1 Oct. Aar 1611,

Den Sal. Frue har ellers ogsaa med egen
Saand i hendes Testament,

Liig¬hos hendes
Præ¬N4
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Prædikens Text disse Ord opskreven: Aar 161
den 22 Aug. kaldede Gud min Sal. Husboni
fra mig, Gud give ham den evige Roe og Ge¬
de, og unde mig snarlig at finde hannem det
Dette kand klarlig bevise hvor eenig de maa ham

levet sammen her.

I sin Enkestand, lod den Sal. Frue Anmen
Brahe, stedse baade i Medgang og Modga
see en andægtig og alvorlig Gudsfrygt, idet he¬
ikke allene sogte flittig til Kirken, for at høre
det, og bruge det hellige Sacramente, menem¬
og hiemme hos sig selv paa sine Gaarde lod soe
dike for sig baade om Søndagene, og undertiee
om Søgnedagene, naar hendes Helbred o
Veyerlig forhindrede hende at komme i Kii¬
Ja hun læste selv flittig baade i Bibelen og
andrelærde Mænds gudelige Skrifter, samt hoom¬
sit Huusfolk til Gudsfrygt, hvilke hun Molgen
og Aften lod opkalde paa Fruerstuen for at h¬
re Bøn. Ogsom hun var en Esskere af Øim¬
saa var hun og en Elskere af de Ordets Prem
hvilke med Flnd forrettede deres Embede, o¬
vede ustraffelig, i sær kunde hun meget got o
sine egne Præster, for deres Lærdoms Retsinge
hed, og Levnets Skikkelighed, hvis Indkomen
hun ev formndskede men formeerede, og tilge,
sime Tienere at tende rætfærdigen baade il g¬
ken og Kongen; Og selv gav den Sal. Fen.§
vis Deputat og Genandt til sine Præster. 4
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sorudenlagde den Sl. Frueer rusindegode enckene
Daler in Specietil Gaarstang Prædikestoel,

Plsaarlige Rente rredsindøryve Dalerin Spe¬
Maarligen skal erlægges til Trinitatis Søndag,
Ifølge nu værende og efterkommende Præster
* Gaardstang og Hulumbye Sogne=Kirker,
oer en Uge=Prædiken, som skulde holdes i Gaard¬
nnge hver Uge (Høsten og Vaaren undtagen)
ae ikke om Ugen anden ordinaire Tieneste blie

der holden.

Ogsaasom velbemeldte Frue Anne Brahe
vuid havde Lyst til flittig at forbygge og forbedre,
nddg girligen staffere sine Herre=Sæder Løbe¬

Pog Hviderup, saa forglemte hun ikke hel¬
arbyggepaa Herrens Huus, hvorpaa Gaard¬
vug Krke, som er Sogne=Kirke til Hvide¬

od, kand tiene til Exempel, til hvilken Kirke
vulikke allene lod føre Bygnings Materialia,
torr for sim Død, gorde Tigningmed Bog¬
eseren, som skulde opreyse Taarne=Spiret

øelækkedet med Skiever, men endog tilforn
ddet Prædkstoelen og Ater=Tavlen med kostbar
Redker= og Maler=Verk zirligen bepryde, samt
3ver dertl Alter=Klæde og Messe=Klæder, ogder¬
vrnden giret Kirken med det konstige og kostbare
rorument, som der findes, bunhar og derfor
Kvilder begiære Kirkens Tjende sig at uifæste,
Vnogenanden Kirkens Indkomst sigattilhande
*g at detskulde hende ikke eftersiges, meget mne

dreNo
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dre befindes, at hun havde det foren ringe Slk¬
chi hyd

og Kirken derover var bleven forfalden,
vidste vel, at saadanne Penge legges ien braaden
Pung.

En adelig Godhed og Oprigtighed viiste den
afdøde Frue Brahe mod sine Systers Bøim
fire Sønner og sex Døttre, som baade vi¬
Moder= og Fader=løse, ia fast alle umyndige
hvilke hun lod opdrage udi adelige Dyder og 2

pvelser; Og leverede dennem deres Arvegods
den de ere fremdragne, under Hænderne, ikke fo¬
ringet men forbedret. Den samme Godhed *
Omhue lod hun endog i sin høye Svaghed kien
de for sin Sal. Søsters Børne=Børn, Æind
og Velbr. Sal. Hans Bernekov til Vidsksk
le hans Børn, hvilke hun med Skolemestet *
andre Tilsyns=Personer lod paa sin egen Bekog¬,

ning fremdrage paa sin Gaard, nu de vare bim
de Fader= og Moderdløse, og desforuden affoe,
store og runde Foræringer til dennem efter hemen
Afgang. Hunlod sig desuden altid finde tiem¬,
villig, enten det kunde værei den glædelig e¬
grædelig Tilstand, i Bryllupper eller Begran.
ser; Dog har hun i sin Enke=Stand haft inen
Lyst til Græde=Huset end til Gilde=Huset, dom¬
fore og Gud lønner hende nu efter hendes 2e¬

i det at han haver opvakt saa mange gudfruge,
Hierter blamt Adels=Personer, at gtøre den Se¬
Frues Legeme, den sidste Æres Tieneste 2¬

(0
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som stælden i en Begravelse tilforn, her i Landet
skeed imedens jeg uværdig paa Femten Aars
Lid haver betient dette Stæd.

I fin Omgængelse var den Sal. Frue mod
ige Jevnligetienstvillig, mod Handlende redelig,

ske og stedse i sit Huus en fornuftig Flittighed
I Dnelighed, samt holdt sine Folk til Gavns¬
Rerning, des Aarsag hun var af Gud velsignet

de alene med en rund Ophold i sin Livs Tiid,
enl endog lod efter sig det, som hende efter hen¬
Velbr. Sal. Forældre og Husbonde arveli¬
vilhaver været tilfalden, hvilket huni sin Enke¬
Sede meget havde forøget.

un bar godvillig mod sine Folk, hvilke hun
vealene rundelig gav deres Løn uden Kuur i
der Lid, men endogsaa hialp til Brød hvil¬
fendydereerages, det hun, udi onpesær
det og yyve Aar, hvilke hun var Enke, ha¬
tperoster ere og ryve Par Folkes Brylu¬
per.

Jnt Salge Frue vdste og af et ret he¬
de Her at fodere siue Bonder fia Boo
itendst und enhver uden Persons Anselse,
Ndondeunderstaae sø demem aforurenke, men
vuind ggmedenret udkiær Srrenghed efter
aide og verdslige Love at udrydde Synd og

Sirno. og gkerena hunhenr our domen,
som
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som i deres Ondskab vare forhærdede, saa hi
aikke lod Blod=Penge komme i Pungen KSager, som burde at straffes paa Livet,

bilige
bel mueligt ikke altid af enhver blev saa
udtydt eller optagen, som det ellers tilbørligen“
ter Lov og Ret af den Sal. Frue var giordt, “
anseet man burde i saa Maade vel betænke *
den som i saa mange Aar havde været baade
Husbonde og Hustrues Sted, og havde saade¬
en stor Huusholdning at forestaae, maatte og“

undertiden med Mands=Hierte at giøre en frem¬
met Gierning, det er, at giøre det man nødg
vilde, og lade Straffen følge, som fortient bo¬
Det gik hende nær til Hierte, naar det skm¬
gaae nogen paa Livet, hvilket hun med klagele,
Ord over Menneskens Daarlighed ofte tilkim,
degav.

En overmaade stor Rundhed og Godhed vin
hun de Fattige, hvilke hun ikke alleene laae,
Huus, men endog gav dem et Hospiral, Fo¬
ket hun af Grund havde ladet opmuure til o¬
ved Gaardstang Præstegaard. Til bemem,
Hosvitals og de Fattiges Ophold, Sogneoe¬
tens Ugeneneste i Gaardstang for de Sygte

Sunde, derudi beregnet, haver den Sl. Fem¬,
efter Fundatzens Indhold, som findes udi Lo¬
de Stiftets Landkiste deputeret halv syvem
Tusinde Daler i Specie, af hvis Rene
aarligen skule med a Nødtørftighed forsorge

4
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med hvilke Penge en hver Superintendent o
ber Skaane Stift skulle haveflittig Indseende, at
nllng efter Fundatzen maatte dlive efterkommet;
gt hun var gavmild med Amisse til de Fattige,
ader kom undertiden Jule=Aften 400 a fo0
gerioner til hende, hvilke hun meddeelte baade
Mog Mad. Desforuden hialp hun ogmange
Øge og Skrøbelige af sit Huus=Apothek, meest
der ikke havde Raad til at koste paa Lægedom
9 Medicamenter.

grnke Brahe omgikkedes ellers længe med
Sodlens Lanker, haver og ofte derom været
ndnrnnndt med Svaghed og Skrøbelighed, ha¬
ogi saa Maade ligesom faaet Varsel for at
gile, hvorover hun ogdes flittigerehaver betenke
øøereed sig til sit Endeligt, som endog deraf
aat eragte, at hun inogle Aar haver førtmed
vudi sit Feris=Skun sine Linnede Jorde=Klæ¬
dg hvilke hun uden all hofferdig Verdens Pral
vtil havde ladet berede. Hun førde og altid
Ndig sin Herkomst og Levnets Fortegnelse, saa
Vind Luig Prædikens Text, hvadenten hunvar
Hrylup eler Barsel. Og som hun var alle¬
ge mæt og træt af derte Liv, bad hun Gud,
at hun maatte være vel bereed, og hendes Døds
Sundmaatte være god og kort, i hvilke Ønske
ogblev bonhørt, thi Mandagen den 27 Jul.
vgt 1635. Der hendes kiere SysterSøn, Hr.
vrnrich Ramel i Beckeskausk r. Lande¬

dom¬
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dommer i Skaane, og Kongel. Majest. Beta
ningsmand over Froste=Herret og Helgene Ki
ke Lehn, tilligemed sin Huus=Frue Margre“
Skiel, havde besøgt hende, og taget Afske“

med hende paa Løberød blev hun upasseligø
maatte gaae til Sengs, hvilken Sygdom saasøb
den tiltog, blev der strax efter hendes Begiæring
sendt Bud efter Sogne=Præsten til Hvideriik
efterdi den Dannemand Sogne=Præsten til
berød var reyst en tre Mile Veys ud samm
Præst, hæderlig og vellærde Hr. Peder Som¬

mer Steensøn, Sogne=Præst til Hvideruge,
Kirke og Gaardskang, samt Provst i Frøsk¬
Herred, begav sig og strax til hende, og forve¬
hos hende indtil den 28 Jul. da hun blev meddem
Sacramentet.

Imidlertid skikkede hendes Jomfruer Bud F¬
ter Hr. Doct. □iicolai Foss, Canik til Lume,
Domkirke, og vel=bestilte Medieus her udi Ske
ne, hvilken og det snareste han kunde, kom, me¬
ey tordegive hende andet end noget styrkende m

Til sidst laae hun hen i Stilhed ligesom oo¬
havde vildet indslummet, og hensov i det same¬
paa forskrevne Dag, foruden all Væmodigen
isin Aldersniog halvrredsindsryvende Am

Dahun sagde Verden sit forønskte Faroo
vare tilstede den Sal. Frues Søsters Doom¬4
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Jelbr. Jomfrne Merte Bernekov til Ellin¬
Re, saa og Velbr. Margrere Sandbierg,
Doet. Fofs, og Hr. Peder Steensen samt
andre gor Folk.

24.
24ae S28.

— r8.
2

2

6. 4



For Augusti Maaned

findes uddragen:

1.) Liigprædiken holden over Hr. Ebbe l
feldr Rigs=Raad og Ober=Jägermestn
i Sverrig, af Johan Winoløw, ic¬
in 4to Aar 1689, iligemaade

2) Liigprædiken over sammes Gemahlind,
Frue Hedevig, Grævinde til Slesvig,
olsteen, som er under et trykt med o¬
forestaaende.

Lügprædiken over Ortho Skiel, holde¬3)
af Biskop Casper Eras. Brockmand
trykt in 4to Aar 1646.

4) Liigprædiken over Hans Povelsøn *.
sen, Biskop over Siellands Stist,
□iels Poulsøn, trykt in 4to Aar 1639

5) Lügprædiken over Eiler Ulfeld til Urdk,
holden af Jacob Mathiesøn, rykt *
4to Aar 1644.

6) Liigprædiken over Hr. Hendrik Kamen
æme Gg SSag mudt
Envoldsøn Brokmand, trykt in *
Aar 1654.

7) Liigprædiken over Frue Anna Brag
holden af Mlag Jensøn Medelfar, io¬
in 4to Aar 1635.
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Zanmarkes Store Cantzler Pede5a4

D 2 Greve af Griffenfelderfødden
Pgde 24 Aug. Aar 1637. Hans Fo
EeZorg der var Johann Schum“

uag cher, Vünhandler og Stabe¬
8 A 8 4 Capitain i Riøbenhavn. Ham
Moder var af en anseelig Familie i det Lyme,

borgiske, og heede Maria Mogfeld.

Disse hans Forældre besørgede med an Om
hyggelighed hans gode Opdragelse, fra Bariie,
Been af. Da han i sit Alders fierde Aarblie¬
engang baaret i Skolen, fortælles, en gamm¬
Ovinde meget nøye underveys skal have beskke¬
hans Hænders Lineamenter, og sagde: Ja mm
Søn du har et Guld=Æble i din Haan,
men see vel til, at du ikke lader der falo
fra dig (*). Os

(*) Holberg= Danmarkes Historie Tom. 3. pag. d4
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Da han noget over Aar havde været i Dansk
Skole blev han formedelst sit ypperlige Næm¬
ine baade til at fatte og lære, sat i Kiøben¬
Havns Latinske Skole. Der aflagde han Prø¬
*e paa sin Færdighed i Latinen udi sin Alders
vrende Aar: Thi 164s den 10 Nov. blev holdt
AA Theologisk Doctor=Promotion, hvor han
ere alleeneste efter brugelig Skik opregnede Po¬
inlonerne af Disputatzen, men endog forklarede
samme ziirligen paa godt Latin, til Alles For¬
Aoyelse.

Ved Sr. Hans Dags Tider 1650 blev han
sorsendt fra Skolen til Academiet, i sit Alders
Ferrende Aar. Samme Aar holdt han en of¬
fenrlig Disputatz de Nervis, paa den øverste
vresael under Professor Thomas Bartholin;

aort derefter disputerede han og under Professor
Hie Worm og Müller, og dermederhvervede
Santler Sehesteds Yndest, som den Tiid var
Larron for Academiet.

aar i8sr. tog han Eramen Philosophi¬
vum, og sik Laudabilem. Herpaa lagdehan
sig efter Theologien og de Orientaliske Sproge
Han lagde sig og noget efter Læge=Konsten og
Matematik.

I Januario 16s3. tog han Arrestag, ogfik
ligeledes Landabilem. Faa Ugev derefter præ¬

di¬O3
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dikede han for Dimis, i Trinitatis Kirke, o
var, da han nu havde endt sit Academiske Lød,

sexten Aar gammel. I dette samme Aar døde
hans Fader, Johan Schumacher i en san
madelig Tilstand, at hans Moder maatte gait
fra Arv og Geld.

Schumacher kom derefter i Biskop Broch¬
mands Huus, hvilket aabnede for ham Veven
til hans paafølgende Forfremmelse: Som Sak¬
Kong Friderich den Tredie spiiste engang høø
Bispen, hvor Schumacher da tillige med fies
re giorde Opvartning, og ved den Leylighed gioe,
de sine Sager vel frem for de andre, lagde Kom
gen Merke dertil, og spurgte Bispen: om ha
var hans Søn: Bispen sagde ney, men dog “
han mig lige saa kier formedelst hans store Sik¬
dets Gaver.

Formedelst Bispens Recommendation, ble
Schumacher tillagt af Kongen et Stipendium
paa tre hundrede Rdlr. aarlig at reyse med¬
udi tre a fire Aar.

Schumacher, som af Bispen havde faaete
og anden nyttig Formaning, begav sig paa oen

tille
udenlandske Reyse 1653. i Aug. Maaned,
ge med Thomas Finche, som siden blevoffem

I
lig Lærer paa Kiøbenhavns høye Skole.

besde fem paa sierre Aar han var Udenlands
9g
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søgte han de fornemmeste Universiteter Kostok,
Leipsig, Leiden, og tilsidst Oxfort i Enge¬
And, hvor han formedelst sit klygtige Hoved var
vuldet afalle, og var af de Lærde saa høyt anseet,
at hans Billede er bleven opsat iblant delærdeste
mænds Skilderier paa Bogsalen i Oxforr.

I Engeland skal en af de offentlige Lærere i
Øtterne=Kiger=Konsten have stillet ham hans
Farivitet, og da forud spaaet ham, at han vel
skulle bringe det meget høyt i Verden, men ved
a ringe Ting blive nedstyrtet fra all sin Ære og
Værdighed.

Fra Engeland drog han til Paris i Fran¬
rreg, hvor han giorde sig bekiendt til Hove, og
undlaøde sig Yndest; Derfra fortsatte han sin
Negse over Rom til Venedig, men fra Vene¬
vg igiennem Tydskland hiem til Fædernelan¬
vo; Underveys skal han have erkyndiget signøye
imn Stats Sager ved de fleeste Hoffer han pas¬

serede forbi.

Nedens han var Udenlands, førte han sitig
Brev=Vexling med sin besynderlige gode Ven,
Professor Rasmus Windingi Riøbenhavn,
og brugte Schumacher denne Opskrist til de¬
vede Binding= Caro Seipioni, Vinding
derimod igien til Schumacher Seipis Er
koni, hvilket var saaledes forud aftalt imellem deren

DaO4
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Da han var hiemkommen, fandt han alleting

forandret; Enevolds Regieringen var indført,
Brochman var død, og fast all Leylighed vat
ham betagen, at faae Majesteten i Tale. D¬¬
over erhvervede han sig en Secretair Pladshoe
Vice=Cantzler Holger Wind, hvor han aarlø
skulde nyde ro hundrede Rdlr. i Løn med oe¬
dere. Idenne Condition banede han sig Veven
til all sin opnaaede Værdighed og Lykke i Ver
den, og det saaledes: Da han denne Forretning
en ro Aars Tild havde forestaaet, fik hans Herr“,

Vice=Cantzleren, Befalningat forfatte et Prose“)
som af Kongen selv skulde eftersees, førend det
maatte reen=skrives; Da Vice=Cantzlerennu, fod
medelst sin Upasselighed, ey selv kunde bringe
samme Project til Kongen, bliver det forseglel
og givet Schumacher for at bringe det til Ho
oe. Schumacher tager sine beste Klæder pav¬
gaaer op til Slottet men i Steden for, efle
sin Herres Ordre, at levere det til en Page,oe¬
gjerer han selv Forhør hos Kongen. Eftero
han var bleven indladt, leverede han strax or¬
forseglede Brev fra sig, gik derpaa uden forGe
maks=Døren, ventende paa Svar. Saafnae
Kongenhavdelæst Papiiretigiennem, kastede Hom
Majestet det hen paa Bordet, og, fuld af Mie¬
fornøyelse over Concepten, svadserer frem og im¬
bage paa Gulvet, uden at tale noget Ord, doe¬
te merkede Schumacher, dristede sig derpaa“
trædeind og tale disse Ord: „Allernaadigste Kon§
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28el Jeg er den Person som Deres Majestet
nkastede sin store Naade paa, da jeg for nogle Aar

, ogvsiden var i Biskop Brochmands Huus
vubærdig blev tillagt, saavel af Eders Majests.
nlom af Universitetets Cassa, Penge til at reyse

ymed, og haver jeg opholdet mig saavel ved A¬
neademier, som Hoffer for at øve mig i Vi¬
ndenskaber og Stats=Sager, og at giøre mig
ydeqvem til Kongens og Landets Tieneste.) Ef¬
erat dette var sagt, erindrede Kongen sig strax
sans Person, og giorde ham adskillige Spørs¬
Aaal, som han alle med Færdighed besvarede
Lil sidst bad Schumacber allerunderdanigst
A Hans Majest. ville værdige ham med Com¬
munication af Brevets Indhold, saasom han,
som han sagde, muelig kunde blive saa lykkelig
i treffe Hans Majests. Tanker. Kongen sva¬
fede Ia, og flyede ham Brevet. Da Schu¬
nacher havde erfaret, at dets Indhold var om
Srankrig, udbad han sig en halv Time til sin
Loncept. Kongen svarede: Ja, end en heel
Eime. Schumacher opsatte Projecten i en
vost, og leverede Hans Majest. den, hvilken
Kongen med Forundring læste, og sagde i Het
et rer min Søn, saaledes vil Vi have der

Saafnart Schumacher havde aftagt den¬
ne Prøve paa sin Duelighed hos Kongen, biev

han5

(*) Saaledes fortæller Hr. Baron Holberg det i ham
Danmarkes Historie Tom. 3. pag. 644¬
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han strax Secrerair i det Danske Cancellie, o
nogen Tiid derefter baade Kongl. Archivarins
og Bibliorhecarius.

Kongen pleyede tit at gaae alleene op paa B
bliotheket, og der at forslaae Tiden. Naar u

Schumacher vidste, at Kongen havde noge
oigtigt at pønse paa, lagde han de udvaldesse
Boger, som handlede om saadanne Materier op¬

slagne paa de Pulpeter, hvor Kongen pleyede a
staae; Dette blev til sidst af Kongen i Agt tæ¬
get, og hialp uden Tpivl meget til Schume
chers Forfremmelse.

Aar 1665 blev han indsat i Skat=Kammek
Collegio, og viiste da ved en given Leylighednge
Prøve paa sin Duelighed. Thi da den Keyser
lige Gesandt havde holdt sin Audience=Tale pan
Latin, som igien staaende Fods skulde besvares“
samme Sprog, forrettede Schumacher det i
Kongens særdeeles Fornøyelse, og til sin egen
største Roes, hvorover han kort Tiid derefter
Aaret 1667. blev forfremmet til Kongens Ge
heime Cabinets=Secretair.

I denne Betiening raadførte Hans Majes
sig med ham i mange Tilfælde; I Besynderlige
hed haver Sal. Kong Friderich den Trede
betient sig af Schumacher, da den nye Kom
ge=Lov skulle forfattes 1665, hvisken, i Hem

scene
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seende til sin Fuldstændighed og Grundighed, saa
V det Danske Sprogs Næthed og Zürlighed,
sidksom vidner om Schumachers Duelighed.
Samme Konge=Lov blev først giort offentlig be¬
vendt under Sal. Kong Friderich den Fierde
Aaret 1709. den 4de Sept. Originalen til
denne Konge=Lov, som med Schumachers e¬
Ren Haand er skreven paa Pergament in Folio,
viver stedse indtil denne Dag brugt ved Konger¬
des Salving.

Aar 1668. blev Schumacher virkelig Can¬
Eelle=Raad, som var den sidste Forfremmelse
under Sal. Kong Friderich den Tredie. Den¬
de Sal. Herre vilde ey ophøye Schumacher
sormeget; thi han havde udstuderet hans Sind,
o merkede, at han i middelmaadig Stand best
vunde conservere sig selv, og tiene sin Konge
erfore skal han paa sit Yderste have recommen¬
eret Schumacher til sin Søn Kong Christi¬
v den Femte, med disse Ord: At han skulde
enene sig af Schumacher, som den, der
runde bruges ril alle Ting, men dog der¬
Hos see vel til, ar han ey ophøyede ham
til alt for stor Ære og Værdighed, saa¬
som han i samme ey vidste ar skikke fig.

Da Kong Friderich den Tredie var død,
leverede Schumacher Konge=Loven, som a
Sal. Kongen selv var underskreven, og forsegtee

til
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til Hans Søn, Kong Christian den Femte
udi en privat Audience den 24 Febr. 1670; Hon
udbad sig da i Særdeeleshed den nye Konges Ym¬
dest, som erklærede sig sær naadig imod ham, o

derhos formanede ham til Troskab, Flittighedøg
Oprigtighed.

Kong Christian confirmerer strax efter sn
Regierings Tiltrædelse, Schumachers B¬
stalling som Ober= og Geheime=Erars=ø
Cammer=Secrerair, beskikker ham til Asses¬
sor i Høyeste Ret, og faa Dage derefter til si
virkelig Geheime=Raad, hvilket foraarsage“
ham manges Misundelse.

Han giorde herpaa samme Aar et meget riigt
og anseeligt Giftermaal med Præsident Ham
Tansens Dotter, Catharina Mansen,*
meget deyligt og fornuftigt Fruentimmer, somb
først var femten Aar gammel. Hun vidste de¬
at skikke sig efter hans Sind, og var derfor sær¬
deeles elsket af ham, saa at han fast ey ville lae
sig trøste, da hun kort derefter døde udisin førs¬
Barsel=Seng.

Aar 1671. den 7 Junii var Schumache
med ved Kong Christian den Femres Sm¬
vings=Act i Friderichsborg Slots=Kirke; Pm
bar den Tiid Guld=Budiken, hvori den kose,
lige Salvelsens Olie var, tilligemed Konge oe¬

pen
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den, som med hans egen Haand var skreven,
indbunden i Gyldenstykke, af Sal. Kong Fri¬
derich den Tredie egenhændig underskreven
samt med det Kongel. Segl af puurt Guld hos¬
hæstet, som var giemt i et Sølv=Fouteral, hvil¬
et han alt lagde fra sig paa Alteret, førend Kon¬
Gen kom i Kirken. Efterat Salvingen var for¬
de reyste Kongen tilbage til Kiøbenhavn;
Schumacher fulgte med, og sogte med en u¬
srættet Fliid ved alle Leyligheder at fastsætte sig saa¬
Edesi Kongens Naade, at hverken den Indskræn¬
kelse i Sal. Kong Friderich den Tredies Re¬
Eommendation til sin Søn Kong Christian den
Jemte, (som før er meldt) ikke heller hans Ef¬
ekstræberes Misundelse, kunde giøre ham nogen
Sinder.

Som Kongen raadførte sig med ham i alle
øigtige Sager, og meget vel kunde lide ham,
vted han kort derpaa ophøyet i Adels=Standen,
inige med hans Broder Albert Schumacher,
der Stedenfor Schumacher blev kaldet Gyl¬
vrnisearre ligesom han seiv fik da det Navn
Hriskenfed. Hane Broder var og dengang
allereede blevet Schoutbynachr ved Kongens
Flode, meest for Griffenfelds Skyld.

I denne Værdighed var det nu, at Griffem
feld formaaede Hans Maiest, til at fornye den,
saa got som forglemte, og i to hundrede Am

ey
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ey brugte gamle Dannebroge Ridder=Ordenl.

Dette Griffenfelds Raad efterfulgte og Kong
Christian den Femte, og Dagen, efterat Hen
des Majestet var bleven forløst med Cron=Prinß
Friderich, som var den 12 Oct. 1671. beæredt¬
Hans Majest. nitten Personer med denne Ok¬

y
den paa Kosenborg Slot i Kiøbenhavn
blant hvilke Griffenfeld var den riende i Tallel¬

Nu havde Griffenfeld faaet alting efter Øw¬
ske, Kongen kunde særdeeles lüde ham, og der
og beviiste ham en synderlig Naade efter den am¬

den; men der hører meget til at skikke sig i ena
for stor Medgang. Det som hialp meget in
Griffenfelds Undergang, var at han i dennke
Tiid lagde sig ud med Stadtholderen Ulrich
Friderich Gyldenløve, havde han stræbt u
i de gode Dage at giøre sig fleere Venner blam
de Store og Adelen, eller i det mindste ey giont
dem adskillig smaa Fortræd, tordehan have havt
godt deraf, da hans Lykkes Soel siden begyndse
at dale.

Alting tegnede sig endnu godt for ham, doø
var Aaret 1672. et bedrøveligt Aar for ham, eo
terdi han i samme mistede sin dydige Frue i hele,
des første Barsel=Seng den May som var den

sørrende Dag, efterat hun var forløst med e
deylig Dotter, der i Daaben blev kaldet Char¬

lorta Amalia. Hun var sexten Aar da hm
oo
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døde, og havde været gift med Griffenfeld er
Aar, sex Maaneder og sexten Dage.

Aar 1673. bestigede Griffenfeld det høye¬
ske Ærens Trin, da han ey alleene fik Ridder¬
Ordenen af Elephanten, men endog blevsto¬
a; Cangler i afgangne Hr. Peder Reetzes
Sted, hvilket alt kand sees af hans Grævelige
Oploma, som blev ham samme Aar meddeelt
V November Maaned, og det i hans Alders
iek og rredivre Aar (*).

Da Griffenfeld var bleven Greve og Sto¬
* Cangler som sagt er, forrettede han Kon¬
Fus og Rigets Sager med en utrolig Færdig¬
vid, lagde sig fornemmelig efter Stats=Sager,
o til den Ende førte en stor og geheime Brev¬
Dexling ved alle Hoffer. Ved saadan Leylig¬
*d blev Griffenfeld længe forud bekjendtgiort
Gesandtskab, som udi en vis Affaire var be¬
rnt fra det Keyserlige Hof til Danmark, hvoro¬

amp Griffenfeld sagde til Kongen: Det kom
vuun for, at en Gesandt snart skulde komme fra
vegjeren, for at handle om den og den Ting;
nongen spurgte, hvoraf han vidste det. Griffen¬
vid svarede, at han giettede det af Tidernes
vistændighed, bad derhos at Kongen vilde teg¬

ne

) See hans af mig i Aaret 1745. udgivne omstende¬
lige Levnets=Beskrivelse Tom. 1. pag. 69 til 82.
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ne det hos sig selv, og Gesandten, naar han
kom, maatte faae det Svar, som Griffenfels
foreslog. Lang Tiid derefter kom og Gesandten
udi samme Ærinde, som Griffenfeld havs
talt om, og fik af Kongen samme Svar, som
forhen af Griffenfeld var foreslaget. Gesanb
ten undrede sig høylig herover og sagde til He“
rerne, som stode hos ham: Jeg har ofre væ
rer udskikker af min Herre til adskillige
Hoffer, men jeg har aldrig fundet en san
fornufrig Herre, som Kongen af Danmark¬
der uden at samle sir Conseil, eller at be
tænke sig, har kundet expedere saa he“

og vigrig en Ting.

Som Griffenfeldvarenmeget duelig Man,
sa uden Striid een af de største Stats Minisk
Danmark nogen Tiid har haft, saa havde hm¬
og derhos sine Feyl; blant samme var hans Pee
ge= og Ær=Gierrighed de, som tilsidst foraarse
gede ham hans dybe Fald. Saasnart han oom
bleven Cantzler, beskyldes han at have solgt bo
de geistlige og verdslige Embeder, for dermed4
vedligeholde sin store Pragt og Stats.
meener nogle, at Griffenfeld havde under Ham
den et Slags Tilladelse af Hans Majest. in e
tage smaa Douceurer for verdslige Betieninge.
men som Griffenfeld var en myndig Mam,
tog han sig en heel Haands =breed Frihed, ho¬
en Finger=breed kun var ham tilladt. Ask
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Aar 1674. afgik forrige Cantzler Peder Reeg
vo Døden, og da blev Griffenfeld, foruden
vuns mange andre høye Embeder, ogsaa ud¬
vgt til Patron for Riøbenhavns hoye Sko¬
*. Saadan Ære var han deels værd som en
vrd Mand, deels laae det og egentlig til hans
Shnkler=Embede, efter Kong Christian den
Vedies Stftelse. Som Griffenfelds Fød¬
aode Dag faldt just ind paa den samme Tiid,
d hannem i heele Academiets Navn præsente¬
den güirlig Inaugurations Oration, som Da¬
vinl derester i Griffenfelds Nærværelse, blev
videt paa den øverste Høre=Sael. Af samme
Bidugurgtions=Tale kand man erfare hvor
gt Griffenfeld blev anseet for sin Lærdomog
nogskab paa de Tider.

Aidindtil havde Lykken føyet Griffenfeld i
vud han vægede paa: Han var Kongens anden
vnnd; Hans Betænkende blev efterfulgt ialle
Suge Baade Indlændiskeog Udlændiske simigre¬
foer ham, naar de skulde have noget vigtigt
retet. Han var den fornemmeste Mand i Ri¬
vod Hos de Lærde var han i særdeeles Høyag¬
*e. Hvemhan taltefor hos Kongen, blevstrax
rdeni kort alle Ting gik ham efter Ønske:
vrn just dette var den Gist, som siden dræbte
vuidl, herover blev han meget hofmodig og op¬
sk, saa han foragtede dem, som snart vare

nrede, end han, og holde ingen saa god, som
sig

September 1753,
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sig selv. Ved slig Opførselførte han de Fornen
meste i Harnisk mod sig, og i sær paadrog hm¬
sig Generalernes og heele Militair=Etatens Fien,
skab og Efterstræbelse, i det han altid var dem¬
mod, og forhindrede deres Anslag.

Hans eget høye Mod, og hans Fienders er
terstræbelse var altsaa det, som forvoldte og besse¬
rede hans beklagelige Fald. Anledningen
amme gav den Pommersk=Svenske Krig, soo¬
varede ifem Aar, fra 167s. til den 3 Sepi¬
1679. I denne Krig var Griffenfeld selbm
i det første Feldt=Tog, men blev forskaanet F¬
det andet og tredie. Udi den Defensiv=Allianin
som tilførn 1672. blev sluttet imellem Keyseren
Kongen af Danmark, Chur=Brandenbolp
Brunsvig, Lyneborg og Hessen=Cassel, o
Griffenfeld den, som paa Danmarkes Vese
fornemmelig førte Pennen. Siden fik Gr“¬

fenfeld adskillige anseelige store Summer af o
Franske Minister for at overtale Hans Mojn¬

til Neutralitet. Griffenfeld, som under Ham¬
den søgte at forhindre Krigen, omendskiønt Fo¬
gieves, blev mistænkt for atspille under Dem¬
med det Franske og Svenske Hof; men dem
skeededogallene af private Hensigter; thi Gem
fenfeld sluttede, at, i Fald det kom til Krig,
Generals=Personerne, med hvilke han havdemme
sig ud, ville da ved alle Leyligheder paa dethe.

ag
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ogste sværte ham hos Majesteten, hvilket kunde
irke andet, end bringe ham til Fald.

Derefter blev Griffenfeld udi Rensborg
nvudet det heele Amt Steinhorst eum omm
Werioritate territoriali, at han deraf kunde
vrekte sig et Tydsk Grevskab, om han paabeste
vinade vilde foreslaae for Hans Majest.et Ma¬
Frste med Oldenborg og Delmenhorstes
oistaaelse til Hertugen at Holsteen=Gortorp,
iod at Danmark fik det Amt Tøndern
vren. Dette Tilbud skal Griffenfeld have ta¬
gt uinod, og foreslaget Hans Majest. Byttet,
at kand sees af General=Fistalens siden mod
Prssenfeld indgivne Indlæg omendskiøne
Vrissenfeld vil have sig frifunden i sin Besva¬
i8 derpaa. Han fik og ved samme Tiid en As¬
vuarion fra de Hamborger paa 10,00o Rd.
vagtiet Brev, hvoridebade ham, atformaae
vuns Majest. til, ep at foretage noget mod sam¬
* Stad, hvilket de høylig frygtede Kongen
vudei Smde, saasom Armen var saa ner
ode kiendte sig skyldig til at have fortient det
vike bled medhaske Farver afmalet for Kongen
Seandre Ministre, og i særaf Generals=Per¬
vremne, som Griffenfeld ved sin Overmod

Megdersig ul Fjender.

ørren giorde tilsidst denne ellers store Mini¬
gehag famlende, at hanendog ølemte iblan den

sinP2
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sin Konge skyldige Ærbødlghed, og nogle gans¬
tiltog sig større Dristighed, end en Undersag
burde; Han beordrede i Kongens Nærværelse “
alleene ofte det, som Kongen først burde havel¬
solveret paa, men endog, i Fald Kongen bes“¬
lede noget, modsagde Griffenfeld det med “
selvtagen Myndighed, beviiste og i sin Tale m¬
Kongen liden Respect; Havde Kongen beordtn
noget, som ey var efter Griffenfelds Hoved
forlangede han, at Kongen skulde igienkalde F
Ordre; Vilde Kongen hielpe nogen, og decy sie¬
de Griffenfeldan, eller de havde ofret til ham
Forveyen, torde han vel vegre sig ved at udse¬
dige deres Bestalling: Militair=Personer æstie,
rede han ey det ringeste, hvorudover Konge
omsider begyndte at kædes ved saadan alt Fo
overmodige Opførsel, og derfore skrev ham o
bekjendte Advarsels=Brev til, som bestaaet *
sexten Puncter, og tilfulde udviise alt det folm¬
ommeldte. Brevet er af følgende Indhold:

SReg har sandelig paa engang med disse efke¬
2følgende Puncter vildet hermed iade Cm¬
vide mine inderste Tanker, og hvad mig iim,
falder hos Eder.

1.) Jeg vil have mine Generaler og Officen
mainteneret, og at de til ingen anden o¬
til mig selv skal være attacherede ellet *
nogen dependere uden af mig selv.293º.
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*.) Jeg vilat enhver hvad Charge han og er udi,
skal bestille sit Embede, og ikke een dirigere
dennem allesammen, hvilket ingenlunde no¬

gen uden mig selv anstaaer og vedkommer.

3.)Lager Eder ikke meere Authoritet og Respect
til udi det, som Eder vedkommer, end rai¬
sonabelt kand være, og giører mig ikke i
alle Ting det, som dog endelig skalvære, alt
for umueligt.

.) Tager Eder vare, at Iikke i min Nærværel¬

se beordrer noget, som jeg først burde resol¬
dere, ognaar jeg siger noget, da hielper mig
mine Tanker, men bringer mig ikke først
baa et Sentiment, og siden paa en an¬
den Meening igien.

Jeg kand ikke vel fordrage alt for vidtloftige
Raisonnements og Veltalenhed. Naar Ivil
lge mig noget, eller Jeg spørger Eder om
sidget, saa siger mig ikkun Eders Senti¬
inent kortelig, thi store Raisonnements ere
mod min Houmeur, og at høre Contra¬

Getioner eller Relationer kand jeg ikke om¬
Saaes med.

Tager Eder vare for Flatterier, thialt hvad
baade den eene og den anden gior Eder, er

ikke saa meget for Eders Skyld, som dee
resP3
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res egen Interesse, eller smaa Intriguere
Skyld, i hvem det være maae, Høye “
ler Lave.

7.) Ifaaer at holde over, at ingen tager usøm,
melig Skienk eller Gave, og er det maaske
Eder nok bekiendt, at jeg i Begyndelsenm
ke kunde taale det, og at jeg forbød del
dog ikkun mundtlig.

8.) Jeg vil og at de Breve, som kommer fra eo¬
adeller anden, strax vorder mig tilsendt;

re den sidste at viide alting, lader ikke vel¬

9.) og 10.) I giør og vel, at I ikke altid E¬
ch

commenderer dem, som Eder tilhører
ler af Eder dependerer. Overiilermig ikk¬
men jeg maa have Tiid at resolvere mg
og kommer ikke igien, naar engang er rel¬
veret.

11.) og 12.) Jeg har tidt nok sagt, man sku¬
i Tide søge fleere gode Officerer til Laim,

Nu falder alting kostbatog Vands.

men da attenderede det ingen.

Jeg seer ikke hvortil alle de bas Raisoun,13.)
ments, og de saa ofte om een Materie F.

4
rende Repetitioner synderlig tiener til,4

jeg lettelig kand resolvere, uden til at
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Folk for meget viis, eller og til at spilde
Tiden, som dog er kostbar.

4.) Af alle Omstændigheder fornemmes nok,
at man intet æstimerer Militaire Affaires,
og søger ikkun alle Midler og Veye at giø¬
ke mig keed deraf. Men dette faaer jeg
dog at sige, at detgager dem intet an, for
seg vil være, hvor min Armee er, oghvor
meest er af Consideration at bestille, og
derfor ikke vil separere Armeen.

V5.)Ivil endelig giøre alting og viide alting,

saa det synes jeg at have Navnet, og I
all Direction og Reputation, eftersom de

mneere søger Jer end mig, for de som Ivil
del, hielper jeg, og de, som jeg vil vel,
sgenker I ikke paa, eller erindrer mig en¬
Sang derom.

*) Dise Puneter haver jeg villet lade Edervi¬
eftersom det ellers i Længden vilde falde mig
aefor kredsommeligt, det længere at taale. Jeg
ider det derfor skriftlig opsat, saasom jeg nok
roemin Natur, at jeg ikke mundtlig kunde sige
dder derte uden Iver eler Emportement, saavil¬
ses ey heller tale med Eder om dette Dont.
IRetter Eder vel selv efter dette; Ellers er E¬
er selv nok bevidst, at jeg bær all den Omhufor
Sders Avantage, som Eder tienlig være kand

JesP4
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Jeg haver giort det hidindtil, jeg vil ogsaa bev
se Eder det fremdeeles, og forbliver jeg Edt
naadig som tilforn, giorer I ikkuni Guds Naon

vores Affaires, Jeg vilgiøre Edersigien.

Rensborg den 21 Aug. 1675.

CERRISTIAN R.

Da Griffenfeld havde faaet dette Brev
blev han vel lidt bestyrtet, efterdi han derat sam
at hans Credit hos Kongen begyndte at fallde
men han løod sig dog ey meget deraf anfegte *
eeneste han paa det ydmygste skriftlig besvaree
samme, og udbad sig Hans Majestets Naav
saa og i sær forespurgte sig om den 7 Post, hooe¬
Kongen giver ham en subtil Advarsel angaaem
usømmelig Skienk og Gave, om Hans Masen
dermed meente de af Hamborgerne bekome
10000 Rdlr.

Efterat dette var foreløbet, forkynder Konlgen
offentlig Krig imod Sverrig, rykker dete
med sin Leyr ind i Pommern, blogverer Ue
mar, hvor Griffenfeld og fulgte Hans F
jestet, med det hos sig havende Cancellie.

Herfortælles Griffenfeldskal atter have oe¬
seeennye Prøvepaasitaltforhøye Mod. Kongen
skikkede en Dag Bud efter ham, at han skom¬
komme til Hans Majest., Griffenfeld lod se¬

ee
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Eet At han var upasselig, og medicinerede, men
4de det meget Magt paa, ville han dog komme;
Rongen, som var en munter Herre, sætter sig
til Hest, og rider selv hen til Griffenfelds Telt,
Pvor han finder Griffenfeld ey alleene frisk,
ien endog i alle sine Klæder, fornoyende sig med
sogle gode Venner.

Da det nu varede med Wismarø Beley¬
vilg indtil midt i December, bleve, formedelst
vglig indfaldende ont Veyrligt med Snee, Regn
2 Kuld, mange af Soldaterne syge, Griffen¬
eid selv blev og syg, og maatte gaae til Sengs.
Zerudover raadede Generalerne Kongen at op¬
hede Beleyringen, eller og opsætte den til For¬
vuret; Men Kongen drog selv hen i Griffen¬
elds Telt, for at raadhøre ham herndi. Grif¬
enfeld raadede Kongen af all Magt at fortsæt¬
* Deleyringen, bad og tillige Hans Majest. at
vesrille sig, ligesom han ville commandere en
Eeneral= Storm. Dette fandt Bifald hos Kon¬
vul, men da Generalerne mærkte det, lode de
Sriffenfeld vide, at han giorde best, omhan
vidte sig fra Kriigs=Sager, som vare over bans
Vegred og blev ved sin Pen: Griffenfeld
øgrede: Han meente at udvirke lige saa
meget med sin Pen, som de ved deres
Caarder. I samme Terminis havde Grif¬
enfeld kort tilforn svaret Hertugen af Pløen,
som kaldte Griffenfeld en Blek=Potenrar.

Der
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Det skulle fortryde mig, svarede han¬
om jeg ey med denne min Pen, skul¬
le udrette ligesaameget, som Imed Æder¬
18000 Mand. Dette stemmer og overeel

med hans sædvanlige Symbolum: La plume
dirige el hierro, qve hade acertar. i. e. Pem
nen styrer Kaarden med hvilken vi stridt

Imidlertid Griffenfeld lage syg, besogt
Kongen ham ofte i hans Telt, og blev han fas
alle Ting spurgt til Raads; Kongen blev Fo¬
ham heele Timer, ja Hans Majest. stoppedesen
engang med sit eget Lomme=Tørklæde et lide
Hul til i Teltet, hvorigiennem Hans Majeskn
fornam, at der blæste lidt Vind ind paa Gr“

fenfeld; Det var all den Naade og Lykke Gr¬
fenfeld, der ey var kommen af nogen høy Byin,

enten kunde vente, eller ønske sig af en Souoe¬,
rain Potentat.

Wismar, som Griffenfeld havde raaar
Kongen at holde beleyret, overgav sig med
cord til Hans Majest. efter 5 Timers udstane,
Storm den 13 Decembr. Den 16 Ejusd. o
Aftenen holdte Kongen med Dronningen —
Prinds Georg aaben Taffel paa Raad=Sime¬
ammesteds, hvor Kongen samme gang skal o

ve begiert et Glas Viin, og, da det var blev
ham bragt, skal han have sagt Griffenfeo.
Skaal; dannsonderthm wären Wir nigg
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gier ! hvilket var en særdeeles stor Ære for
Cankleren.

Selv samme Dag communicerede Griffen¬
feld Cron=Printz Friderich Staden Wis¬
mars Erobring, ved en Skrivelse, hvori han
8gratulerer Printzen til Nyt=Aar.

Da Staden Wismar var indtaget, reyste
nongen med Dronningen, og Prinds Georg til
Aøbenhavn, hvor de tillige med Griffen¬
vid ankom den 13 Decembr. og endte han saale¬

ees sin baade første og sidste Campagne.

Med et par Ord vil man endnu melde om
Marsagen til Griffenfelds Titul, hvorfor han
reb sig Herre til Braringsborg og Wisborg.
va Kong Christian den Femte strax efter sin
vegterings Tiltrædelse havde giort Griffenfeld
*Greve, forlenede Han Griffenfeldmedden
eglige store Øe Samsøe, paa hvilken Øe i
ørrige Tider har været ere befæstede Slotte,
srringsborg, Wisborg og Hiortholm

uldte; af disse 3de førte Griffenfeld de 2de
førstes Navni sin Titul efter Kongelig Befalmg,
und det sammes Jhukommelse ikke skulde skrives
Slem=Bogen. Ommeldte Samsøe=De er
meget smukt beskrevet paa Vers af den lærde
Perer Resen (), og tilegnet Griffenfeld,

som
() See brave Danske Mænds Sftermele 1se Dee

pag. 622.
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Sidene
som Øens den gang værende Eyere.

Gater Griffenfelds Fald blev baade
ham fø¬og alt det Gods han havde i Morge,

tagen, og confisqveret.

Da Griffenfeld var kommen tilbage til Eie
benhavn, foranstaltede han alting paa det preg
ligste hvad der kunde give ham nogen udvorie¬
Anseelse. Han havde en meget smuk Voge
sterk bebremmet Liberie, og kiørte stedse med F
Tienere bag paa Vognen, og to Pager fora
naar han drog til Hove. I Nicolai KirkeE
han sin Stoel stadselig oppudse, og sit prægti,
Grevelige Vaaben fæste derpaa. Ved sam
Leplighed, siges der, at engammel Borger Fo¬

ad
gik forbi Kirken, da han hørte den stærke4
ken, gik han ind, og saae hvad det var
paa han udbrød med disse Ord, da han oim¬
gaae bort: Børn slaaer dem kun intet se
fast thi de blive dog intet ret længe F
dende. Hertil kand legges denne Begivengen
at, da Griffenfeld stod en Dag og saae bo¬
Vand=Springeti sin Gaard, var en tam Hoo¬
som han hævde, løbet ind af en aaben Døt¬ *
kommet op paa det øverste Loft, hvordeniGen
fenfelds Paasyn sprang ud igiennem Lugen
ogstortede Halsen af sigtæt for ved Griffensen.
Fødder; Man vil sige at han skal have iog
Mærke hertil, og anset det som et u= lyktemg,
Tegn. ad
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Mange have vildet finde det lastværdig
Ps Griffenfeld at han tilsidst foragtede sine
samle gode Venner. Han havde iblant andet
uidet Professor Winding Noglen til sin Bag¬
Port, at han ueanmeldet kunde gaae indtilham.
Dette Venskab blev til sidst saa forkølnet, at
Hriffenfeld lod en Smed forandre Laasen paa
Dag=Porten, saa at Windings Nøgle ikke
ieere kunde lukke op. Da nu Winding en
øften merkede at Laasen var forandret tillige med
Denskabet, gik han noget slut tilbage, og, da
vunl kom hiem til sin Kone, sagde han: Can¬
ederen see sig dog vel for, ar ham ey fo¬
staaer et Fald, da han nu saa gandske
ragter sine gamle gode Venner.

Gigemaade skeede det med Magister Wi¬
Veg, som havde været Griffenfelds Lærere.
rnne gamle Mand havde hidindtil aarlig, efter
vidre, maat besoge Griffenfeld, og da sidde
verst til Laffels hos ham; Menherudi skeedeog
ven Forandring kort for Griffenfelds Fald,
at samme Magister Wiborgeymeere kom
*Laffels med ham selv, men blev spiset for sig
dog hvorover han og har spaaet, at det ey vil¬
“bare længe med Griffenfeld.

Jim Foraaret derpaa foreslog Enke=Dronnin¬
vi for Griffenfeld et anseeligt Giftermaalmed
Frinkesen af Holsten=Sønderborg, Lovi¬
Charlorra, Herudi begik Sriffenfeld den

For¬
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Forseelse at tage Forsømmelse, uvitterlig af hvø
Aarsag; mueligt hans forbudne Kierlighed *
Stadtholder Bielkes Frue, var den gang Ski¬
deri; Han udviiste meere Hiertes Tilbøyelighe
til Prinsessen af Taranre, en indfød Frantek
som paa de Tider var til Hove hos Dronninge“
hvorimod Hertugen af Pløen, som var den før
ste ommeldte Prinsesses Paarørende, satte s
af all Magt, bragte det og tilsidst saavid
at det af Enke=Dronningen foreslagne Giftermion
syntes at have sin Rigtighed thi Prinsessen oo¬
alt paa Veyen til Kiøbenhavn; Men da hm¬
i Corsøer fornam, at Bladet i det samme he¬
de vendt sig for hendes forventede Brudgom,
vendte hun skrax tilbage igien.

Man tør ey saa meget forundre sig over dem
foreslagene Giftermaal, naar man betænker den
ne ellers store Mands saavel personelle Fortiem
ster, som og den Agt og Anseelse han stod i¬
ved de fleeste Europæiske Hoffer. Ved det Fro
ske Hof skal Kongen have sagt i de samme Tien¬
til den Danske Gesandt Miejereron (Gmn
fenfelds Fetter) efter Mejererons eget Po¬
nesbyrd, lydeligen disse Ord i alles Paavo.
sene scaurois mempecher de Vous temde
ner kestime infinie qve sal pour les melm,
du Chancellier de la Couronne de Dam,
mare! i 2 sane doute un des plus grandsoe
uistres du Monde: i e. Jeg kand ikke im,

ad
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llaae mig for at tilkiendegive Eder den u¬
endelige skore Priis, jeg sætter paa de Me¬
fiter, Cantgleren af Danmark besidder,
3an er sandelig een af de største Ministre,
der er til i Verden; og derpaa sagte til ham
seb: sele scat, qve Mr. le Comte de Grif¬
enteldt sert fidelement son Maitre, aqv'il
a lert, je lui servirai aufli; je vous prie de
Shultemoigner i. e. Jeg veed der Græve
Hriffenfeld riener sin Konge særdeeles tro
V oprigtig, saa og at han beviser sig
venstagrig imod mig, jeg vil igien tiene
vom, det beder jeg, I vil forsikkre ham.
Øden den 23 Martii havde Mejercron en sær¬
eles Audience, og daskal Kongen, efter Mej¬
Vons egenhændig Beretning, atter have sagt
* ham: Je suis authi bien oblige a son Mini¬
*E. Vous scavezce qve je vous ay dit tour
vat dans vötre Audience publigve sur son
ærre, Cest mon veritable sentiment, ap
rods priede luitemoigner, gve jesera bien
de hui pouvoir rendre service: i. e. Jeg
hans Minister forbunden. De veed
id, hvad jeg sagde høyr til dennem ved
vres offenelige Forhør, angaaende den¬
Mlarerie, der er virkelig min alvorlige
ddeening, og jegbeder, de ville forsikkre
Ponnem, ar der skal være mig kiert, om
Vigien kand tiene hannem.

Grif¬
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Griffenfeld var desuden i stor Anseelse h
andre Hoffer i sær ved det Hannoverske d
Brandenborgiske thi han var af Konge
Preussen ey alleeneste forleenet med den sio¬
Øe Wollin, men skulde ogsaa have havt *
eele Land Kygen, dersom hans pludselige Fo¬
ey var kommet imellem som forvoldte at ho¬
og mistede Øen Wollin igien. Af Keyser“
blev han erklæret for Kiigs=Greve: Ja Droe¬
ning Charlorta Amalia har i sine egenhænig,
Breve til Griffenfeld, for at føye hans ove¬
maade Ærgierrighed, underskrevet sig hans 2o¬
nerinde.

Men at komme til denne bekiendte Mane
Fald, daharjust saadan hans Anseelse hos Fre
mede, Kongens og Enke=Dronningens Naa
som han var saa høyt opskreven udi, og To¬
til hans egne store Midler været det, som mede¬
det har styrtet ham. Han kunde ev bestm¬
sin utrolige Lykke, men blev saa opblæst detm
at han fast ey meere kiendte sig selv. A¬
Ministre, naar de vilde til Slottet, stode Fem
uden for, og gik til Fods ind; men Grifsen
feld lod sin Vogn kiøre lige ind i Slors Gia¬

og
den til Trappen, hvor han først steeg af
mødte ham nogle af de andre Ministre eller E¬.
nerals=Personer som af Hoflighed stode o
Hatæn i Haanden, eler under Armen mem
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dede med ham, satte Griffenfeld uden Und¬
seelse sin egen paa.

Til sidst begyndte hans utaalelige Hovmod at
Fyre Kongen keed af hans Omgængelse, samt
srrrydelig over hans alt for store selv tiltagen
vyndighed; Samme satte de samtlige Ministre
suld Bevægelse, til at puste ad de U=naades
Fuster, som glimrede hos Kongen imod Grif¬
Fnfeld, paa det de kunde faae en Mand af
Heven, der allene vilde have Kongens Hierte,
o llehpe tillade andre at tale med Hans Ma¬
festet i Cenrum. Hertil kom nu og de Hol¬
rrulske Sagers Angivelse, og endeel mistænkte
vebes Opbringelse, skrevne Griffenfeld, de
dranske og Svenske Ministre, Terlon og Li¬
eneron, imellem. Griffenfeld havde hand¬
gforsigtig derudi, at han havde indladt sig i
for nøye Forstaaelse og Brev=Vexling med
—, samt under sit eget Segl befordrede deres
Nede til den Franske Gesandt Feuqvieres i
Perrig, hvilket var ingenlunde anstændig for
vmd, som Rigets Cantler, just paa den Tid
Merrig var Danmarkes Fiende.

Det paaaankes for det (2.) hos Griffenfeld,
han af all Magt med hemmelige KunsteGred
A sogt at forhindre, eller i det mindste at for¬
ie Krigen imod Sverrig, paa dethverken Gee
vrralerne skulde faae Leylighed at sette omt for

ham2
September 1753.
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ham hos Kongen,ey heller Sverrig lide nogetsø
derlig Tab, hvilket Griffenfeld baade skrifig
og mundtlig skal have lovet Terlon. (3.) B¬
ve mange Klager indgivne over Griffenfels
Gierrighed, at han tog Penge baade for Verse,
lige og Geistlige Embeder, hvorover Konge¬
høylig blev fortornet, og udgav den Forordning,
om Skienk og Gave, dateret Riøbenhavnoe
20 Marti 1676. (4.) Kom man efter, at oo
Franske Minister vidste heele Sammenhænge
hvorledes man vilde gaae til Verks i det fom¬
staaende Feldt=Tog, og mange andre Hemm
ligheder, som alle i Geheim=Conseil vare besm¬,
tede, og af Griffenfeld eene kunde faaes at b
de. (s.) havde Griffenfeld tilbage høldt mon
ge Breve, og ey redelig aabenbaret Kongen o
Ting, paa det han Krigen kunde forhindre
ler dog forsinke; Men herudi forekom ham o
Brandenborgiske Envoye Brandt som am¬
begne ved sine Speydere udforskede Griffø
felds Anslag, indtil han til sidst opbragte noge,
af hans Breve, som han strax leverede til Ko¬
gen, deriblant var og det siden i Acterne F
tidtommeldte, hvori Griffenfeld forsikkrer de
lon, ar de Franske og Svenske Sager kn
de være gandske sikkre i hans Hænder.

Da Kongen havde faaet disse Breve og go¬
nemlæst dem den 10 Martii om Aftenen silde,
lod han i Stilhed kalde til sig General=Liem¬
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unt Arensdorf, Grev Ahlefeldr, Bierman,
8en Deel andre høye Herrer, hvor da Bre¬
eene paa nye bleve efterseete.Som de forsam¬
de Herrer af dennem ville slutte, at han maat¬
Eskille under Dekke med det Franske og Sven¬
de Hof, eragtede de at være raadeligst, at sæt¬
Griffenfeld fast, og derved forebygge baade
vuns og Fiendens Anslag. Dette fandt Bifald
Kongen, som endnu samme Nat lod Cantz¬
rens Svoger Borgemester Fog, der var Med¬
dere i alle Griffenfelds Anslag, fængsle i det
d Taarn, Cantzleren ueafvidende: Om
uidrgenen tilig kom Griffenfeld efter Sædva¬
og med nogle hos sig havende Brevskaber til
dgngen, men da han var kommen just neden
Slots=Trappen, mødte General Arensdorf

vund, og spurgte hvor hans Excellence agtede sig
a; Sriffenfeld svarede ham gandske kort:
aBongen. Men Arenødorf stillede strax
ndlore Kaarde tvert imodham, og derhosgav
forstaae, det han efter Kongel. Ordre skul¬
forføpe sig til Bibliotheket; Griffenfeld sva¬
meget bestyrtet: Hvis der er Hans Ma¬
ie. Ordre, saa maa jeg adlyde ! Derpaa
Shan af Arensdorf ledet igiennem Løngan¬
dlop til Bibliotheket, og, saasnart han der
*modtaget af Hr. Rosenkrang, gik Arenø¬
ogf strax hen, og berettede Kongen, at Grif¬
sonfeld efter Ordre, uden nogen Opsigt, var
iggt Forvaring.

Her22
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Her blev nu strax raadslaget, hvadman vie¬
re skulde fange an med Griffenfeld som im¬
lertid magtte sidde heele Dagen paa Biblioke

8ket, fuld af Mistrøst og Vankelmodighed;
skal dablant andre merkelige Samtaler med
senkrantz, have sagt: Detre Bibliok
var det første Trin og Wliddel til min ♈
høyelse, det er og den første Sruff til sm¬
Fornedrelse.

Endnu blev samme Dag Griffenfelds P.4
besat, hans Skrifter og Gods forsegtet,fornemmeste Betiente fængslede, og om Aioe¬
blev han selv af Rosenkrang geleydet
ud fra Slottet gen til Canalen, sam *
en Chaloupe bragt under Christiansho
Broe, hen til Castellet, og der efter Kongen
Ordre overleveret af Rosenkrangz til Comm¬
danten. Der berettes, at Griffenfeld oo¬,
skulde træde i Chaloupen neden for Siottel
efter et dybt Suk have sagt: Ach Jesp )
kommer jeg hidril?

Derester udkom en ofemtlig Kongel. Fo¬
ning, dateret Kiøbenhavn den2 Mart. io
Kraft af hvikenane de, som vdste nogeo¬
ge om Griffkenfelds Gods og Breve, oom¬
steogde, som havde nogen Fordring hos o.
kude under sammes Forlis mødeindensie

4paa det Kongel. Skat=Kammer.
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Imedens alt dette blev forhandlet, begierte
Griffenfeld adskillige gange, udi sit Fængselpaa
Castellet, Pen og Blek, som ikke alleeneste efter
Kongel. Ordre blev ham negtet, men endog hans
Kaarde og det blaa Ridder=Baand blev ham fra¬
lagen den 26 Martii, han blev og selv nøyere for¬
varet, saasom Kongen havdebetalet, at derskul¬
de holdes Forhør over ham. Til den Endeblev
hans Huus igien Dagen derefter aabnet, og alle
hans Penge ført op paa Cancelliet, som efter
nogles Meening beløb sig til arten Tønder Guld.

Mange forestilte vel Hans Majest. at det var

unødigt, ordentlig at gaae i Rette mod Grif¬
kenfeld som var tagen paa fersk Gierning, saa
at der gik Syn for Sagen; men Kongen ville

Cog ikke anderledes forfare med ham, end efter
Lands Lov og Ret; Derover blevda saten Kon¬
Gelig Commission, hvorudi disse rolv efterfølgen¬

*e bare udnævnte til Dommere: 1.) Ofve Juel,
*) Christen Skeel, 3.) Corfig Trolle, 4.)
Tyler Holk, 5.) Arensdorf, 6.) Thomas
Finke, 7.) Conrad Hesse, 8.) Peter Resen,
9.) Rasmus Winding, 10.) S. Matthe¬
slius, 11.) Peder Lassen, 12.) Tirus Bylke.

Denne imod Griffenfeld forordnede Ret,
dlev holdt i Commendantens Huus paa Ca¬
stellet, og fik General Fiscal Christen Pederr
len Ordre, paa Embedes Vegne, at undersøge

Spe23



250 Peder Griffenfeld.

Sagen, tillige med den Tydske Advocat Mam
ririus, som var en Licentiatus Juris fra Gør
ringen i Saxen.

Oenne Licentiat Maurieius tillige med Gene
ral Fiscalen giorde Begyndelsen med at forhø“
Vidnerne i Sagen, som nu var anlagt mo¬
Griffenfeld; De fremkaldte til den Ende fo¬

Retten Borgemester Fog, Griffenfelds Soo¬
ger, og hans Secretair Henrich Lund ham
Haandskriver Rasmus Knudsen, samt haim
fornemmeste Betiente og Tienere, hvilke allede

ve tagne i Eed, og derpaa efter nøye Forder
maatte aflegge deres Vidnesbyrd. Imidlerii
forlangede Griffenfeld, enten selv personlig *

komme, eller og skriftlig at melde sig hos Kom
gen, hvilket blev ham nægtet, ey heller fik he¬
Pen og Blek, førendimiende Uge efter sit Fæll,
sel, hvorover han og siden, skiont forgieves=o

sværger sig.

Saasnart Vidnerne vare afhørke, opsatteL¬
eentiaten Beskyldningerne og sin derefter giom
Irettesættelse mod Griffenfeld paa Tydsk o
han overleverede til General=Fisealen, som eske¬
at det var oversat paa Dansk, indgav samm
Retten den 3 May 1676. I dette Indlæg o
skylder han Griffenfeld for mangfoldige geon¬
Mishandlinger.

9A
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1.) At han har taget Penge for Præste=Kald,
laasom for Vice=Superintendentens Bestilling
daa Island 500 Rdlr. hvoraf Fog fik 100
Rdlr.; For Estvald Præste=Kald 500 Rdlr.:

For et Præste=Kald i Fyen 600 Rdlr. ic.

2.) At han for verdslige Embeder til Rettens
Forkrænkelse har taget Penge, Skenk og Gave
4 Ind= og Udlændiske, neml. af Kielman en
Ring paa 2000 Rirdaler. Af Hamborgerne
10000 Rdlr. ic.

3.) Beskyldes han før at have handlet imod
in Troskabs og Embedes Eediefterfølgende Po¬
ler: a) Har han ep holdt de ham betroede Hem¬

Geligheder geheime men dennem i sine Alma¬
kakker antegnet, b) har han ey forebragt alle

indgivne Ansøgninger, c) har han ey trolig ef¬
lerkommet hvad Kongen baade skriftlig og mundt¬
ohar befalet hannem, d) har han ey havt flit¬
sg Opsyn med Canceliet, men betroet sine Tie¬
sere mange, i sær Kammer=Sager at forfærdige
slemme i sit Huus, e) bar han tilbage holdt
mange Potentaters Breve k) har han i nogle
Destallinger ladet et aabet Rum til Navnet, og
ldaledes faaet samme underskrevne, men siden
lat et andet Navn ind imod Kongens Villie; Ø)
var han været hinderlig i Skat=Kammeres Inde
komme.

Til¬24
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4.) Tillægges Griffenfeld Forbrydelse imod
Kongens egen Høye Person, d. e. Forræderie,
med utilladelig Brev=Vexling med samtlig høys

Allieredes Fiender,

Efterdisse giorde Beskyldninger mod Griffen
feld, følger til sidst General=Fisealens Irette
sættelse mod hannem, som gaaer derpaa ud, a
den Grævelige Stand med all Ære og Værdigt
hed skulde Griffenfeld fratages, hans Grev
skab med alt hans Gods og Formue gaae iil
Kongen, hans Vaaben og Hielm af Bøddelen
onderbrydes, han selv levende af Heste sønder¬

rives i adskillige Parter, eller og efter Halshug
gelse at legges paa Steyle.

Saasnart dette forfærdelige Indlæg for Rev
ten bar oplæst, blev en ligelydende Gienpartden
af Griffenfeld meddelt, og otte Dages Ti
hannem forundt til samme at besvgre. Imidie
tid bleve i Kiøbenhavn fældede adskillige Dom,
me over den fangene Cantzler, baade med 5
mod, skjønt de fleeste formedelst hans usidelige
Ære= og Penge=Gierrighed. vare eenige om *
skyde med begge Hænder efter Vognen, som her
dede. Der kom og samme Tiid et Rygte i,
at Griffenfeld skulde have havt i Sinde at bom¬
øringe Kong Christian den Femre, eller ogsoe¬
raade ham til de Svenske for ri Tønder Gmm,
der skulde være ham lovet derfor, hvilket kam¬

ses
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sees af Jacob Worms Skrift til Griffenfeld,
kaldet Post-fcriptum Tragicum, eller Prophe¬
Uæ Complementum.

Det er i sær mærkværdig, at Griffenfelds
Samle Moder var ikke vel til Mode i hans
Velstand, men græd og klagede sig, naar no¬
gen fortalte hende om hendes Søns Forfrem¬
melse fra en høy til en anden høyere Værdig¬
ged. Derimod skikkede hun sig temmelig taal¬

modig i hans Fald, og ved adskillige Knæ=Fald
for Kongen og Dronningen allene bad, at hans
Vaaben i Kirkerne, og andre offentlige Steder,
maatte blive ubeskæmmede.

Da de otte Dage vare forløbne, som Grif¬
senfeld vare forundte til at besvare General¬
Fiscalens Indlæg, indfandt han sig rigtig for
Retten den 11 May med sit Forsvar.

I dette Forsvar søger Griffenfeld i Almin¬
Lelighed at afvelte fra sig de fleeste ham tillagde
Deskyldninger; Dernest gaaer han fornemmelig
s paa hans Hoved=Fiende, Licentiaten Mau¬
Ertus, fordi han engang offentlig i Retten skal
have sagt, at Griffenfeld havde ladet falde dis¬
se Ord til nogle af sine gode Venner: Det er
Jodt at være i et Land, hvor man kand
blive først Græve, saa Fyrste, og omsider
Conge: Jeg længes efter Kongens Død;

ThiQ
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Thi saa vilde jeg være Ober=Formyndere:
hvilket, da Griffenfeld siden paastod, at L
eentiaten skulle beviise, har samme svaret ham
paa Tydsk: Unterdessen Wäre es doch von
jemanden gesage worden: Deraf tog Gri¬
fenfeld Anledning til at sige, at det var Licev¬
tiatens Sprog: Imidlertid hænger det dog e

Klik paa, uagtet det ey saa nøye er beviist.

Hvad Griffenfelde Besvgrelse paa Generae
Fisealens Indlægangaaer, da haren anden Auts
derom udladt sig saaledes: (*)

„Griffenfeld svarer først til de indlændiske,
„„og siden til de udlændiske Beskyldninger; Frn
„de første redder han sig ikke vel ud, saasom
„„han tilstaaer, at en og anden Solicitant go¬
„ham Foræring, men siger, det enten var *
„Taknemmelighed for beviiste Tieneste, eller sø¬
„ger at benføre det til Cancellie=Sportler, hviie¬
„Undskyldninger dog ey kunde holde Stik, efte¬
„di man i saa Maade kunde sætte Farve paa *
„Corruption, ep heller retfærdiggiør han sig den
„med, at han imodtog Gaver, eller lod Som¬
„eitanten lægge dem bag ved sit Speyl, irn
„Forsæt, at beholde, men for siden ved Legige
„hedat skikke dem tilbageigien, hvilket aldeles *

gke kunde præsumeres at være nogens Forsen
„2V

(2) Holberg=Danmarkes Historie Tom. 3. pag¬oo¬



Peder Griffenfeld. 255

„Thi at erponere sig vedat modtage nogens Ga¬

ober, uden Intention at beholde dem er en
„Daarlighed, som ingen kunde faae i sit Hoved

at værebedreven af en Mand, af Griffenfelds
„Skarpsindighed. 2.) Den Beskyldning om

vGriffenfelds Ansøgning at faae Titulaf Lord

„ Engelland, meener han at falde af sig selv,
plaasom det var u=rimeligt, at han, som var

MRigs=Græve, og beskyldes for at arbeyde paalat
yblive en Keyserlig Riigs=Fyrste, skulde bekymre
øsig om at obtinere Titul af Ængelsk Lord

nsom var saa meget ringere: Hvad som havde
29idet Anledning dertil, var, at han udi Aar

p1672 havde skrevet til Henshov, som hertilfor¬
yne havde været Ænvoye, at han vilde lade
„ham viide, hvad for Privilegier Græver, Fri¬
oOerrer, og dislige Titularer i Engelland hav¬
yde, ogsiger han, at manpaa samme Fundament
runde have beskyldt ham for at ville have været
Grand d’Espagne, fordi han for nogle Aar
mden havde skrevet til Spanien, for at viide,
ydorledes det hang sammen med derette Span¬
vire Grandes, iligemaade at være Cardinal,
pefterdi han engang af Canonico Luft havde for¬
vlangt at viide noget om denne Materie, saa at
oman heraf seer, at han tracterer denne Beskyld¬
fmning for latterlig, hvor vel at man kand sige,
vat den Post hos en suspect Person kunde være
ohoget betænkelig, efterdi han udi Engelland
olkke alleene havde forespurgt sig om Grævers og

„ Frie¬
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„Frie=Herrers Privilegier, men endogsaa om
„Fyrstendommer og Margisater, at hvo det kiøb¬
gte, omendskiøndt han var fremmet, posiderede

„strax samme Qvalitet, eller om han derpaa ef
„a parte Patent skulde have. 3.) Den Corre¬
„spondence, som Griffenfeld beskyldes for ud
„Krigen at have haft med Svenske og Franske
„Ministres, negter han ikke, men siger, at det
„hos ham ikke bør regnes meere criminel, end hos

„andre udi Riget, der paa samme Tiid sik et og
andet Brev fra samme Ministres, og svarede
„hoflig derpaa; Den haardeste Knude for ham
„at løse er den Expression, som fandtes iet A
„„hans Breve til Terlon, nemlig Sverrigs º9
„Frankrigs hemmelige Sager skal væresik,
ker nok imin Haand; Dette, siger han, varae¬
„lene skreven, forat giøre samme Ministre trohie“

„tige, og meener derudiat have opført sig som e
habile Stats=Mand, hvilket man kand laet

„staae ved sit Værd; men dogmaa tilstaaes de“
gte, at hvo der udi Kriigs=Tider exprimerer sø
„laaledes udi Breve til fientlige Ministre, kam¬
„„ikke andet end underkaste sig Mistanke, me¬
mindre han kand beviise sig af sin Konge at boe¬
gre Autoriseret til at underholde saadan fortrdig
„Correspondence. Det er ogsaa noget vanke,
„nligt at troe, at en saa habil Stats =Mam,
„som Terlon var, skulde, uden at være forse¬
„kret om den Person han corresponderede mee,

„„detkoe Riøets hemmelige Sager udi dens Hæn
del¬
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9der. Griffenfeld paastaaer dog bestandig, at
odenne Correspondence, som i Processen henfø¬

sres til Crimen læsæ Majestatis, sigtede alleene
ptil at dysse Frankrig og Sverrig i Søvn,
nog allegerer, for at bekræfte saadant ikke al¬
„lene Sagens Udfald men endogsaa et fra
„Frankrig og Sverrig interciperet Brev, hvor¬

yudi de Franske skrive, at Riigs=Cantzleren i

„Danmark, havde som en habil Minister du¬
Peret dem, og dysset dem i Søvn med den Ad¬

ydresse, saa at hverken Sverrig eller de selv

nkunde besværge sig med føye over nogen anden,
yUden dem selv.

Til sidst slutter Griffenfeld dette sit Forsvar
med disse bevægelige Ord for Retten: „Lader den
„Den som jeg med saa stor Berømmelse har
nkort for mit Fæderneland, bevæge eder til at
präge eder min retfærdige Sag an, og at stille
vium Herres og Konges Vrede. Jeg indflyer
vtil min Allernaadigste Konges medfødte Naade
vog Mildhed. Jeg er som Leer i Hans Haand;
9 Dan kand giøre af mig hvad han vil; Jegun¬
øerkaster mig gandske Hans Villie; Represente¬
Hrer min Allernaadigste Konge, at Han dog ik¬
yre vil forkaste og sønderbryde sine egne Hæn¬
vders Gierning; Hvivil Han udrydde den Plan¬
yie, som Hans Sal. Hr. Fader har plantet,
oHan selv bandet, og Gud givet Vexten, og
nhu af Bagvaskelses fuule og giftige Vinde vi

„„svies
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„„svies og visne, om Han ikke selv en naadig
„Straale derpaa kaste og skinne lade vil ? Gud
„„bevæge Kongens Hierte til en mild Retfærdige
„hed, og rætfærdig Mildhed.

Saasnart dette Forsvar var af Griffenfeld
i Retten indleveret, og der oplæst, gav Licentige
ten strax at forstaae, at samme skriftlig skuldebive
ve besvaret til næste Mandag. Derpaa blev dele
te Griffenfelds Forsvar opsendt til Slottet
hvorfra det, efterat det var bleven Kongen forelæsk,
strax blev skikket tilbage til Retten ved Residenk
Lindenov og Assessor Wolf, som betydede
Dommerne Kongens Alvorlighed i den Post med
Almanakkerne, hvorover Hans Majestet høys
var fortørnet, efterdi Griffenfeld ey alleesk
derudi havde formastelig og ubluelig skrevet om
Kongens egen høye Person, men nu ogsaa
Steden for at undskylde sig og bede om Naadet
ligesom pukkede og trodsede i sin Exception e
ler Forsvar.

Dagen dernæst kom Griffenfeld frem for
Retten, hvor Dommerne gave ham sligt tilkiem
de, og tillige overtydede ham om Uerigtighedene
det, han havde foregivet, at ingen havde faae¬
disse ommeldte Almanakker at see efterdi ho¬
havde ladet sin Tienere skrive i samme hvoeee,
ver de saae sig nødte til, om ikke for andet, so
dog allene for den Forbrydelse imod Kongende

4
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gen Høye Person, at frakiende ham Livet. Da

dlev Griffenfeld ilde til Mode, og begyndte
su ey at paastaae Retten men Naade, bad og
Dommerne heel bevægelig, at de vilde søge at
formilde Kongens Vrede, og forestille alle Ting
daa beste Maade, efterdi han tilstod herudi at
save feylet, og vidste paa ingen Maade at red¬
Ee eller undskylde sig, undtagen at Naade maat¬
gaae for Retten, som kand sees af hans Du¬
Plgve, eller andet Forsvar imod General=Fisca¬
sens andet Indlæg.

(Siden derefter fremkom for Retten General¬
Eiscalen, ogindgav den 17 Maysit andet Indlæg
indd Griffenfeld, hvorom Hr. BaronHolbergs
Detænkende er denne: „Dette Skrift er uden Tviv
vronciperet af Licentiaten allene, saasom det er alt
øfor høytravende til at kunde være skrevet med en
WDansk Advocates Pen. Derudi findes intet,
vuden hvad som i første Indlæg er indført;
2h Tillæggene, som dertil ere giorte, bestaae
ud vidtloftige Citationer af gamle Jurister og
Alkke=Fædre, saa at det synes hellere at væreen
=isertation for Licentiat= eller Doctor=Graden,
prud et Indlæg at fremføres i en Ret, og kand
Res ikkesige, enten det er et Dansk Indlæg bro¬
yeret med Latin, eller et Latinsk broderet med
Dansk, thi begge Sprogene regiere lige sterk
hderi. Mauririus var da hid forskreven som
ven habil Jurist, og meest beqvem til at udføre

„saa
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„„saa vigtigen Sag; jeg for min Person dispute
grer ham ey den Ovalite af en lærd Jurist, skiøndt
jeg holder for, at mangen Dansk Under=Rets

„Procurator kunde have heri acqviteret sig ligs
„saa vel, og med faa simple Ord og Argumen
„„ter som passede sig til Materien, fornøye
„Dommerne langt mere.

Dette Indlæg kunde altsaa ingen synderlø
Skade giort Griffenfeld dersom han red
skaffen havde kundet forsvare sig imod det førske
eller ey meere mundtlig havde seet sig overbevin
i Retten, end her fyndig skeet er i dette Indlæg

Herimød indgav nu Griffenfeld sit ande
og sidste Forsvar i Retten, dateret den 19 May,
hvorudi han i Steden for, som tilforn, at dim¬
Spot med Licentiaten Mauririum, skriver bam
de ydmyg og sagtmodig. Den fornemmeste Jm¬
hold heraf er denne at Griffenfeld, i ham¬
af menneskelig Skrøbelighed begangne Forseen

med Amanakkerne, samt et Udkast til een ho¬
anbetroet hemmelig Sag, beder om intet aine¬

end Naade, ligesom Hans Kongel. Majest. oo¬
de at Gud ham igien i sine Menneskeligden.
naadig være skulde; Dernæst søger Griffensen
aldeeles at giøre sig reen for den ham tilldgen
Forræderies Beskyldning.

2
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Den Franske Minister Terlons Breve og
Ord paa et og andet Sted har ellerß den gang
sdenemmelig givet Anledning til at troe, det han
hvde en nøye Forstaaelse med Griffenfeld, ef¬
sersom han engang, da han af et Glas Viin var
dlevet vel til Mode, offentlig i et heel Selskab
foste sig heraf, og lod disse betænkelige Ord fal¬
E: Ar hans Herre anvendte urroelige
Summer paa visse Folk som han alle¬
Egne havde i sin Sold, men at han og
Vdede, ar de nok paa sine Tider igienskul¬
giøre Gavn for samme, og at der stod
A ham at rage Riger fra Kongen af
Sanmark, og derimod igien give samme
* Sverrig. Af den Aarsag lod og Kongen af
Preussen som den gang var i Forbund med
vunmark, Hans Majestet om sligt advare, paa

* Kongen skulde tage sig i agt for de Franskes
inhed, og tillige for Griffenfeld.

Man førte Griffenfeld samme Tid til
Frmnyt, at, førend han faldt, var Terlon ikke
laae fra Riøbenhavn, derimodsaasnarthan
aet falden, var Terlon og strax revst bort.
Sesuden forekastede General= Fiscalen ham
rundtlig den Forsikkring, han ved Krigens Be¬

Vndelse havdegivet baade den Svenske og Fran¬
e Minister, nemlig, at, ueagtet det vel mod
vuns Villie var kommen til en aabeybare Krig
mellem Danmark og Sverrig, skulde han

R dogSeptember 1753.
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dog nok søge saaledes at føre den i Langdrag, a

Sverrig ey nogen synderlig Skade skulde kunde
tilregne sig.

Iligemaade blev Griffenfeldforekast den sio
re Fortrolighed, og iidelige Omgang, han havse
havt med Terlon, hvorimod han vel i sit sidse
Forsvar havde undskyldt sig saaledes: At han *
kunde viise ham Døren, ey heller saae han, hvoe
ledes man kunde regne ham det til nogen Forti,
lighed, efterdi det skeede kun paa de Dage, hm¬
almindelig talte med alle; men sligt var kun *
maadelig Undskyldning; Thi 1) var Griffen
feld virkelig fortrolig med Terlon som ude
Tvivl af Griffenfeld havde faaet heele Sam¬
menhængen at vide, hvorleedes man vilde gom¬
til Verks i det forestaaende Feldt=Tog: 2) ho
han aldrig havde havt hemmelig Forstaaelse men
Terlon, burde han dog som Rigets Cantzlet
slige Krigs=Tider, have søgt at undgaae aa
Mistanke derom.

Efterat alt dette saaledes var overvevet, )
General=Fiscalen paa nye mundtlig havde ag
mod dette Griffenfelds sidste Forsvar o
Sagen afterGenera=Fiscalens Paastand ogine
til Doms, og Griffenfeld afskediget fra doe¬
ten; Han gorde ved denne Leplighed, som¬
han gik ud, en liden Tale til de samtlige 2o¬
mere, hvor han paa det bevægeligste bad



Peder Griffenfeld. 263

at overtale Kongen til Naade, at Liv og Ære
maatte ham blive skienket, og tillige forestillede
dem, at de hertil saa meget des meere maatte
lde sig bevæge over hans haarde Skiebne, samt

klendige Tilstand, eftersom han formedelst sine alt
for mægtige Uvenners Efterstræbelse var geraaden

derudi.

Saasnart Retten bar ophævet, blev alt hvad
forhandlet var, Hans Majestet berettet, saa og
at Sagen til Doms var optagen; Men efterdi
Griffenfeld ey noksom kunde giøre sig reen for
Pham beskyldte Ting, saae Dommerne signød¬
Etil efter General=Fiscalens Irettesettelse, at
vomme Griffenfeld fra hans grevelige Ære¬
Stand, og Livet, hvis Hans Majestet ey selv
egen medlidende Naade, samt i Betragtning
ai hans forrige Fortienester, ville skienke ham
vumme. Efterat det nu varbesluttet, saa at Dom¬
ven den 20 May offentlig i Retten skulde afsi¬
9d, bare der mange, som imidlertidgiorde For¬
ounner for Griffenfeld, ja endog Hendes Ma¬
slet Drønningen selv; men Kongen var herudi
rodervindelig, og i særdeleshed for Almanak¬
rines Skyld høyst fortørnet paa Griffenfeld
ridel derfore Retten at have sin Gænge, ogmed
Me Ting efter Løven at forholdes.

Førend Dommen blev afsagt, giket par Da¬
a førud tvende af de forordnede Commissarier,

Ge¬R2
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Geheime=Raad Scheel og Professor Winding¬

personlig op til Kongen, og bade begge for Grif¬
fenfelds Liv, forestillende Hans Majestet der¬
hos underdanigst, det dennem syntes at Grif

fenfeld ey noksom i alle Poster var bleven oved¬
beviist at være død=skyldig, udbad sig derfore¬
fald han ey med Livet blev benaadet, da allev¬

naadigst at maatte vorde forskaanede for at undeb
skrive hans besluttede Blods=Dom den de c
syntes med god Samvittighed at kunde underske
ve, hvilket Hans Majestet da og bevilgede dem,
og derhos overlod Sagens endelige Afgiorelse in
de øvrige ti forordnede Dommere, som Dage“
derpaa efter nøye og lang Overveyelse eenige uim¬

derskrev, og forkyndte følgende Dom.

Bekiende vi, som af Hans Kongel. Majesk
til Danmark og Morge ic. ic. vores Allernane,
vigste Konge og Herre beskikkede Dommere, Fo¬
Ret, at Grebe Griffenfeld i det over ham¬
tem holdte Forhør, deels selv bekiendt havee

deels af hans egne Breve og andre ufevsbamn,
ge Beskaffenheder er overbevist, at han afeh¬
mættelig stor Penge=Gierrighed, Stolthe“ sg
en skrekkelig Ære=forgietten Ambition, med Fe¬
sidesættelse af anl Høy=Kongel. Naade, og om¬
egen dyre Ced haver beganget mange høvstesim,
værdige og afskoelge Exeesser og Crimina, o
som Coneuchon, Simome, Meened, og ge

sog
ræderie, samt over sig draget den Straf o¬
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Cimen læse Majestatis tam Bivinæ qvam Hu¬
manæ, med all Ret fortiener, i det han

1.

Imod sine endelige Reverser og høye Cantzlers
Emnbede, ey alleene for Justitz=Bestallinger og
Een hellige JustitzesAdministration haver taget sto¬
* Penge=Summer og Gaver, men endogman¬
R, som enten ikke kunde, eller ikke vilde fordra¬
* hans Concussioner, deres Befordring med Ret¬
rnl og Justitzen i mange Maader forkrenket, og
file gandske og aldeeles nægtet og afslaget.

2.

afAt han directe imod sin Pligt de hannem
vuns Kongel. Majestet anfortroede hemmelige
efkairer ikke haver holdt forborgen, men den
Byitfarlige og skadelige Permutation og Aliena¬
Maf anseelige Hans Majest. tilhørende Pro¬
drek, paa det han derved sin egen particulaire
ige Nytte kunde finde, ivrigen og med Alvor¬
Red paadreven Adskillige Hans Majestets
Meste Intereseangaaende, fremmede Potenta¬
SDreve, Kongel. Ordres, og Undersaatter¬
d Supplicationer i mange Maader understuk¬
o, og uforsvarligen dermed omgaaet.

3.
Geistlige Beneficia

og Bestillinger, Skole2 Præste=Embeder
Personernes Dygtighed

Lag¬R3
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ueagtet, haver han til de Mestbydende, og un¬
dertiden gandske ulærde Personer, ja endog til
saadanne, som in Actis er bleven demonstreret
der for Troldom offentligen haver været berygte¬

de, af idel Penge=Gierrighed med Villie og Vide
skab per Simoniam bortsolgt; Og om han ende
skiøndt om dette, som oven meldet, saavel som
om mange andre, imod hans dyre Eed began¬
gene Crimina, ofte af hans Kongel. Majestet, sa
endog ved Begyndelsen af Campagnen til Kend¬
borg skriftlig var bleven erindret, saa har han
dog u=agtet saadan af Hans Kongel. Majeske
Allernaadigst giorde Erindring med fri Forsæt
derimod handlet, og formastelig udi det selvsane¬
me fremdeles fortfaret.

4.

Imod Hans Kongel. Majests. Villie og Vo¬
skab haver han fiendtlige til og fra de Svelie
gaaende Breve under sin Couvert svigagtelig E
fordret, og med Hans Kongel. Majests. hemmn,

lige og aabenbare Fiender havt og holdet en home¬
børnigoghøystfarlig Correspondenee, som altsig,
in Aetis vidtløftigere findes anført, og hanme,
med Vidnesbyrd, og hans egne Breve er bitoen
overbeviist.

Og som fornævnte Greve Sriffenfeld E
saadanne sine grove Misgierninger udt og¬
ne hannem af idel Kongelig Naade bevigen.

og
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o nu til Ende bragte Process, ikke haver
kundet befrie eller purgere sig: Saa vorder
germed Greve Griffenfeld for saadanne og
aindre store formastelige Misgierninger med
Ilb Ære og Gods, udi Hans Kongelie Ma¬

estets Uenaade, og derpaa følgende Straf
oondemneret, saaledes at han nu strax og frem¬
keeles skal fra sin Grevelige Stand, samtall an¬
en Dignitet, Ære og Værdighed, alt hvilket
fan sig selv har giort uværdig til, være degrade¬
et, og afsat, hans Grevelige Navn og Jhu¬
oommelse gandske udslettet, hans Vaaben, Hielm
9 Skiold til intet giort, og strax af Bøddelen
sonderbrydes, hans Grevedømme og Gods, og
Aanden Formue være confisqveret, og han selv
sornævnte Grev Griffenfeld, nu Peder Schu¬
nacher for sin Person til Skarpretteren at o¬
ekleveres, som hannem paa et tilforordnet Sted
Povedet skal afhugge, og fra Livet til Døden
vul henrette, og saadant ham Schumacher til
rodorlig Straf, men andre til et afskyeligt
I eftertænkeligt Exempel. Publiceret udi Ca¬
ellet for Riøbenhavn den 26 May 1676.
Ave Juel. Corfig Trolle. Eyler Holk
Pensdorf. Thomas Finke. Conrad Hes¬
*. Peter Resen. H. Marrhesius. Peder
assen. Tirus Bylke. (L. Sigillorum.)

Da ovenstaaende Dom ey blev underskreven
7Geheime=Raad Scheel og Profesor Win¬

dingR4
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ding, af forhen anførte Aarsag, skal Griffen¬
feldhave undret sig meget derover, efterdi Scheet
for den Tiid var en af Griffenfelds Misundere
og Forfølgere; Han skal derover have ladet fal
de disse Ord: Min Skiebne er dog forum
derlig! De jeg ventede at være mink
Fiender ere blevne mine Venner, og oe
eg formodede at være mine Venner, er¬
vorden mine Fiender; thi en Deel af de am¬
dre Commissarier vare ved Griffenfelds Befob¬
dring forfremmede, og derfore, efter hans Mes¬
ning, lønnede ham ikkun slet.

Imedens denne Dom for Retten blev oplæsk
samt udi Griffenfelds Paahør forkyndet, sio¬
han gandske frimodig og hørte til. Da det bom¬
forbi, udbad han sig Dommens Formildelse *
Kongen idette Stykke, at hans Vaabener mam
te blive ubeskæmmede, og hans Legeme efter oo¬
standen Straf begraves i det Capel, som ho
ved helig Geistes Kirke havde ladet bygge o
Dommerne forsikkrede ham at ville andrage io
Kongen. Derpaa blev han igien bragt ind o¬
Fængsel, hvor ham efter Kongelig Ordre oo¬
tilkiendegivet, det han sig til Døden skulde o
rede, saasom den overhamfældede Doms Fo

førelse var berammet til næste 11 Junul.

Dette Budskab imødtog Griffenfeld men
uforfærdet Aason, udbedendes sig atter Kongen

ad
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Naade, det forrige angaaende Vaabnerne, og at
e par Præster maatte vorde ham tilsendt; Det sid¬
ske blev ham bevilget, og fik han efter Begiering
Sogne=Præsten til Elicolai Kirke Mester Mi¬
Gael Henricsøn, tilligemed den Tydske Præst

Hr. Esaias Fleisker, med hvilke han da begynd¬
Eat tale ret gudelig og berede sig til den ham
sorestaaende Død og Evighed.

Nogle Dage herefter begyndte han at vilke
eerfærdiggioresig for Præsterne, og sagde, at han
Rkyldig skulde lade sit Liv, hvori hans mange
Vstore Uvenners Avind var skyld, søgte og at
Pertale Præsterne til at anholde om Naade for
vannem hos Kongen; men da de svarede, sligt
vgt dem forbudet, og han skulde slaae Verden
af sit Sind, og alleene henvende sie Tanker til
een forestaaende Evighed, gav han sig til Freds, og
gde: „Han vilde befale Gud sin Sag, samt
hde, som en god ærlig Dansk Mand og tro
Rongens Tiener, der nok ville tilstaae at have
gortient Dodenmangegange, men dog ingenlun¬
dge nu for noget Forræderies skyld imod Fæder¬
hueland eller Konge,  begyndte saa derpaa ret
vudelig at læse og stunge med dennem. Jo nær¬
vere det no lakkede ad Tiiden med ham, jo
idrere frimodig sagde han sig at blive, men bekla¬
Frde sig dog, at han ey kunde bede saa ivrig og
nderlig til Gud, som han ønskede, eftersom
Eet stedse stod ham for Hovedet, at han døde u¬

skyl¬R5
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skyldig, hvori hans mægtige Fiender vare Aar¬
sag, hvorfor han og ønskede Guds skarpe Hævn
over dem, skiondt Præsterne formanede ham ey
at giøre det, men stille Gud allting hiem, og

befale ham sin Sag, hvorover Griffenfeld da
nogenlunde gav sig til Freds, og begyndte slig en
Samtale, som best skikkede sig til hans da værene

de Tilstand.

Den tiende Junii, som var Dagen for han
skulde rettes, blev han efter Forlangende deed¬
agtiggiort i Alterens Sacramente, hvorpaa han
Heele Eftermiddagen og Natten blev ved at læse

og siunge med de hosværende Præster.

Samme Dag blev ellers hans Vaabener nede,
tagene af alle Kirker, tilligemed de overstaaende
Kroner, ogbragte ud i Castellet; Samme Dag
Aften blev og et sort Klæde did udført, men oim
Morgenen derefter kom hans Liig=Kiste, som *
dentil var betrokken med sort Bay, men inden:
var hvidt Cattun, forsynet med fire sorte Haan,
greb.

Natten imellem den tiende og ellevte Jummn,
som han om Morgenen skulde retæs, sam¬
Speyl=Glasset ud af Rammen ned paa Bordee,
men blev gandske heel optaget, og henlagt hom
Sengen, hvilket Griffenfeld strax ansaae on¬
et Forvarsel om hans Æreløse Livs Frelse, hvor¬

med
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med han, efter egne Ord, ikke synderlig var til¬
sreds, men ønskede heller at døe, end stedse leve i
Skjendsel.

Om Morgenen, forhan skulde rettes, blev han
R sin eene Tienere, som ham den gang var ble¬
den forundt, gandskehviid paaklæd, en ny Pery¬
sde sat paa hans Hoved oven over hans lange
Daar, og blev derpaa efter foregaaende Bøn med¬
deelt Herrens Velsignelse af Mester Michael.

Da Klokken slog ni, kom Vagten at geleide
ham ud til Retter=Pladsen, med hvilke hangik ufor¬
særdet ud af sit Fængsel, midt imellem de tvende
mmeldte Præster der trøstede ham af Guds
Ord, imedens han selvlæste i en Tydsk Bønne¬
Sog.

Da han kom til Retterskedet, som var den sto¬
se bide Plads lige over for Kirke=Døren i Ca¬
seller, der var belagt med sort Klæde, traade
van uforfærdet paa samme, lagde sine Hænder
vammen og saaledes med samme oprakt bad
vud i Himmelen om sine Synders Forladelse,
faldte ham til Vidne om sin Uskyldighed, at han
øverken mod Kongen eller Fædernelandet nogen
Lild havde havt Forræderie i Sinde, hvorpaa
han nu ville opgive sin Aand, og samme Gud
Efale. Derefter tog han sin Perugve af, bandt
seld sit Haar op med en sort Silke=Lidse, som

han
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han tog af sin Trøye. Imidlertid tog Bødelen
hans Skiold og Vaaben, som laae paa Plad¬
en, sønderbrød dem for hans Dyne, og derhod

tillige raabte gandske høyt: Detre skeer ikke
omsonst, men efter fortienre Løn; Hvor¬
til Schumacher uforfærdet svarede: Kongen
har giver mig dem, han har ogsaa Magt
at tage dem fra mig igien. Men da Bødk¬

len derpaa brækkede hans Kaarde, gav han de
leene et dybt Suk, og vendte sig lidet om paa

Siden, ligesom han ey vilde see det. Herpa“
faldt han paa sine Knæ, og med opløftede Øyse
til Himmelen bad Gud om sine Synders naade
ge Forladelse, sagde derpaa til Skarpretteren
Ar han kun uden Frygr skulde forrette si
Embede, saasom han vilde holde sin Hat
stiv nok; Da Skarpretteren spurgte, om har
ey vilde have bunden for sine Øyne? svaredehom
gandske kort: Hey. Da han derefter have
fuldendt sin Bøn, udstrakte han sin Halsgamn,
ske stiv, og gav et Tegn med Haanden  *
Skarpretteren skulde hugge til. Men i det sam,
me Skarpretteren havde uddraget Sverdet F
at hugge til raabte General=Adjutant Schom
aandske høyt: Holdr inde! Hans Mlajesten
har af Paade skienket ham Liver ! hoo¬
til Schumacher, der intet vissere ventede oom
Doden, i største Forvirring famlendes svaren
O Herre Jesu: Gud forlade eder ! dere
reyste han sig op paa sine Fødder, ogefterdise

pak
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bar ferdig at tumle omkuld, toge begge Præster¬
de ham under Armen, og ledsagede ham hen i
ans forrige Fængsel igien, hvor en Feldtskier

frax aabnede ham en Aare, paadet Blodet der¬
ded kunde komme i sin forrige rigtige Bevægelse.
Det første Griffenfeld derefter talte, vare disse
(sterfølgende Ord: Den kiere Gud var mig
baadigere, end ar han vilde, jeg skulle døei
den Tilstand jeg var udi; thijeg maa til¬
fkaae, mit Hierte var alt for hovmodig
Vopblæst til, at jeg skulde have kunder
Lereede mig til værdelig at døe, og anseer
g dette endnu for een af de skørske Vel¬
Gerninger vor Herre har beviiser mig,
*han ey i den Tilstand borttog mig.

I dette sit Fængsel udi Friderichshavns
Egstel dlev han siddende i fire Aar, hvor han
ivd en god Pleye, ventelig for Dronningens
Fordøns Skyld. Fornden en og andens For¬
vnl hos Kongen, skrev han selv imidlertid, uden
den og Blek, et særdeles ydmyg og bevægelig Brev
* Kron=Prindsen, hvori han udbad sig hans
Poye Forbøn hos Hans Hr. Fader Kongen,
vvlket dog blevsiden unaadig optaget; dette skee¬
Paa følgende Maade: Schumacher sparede
dr Aftenerforudsaa megetLyssom til hans For¬
et nødigkunde eragtes, tog derpaa et Arkreen Pa¬
oik, ogoversmurte gandske tok med Tælg, holdte det
iover detbrændende Lys, at det kunde løbe gand¬

ske
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ske jævn ud over Papiiret; Efterat Tælgen u
var udjævnet, og tillige storknet over alt Papiirel,
holte han det atter over et brændende Lys, dog6
saa nær, at Luen kunde rore derved, deraf blied
detgandskesort, formedelst den opstigende Rogø
Damp, dette omtalte tælgede Ark Papiirlagde han
gandske jevnt oven paa et andet Ark reen Papii,
og ridsede saa med en stor Knappenaal oven pu¬
den tørre side, hvad han vilde have staaende¬
paa det underste, derefter løftede han det tælgen
Papiir af, og kunde man dagandske tydelig ler
paa underlagde Ark, hvad han havde skreve
denne Skrive=Maade er siden bleven kaldet Gri
fenfelds Blek.

Omsider besluttede Kongen i Aaret 168º
deels formedelst de mange Forbonner der skee¬
for ham, deels formedelst andre ubekiendte Am¬
sager, at lade Schumacher, som nu ey m¬
re blev kaldet Griffenfeld, forsende til eTiuime,
holmen tæt uden for Trundhiem i Norg
Da der just mod Foraaret samme Tiid en o
Commendant didhen skulde opskikkes fik som¬
me Ordre, at han skulde tage Schumade
med paa samme Skib.

Den 16 May Aar 1880. kom hans Øor¬
der, Etats=Raad Gyldensparre, og fortoe¬
te ham Kongens Ordre, at han en længere Fe¬
de siddeiCastellet, menmed det seglfærdiguigen
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de Skibbortføres til Munchholmen;Hantog
derpaa sin Broder Schumacher med sigi Vog¬
den, og under en liden Vagt geleydede ham til
Toldboden, hvor han efter en ynkværdig Afskeed
med si Broder blev i en Chaloupe bragt hen
paa Skibet til Commendant Schultz, for, un¬
ver hans Opsigt, at føres bort til det bestemte
Sted. Saasnart han var kommen om Borde,
ekkede man Anker og gik til Seyls, imidlertid
R Schumacher bag op paa Skandsen, ogblev
staaende, saa længe han kunde øyne Byen. Un¬
eerbeys blev han vel yderlig syg, deels af Græm¬
velse, deels af Søen, men formedelst sin gode
Hleye og Opvartning, blev han til pas igien,

Vankom efter fire Ugers Seylads til Munk¬
Polm, hvor han strax blev indsat i et Kammer
ned sterke Jern=Stænger for Vinduerne.

er begyndte den arme Schumacher at slaae
str Sindtil Roelighed, og allene at fornøvesigi
ine Studeringer i gudelige Betragtninger,
Adelen og andre opboggelige Skrifters Læening,
B, efterdi Pen og Blek var ham formeent, lod
han Commendanten bede om en Steen=Tavle
vuig hvilken han med Griffel skrev mange efter¬
Sllkelige Regler og dybsindige Lærdomme: Saa

soomodig og opblæst han var tilforn saa yd¬
mnyg blev han nu; Han talte sædelig og yd¬
uigg med alle, som efter Commendantens Tilla¬
belse kom ind til ham, formanede dem til 9d¬

u
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myghed, og bad dem speyle sig i sit Exempel.
Iblant andet havde han beholdt en Demants¬
Ring tilbage paa Fingeren, med den udskarhan

allehaande Indfald paa lutter Orientalske Sprog

i Vindue=Glasset, og, efterdi man meente
at der var noget under, tildeels og var nysgiev

rig for at vide det, fik Biskop Krog i Trund¬
hiem Kongel. Ordre at eftersee hvad han havde
skrevet, som og skikkede Efterretning derom need
til Hoffet. Desuden har han berjent sig deels
af en spids Preen, deels af siint Kull, til at o

vermale det heele Kammer, saa at fast ikke e
Plet er frie, hvorpaa der jo er skrevet nogel
og findes deriblant en smuk Forklaring over P
23. paa Latinske Vers, saa og en Beskrivelse“
der Munkholm, foruden mange andre Ting (

Commendanten ville vel undertiden, efter ham
Venners Begiering, givet ham Tilladelse *
padsere lidt ud; men han vilde aldrig tage de
imod, men svarede altid: Min Konge h“
befaler, jeg skal blive her i mir Kamme.
der vil jeg ogsaa giøre, og videre har seø
ingen Tilladelse. Ved det han saaledes bie¬
tedse i sit Kammer, skal hans Foed=Trin de

slidt gandske dybt ned i Gulvet, ligesom o
4

(2) Øise Vers maa søges i hans udførligere Lomen
Beskrivelse trykt in gto 1745.
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kundt Hul skalvære slidt i Bordet af hans Albue,
Pborpaa han idelig pleyede at skytte sig.

Oerskal fiorten a femten Aar efterat han var
kommet der op, en usædvanlig stor Comethave ladet
igsee over Byen nogle Nætter i Rad, og, da
man omstændeligen betegnede Griffenfeld Co¬
netens Skikkelse, Størelse og Anseende, samt
fad hvad Himmelens Kant den lod sig tilsyne
fal han efter en kort Overveyelse have sagt til
Eem, Hvorledes de vel skulle tage sig va¬
Ee for en stor paakommende Ilds Vaade:
ort derefter blev og den største Part af Byen
ngt i Aske ved en uelykkelig Ildebrand.

Da nu hans Majestet Kong Christian den
emre kort forhans Død var kommen til Trun¬
vem, giorde han sig vel Forhaabning om sin
uided, som nok og var Kongens Tanker, men

*t blev forekommet af hans Uvenner paaen listig
viaade. Imidlertidvare tre af Hoffets Betien¬
uden Griffenfelds Vidende og Villie kom¬
viund til ham af Nysgierighed, hvilket han for¬
od paa, esterdt han dog ey syntes at ville un¬
Sine Uvenner den Glæde, at see hans elendige
inrand, spurgte dem derfor meget alvorlig,

hdorfor de vare komne derind? om det var for
R lære Viisdom: da kunde de lære den her, el¬
dr om det var for at see hami sin fornedrede Tile

S stand?Veptember 1753.
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stand? da kunde de vide, sligt var hannem nu
ey beleyligt, derfor de maatte behage at forføye
sig ud, tog derpaa med det samme i Døren, og

lukte den op, og, idet de gik ud, sagde: Adieb
Messieurs, men lod sin Hue sidde paa.

Næsten ligesaadan gik det samme gang Stab

holder Gyldenløve; Hanvar og nysgierig forg
see ham, hvorledes han nu efter saa langvarlø
et Fængsel havde forandret sig, han lod det des¬

fore mage saaledes, at en skulde gaae ind til ham,
og, i det han gik ind, skulde han holde Døren
saa vidt aaben, at den forbigaaende Statholdet
kunde see ham; til den Ende gik en hen til Grisk
fenfelds Kammer og pikkede paa Døren¬
men Griffenfeld mærkede strax U-raad, ble¬
derfor siddende, og lod som han ey hørte del
da den anden nu atter bankede paa, reyste hav
sig op, og sagde; den som er udenfor er mæge
gere end jeg, maae derfor selv lukke op, jeg hm
igen Nøgel! hvorpaa den anden bad ham de¬
re saa god at lukke op det var en god Ven¬
der paa trinte Griffenfeldbag Doren, og lute
samme gandske høyt op til Væggen, hvorode
den forbigaaende Statholder ey fik ham som ho
vulde at see, efterdihan med Listskiulte sig bag 20
ren men Griffenfeldkundeigiennem Sprerken
paa Døren vel see hanuem; Der over siges Fo
siden høylig at have ærgret sig.

Dº
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Da Kongen var reyst fra Trundhiem til
Kiøbenhavnigien, og Griffenfeldeller Schu¬
macher fornam, at der ey var bleven tænkt paa
Nns forventede Frihed, tog han sig det saa nær,
at han blev overmaade syg, og maatte gaae til
Sengs; desuden havde han og i nogle Aar væ¬
ek sterk plaget af Steen. Da Commendanten
Lerettedehans Svaghed for Kongen, og Baron
Srag, som havde Griffenfelds ecneste Dotter
u egte, kom ind med Forbønner for ham, blev
det udvirket, at Kongenbenaadede ham for hans
Føye Alders og store Svagheds Skyld; Der
veb attsaa 1698. Ordre tilstillet Commendanten
pua unkholm, at sætte den fangne Schuma¬
Her paa fri Fod og lade ham føre til Trund¬
vem, for der isin Svaghed at blive desto bedre
Lleyet.

Efter ere og ryve Aars Fængsel erlangede
Schumacher saaledes sin forrige Frihed. Han
omjust Mikels Aften 1698, til Trunhiem, hvor
vun under et stor Tilløb af Folk blev ført i General¬
Lold=Forvalter Treskovs Huus, som var han¬

run noget paavørende, Over saadan sin erholdte
ssrlhedfornøvedehansig vel en heel Deel, og øn¬
rrdenu allene at komme ned til sin Sviger=Son
Saron Krag, paa Steensballesgaardi Jpl¬
And, for der iRolighed at ende sine Dage hos
vum og hans eeneste Daatter; men Gud havde
esluttet det anderledes, saa at hans Ønske i den
Fald ey blev opfyldt; Hans Steen=Sygdom

til¬S2
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tiltog alt mere og mere, saa at han tilsidstmaak¬
te saa godt som stedse ligge til Sengs.

Imidlertid hendte det sig, at Griffenfeld en
Morgen trinte for et stort Speyl for at binde sin
Halskludom, og da gav Speylet først et stort Knik¬

derpaa revnede det fra det øverste til det nederste

hvilket han ansaae som et Forvarsel paa sit tie
stundende Endeligt. Samme fulgte strax derpaa
en 11 Marti 1699., da denne store af Lykken fo¬

underlig ophøyede og fornedrede Mand hensob
efterat han havde levet her i Verden Tre 09

Tresinstyve Aar. Derpaa blev hans Legemk
reent aftoet, paaklæd, og henlagt paa et Bord,

hvor det, efter hans egen derom i Live giorte B¬
giering, blev opskaaret af Stads-Chirurgu
Frauen i Trunhiem, og blev da udi han
Blære funden en stor kantet Steen, som veyed¬
spp Lod tillige med en Deel andre smaa Steene)
som bleve lagde i en spiritus, ognedsendt til Kiø¬
benhavn, hvor de endnuforvares paa det Kom,
gelig Kunst=Kammer. Derpaa blev hans Leg“
me nedlagt i en, paa hans Daatters, Baie¬
nesse Brags Omkostning forfærdiget, prægt
Liig=Kiiste, som inden i med Tin=Plader varoe¬
agt, og samme hans Liig=Kiste siden ved Skide¬
Leylighed nedsendt til Steensballe=Gaar“
hvorfra den blev bensat i et hvelved Begraven.
under Choret i Wærs Kike, hvor og ham,
Sal. Frnes Kiste nu var bleven nedsat. eme¬

c0
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findes der paa denne Griffenfelds eller Schu¬
machers Liig=Kiste en dobbelt Plade, hver med
in egen Grav=Skrift. Paa den yderste forsølve¬
de Plade er dette at læse: Her under hviler
fordum Konning Christiani Cvinti uelyk¬
kelige Rigens Cangler, som efter tre og
Ive Aars Fængsel, paa Munkholm, dø¬
Ee paa fri Fod udi Trunhiem Anno 1699.
en 11 Marri, udi hans Alders tre og ere¬

intsryvende Aar, sex Plaaneder, arten Da¬
9e. Men neden under paa denne Plade staaer
verte, og naar man da veden forborgen Klem¬
nies Hielp løfter den øverste Plade af, finder
vuun derunder en prægtig stor udgraveret Sølv¬
vlade, hvorpaa ey alleene hans Grevelige Vaa¬
vrnl er udstukken, med begge Ridder=Ordener,
Elephanten og Dannebroge, men endog
venne følgende Grav=Skrift.

Her under hviler den Høy= og Velbaar¬
ae; Herre, Hr. Peder Griffenfeld, Græve
a Samsøe, Braringsborg og Visborg
Hoder af Elephanren og Dannebroge
Honning Christiani Cvinri Rigens Can¬
eder, Geheime=Raad og Over=Secretair,
samt Præsident udi alle Hans Kongelig
Majests. Collegier; Fødudi Kiøbenhavn
Aar 1635. den 24 Augusti. Der hanhav¬
de paa Lykkens Hiul fra der Øledrige ind¬
ider Høyeste TrappeTrinomspeverfem

ogS3
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og fyrgetyve Aar syv Maaneder blev
hannem uformodenrlig ved onde Menne¬
skers Forebringende hanø Allernaadigske
Herres og Konnings Uaade derøver Aat
1676. den 11 Martii. Da han først sad
fire Aar i Casteller for Kiøbenhavn, blev
saa siden tril Trunhiem føre, og der paa
Munkholm fængsler, tilsammen XXIIh.

Aar. Der Hans Kongel. Majest. erfare¬
de, ae denne Hans Fange foruden han
Verdens Modgang, endog af Gud med
haarde Sygdomme var beladr, af Stek¬
og deslige ynkedes den milde Kongte
Hierre over hannem, saa at til Comme“
danten blev Ordre skikket, han Fange“
skulde paa frie Fod sætre, hannem *
Trunhiem lade føre, og Omsorg drage
han vel kunde vorde forfleget, og reste
tueret, siden lade ham være paa Anfø“
dring, hans Sviger=Søn, Baron Frig
rich Krag til Steenballe=Gaard ic. *

som hans eeneste Dorrer til egte havde
følgagrig, blev da ogsaa paa fri Fod Fe

Vichels Aften Aar 1698. Men som ham,
Svaghed med Alderen rileog, kunde Fom¬
ey Trunhiem qvirrere; men hensov o
salig og christelig udi Herren den i Uigen
rii Aar 1699. Udt hans Alders tre ogtre
sindørpvende Aar sex Mlaaneder og fo
Dage, efterstorudstanden Pine og Sme¬
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ke af Steen, som efrer hans Død blevfra
dam tagen, af er skort Hønse=Ægs Stør¬

kelse, veyede syv Lod, foruden adskillige
Indre smaae. Denne Salige Herres Liv
9g Død maa være Enhver, som dette læ¬
ser en Erindring, ar deraf sees først Ver¬
dens Ubestandighed og Menneskens Skrø¬
belighed, siden Menneskens Ondskab
eent eene mod den anden, og derefter en
Jaadig Konges Mildhed.

Dette er denne store Mands Skiebne og sid¬
se Endeligt. Man maabillig bejamre hans Van¬
Pld. Havde hans Ende været Begyndelsen lig,
huvde han været et Under, en Zirat, ja en Pry¬
else for Danmark uden lige. Athan ey varaf
welig Stand eller høy Byrd, giorde meget til,
a hanfik mange Uvenner paa Halsen, fordi Lyk¬
rnl satte ham jevnsides med nogle, og høyt over
nnnge. Han var et vitigt Hoved, havde me¬
ven Læsning, smukke Studia, og en besynder¬
V Færdighed strax at anbringe sine store Natu¬
rus og Forstandens Gaver. Men seel Hanvar
Menneske, derfor stolede han meget derpaa.
Grken føyedeham, derfor blev han modig, Kon¬
ven yndede ham og brugte ham meget derfore
biste han alle trængte til ham. Man seer altsaa
denge, Gods og Ære giver Mod Mod for¬
older Overmod; men Overmod er ingen gos.
Dette hans Overmod bliver altsaa, naar man

nøyeSa
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og fyrgetyve Aar syv Maaneder, bles
hannem uformodenrlig ved onde Menne
skers Foredringende hans Allernaadigske
Herres og Konnings Maade berøver Aar
1676. den 11 Martii. Da han først sad
fire Aar i Casteller for Riøbenhavn, blev
saa siden til Trunhiem ført og der paa
Munkholm fængsler, tilsammen XXII.
Aar. Der Hans Kongel. Majest. erfare¬
de, ae denne Hans Fange fornden hane
Verdens Modgang, endog af Gud med
haarde Sygdomme var beladr, af Steeb
og deelige ynkedes den milde Konger
Hierre over hannem, saa at til Comme
danten blev Ordre skikket, han Fange“
skulde paa frie Fod sætte, hannem *
Trunhiem lade føre, og Omsorg drage,
han vel kunde vorde forfleger, og rem¬
rueret, siden lade ham være paa Anfø“
dring, hans Sviger=Søn, Baron Frie
rich Krag til Steenballe=Gaard ic. *
om hans eeneste Dorter til egte havge
følgagrig, blev da ogsaa paa fri Fod se
Michels Aften Aar 1698. Mlen som ham,
Svaghed med Alderen eileog, kunde hoe¬
ey Trunhiem qvirdere men hensov o
salig og christelig udi Herren den i Uigen
rii Aar 1699. Udt hans Aders ere ogtee
sindøryvende Aar sex Maaneder og fon
Dage, efterstorudstanden Pine og Sme¬
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ke af Steen, som efrer hans Død blevfra
dam tagen, af er skort Hønse=Ægs Stør¬
kelse, veyede syv Lod, foruden adskillige
andre smaae. Denne Salige Herres Liv
og Død maa være Enhver, som dette læ¬
ser en Erindring, at deraf sees først Ver¬
dens Ubestandighed og Menneskens Skrø¬
delighed, siden Menneskens Ondskab,
den eene mod den anden, og derefrer en
Jaadig Konges Mildhed.

Dette er denne store Mands Skiebne og sid¬
sie Endeligt. Man maabilligbejamre hans Van¬
gld. Havde hans Ende været Begyndelsen lig,
svde han været et Under, en Zirat, ja en Pry¬
velse for Danmark uden lige. Athan ey baraf
Mdelig Stand eller høy Byrd, giorde meget til,
*t han fik mange Uvenner paa Halsen, fordi Lyk¬
ten satte ham jevnsides med nogle, og høyt over
nnnge. Han var et vittigt Hoved, havde me¬
en Læsning, smukke Studia, og en besynder¬
V Færdighed strax at anbringe sine store Natu¬
vrns og Forstandens Gaver. Men seel Hanvar
Menneske, derfor stolede han meget derpaa.
Vrken føyedeham, derfor blev han modig, Kon¬
denl yndede ham og brugte ham meget, derfore
biste han alle trængte til ham. Man seer altsaa
denge, Gods og Ære giver Mod Mod for¬
volder Overmod; men Overmod er ingen god.
Dette hans Overmod bliver altsaa, naar man
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nøye undersøger alle Ting, vel den rette og san¬
de Aarsag til all hans Ulykke. Af denne onde

Rod spirede de mange fæle Skudfrem, som Bød¬
delen selv tilsidst skulde kappe. Naar den store

Høyde et Menneske kommer først i, giør hamor
i Hovedet, kand han let komme til at rave, hæ¬
ver han da ingen Venner, der vil hielpe ham ii
Rette, eller styrke den skrentende Fod, bringes
han desto lettere til Fald. Saaledes gik det dew

ne uheldige Mand.

Felix qvem faciunt aliens Perieula cautun

2
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Poenitentzis Schole

Davids Psalme,den VI. Kong

offver

Erlig, Velbyrdig oc Salig Mands

EGenrich Øyekis
til Offvergaard ic.

Som bar Danmarkes Riges Raad oc Kon¬
el. Maj, troe Mand ofver Orringborgs Læn,

hans Liig, der det bleff hederligen nedsæt i

Orringeborgs Kirke den 11 Julii
Aar 1611.

Begyndt oc viist nogenlunde
ved

H. P. R.
de ml Prenter i Tigbinghafin hos Henrich waldkuk

Aar 1612.
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A A A A M *

E Æ a 4 4

A A A A M *

24
*
gorfatteren havertilegnet denne sin Klø¬

* M ge=Tale til den afdøde Kiißs
Kaads Efterleverske, Frue KarunX

Banner, samt deres Børn Ærlig og Velby
dig Jørgen Lykke, Frantz Lykke, Christ¬
an Lykke og Jomfrue Anna Lykke til Oi¬
vergaard. Hans Liv og Levnet anføres san
ledes:

Den Ærlig og Velbyrdig Mand Henrig
Lykke er barnfød her i Danmarkes Rige hom
Mariagger Kloster i Jylland, der man skke¬
Aar 1555, udi Novembr. Maaned, atten Am¬
efter at Munkeriet var her baade i Kirker og Fo¬
stere afskaffet, som man bør takke Gud for *.
ansee for den hoveste Skat os nogen Sim,
disse Riger er vederfaret.

Hans Fader bar Æ. og V. Hr. Jør9en.
Lykke til offvergaard, Ridder, som sun¬
sine unge Aar baade i Jralien, til Hicea *g
provincen, for Pave Clememe den Søøen
de af Bom, og elers i Frankrige, hvot oo

vak
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bar Kongel. Majests. af Danmarks Legar hos
Franciscum 1. ic. ligesom Carolus Danzeus
bar her i Steden igien, lod paakiende, at Pa¬
dens Lærdom var ham en Vederstyggelighed,
hvilket han alt da havde fornummet, siden Lu¬
Gerus havde saa reedeligen udmynsteret Paven
med sine Skolefuxer og hellige Skalke ic.

Hans Moder var Frue Beare Brahe af Ha¬
Feløse i Skaane. Hans Farfader var Ærlig
2g Velbr. Hr. Peder Lykke Ridder til Dam¬
srrup, oghans Farmoder Frue Christine Søg.
M. Eskild Høgs Dotter. Hans Farfaders
Fader var Æ. og V. Hans Lykke til Hessel,
V Farfaders Moder Frue Eline, Hr. Jens
Alarthsons Dotter til Wisborg. Hans
Norfader var Æ. og V. Hr. Orro Brahe,
H.

vivder, til Hageløse, og hans Mormoder Frue
—

ohanne Sparre, Hr. Henrich Sparres
Sotter til Klogerup.

At tale noget videre om de Lykker, da giver
peres Vaaben vel tilkiende hvad for en Slægt
at er; tbi de Ure=Horn, som naae oven paa
Belmen bemerke de mandige og modige Gier¬
vnger, med Ufortrødenhed, ved hvilke disse Æ.
V V. Folk ere komne i saadan Agt og Ypper¬
Med. Lykkens Hinl, hvoraf de have deresær¬
ige Tilnavn, med sin blodige Farve, haver og
vilst og vendt sig for dennemihine blaa Feldt un¬

der
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der huul Himmel i Kriig og Fare til Lands og

Vands, saa de altid have holdt sig ærligen og
vel i Kriig og Fred, hvilket med det røde og hvi¬
de i Fældet ydermeere synes at være afmalet; A
de og paa det sidste have faaet hin grønue
Viinqvist, til Guds Velsignelses Vidnesbyrd¬
hvormed han dennem haver formeeret og bepry
det, derom kand tales beqvemmeligere et ande

Sted.

Der nu Ærlig og Velbyrdig Henrich Lys¬
ke var kommen noget til Alder, og kunde skiom
ne, hvad det var at lære, blev han holden ii
Skole, først hiemme hos sine Velbyrdige For¬
ældre, under en ung Persons Tilsyn, som siden
blev den hæderlige og vellærde Mand Hr. Chr“
sten udi Aalborg. Siden kom han til Her
loffsholm Skole, og var nogen Tiid iligemam,
de hos en ung Mand, som siden blev forfrem
met, og vidt berømt for sin synderlige Skikkelig
hed til Ungdommen at oplære M. Hans Lm
chelsøn, hvorfor han og derefter er bleven vo¬

Alernaadigste Herres og Konges Kong Che¬
stian den Fierdes Tugre==lester i Hans i¬
ge Aar, med stor Lov og Ære.

Dernest kom denne unge Junker udi Hoe
baarne Dronnings Dorothees Hoff, og om¬
der underviist ydermere, ligesom Hoybaaten
Fyrste og Herre, Hr. Mhagnus Hendes Mane

stels
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stets Søn, som siden kom til Liffland. Og,
som han nu var atten Aar gammel, og havde
del forfremmet sig her hiemme, blev han for¬
skikket Udenlands for det Tydske Sprogs Skyld,
amt videre Forfremmelse i Sæder og Lærdom,

og det med sin Skolemester, som nu der til var
Antagen, og blev siden den hæderlig og høylærde
Nand M. Niels Villandsøn, Sogne=Præst og
Laniche udi Aarhuus, og var saa hannem
in from og lydig Discipel til Vittenberg og
Jelpsig, hen ved fire Aars Tid, fra det Aar
1773. Han lærde saaledes ikke alleneste Tydsk

at kale, men ogsaa Latine at forstaae, hvilket
van havde stor Gavn af til adskillige Bestillinger
han siden blev brugt udi.

Der han nu var saa vidt over sine ryve Aar,
huvde og saaledes beseet og forsøgt sig, blev han
dremkaldet af sine gode Forældre, og kom saa til
Hove igien, og tiente den Høylovlige Herre og
øonge, Kong Friderich den Anden for en
of=Junker udi fire Aar, saa at Hans
nongelig Majestet maatte saare vellide ham med
aGunst og Naade, og alle andre havde synder¬
8g Fyst til hans venlige og redelige Omgængelse
Ale Maader.

Aar 1581., da han var sex og ryve Aar
Sammel, blev han tilskyndet af sine Velbyrdige
Forældre betummeligen at tænke paa det hellige

Ene
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Egteskab, hvorfore han med Bøn og Paakal¬
delse og deres Villie lod bede om Ærlig og Vel¬

byrdig Jomfrue Katrine Bänere, Ærlig og
Velbyrdig Frans Banners og Frue Anne
Dxis Dotter til Kokedal, siden holdt de Brys
lup udi Gudsfrygt og levede saa saare ærligen 9
kierligen sammen henved rredive Aar.

Men ligesom det gik hin gode Abraham og.
saak og mange Guds Børn fleere, varede det med
dennem udi ni Aat førend deres Egteskab bled
dennem velsignet med Livs=Frugt, saa de sroi,
me V. Folk havde desimidlertid allehaande i Si¬
de med deres Gods, forventendes dog selv,*
Gud ville vende alting endnu til sit Navns Æmk¬
og dennem med deres V. Slægt til Glæde P
Gode, hvorfore Gud kom dem ogsaa i Huirem
Tiid at Vünqvisten blev velsignet, saa de de

efter bekomme af hans Naade og Forsyn si¬
ædle og deylige Børn, som ere Æ. og V. Jan
gen Lykke, Frans Lykke, Christian Lyen
og Jomfrue Anna Lykke, hvilke den Sl. Mam
samt deres Velbr. Moder have høyligen besinen.
sig paa at lade opdrage i all Gudsfrygt føt
vise sig takmmmelige mod den store Gud, det
naadigen havde opfyldt deres største Ailteen

Den Sal. Mand haver vel havt stor Øime¬
for sine kiere Sønner, atsendedem vidt omtrine
i fremmede Lande, men dog bekommet sondemn

ag



Henrich Lykke. 291

Trøst, i det de ere komne hiem til ham igien,
laa han haver seet dem med stor Glæde, førend
han sagde dennem og denne Verden god Nat.

Des imidlertiid er denne Sal. Mand bleven
srugt udi Hans Kongel. Majests. vigtigste Be¬
srilinger, baade Uden= og Inden=Lands, saa han
Ver betænkt og forlent derover med Rigens Læn,
osaaledes haver havt her Orringborg at fore¬
fidde som Kongel. Majests. troe Mand udi nir¬
en Aar, undtagen et Aar, hanhavdeiligemaade
Salløe i Jylland; Han haver anstillet og skik¬
et sig i saadan Befaling, at han haver forskaf¬
et hver Lov og Ret, og bevist sig synderlig from
indd alle til en lovlig Afmindelse og Eftersagn.

For siorten Aar siden, der den store Herre¬
H stodi Riøbenhavn næstfor vor Allernaa¬
Rste Herre og Konges Kroning, hvis Krone og
degtmente den allmægtigste Gud naadeligen ver¬
Me, og synderlig at alting i denne farlige Krig
ua udrettes og vel endes.Isamme Herredagden V. Sal. Mands Forstand og Skikke¬
Medmed sonderlig Troe og Fromhed, somhan
vid havde beviist sit Fæderne=Rige og Kongel.
øggest. iblant andre udvaldt og betroet til at væ¬
eaf Rigens Raad, haver og siden holdet
di1den ypperlige Stat og Ære, med Raad og
Huad, med Høy og Lav, som en resindig viis
Iforstandig Mand vel anstaaer og derømmeligt

Den
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Den Æ. og V. Mand er ogsaa brugt Legæ¬
tions =Vis paa Kongelig Majests. Vegne hos
fremmede Potentater, Herrer og Førster, og syn

derlig hos den Stormægtigste Konge i Polen a
og Churførsten af Brandenborg ic. hvor hav
haver saa forrettet sine Verff og Bestillinger, a
det haver været Kongel. Majest. med synderlig

Gunst og Naade vel behageligt.

Som han var i den tilforne omtalte Polniske
Legation, haver ban fornummet nogen Meen
sin venstre Side, mellem Mildten og Hierts
med Sværmodighed undertiden, saa det synte¬
at ville blive en Hypocondriaske Syge i Slagsiden
under Diaphragmate og Mellem=Gulvet, som
det kaldes, men han stod derimod med Raad o
Hielp saa meget mueligt var. Dette Onde fog
alt mere og mere til, saa han tilsidst maatte ho¬
de Sengen; Imidlertid besøgte hannem ham
kiære Syster Ærlig og Velbyrdig Frue Kirse¬
ne Lykke, item Frue Klare Sparre, Frue He¬
le Marsvin og Jomfrue Sophie Krahe, o
alle noksom fornumme hans store Taalmodighen

Han døde meget stille og hensov med disse o
i Munden: Saa elskte Gud Verden, at ho
gav =e= hvorover og mange af hans Hun,
Folk og andre, som vare tilstæde ønskede at om
et Endeligt, som maatte være hans lig.

Han døde isit Aders ser og halveresinee,
vande Aar, som var i hans ortende Clmartem¬

——
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* 9 8 Anledning jeg har erindret de Lye¬a I
kers Familie, vil jeg og her, paa *

d a8 samlet Sted, anføre et og andet hiv¬
indtil tildeels utrykt om en af disk¬
Lykker, som Lykken ilde haverlege

Bold med. Samme er den navnkundige Bo¬
Lykke, en Søn af Frantz Lykke til Hve
gaard, der atter var en Søn af den barm¬
Riigs=Raad Jørgen Lykke (*).

Naturen og Lykken havdemed samlede Kræsn.4
stræbt at vise i ham et Lykkens Barn.

An¬

(*) Rigs=Raad Jørgen Lykke havde omtrent ved og
Aar, 1566 ladet nedrive en Kirke, som stodiSøn¬
zelberg, og var Anneret til Westervølle. *

den needbrudte Kirkes Tømmer og Stern Fom,
han bogget sin Saard Bunderup, un Lero
feld. Præsten ti Westerbølle, hvis Kirke

var needbrudt, strafede dette nogle gange hom.
ligen fra Prædkestolen, men Jørgen Lxkke o
am derfore paagribe, samt halshugge tet ndem,

den nedrevne Kirke. See Pontoppidand Fom¬
Histørie Tom. 3: pag. 430.
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Ansigt med øvrige Legemets Skabning var dey¬
lig og meget vel dannet; Af Byrd var han an¬
seelig, thi de Lykkers Slægt bleve den Tiidme¬

9et agtede; dertil kommerendnu, at han var over¬

maade bemidlet. Han blev i sin Tiid holdt for
it være den rigeste Herremand der fandtes her i

Landet, thi han eyede femten smukke Herre=Sæ¬

der (*); Der var og derfore den Tiid ey en Pi¬
ge til, som jo ønskede at giøre sin Lykke ved ham,
deels i Betragtning af hans tore Midler, og

Persons Skyld.deels for hans egen velskabte
Man haver det endog som et Ordsprog fra hans
Cüid optegnet:

Enhverskiøn Jomfrue hun ønsker sig,

Gudgive Kay Lykke vilde have mig.

Men som han selv var et deyligt Mandfolk,
sa bar det og hans Hoved=Lyde, at han alt for
del kunde lide deylige Fruentimmer. Saadan
vans Tømme=løse Begierlighed blev hans U=lyk¬
E; Da han i Frue Øllegaard Gyldenstier¬
de havde faaet en dydig Ægte=Felle, kundehan
9 lade sig nøye med hende, men gik bestandig
Wen om. Hun leed altsaa allehaande medham
sin Ægtestand, og kunde af Erfarenhed sige:
Det er ey alt Guld som glimrer.

Til¬22

□*) See Hr. Biskop Pontoppidane Kirchen=Historie
des Reichs Dänemark 4 Theil 1 Band pag. 475.
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Tilsidsk gik hans Kaadhed saavidt, at han
vilde besnære en vis gift Adels=Frue, men løb

Hornene reent af sig ved samme Leylighed. Dä
han ey mundtlig kunde overtale hende, tog han
sin Tilflugt til Pennen, og brugte iblant andet
denne formastelige Overtalelse til hende; Hun
skulde dog ikke nægte en saadan Mand, somi han
oar, det, som endog den Høyeste af hendes Slægt
c. ic. ey vilde nægte ham. Da dette rasende
Brev kom til Hove, kunde det ey andet end blive

ham høyst uenaadig optagen. Kong Friderich
den Tredie anordnede derfore en Commission,

til at undersøge denne hæslige Sag. Comm¬
sarierne vare Græv Rantzov og Rente=Mestet

Gabel.

Da Kay Lykkemerkede hvilket Torden=Vehk
der trakte sig sammen over hans Hoved, skke¬
han et meget odmyg Brev til Commissarierne de
terer den 28 Julii 1661. hvori han ey alleene ti¬
kaaer at have beganget Forbrydelse imod den

Høyeske Majestet, men beder dem tillige ved de¬
res formaaende Fordøn at stille Kongens rerse“
dige Vrede. Samme Brevskal siden vorde am¬
ført. Da Lykke merkede, dette ey vilde frug,
te stort undvigede han hemmeligen, hvorsm
Hans Majest. lod Sagen indstævne forhøye““
Ver i Septembr. Maaned, hvor der faldt 2hom
over ham, at hans Gods skulde confisqvere“
men han selv undgielde for sin Misgierning mien
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Livet, og sanfremt man ey kunde faae ham fat

levende, da skulle Exccutionen skee paa hans
Billede.

Som denne heele Sag baade er betydelig, og
de i samme forekommende Documenter endnu
ingen Tiid tilforne ere bleven trykte, vil jeg her

meddeele dem, saaledes som jeghaver fundet dem
hogle haandskrevne Papiirer (*).

Aar 1661. den 2 September holdtes Ret
over Kay Lykke paa Riøbenhavns Slot fra
Klokken halv gaaen ti om Formiddagen til halv¬
Saaen otre om Aftenen saaledes som følger:

General=Fiscalen, Mr. Søren Kornerop
9 paa Kongens Vegne i Rette mod Kay Lyk¬
*, og, efter en liden Sermon, fremlagde
Stevningen, lydende saaledes:

Vi Friderich den rredie af Guds Hlaade
Jonge til Danmark og Horge ac. ac. Vide
naa Du Kay Lykke, at eftersom Du, uden
Lbivl, Dig erindrer vel, hvorledes Du, efter
Periendelse, mod Os havercommitteret Crimen
e Mgestatis, og Vi til Sinds ere samme

gro¬23

(*) Diste Efterretninger haver Hr. Justits=Raad Fin¬
kenhagen behaget at meddeele mig af fi smurte
Samling af Haandskrevne Sager.
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grove ubetenkte Forseelse for den høyeste Ret
andre til Afskye og Exempel, at lade paakiende,
hvortil Vi har berammet den 2 September først¬

kommende; Thistevne Vidigbemelte Kay Lyk¬
ke, udi egen Person til samme Tiid at mødeher
udi Vores Residentz=Stad Kiøbenhavn, og da
at lide og undgielde paa Ære og Gods, hvis Rel¬
ten medfører: Enten Du nu tilstede kommer, eb
ler ey, saa skal dog endelig Dom derndi vorde

afsagt. Givet paa vort Slot Kiøbenhavn den

24 Augusti 1661.
Friderich.

Kay Lykkes egen Bekiendelse lyder Ord før
Ord saaledes:

Hans Hoy=Grevelige Excellence,

og Hoyt=ærede Hr. Rente=Mester

Eftersom jeg underskrevne af allerstorste Usøe
sigtighed imod Hans Kongelig Majest. minaiee
naadigste Herre og Konge, saavelsom imod o

udi
gandske Kongelige Huus mig, desverre:
høyeste Maader udi Drukkenskab groveligen on
ver forseet, og formedelst begangne Læfg oen
estatis Crimen og Usandfærdighed, mit Ee¬
Ære og al Formu forbrudt: Da indsivet og

hermed til Eders Høv Grevelige Excellence, og
min høytærede Hr. Rente=Mester, og beder pan
det alleryomygeligste og tenstvillgste, at de o

de
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de vel giøre, og hos Hans Kongelig Majest. det¬
ke saaledes allerunderdanigst søge at formilde

paa det min grove Forseelse ikke maatte examine¬

kes, meget mindrejefter mine Meriter straffes,

men langt meere jeg for saadan Lives og Æres
Straf Allernaadigst forskaanes. Min Formue
anlangende, da kaster jeg den hermed aller¬
Underdanigst og gierne til Hans Kongelig Ma¬
sestets Fødder, allerunderdanigst forhaabendes,
Dans Kongelig Majestet derudi ey heller ef¬
ler min Fortieneste, men Høy Kongelig Naade
og Barmhiertighed, derudisaaledes forfarer, paa
vet jeg mit Lives Underholdning kunde beholde,
oikke med min fattige Hustrue i allerstørste Ar¬
inod og Elendighed skulle geraade. Saadan

Boy Kongelig, og af mig ufortiente Benaading,
vil den allerhøyeste Gud Hans Kongelig Majest.
Gien helønne.

Havn. den 28 Juli 1661.

Hans Høy=Grevelig Excellences

og Hr. Rente=Mesters

tienstvilligste og ydmygste Tiener
M8. Hvert Ordvar skreven med

Kay Lykke.Kay Lykkes egen Haand.

Seneral=Fiscalens skriftlige Indlæg lyder saa¬
Edes

Ef¬T4



Kay Lykke.254.

Fftersom Kay Lykke til KantzopholmiDag
— er indstevnet for den høyeske Ret,at lide og und¬

gielde paa Liv, Ære og Gods, efter sin grove
og uforskammede lognagtige Forseelses Beskaffen¬

hed, som han skriftlig bøkiendt og tilstandet hæ
ver; Da begierer jeg paa Hans Kongel. Ma¬
jests. Min Allerngadigste Herres og Konges, og
det gandske Kongel. Hulses Vegne, at udt aæk¬

værende høyeste Ret, efterfølgende Poster blivek
anseet.

1.) At Kay Lykke selv haver bekiendt og ved

staaet, at han haver committeret Crimen LXI
Mjestatis, det er, imod Hans Kongel. Mase
stet og det gandske Kongel. Huus beganget en
Gierning, saa løgnagtig og uforskammet, at han
sin Ære, Liv og Gods dermed forbrudt have“
efter sin egen Bekiendelse og Formeldig, som
Rette legges.

2.) At samme bekjendte og overbeviiske Gie“
ning er af Kay Lykke selv saa stor og uforsøm,
lig eragtet, at han med sin Undvigelse og Botn,
rommelse har taget Sagen med sig, og dømt søg
uværdig til all Naade, og dermed noksom com
firmeret, baade nin skriftlige Bekjendelse, Cgm
Giernings Uforskammenhed. Horfore jeg bege,
vr, at endelig Dom bliver afsaat efter odleen
Stevnings Formeldelse, og Lykkes egen ooe¬
som betænkte Bekiendelse og Vedstandelse.

2) Pas
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a.) Paa Kay Lykkes Ære, med hans Navns
og Æres offentlige Udlæskelse, adelige Vaabens
Brydelse, og Billedes Udsletning, hvor det sees
og findes, efterdi han har forgiet sin Herres og
Konges Høye Kongelige Resdect og Veneration,
som han sin Herre og Konge og gandske Konge¬
lige Huus er skyldig, og giort sig selv uværdig til
A den Ære, som han og hans Brødre med det
Kongel. Huses Høye Kongel. Naade hidindtil
Dags haver været ophöyet og conserveret.

b.) Paa Kay Lykkes Liv, og det saaledes
Nt biventi den høyre Hdand afhugges, hvilken
an i denne vederstyggelige Gierning misbrugt

haver, hvilken han og uværdig og meenedisk op¬
art haver, og betegnet den hellige Trefoldighed

o sin Siel og Liv med, der han aflggdesin cor¬
verlige Eed paa den Troskab og Venekation,
som ha sin Herre og Konge og gandske Kongel.
Hus er pligtig, hvilken han dog ikke alleeneste
rummeligen har forbigaaet, men endog veder¬
iggelig prophaneret; Og at Kay Lykkesiden
ed offentlig Halshuggelse hannem hans Liv fra¬
Ves, og hans Hoved paa en Støtte opsettes
8 der under den afhugne Haand affigeres, an¬
ore til Exempel og Afskye.

C.) Paa Ray Lykkes Gods saaledes, atab¬
hans Evendomme, Mobilter og Boeskab, som
hannem af hans Forfædre, under det Kongel.

Hu¬T
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Huses Prøkection ere efterladte og tilhørende
den Kongelige Fisco tildømmes. Herpaa begie

res en endelig specificeret Dom og Kiendelse.

Dat. Hafniæ d. 2 Sept. 1661.

Hans Kongel. Majest. til Danmark og Horge

bestalter General=Fiscal.

Søren Kornerup.

Herpaa oplæstes for Retten Frue Øllegaat“
Gyldenskiernes (thi der mødte ellers ingen pie
Kay Lykkes Vegne) skriftlig Svar og Indleg

med hendes egen Haand skrevet, og underskreve“
saaledes:

Allernaadigske Konge og Herre

Eftersom jeg fattige og forladte Qvinde hae
erfaret af Kongel. Majestets, min Allernaadigen
Herres, Stevmng paa detallerunderdanigske,
min Husbonde hos Hans Kongel. Majestet son¬
de være kommen i Unaade derfore indskevm
for Sders Kongelige Majestet for høyeste en
at møde udi Rette nu til i Dag, at svate
hvad Sag Eders Majestet hannem vilde bere,
de; Saa giver jeg Hans Kongel. Majesktet o¬
det allerunderdanigste at vide, at feg fattige F
ladte Dvinde udi hans Forseelse er gande
skyldig, og mig i alle Maade ubevidst, fome¬

hoo
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han er bleven angiven, og for mig berettet, at
Eders Majest. af medføde Naade og Mildhed
bed Grev Rantzov og Rente=Mester Gabel
haver ladet accordere paa en Sum Penge, som
han haver udgivet sit Brev paa, ester hosføyede
Copie, og de Brevet til dennem havde annam¬
met den 1 Aug., hvorfore min allerunderdanig¬
ste Bøn og Begiering er til Eders Kongel. Ma¬
sestet, han af Naade det dermed vilde lade for¬
blive, og af sin Kongel. Mildhed vilde værdiges
iat være mig, og mine umyndige Born, en naa¬
99g Herre, som er aldeeles uskyldig derudi, hvis
innin Mand kand være angiven for, og at hans
nongel. Majest. ikke i Unaade vilde optage min
Zusbondes Bortreyse, eftersom det ikke er skeet
aandre Aarsager, end til at være om de Pen¬
*, som han haver udlovet, og hans Credito¬
Ek ldelig baade med Maning og Stevning tri¬
øulerede, og han for mig berettede, ikke at væ¬
* defalet at blive her tilstæde. Forseer mig
ut paa det allerunderdanigste Eders Kon¬
vrlge Majestet for Guds Skyld og for sin
gen medføde Kongelige Mildheds Skyld, lader
øere Naade for Retten, og væremigfattige høy¬
odrovede Qvinde, og mine smaa Børn, en Naa¬
og Herre og Konning, Og saadan min Under¬
lgste Hoyeste Naades Begiering maatte udi
Naade optages og bønhøres; Ønskende Eders
Nongel. Majestet og det gandske Kongel. Huus
et lyksaligt og fredsommeligt Regimente, og udt

Guds
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Guds den almægtigstes Beskiermelse evindelg

befalet. Hafn. den 2 Sept. 1561.
bres

Eders Kongel. Majests.
11.

2 allerunderdanigste og ydmygste

Øllegaard Gyldenstiers.

.

Derpaa produceredes en Contract, som Frm
Øllegaard Gyldenstiern i sit Indleg beraabt
sigpaa, i en Copie, skreven Ord fra Ord, som
lyder, med Ray Lykkes egen Haand; dog bie¬
samme ey lydeligen, men inden lukte Dørre iæn

for Retten.

Riendes jeg underskrevne og herme,
vitrrerlig giør, skyldig at være til den Sko¬
mægtigste, min Allernaadigste Herre og Fon¬
ning, efter denne min Obligation N N.; hoo¬
ken Summa jeg herved belover ved min adellye,
Ære, Troe og Love, og med Incitartsm,
Indlager Høystbemelte Hans Kongel. Maren,

udi efterfølgende Termier underdanigst, og Ao¬
al Manqvement her udi Riøbenhavn til Ho¬
Majests. eget Kammer rigtig at erlegge og betmm,
nemlig inden uæste fiorten Dage 10,000 Rom
udi Sepember Maaned 10,000 Rdlr., udt 5¬
ober 30,000 Rdlr., til den 1 May 1899
20,C00 Rdkr., og til den nestfølgende Ren¬
30,C00 Rdlr., og paa det Alerhøystbomden

98
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Hans Kongelig Majest. paa samme Penge og
Lerminer desbedre kand være forsikret, da Pant¬

setter jeg hermed til Hans Kongel. Majest. efter
dette Brevs tro Indhold, mine Herre=Gaarde,
Gissenfeld for 30,000 Rdlr., med all dertil lig¬
gende Gods og Bønder, som til ingen anden, u¬
den til Hr. Rigens Drostes S. Jochim L.
Gerstorfø Ørvinger er pantsat, og det ikkun
sor 16,000 Rirdaler; Desligeste Kantovholm,
soind er gandske fri, med alle der under liggende
inda Herre=Gaarde undertagende Rødkield
som er pantsat til Velbr. Frue Anna Mar¬
Ferha S. Jørgen Schultis for 7000 Rdlr.
nabelsom dertil hørende Bonder, Ager, Skov
V anden Herlighed for 70,000 Rdlr, indtil
dendemeldte Sum og Terminer fuldkommeligen
betalt og efterkommet, og denne min Obliga¬
ont indfriet: Men dersom saa skede, at i fore¬
revne Terminer skulle findes Forsømmelighed,
bomn dog ikkeskal skee, da Hans Kongel. Majest.,
ver den Obligationen inde haver, at have Ret
ver mine ivende Herre=Gaarde, med mine un¬
rrllggende smaa Herre=Gaarde, Bønder, Agre,
Srove og all anden Herlighed, Selv at annam¬

at dem, at selge, forpagte, eller udi anden
Maade sig saa nyttige at giøre, indtil den forste
Fermin med den sidste, og den sidste med den
forste, fuldkommeligen med all Bekostning er bes
k, og Hans Kongel. Majest. for den oven¬
skrevne Summa fuldkommeligen Contenteret og

for¬
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fornøyet, saa meget, til den Summes Fuldgiø¬
relse behøves. til Vitterlighed under min egen

Haand og Seigl

Dette Kay Lykkes uørigtige, galne, ma¬
culerede, udaterede, u=underskrevne og uforseg¬
lede, revne og halve satte Forslag (eller hvad
man vil kalde det) blev udt Retten ey ansek
uden for(som det og i Sandhed er) Skarn.

Derpaa indlagde General Fiscalen for
Retten det rette Hoved=Brev, som var Kaf
Lycbes Uelykke, hvilket ikke offentlig, med
hemmelig, inden lukte Dore blev læst, og va
forseglet i efterfølgende sidste Forsæt; som ø
først blev oplæst, efter at Almuen igien, efte
halv ottende Tiimers Udeblivelse var indkav
det, strax før Dommen gik; Indlegget lyøe
Ord for Ord saaledes:

Eftersom maaskee Hans Kongelige Majeske
høybetroede Ministrer og Raad, som den hey
ste Ret i Dag betiener kunde giøre betænke,
de, efter den oplæste Stevning, Zay Lyche
Bekiendelse, og mit udt Rette lagde Forsæt, *
dømme ham fra hans Ære, Liv og Gods o
mindre udi Retten bliver seet og læst det gtoe¬
og uforskammede Brev hvoraf nærværende *
eusation er reist og foraarsaget; Da havet ig
af allerunderdanigst Veneration og Respect o4
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Hans Kongel. Majest. min Allernaadigste Herre
9 Konge, samt gandske Høy Kongel. Huus,
undseet mig samme Brev at producere offentlig,
særdeles Kay Lyche selv udi sin ydmygste og
soksom betenkte Skribelse til Hans Høy Greve¬
lig Excellence Hr. Øverste=Statholder, og Ren¬
(esMester Gabel haver begieret, at hans grove
Forseelser ikke maatte examineres, meget mindre

4di Retten formaliter indlegges og fremvises:
Mens efterdi maaskee, af nogle faa udi høyeste
Ret kunde giøres Betænkende, at afsige endelig
Dom, med mindre samme uforskammede Brev
fremviist border, da stilles det hermed forseglet
hoi Hans Høy Grevel. Excellences Haand,
med Begiering, Hans Høy Grevel. Excellen¬
Emed de andre Hans Kongel. Majests. høy be¬
(dede Ministris og Raad privatim det svilde con¬
serere, og efter dets Beskaffenhed, og min Iret¬
Esettelse, befordre Sagentilsaadan endelig Dom,
vin denne vederstyggelige Gierning kand agtes
semæs at være. Havn. den 2 September

Hans Kongel. Majests. General=Fiscal.

Søren Kornerup.

Herpaa opstod Jørgen Seested til Refs,
Nongel. Majests. Riges Raad og, Lands Dom¬
ider i Sædland, og tydelig oplæste denne
Dom.

Dom¬
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Dommen.

Efterdi med Kay Lykkes egen Haand og
Signete nu her bevises, at han bekiender sigat
have beganget Crimen Læsæ Majestatis, og der
med forbrudt Liv, Ære og Gods; de Docu¬
nenter ogsaa, som i denne Sag, saavel offenl¬
lig, som inden lukte Dørre, i Retten ere inde
lagde, som ere med Kay Lykkes egen Haand
skrevne og beseglede, noksom hans grove Mis¬
gierninger tilkiende giver; han og med sin Unde¬
vigelse, saadant ydermeere bekræfter, og ingen
her nu, efter Stevningen i Rette moder, videre
end Frue Øllegaard Gyldenstierns skriftllg
Indlæg, hvorudi hun hendes Uskyldighed com
testerer, og begierer Naade for hendes Hov¬
bond, beraabende sig paa en Contract, som
derom med hannem skulde være oprettet, hvilken
ikke befindes at være Contract: Da videt ii¬
gen af os med Rette Kay Lykke at kunde de¬

ogfrie, at han sig jo saaledes haver forseet
saale¬

commiteret Crimen Læsæ Majestatis
agddes, at han bør derfore, efter Fiscalens

læg, at degraderes fra all adelig Ære og 2o,

nitet, og hans Vaaben at brydes af Bødelen
og kastes ud af Vinduct, alle andre, som samm¬
me Vaaben føre, uden al Præjudice, Efterton
og Skade; Og derfornden Kay Lykke atsim,
ses paa Livet, naar han berreffes kand, ham,
høyre Haand, med den han haver skrevet demm¬

for
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fornævnte, ogadskillige gange svoret Hans Kon¬
Rel. Majest., og det gandske Kongel. Arve=Huus,
sam først levendes afhugges, og siden Hovedet med
Danden paaen Stage at settes, andre tilen Af¬
Ve; og alt hans eget Gods og Formue at være for¬
falden til den Kongelige Fiscum, dog hans Hu¬
srrdes egen Hoved=Lod, hans ret vitterlige Gield,
gort for den 28 Juli 1661 (eftersom han paa
en Dag skriftlig bekiendte og vedgik sig Crimen
Elæ Majestatis at have beganget, først af fælles
Vldler at betales. Og imidlertid han eyi Per¬
vu antreffes kand, da Executionen in Effigie

øskentlig at skee og forrettes. Conclusum for den
søgeste Ret den 2 September Anno 1661.

S. Christian Kangov. Orro Krag.
fkd Skade. Jørgen Seested. Henning

aavisk. Hane Pandsen. Henricus
Trstius. Willem Lange. Peder Laø¬
*. Pr. Rasmus Winding. Jene Las¬
*. Hans Schach. Henrich Rantzov.
Rel Urop.

Jørgen Bielke. Theodorus
Eente. Gabel H. m.

Den4 Sept. Kl. et Ovarteer til er skeede Exe¬
vidnen paa Grønne Gemak paa Kay Lyk¬
aes Ære i mange 100 Adels og Uædels Nærvæ¬
nse og Paasyn, saaledes 207

He¬IAAoe bree gere an i att ed.
anføres den 14 Sept.

Itember 1751.
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Herolden, som var iført Rigens Vaaben¬
Rok, tog Kay Lykkes Vaaben, som var md

let med smukke fordeelte Farver paa en firkante

Træ=Tavle, i Haanden og sagde: Eftersom
Dommen er afsagt for den høveste Ret, at Ka)
Lykke skal degraderes fra hans adelige Ære o
Dignitet, saa skal Kay Lykke hermed, for s¬
afskyelige Misgierning, ved dette offentlig fin
hans Ære og adelige Stand og Stands En¬
nentz, Prærogativer, Privilegier, Benaadim,
ger, Charge og all Respect være degradere
Derpaa sagde han til Bødelen, som og varhø¬
paa Gemakket, til Kay Lykkes Navns yde¬
ste Udslettelse:

„Annam dette hans adelige Vaaben, kast o¬
„mod Jorden, og træd derpaa, bryd det udi si¬
„ker, og kast det udaf Vinduet, og nedstyrt o¬
„til Jorden til ævig Vanære for Kay Lykke
„adelige og menniskelige Ære, for alles Øym.
„Dog alle andre, som samme Vaaben kunde F
„re, uden Præjudice, Eftertale og Skade.

Der Herolden havde udtast disse Ord, leom¬
te han Skarpretteren Kay Lykkes Vaaoen
og gorde Skarpretteren strax derpaa sit Cm¬
de aldeles, som bam var befalet, spyttede oog¬
Vaadenet, siden han havde kast der ud af 2o¬

duet.

8
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Samme Dag udgik Kongel. Befaling til
Genning Paaviske, Jørgen Bielke, Ove
Schade, Villem Lange, Christen Steen¬
sen og Jens Lassen, at de inden sex Ugers
Forløb skulde sammenkalde alle Kay Lykkes
Ckeditorer, kiende paa deres Fordringer, og
Rre enhver, som har rigtig og retmessig For¬
vrnng, Fyldest og Udlæg.

Der udgik ligeledes Kongel. Befaling til Fog¬
Een paa Gissenfeld, at ban skulle lade udtær¬
sde Rug til Sæd, see til Gaardens Jord bliver
med, og oppebære Land=Gilden i Tide, og fo¬

Rtage Gaarden, som han agter at forsvare.

Den s Sept. skede Executionen om Middags
Lllde paa Kay Lykkes Corpus m Effigie paa
venne Maade:

Paa Slottet vargiortet Billede paa hans Stor¬
Wdog Lignelse, med bleegt Ansigt, og sortebrun
prugve, som Kongen havde ladet give fire
vo for, og iført en sin Cammerdugs Skior¬
, forte n Raskes Klæder, saadanne som Kay
Vere selv plevede at gaae udi, nemlig en a la
node vid Kiortel, vide Buxer, med Silke¬
Daand runden om, Canoner, Sktorterne ud¬
ggne for Hænderne, store Haand=Klapper

*skort Klæde bunden om Halsen, med Faveur
* hvide Sko paa Fødderne, Krid=hvide Hand¬

U 2 sker
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sker paa Hænderne. Dette Billede blev af Rak¬
ker=Knegten udbaaret af det blaa=Taarn, og fat
fast paa en Sluffe paa Knæene: Paa Bryskek
paa Billedet var fæstet et Ark Papiir, hvorpaa
med store Bogstaver var skrevet: Cay Lykke
er dömt af den höyeste Ret fra sit Liv saale

Fodes propter Crimen Læsæ Majestatis.
Sluffen var spendten hvid Hest, som en af Rab
ker=Knegtene reed paa, og slæbede saa Billede
paa Sluffen efter sig til Retter=Pladsen pan
Slots=Pladsen: Retter=Stedet var omsat med
400 Musqveterer og Piqvenerer og 200 Ryttel¬
(Bødelen var der inde). Det første Billede
var kommen ind udi Kredsen, vendtes Ansigt“

(Hovedet var bart) mod den Sted, som Kongen
Dronningen, de Kongel. Børn, to unge Fo¬
ster af Veimar, og Kongens Raad og hovee
Ministrer stode paa Slottet i Vinduerne: sirm¬
derpaa tog Rakker=Knegten det af Sluffen, io
te det i Sandet paa Knæene, løøde Camme¬
dugs=Kluden af hans Hals, og bandt det o
Øynene, og stak det lange Haar op under Fm¬

den; Der gik saa en Rakker=Knegt til, og som¬
en Blok, ongefæhr en Allen høy, for Billeoen,
som nu var omvendt med Ansigter igten fol a
Folket: Derpaa lagde en Bødel=Svend og
høvre Haand af Billedet paa Blokken, hvome,
Bøddelen afhug, og kastede den paa Joto.
Strax greb Bødel=Svenden Hoved=Haaret

holde det medens Bødelen med Sverdet aige,
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det i tvende Hug, og lagde det imellem Beenene
aa Billedet: Saa gik Rakker=Knegten til, og
oog det afhugne Billede, lagde det paa Sluffen
mned Hovedet, og Haanden imellem Beenene,
soin var vendt imod Hesten, bandt Legemet med
deeb fast til Sluffen, og slæbte det saa op over

Slots=Broen, langs ud med Stranden, gien¬
dem Høybroestrædet, Amager=Torv, Vimmel¬
gtet, Klædeboerne til Gammel=Torv, hvor

Hødelen tog den Pæl, som slæbte efter Sluffen,
ilede Hovedet derpaa fast, og under Hovedet
Manden; Reyste Pælen op, satte den fast i
vorden, med Ansigtet vendt mod Raad=Huset,
oe det bevaredes af otte Musqveterer med an¬
vundte Lunter, ogstod enhver frit for atgaae hen
Vbese der.

Egemet laae nogle Dage udi Skarpretterens
puus, og blev viset for Penge men blev siden
egravet under Galgen (*).Desuden blev op¬
vgst en Støtte, paa hvilken var sadt en Latinsk
krist, som dog meere spotter end oplyser Kay
rkes Falds og Skiebnes Historie. Samme

oulforne rrykt, og gaaes derfore her forbi

Den bedrøvede Frue Øllegaard Gylden¬
sderne, som intet vidste at sige om det uelykke¬

ligeU 3Felberge Danmarke Rges Hifore Lom 3, fa.
44.Ey
Denne Latinske Inseription findes i Hr. Pontoppr

oans Kirke=Histories 4 Dcel pag. 476,478.
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lige Elskovs=Brev, bleve alle hendes i Kay Lyk

kes Boe indbragte Midler udbetalte, bestaaen¬

de i 20, 000 Rdlr. men for Resten alting ind¬
oragt i Kongens Fisco. Hvad hun meldte i sn
Indlæg, om den Maning hendes Mand leed
sine Creditorer, er enten et Paaskudaf hende, i
at sminke Mandens Bortreysemed, eller og han
Sager maa tilsidst ey have staaet paa saa rig
og runde Fødder, som i Førstningen. Da Kong
Christian den Femre var kommen til Regierie
gen, skienkede han den u=lykkelige og landflyge
ge Lykke i Aaret 1679. sin Frihed igien, so¬
han samme Aar igien kom ind i Riget; Han *
vede siden i an Stilhed hos sin Frue paa Ø¬
strup i Jylland, til han omsider i Aaret 167
bad Verden sit sidste Farvel.

Det er ellers merkeliat, hvorledes Lykken Fo¬
siscaliseret over de 2de Fiscaler Søren Kokm
rup og Licentiaten Mjauririns. Den siog¬,
er bekiendt, blev tiltalt for de samme Misgierimne
ger, som han havde tiltalt Griffenfeld Eg
Han døde derpaa som en Fange paa Øoe
holm hvor Utoy og Madiker fortærede hoe¬
ved levende Live. General=Fisealens Søo¬
Kornerups Historie er denne. Han vat fog
Bector ved en af de smaa Kiøbstæd=Skol¬
Sielland, men som ban sod i et stort Fe¬
for hans besonderige Kyndighed i Lov og gem
gangs Sager, blev han, da uu sust i Ame¬

tlius
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ung af Kay Lykkes Sag det før Enevolds=Re¬
Geringen ubekiendte General=Fiscal=Bestilling
skulde indføres, antagen at forestaae dette Em¬
dede. Hans Prøve lykkedes ham paa fortalte
Maade rigtig, men ved at giøre Kay Lykke u¬
ykkelig, plumpede han selv i Uelykken over begge
Ørnene: Saadant gik til paa følgende Maade:

Da alt Kay Lykkes Gods var bleven til¬
vomnt Kongens Fisco, drog vores nye General¬
Reak over til Fyen til Kantzovholm nu Bra¬
R=Trolleborg for der at belegge alle Ting
ned Arrest. Dette skeede ogsaa med et Par
snnukke unge Hopper, som Fogdenforegav at hø¬
* sig til, men ey hans forrige Herre, der eyende
* havde betalt ham samme hvorfore han tog
rm dort, og ey kierte sig efter Arresten, efter¬
voi han trøstede sig til at bevise, at Hopperne
ore hans. Fiscalen Korneruplægger imidler¬
d Sag an imod Fogden for den brudte Arrest,
vinger det og rigtig didhen, at Fogden ey allene
uider dømt til Galgen, men og virkelig hængt.
Ha Fogden var saaledes henrettet, bleve denne
ryldig aflivedes Venner opeggede af de mange
vender den nye strænge General=Fisceal tak sig
oig Halsen, at de ey allene begyndte at actio¬
de ham igien, men endog at anklage ham paa
vet. Han tog sin Tilskugt til Kongen, som
9i Begyndelsen beskyktedeham lidet, i Betragt¬
nung en General=Fiscals Embede, i sær Først¬

nin¬U 4
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ningen, nødvendig maatte være megen Misun¬

delse og Nid udsat, men da den Aflivedes Ven¬
ner giorde ret Alvor af Sagen, nødtes Kongen¬

som ey gierne bilde forholde nogen sin Ret, helsk
i Begyndelsen af Enevolds=Regieringen, at lade
Retten nyde sit ubehindrede Lob imod Korne¬
rup. Sagen kom næste Aar for høyeste Rel¬
Der blev den hængte Foget, skiønt daalt forsi
dig kiendt uskyldig, Kornerup derimod skyldlø
til at ende sit Liv i Galgen. Denne Dom for¬
mildede Kongen saaledes, at Kornerup ble
benaadet paa Livet, men derimdd frakiendt si
Ære, hvorved det forblev (*). Med Fogdenvat
det gaaet ligesom med Kornerup; Han havg
kjøbt Hopperne som Plage af en fattig Bonde¬
Mand, men da han ey betalte dem, tager Bom¬
den dem med Magt af Marken, hvor de giksmn
Græs. Fogden legger derfore Tyv=Sag an inge,
Bonden, faaer hændet Dom over ham, og E

der ham hænge. Nu blev Fogden igien hænge,
for de samme Hoppers Skyld, og Bonden am¬

aa tilstrekkelig hevnet, skiøndt det først skeev
efter hans Død.
a En 5 A Eererrstr Sre W.

Historie Tom. 4. pag. 479.

Kn¬



Trøst og Raad

L. Naar Gud i Korsens Tiid toffuer met Hiel¬
pen oc bønhører icke strax.

2. Imod Fortuiffielse, som fødis aff vorstore

Wuærdigheds, oc suare Synders

Betenckelse.
aff

den 130 Psalme

faaregiffuen
vdi

Erlig, Velbyrdig og Salig Frue,

Vhristme Kosenkrantzis,
Erlig oc Velbyrdig

Niels Skrams
til Werup X.

kiere Husfrues Begraffvelse.
ved

Niels Lauritzsøn A. N. S. V.

Prentet i Kiøbenhaffn hos Henrich Waldkuk
Aar 1600.
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M A A M M *
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FfFe

E § Jhoran for denne Klage=Tale findes, b
ÆsM gesom i de fleeste gamle Liig=Prædiks
ÆÆK ner, helst de in Duodecimo, bruge
8 4 ligter, dens adelige Vaaben ien Træ¬
stok udskaaren, som Klage=Talen handler om¬
Her findes Hr. □iiels Skrams, den afdøy
Frues Husbondes, saa og de Kosenkranger“
Vaaben, som hun var avlet af.

For ved denne Klage=Tale findes ellers tven
de Fortaler, hvoraf Doctor Peder Jensen
Winstrup, som har befordret den til Trokken¬
har skrevet den første: Deri skriver han saaledter
Eders Velbr. kiere □liels Skram haver ko¬
forleden forsendt denne Liig=Prædiken til mig, )
jeg den ved Prenten skulle lade udgaae, paa Fe¬
derlige og høylærde Mands Mester Uiiels Lo
rigens, Superintendentes i Wiborg Sim¬
Vegne, og med en liden Præfatz formeere, Fon¬
ket jegefter Eders Velbyrdigheds skriftlige Bese
ing giort haver og nu tilsender Eder same¬
Bog, intet tvivlendes, at I jo skulle finde o.

føle
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føle stor Hiertens Trøst deraf mod den store
Sorg, som I fik af den førgelige Hendelse og
Plyksalige Fald, for Menneskens Dyne at ansee,
Eders allerkiereste, Velbyrdige, fromme og gud¬
frogtige Husfrue, Frue Christine Rosenkrantz
Paakom, efter Herrens Villie og vise Raad, som
Anderligen handler med sine Helgene. Befalen¬
des Eder, og Eders elskelige unge Velbr. Frue,
Frue Agarha Søfeldt, Eders kiere Dotter
Jomfrue Elsebe Skram med gandske Huus
9 Hof den naadige Gud. Skrevet i Riøben¬
Zavn den 4 Juli 1600.

Af den anden Fortale, der er skreven ligesom
ven første, som et Tilegnelse=Skrift til Hr. Eliels
Deram til Urop, Kongelig Befalningsmand
vnd Bygholms Slot, sees alleene, at sammes
oerfatter Biskop Hicolaus Arctander i Wi¬

vrg har holdet denne Liig=Prædiken udi Løn¬
erup Kirke den 4 Sept. 1597. men at den forst
Aar derefter ved Doctor Winstrup, er be¬

ordret til Prenten, sees af det Forestaaende.

Angaaende Frue Rosenkrangzes Levnet, fin¬
Ie dette anført: Det er en kostelig og herlig
Ling, at være fød udi den Christne Kirke, af
vine Erlge og Gudfrygtige Forældre, naar man
dre selv vanslægter, og gaaer af Egten. Ærl.
9 Velbordig Frue Christine Rosenkrang

nvde den Lykke at være fød udi Guds Meenig¬
hed
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hed af Ærlige, Christne og Adelige Forældre, som
vare Hr. Styge Rosenkrantz til Gundelgs¬
og Frue Maren Knoff til Gyllebo, hvilke
bleve begavede med hende paa Gyllebo Kyndel
messe=Dag Aar 1564. Hendes Farfader vak
Hr. Epler Rosenkrantz af Høffringsholm.
Hendes Farmoder var Frue Christine Gylden
stiern Sal. Peder Gyldenstiernes Dotter a
Thim, hendes Faders Farfader var Hr. Tyge

gudge Nielsøn af Høffringsholm.
Farfaders Moder var Frue Berrerhe Køm¬
now Sal. Hr. Marqvor Rønnows Dor

ter af Hvidkield. Hendes Morfader var Ærlg
og Velb. Mand Lavritz Knoff til Gyllebs:
Hendes Mormoder Frue Sidsel Walkendorm
Sal. Henrich Walkendorffø Dotter til Gie¬
rup. Hendes Morfaders Fader var Ærlig o.
Velb. Folmer Bnoff til Vadsted. Hendee

Mormoders Moder Frue Anne Oxe, Pese
Ores Dotter af Hielstrup.

Saafnart hun blev syv Aar gammel, d
kunde lære noget, besluttede hendes Forældke *
sende hende til hendes nu salige Farsyster, Joom¬
frue Birgirre Kosenkrang til Plebbe, i ho
Huus hun blev udi tre Aar, og er imidlermn
under Skolemesters Opsigt optugted til Lærddim,
Gudfrygtighed, Blufærdighed og andre Doie
og Sæder, som Ærlige Jomfruer og høviske
Mær sommer og vel anstaaer. Siden om¬

hus
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hun i hendes Sl. Moders Huus til samme Dy¬
der fremdraget og oplært, indtil hun var atten
Aar gammel, og er kommen i Mands Være,
som skeede ved Egteskab med Hr. Niels Skram
inl Verup; Deres Bryllup blev holdet i Hor¬
sens Fastelavns Søndag Aar 1582, saa at de
Vede tilsammen saa meget paa sextende Aar,
om nu siden Fastelavn, og indtil den Tiid
Sud kaldede hende. Samue Egteskab Velsig¬
lede Gud med er Barn, som er Ærlig og Velb.
Jomfrue Ælsebe Skram.

Isamme Egteskab foreholdt hun sig mod sin
Husbonde og andre, efter den Regul, som Sa¬
Eoenunge Tobiæ Hustrues Forældrelærtehen¬
*, som er, at hun haver elsket sin Husbonde

Ibæret ham underdanig, fligtig, regiæret sine
vuunde og Huus, saa og holdt sig selv tugtelig.
Zun var ey hengiven til udvortes Pragt og Pral,
vundre satte hun sit Snaab og Haab til den u¬
øigse Rigdom, men henstillede sit gandske Levnet
Rlerlighed, Taalmodighed, Venlighed, Kydsk¬
uod og Sagtmodighed mod sin fattige Næste,
vilket haver skaffet hende Yndest og et gor Navn
ogr gn.

Som Gud imidlertiid havde hende kier, ha¬
vode han ogmedhende, dog maatte hun udstaae
vegen Kors og Gienvordighed, ved en wlykke¬
o9 Hendelse, der tildrog sig saaledes:

Den
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Den tredie Dag Junii kom Ærlig og Velbr.
Mand Miels Skram til Wiborg med denne
sin Sal. Hustrue, Frue Christine Rosen¬
krantz; men ved to Slet om Eftermiddagen fit
hun uforvarendes et gandske uølykkeligt og sørge¬

ligt Fald igiennem Lostet og ned paa Jorden,
hvilket foraarsagede den ubodelige Skade, pa“
gendes Venstre Been, som siden tillukte hended

Dyne, og var Aarsag til hendes Død.

Strax efter denne uelykkelige Hendelse, holdt
hun det for det beste at lade sig betiene med Sø¬
ergmentet, dets Aarsag hun og strax lod kaldemn
sig hæderlige Mand Mester Peder Sreen, som

betiente hende.

Derester skikkede hun Bud til Doctores ø
Bartskære, under hvis Hænder og Cuur hi¬
haver ligget udi syv Uger.

Imidlertid besøgte en stor Hob af Adelen he
Landet hende, med andre godt Folk; Hun haen
med stor Taalmodighed baaret sit Kors og soo
Sprekke og Pine, til hvilken at lindre, hun o
ste i Bibelen og andre hellige Bøger, og o
Søndagene lod holde Prædiken for sig paa Som¬
en ved nogle af Præsterne udi Viborg, af ho¬
ke hun blev trøsted om Hielp af hendes Nev g,
en god Udgang paa an hendes Gienvordigen
Sammeskededen 23 Jal om AftenenvedsCae
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dg bun begierede af hendes Mand, at han vilde
kage de fremmede og Docteren ned til Bords
med sig. Men strax efter at de vare gaaet ned
fra hende, kom der Bud efter hendes Mand,
Hr. Diels Skram, som skyndte sig op til hen¬

d, dog havde hun lagt Maalet, førend han
Aunde komme op paa Stuen, og rørte sig intet
ineere, men hensov sagtelig, efterat hun havde
sedet ere og tredive Aar og nogle Maaneder.

SK

6

For



For September Maaned

findes uddragen:

1) Forrige Danmarks Riges Cantzler Peder
Græve af Griffenfelds Levnet og Skiebe
ne, som et Udtog af hans større Levnets¬

Beskrivelse, trykt in 4to 1745.

2) Liigprædiken over Henrich Lykke tilG¬
vergaard, Danmarks Riges Raad,

holden af H. P. R. trykt in 12m0, Kis¬
benhavn 1612.

3) Denuelykkelige Kay Lykkes Levnet og Skieb¬
ne, samlet af trykte og Haandskrevne Po¬

pirer ved C. P. R.

4) Liigprædiken over Frue Christine Xs¬
senkrantz, □liels Skrams til Urop
holden af Biskop Arctander, tryktin 12
Kiøbenhavn 1600.
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Guds Børns Kaarse=Skole
aabnet og beskuet udi

En retsindig og taalmodig Kaarse=Discipels
haarde, men dog Christelige Skolegang.

udaf
Hebr. Cap. XII. b. 6.

Der samme hellige Guds Ord
udt

Den Velædle og Velbyrdige, Høylærde
og meget berømmelige Mands,

nu salig hos Gud,

Doctor Sluf Borchis,
nongel. Majests. Høybetroede Cancellie=Raads,
Aessoris udi Høyeste=Ret, og Collegio Consisto¬

kiali, samt Medicinæ og Philologiæ Pro¬

fessoris Regii paa det Kongel. Kiø¬
benhavns Universitet

vuns Hæderlige og førgelige Ligbegiængelse udi vor Frye
virkei Rigbenhafn bleve den 30te Octob. 1690 for en

neget Folckerig og Høvanseelig Suds Børns For¬
samling fremstillede og eenfoldigen forhandlede

Johan Adolph Borneman,
Sogne=Præst til samme Kirke.

Trnskt hos Kongel Rajest. og Unverstets Sogtryker
Johan Philip Bockenhoffer. 1696.
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Frovst Borneman haver tilegnet denP
ne sin Klage=Prædiken over den a¬

— gangne store Mand til bans Søste
Anna Borch, Raadmand Chr“
ten Vestesøns Efterleverske, sam

til hendes Børn og Svogre; Hvad der tienet o
at oplyse hans Liv og Levnet fremsætter Provsen
Følgende:

Anlangende Velædle og Velbyrdige nu Sm¬
Mands Doct. Oluf Borkes fordum Ho¬
Kongel. Majests. Cancellie=Raad, og Aste¬
for udi Høyeste Ret, samt Colleaio Conime,
riali, og Medieinæ og Philologiæ Professe a
her paa det Kongel. Unversitet, hans Leom
Ind= og Udgangaf Verden, da er han fød F¬
1626. paa en Langfredag udi Bork i Isnan

i Riber Stift af en hæderlig og velformemen
Oprindelse. Hans Fadervar Hæderlig og 2o¬6
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lærde Mand Hr. Öluf Clausen Bork, Sogne¬
Præst til Sønder og Øørre Bork Sogner
udi forbemeldte Riber Stift. Hans Moder
ven Gud= og Dydeelskende Matrone Marga¬
Fethe Lauritz=Dotter.

Som den gode Natur der udi de første Aar
udksom tegnede, hvad den voxende Alder siden

skulle udvise, stedse inelinerede til Dyd og Stu¬
Leringer, har han tillige med Aarene giort lykke¬
Fremgang i Bogen og all Ærbarhed, saavel
uuder privat Information, som siden udi de pu¬
vugve Skoler, hvor han ikke alleene har svaret
u Alles Tanke og Forhaabning om sig, men
vidog samme langt overgaaet. Efterat hanhav¬
* lagt den Fundament og Grundvold, som i
Okolerne udkræves, er han derfra dimitteret her
u Academiet, da Piicolans Pauli Scan¬
vorph var Recror Academiæ, for nu selv
Shøyere Studia videre at angribe.

Til dette sit Forsæt des lykkeligere at fuldbrin¬
* har han særdeles recommenderet sig til de
Delædle og vidtberømte Mænd, Doctor Ole
Porm, Thomas Bartholin, og Simon
Pauli, Kongel. Professores her paa Stæden,
res gode Raad og Direction udi sine foretagen¬
*; Studeringer fornemmelig at bruge. Imid¬
rruid udviste han allevegne saa stor Flid og Vin¬
fildelighed, at han med Billighedkunde vinde Roes

hosX3
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hos alle. Han fandt særdeeles, efter adskillige
giorde berømmelige Prøver, nogle Maaneder ef¬
ter Kiøbenhavns Beleyring, den Naade hoø

Hans Kongel. Majests. Hoylovlig Jhukommed¬
se, Kong Friderich den Tredie, at han iblam
Professorernes Tal allernaadigst er bleven am
tagen, og derhos af Hans Majest. tilladt, 19
nogle Aar Udenlands hos Fremmede at exeree

re. Herpaa forlod han strax sit Fæderneland,
og satte sin Reyse fornemmelig til de Stædek¬
hvor de lærdeste og berømmeligste Mænd vare 4
finde, hvilke han i saa stor Mængde har giort si
bekiendt og familier, at fast ingen paa de Tidet
for Studeringer var bekiendt, som han jo dm
elsket og æstimeret hos.

Til Zamborg, hvor han først ankom, ue¬
han en kort Tiid de lærde ognavnkundige Mæmme,
Schuppi, Cassii, Rirstenii daglige Om
giengelse. Til Leiden i Holland opholdteho
ig ro fulde Aar, for at høre og conferere ii¬
de vidtberømte Sylvio, van Horne, om
Linden, Gronovio, ogandre. Til Amsee
dam converserede han med Burrhe Blafk
Barberrio. Siden blev ban til Londen
Engeland bekiendt hos Kenelmum Digen
um, Roberrum Bople, Charleron, i¬
selerum Polemanum. TilOxforthos Pom,
lisium, Wallisium, Edmund Dichinlem,
Kob. Snarrochium. Tilparisfordledhe4
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Lvende Aar, synderlig elsket og afholden af Msr.
Saberto Mommord, Kongel. Ober=Secre¬
kerer, Msr. Gobelinio Præsident udi Parle¬
mentet til Paris, og andre høyfornemme, iblant
hvilke Bourdelorius, Thevenotius, Au¬
Zorius, Patinus, Justellus, Boucadius,
Marrellus, de l’Oberie, Borellus. Til
Angiers promoverede han, og blev creeret Do¬

Cor Medicinæ. Til Lyon lod han sig for¬
9ste nogen Tiid med de lærde og fornemme
Mænds de FAmoniere, Berrelli Busena¬
sit, Scolæi Humanitet og Omgiengelse. Til

Grenoble insinuerede han sig hos Msr. Boes¬
sum, Salvagnium, Vesancureium. Til
Avignon hos Baron Ueufville. Til His¬
ines hos Gviranium. Til Montpellier
dds Msr. de Beauxhostes. Til Tureno hos
Narggreve de Pianezza, Premier=Minister hos
Fyrsten i Savoyen og Piemonr. Til Mey¬
*ind hos Manfredum, Septalium, Ter¬
dgt. Til Bologne confererede han med Bap¬
øska Ricciolio. Til Floreng med Laur.
Alagalotta, Francisco Khedi, Carolo
Jart. Til Peapoli med Thoma Cornelio
Jonsentind. Til Rom lod han sig opholde
eeMaaneder af særLyst til det berømmelige Va¬
dranske Bibliotheqve, og de gamle Manuscripta,
vun der fandt forsig, saa og de fornemme Mænds
Leonis Allari, Abbaris Gradi, Falcone¬
kü, Rlich. Aug. Recei, Caroli Puream,

Fr.X4
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Fr. Corvini, Athan. Rirckeri, Laur.
Schythii Omgiengelse.

Han nød undertiden den Ære at indlades
Discours med Dronning Christine, og Cardl¬
nal Palavicino. Til Padova besøgte han
Ferrarium, Dn. de Marcherris, Perruc

Til Ve¬cium, Zabarellam, Offredum.
nedien Ludovicum de Comitibus, Ta¬
chenium, Bustronum. Til Strasborg“
degge Sebizios, Bezam og Boeclerum¬
Som han nu sex Aars Tiid hos Fremmede med

største Berømmelse havde verseret, vilde han ii¬
ke længere undrage sit eget Fæderneland sin Tse
neste; Han begav sig derfor paa Reysen hid igten,
og ankom lokkelig her til Kiøbenhavn Act
1666 imod Enden af Aaret.

Efter denne sin Hiemkomst, har han indtrædet
udi den ham, af Kongel. Majest. tilforne autee¬
naadigst anbefalede Profession paa Academie¬
hvilken han vedat læse, og disputere offentlig, iie¬
største Berømmelse forestod, aldrig ladende im,
gen Flid eller Videnskab som kunde tiene in
Ungdommens Nytte, og de algemeene bogtiyge,
Konsters Forfremmelse og Oplysning, som ae
adskillige den Sal. Mands Skrifter noksom Foe¬
viser, af hvilke endeel udi Lyset ere udgivne, *
andre med stor Længsel af de Studerende forvem
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kes, foruden en stor Deel Disputationes og Ora¬
liones publice her paa Academiet holdne

Han har imidlertidtvende gange været Kector
Academiæ, og Decanus Facultatis Phi¬
lsophicæ udi tolv Aar; I værende Tiid har
san, efter holdne Examina creeret 1726 Stu¬
ventere, 162 Magistere, 542 Baccalaureos,
2 dertil nogleDoctores Medicinæ; Foruden dise
se Academiske Forretninger, har han ey mindre
vevtist sig omhygelig at tiene det algemeene Be¬
sse, og saaveli Byen, som paa Slottet, ovet Læ¬
ReKonsten, siden han af høylovlig Jhukommel¬
Kong Friderich denrredie blandt andre Hans
Nongel. Majestets Liv=Medicos er andtagen.
Vor hans høypriselige Meriter og allerunderda¬
nigste Troskab, har det og behaget Hans Kon¬
Rl. Majest. at ophøye denne Sal. Mand til stør¬
e Værdighed, og derfor naadigst først beskikket
um Aar 1686 til at være Assessor udi høyeste
Get, og siden Aar 1689 til Canellie=Raad.

Hbad sig hans Forhold i denne Verden an¬
vnlger:; da er den i Fæderne=Landet, saa og udi
vnnnge andre, saavel andgrænsende, som vidt
fedliggende Stæder, saa berømmelig, og vel be¬
vrndt, at det ey giøres fornøden vidtloftigen der¬
vind at melde. Visom her har nydt den Ære af
Pans daglige Omgiængelse, kunde med all Sand¬
hed bevidne, at han var en sand Guds Dyrke¬

te,T5
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re, foruden Skrømt og Hoklerie, hvilket han i

Gierningen altidhar beviist, med et gudeligt Lev¬
nets Fremdragelse, med Sacramenternes retle
Brug, Ordets flittige Hørelse, og Almisses Ude
deelelse til de Fattige; Han har og beviist hans
Naadige Konge og Herre, Landsens Regenterk
og Fader, all underdanig og skyldig Lydighed,
saavel udi det, som han efter sin Eed var pligtig

Betiesat beobagte, som og med underdanigst
ning ved hvis hans Profession vedkom. San
ofte hannem blev allernaadigst anbefalet, Deres
Majest. og det Kongel. Huus at opvarte, forrer
tede han det underdanigst med all Fliid og Win,
kibelighed, hvorfor han og af Deres Majestet

med sær Naades og Æres Tegn, Tiid efter am¬
den, er bleven værdiget og benaadiget. Hanhi
ver sig altid isine anbetroede høye Bestillinger sate
ledes skikket og forholdet, at han selv havde en
god og ubesmittet Samvittighed, og at alle de
enhver kand bære det Vidne om hannem, at hoo
giorde sit Embede uden Forsommelse, og men
storste Nidkierhed, saaledes som enhver brad L
høyt erfaren Mand anstod.

At han udi hans eget Huus, som udi mange
Aar haver været en ret Dyds og Ærbarse
Skole for den skuderende Ungdom, levede saae¬
des, som han vilde at de Unge efter hans ertm¬
pel skulde leve, er bekiendt, nemlig gudfrygtmg,
skikkelig, ædrue, og indtil den allersidste hom¬

Livs
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Livs Tiid udi Studeringrr og andre lovlige Øvel¬
ser idelig og flittig.

Imod Fattige og Nødlidende var han meget
kund og gavmild, hvilket vi ey allene have for¬

hummet af gode Summer, som han aarligen til
bisse Tider til de Fattiges Underholdning haver

fra sig leveret: men endog daglig for Dyen kun¬
de see de Almisser, han udgav til Fattige, som

hans Huus idelig besøgte og aldrig trosteløse
bortvistes.

Sin Jevnchristen og Næste, saa længe Gud
8ab hannem Helbreden, haver han Nat og Dag
degegnet med all Tienstfærdighed, saa ofte hans

Dielp udi deres Svagheder og Skrøbeligheder
dehovedes, ja utallige fornden Belønning, endog
siden han selv med Sygdom blev angreben, da
gan ikke negtede nogen sine Raad, som derom
unsøgte. Herover savner nu Guds Huus, de
Fattiges Huus, hans eget Huus og hver Mands
Buus en ret Christen, en Hielper, en Fader,
en Forfremmere.

Den Sal. Mand haver ellers udi hans Om¬
Gengelse med hove Personer, saavel som med si¬
de Jevnlige, samt Slegt og Venner, ja alle¬
aaledes skikket sig imod enhver, saa ingen var,
som jo gierne ønskede hans Omgiengelse; Sam¬
mne var altid prydet med skikkelige, lærde og me¬

get
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get behagelige Discourser, som hans skore Flid
og lange Erfarenhed, ved idelig Studering og
Reyser i fremmede Land forhvervet hannem
overflødig forstrakte. Med saa Ord at sige:
Hans gandske Liv og Levnet haver været saaledes
anstillet, at han baade hos Høye og Lave, Fak¬
tige og Rige, hos alle og enhver haver efterladt

sig et ærligt og oprigtigt Navn og Rygte, og hos
sig selv en god og rolig Samvittighed. Endeligen
om den Sal. Mand udi sin gandske Livs Tuld

haver anvendt stor Fliid derpaa, at han kunde
tiene sin Gud den studerende Ungdom, og det
gemeene Beste, saa haver han og været belke
melig derpaa betænkt, hvorledes han endog efket
sin Død kunde gavne det gemeene Beste, den
studerende Ungdom og de Fattige, Han havet
derfore af de Midler, som Gud hans Arbeydeo

Vinskibelighed rigelig med havde velsignet, for
kort Tidsiden ladet forfærdige den kostbare Byø¬
ning, som udi Cannikestrædet her i Byen *
beliagende, og skal efter hans sidste Villie kalder
Collegium Mediceum saa som han ingem,
lunde vilde, at det skulde kaldes efter hans co
Navn. Det er saaledes indrettet, at serte
skikkeige og lærde Personer, som her ved dee¬
Kongel. Universitet flittigen studere vilde o
kand have deres fornøden og magelige Værele
Han haver derforuden beprydet samme Co—¬
gium med sit eget Bibliothek som han detm¬
haver foræret, bestaaende af adskillige kosteine,d
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trykte Bøger og rare Manuscripter, samt meden
bel indrettet Have, Auditorio, og andre kostba¬

ke Prydelser. Ia endog til samme sexten Per¬
soners aarlige Nodvendighed, Bygningens og
Bibliothekets Vedligeholdelse, Capitalens Frem¬

dext, samt til det gemeene Nytte, en Capitalpaa

24700 Rdlr. foræret, saa og til syge sengeliggen¬
de Studentere uden for Collegium 500 Rdlr.
Til fattige Skolebørn udi Riber Skole 600
Rdlr, og til Huusarme her i Byen 500 Rdlr.
lom efter hans Død af hans redeste Midler, ef¬

ler Fundagens Indhold, som udi det Kongel.
Universitets Giemme for Aar og Dag siden er
deedlagt, forud skal tages, og Renten deraf aar¬
ligen paa visse Tider til de Vedkommende uddee¬
Es, og haver han med denne sin Gavmildhed,
det han udi levende Live høyt protesterede, søgt
Suds Ære alleene, og ikke sin egen, det gemee¬
se Beste og ikke sine egne Venners Nytte og
Sefordring. Saasom han all Directionen over
venne anseelige Gave og sin Fundatzes Fuldbyr¬
velse, sig og sine aldeeles intet forbeholden al¬
seene haver betroet det Kongel. Universitet her udi
Gisbenhavn der med at handle, som de for
Sud og den Christen Øvrighed vil ansvare, og
dære bekiendt.

Anlangende hanslegemlig Svaghed og Sygdom,
laa og derpaa følgende meget christelige og salige
Endeligt, da havde han i sine unge Aar havt en

heel
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heel tynd Helbred, og ofte været angreben med
adskillige Sygdomme og Tilfælde, og i sær be¬

frygtede han sig, ved anvoxende Alder, for en
skadelig Svindsor, saasom hans Forfædre og
Nestpaarørende af samme Svaghed haver været

antegtede og hendøde. Hvorfor han samme
Tilfald med alle tienlige Midler lykkeligen forre¬
kommet. Udi hans mandelige Aar haver Gud

givet ham temmelig god Helbred, endog han ik¬
ke sparede sig selv, hverkenNat eller Dag, for
at opvarte sit Embede, og det Kald, Gud hav¬
de sat hannem udi; Han haver ogsaa hver an¬
den eller tredie Aar maattet udstaaet en Hals=Sh¬
ge, som tit og ofte ikke var uden Fare, indtl
han omsider for to Aar siden først fornam Ane
stød af Steen, som dog hver Dag tiltog, saa
at han omsider ikkemeere kunde tiene andre: menid

formedelst Smerte og hans Gangs Besværlighev,
om dette svagelige Accident med sig forte, ndde¬

tes til at blive hiemme udi sit Huus, uden sa“
tit Svagheden vilde tillade hannem at komme Udd
Guds Huus, som altid skede med storste Besvæ“
lighed.

Endeligen, for ser Uger siden, tog det Om
de saaledes overhaand, at Pinen Nat og 2ys
var uelidelig, og ingen Haab mere til nogen For
andring, uden ved de yderste Midler, som Gud,
Naturen og Konsten har givet Menneskene o¬
saadan Tifælde; Dog hvor stor og pinagtd

Les
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Legemets Sygdom var, saa tænkte han dog og
alligevel først og fremmest paa sin den ædelste

Deel, som var Siælen, og derfor den 10 Sep¬
femb. sidst forleden lod til sig kalde mig uværdig
hans Siæle=Sørgere, som efter foregaaende gu¬
belig, og meget andægtige Confession, forsikkrede
hannem ved Afløsningen hans Synders naadi¬
* Forladelse, og til ydermere Forvisning om
Guds Naade meddeeltehannem, efter hans Siæ¬
ss inderlige Attraae og Begiering, Jesu hans
Frelseres velsignede og hellige Legeme og Blod i
bet høyværdige Nadverens Sacramente, hvilket
den Sal. Mand med største Andagt og en Him¬
nel=henrykt Siel annammede, takkende Gud der¬
efter af Hiertet inderlig og sigende: Nu veed jeg
A min Frelsere lever, den korsfæste Jesus Chri¬
frus, somlidde for mig, saavelsom for alle Syn¬
vere, saa mange og utallige Smerter i sin Kors¬
sæstelse, han vil og styrke og staae mig bi i mine
Marde Smerter og Lidelser, og føre mig omsi¬
der ud fra mine Lidelser ind til Herlighed i Him¬
melen.

Nogle Dage derefter, som var Türsdagen d.
20 Sept. lod han sætte udi Verk det, som han
øgjorne efter egen Betænkning, ved sund Fornust
I Raadføring af de erfarneste og fortroeligste af
ile Venner, havde besluttet, og imellem elleve
V tolv Slet om Middagen forsøgte at ladeskie¬
a Steenen, som foraarsagede hannem den uelie¬

des
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delige Piine, ud af sit Legeme. Han brugte der¬
til Hans Kongel. Hoyheds, udi saadanne og an¬
dre Tilfælde høyt erfarne Chirurgum, Monsk.
Buchwaldr, som udi den Velædle, Hovlæke
de og vidtberømte Mands Doctor Hendrich
Møynikens, Hans Kongel. Majests. Liv=Md,
dici, saavel som hans kiere Svoger, den Ædse
og Høylærde Mand Doctor Marcus Her
forrs Kongel. Majests. Hof=Medici, og ao¬
killige velerfarne Chirurgorum Overværelse, fol¬
cettede, hvad hannem vedkom, med allerstørsie

Dexteritet og Forsigtighed; hvilket ey alleene o
Hosstaaende, men endog den Sal. Mand oet
efter, for sine Paarørende og andre fortroeligie
Venner, haver bestandeligen forklaret og tilstam
et; Men som Steenen i sig selv var af mee“¬
Stoerlighed end at der kunde aabnes Vey fo¬
den at udkomme, saa og af større Haardhe“
end at den kunde ved de beste dertil brugte m¬
strumenter fuldkommelig brydes, blev all melim,
kelig Hielp forgieves.

Alt dette som den Salig Mand vel tilemn
havde overvepet, og vidste hvor stor Besværige,
bed saadan Cuur medforte, saa lod han sig og
see, baade saa længe Operationen skeede, intge
taalmodig og bestandig, saaog derefter, som
ret Christen, vel fornøvet, i det at han bat oo
Kors taalmodig, og takkede Gud, for a
mange Aar beviste Velgterninger. Talte iom,

om
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oim andet, end det, som hans Siel angik, nem¬
og Christi Fortieneste og den Glæde, som han
Efter dette Liv i Evigheden fasteligen forventede
hdorom han ofte saa vel af andre sine høy elske¬
ige og betroede Venner, som og af mig i mi¬
ne jevnlige Besøgelser blev forsikkret, men meest
Asin egen gode Samvittighed.

Det eneste, som han, førend hans Død,
vulde, at Verden skulde vide, var dette, at han
fulskede sin Allernaadigste Herre og Konge, med

t gandske Kongel. Huus, et lyksaligt og evigva¬
rnde Regimente. Det Kongel. Universitet, som
yyu udi nogle og ryve Aar berømmelig havde
eenent, all Flor og Velstand, takkende derhos
ul kjære Syster Anne Borch, samt hendes
lere Husbonde, Ædle Hr. Raad=Mand Chri¬
sen Vestesøn, samt alle sine Systre= og Brø¬
de= Børn, saavelsom alle sine Svogere, som
V allene udi hans Velmagt havde beviist ham
a tilbørlig Kierlighed og Ære, mens og udi
rune hans Svaghed ladet sig finde ufortræden
viat og Dag, hannem med deres egen Hu¬
*o Forsømmelse at opvarte, og all den Ma¬
Frlghed at forskaffe, som hans da skrøbelige
Astand udkrævede, og nogen, i hvo det end og

M, sig kunde ynske; hvorfore han dem tusinde
ange velsignede.

En¬9
Setobar 1753.
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Endeligen efter ererten Dages pinlige Forlød
efter Operationen, er han udi hans Alders fire
og tresinstyvende Aar, sex Maaneder, een
Uge og fire Dage, udi Herren hensovet, Mane
dagen den 13 Oct. Aar 1690. ved syv Slet oin
Morgenen, udi hans høytbedrøvede kiære S¬

sters, Svogers, Brødre og Systre Børud,
samt andre Svogres og Venners Nærværelse¬

Legemet er i Dag udi Graven, som han fø¬
rom Tiid siden for sig, sine Paarørende og M'
som herefter udi Collegio Medices ved D¬
den afgaae, sig af vor Frue Kirke tilklod
og betalt haver, hæderligen nedsat. Siælen *
hos Gud; hans Ihukommelse og Æres Minne
væver ial Verden meget berømmeligt, baade m

den= og uden=Lands.

Af det under da værende Rectoris Hol9en
Jacobei Navn udstæde academiske Progtom
ma kand endnu dette legges til; Dr. Hom¬
Bork havde i sin Ungdom gaaet først i E
ding og siden Riber=Skole, fra hvilken siome
han kompaaden høye Skole, forsynet med F¬
ster Johan Meiers berømmelige Skudennie
hvilken brave Mand, der selv var en hykkelg e,
tinsk Poet, gav ham de herligste Fundanen
saa vel i det Latinske Sprog, som ogiser iom,
mes Skialdre=Kunst. Da han havde andem¬
nogle Aar ved Umversitetet, lærte man i hom4
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kende den største Philologum, der paa de Tider
edede; Den Purhed og Reenhed man fandt i
hans Latinske Vers overgik alle Ting. Herpaa
dled han af Mester Jørgen Eilersen Rector i
Diøbenhavns Skole indsat som siette Lecties
Hørere i samme Skole. Ved den Leylighed blev
han kiendt af den store Biskop Casper Brok¬
nand, som igien talte got for ham til Cantzle¬
en Christen Thomesen, der magte det saale¬
Ees, at han uventet af Kong Friderich den
Sedie sik et Kanikedom i Lund, som Kongen
øyd ham, for desto meere at opmuntre dette un¬
R Menneske. Da han i fire Aar havde været
2orere i Kiøbenhavns Skole, blev han af Hr.
ørgen Rosenkrang kaldet til Rector for Her¬
Asholms Skole, men han afbad den Naade,
dest fordi han ansaae det tilbudne Embede som
a Binder for sine Medicinske Studeringer, han
inog tilmed begyndte at faae alt større og større
vtrrage til at see sig om Udenlands. Han hav¬
* gyldigere Aarsager paa den Tid at forlade
Men, end som blive i den, eftersom den grum¬
aet Pest inden nogle faa Maaneder ødelagde no¬
ae kusinde Mennesker (. Men just ved den
Sglighed fik han fornemmelig Indsigt udi hvad

92 et

) Det var over 9000 Mennesker der bleve bortrevne
de faa Maaneder, siger Mäller i Borchens Lev¬
dekg anført i hans Cimbris Litterata Tom. 3.
P28. 57.
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et Apoteke kand formaae imod denne skadelige
Syge. Da Pesten var over, blev han endnu

er Aar ved Skole=Væsenet. Men som han hev¬
paa lavede sig til en Udenlands=Reyse, kom ar
ter det imellem, at den Kongel. Premier=Mune,
ster Hr. Joachim Gerstorph forlangede ham
til Hofmester hos sine Sønner. Som hanam
aae dette for en Leylighed, der kunde siden fremun
hans Velfærd, han og vidste, at han i denne d

vermaade lærde Herres Huus kunde have all dem
skelig Leylighed at fortsette sine egne Studeringe,
tog han mod Tilbudet, og forblev heelefem Am
i denne lærde Herres Huus som vilde havt ham
til at reyse med sine Sønner Udenlands. Me¬
som hans Reyse alt laae ham paa Sinde, dim,
han ey bie saa længe; Da Beleyringen vat
Ende, fik han Kongel. Bestalling som offenie
Lærere paa vores høye Skole udi Philoe,
gien, Poesien, Chymien og Boranigvee
Tiltraade herpaa sin Udenlands Reyse om Pio
tens Dags Tider 1660. I Hollandhvor hm,
foer frem studsede de største Mænd over bang ooen¬
kelige Hukommelse, store Skarpsindighed, bom¬

lende Tunge og Poetiske Fyr ().
og

Det heder om ham noget efter: Atislen gem
(*) vem as uarom exrale Calmen, ue Are

erius. vir aeov sir humane instalige. og ge
stø¬

Videnskab i Chymien: Diram Chemiamdio¬
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Imedens han saaledes allevegne saae sig om,
dekom han det ligesaa uventede, som bedrøvelige
Dudskab, at hans forrige Herre, den lærde Ger¬

skorph var død. Hans Venner bade ham med
vet samme, at han ville antage sig de unge Her¬
et af Gerstorph som nu kom tilreysende.
Dette giorde han, og forsømte ingen Ting, som
unde tiene til deres Gavn. Herpaa reyste han
Ued dennem igiennem Flandern og Braband
ige til London, hvor han giorde dennem be¬
vendt med Dronningens Moders Cantzler, og
* største Mænd i Ængeland. Da han med
ine trende unge Herremænd havde beseet alt
Pad der er synsværdig paa denne rige Øe, gik
vun med dennem over til Paris, som den rette
2of=Skoleforunge Adelsmænd; Men her skildtes
vun fra disse sine Danske Adels=Personer, efter¬
vin de bleve indkaldede til Fædernelandet af de¬
“ Formyndere, men selv blev han nu saa me¬
*t desto ivrigere ved at efterforske Naturens
Bemmeligheder som hans Sind ved deres
Vrrrevse blev skildt og lettet fra megen fremmet
Sor.

I Kom havde han adskillige Samtaler med
vn Svenske Dronning Christina, angaaende

de93

ose excoluit, ue si alli mortalium ad interiore
Naturæ receslus penerrare licuislet, cerm Lrn
Aoltto ea contigit ielicitas,
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de forborgenste Ting i Chymien, deres Sand¬
med hvilkehed, og derom foretagne Forsøg

Tiid moroededenne store Lærdoms Veninde den

sig. En vidtløftig Opregnelse af hans mangfol¬
dige ypperlige Skrifter findes her, som med Ftuid

forbigages.

Der findes bag hans Llig=Prædiken mange
Vers af adskillige store Mænd, som et Latinsk
af Jacobeo. 2) Jens Søfrensen Bergem
dal, Præst til Munchebierbye og Brumine
me, har ordentlig udført Borkes Levnet pun
Vers. 3) Er Dansk af Worm. 4) Et andel

5) Et dito af Lassen. 6.af Ole Worm.

Et Latinsk af Gerhard Bonsac. 7) Dito a
Joh. Trellund. De andre ere ubekiendte

Personer.

Denne Liig=Prædiken er ellers prodet me
trende Kobberstykker det første er Dr. Öim
Borkes Portrait, stukken af Scharen in Folm,
Professor Winding har sadt et Latinsk Vele¬
derunder. Det andet er en Afbildning paa oog¬
umaadelige store Steen som var avlet i Dm¬
ren paa denne store Mand, og dertillige forvom,
te hans Død. Der ere iligemaade aftegintee
endeel andre smaae, som ogsaa fandtes hos ho,
Diste Steene blevefor Ildebranden samtliggiemen
te i en Sølv=Eske paa det af ham stistede Com¬
gio, og maatte en Inspector efter den andeno
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verlevere de samme til sine Eftermænds nøye2¬

varing. Paa Esken havde een ved Navn Ste¬
Phanus Dubravius skrevet denne Strophe.

Sdeulus hie situs est illustri Corpore sectu
Gro sine BORRICHIIIS nil nist gemma fuit,

Jaugere cum Lochrymis Charitum tencavit Apollo,
Lomminuit gemmam, Calx tamen iste prior.

von be Jaspideum corrodes, calculi nomen
Vod supér Astra micane, Caleulus albus habet.

R.2.

Den lærde Worm har under Kobber=Pla¬
v, hvorpaa Steenen er afbildet, skrevet dette:

1.

Her staaer jeg som et Skuc=Spil
Forborgen var jeg føre,

Fra Aar til Aar jeg voxte til

Og jeg blev altid støre,

Omsider pined jeg min Mand

Tog Ædle Bork af Live,
EnSteen blødgiere Hiertet kand,

Naar man skal sligt beskrive,
Den Ædle Bork, all Lærdoms Ven

Med Fingre man paa=peegte
Nu paa mig Musæ peeger hen,

Som før med hannem leegte;
Men skee dig ævig Spot og Skam

On Legems Morderinde,
Som klæde dig i Diefvels Ham

Et uselt Krop at vinde,
Hog!94
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Dog! Tak dig: ved din Morder=Haand,
Som hannem tog af Dage

On giorde det hans Siæl og Aand,
Ey skulde Byrden drage

Hans Navn og Mæle evig staaer,
Og Stæene skulde tale,

Om Aanden end af Legem gaaer,
Og Krop er lagt i Dpale.

Den lærde Professor Müller i Klensbor9
har indrykket en meget vidtløftig Artikel om D¬
Ole Bork i hans anseelige Verk, kaldet Cau¬
bria Lirterata (). Det meest merkværdig,
om ev allerede her er anført, bestaaer deruo
Han siger:

Dr. Bork lod sig tlligemed sin Brodet
Claus Bork, der siden blev Præst kalde

(*)
Sork efter Stedet, de vare fødte paa
I de fem Aar han var Hoffmesker hos
unge Gerstorffer forestod han deres Hr. Fo
ders Chomiske Laboratorium; Da Kisvem
havn i Aaringerne 1658 og 1659 bar belegte
drog han med de andre kiekke Studentere
Volds, og holdt sig brav. Hans Bestiangioen
Professor var underskreven den 12 Juli 18eK

(2) Se Mällers Cunbri Lireraa Tom. 3e. gfo □
56. til 72.I Jecheragelehnes Pricon pag. 1260. Fiør o

(**)
ham til en Holsteener.
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I Engelland besaae han paa den Salisburs
lke Slette det Forundrings=værdige Monument
oimn de Danske, der bestaaer af umaadelige høye

9g tykke Stene, 28 Fod høy og derover, der
s*e satte sammen, som en rund Kirke. Da han
vgt kommen hiem, forestod han Kong Fride¬
*ch den Tredies Laboratorium; De Danske
Studentere holdte han fornemmelig til at kiende
vort eget Lands Urter, og sammes Nytte, eller
Trkning i Læge=Konsten. Han ereerede trer¬
n Doctores Medicinæ. Han var Academi¬
Id Bibliothecarius fra 1681 til 1690, men
Hector Magnisicus var han i Aaringene
75 og. 1681. Det Bibliotek, han efterlod
a Collegiet, bestod af 3000 Nummere trykte
Hoger, og 150 Haandskrevne dito, hvoraf en
Deel af de betydeligste kand findes opregnet hos
hüller Pag. 59. Førend han døde, befale¬
han selv, at den overmaade store Steen, som
vivoldte hans Død, skulde giemmes i en Eske
vug Naturalie=Kammeret, men samme er tillige¬
ved Biblioteket, og alle Naturalierne, forbrendt i
rul skore Ildsvaade, som i Aaret 1728 lagde
eike Collegium med den største Part af Byen i
Ake.

Den vidtbelæste Müller giver os en heel For¬
rgnelse paa mangfoldige, saavel inden= som uden¬
uundske Skribentere, der med Berømmelse have
Pukommet Ole Borkes Navn; deriblant sin¬

des
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des end og hans største Modstandere Conrings
us, som Bork førde en lærd Feide med de Ok¬

tu et Progressu Chemæ; I samme Krig skiød
Conringins meget fra de grove Batteriek.

Den lærde Børkes Skrifter ere alt for man¬

ge til at kunde her indrykkes, men de findes i¬
ge maade udførligen antegnede hos Müller¬
dlandt dem maae erindres, det han selv have

beskrevet sit Levnet, som nogle gange er bleven
forøget og af ham indføre til Aaret 1689(7
Det var at ønske at nogen blandt de mange brave,
og lærde Personer, der endten endnu ligge, elle¬
have ligget paa det af Bork stiftede Collegiø¬
vilde, deres Velgiørere til Ære, give os en ude
førlig Levnets Beskrivelse, over denne store, o
om Academiet velfortiente Mand. Paa Mæ¬
terialier til samme haves god Forraad.

Hosmingode Ven, Hr. Jensenius, Seate¬
tair idet Kongl. Collegio Medico, mindesiegathy
veseet, i den Tiid hanlage paa det Borkens Coh
gio, Dr. Ole Borkes Bryst=Billede udhuggten
i hvid Italiensk Marmor. Han fortalte mig,

(*) Samme kand findes ihans Cograrionibus de og¬
Ling. Lar. Traridus, trykt til Coeten 1893
4to, Jligemaade af Rosigaard forbedret i sgem
Delieie Loerarum Danorum den 2den Deel img,
371 til 387., saa og Borkes egen Coulen

Ceriprorain Chemicorum, trykt til Kigbengem
1697.
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at bære kommen dertil saaledes, at han stod i
sik Vindue, og saae hvorledes Steen=Pikkerne

vrdlagde Gaden uden for dette Collegio. Han
ved da en Steen vaer, som laae i Gaden, og
vge meget hvid ud, lad være mangen skiden

god havde trint paa den i mange Aar. Da
vunt havde bedet Broleggerne at tage den op af
Srunden, saae han strax at det var den store
Jorkes Billede, hvilket ventelig tilforn, for
Rranden, havde sat over Porten, men i Bran¬
vrns Tiid var falden ned blandt det andet
Srus, og havde alt siden den Tid maat ligget
Morraad iGaden; detvar i temmeliggod Stand
ivda, undtagen Næsen, som var noget beskadi¬
Frr. Hans Agt var den Tiid igien at see det
ogt ibehørig Stand, samt opsadt paa sit gam¬

*Sted over Indgangen til Colegio.

Iftersom Bork var en fattig Student, da
uførst komhidpaa dennehøye Skole, oghans
doder var lige saa rig, haver mange giordt sig
Riænkning over, hvor han havde faaet de u¬
vige store Midler fra, at han kunde efterlade
ae; Venner en halv Tønde Guld, eler fo,0c0

vor. og desnden skienke 28, 300 Rdlr. bort til
* Studerende, foruden Collegiet med tilboren¬
ave, Laboratorio Chymico, Biblioteket og
idruralie=Kammeret. Nogle have foregivet
donkt latterligen, at hanikke allene kundegiøre
uud, men endos besad den berygtede Lavdem

Phi¬
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Philosophorum (*). Andre derimod fortælke
meere sandsynligen, at han paa sin udenlandste
Reyse i Iralien forhvervede samtne saaledes:
En Printzesse af det Mediceiske Huus var des
ladt med en ond fierde=Dags Feber. Da ingen
kunde skille hende ved samme, paatog vores Bokk
sig at helbrede hende, og var tillige saa lykkelig,
at han skaffede Printzessen sin Helbred. Hi
fattede herover en meget stor Godhed for hame
sa nogle vil sige, samme skulde have gaaet far
vidt, at hun havde tilbudet sig, at vilde egr

ham, saafremt han vilde resolvere sig til at blie
Catholsk. Men som han var for vel oplyst i si
Christendom, til at skulde for en skiden Vindinge
Skyld handle imod sin Samvittighed afsløø
han Tilbudet. Da man fornam, at han bledm
ryggelig i sit Forsæt, beskienkede den Medicc
ske Familie, og i sær Printzessen hannem mege.
rigelig. Dette skal være Grunden til Borke,
store Midler; Naar man nu legger dette til, *
han ey vilde, det af ham stiftede Collegium som¬
de enten kaldes efter hans Navn, ikke hellet o¬
Medicinske, men det Mediceiske, sones sig¬

at styrke denne Fortællelse meget, da man elte¬
ey lettelig vidste at give nogen anden Aarsag on¬
til, udenen taknemmelig Jhukommelsehos Si¬
teren. At

() Via. Iøb. Lus. Eannemannum in Orø Fergen.
Paracelsico seu Tr. de Auto p. 225.



353D. Oluf Bork.

At Ole Bork døde ugift er bekiendt, men
at han dog engang havde i Sinde at forandre
⅓ig, er maaske ey saa lige for alle vitterlig.
Der siges han fattede Godhed for et ungt Fru¬
entimmer i en vis geistlig Mands Huus, men
som han allerede den Tiid var temmelig vel til
Alders, har ventelig hans gamle lærde Krop ey
saa meget staaet den unge Jomfrue an, som hans
inange blanke Dalere. I det mindste synes Ud¬
fuldet at give saadant tilkiende: Da han allerede
savde givet hende sin Festens=Gave, og en Af¬
ell bilde gaae fra hende, bliver han var i et stort
Speyl, som hang iden Sael, han maatte gaae
Gennem, at hans tilkommende Brud, som fulg¬
eham til Dørs, af en Slags Kaadhed, eller
Ddanhed over hans aldrende Person, gik oghin¬
ede bag efter ham. Det er tilforn glemt at er¬
vidre, at han var noget halt paa den ene Fod
srlont mig ubekjendt, om han saa var af Fødse¬
enl, eller havde faaet det ved noget Tilfælde.
an fattede imidlertid det, han havde seet i Spey¬

l, til Eftertanke og som han ey deraf kunde
sønde sig meget godt i Fremtiden, skrev han den
Hode Jomfrue en liden Epistel, og lod hende vi¬
*, det han saaledes havde forandret sine Tan¬

“e, at han ev alleene ey vilde have hende, men
Ifslet ingen efter bende. Herpaa var det han
iden giorde den skiønne Stiftelse, hvorom man
vor kand sige: der kommer dog ingen Skade til
Land, der so nogen har godt deraf

An¬
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Angaaende Sal. Borkes Fader, der var en

Præst, er mig af en troværdig Mand følgende
Omstændighed fortalt: En vis Herremand, der
om jeg mindes ret, heede Paavisk, og tilligeboe
de paa den Herregaard Skrumsager i Riber
Stift, havde fattet et dodeligt Had til Hr. Bokk,
fordi han havde straffet hans frekke Skiorlevnet

For at faae Ram til Præstenog Fylderie.

underkiøber han en Kielling, der skulde see til
naar hungik til Guds Bord, at hun kunde kon

adme til at drikke to gange af Kalken.

skeede ogsaa, idet mindste gav Kiellingen det saae
ledes an for Herremanden. Som det for den
Kongel. Enevolds Regiering gik meget streng, o
iblant høyst ueretferdigt til blant de smaa Næsse
Konger lod Herremanden paa denne falske Am

Process, satte hamgivelse formeere Præsten en
ogsaa ey allene fra Kaldet, men jagede ham dø
tilmed fra Huus og Gaard. Da Hr. Bork
den Elendighed ey vidste nogen som han kunde
tage sin Tilflugt til, besluttede han at drage ooe¬
til sin Broder, som den Tid enten var Dise
eller Klokker i Roskilde. Herremandens Hm
gik saa vidt, at da Præsten gik af Gaarden, d

havde taget sin anden Søn ved Haanden, o
han hidse Hundene paa Præsten, hvorovet o¬
berettes, at Præsten skal have vendt sig om, o.
i Ivrighed brugt det Sprog: Herren skal udtge,
deaf dit Huus, indtilden som piser paa Vesge

Es
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En Sønaf denne Paavisk kom siden til Kiø¬
Eenhavn, eftersom han havde faaet et vist sva¬
Feligt Tilfælde, det ingen kunde hielpe ham for.
Lllsidst raader man ham, at lade kalde D. Ole

Sork tilsig, der vist nokhelbredede ham, om no¬
gen ellers kunde. Det skeede, og Borkforord¬
fer ham en Drik, den han skulde bruge, til han
Gen anden Dagen kom til ham; Men da han
iu bestemte Tiid atter indfandt sig, forundrede
un sig ikke lidet, at han finder det forordnede
Medicament staaende urørt i den Syges Vin¬
N. Han maatte spørge hvor det kom sig? da
vroustede den anden reent ud, at han ey havde
vrdt tage det, eftersom han vel mindtes hvad
Gortræd hans Fader havde giordt Doctorens Fa¬
*t, og nu var bange Grisen skulde undgielde
vad Soen havde brudt (*). Men D. Bork for¬
sørrede ham, at han langt fra ey var af et saa
sonigt og hevnagtigt Gemyt, raadede ham kun
dden al Frygt at betroe sig ham, skaffede ham
9e hæst Gud, sin forrige Helbred igien.

Den om Fædernelandets Historie saa vel for¬
enke Hr. General=Major de Thurah har i sin
defnis Hodierna indrykket en kort, men smuk
Veskrivelse over det af Bork stiftede Collegio,
vind endda indeholder nogle Ting, der ey endnu
t ere erindrede, hans egne Ord vil jeg derfore
Fr ogsaa indrykke.

Det¬

at Sae Knt Eer eer Er.
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Den anden particuliere Stiftelse ved Acads¬
miet er Borkes Collegium Mediceum. Del¬
te Collegium har den store Medicus og Professor
D. Olaus Borrichius, ved sit Testament a
29 Julii 1689 stiftet. Det blev indviet den 29

May 1691 i de fornemmeste Ministrers og a
le Professorernes Overværelse. Her haver sexten
Danske og Norske Studentere deres frie Værek
ser, af hvilke ti skal studere Theologien, een
Mathesin, tre Philologien, og de øvrig
Medicinen og Chymien, til hvis Tienesk
Stifteren indrettede et Laboratorium ved Colle¬
gio, og gav dertil alle sine Chymiske Instrumen,
ter; Ogefterdi Fundatorselvisine unge Aarhav
de gaaet i Kiber Skole, har han af Taknem,
melighed forordnet, at iblant disse sexeen Aiulime,
nis altid skal være rvende Ripenses. Alummn
ligge her i fem Aar, og nyde nu aarlig Stigtee
dium enhver eredsindsryve Rdlr. Enhver sem

Den aogeaarlig engang publice disputere.—
iblant dem er gemeenlig Collegii Inspector= *
nyder aarlig noget meere end de øvrige. Com¬
gii Ephorus er nu efter Etats=Raad Gram
Død, forbemeldte Hr. Baron Holberg; Fo
er den fierde Ephorus efter Collegi Stiten
(*). Bed Collegio er en smuk liden Lyst=Hoo

Paa

Efter Hr. Baronens Død er denlærde hr. Fom
(*)Raad Anchersen bleven Lpborue, for Ctatgaoe¬

Sram uar Conferenti RaadCaspar Dartholm
for ham Etas=Raad Paul Winding.
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Skilde¬Paa Auditorio seer man Fundatoris
ae, og i et Skab et stort Crucifix af støbt Sølv,
a ham hertil skienket. Naar Skabet oplukkes,
falder følgende Inserwption i Øynene.

Pachs me, pateris pro me, Scelus omne remittis

roregis, his Meritis, quis latis aptus amor?

For Ildebranden, som lagde dette Collegium
Aske, saaes paa Auditorio de berømteste Pro¬
egdorers Bryst=Billeder i Gyps, som levede
va det blev stiftet.

er var og et skiønt Bibliotheqve, som bestod
3 til 4000 Voluminibus, foruden 150 rare
2 kosidare Manuseripter, af Fundatore, og af
vudre berømmelige Mænd dertil forærede (*).
dest ved Bibliotheket var og et anseeligt Kunst¬
ommer, hvor mangfoldige rare og selsomme
ving forvaredes; iblant andetmerkværdigt, saae
run her den store Steen, som Aar 1690. for¬

Alagede Stifterens Død, forvaret i en Sølv
Eske,3

) Baron Holberg i sin Danmark og Norges Stat,
ger pag. 195. Collegi Bibliotek bestod af 3150
Bolumina, hvortil hvert Aar kom et Auctuarium.

Derforuden fandtes der 150 rare Manuseriptagivne
at D. Chomas Bartholin, Etats-Raad Paul
Vinding, M. Job. Brunøman og andre.

Setober 1753.
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Eske, paa hvis Laag en Inseription var at læs
af Biskop Kingo forfattet (*).

For Ildebranden saaes uden paa Bygningen
følgende Inscription:

BORRICHII Domus hæe qvamvis Aedicea vocatuk,

In multo nesoit Marmore fama mori.

p. Wind¬

1728. er dette CollegiumnEfter Ildebranden

zürlig igien opbygget, og har man atter giort on
god Begyndelse med at samle et nyt Bibliotget
som aarlig formeeres.

Collegii Vaaben og Sigillum er et Hieroge
phicum, forestillende en Drage, som breder sim
Vinger ud imod Solens Straaler, ligesom hem¬
vilde snappe dem op.

aa2

Til Stifterens Ære og Afmindelse vil ses o¬
indrykke saavel Fundagen for det af ham som¬

pe

(*) Den loder saaledes:

Her er den Morder=Sten, der siak med Pomm.
Fork¬

Og jog til Sraven vor udødelige BorkDen lærde Verden sik derved et Hierte MemmCik Læfri aak, oggræedl on da oosemnn
Steen¬
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a Collegio, som ellers hans Testamente an¬
Raende hans øvrige Midler, der skulde deeles
vlant hans Slægt og Venner.

Fundatz
for

Collegium Mediceum.

Jeg Oluf Bork Kongel. Majests. Cancel¬
de Raad, Assessor i Høyeste Ret, og Pro¬
efsor paa det Kongelige Kiøbenhavns Uni¬
øgsttet betragtendes den allernaadigste Guds
sdore og mange Velgierninger imodmig, skiænker
8 9ider af et gudeligt Forsæt, med fri Villie og
sederaad Hu, Gud allene til Ære mit Fæ¬
rneland til Tieneste, det Kongel. Universitet i
Høbenhavn, og den derpaa studerendellngdom,
* Gavn og Nytte, af de Midler, som den
vundgode Gud min Flid og Arbeyd hid til Dags
ad velsignet haver dette Efterfølgende, som

Fgerkrevne efter min Død have at uyde.

1.

V Jesu velsignede Navn forærer jeg til sexten
iige, øudfrygtige og lærde Srudiosds den
vundmurede Residente, i Srore Cannike¬
Rreder beliggende, hvoraf seg Grunden efter
vins Majests allernaadigste Tiladelse af Ree¬
at og Professoridus for to Tusinde Rirdaler

Vilforhandlet haver, og siden derpaa af egne
Mid¬32
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Midler ladet bygge saaledes, som den nu forefi
des, med Gaard, Have, fersk Spring=Vand
i Gaarden, item næst hos opbygte liden Vad¬

ning, Jordfri Grund, og alt andet Tilhørenoe,
qvilken Residentze, med tilliggende Vaaning, he“
efter skal hede Collegium Mediceum, sat¬
som jeg, af sær Betænkende, cy vil, ar det efte¬
mit Navn skal kaldes; Og som denne Bygning
saaledes er indrettet, at derudi findes otte doy¬,
belte Kammere, saa skal i hver af disse orre Lo¬
gementer rvende Studiosi have deres Værelske,
og udi denlliden Vaaning næst hos, en skikkell
fattig Mand, som jeg nu selv til Stedets O¬
vartning forordner, og efter mm Død af 2
Professoribus Consistorialibus og Collegi *
phoro kand beskikkes, nyder sin Boelig saalem,
ge han den Opvartning og Tieneste i Colleso,
om hantilforordnes, forsvarligen forretter. 2o
eene Kielder under Collegio skal bruges til Aime
norum Brændeved; den anden til anden ime,
honestum, saa vel og Lofterefter Ephorigordeen.
dende, dog til Collegii Beste.

2.

Demnæst forærer seg i samme Jesa Naon
fornævnte serren Studiosos, sexren Tosim,
Rdlr., hvilken Summa skal udstaae, og om¬

tes hos vise Folk paa Rente, imod god ogime¬
agtig Forsikkring, saaledes som Børne=Peng,
efter Løven udsenes bor til ser pro Cento ao¬

gem
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Ren, saafremt Tiderne ey skulle foraarsage, at
man maatte nøyes med fem pro Cento, dog
Capitalen ey til nogen af Professoribus at udlaa¬
ies. Dog skal den fulde Rente saavidt den sig
eløber, aarligen uddeeles til forskrevne sexten
Studiosos uditvende Terminer, nemlig ungefær
u den øllevre Junii og den ellevre December,
dledes at enhver bekommer lige meget, dog at
den Srudiosus, som skal have Inspection med
andres Skikkelighed og Flittighed, og skal ha¬
* sik Værelse i det neste Kammer ved Porten
vud den høyre Haand, naar man gaaer ind i
vesidentzen, nyder en tredie Deel meere end no¬
grn af de andre. Og formoder derhos tienstskyl¬
ogst de berømmelige Hr. Collegæ, lade disse
Pumnos om de det meriterer, desforuden nyde
vosten i Communitate Regia, naar deres
Sed efter Sædvane derinde kand falde, paadet
*t dette Stipendium til gode Bøgers Indkjøb
Vanden Nødvendighed desføre kand bruge.

3.

Nok forærer jeg dem iligemaade fem Tusin¬
*Rdkr., som stedse skal staae til Fremvext,
* Capitalen hver tiende Aar med Fremverten
vundformeeres, som in sundatione CollegiiWal¬
endorffiamt anordnet er, og skai ellers i dette
Sdlegio Medicee med all Ting forholdes, saa¬
dto Collegio Walkendorssiand, saavdti

den¬33
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denne min Fundarion ey anderledes forordnet
befindes.

4.

Til dette Collegii Medicei og hosliggende
liden Vaaninas Vedligeholdelse, legerer jeg dev
foruden er Tnsinde Rdl., som paa ovenskrev¬
ne Maade skal staae paa Rente, og Rentender
af til Husenes nødvendige Reparation, og nyki
farvelia Embillering anvendes. Men, saa mege¬
som af Renten fra ovenskrevne Reparation ove“
skyder aarligen skal i et Skrin som alletidet
taaer paa Consistorio med to Laase for, en fo¬
Rector, og en for Ephoro Stipendii, tillge,
med Obligationerne, og andre Breve, dette Sm¬
pendium pedkommende nedsettes og forvarsø
indtil Summerne blive hundrede eller i det høy,
ste ro hundrede Rdlr., og da paa ovenskredm
Maade til Fremvext udsettes paa Rente, som oog
altsammen, naar fornøden giøres, skal andem
des til Bygningens, Gaardens og Havens F¬
paration og Vedligeholdelse, men skulle det em¬
de sig, formedelstet eller andet uelykkelig Tiltime,
det Gud naadelig afvende! at der kunde koimen
saa stor Brøstfældighedpaa dette Collegii Fg,
dicei Bygning, at dette er Tusinde Rirdaren
Rente, og deres Fremvext til Reparation ey skm¬
le kunde forslaae, da maa dertil tages hvie Eog
nøden kand gjøres af Renten paa de fem E¬

sin
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uinde Rdlr., som ellers altid skalstaae til Frem¬
eext, Capitalerne dog i alle Maader uerørte.

5.

Fremdeles legeres tilssamme Collegium all mit
Obliorhek, baade af trykte Bøger og Manu¬
sripter efter den Catalogum, som jeg selv der¬
eund forfattet haver, item det Sølv=Crucifix med
deqvem Fouteral, som staaer imin Stue, og
øjer min Død skal sættes i Anditorio Colle¬
Hen, og hver Søndag og hellig Dag aaben hol¬
, til Morgen= og Aften=Bøn, hvortil Nø¬
Prenbliver hos Inspectoren, saalænge Epho¬
ag ser at det er tienligt. Inspector maa og
voplukke for Crucifixet ved nogen anden end e¬
viant Person. Did indgives og ale mine Vasa
Jymica, Instrumenrer og Materialier
oim tvende maa dertil forfærdigede Logementer
Vindsertes, og Stederne begvemmes til Ope¬

vuildnes Chymicas eftersom min Villie er, at
viant Alumnos een sig det Studium noget al¬
vig antager, een Studium Botanico=Medi¬
vunl, een Mathematicum, og erende Philolo¬
orum, for at giøre sig begvemme til at betiene
eroratus, og andre Bestilinger i Skolerne.

H9disk sex bor, foruden deres Exercitia Colle¬
aordinarigengang hvert Aar idet ringeste ud¬
oe nogen Specimen diligentiæ til den af Dn.
Aioesbridus, som samme Studium profterer.

De34
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De andre ti Alumni blive ved Studium Theo¬
logieum, dog ingen af alle at forbydes, ar de sø
i andre lovlige Studiis efter egen Inclination sig

ogsaa maa exercere.

6.1

Og paa det mit lidet Bibliochek, som det
indgives, kand aarligen med nye og tienlige Bo¬
ger foroges da legeres dertil fem hundred“
Rdlr. Renten deraf ved Ephorum, som ui
først bliver Hr. Justits=Affessor Paulus Wim,
dingius efter eget gode Lotte, til samme Brug
at anvendes, ogover samme Bøger en rigtig Sm
falogus at holdes, og maa ingen Bøger enlten
af de trykte eller Manuseripter uden Collegum
udlaanes, men, hvo dem bruge vil, læse i dem
paa Bibliotheket, hvor de ere satte, og vel ine,
em omaaaes, særdeles skal Collegi Juspecko,

40under Ephori Direction, have god
gNs

at Manuscripta ikke blive mutilerede
hvorfordede, eller i andre Maader forværrede,

ey have enhver promisene Adgang til demat so
unde, og skal fordi Ephorus allene have Fo¬
gelen til Manuseripta.

7.
TildetteBenesicumindskrivesingen somsoomn

redeer Studiosus, og Danus eller Horvege
fød, derforndenoghaverholdtsigvelimn Krame.
Philosophied, hvorfore mine høvstærde Eo.

legs
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legæ vilde af Examini Philosophici Protocoll slut¬
le og udvælge hvo til samme Stipendium best
fortiener at admitteres, Men er det halvandet
Aar, eller meere efter Examen, at deres Sted
derinde kand falde, da bør de igien af Ephoro
Paa Examinis Philosophici Maade, overhøres
vrend de maa admitteres, thi have de siden for¬

verret sig, da giøre de sig selv dermed til dette
Denesicium uværdige.Idette Collegio maa
Alumni forblive og nyde Stipendia, saafremt
E ey imidlertiid til nogen Bestilling befordres, i
sem Aar, og ey længere, formedelst hvad, og
vois Recommendation eller og Dispensation, det
vunde begieres, saa fremt desigskikkelig og tilbør¬
og forholde, men hvis de det ikke giøre da bør
Emuskikkelige, efter første og anden Paamindelse
AEphoro, dog med Dn. Consistorialium Vil¬
* og Videnskab, uden all Undskyldning strax
Pelukkes. Rector Magnisicus med Dn.
Professoribus Consistorialibus udvelger de
øgtigste Personer til dette Collegium af dem
oin Tphorus Sripendii dennem vel betænkt

sræsenterer.

8.

Det tilstædes og, at der altid maa være tven¬
EAlummi in Collegio, som have devoneret fra
Hder Skole, saafremt de nogenledes dertil dog¬
R defindes, og om deend ey i Førstningenvare
sig fuldkomne udi Lærdom, som de andre, maa

det35
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det dem dog forundes, saafremt de for Gudsfrygt
og Skikkelighed ere berømmelige.

9.

Alumni maa ey have den Frihed at reyse tik
og længe af Byen, og ey over tre eller fire i
ger udi alt om Aaret, uden nogen uforbigænge
lig Nødbendighed kunde indfalde. Og imidler¬
tid, at nogen borte er, hvad Aarsag der og i
findes nyder han intet af Beneficio, men han
Contingent for den Tiid han udebliver hannem
aftrækkes, og til anden Stedens Nytte efter 5

phori Betænkning anvendes.

10.

Med Exercitiis disputatoriis, Declamate,
nibus og Precibus solenvibus, paa hvilke d
Ephorus undertiden vilde lade sig finde, som¬
Stipendii Uddeelig og Profesforum Conlie,
rialium Visitatione in Collegio til ovenskrede
Terminer forholdes det som med Alummide o
Collegio Walkendorffiano, dog at Epgu
rus haver Indseende dermed at de med Fm¬
udfærdige deres Exereitia, og intet valde prom,
tum eller af anden laant og sammenflikket sirm
ore; Ønskede og vel, at det Øphoro maden

behage selv at give dem et Thema ti Declamn,
tionerne, som kunde skierpe deres Jndieium ion
som; Cvid opportune Aicere potverit Fom¬

ser¬
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lerpente jam decepta? Cvid Sophonista misso
ubra Masinissa veneno: Cvid Hannibal amis¬
lo i Alpibus oculo? Cvid Filius prodigus
Agratiam patris receptua?

11.

Udi Collegii Have maa ingen komme, uden
Inspecror er selv hos, og ey heller fleere tillige,
fnd Inspector for got befinder. Og maa E¬
Borus og Inspector alleene have hver en
Nøgle dertil. Collegii Gaar og Fortog til Ga¬
den samt Portgangen, holdes reene af Betien¬
renl, som beboer den liden Vaaning, og skal
vun overalt feye engang om Ugen i det ringeste,
V paa Gaden, naar fornøden giøres, item hol¬
a Gulvene reene; Han skal og iligemaade have
udseende med Vandet, som springer af Posten,
nadel som det, som kommer af Renderne at
tl haver sit frie Lød om Vinteren, saavel som
vil Sommeren, iligemaade have god Opsigt
ved Lagene, Rendene, og Bygningen overalt,
H, om nogen Brøstfældighed paakommer, gi¬
E Ephoro det betimelig tilkiende, til hvilken
Snde hannem Nøglen til det øverste Loft og an¬
il Tag=Vindue betroes Saa skal han og
Norgen og Aften oplukke og ilukke Collegii
Jindue=Skræder, paa den Tidsom Ephorus
at ordinerer, for hvilken Umage, saavelsom
vins Hustrues, som Sengene paa Kammerne
paa en beqvem Tid skat rede, saa og Gulvene

og
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og Trapper i det ringeste to gange om Ugen feye

tem Vinduerne overalt 2de gange om Aaret toe
og Haven engang hver Maaned om Sommeren
luge og reengiøre, han med hende nyder den how
bygget Vaaning til fri Værelse, foruden nogen

Betaling, som og for hannem af Collegii Byg
nings Penge skal holdes vedlige, og derforuden
til hver Termin, som Distributionen skeer in
Alumnos, nyde af hver Person en halv Ri
daler. Herforuden legerer jeg og til hans Løn
to hundrede Rirdaler, hvoraf han Aarlig Res
te maae nyde. Det skal og være hans Hustrn
tilladt, at toe og reenholde Alumnorum Eim¬
Klæder for den Priis, som deres lige her i Ste
den paa billigste Maade kand betinge, og mam

hun dertil bruge den Skorsteen, i det lidet Huud,
hvor Indgangen er i Haven, dog at hun Piae,
en altid reen og ryddelig holder, saavidt muelig

4
hvis anden Tieneste af denne Betiente,

2hans Hustrue, kunde begiæres, enten med
eende at forrette eller andet, det betalet o

hver, som de derom kand forenes.

Til Dn. Professores Consistoriales Ieg.
res for deres Omhu at sette Collegii Midlet og
og betænkelig ud paa Rente, saa og for at he
Collegii Regnskab aarlig St. Glai=Dag, o
Dagen derefter in Consistorio, item for at o¬
ve aod Opsigt, at altig gaaer med Aluimnen
skikkalg og vel til, eer rusinde Rirdaler, Foe¬
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a Renten aarligen til Consistoriales æqvali¬
ler skal uddeles, og skal derforuden smaa Ren¬
erne af de til Fremvext destinerede fem rusinde
Rolr. indtil hver tiende Aar, paa den Maade,
om med Legati Walkendorffiani Fremvexter
forholdes. Og skal Ephorus hujus Stipen¬
vl, som altid bliver een af Consistorialibus,
ugde sin Contingent af begge disse Poster lige ved
* andre; og derforuden legerer jeg til hannem
sem hundrede Rirdl., hvoraf han aarligen al¬
ene nyder Renten, dog i Aaringer, som alle
Lollegii Midler er staaende udsatte for sex pro
Eento om det er mueligt, eller i det ringeste
em pro Cento, nyde hverken Dn. Consisto¬
vales, eller Ephorus, noget af dette Legato,
Denseende at det kunde synes dem samtlig ikke
t for Capitalerne at have vigileret; dog maa
Thorus i slig Fald nyde de tredive Rirdaler,
ven intet af Renternes minutis.

13.

Secretarius Academiæ vilde strax efter
vuin Død med tvende af Dn. Consistørialibus,
indnlig Hr. Justits=Raad Willum Wormog
J. Justits=Assessor Paul Winding gaae i

Serddoen, og udi mine Arvingers Overværel¬
*, saa mange da heri Byen tilstede ere, den for¬
ege, og siden naar Tiid er, at Boen efter Lo¬
ril skal aabnes, udvælge efter Mlagnifici Rø¬
voris og Dn. Consistorialium Betænkende
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af de beste og sikkerste Obligationer saa mange
som kand svare til den Capital, som til dette mil
Legarum deputeret er, de forfaldne Renters

Summa til Datum deri beregnet. Hvilke Ob¬
ligationer kand siden aarligen, naar andre ♎e¬
gatorum Obligationer paa Consistorio eftet
Sædvane igiennemsees, forandres, efter Tiders
nes Beskaffenhed, og saavel i Agt taaes, at ine
gen af Capitalerne for nogen Forsømmelsed
Skyld blive uvisse; Og saasom Hans Kongells

Majest. allernaadigst haver givet mig Tilladelse
over mine Midler frit at disponere, og isaa Maae
de dette mit Testamente og sidste Villie angaø

ende dette Collegii Medicei Fundation med
deraf dependerende confirmeret, og derforude“
den af mig opbygte Residence, og Grund frie
giort, lige ved andre Academiets, Skolers ♑
Kirkers Residencer, saa ombedes Magnificus A
cademiæ Recror og samtlige Professbres Conse
storiales, som nu ere, eller herefter kommendee
vorder, derover at vilde holde og tilsee, at delske
velmeente Beneficium, hvis Leges og Statulm
saavidt Aumnorum Disciplin angaaer efte¬
Tidernes Beskaffenhed, noget nærmere kam
eftertænkes, og af dennem forbedres, saalede¬
maa anvendes, nydes, og af dennem i Agt im¬
ges, som de for Guds Retsærdighed og høye Lo
righed i sin Tind agte at forsvare; At dette am¬
ledes er min sidste Ville, dette Collegii Lise,
dicei Føndarion angaaende, bekræftersegme

mind
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inn egen Haand og sedvanlig undertrykt Zigne¬
*e Og venligen ombedes Hr. Justits=Raad
Villum Worm og Hr. Justits. Assessor Paul
Vinding, som jeg hermed nævner til Exe¬
ores af dette mit Testamente efter min Dod
* skal være, dette med mig til Vitterlighed at un¬
erskrive og forsegle.Kiøbenhavn den 29

Suln Aar 1689.

P. Worm. P. Winding. Oluf Bork.

(L. S.) (L. S.)(L. S.)

Doctor Gluf Borkes Teskamente

aaende hans paarorende Slægt og Venner.

Baasom Hans Kongel. Majest. haver aller¬
muadigst tilsted mig Testament at giore, efter
vn Villie og Inclination; Saa haver jeg af
Tiig af den naadige Gud beskjerede Midler
* samme hans allerhelligste og barmhiertigste
adns Ære.

1.

Foræret den største Deel til sexten fattige
vrde, og skikkelige Studentere, efter derom op¬
sllede Fundarion.

2.

Af Resten udtages saa meget, som til min
Vgravelse fornøden er, og begierer at begraves

hæ¬
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hæderlig, dog tarvelig efter min Stand i den
Grav i vor Frue Kirke, som jeg selv dertil kiøvt
og betalt haver; Min Begiering er og, at Hr¬
Justits=Assessor Povel Winding, efter sin e
gen giorde gode Forslag, vilde noget nær de
Begravelse=Steden, lade mig oprette et lidet E
pitaphium med ungefær denne Inscription: Olab
Borrichio, Professori llegio, Consiliario in Cor
legio Cancellariæ, &ap; in Supremo Justitiæ ie,
bunali, qvondam Assessori, æternum benem)
hvortil af efterladte Midler skal telles hanmem
fem hundrede Rdlr.

3.

Derefter forærer jeg til mine Søstre, Bie¬
dre, og Søstre=Børn ri Tusinde Rdlr., o

Min Søstek
det paa efterskrevne Maner.
Maren Bork, nyder deraf ro Tusinde Ro¬
om hun mig overlever, men døer hun for mnge,
da nyder hendes fire Børn lige meget derm,

eg
nemlig hver fem hundrede Rdlr..
Lund og Dluf Lund nyder hver fem him¬,
drede Rdlr., dog maa de ey bekomme Cahm¬,
len førend de ere rre og eredive Aar gammen
men lader de sig saa fænge nove med aarlig gen
ten af samme Captal naar den falder. Zet
Olaus Dorrer Bork, nyder fem hundree
Rdlr., Margarerhe Claus Doterfem hom¬
drede Rdlr. Oiuf Clausen Bork fem Fom¬
drede Rdlr. til hvilken Proportion i Uddyitenen

eg
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seg haver mine sære Aarsager, her for vidtløftige
at antegne. Min Syster Anna Glufø Dor¬
*er Bork nyder og beholder deraf, for hendes
vgfte Børns og dyre Tærings Skyldher udi Riø¬
Lenhavn, tretusinde Rdlr., Maren Claus
Vorter Bork, Doctor Herfurtes, ko tusinde
Adlt., Docror Herfurtes Søn, Gluf Bork
udet, rre hundrede Rdlr., hvilke skal staae
vng Rente, og voxe til han bliver sine myndige
vr. Mlargarerha Vestes Søn, kaldet
vie Bork i Ottense, nyder iligemaade tre
Aundrede Rdlr. paa forrige Maneer.

4.

O som endda en god Rest bliver tilovers
forærer jeg deraf Hr. Justitz=Raad Willum
Vorms Dotter Jomfrue Susanne Malena
Vorm til en kierlig Amindelse ser hundrede
gor., nok til tvende skikkelige og lærde Personer
Siber Skole, paa Sl. Magister Longo¬
dentani Maneere sex hundrede Rdlr., hvor¬
ide Renten i t0 Aar i Skolen, og eet Aar
d Accademiet maa nyde, hvorpaa vil forfær¬
3 een Fundag, som bliver altid in Con¬
fidrid, og Pengene af Consistorio telles, og
dde Domno Spiscopo Ryenst, og Rector
Seolæ Ripensis een sidemert Copie af, og de
edenserer Renten i Skolen, men Rector Mag¬

iirens med Domimis Consistorialidus paa Ae¬
ndemier. Jem foræres til Sengeliggendes

sy¬AaSesber 17g3.
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syge Studentere, extra Collegium Mediceum,
sem hundrede Rdlr., Renten deraf at nyde¬
hvorpaa af Dn. Consistorialibus vil forfærdige
et Instrument. Endelig foræres til Huus=Ar¬
me ber i Byen af geistlig og verdslig Stand,
fem hundrede Rolr, Renten deraf iligemaadt
at nyde, hvorpaa og vil forfærdiges et Instri
ment; og kand alle disse Legata indsluttes i e
Fundag, og dependere i alle Ting af Consistø
rio, uden det Legatum paa de ti rusinde Rölk¬
og det til Jomfrue Susannekalena Worm,

hvilke begge af Stervboen strax extraderes, tim
gemed det, som paa min Begravelse og Epitaph
andvendes. De andre Legata leveres alle strog
efter min Begravelse til Magnif. Acad. Recke¬
rem, og Dn. Consistoriales, og af dennem for¬

fattes i et Instrument, og christeligen dispenseree

s.

Provsten Hr. Magister Johann Adole,
Borneman gives for min Begravelse=Pran,
ken, som skeer om Dagen, er halve hunde
de Rdlr. in Specie. og ønskte jegat den Le¬
maatte over mig forklares Hebr. 12. Den Com¬
elsker, revser han, a han hudslenger hvet oo
Søn, som han annammer. Forstanderken
mit Huus, Mademoiselle Leuch Kogge Fo
efter min Død, foruden en Sørge Klædningen
er hundrede Rdlr. Mine Tieneste Folk *.
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des hver en Sørge=Klædning, og et heelt Aars
ron. Næste Dag efter min Begravelse ville
iuine Arvinger lade udtelle til fattige Huus-arme
der i Byen er hundrede Rdlr.

6.

Hvis derefter kand overblive, være sig Meu¬
ver, Penge, Guld, Sølv, Juveler, Gields¬
9rebe, den Konge=Tiende ved Odense ac. ic.
ohus gratiæ K refusionn af Academiet, Re¬
runeer hos Bønderne, skal alleene tilhøre min
voe Søster Anna Bork, dog at Mlaren, D.
Zerfurres, nyder deraf til Deseretion et Tusin¬
*e Rdlr. tillige med min egen Giet=Kande og
øet=Bekken; Catharina West de tvendebe¬
e Par Søld Lyse=Stager, som seg eyede.

Imin Grav, maa mine næste Paarørende
Sromme, om de det begierer, og ellers de A¬
omni af Collegio Mediceo, som ved Deden
sgade maatte, den Stund de i dette Collegio
undere, indtil Steden bliver fuld; Og er denne
ag Jesu Navn min sidste Villie og Testament,
vuren de gode Herrer, Hr. Justits=Raad W.
Vorm og Hr. Justits=Asesor p. Winding
detilige med Sr. Christen Westesen, min
Soger, hielpe til rigtig Execution, som de det for
vude Øyne i sin Tid vil forsvare, det jeg og til
inem miguroggeligen forskker. Riøbenhavn
. Sa. 1epg.

Oluf Bork.

(L.S.)
TilAa2



D. Oluf Bork.376

Til Vitterlighed efter Begiering.
W. Worm. P. Wind. C. Westesen.

(L. S.)(L. S.)(L. S.)

Til Hr. Justits=Raad Worm og til Hr.
Justits=Assessor P. Winding, skal af Sterd¬
boen erlegges til hver et hundrede Rdlr. med
tienstvillig Begiering, at de vil have Omsorg,“
begge Testamenterne bliver vel exeqveret, og min
Søster Ansia Bork bliver hiulpen til at nolge
m Anno Gratiæ &a Refusionis den ordinaire De¬

putat. Kiøbenhavn den 14 Jan. 1690.
Oluf Bork.

Post. Script.
1.

Oluf Lund skal intet nyde for sin store Ue
dighed imodmig, men de fem hundrede Rom¬
hannem var deputeret skal høre til Collegiumdmn
de at holde Post=Vandet og Haven ved ige,
saa og til Lys in Auditorio og Lampen; Biien
noget aarlig tilovers, tilhører det de Fattigte.

2

I Steden for Leuch Rogge skal staae So
phie Johanne Buchhardt.

Oluf Bork¬

(L. S.)

og
odd



Guds Husegne, og de Helliges
Medborgere,

beskrevne
af den XV Davids Psalme vers 1. 2.

Hvilke Ord udi
Den Erlig og Velbyrdig Mand,

nu Sal. hos Gud,

§Khristopher lfeld
til Allesløff,

Saavelsom

unge Sal. Daatrers
Erlig og Velbyrdig Jomfrue

R. Rnne Selene Ølfeld
Veres Adelige Liigs førgelige og christelige Be¬
sengelse, bleve udi St. □iicolai Kirke i Rig¬

denhavn, 1670, den 9 Februar. udi en
fornemme, adelige og Folkerig

Forsamling

Fremsatte og forklarede

Michael Henrichsøn,
Sogne=Præst sammestæds.Prenker i Tigbenbaskn, af Shristian Werins Aegd.

Bogt. Aar 1670.
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IXe Sgloane=Prestenti Strricolaisike,h.
EM Michael Henrichsen har tilskreve

3r den afgangne Hr. Christopher U¬
4 4 felds Frue, Frue Sophia Amalin
Krag denne Lüg=Tale. I Fortalen giver ho¬
tilkiende, at han for faa Aar siden, havde sam¬
menskrevet en Liig=Prædiken, over den af Rigetoen
fortiente Mand, hendes Fader Hr. Örth
Krag til Volberig, Kongel. Majests.
Danmark, Riges Raad, fordum Befalinge,
mand paa Hyeborg. Forfatteren havde &g
havt den Lykke at vie hende og denne Sal. L
ChristopherUlfeldtilsammen; Han havde oen
or baade tænkt og ønsket mange Aars Soelskem

for disse mørke Skyer; Men seel Døden dem¬,
vede ikke alleneste den Velbr. Frue Sophis *
malia Krag hendes Mand, men og henen
eeneste Dotter; Saa hun i Stedenfor at ho¬
Kirkegang efter en Dotter, maatillige holdeo,
Begiengelse efter en Husbonde og Dotte.

Sø
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Som Sorrig pleyer aldrig at være eene,
saa tilskoges alle, i det samme denne sørgelige
Grretning skulde begyndes, enalmindelig Sorg,
9det heele Rige blev sat i Bedrøvelse, over den
9ysalige Konges, Glorværdigste Afmindelse,
Nong Friderich den Tredies Død, der vor
Sdel nedgik om Middagen, nemlig den 19
Feor. 1870.

Men i saadan bedrøvelig Tilfald, viser For¬
fatteren tvende Ting, som kand være et Guds
Darn til Ophold, som er, 1.) Himmeriges
Sede, Gudvilgive tilde Døendeideres Skils¬
unsse. 2.) Aandens Glædehan vil give til de Ef¬
seklevende i deres Sorg.

Diste tvende Ting, efterat Forfatteren i For¬
nen har forklaret samme, og derved trøstet den
Adødes Frue, melder han dette Efterfølgende
a Hr. Christopher Ulfelds Liv, Levnet og
Hød, samt angaaendes hans lille Dotters
viune Helene Ulfelds tilige Bortkaldelse fra
Verden.

Fordenævme Hr. Christophee Ulfeld var
oo paa sin Møderne=Gaard Østergaardi Jyl¬
vud, Aar 1643 Fredagen den 22 April. Hans
vinder var Hr. Knud Ulfeld til Svenstrup,
voder, Kongel. Majests. Befalingsmand paa
Landskrone Slot. Hans Moder var Frue

Wi¬Aa4
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Wibeke Podebusk til Østergaard. Hand
Moders Farfader var Hr. Christopher Ulfels
til Svenstrup, Ridder, Danmarkes Rige
Raad og Befalingsmand paa Helsingborr19
Slot. Hans Farmoder var Frue Maren Urtig
til Urup. Hans Faders Farfader var Æ. o
V. Mand Bnud Ulfeld til Svenstrup, som
var Æ. og V. Mand Æbbe Ulfeld til Svem

strup, Kongel. Majests. Befalingsmand pun
Lykke og over Blegind, og Frue Lene Uld,
stand af Skabersiøe deres Søn. Hans Fø
ers Farmoder var Frue Beare Hvidtfeld F
Møllerged, som var Høylovlig Jhukommen
Dronning Anne Carhrine Hofmesterinde *
Hove, og var Æ. og V. Mand Christophe
Hvidrfeld til Bieresgaard, Danmarkes F
ges Raad og Kongel. Majests. Befalingsmann
paa Gulland, og Frue Øllegaard Trollen
Tilløe deres Dotter. Hans Faders Morkann
var Æ. og V. Mand, Ove Urup til ofoe,
holm, som var Æ. og V. Mand Hve lkme,
til Urup, og Frue Maren Schougaaro
res Søn. Hans Faders Mormoder var Fom¬
Rirsten Kaas, som var Ærlig og V. Niao¬
Biørn Baas til Bierholm, Dannarmn.
Riges Raad og Kongel. Majests. Befalnge,
Mand paa Mflalmøehuus, og Frue Coe¬
stenge Korhfeld af Bradskou deres Doom¬
Hans Morfader var Æ. og V. Mand Com¬
Podebusk il Brapperup. Hans Mormoenat
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var Frue Sophia Uldskand til Barsebek.
Dans Moders Farfader var Æ. og V. Mand
—auritz Podebusk til Riørupgaard, som
var Ærlig og V. Mand Claus Podebusk af
Losborig, og Frue Anne Krogenus af Bol¬
der deres Søn. Hans Moders Farmoder var
Rrue Malene Seested, som var Æ. og V.
Aand Claus Seested af Spandergaard,
9 Frue Liseberh Juul af Østrup deres Dot¬
rb. Hans Moders Morfader var Æ. og V.
Nand □iels Trudsen Uldstand af Garsebek,
om var Æ. og V. Mand Hr. Trude Uld¬
kand af Torup, og Frue Else Bilde af E¬
Rede deres Søn. Hans Moders Mormoder
Frue Magrerhe Skafve, som var Ærlig
V V. Mand Herlof Skafve af Eskildstrup
9 Frue Anne Brahe af Lostrup deres
Votter.

Denne deres unge Søn lode de strax opoffre
nGud i Daaben, Og paa det han strax af
Harns Been, ey alleene til Gudsfrygt, men og
nandre hans adelige Stand sømmelige Viden¬
uder flittigen maatte opdrages, haver de opfo¬
det hannem hiemme under deres egen Opsigt,
ivil Aar 1644, der Gud først kaldede hans
Sal. Moder Frue Vivike Podebusk, saahan
a sin kleinlige Alder, maatte bære den Ver¬
rus Skifte undergiven, som atmindelig medføl¬
at dem, som i Ungdommen miste deres Foræl¬

dre,Aa 5
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dre, og det til Aaret 1646, der hans Hr. Fø¬
der efter høyadelige Slægt og Venners Raad,

atter begav sig udi Egteskab, med den Æ. o

Velbr. Frue Ædle Rosenkrang til Lotrrup
hvilken med saa stor Kierlighed og Omhyggellg
hed tog sig hannem og hans Opfødsel an, som
hun havde været hans egen kjødelige Mode“¬
Samme hans Forældre haver stedse siden foroto
net til hannem skikkelige og dygtige Privat=Pre
ceptores, og foruden deres flittige Information
hos sig selv paa Landskrone Slot, tilhold
hannem at freqventere den vubligve Skole, oe
neden udi Byen hvor han, formedelst sit søm¬
derlige gode Nemme, som han var af Gud bege
vet med, og Skolemesternes flittige og omhgø
gelige Underviisning, langt overgik dem, som¬
vare i samme Skole baade i Leetie og af lige Am
med ham.

Aar 16f7. der hans Sl. Fader, som var Ge¬
neral over det Skaanske Landfolk, ved denmme¬
vore Naboer opkomne sidste Fevde efter adskm¬
ge andre imod Rigens Fiender ridderlige førte *.
tioner, endelig paa det sidste ved et Skud sm¬,
endte sit Levnets Løb for sin Fiende, blev Sm¬
Hr. Christopher Ulfeld efter sine høvadenge,
Venners Raad skkket til det Kongel. Aeadem¬
Sorøe hvor han fortsatte sine Studeringen
med skørste Flid, indtil ban Aar 1s60, med me
tilforordnede Hofmester Mfr. Dorflerderfrade

Kik¬
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skikket i fremmede Lande, og giorde samme Aar

ent vidtløftig Reyse omkring Kyneborrig
Srunovig og Saxen, til de fornemmeste Fyr¬
selige Hoffer sammesteds; Han opholdt sig en
Lild lang paa de berømte Academier Helmsted
o Leipzig, indtil Aar 1661 da han begav sig
sra Dresden ind i Bøhmen; Efterat han hav¬
* beseet Prag og andre fornemme Steder der i
Riget, forføyede han sig ind ad Øster=Rige,
Pvor han opholdt sig nogen Stund ved det Key¬
serlige Hof til Vien; Siden besøgte han □iu¬
enberg, Regensborg, med fleere fornemme
Sigs=Stæder i det Romerske Rige, for at erfa¬
deres Anordninger, og hvad paa hver Stæd
merkværdig at see og vide. Derefter forblev
vi i Seidelberg, der videre at fortsætte sine
uderlige Exereitier og Studeringer, samt hvis
vud efter sin høyste Attraae, og sine Forældres
vunt Forfædres Fodspor at følge i Fremtiden
unde tiene sin Konge og Fæderneland med.

Aar 1662 drog Sl. Christopher Ulfeld fra
vrdenevnte Bye til det Caselsche Hoff, og
selderomte Aaadmie Giesen, hvorfra han, ef¬
vldgen Tilds Forløb, reysteigiennem Brunø¬
8o Lüneborg, atter ind i sit Fæderneland
*efterat han der en kort Tid havde opholdt
o, kesolverede han Aar 1663, igien at forføve
og fremmede Lande; han tog igiennem Bre¬
ven ind ad Holland, hvor han besaae paa

Rey¬
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Reysen de navnkundigste Byer, og imidlertid swøe
de sig i boglige Konster og Sprog, paa de fov
nemmeste Academier, Leiden, Franekert
Urrechr, Grüningen, men allermeest ophoid
han sig ved Hoffet til Hag.

Samme Aar i Augusti Maaned begav ha
sig ind ad Brabant og Flandern, og fortsøe
te siden i Octobr. Maaned sin Reyse fra Bre
sel til Frankrige, hvor han iligemaade forelsg
sig en vidtløftig Reyse til de fornemmeste Ste¬
der der i Riget, for at perfectioneres i sine Exette
tier. I samme Rige forblev han til Orleane,
Blojes, Angiers, dog allermeest for Hofsen
Skyld til Paris, indtil 1665, da han efter F)¬
ne Venners Raad og Begiering atter forføste“
sig hiem til sit Fæderneland igen.

Aar 166f er han efter Vennernes Raad, *
alermeest af den Ærlig og Velb. Jomfrue S
phiæ Amaliæ Krags egne medfødte adem¬
Ovalteter beveget, at tiltale Ærlig og Vem
Mand Orthe Krag ti Voldberg, Ho¬
Kongel. Majests. til Danmark og Norges Fen
betroede Rigee Raad, og Ærl. og Velb. Fo
Anna Rosenkrands til Skioldemose,
samme deres kiære Dotter, som og hannem o¬
tilsagt af hendes Forældre; Men eftersom o
meldte hendes Sl. Fader aleneste levede en g
Tnd derefter, lod han samme sit foregaaeom¬

48
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Løste ved sin sidste Villie stadfæste for denne nu
Sl. Hr. Christopher Ulfeld med største Lyk¬
s og Velsignelses Ønske, og med høyeste Con¬
Eestation om den Forsikkring han havde, at det
oim allerede saaledes af Gud var beskikket, skul¬
Efremdeles ved et kjærligt og glædeligt Egte¬
frad lykkes og fuldendes, Gud til Ære og dem
selb til Fornøyelse.

Aar 1667 den 12 May giorde Ærl. og Velb.
ørne Anne Rosenkrangz, Sl. Hr. Orre
Aags til Voldberig, deres Bryllup her paa
Soimpagniet i Riøbenhavn, udi Høyadelige
V anseelige Folkes Forsamling, og haver de
vdet tilsammen i Egteskab ro Aar og orre Maa¬
vrder, hvilket Egteskab, som det varede ikkun
ort Tild, saa har dog deres indbyrdes daglige
igængelse været des yndeligere og kierligere.

voi dette deres korte Egteskab bleve de velsig¬
ide med rvende Døttre, nemk. Jomfrue Vi¬
vigke Sophie Ulfeld som Aaret tilforn for
rndes Sl. Faders Død, blev børtkaldet, og
voinsrue Anna Helene Ukfeld som nu med
ian Fader bliver stedt til Jorden.

Aar 1669 haver den Sl. Christopher Ul¬
vid, af Affection til sit kiære Fæderneland, og
Auins Kongl. Majest. vores Allernaadigste Herre
ilene, efter slittig Ansøgning hos den Sver¬

ske



386 Chriskopher Ulfeld.

ske Regiering erholdet, at den Eed, han derde
ver tilforn havde givet, blev relaxeret, hvorpaa
han hos vores Allernaadigste Herre og Konge
aflagde sin Eed igien her, som den der intet høy¬
ere begiærede, end at han med saa underdang
Fliid og Troskab sin Herre og Konge, samt si
kjære Fæderneland maatte tiene, som hans For
fædre for bannem havde giort, ligeledes og hal
Sl. Hr. Fader, der saadan sin Oprigtighed o
Kierlighed mod Fædernelandet, med sit Livs ø

Blods Forliis haver beviset, udi hvilke sik
Høvadelige Forfædres Fodspor at træde, ho¬

stedse beflittede sig.

Han havde i alle sine Forretninger Gud for
Øvne, elskede af Hiertet Ret og Retfærdighev

ed
hadede all Falskhed, Hykleri og Svelgerie
skede og tiente sine Venner med et redeligt Ge
myt. Han beflittede sig og stedse paa, at bem
sin kiære Frues Moder, Frue Anne Kosen
krant Sl. Hr. Orre Krags til Voldberig,
hendesbedrøvelige Enke=Stand, til Ære, Tron

og Tieneste med Raad og Daad, som en loø
Sviger=Søn. Han var og imod alle Høye *

Lave, i a sin Omgiængelse en raisonable, oo¬
og diseret Cavaller: saa at Æren fulgte on¬
Afdøde i sin Grav.

Belangende hans Svgdom; da haver ham
eum Tud befunden sig saa af Hopocondrme,
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Portil han stedse brugte de fornemmeste Medico¬
kum deres Raad, saavel Inden=Lands som U¬
ven=Lands fornemmelig hans Æxell. Burhi
*, som hannem med allerstørste Flnd og Ven¬
fkad, saa tit han begierede det, gierne betiente.
Rellig tre Kongers Dag befandt han sig noget
ørrre end tilforn af Hoved=Verk, dets Aarsag
vun Løverdagen den 8 Januarii maatte begive
ig til Sengs formedelst Sygdommens merkelige
Mrøgelse, hvorudover hans Frue, saavelsom
vrndes Moder, Frue Anne Rosenkrangz, som
vumnem med all Moderlig Omhue tiente, ble¬
Tinderlig bedrøvede, og sendte Bud efter hans
sere Svoger Hr. □iels Juel til Sæbygaard
v oghans Syster, Frue Margareta Ulfeld,
vølke alle stedse Nat og Dag bleve hos hannem.
ven der man om Mandagen den 10 Januariimer¬
Me, at hans Sygdom loed sig ansee til Smaa¬
vøgder, og deres Sorg formedelst hans Svag¬
forøgedes, stod han op af Sengen, og gik
ud til sin Frue, for at hesøge og trøste hende,

ef¬

) Denne Josepb Franeisens Burbus eller Borri
var en berømt Alchymist fra Mapland, en Guld¬
Mager eller Kieltring. Han stod i stor Anserlse
hos Kong Friderich den Tredie, og maatte Or.
Hork, som ey den Tud troede at han var en Vind¬
Slaske, efter Kongel. Ordre laborere med ham.
Dans Historie kand læses i Jochers Gelehrtes Lexi¬
on Tom. 1. pag. 1259, men endnu udførligere i
Holbergs Danmarkeo Historie Tom. 3. p. 688:
St.
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eftersom hun, formedelst den hende for faa Di¬

ge tilforn i hendes Barsel=Nød tilfaldne Afmæg
sighed, ikke havde naaet de Kræfter, at hu
kunde gaae ind til ham. Men som han stra
maatte igien begive sig til Sengs, blev send
Bud og begiært af Hans Excell. Burhi, *
han vilde med gode Raad hielpe ham, som o
strar lod sig finde villig, og med største Omhe¬
gelighed brugte alle imod samme Sygdom tiene
ge Medicamenter, forblev og selv hos ham den
heele Nat. Da Afmægtigheden tiltog, mærke
de den Sl. Mand selv at Døden var nær, hvoe¬
udover han lod Præsten, Hr. Michael Hen
richsøn, Sogne=Præst til Uicolai Menighe
udi Kiøbenhavn, hente, som og kom og irø¬
stede ham, men efterdi han fire Uger tilforn o
ligemed sin Frue var bleven deelagtig i Ien
Christi Legems og Blods Samfund, blev Sm¬
cramentet ham ey meddeelt. Siden laae hm
gandske stille, og efterdi han havde fast Tro *
Guds Barmhiertighed, bekymrede han sig inie
Henseende til det Timelige om sig selv, menoe¬
ne for sin gode Frue og lidet Barn. Han Fen
fov den 12 Januari 1670 om Middagen Fim¬
ken imellem 11 og 12, efterat han havde lem¬
sex og eyve Aar, orre Maaneder, to Fe¬
og fire Dage, i hans kiære Frue Modem,
Anna Rosenkrangis, Sl. Hr. Orthe Bran
til Voldbierg, hans Svogers, Hr. Lome
Juels til Sæbygaard, Kongel. Majeste.*.
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vral, samt hans Syster, Frue Margrethe
vfeld, saavelsom udi Hans Excell. Byrhi
V Præstens, Hr. Michael Henrichsøns
ederese.

a

Belangendes

omfrue Anne Helene Ulfeld,
dester Guds Forsyn ikkun levede en kort Tiid,
drr at hun fik Verdens Lys at see, og nu med
iad Sal. Fader Æ. og V. Christopher Ufeld
Destedt til Hvile, Hun erfød her i Riøben¬
on den 29 Decembr. Aar 1669 sidskforleden;
Isom hendes Fæderne Extraction forhen allere¬
Sopregnet, saa melder Forfatteren, om hen¬
o Moderne Herkomst sølgende:

Gendes Moder er den Æ. og V. Frue Sos
die Amalia Krag til Voldberig. Hvis
ider var Hr. Orre Krag til Voldberig,
igel. Majest. til Danmark Riges Raad, for¬
a Befelingsmand paa Piyborig. Hendes
demndder Frue Anna Bosenkrandgtil Skiol¬
ndse. Hendes Farfaders Fader bar Hr.
velde Brag til Trudgholm, Danmarkes
iges Raadog Befalmemand paa Haverbal¬
Sard som var en Søn af Hr. Mogens
Nag til Aggerkrog, og Frue Sophia Juel

dnberig Hendes Morfaders Moder var
Frue

JyteBbSndber. gges.
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7ytte Høeg til Kaas. Hendes Mormoden
Fader var Æ. og V. Mand Holger Rosen
krandt til Glimminge, Kongel. Befalinge
mand paa Borringholm, som var Axel Bo¬
senkrandges til Glimminge og Frue Welin
Grubbe til Høystæd deres Søn. Hendn
Mormoders Moder var Frue Lehne Gylde“
stierne til Biersgaard, som var Mogem
Gyldenstiern til Biersgaard og Frue Him¬
Ulfeld deres Dotter.

Dette unge Barn var fra forste Fodsels To¬
besværet med Hoste og Flod; Da man merkeø¬
at hendes Sal. Hr. Faders Sygdom besto¬
Smaa=Kopper, blev hun efter sin Faders *
Moders Begiering, af Frygt for forbenæve
Sygdom sendt til hendes Faster, Æ. og Vem¬
Frye Ødel Ulfeld, som og havde stor Omon
tor hende. Men som Barnets Sygdom togm
lod forbenævnte Frue Ødel Ulfeld Barnets *
ste Slegt og Venner det vide, hvilkes Nætm
relse hun ogsaa dode. Hun levedeialt paa se
ee Uge fra bendes Fødsel at regne, og overleoe¬
hendes Fader alleeneste paa fierde Uge.

9
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De Helliges Levnet og Død,

Asaphs Psalme

som er blant Kong Davids den 73.
over

Erlig, Velbyrdig og Viitberømte
Salig Mands

Golger Rosenkratzes
til Rosenholm,

vordum Danmarkes Riges Raad, hans Liig,
at det blev hæderligen nedsat i vor Frue Kirke i

Disbenhavn, udi mange Velbyrdiges,
samt Geistliges og Verdsliges Nærvæ¬

relse, 19 Nob. 1642.
Rogenlunde udviist

ud

Oluff Jenssøn Wind,
ogne Præsttil vor Frue Kirke, og Provstsammesteds.
vrnket Tiøbenhavn af Peter Saake Aar ADCXLIII.

Forhandles af Jørgen Holst, Boghandler.
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A A A M M *

5Æ Æ Ø Æ
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9
*

Krovst Wind til Frue Kirke i Rie¬)

M benhavn undskylder i sit TilegneeX
se Skrift til Frue Sophie Brahk*

den Ophold, der skeede, med den af ham forfatte“
Lüigprædikens Trykningover hendes Sal. Helie,
med den Svaghed, som havde været ham hom
agt, ogtilligehavde holdt ham fra, selv at kue,
ortettesit Embede i Kirken. Han erindrede, *
hannem ere udi to og Tyve Aar beviste malige
Venskabs Prøver af den Sal Holger Rosen

krantz, beder hans efterladte Enke=Frue villo,
fort derudi, og anfører derpaa den Afdødes Lo
nets Løb saaledes:

Hr. Holger Rosenkrang, fædum Do
markes RigesRaad, er fodt paa Zalløe Se
i Jylland Aar efter Christi Fodsel 1874 Eil
14 Decemb., da Klokken var eer Qvarlee
ni om Formiddagen. Hans Fader var Teom¬
og Velb. Mand Jørgen Rosenkrang iilg
senholm, Danmarkes Riges Raad, og o

vor alernaadigste Herres og Konges unge a¬
Regieringen tilbetroet, Befalings Mand oTa
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Salløe Slot. Hans Moder var Frue Doro¬
Dea Lange til Skabygaard. Hans Far¬
fader var Ærl. og Velb. Mand og Strenge
Aldder, Hr. Orre Rosenkrantz til Boller,
Danmarkes Riges Raad og Befalings=Mand
fend Dronningborg Slot. Hans Farmoder
egt Kue Margrere Gands af Potlitø. Hans
Forfaders Fader var Æ. og Velbr. Mand og
Strenge Ridder Hr. Holger Rosenkrang til
Sollev, som var Æ og V. Mand og Strenge
nidder, Hr. Trik Orresen Rosenkrant til
Børnholm, Danmarkes Riges Marsk og
9ad, og Frue Sophie=Gyldenstieme deres
Son. Hans Farfaders Moder var Frue Mar¬
Rsrere Flemming, som var Æ. og V. Mand
9 Strenge Ridder, Hr. Boe Flemming til
Srünlag, rorges Riges Canzler, og Frue
V8red Erlands Dorter deres Dotter. Hans
varmodets Fader var Æ. og Velbr. Mand og
ørenge Rioder Hr. Jesper Gands, Fry¬
Ferre af Poelis, som var Æ. og V. Mand
Pochim Gands, Friherre af Porlis Søn.
Auins Farmoders Moder var Frue Annerklaal¬
og, som var Æ. og Velbr. Mand og Strenge
vioder, Hr. Jørgen Maalsan til Komerov
9 Frue Cathrine Hanne deres Dotter. Hans
vdrfnder var Æ. og V. Mand Gunde Lan¬
* til Beedning, Befalingsmand paa Sven¬
drup. Hans Mormoder var Frue Carhrine
Sreide af Pargaard. Hans Morfaders Fa¬

derBh3
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der var Æ. og Velbr. Mand Hans Lange m
Kiergaard som var Æ. og Velbr. Mand 9
Strenge Ridder, Hr. Hliels Lange til Kier¬
gaard, og Frue Anne Rosenkrant ders¬
Søn. Hans Morfaders Moder var Frue Wa¬
ren Spend, som var Æ. og V. Mand Chr“
sken Spend til Windstrup, og Frue Ædel¬
Salrensee deres Dotter. Hans Mormodee
Fader var Æ. og V. Mand Jacob Breise
til Pargaard, og Frue Karen Blommed.
res Søn. Hans Mormoders Moder var Frm
Thale Emmichs Dotter, som var Æ.og 2
Mand Mouritz Emmichsøn, og Frue Doe
teche paa Wisch deres Dotter.

Han forblev i hans kiere Forældres Hue,
under deres og hans tilforordnede Skolemssen
Inspection og Optugtelse, til Aar 1886. S
en blev han til Aarhuus Skole, der viden
sig at forfremme, forskikket, hvor han de Fo¬
Aars Tind hansigderungefehr opholdt, sin skoen
Lærvilighed, og af Gud og Naturen begave
Færdighed saaledes beviste, at han sin Aden

Forhaabning, ogenddesomældrevare, deres Fe
eet fast overgk. Derester forreyste han iog n
Landet Aar 1590 efter sie kiere Forældres en
ordning, forst til Rostok, og siden til Poirten
berg, sine Studia at continuere, Han ga
di publigve og private Disputationer og Sete¬
er, saaveliphilosophiske, som i jundiske og ioen

lo¬
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dgiske, sin Flittighed og høye Gaver ofte tilkien¬
*, at man i de Dage af hans Stand og Al¬
ver faa, som hans Lige kunde være, vidste at
eaf.

Da han paa fem Aars Tiid havde været
end bemeldte Academier i Tydskland, blev han
Efalet eftersom hans kiere Faders Alder og
Okkøbelighed begyndte at tiltage, sig i sit Fæ¬
verheland Hiem at begive, kom og derpaa hiem.
var 159s sagde han Tieneste i hans Kongelig
Aajestets Cangzeli, hvor han paa et Aars
Lid forblev, og var desmidlertid med Stathol¬

*, Hr. Brede Kantzov og Christen Holk
o Hans Kongel. Majests. Ærinde til Øsel for¬
skikker

Herpaa fik han i sinde at bede om Ærl. og
Velb. Mand Axel Brahe til Elvid, Dan¬
urkes Riges Raad, og Befalingsmand paa
delsingborg Slot, hans Dotter Jomfrue
Jophie Brahe, som hannem og blev tilsagt
Aiøbenhavn den 1 Augusti Aar 1597, og
vyrde han derefter deres Bryllup i Malmg
M 1598, den Søndag efter St. Laurit Dag,
m indfaldt den 13 Augusti. Udi samme deres
vistelige og kierlige Egteskab haver Gud velsig¬
aoennem med ser Sønner og syv Døtre,
draf vor Herre i deres Ungdom haver bortkal¬
ae Velb. Jørgen Rosenkrang, Velb. Orre

Ko¬Bb4
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Kosenkrantz, Jomfrue Ide Rosenkrangz
tvende Jomeruer, som hrde Ide og Margre
che Rosenkrantz, og Velb. Orrhe Kosem

krantz, som udi sit otte og ryvende Aar døøe
til Rensborg. Endnu lever Velb. Gunde
Rosenkrantz til Boserup, Landsdommer vo¬
Skaane, og Kongel. Majests. Befalingsman,
aver Helgene Kirke og Froste Herret; Veldte.
Jørgen Kosenkrang til Rielgaard Ver¬
byrdig =rik Rosenkrantz til Rosenholm, B¬
falingsmandpaa Halstæd Kloster; Frue Merte
Kosenkraatz; Hr. Christian Thomesens *
Stufgaard; Frue Beate Rosenkrantz-Gen
rich Cortes til Boltinggaard; Jomfrue Oo
rerhe Rosenkrang og Jomfre Sophie Do
senkrantz. Gud haber desuden undt hannem
den Naade og Velsignelse, at han haver levet d
seet eredive ogsex, af sineBørn og Bore==stm

i Serax efter ban var kommen udi Egteskad do
til sir vget Hæm, begyndte han sine Studiaigen.
for Alvor at foretage. Endog han udi allt Fe¬
eultatibus havde synderlig Forfarenhed og Kr¬
Lkab, som alle fornemme Mænd hanvarherteme
med, baade skriftlig og mundtlig noksom harvetge.
vet hannem Vinesbyrd om: Saavar dog hun
førnemste Iver og Attraae, at eftergrandske oo¬
Lærdom om Gud og hans Ord, saavel som mg

Guds hellige og falggiørende Ord at udkrede o
udgrunde det rette og beste Lwvs visseste Kundskav
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g Egenskab. Han var og med Gudssynderlige
Sielp og Forarbeydelse derudt saavidt oplyst, og
denaadet, at han Inden= og Uden=Lands med
ørste Forundring, blant de Lærdeste derfor var
vekjendt og berømmet. Saa han og derover af
nange fornemme Mænd udi vigtige og dybe Sa¬
Fer tit er bleven brugt og consuleret, som mange
mndnu Levendes kand hære Vidne om, hvorledes
sag baade udi Colding, der M. Oluf Kok did
var citeret, og ellers ved andre Leyligheder, om
i fornuftige og christelige Betænkende haver væ¬
rikke uden Frugt, besøgt og anmodet, hvil¬
ded endog mange imellem hannem og lærde Mænd
orbexlede Breve vel udvise.

Udi det Ebreiske Græske og Larinske
Sprog havde han den Erfarenhed, at endog de
Gornemmeste og Lærdeste isamme Sprog maatte

Eeklende, meget af ham at være agtet og observeret,
somn faæeller ingen for ham havde havt Naade
fuer Forstand til at betænke. Og eftersom den
Sal. Mands Hiertens Meening var, at den ret¬
sraffene og Sal. Guds Kiendelse og Kundskab
erre udt en blot og bar Videnskab bestaaer, men
*den skal leves af Troen, og det udaf Hiertet vi¬
*es, udi christelig Liv og Levnets Fremdragelser

a skulle kiendes og udviises, Sager Gudi Him¬
velen best bekiendt, og siden alle i dette Konge¬
øge uforborget, hvorledes den Sal. Mands me¬
ske Idret og Husholdning haver været anstillet;

hvor¬Bb5
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hvorledes Aften og Morgen med gudelig og an¬
dægtig Øvelse, Bønner og Psalmer siælden e
bleven forsømmet: hvorledes han og tit og ofte
ikke alleeneste som en Fader, sine egne Børnsel
haver lært og underviist, men endogsaaen Hulliee
Fader for alle sine Tienere og gandske Famille
haver havt saadan Omsorg, at han endos sew
haver talt for dem og lært dem, hvorledes Gu
Faders Himmelske Husholdning endogsaa uo
enne hans fordiske Husholdning, og udi enhver
troe Christens Hierte kundeforrettes og fortsettev
Han haver herover af mange fornemme Adelee¬
Personer her i Riget været anmodet, at deree
Børn under hans Inspection og udi hans Fam,
lie maatte optugtes og informeres : hvortil den
Sl. Mand, som ingen Umage eller Omkosknindg

sparte, naar han Gud og sin Næste kunde tienke
belvilligsig har beqvemmet, saader omtrent føm
og tyve Adels=Personer ere i hans Huus opdrige,
ne, hvoraf en stor Deel paa denne Tind ledee,
og saadan Velgierning, endnu paa denne Tie
med Berømmelse ihukommer.

Der hans kiere Svoger Æ. og V. mn Som¬
Henrich Giøe var ved Døden afgangen, a
han sammes fire Sønger til sig i sit Huus, )
od dennem der opdrage indtil de naaede den ao¬
der, at de Udenlands bleve forskikkede, da dem¬
kiere Moder Frue Birgirhe Brahe ogsaa oom
Ød, tog han hendes ser Døttre iligemaade

si9
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nig, og beholdte dennem der, indtil tvende af
vem, neml. Jomfrue Ellene Giøe og Jomfrue
de Giøe kom udi Egteskab, som da deres an¬
dre Sydskende til sig begiærede, uden Jomfrue
Vette Giøe, som altid til og fra haver været
hans Huus, som alle saadan Velgierning aldrig
okglemme. Foruden disse ere endnu mange an¬
ore fornemme Ingenia, baade Danske og Tyd¬
se, som iligemaade i hans Huus baverhavt
gade Lærdom og Underholdning, saasom An.
Eliels Paaske, Biskop udi Bergen, Dr
Sans Wandel, Biskop udi Wiborg, Dr.
Sacob Mlathisøn, nu Kongl. Hoff=Prædi¬
fant M. Wichmand Hasebarr, Biskop i
Viborg, Dr. Henrich Ernst, Profesor i
Sorøe, M. Christen Longberg, Professor
Ciøbenhavn, M. Knud Beske, og for¬
Aum Professor iKiøbenhavn, Friderich An¬
versøn, Professor i Riøbenhavn, Magister
Ovend Pedersøn, Professor ved Gymnasium
(Odense, M. Jacob Hasebart, Sogne=Præst
Sløbenhavn, M. Jens Lanrirsøn Soane¬
Præst udi Odense, Hr. Lauriz Jacobsøn,
Porst paa Langeland, Hans Muleog mange
vldreflere, someygiøresnødig at opregne; Tal¬
et af Tydske og Danske vilde næsten blive et
Aalbhundrede, hvilke alle af den Sal. Mands
Budfrygtige Undervisning, og christelige Omgæn¬
Pelse, altid have befunden sig forbedrede og for¬
fremmede; Ey heller haver der været nogen, som

irin¬
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i ringeste Maade nogen forargelig Lærdom i hans
Huus haber hørt, eller fornummet, men enhves
maa langt mere bekiende, at have befunden det
saadan Underviisning, som paa saa andre Ste¬

der var at hente, og de deres gandske Lives Tild
have at glæde sig over.

Den Sl. Mand haver altid til all kiættersks
Vildfarelse havt største Vederstyggelighed, hvas
heller det haver været Papistiske, Calviniske, A¬
minianiske, Photinianiske, eller med hvad Nave
det nævnes kand, og aldrig bekiendt sig til a¬
den, end den uforfalskede Augsburgiske Confer
ion, i hvad og en Part Lærde for nogen køt
Tiid siden, hannem for Meninger, som hag
aldrig var gestændig, haver uforskoldt og vratwe
gelig villet tilskrive og tillegge, hvilket og aft den
Sl. Mands efterladte og fuldferdigede Skriftek
noksom kand demonstreres og bevises (*). Dm
Sal. Mand haver desforuden aluid= søgt Leyige
hed, med alle fornemme Lærde at tale og coulme,
røre: Og som han vel haver forskyldt, at væke
deres Tal, som andre gierne undervise, saa e

2
a Ir. Enuer KrAege Seftr än V¬

vemmelig i hans 1) Spccvlum Ducum, 2½—
rerium Danieum cum Explieatione oratiome, E
iniers &E Lenesiskionie aharonis, 3) Distern.
legaris K Fidejuslorihur. Udide; førsto Parienn
Dänische Bibliothek sindesadskillige af hans Fo¬

c4e
ve, saavel som andre lærde Mænds til ham.
gemaade kand om hannem eftersees Migllers, ,
goge og det Danske Magazin.
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og ikke at tvivle, at han jo og findes iblant de
Guds Børn, som Daniel omtaler, der skal skin¬
sse som Stierner evindeligen.

Imod Skolerne og den studerende Ungdom,
vaber han og sin christen Kierlighed rundeligen
veteed: Til Studerende at reyse Udenlands for,
haver han foræret en Capital paa 2500 Rdlr.,

Pdoraf Renten dertil bør anvendes; Til Gym¬
ndsium i Odensee 1000 Rirdaler; Til Skole¬
Dørn udi Aarhus 1000 Rdlr; Til en Sko¬
ermester, som hans Tieneres Ungdom skulle under¬
øse, haver han stiftet en af sine Bønder=Gaar¬
* med all sin Herlighed at skulle forblive; Til
Belp til en liden Kirke paa Kulden at opbyg¬
*250 Rdlr.; Hans Sogne=Præster haver han
undeligen betænkt, i det han til hvert Kald ved
vuns tvende Hoved=Gaarde, haver lagt en Bon¬
EeGaard med all sin Herlighed, i Steden for
den Tiende de af hans Sæde=Gaards Avlig
Lavde at forvente.

Og eftersom den Sal. Mand for sin høye
Forstand store Gudfrygtighed og Lærdom over
*f heele Kongerige var vel bekiendt; Saa haver
Dans Kongel. Majest. vores allernaadigste Her¬
beviist hannem den store Naade, at han Aar
17. den 1 Febr. naadigst haver forordnet han¬
dem at være Danmarks Riges Kaad, og
donnem først med Dalum Closter, og siden med

St¬
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St. Hans Closter i Odensee naadigsk for¬
lehnet.

Imidlertid den Sal. Mand saaledes haver væ¬

ret i Hans Kongel. Majests. og Rigets Tieneste,
haver han udi adskillige Legationer været brugt¬

I Sverrige var han til den Stormægtigste og
Høybaarne Herres Høylovlig Jhukommelse,
Kong Guskavi Bielager; saavelsom siden paa
Grendserne Aar 1619, da begge Rigernes Raad
og Commissarier der vare forsamlede: I Landte
Holstein tvende gange, i vigtige og besværlige
Sager, dette Kongerige og Hertugdommet am

langende: Til Bremen med Hollandske Ge¬
sandtere at tractere; Foruden mange andre de¬
sdærlige Commissioner her i Riget.

Udi alt dette haver han med saa stor Fornun,
tighed anstillet og forholdet sig, at baade Ham,
Kongel. Majest. sig det udi all Naade haver ii¬
det befalde, og vores kiere Fæderneland haven
deraf havt Ære, Gavn og Tieneste. Men en¬

tersom den Sal. Mands største Lyst og Tilbeøge,
lighed altid havde været, at maatte fra all verde,

lig Omhyggelighed og Ueroe være forskaanet, *
han alleene kunde tage vare paa hvad somangave
Guds sande Kundskad, og den beste Salighem
Forstand; Saa haver han hos Hans Kongen
Mayest. vores allernaadigste Herre, paa det ooe¬
derdanigste ladet anholde, at han fra Tigem

4



Hr. Holger Kosenkrantz. 403

Kaads Bestilling maatte i Kongel. Naade ent¬
sediges og dimitteres, hvilket hannem og af Kon¬
Rel. Majest. Aar 1627, naadigst er bleven sam¬
lykt og bevilget.

Hdorledes han sig ellers imod alle og enhver,
som en ærlig, oprigtig, trofast, venhuld Mand
yuder forholdet, ynksom, mild og meget beleven,
Voen, som man vel maa sige, der hverken var
Sbig eller Falskt udi, det kand den store Ynde,
vun hos hver og en havde, og det berømmelige
estersavn, han derfor haver efterladt, best være
Vdne om.

9vorledes hans christelige og kierlige Omgien¬
vise med sin kiere og nu billig bedrøvede Hustrue
vuder bæret, kand ikke nok udsiges, saa intet
a kierlig Omsorg, og tvende Hierters bestandi¬
* Forbindelse, meere kunde ynskes eller beskri¬
S, end her var at finde, paa det femte og
Frrerpvende Aar.

Dans Folk og Tienere havde han altid baade
g og Lykke til at forfremme, som endnu en
vurt deraf igien lever, saadant daglig finder og
enkjender.

De Fattige havde han altid storste Begierlig¬
Mdetl baade at hielpe til rette, og derforuden
Scristelige Kierlighed at bevise: Hvorfor han
dn Huusarme ved Walløe, Renten af 1500

K0
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Daler, at skulle aarlig uddeeles, haver fororde
net; Ved hans Gaard Kosenholm stiftet et
Hospital, hvor Renten af 1000 Rdlr. til Fatile
ges Underholdning skulle anvendes; Saa og givet
1000 Rdlr. til Hospitalet i Svendborg (*)0
300 Rdlr. til fattige Huusarme: Derforuden
alle, som hannem om Hielp have besøgt, enten
Lydske eller Danske, rundeligen og vel hiulpe“

og betænkt.

Hans Sygdom og Sal. Endeligt anlangem
des, da blev han først ilde til Pas den 20 Okh
paa Reysen imellem Kiøge og Kiøbenhavn
der han efter Hans Fyrstel. Haade Printzen
Befaling, var til Sinde at begive sig til LiFe
Liøbing, og Hans Fyrstel. Høyhed der til dee
Bryllups-Høytid opvarte, som der var berame,
met, hvor han da med en heftig Opkastning o
Colica blev besværet, og befandt sig deraf san
svag, at han blev foraarsaget sig strax om ande
Dagen, dog ikke uden Smerte, med sin kigee¬
Hustrue og Dotter, Jomfrue Sophie Kosen
krang til Kiøbenhavn igien at begive, ho¬
den bæderlige og høylærde Mand Doctor I
bricius, Kongel. Majests. Hof=Medieus,
hannem strax blev kaldet. Og eftersom Fatn
tae vitalie om Livet, og Pulsen ellers Altd gen
og nesten uwlagtig Forhaabning daglig udonnen
brugte han med støorste Flid alt hvis imdd o¬4
—
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Mattighed og hvis anden Tilfald, som hosham
fundtes, kunde tiene, og lod paa sin Flid og
Sinsorg intet mangle. Siden lage han saaledes
ven indtil den niende Dag, med sast ringe For¬
tndring enten til Livet eller Døden, og desimd¬

vruld stedse Nat og Dag, hiertelig paakaldte
Sud i Himmelen, og bad han vilde hiespe han¬
vrn, og forbarme sig over hannem for Christi
Skyd.

Den 27 Oct. kom hans kiere Sønner Velbr.
unde Rosenkranz, og V. Orrhe Thor,
Adel som hans kiære Dotter Frue Merre Ro¬
voerrans og Frue Pernille Rosenkrant,samt
vunrue Dorthe Rosenkrant; til hannem, og
vod al deres Forhaabning befandt deres gode
vider fast svagere end de vel havde formodet
Shan endda ingen dødelig Tegn sig havde la¬
formerke.

Den 28 Oct. lod han Præsten til sig kalde,
vull Provsten M. Gluf Wind, som da efter
Mels Beredelse meddeelte hannem det helige
Merns Saramente.Siden laae han stillevt. Begyndte saa at kalde paa sin Søn Hr.
Jerlskian Thomesen ogmig, sigendes: „Det
vulseg, skal være aabenbareogsiges, at segikke
dred, jeg haver nogen Uven i Verden, udeneen
Mrand, den jeg dog længe siden af mit Hierte,
M, af mit Hierte haver tilgivet, og bedet

3dSeber. 1gs4.
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„„Gud i Himmelen for hannem, at han vildehal
„nem forlade og give hannem et bedre Sind¬n
Siden kaldede han sin kiere og bedrøvede Hustrik
frem, og gav hende atter igien det Vidne, o
hun aldrig havde giort hannem imod, tog hende
udi sine Arme, ynskte Guds høye Velsignelses
ver hende, og bød hende det kjerligste, dog Ey
keligste gode Nat nogen kunde høre. Derefke
kaldede han hver af sine Børn og Svogre frem
og talede til sin Søn Hr. Christian Thome¬
sen, ynskende, „at det var saa aabenbare o¬
„Menneskene, som det er for Gud, hvordan *
„Son han havde været hannem, og saade hm¬
„skulde nu være Fader,: saaledes saade han
dem alle, saavelsom til alle Hr. Christian Th“
mesens Børn, de mindste med de største, o
Jomfrue Merte Giøe, som samme Aften be¬
ankommen, og over enhver ynskede særdeme,
Gudsfaderlige og kraftige Velsignelse, med ine,
ge fleere Ord, som fast ingen for Hierrens Foe¬
kymringkunde beholde; Takkede og Gudfor Fo¬
og lydige Børn, som han hannem havde velne,
net med, og bad Guds Velsignelse over dem
Børn de havde været ham.

Han havde ellers stor Attraae til at vilde og
ret af Sengen, og som han blev ombedet at og¬
de holde sig deri, esterdi han fast ingen Leme¬
kunde røre, svarede han; det var so ligesaa gen
at døe paa en Stvel som i Sengen. Doerme,

sø



Hr. Holger Rosenkrantz. 407

om Døden da so mere og mere begyndte at bru¬
E sin Magt, sagde han med lydelig Rost:
Skulle det end vare fra Morgenskund, og ind¬
in Aftens Ende, ic. Laae saa lidet hen igien,
9 bad saa alle, som hos vare, at de vilde be¬
* tlk Gud i Himmelen, han vilde formilde hans
Smerte, og ikke tøve for længe; hvilket da det
af alle hosværende var skeet, sagde han lyde¬
i. Veni Jesulkom ol Jesu, og kom i Naade
I Barmhiertighed. Strax dette var skeet,
vnde man ikke mere fornemme hannem drage
in Rande, hvorfore hans kiere Hustru og Børn
od skor Væmodighed gige fra Sengen; saa
vudte jeg endda i hans Øre: Herre Jesu an¬
nme min Aandl og kunde jeg endda høre
idenishtare, Ia.

Au den Stund han saa laae og saatmdeli¬
tf forventede det sidste Aanded æt, og selv sk¬
ine Lemmer kunde røre, begiærte han af de
Rederende, at de begge hans Hænder og Ar¬
rgylde opløste, og naar de lode dennem synke,
* han paa ny: de vilde dog holde hans
ine c, og saaledes med udstrakte Arme mod
vuanelen, sagtmodig uden nogen Smerte eller
Megelse, atid talendes og sukkende, opgav
Medelg sin Aand, da Klokkenvarungesehrved
Sler amellem Fredag og Løverdag om Natten
VVOetdb., efterathanhavde levet her Ver¬
dth7b og eresinsryve Aar, ti Maaneder og

fior¬Cea
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siorren Dage; udi hans kiere Hustrues 9
Børns, Hr. Christian Thomesens Gund
Kosenkrantzes, Otthe Thortes, Frue Øeb
re= og Pernille Rosenkrangzes, Ifr. Doe¬
the og Sophie Rosenkranges, Jomfri
Mette Giøes, Jomfrue Maren Belouid,
Jomfrue Anne Margrerhe Woltke og am
Hr. Christian Thomesøns Børne, Doctoim

Fabricii og Provst Winds Nærværelse.

Der haver adskillige forfattet Latinske So¬
ge=Digte over denne lærde Herre, hvoraf de o¬
ere trykte bag ved Klagetalen ere forfattede o
*)af Axel Urne, det 2) af Willichio Wesibo“
det 3) af Biskop Peder Winstrup, det 4) *
Professor Claus Plum det 5) af Proteske¬
Ernst paa Sorøe, det 6) af Dr. Fabricime,
det 7) af Professor Gle Worm, det 8m
Professor Johannes Laurenberg paa S
røe, det 9) af Professor Jørgen Krügk, *
10) af Profesor Thomas Bang, det i½e
Professor Christen Sørensøn Longomomn
nuv, det 12) af Professor Johannes Chrim,
phersøn, det 13) af Professor Stephamm
det 14) af Ole Torm det 15) af Pece
Spormand, det 15) af Johan Kavn,
17) af Alberr Elejer det 18) af Isrgen
From, det 19) af Erik Ponroppidan, )
20) af Virus Bering, alle Professores. )
21) af Jacob Bane, det 22) af Jørgen

o8
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Vigleben. Endnu findes enaf Biskov Vin¬
berup i Skaane, holdet den 18 April 1643
rinsk Synodal eller Landemods Prædiken,
* er den tiende i Tallet af de af ham ved den
Ehlighed holdte Prædikener, som forestille en
Agtale over Hr. Holger Rosenkrantz. Bise
vrnl haver ladet sette paa Titul=Bladet, at den
rune Chartis habua, som skal nok være det
*ske ved den; Det af ham forferdigede Epi¬
rumma er trykt dobbelt i denne Liig=Prædiken.
ndmus faaer den sidste Strophe. I denne
vunde=Mode Prædiken viser Bispen ellers sin
Perdighed i det Latinske Sprog, Han bliver i
ge staaende ved Hr. Holger Rosenkranges
Sjtermaal med Frue Brahe; viser hvad Lyksa¬
Med det er for dydige Forældre at se en talrig
vitom; Det forøger og befæster en allene den
uvdortes Kiærlighed imelem Egte=Folk, men
ve dennem endog trygge for udvortes Efterstræ¬
vger. Rid og Efterstræbelse drister sig ep lette
Vul en Mands Huus der har mange Børn,
viskt af Sverd Limien, thi de hevner siden hvad
vtet Forældrene skeer. Hantilskriver ellers Hr.
Piger Rosenkranges ro Forbønner til Him¬
ten, at det er gaaet saa vel til i Fædernelan¬
dg som det er; Han berømmes at have været

vdt kyndigste Herre saaveli det Latinske som Græ¬
de; Sprog i sin Tid. Hans vidtløftige Nem¬
og umaadelige Hukommelse tilod ham at hu¬
ale Rigers Krøniker og Historier. Veleve¬

Cez
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de han selv store Bøger=Sale og kostelige Bog
Samtinger, men var dog ey at ligne med ham
selv som de fleeste fandt god Skiel at anseesøm
et levende Biblioteqve. Tilsidst priser Bispek
hans tarvelige Levemaade, hans Godgiørenhe
mod sin Jepn=Christen, Rundhed mod de Faiik

geog ydmyge, samt u=opblæste Væsen mod Aue¬

2
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Nogle Efterretninger
Om

Rester Fiel Stub,
Fordum

Povst over øvre Rommeriige, Ou¬
Lalen og Solløer, og Sogne=Præst til

Ullensager i Aggershuus
Srift ic;c.

Sans Levnet og Descendenter,
Samlede og sammenskrevne af een af

Familien.
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5.

KR * enne mærkværdige Mand er fødD
Ha X2 Worbergicalland,daen Dan

X Provintz ved Begyndelsen af det F7
Seculo, af vetformuende enten Magistrats-ei
Borger=Folk, hvilke gave ham først hierme en
god Opdragelse, ogefter Alders Maade lødehom
ved habile Præceptores vel oplære i boglige Fm.
ster, siden forsendte de ham til Universiteke
Riøbenhavn, hvor han under da værendemen
de Mænd førtsatte sine Studia, særdeeles o¬
Marhemariske, som han besynderlig eredten
de, sustierede sine Examina, og blev stedet *a
Magister=Graden.

Efterat han saaledes havde givet skiønne Po
ver paa sine Studeringer, fik han Lyst til g,
søge fremmede Aademer, baade Tydskio
og Holland; Derefter reyste han til Patm
Frankerige, hvor banblev kiendt afden dom
rende Premer =Minister Cardinal Richeme
som formedest hans Mathemanske Videnke.
og siore Kundskabi Befæstumgs Karsten, oom¬
te ham til at applicere sig til rem miltarem.4



M. Kiel Stub. 413

han i kort Tiid avancerede til Capitain; men
og rey¬ester nogle Aar forlod han Frankerige,

se hiem igien, forsynet med en priiselig Dimis¬
son og Afskeed derfra.

Siden veed ieg ikke hvad han har præskeret i
forommeldte Metier, uden dette, atden Skand¬
Valdsisken ved Wismar, siges der at han
dæret Mester for at anlegge. Derefter har
puu begyndt at fatte andre Tanker, forlod sine
euultaire Griller, nedlagde sin Capitains Ca¬
teer, slog sig gandske til Studium Theolo¬
Reum, og ved idelig Øvelsei Prædikestolenblev
Ret værdig at kaldes til Stifts=Provst og Sog¬
dePræst i den nye opbygte Stad Christiania.

Der kand jeg ikke forbigage en artig Hendelse,
vn indfaldt, medens han var Præst i Christia¬
ige En af hans gamle Cammerader kom rey¬
ide did, og Dagen efter hans Ankomst, som
at en Søndag, gik han i Kirken; der han da
oge igien kiendte sin gamle Ven, der kom op
vrg Prædikestolen at prædike, raabte han over¬
M af Forundring: Kilian: wer Teuffel
ea dich auf den Cangel geführer?

Efter nogle Aar fik han mere Behag til Lan¬
*oe og a forlade Christiania, dertil forandle¬
vet af Magistratens Chicaner, som var ham
inddi de Anstatter, han vilde giøre i KirkeSa¬

ger,Ce 5
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ger, blev derover kaldet til Sogne=Præsk til Uk¬
lensager, og tillige Prøvst over Øvre Kon
merige, Oudalen og Solløer.

Imidlertid var han meget yndet og afholden
af Hr. Hannibal Sehested, da værende Stadle¬
holder i Horge, der brugte ham som sit Raa
formedelst hans Erfarenhed i Stats=og Krige
Sager, han erholdt ved ham Caracteer *
Cammer=Kaad, som de Svendske siden søøe
tede med, kaldende ham Generalens Cam
rade. Den gode Herre beærede og denne i
Favorit og Mignon ofte med sit Besog paa i
lensagger, og det ofte uden nogen Følge, som
engang, da han uforsigtig gik igiennem Gaaroe
Porten, hvor to store Hunde stode en paa hoe
ide, hvilke nær havde forrasket, revet og bio¬

ham, hvis ikke Folk i en hast havde kommet *
redde.

Daden sidste KrigiChristiani Cvarri 2m
begyndtes ved den Svendske General Tørskee
øns uformodentlige Indfald i Holsteea 1ºg.
og Tiorge derpaa Aaretderefter blev angredet
de Sbendske, da af Mangel paa gode høve ko¬
firarer maatte Mag. Kiel Srub deran, og om¬
overtalet af sin store Velyndere Statholdem
formedelst den trængende Nød at giøre Frme,
Tieneste, hvortil hans Bestalling, efter Ooie¬
nalen udcopieret, saaledes lyder: Ø
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vDen Stormægtigste Høybaarne Fyrste og
9erre, Hr. Christian den Fierde, Dan¬
mmarkes, Uorges, Venders og Gothers
nSonge ic. ic.

2Jeg Hannibal Sehesked til Hørager¬
ard, Danmarkes Riges Raad, Stat¬
Wolder udi Norge, General over Armeen
pummesteds, og Høvedsmand paa Aggers¬
muus Slot og Lehn.

2Siøre alle vitterlig, at eftersom Velbordig
Wunder Lange paa Kongel. Majests. naadig¬
de Vehag og hans Kongel. Majests. Vegne er
vultagen og besiilt af mig til Land=Obrister i
ggershuus Lehn, og nærværende Mag.
el Stub, som jeg for den uformodentlige
Mrings første Anfang, og indtil denne Tiid,
vigt adskillige Occasioner inden saavelsom for
Mendserne underdanigst og troeligst har ladet
Perude, saa at hannem derover dette Rigets
Vund=Grændser og Passer, saavidt Aggerø¬
guus sig strækker, best bekiendt monne være
drundover som Velbr. Gunner Langes As¬
gintent forordnes, og denne Magt gives at ha¬
ot en fuldkommen Direction og Inspection med
und= Vagterne paa alle Rigets Passerne, saa¬
vridt Aggershuus Grændser mod Sverrig
Prdkommer fra Tronhiems Lehn til Bahus¬
vrgn. Ogskule Kongel. Majests. Fogder med

de¬



416 M. Kiel Stub.

„deres anbetroede Almue dennem sig bereedvillgt
„„og hørige lade finde, til at omdrive og efterkom
me hvis af Velbr. Gunner Lange og Mag
„Kiel Stub til Grændsernes og Landets Fo
„„varing, det være sig med Forbyggen, Forhug,
ggen, Vagternes Formeerelse efter Tidens Bo¬
„„skaffenhed, eller hvad andet anført og andee
„„net vorder. Og Officererne i lige Maademen,
deres underhavende Vagt, som deres fordte,

„nede Land=Obrister og Directeurer, en fiu¬
„kommen Lydighed beviise skulle, som enhver o¬
„„ter Krügs=Artiklerne ville ansvare og staae
orette for. Hvorefter alle og enhver, som dem¬
„bedkommer, sig skulle have at rette, og ine¬
„„trodseligen derimod handle, saa kiær denne
„hans Majests. Naade og deres egen Veltærm
monne være. Til Vidnesbyrd under min (ge
„Haand og Zignet, givet paa Aggershum
„Slot den 19 Sept. 1644.

Lma SsR

Om bemeldte Mester Kield Srub serme,
Joh. Cold i Confil. &a Jud. Epise. het. Fe
106. saaledes:

Mag. Rield Srub Sogne=Præst tilllien
ager, og Provst over Øore=Rømmerign
Gudalen og Solløer var tilligemed Landen,
bersk Land=Pasernes Inspecteur fra Bahoe
til Tronhiem, Høyeste Ingeniemr=Otenn.e8
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Uørge, og Directeur over de Oplandske Berg¬
verker. Hvorvidt dette sidste har strækket sig,
ved jeg ikke at give nogen Beskeed om; Det er
udeligt, som Titelen lyder, at hans Autoritet
Mhaft nogen influence derudi, som en forfaren
Nand i Metalurgien; Men at han med all Flid og
Mderdanigst Nidkierhed har forrettet det ham an¬
Moede Kriigs=Embede, er meere bekiendt deraf
Vienden ey alleeneste ikke med nogen Fordeelkun¬
Tangribe Uorge, menendog at de Norske med
Sikeces giorde Indfald i Sverrig (*), dertil

har

(Om Mag. Kiel Stubs gode Anstalter, og Condui¬
ke meides i Kong Christian den Fierdeø Historie

pag. 1259. under det Aar 1644, skiønt under et
Erigtigt Fornavn, da Autor kalder ham Colbiørn.
Det synes at han confunderes med hans Svigersøn,
om fornemmelig er bleven merkværdig ved hans
Rye Alder og stridbare Sønner. See og Tre¬

covs JubelLærere pag. 330. Slanges berøm¬
imelige Vidnesbyrd er dette: Ellers kand af de lyk¬
selige Partier, som skeede fra de Rørske Grændser
Syndenftelds ind paa de Svenske, en stor Deeltilskri¬
des en Norsk Præst ved Ravn Hr. Colbigrn Stub,
qilken ved sine kloge og fornuftige Anslage, samt
ved den Credit han havde hos Bønderne, vidste at

indrette slige Ting bedre, end de flerste Kriigs=Hø¬
vedsmænd, som Kongen havde der i Landet; Stat¬
goideren maatte og tilstaae det samme, og give ham
ligt ar Vidnesbyrd hos Kongeu. Hans Majestet
savde og ved sin Nærværelse i Horge lærdt at kiene

de denne Præsi, bemyndigede ham endogsaa til saa¬
sanre, endskiamt sig med hans Embede lidet rimen¬

de
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har hans gode Anstalter meget contribuerek,
hvorvel han havde Aarsage at vogte sin Person,
som de Svendske i Særdeeleshed efterstrævsk
og lurede paa, og udspredde allevegne derr“
Trudsler derom, saa det troeligt havde gaae
ham ilde, om de havde faaet ham fat.

Han sparede ikke heller sin Formue til Fæden
nelandets Tieneste men frivillig gav en anser
lig Kriigs=Styr, i det han paa egen Bekostnind
udhyrede rolv velbevæbnede Ryttere i Feldkem
Hans Opholds Stæd var sædvanligst ved Wim,
gers Fæstning, dog recognoscerede han sevnig
heele Grændserne, altiid ktædt i sorte Klædet)
Men da Krigen endtes, var og hans Pungiom,
og af en velbeholden blev han en fattig Maim,
ved de store Udgifter som hans Kriigs=Forfatnng
udfordrede. Til noget Vederlag derfor, ore¬
ham vel allernaadigst forundt et par Konge Fe¬
ender; Men som baade Kongen og han seldøen
nogle faae Aar derester (*), blev den Beraane,

ning

Aloeeee ed Ebr Kaais
om det paagie der Fædergelandets Forsonr o
en ubulig og overvvldsk Fiende. Dercter amme¬
han Bønderne tidt og este, og var ligesomet hom
de for, æ de Svenske ingensteds kunde serr gom¬
paa den Kandt, hvor somheldst han commanen
til at giøre Indfald i Nørge.() A Mag. Riel Stub levede og var nærværende feim
Long Frderich denEredies Hydng Chormnen
1648, frrs af Wonsti Llorges Beskeiveste og
143.
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ung igien indtrokken, og hans Børn nøde in¬
gen Frugter deraf.

Angaaende hans Giftermaal og Børn, da
at han to gange gift, først med Biskop Glo¬
serllps Dotter i Christiania, Catharina,
ned hende avlede han trende Sønner, hvoraf
* kvende vare merkværdige; Den Sal. Mand
nde en priiselig Omsorg for deres Opdragelse,
vødrtil han forsynede dem med brave Informato¬
ddus, som det og lykkedes saa vel, at Discipler¬
overgik Mesterne.

Den ældste Søn Miels Stub, giorde saa¬
uud en Fremgang i sine Studeringer, at han
rd begvem til at antage de største Mænds
Sorn i Rigerne under sin Opsigt og Lære, at
voige dem Udenlands; Det dar uden Tvivl
nceller Bielkes Sønner. En anden gang
oge han ligeledes unge Herre=Stands Perso¬
*, da var den navnkundige Skumacher, si¬
mGriffenfeldt kaldet, i samme Svite, med
vuren Viiels Srub holdte saa fortrolig Ven¬
od, at naar de skites ad ved Academierne, el¬
Ee store Stæder, skreve de hmanden ofte til
sginske Vers, hvoraf jeg har seet mange

ut han selv viiste mig og da han engang mer¬
seen Ovantitets Fevl i Griffenfelds Vers,
de han: „Srer du dog at Mesteren selv kand
Mu.

Det
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Det er vist, at denne Øliels Stub var
sin Tiid agtet for en af de lærdeste Mænd i 1ise
ge, især excellerede ban i Philologien. Han
besad ey allene de lærdes Sprog, men endog o
sleeste Europæiske, i det mindste de meest polelee
de Nationers; besynderligen var han en exerte
ret Poer, hvortil han havde fortreffelige Naim,
ralia, og deraf giorde sig selv den største Foo¬
nøyelse.

Han har viist mig Mængde af Anagrammm¬,
ta, Epitaphia, Epiarammata i tykke Maiie,
skripter over alle slags Folk i Verden, ovet o
le Professioner, over alle Dyder og Laster i
en Bog in Qvarto tykkere end to Hændee
Breed, hvor han fremsetter dem paa de adfti,
ge Sprogge han besad, end og i det Hollaime,
ske, hvilket han holdt af, saasom han agtede o¬
kke udeqvemt til vel at udtrykke sin Mening oen¬
2ed.

Dahan kom hiem fra sine Revser, bled bem¬
vel foreslaget af sine Patroner, til Envove og
det Berlinske Hof, men Griffenfeld, som
var opstegen til sine høve Betieninger, hindem
det; han kiendte ham neppe igien, da de .
forben havde været saa fortrolige med binanngen
Jeg har hørt ham med Forydele at klage og
over saaledes: „Daseg kom ul hom, mere

„jesnok, at enond Aandhavdebetager hamnen
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othi han kiendte mig ikke.,, Men han blev
Gæsident i Christiania, og Assistent¬
daad ved Ober=Hof=Retren, og noget der¬
fsker, da et riigt Partie forefaldt paa Fride¬
ichshall med Oberstlieutnant Peder Oisens
Enke, flyrtede han did ned.

Dan var særdeles yndet af Hans Høye Ex¬
venee U. F. Hyldenløve, da værende Stat¬
Pder og Generallissimus i Horge, som for
vuins züirlige Breve i det Franske Sprog, paa¬
ide ham at skrive et til ham hver Post=Dag i
iinelte Sprog; Engang han læste et deraf
vrd Posten, rakte han det til en nærværende
ememme Mand, med disse Ord: Volla un
Altre bien couches. Han agtede sine Stu¬
a høyere end sit store Brug og Gods, og en¬
vig testamenterede alle sine Midler til sin Sy¬
Sen og Fuldmægtig Peder Colbigrnson,
Møde iArendalten Ader af 85 Aar, just da
der Colbigrnsøns Bryllupsammesteds hold¬
ig

Den anden Mag. Kiel Stubs Søn var
vgrhias Srub, havde ogsaa tvende gange
vtek udenlands, sidste gang havde han vel min¬
at reyse paa, end hvad den berømte Ba¬
* Holberg fortæller om sig in Epist aa
* perillust,; thi da han kom til Kom, blev
ingen tom, og VerelBrevene bleve ude, saa

hvisDdFresber 1ygs.
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hvis den bekiendte Dronning Christina ikke
havde assisteret, havde detgaaet slet med ham (*)

Ved Hiemkomsten blev han, formedelst iin
Lærdom og Dogtighed i mange Sprogge d

Videnskaber, antaget til Printz Christiam
Informator, hvilken Post han med Ære sin
fra, u=agtet den bekiendte Vandskelighed, der bom¬
med en Printz, af den Munterhed og fyrige
Nemme, at have under Information. Hi
blev derpaa forfremmet til Justirø Secrets“
ved Ober=Hof=Retten i Christiania, blev gn¬
med en Præste=Dotter fra Toten, og avlee
medhende en Søn, navnlig Christian Stiig,
som blev General Told=Forvalter i Bergem
Forældrene døde begge i eet Aar, nemlig 163
Sonnen er ogsaa for nogle Aar siden dødl *

Mal¬

(*) Der siges at Mattbias Stub skal i Rom af Piu¬
gel paa Penge til Ophold, være bleven nongen
uil a lade sig enroulere blant Pavens Milie, )
at Dronning Christine, da hunblev erkyndige ,
hans Person og Fæderneland, uvist ved hvilktan en
lighed, maaske han er kommen tl at sfae So¬
uagt ved bendes Palas, baade forhvervede home,
Afskeed, og tillige gav ham nogle Reyse Pionen
Christian Stubdvar og bekiendrforen lærd Poem

(**) har udgvet uogke Dip. 4e lege L legogeruLanoped. am. om U. p. 4o)our sogenn
Sust Ammands m Seheme Raad vondom.
Fuldnægig Bergen, vedhus Neronnenen
han blev Seneral Told Forvater somngen
men levede ikke mange Aar, døde ugisk.
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Mag. Kiel Stubs anden Hustrue var Mag.
Surig Sverdrup, Provst og Pastor til
Lang paa Hedemarken, hans Dotter, Ma¬
en Sverdrup, med hende avlede han en Søn
8to Døttre. Sønnen hede Michael Stub,
ved Præst paa Hordrehoug paa Kingerin¬
E, døde ung 1683.

Den ældste Dotter, kaldet Carharina, fik
A. Colbiørn paa Sørrum til Egte, avlede
nammen fem Sønner og ere Dottre, hvoraf
ridende Sønnerere Navnkundige, især Peder
Albiørnsøn, som allene arvede sin Morbroder
vels Srubs store Midler, og tilligemed sin
voder Hans, giorde i sidste Krig ved Fride¬

Hehall Kongen og Landet anseelige Tienester
ogrober de begge bleve benaadede med Militai¬
Taracterer. Peder er død Oberstlieutenant,
vins lever endnu, og af vor itige Monark er
mnddet med Oberstes Caracteer. Den yngste
Mag. Kiel Seubø Døttre Gunille havde
* Hans Laurirzen, Sogne=Præst til
Yydeberg, til egte; De vare Forældre til
uge Børn, nemlig nieren, hvoraf da Fa¬
Adode 169s, en og rreddiesindøryve Aar

umel, vare endnu ri i Live, orre Døttre og
Sønner, Moderen levede til 1717; En af
ideDøttre, Ingeborg, kom til Qværnæs
vid paa Pordmøer, medhendes Mand Hr.
mnund Barhov, deres ældste Dotter Anne

Ca¬Dd2
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Carharine Barhov var gift med Doct. Æfle¬
Hagerup, forrige Biskop i Tronhiems Sti¬

de fleeste af de andre bleve gifte Søndenfieldø
nogle med Sogne=Præster der, som nu eredøm¬

Den ældste Søn nemlig Hr. Riel Hansen
Stub, fulgte Sal. Lector Thomas von W7
sten som første Missionair til Finnmarken,
rom og troe Guds Mand, han døde noget Cim¬
at han havde fuldendet sin Mission, og var ko¬

det til Vice=Pastoratet Schiærstad under Øe¬
døen.

Den yngere Son Richael Hansøn St¬
var Skibs=Præst fra 1715 til 20. 1719 o.
han Præst paa Tordenskiolds Skib ved Uige
strands Erobring, og blev beordret af bemem,
Cordenskioldatforrette Tienesteni Byens Fom¬
hver Søndag og Fredag, eftersom den dervære,
Provst og Sogne=Præst var borte ved am ge¬,
Krke paa en hosliggende Øe, da Marstten
blev blogveret, og kunde ikke komme tildge,
førend Stistandenblev proclameret: Bleope,
Sogne=Præst til Sradsbøygden i Ee
hiems Stst, hvor han enduu iver og Com,
ge Provst over stor Fosens Provsie, Fo¬
e ann Saløme Bpxa prr ede
der. 2. med Anna Benedicra Hveding,
forste Egteskab avlet en Dotter.

Mal
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Mag. Riel Stubs Skilderie staaer paa det
Rongel. Kunst Kammer.

Hans Zignete af Staal, meget lidet, hvor i
finger en Fugl paa en Stub, og der omkring
vans Navn med fulde Bogstaver: Chilian J.
Eier L.) Stubæus, eyer een af Familien.

Saavidt Efterretningerne.

Senealogisk Tabel over nogle af Mester Kiel
Srubs Destendenter, efter en og anden Efter¬

ferning.

Kield Stub fødi Warberg i Halland,
Vøe=Præst til Ullensagger, og Provst over
Fore=Kommerige, Land=Oberst 1644. le¬
E184s, gift først med Biskop Glostrups
Sorer Carharina, anden gang med Mlaren
Mrids=Dorter Sverdrup; Hans Børn
Re,

*Skiels Seub fod 1638, Assistents Raad,
vede paa Friderichshald, en megetlærd
and; Døde 1723, fem og firesindø¬
øde Aar gammel, gift med en Enke, ingen

Sørn.

Mlarthias Srub, Justits=Seretar i O¬
*der=Hof=Retten; Døde 1696, gift med

* * og med hende avlede en
SønDd 3
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Son Christian Srub General=Told¬
Forvalter i Bergen.

En Son, som døde ung.3.)

Richael Stub, Præst til HorderhollP4.)

Dode 1683.

Catharina Srub giftmed Colbiørndo“5.)

stesen, Sogne=Præst til Sørum.

Gunille Stub dode omtrent 1717,o6.)
uft med Hans Lauritsøn, SogneePlen

til Spydeberg; Døde 1695, havde m
sammen nirren Børn, som siden omtalev¬

N. B. De Børn, som ovenmeldte Cathar¬
na Srub havde med Hr. Colbiørn Torskee
sen, ere følgende:

1.) Hans Colbiørnsen Oberst af Charo
lever paa Friderichshald 17f4, git idem,
gange, iforsteEgteskab avleden Sønserm¬
Colbiørnsen, Caract. Capitain, boem

8paa Friderichshald, og en Dottel
hanne, ugist og lever endun, andet Com
skab avlet en Søn Knud Srang E
biørnsen, Lieurenane ved de Norske g

vorbene Kegimenter.
peder Colbiornsen, Charaer oom,2.)
Tieurenane, gist, men døde uden om¬
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9) Kield Colbiørnsen, Proprietair paa Sø¬
kum gift og avlede fire Sønner og ro
Døttre, hvilke sidste ere døde.

c) Niels Stub Colbiørnsen, Tolder i lille
Fosen, gift med Anne Hedevig Pragr,
abled med hende sex Børn, hvoraf rvende
Sønner, den ældste Andreas, Kiøbmand
Friderichshald, Den yngste Friderich
Colbiørnsen, Candidatus Theologiæ, end¬
tu ledve, tillige med en Dotter Catharina
Marie gift i Friderichshald.
Caren Krabbe Colbiørnsdorter, gift
Gende gange, første gang med Mads
WVærn Kiøbmand; Af det Egteskab ingen
Dorn nu levende; Anden gang med Car¬
sten Tank, Kiøbmand i Friderichshald,
som og er død, af dette Egteskab tvende Døt¬
ik, Anne Catharine gift med Agent E¬
tik Ancher i Friderichshald, og Mlaren
Alarie, gift med General=Adjutant og Ma¬
for Ove Brochenhusen; og een Søn
vtiels Tank, Negotiant i Friderichs¬
Hald.

) Marie Colbiørnedorter, gist med Tho¬
mgs Blikenschiold, deres eene Dotter
øint med Conferentz=Raad og Berg=Haupt¬

mand Schøller; Den anden med Casserer
Mose.

7.) Bir¬Dd4
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7.) Kirstine Colbiørnødorrer, gift med Pe
der Wærn Kiøbmand i Friderichshald¬
har fire Døttre, hvoraf den ældste er g¬
med Tolder Bisgaard i Laurvigen, den
anden med Byefoged Riis i Friderichs
hald, evende ugifte; og rre Sønner, som
ere ved Negotien.

Af forommeldte Gunille Stub som vat
Egteskab med Hr. Hans Lauritzen, hende¬
nitten Born, merkes følgende:

1.) Ingeborg Hansdotter, dode 1748,om
gift med Amund Barhov, Sogne=Præn
til Qvernes.

Kield Stub, Missionair, og Præst *2.)
Skiærstad i Hordland, døde uden Borm¬

Michael Stub fød 1683, SognePræn3.)
til Sradsbøigden, samt Provst; Lde.
174, tvende gange gift, har en Dottek

u
En Dotter, gift med ¬4.) LGGKNidSøn Hans Brinkmann
Holr=Aalen.

5.) En Dotter gift med en Præst til Aremann
begge døde.

en Doter gist i Christiania, hvis Soe¬6.)
gander Studiofus Juris , ,

„6
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7.) En Dotter var gift paa Hordmøer med
* * Kongelv. Deres Søn Eiler

Hagerup, Sogne=Præst til Høiland i
Christiansand Stift.

9) Anne Sub, ugist, lever 1754.

Obenstaaende Ingeborg Hansdotrer, som
tnt gift med Hr. Amund Barhow, var Mo¬
ve til følgende Børn:

“ Anne Carharine Barhov, dode 1736
eller 1737 kort efter Barsel med det attende
Darn; Holdt Bryllup i Riøbenhavnmed
Sjler Hagerup, da værende Præst i Kal¬
Undborg, siden Biskop i Trundhiem,
L6de 1743, af deres Sønner druknede to
Cattegar paa Nedreysen til Helsingøer,
en Søn Anth. Ulrich, Capellan til Al¬
skahoug, druknede i en Eiv sammesteds,
nionu 1754 leve tre Sønner og fire Døttre.

) Gunille Maria, dede 1740, var gift
ned Peder Lund, Capellan til Tron¬
9iems Domkirkeen kort Tüd, uden Born.

3.) Tllen Barhov gift først med Oberst¬
Heurenant Schomberg, anden gang med
Sancellie=Raad Holst til Moldegaard,
uden Børn.

4. LarsDds
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4.) Lars Barhov, Sogne=Præst til Øre¬
Landel, gist med Kirsten Hiort, ha
Børn.

5.) Hans Barhov, en velbereyst og megt
lærd Student, døde i Riøbenhavn den
17 May 1754.

Saavidt de mig meddeelte Efterretningek.

Da jeg just eyer et original Brev, skreven
med Griffenfelds egen Haand til Stubæle,
den Tind de tilhaabe opholdte sig Udenlands o
jeg her paa et saa beqvemt Sted indrykke samm

lydende efter Originalen saaledes: (*)

Monsieur!

Jeg havde billig før skulde svaret ham hom
hans høflige Skrivelse; mens een og anden Fe
fald, som mig i Amsterdam paakom, forve
drede mig at seg ikke der fra Stæden kunde om¬
ham til, i hvor gierne jeg havde vilet. Vem,
derfor gierne Monsieur ville exeusere denne oe¬
Forseelse, baade hos sig selv, saa ogsaa Fo
Mst. Steensøn, som peg i Sandhed og giom¬
da med et Ord eller toe vilde opvartet, havde

ke

(I) Dente rare Braver mig Aarct 1748 blarn somn
aten Rorsk Catechet uavnlig M. Lolm fiang
skilania, der sden, som mig ersagt a havg o¬
l. skal vere kaldet ul Pres at Stads her g¬
landø Stift.
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Eet og andet som jeg sagde det forhindret.
Eg skal nu see hvad Tid der bliver over for mig
igar jeg har sluttet dette Brev, saa skal jeg skri¬
Msk. Sreensøn og Msr. Høeg et lidet Brev
ut deres indlagt, med Begiering det ved eder
Alonsteur dennem, nest venlig og tienstvillig
Saksigelse for sidste Æresbeviisning maatte be¬

endiges.

ded, qvod tibi transmisso reddam pro car¬
une donum qvo luculentum tuum wei a¬
vodrem facunde testatus es? Tale tuum car¬
en nobis facunde Poeta Cvale sapor fesli¬
8.4.p.h.d.a. f.s.2.2.

t te nos fragili donabimus hacce cicuta,
dee trruentis pelagi (nam hodie Vhisingam
nid undis, actatus Kalto, ita qvidem ut
d accepti hodie (prandii aut jentaculi) ex
dde mibi reddenda fuerit Neptuno bono
viem Deo, sed avaro nimis, nam K pridia¬
Smlbirelingvigs abstulit Ke.) undis made
Et, nune neleio qvid subrauei streperigve
guat. lneipiam tamen:

Sate perherboloedecurrumt Kuminacampos.
m per gramineam lympha sufbrrat

humum,Neollaqve immirta rigat, vaceinia calehin,
lavat;um vos, 6 Violæ, teqve, hyacinthe,
Tam
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Tam leni & svavi currunt tua carmina fluxh,
Oveis nostrum qvereris nune abeuntis Ie

Desine meqve tuis obtundere teqve qverelde
Tesserajam jacta est, fata Deusqve vocamy

Meqve citoextremos hortantur adire Britavnde
Noster at interea non minuetur amor.

Proqve tuo rursus nostrum tibi sponde“
amorem

Et fido semper fidus amicus ero.

Ohejam satis est, ohe libelli. Som jegseet “
her nu ingen Tiid meere for mig at skrive; oo

Pigen kalder til Bords, og mine Camerader sog¬
trekker i Morgen tilig. Beder derfornumune,
ligen paa mine Vegne paa det venligste ogtiemn,
villigste at hilse Rlessieurs Høeg og Stek¬

æiske
søn med mange 1000 gode Nætter.
drikke eders ogderes Skaal i Aften, med Gm¬
Hielp, in side sincera Kcharitate vera. Lm
vel, Gudbefalet, og hilser min Hospita og Aioe
sieur Blasius venligen. Adieu.

datum tot ROVAN in VLiSSINGEN

Anno 1657. 24de Augusti.
P. SCHIUMACHERUS

Opskriften:
A Monfieur.

Monsieur N. STUBEUS

presentem

LEYDEN.
Man
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Man seer af Brevet at det er skreven ien Hast
vog er detmuntert. Detliderey til, som Grif¬
senfeld den Tnd skulde have været saa meget
otkkolig med Srubeo, men vel at de have væ¬

*tl Kiendinger, eller gode Venner, som Lands¬
ngnd der mødtes i et fremmet Land.

—

2

8 E2

For



For October Maaned

findes uddragen:

hob
1) LiigPrædiken over D. Oluf Bork

Soøden af Joh. Adolph Borneman

ne=Præst til vor Frue Kirke, trykt in Fo¬
lio 1696.

2) Liigprædiken over Hr. Christopher Ue
feld til Allesløf, samt hans Dotter Jom,
frue Anna Helene Ukfeld, holden a
Wichael Henrichsøn, Sogne=PræstF
St. Nicolai Kirke, trykt 1670.

3) Liigprædiken over Hr. Holger Rosen
krang til Kdsenholm, holden af Prooe
Oluf Jensøn Wind, Sogne=Præsi mn

vor Frue Kirke, trykt in 4to 1643.

4) Nogle Efterretninger om Mester Kiel Stime,
Provst over Kømmerige, Oudalen *
Solløer, samt Sogne=Præst til Ullenge,
ager i Aggershuus Stift, hans Leom
og Descendenter, samlede af en af Fa¬
lien 1753.

1
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Herr

Eldrik Fhristian

yldenløves
Konge

Christian den Fierdes
Sag,

Eeneral=Lieutenant, og Befalingsmand
over Skanderborg,

Levnet og Bedrifter,
vinlet af Haandskrevne og trykte Papirer.
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4 Han finder alt for idelig Aarsgg,
22læ at igientage den almindelge Fm¬

ge over Mangel paa tilstrækkee,
od2841-4S Efterretninger, naar man

Æskrivenogetomberømmelige Fom
4 4 4 om have været i, og giortsigme,
tient af Fæderne=Landet. Denne Klagt ine,
Stæd ved enhver forekommende Dansk atem¬
Slægt. Saa ldet kand en hov Tyrd, oe
dierve Mandoms Bedrifter altid redde an g

Mands Minde fra Forglemmelse og Undergane
At ne omale andre, vil vivendese m¬

mange og store Syldenløver; hvad pem
om demem: Saare ldett Ale Ting fortem
sa dem, som man skulde roe, der kunde m¬

tuil at giøre deres Efermæle blant Danke Pe
atd grønnende. Deere avlede af de Poem
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Vskorstei Landet. De, somdedrage Stammen
eg, have alle været lyksalige Regentere, og Fyr¬
soek, der alle Tider have været ømmeligen elske¬
*af alle deres tro Undersaatter. Disse Konge¬
Hørns egne personlige Fortienester have gierne
metider været saaledes beskafne, det man havde
vgrsag at vente, at deres tappere Gierninger,

sørenedemed Kiærlighedog Troskab mod Dan¬
vrk, havde tegnet deres Navn iet evigt Minde.
gen intet ! jo meere der støder sammen, som
vtor deres Navn ævig Jhukommelse værd, jo v¬
Aiommere have Forfædrene været i at optegne
vund der burde bevares til Efter=Slægten.

Den Gyldenløve, hvis Eftermæle jeg
det laget mig for her at opreise af sit Støv, er
uadenbare Exempelderpaa. Hanfortiente saa¬
voisom nogen anden, at være bekiendt for Ef¬
rommerne. Ikke desmindre findes hverken
ige Prædken, Parentation eller Programma
Med over ham, saavidt mig er bekiendt, som
vnde give nogen samlet Oplysning om hans
vener; man har mest at forundre sig herover
deriom han døde paa en Tid, da Liig=Taler
*e høveste Pris og Brug. Tidernes Om¬
vndiaheder i Beleringen kand nogenledes und¬
uide derte: Men intethar undretmigmere, end
Mdenne Gyldenløve meden dyb Stiltienhed for¬
Maaesi Slanges prægtige Verk, som indebalder
Aaderens, KongChristian den Fierdes Historie.

EnEe 3
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En Grav=Sktift, som for Ildebrandenhaver væ
ret i vor Frue Kirke i Kiøbenhavn, maa dev
for tiene til vor Veyvisere, og ansees som Grune,

(volden for disse vore Efterretninger.
Aar 1630 den 7 April blev dengamle Kong

Christian den Fierde glædet med denne ham

sidste Søn, som paa det Kongel. Lyst-Hu¬
sbstrup, nu kaldet Jægersborg, kom *

Verden. (a) Ø“

(a) See Holbergs Dannemarks Historie Tom II. Fe
889. Høyer Dannemarks Geschichte paa Spioen
løvernes Tabelle, saavelsom Grav=Skriften.

(*) Denne Grav=Skrift findes udi Resenii Inserise,
nes ae Monumenta Hafniensia, pag. 72 &a 73. sante

i Hr. Biskop Pontoppidans Marmora Damiea o
Lp, 54 saaledes;

Her under hviler Høyædle og Velbyrdig, uin Øe¬
lig Ulrich Christian Gyldenløve til Uldrickhom,
Stormæchtige og Høybaarne Fyrstes Kong Fridem
3. Danmarkes, Norges Venders og Gothers oo¬
ges Seneralskientenant over Militien, Oberst til e,
og Fods, og Befalings Mand over Skanderbotne,

Lom er fød paa det Kongel. Huus 4
1630 den 7 Aprilis, og bortkaldet Glld

1658ødi Kiøbenhavns Beleyring AnnoDecenber, der han havde levet udi denne Po¬
28 Aar, 8Maaneder og 11 Dage. Sud gine ge,
nem med alle tro Christne en ærefuld Opstandeie¬

Ereqvie Uldariei Christiani Gyldentoen
ElogiumVones, gros mirere Viator, konve hoe hue,

læriua, gros vellemus nungram. alud Comg gnhoe
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Deter bvist at Vibeke Kruse, en Cammer¬
vomsrue hos Frue Rirstine Munk, var hans

Ee 4 Mo¬

dde mærentium agmen iple duxisset, Tot ante Le¬
Sronum inclyrus ac fortillimus Imperator

Uldaricus Christianus Gyldenlöw.
vobile Aagni Danorum Regis Christiani Kvarti ger¬
Ern, Friderici amor, Patriæ Desiderium, Castro¬
m Delicium ae Metus, Hostium Terror, Urdis Tu¬
Ed, & si vis, semel omnia Heroum gloria immor¬
. Vir enim adolescentem induere pacavit, cum
elt de Patre fidem; Cujus ille dignum Exemplar

auis luæ momenta singula illustribus curis occupa¬
d. Fertutumgve laudabili ineremento vix polieis
d Magno khispaniæ Rege militiæ tirocinis, non
Sggrub, sed meriris supremos militaris gloriæ titlos
gprus, documentum dedit, non titulis viros, sed
ad tirulos creseere, søretisgve meritorum cuna¬
vud, omnig honorum preria anteivit, totus iple au¬
B. cenlerigve voluit, non unde, sed qvalis eflet.
de nomini eredas detuille omen, fide aurum for¬
voine leonem pineit, sama melior, metu major,
rulno er maau præsens, non imperare gvam
ere promprior exemplo suo docuit reckius
at gram nasei keroet; Fachus Condæo militaris
rerin Comes, belgiea, Callieagre hauru Srecieie
deheis præluhit. Srant ad Kætelicam, stant ad

vdlonium, Vinoxbergam, Dunkerkam, Cravelingam
Hora klandria æterna invickikierois monumenta. Et
inorabiles ad Lavholmiam, Engelholmiamgve
8ta mori vetamt, ar nungvam rectius keroem
rileust, gvam cum in subjestas urbi insidins gras¬.
„rud, qvasi alteram ante Trojam Hestor Danteus,
roima ab Hoste Sveco spolig reserret, non civica
ad oorona iulen., (o K Rkegi. K rog bonien.

Con¬
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Moder (b). Ommeldte Vibeke havde den Ly
ke at følge bendes Frue i Kongens Kierlighe
aa snart hun kom i Unaade, eller maaske at lie,

tage Kongens Hierte, inden Kirstine Munne

Fald blev bekiendt.

Paa hvad Maade den unge Gyldenløm,
der fik det Navn Uldrik Christian, frembrag
te sine første Aar, er ubekiendt (e). dog Ee¬
man igen Aarsag at tvivle paa, at han so o
faaet en Optugtelse, der var med hans hoe
Stand overeensstemmende.
Omhyggeighed, denne Konge viste imod o

sine

Longa jam per Hostiuom strages mortis erpereme
licet anmus immargrus , vita deficitur. Noro9
Trod triginta annis calcaslet, itnnøre eo conteme,
be nungvam morieurus, anum hoe dolens, V
hecamorte vincendus ellet, gvitoties heroicam po.
easler, K eruenræ sepius rimorem fecillet; Cah
eerrus, ntbil Emuir nisi Deum, gvem conellige
am sidi ae propirium tururis cæli delicis plete,
to prskore exærpr. Sie selicet, ne exitialbe gom,
vis eladtbus iario cederet, hae eanei kerole Fose,
nobiirarus exsit. De anno ne euriose gvætge,
mimeris eum kuille grem eaeere velmaa, odlme,
nus nonqvam.() See Holberg Dammarks Historie, Tom a2.b. oo¬
Javus. somangaaertvendeberømmelige Nenden

(c)holdne Jubel Prædikener, anføres ve Brogen.Parntarion over Endenldve, men da ven om
Sichanske eleriste sitrige Hr. Zwergiud in )
regnerden blam Brochmands Skuster hor sig
fag at tvivlepaa, at den nogensinde har væket on
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fine Børn i at lade dem anføre til Gudsfrygt og
Yidenskaber, kand ikke have glemt dennesin

4fidste Sønc*); Krigs =Videnskaber haver slut¬
vils været hans Hoved=Lyst; Men hvad andre
Ling han har beflittet sig paa, hvad Reyserhan
Rortifremmede Lande, som alle de Kongelige
Vornpaa de Tiderikke forsømte, er os ubekiendt.

I det ommældte Document træffer vi ham
sorst i Spansk Tieneste, dog uden at faae at
ide, hvad Aar han er kommen der, paa hvad
Maade han komi Spansk Tieneste, hvad Trap¬
Særinhan har gaaet frem paa, inden han kom
ndet, som Grav=Skriftet kalder supremor mi¬
vgre gloriæ titulos, hvilket ventelg dog ikke
vuygder meere end Gbrist, siden han først blev
Veneral=Major i Dansk Tieneste. Rimelig
vud man slutte, at ban har i Begyndelsen tient
a Volonteur, og er siden saavel for sin Tap¬
vrgeds Skyld som for sin høye Stand bleven
nniggen i virkelig Tieneste, og svinget sig til Vær¬
Meden som Obrist at forestaae et Regment.

Dan har formodentlig ikke biet længere end
han blev 1s eller 17 Aargammel, inden han
2 Askeed fra sin Hr. Fader, ogforlod Danne¬
vøre (d). Det var ikke usædvanlig, at fov

nem¬EefHans Hofnestr Ml. Jene Dolmer var Førred
oron han havde forsømt ham. See Danske Maga¬
on, Tom. 1. v. 155.. Pir Aaaoleseentem induere pacarit.
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nemme Herrer, saavel paa den Tiid som siden¬
i deres gandske unge Aar begave sig paa Uden
landske Reiser. En anden Gyldenløve, nem¬
lig Kong Christian den Femtes Søn, om
i sit9de Aar allereede iHolland (e). Hoffets Fo
fatning var den Tiid saaledes beskaffen, at o
hverken harkundet være behagelig, eller nyttig, Fo
vor unge Gyldenløve, at blive der. Den Piy,
undelse og Efterstræbelse der herskede ibla
Kongens naturlige Born var Aarsage nok *
at kunde befordrehans Bortreyse. Disse Bom
havde Kongen avlet med adskillige Personer, on
det var umuelig, at de kunde foreenes indbyrde
De første vilde ikke tage de middelste for Fyide,
og de Middelste bar en yderlig Foragt imod o
sidste (k).

Ide sidstes Tal var vores Gyldenism,
Frue Rirstine Munks Børn vare de tallrigem
og mægtigste.

De største Mænd i Riget havde den koen¬
at have af dem til ægte. De vare ophovede
Grever og Grevinder af Slesvig Holse
Men end ikke diske kunde foreenes indbomm,
Corfir Ulfeldr og Hannibal Sehested,
begge harde den Ære at være Kongens Svigen
Sønner, bare fførste Msundese indd oe¬K
KrKeebrrde. led o¬

(O) See Holberg=Danmnarks Historie, Tom. 2 hooo.
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indre. De vare begge i den Anseelse, at dene¬
en deelte Hoffet og Adelen imellem sig. Disse

Dorns Myndighed blev tilsidst saa stor, at den
vumnle Konge selv neppe var i Stand til at dæm¬

sederes Magt (8).

Man kand let slutte, at vor unge Gylden¬
voe har maattet bukke under, naar man be¬
vigter, at hans Moder Vibeke havde været i
Veneste hos deres Moder, Frue Kirstine
unk, havdemaaskee og befordret hendes Fald,
at giøre hende mistænkt hos Kongen for en
Mdeallerempfindtligste Poster, nemlig Utroskab.
det mindste kunde det være Aarsag uok til Had

udd Syldenløve, at hans Moder havde faaet
vile Airstine Mjunks Plads i Kongens Kier¬
Red. Ved Vibekes Død saae man hvor
aderes Had var imod Hende. Hun døde af

vervnnring, strax efter Kongen, hvorpaa Ul¬
od lod hendes Legeme haanligen kaste paa en
grre samt begrave paa de Fatiges Kirke¬
uurd (b). Havde Ukfelds Grumhed kundet
oge hendes Søn Gyldenløve, er det troeligt,
han ikke var bleven sparet. Men han var al¬
vede ude af Landet, som sagt er, i Spansk
Pig.

Da

8) Ere Holberg paa foranførte Sted.
d Sce Hørers Dänische Geschichte p. 403.
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Da baade hans egen Lyst og andre Om,
stændigheder skyndte ham til at gaae i fremmed
Potentaters Tieneste, ligesom de andre Konge
lige Børn, Printz Uldrich, Grev Valdemar
med fleere forhen havde giort, kand man lætsinge
Aarsagen, hvorfor han udvalgte den Spanse¬
Tieneste fremfor nogen anden. Der var en besmn,
derliggod Forstaaelseimellem detDanske og Sbom¬
ske Hof paa den Tid. Kong Christian have
giort sig forbunden af Spanterne ved at ophen
Øresunds Told for Hollænderne, foruden o¬

E
dre Ting, som bevidner deres Venskab.
anden Gyldenløve, nemlig Grev Chriftien
Uldrich, havde væreti Spansk Tieneste, hoo¬
an ynkelig blev dræbt af Hollænderne ved Lden
stad, da han var i Begreb med at hverve on¬

deel Folk. Dette afskrækkede dog ikke Gyiden
øve fra at forsoge sin Lykke i Krigen. Do¬
Krig som da blev ført i de Spanske Nederiamn,
imod Kongen af Frankrigevar en begvem Fige,

og
Skole for ham til at øve sit stridbare Siild,
vise Prøver saavel paa sit kiekke Mod, o
paa den Fornøvelse og Behag han havde Fem¬
og Orlog. Ingen Sted kunde være skikka g
dre dertil.

Den Spanske Ame blev anførdt aime,
danne Generaler, om neppe har haft dereshom
Prindsenaf Conde og Marschal Turenne E
begge forode Franknige, og gk over ti Som¬a
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erne, vare saadanne Personer, hvis Kriigs Be¬
vulfter aldrig uddøe. De mange Beleyringer og
Ckobringer af nesten u=overvindelige Stæder vare

Stand til at skaffe den unge Krigs=Heldt en
Veelig Kyndighed i alt hvad der hører til Krigs
Sager.

Man kand ikke fastsætte hvad Aar vores
Byldenløve er gaaet i Spansk Tieneste.I
Sravskriftet meldes først, at han har haft Deel
de Segervindinger, som de Spanske erholdte
ø Rethel i Champagne. Vikand tro, at
ke var det første Sted, hvor han viiste, at
ut svaredetilsit Navn. Udi General=Lieutenant
hels Rosenkrangzes Levnet kand findes, at
vinnne først haver været Volontair underhans
degmente, og er siden af ham bleven giort til
Vrner over hans eget Liv=Compagnie. Ili¬
omaade at han har været med at indtage
Folstke, la Chapelle, Charelai, (i) hvoraf
vud sluttes, at vores Gyldenløve allereede i
vuret 1sso maa have haft et Regimemt Rytte¬
at befal.

I Aug. Maaned skeede det, at den sto¬
gedeMarschal Turenne, der med Don Sre¬
gono di Gamara havde en 3die Deel af den
Manske Armeeunderderes Anførsel, indtogead¬
rugdge andre Steder i Champagne, dlandt

hvilke
Ni8nA Eere Krr rr. a6.
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hvilke og Kethel var, som ikke uden stor Moe¬
stand overgave sig (k).

Endnu havde vores Gyldenløve ikke fu¬
det synderlig Leylighed at give Prøver paa s
Færdighed og Tapperhed, men det varede ikku
kort Tiid inden der gaves ham Anledning *
giøre sig bekiendt, og det saaledes: Turem
lev beordret med et Antal af det Tydske og Løir
ringske Cavallerie, f000 Mand stærk, at ski¬
trænge ind i Frankerige. Iblant disse Trogke,
var Gyldenløve med sit Regiment. Same¬,
Aften de brøde op fra Leiren traf de ved en sioge,
Bye, Fismes kaldet, ; Franske Regimemen
til Hest og Fods under General=Major Hocom,
courrs Anførsel. De komme strax i en hae¬
Trefning, som endtes med de Franskes Finge
efter en Forlis af nogle hundrede døde og famg¬
ne, samt ; Standarter. Nogle gior de Fim¬
skes Tab saa stor, at de skulle have mistet o
øve Officerer, 40o af Adel 12 Standarke
nogle Faner med al deres Bagage. At Gy¬
denløve har hiulpet reedeligen i at tilfege
Spanske denne Seper, kand sees deraf

man finder Oberste Gyldenløve udtrdeen
nævnes idlandt de Officerer, der havde skøm,
Deel i denne Seper, (l) som nesten skal Fe¬
fødelagt alle de Franskes Regimenter.

See Theat. Enrop. Tom. VI. p. 1094.()
(h See Tbet. Faropeum paa foranførte Sted.
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I September Maaned 1650 lavede de
Spanske sig til at begynde Beleyringen imod
vlousan. Stedets Vanskelighed, det slette
Negr, og Vandets Overskyllen giorde denne Be¬
dng heel besværlig, dog overvandte de alt
vie, og Oberste Gyldenløve havde den For¬
Velse med de andre at trække indi Byen den 6

Rvember (n).

Dan bar saaledes altid i fuld Bevægelse,
Avet hidindtil stedse med lykkelig Udgang, dog
rundredes det sidste kort derefter i nogen Maa¬
De Franske indtoge Rethel igien, ogda
Shanskevildeundsætte den, kom Turenne at¬
et blodigt Slag med den Franske Armee.
de bar Lykken imod, saa de Spanske maat¬
vige, og efterlode sig 4000 Mand med et
Anral af de storste Officerer døde ogfang¬
vores Gyldenløve var saa lykkelig, hvor
ae han end sparede sig, at ban undgik begge
deg men det af ham anforte Rgimente havde
oso mer.

V finde ham siden ikke nævnes, førend* Binoxbergs Beleyring i September Maa¬
Mar 18g1, da Greven af Furensaldaigne
udde Commando ved Beleyringen. Denne
vud var temmelig fast. Den havde en stor

ggetning,og deBeleyrende maatte skydeBresgue,
samtN8e I Er eer ee eerr.
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samt forsøge en General Storm, forinden *
Franske vilde beqvemme sig til at overgive Si¬
den. I denne Storm lod vores Gyldenlg“
sit kiekke Mod meget see, var og for samm¬
Skyld meget af holden blant de Spanske (ø)

Da dette Aars Feldtog med en omskiftem¬
Lykke var til Ende bragt, har det rimelig væk“

§
at Gyldenløve er reyst til Holsteen,4
hverve Folk paa Spaniens vegne (0). 4Hvervinger, som fornemmelig skulle skee
steen, bragte den da ved det Danske Hof E
rende Franske Ambassadeurs Chanut i Po
nisk imod ham. Chanur foreholdt Hertigen
af Holsteen i et Brev, at den Mfynstere
Tractat ikke tillod nogen at anstille Hvervingen
Tydskland imod Frankrig. Samme Amde

sadeur formaaede ogsaa Regieringen i Franienn
til, at anholde hos Kong Friderik at o¬
Hvervinger maatte formeenes, siden Gpie.
løve havde paastaaet, at det skeede med Fo¬
gens Samtykke (p).

Det havde været en anselig Hilo sog
Spanske Arme, om Syldenløve havde Eeg

(7) See Ther. Europ. Tom. VI. pag. 1094(0) Se Holberg= Dannarks Hunvri LomainBrnaa. Oen a Brgdu. Hubung Lo.
(p)Ssacrogke. Cai (Ogtlenlsr) uupe soemCleshborm ria mila Ledrum, L Aligtoe og

22 bana rereska haAanke, bolwv Kteobloa Een
tem sion a sereuishmo Daniæ Rege concci
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it Forsæt bragt til Fuldkommenhed; thi man
vol, at det var hans Agt atbringe 3000 Mand
vodfolk, og nogleEsqvadrons til Hest paa Be¬
aie, men han fik lidet udretted, dog uden hans
Sryld. De Spanske forsømte at sende ham
dehøvende Penge, og Kongen, som stedsehav¬
e Mistanke til hans Herr Faders naturlige
vorn, vilde ikke være ham behielpelig (g), saa
ind derover meduforretted Sag forlod Holsteen
vrn, og begav sig ud til Armeen.

9bad der imidlertiid er skeet ved Armeen
uden her finde Sted, da jeg kun agter atføl¬
den Danske Hældt. I For=Aaret 1652 tog
vist Gyldenløve med sit Regimente Deeli
Fevelingens Belevring. Erg=Hertug Leo¬
oid Vilhelm var samme Tid ved den Span¬
eArmee. Forstaden Groenstad, la Basse
ide kaldet, kostede dem baade Møye og Folk,
daa de begyndte at minere Byen, overgik den
SAeord i Mav=Maaned. Dynkirken va
dnesten vanskeligere at indtage, men i Sep¬
Mer saae desie ogsaa Mestere deraf.

Da dette var forrettet, blev Printzen afade Generalssimus over den Spanske A¬
a Oberske Gyldenløve havde den Ære a
rde demne tappere Prng ved Rechels Ind¬
øge Rovemder Maaned; Han fulgte han

ogFfSrLgkerg Bonmuri Sskrke, Lanl. i.1 17.
Sovember 1783.
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og stedse paa Siden det næst følgende Aar 16f7

saavel ved Erobringen af KRocroy, som de —
dre Franske Fæstninger, dem vi for Korthiv
Skyld ey her alle vil opregne.

Det allervigtigste og tillige uelykkeligste 2e
de Spanske giorde bar Aar 1654, da detræm,

de ind i Kiernen af Frankerige paa 2 Mile ien
Paris, men bleve siden ved Arras ikke allte
nødte til at ophæve Beleyringen, men ogsaa
tage Flugten med meget stor Forliis (r).

Eftersom Obrist Gyldenløves Regimen
var med, har han ventelig selv haft Deel i og
Skiæbne, som var den heele Spanske Armese.
les, dog har jeg ey kundet finde noget om he¬
nem i Særdeleshed antegnet. Hvorlenge Ge¬
denløve efter disse Bedrister, der havde sat oo¬

Agt og Anseelse hos Fremmede, blev E¬imuden han kom til sit Fæderne=Land, hvot
større Anseelse biede ester ham, hvor han ogoe¬
Leylighed at fegte, ikke saa meget for seb ato
fegge Ære, som for at skaffe sit Fædemelme¬
Fred, verd man ikke. Aar 1sss findet o¬
Obrist Baron Skiønkirk havde faaet det o¬
æ on KeBbrdære NE
Tieneste l), saa han følgeligergaaet inl 2e¬

markemensammeAar, eler næstforrigeAar oH

(r) See Theat. Europ. Tom. VI. p. 587() Sar Danske Mænds æftermæle Part. b.32
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Vet er ubekiendt, omhaner bleventilbuden Tie¬
eeaf Kongen, eller han af egen Drifterkommen
idage igien. Det er mueligt, at Kongen, som
lkke havde Aarsag at frygte saa meget for de
ongelige Børn, har anseethans andenstedsud¬
iske Tapperhed med billig Eftertanke, og taget
vum i sin Tieneste, hvor saadan tapper Herre
Megiøresit Fæderne=Land Gavn, ligesom han
drmmed Tieneste havde giort det Ære.

Da det ingenstæds er antegnet, naar han
md Skanderborg Slot blev forlehnet, erdet
delg sligt er skeed strax, saafnart han komher
alkander; I saadan Tanke styrkes seg, naar
gfnder, at han i Aaret 1857 var i den Ansel¬
at han blev antaget at bivaane den store
oigedag, som i Februari Maaned blev holden
Idense, hvor der blev overlagt om Krigen i¬
2* Sverrig skulde foretages ellerey (c). Puf¬
idrsk gider ham fornemmelig Skyden forat
nden besurede Krigen. Nogle Rigs Raa¬
de af samme Tanker, men ingen skyndte
nen saa meget dertil som Syldenløve (y.
Mrelds har den Lyst, han fandt ved Orlog,
Mameget drevet ham dertl, som Overvepel¬
ide Aærsager, Dannemark kunde have til
gemve de Svenskes Mod, og hevnesigpaa
deRige. Puskendorsf har troe det første,

fore¬Ff2SiAA Frek Krke fen.
39.dernsendors Eistoria Carabi Custani, Lid. W.g. 321.
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forestiller ham og derfore, som en Herre af *
vildt og ueroligt Sindelag (x).

Krigen blev besluttet; Gyldenløve, soo
den 28 Februarii havde faaet Patent som ce¬
neral=Major (y), blev beskikket at gaae m
Skaane, hvor ban skulde have øverste Com
mando nest Rügs=Raad Axel Urop=so
den 23 Januarii samme Aar var forordnet )
General=Gouverneur over Skaane og Øo
king, samt General over den Skaanske *
mee (2).

Det første Gyldenløve, som Genem
Major tog sig fore, var, at mynstre de Fe¬
tere, som Præsterneskuldegive til Krigen. Som¬
herpaa begav han sigtil Skaane. Derikam,
mynstrede han iligemaade Landfolket, og am¬
alting til paa det beste. Imidlertid har Foe¬
Majestet fundet for godt strax at udnævne o¬
til General=Kieutenant, og det ventelig omn
de for at vise ham en særdeles Kongel. No¬
som og for at unde ham en Auselse i Am

o

(T) See Pufsendorf paa foranførte Sted.O) Hom Besalng er oy kommenmg il Home
Baron Holverg, som har haft en Genpen g
elder diske Orda have staat i somne. oodoen.
usk Uop den mene Connave afpr.Sr.
bergs Danmarks Historie, Tom. 3. p. 89.(2) Serbræe Danske Renda Esternale Fom

413.
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der kunde noget saa nær svare til Hr. Axel U¬
øds, heldst da han nufik den største Deelaf den
Skaanske Armee som General at anføre,
ørel Urop derimod fik meere at syske med
vundets indvortes Bestyrelse, dog saaledes, at
vuu som Generalissimus ogsaahavde sin Deel
Troppernes Anførsel (2).

Saasnart at Gyldenløve var kommen til
Maane, forsømmede han ikke at giøre Fien¬
oig all muelig Afbræk; Jadskillige Skiermy¬
vet lbækkede han de Svenskes Magt serdeles,
Medemogvedengod Hoben Folk. Den Dan¬
grligs=Hær havde hverken saa øvede Folk,
ersaa god Underholdning, som de Svenskes,
ant Axel Urop og Gyldenløves kloge og
iødere Anforsel gav dem denmeeste Tid Seyer.
Vgge disse kiekke Generaler foreenede den Tid
vees Kræster til deres Konges Tieneste. Urop
at den fornemmeste, havde vel den øverste
vumando men Gyldenløve har udfort det
vese, som blev foretaget imod Fienden, hvor¬
og Baron Holberg tilskriver ham det alle¬
Fruden at nævne Urop (b).

Det første der af Betydenhed bled giort af
Mdenløve var, at ban nødte den Svenske

FeldeFf3—ferp le ftsen
sde Mænds Eftermæler Part. v. 388.

2 See Holbergs Danmarks Osftorie Tom. 3.b.247.
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Feldt=Mareschall Grev Steenbuck at forlse
Skaane, hvor han søgteat tage Qvarteer. hm
maatte sætte sig under Stykkerne af Halmske“

efter at han var skildt ved en stor hob Folk a¬4
Danske, som idelig fulgte ham i Hælene.Engelsholm havde de Svenske vel sat dem
Leyer men de maatte forlade ogsaa den. Ved —
holm havde de ikke bedre Skiæbne, hvorfol)
maatte søge Beskyttelse under Salmsted. Sim

4“
derpaa blev Taholm ordentlig beleyret

Danske, som Gyldenløve førte an.

Da de Svenske saae, at det gik hardtm
søgte de at same de Tropper, der havde Foe¬
Indfald i Horge, med den øvrige Krigsden
for at operfalde de Danske med foreenede Fm¬
ter. Dette gav Anledning til det Slag,
vedGenevads=Broeblev holdet i Augusti ge
ned hvor Gyldenløve commanderede paa
venstre Fløy. Man finder hos Puffendorn
smukt Kaaber over denne Bataile, som oo¬

hvorledes begge Armerne vareopskilte imddoen
andre ke). Slaget var skarp, og varede m

mørke Natt, men blev dog tilsidst lykkeligse.
Danske, saa de beholdte Marken.

u in ua en ea umdee¬
de paa Krigen; thi Syldenløve maanre e
den Tid endalenge blive ved at udmaroe,

des

I rE e en EFebei(N
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en, som meest skeede ved Skermyteler. En
Hoved=Seyer var endnu tilbage for ham, ikke
nungt fra det forrige Sted, som forefaldt den 2
Artob. da Kong Friderich selviegen høye Per¬
aa var tilstede, og var Vidne til Gyldenløves
gode Indretning og Tapperhed. Her bleve de
Øvenske atter slagne, og mistede over 1000
mnand, saa og nogle Feldt Stykker.

General Gyldenløve slog nu sin Leyer*Smedstrup, tædt ved Halmsted udisal¬
uud, i Forsæt at støde til den Norske Armee
neskodd under General Iver Krabbe, formed
mlede Kræfter at foretage noget af Vigtighed
ae Sverrig(ch), men dette blev hindret ved
Øvenskesalt forstore Fremgang i Jylland.

vinds Majest. Kong Friderich, som endnu var
Saane, saae at han maatte bruge sinstørste
ia der, hvor Faren var størst, han forlod
ide samme Land, og begav sig til Sielland

ogg, forder des bedre at kunde være betænkt
Matskandse Fiendens Magt.

De Svenske havde alt da oversvømmetar.Iglland, og man stod i Fare for Fyen;vires Leger havde de slaget ved Friderche¬
e, som de først indslurede, men toge densk¬
vindmed stormende Haand den 24 Dctober.
vider maare Enral Syldenløve forade

StaaFf4Sr. holerg Danmnærki Sst. Tom. 3.1 21.
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Skaane Land, og begive sig til Fyen, for*
handre de Svenskes Landgang paa samme Øo¬
og giøre dem, om mueligt var, nogen Afbrat
Jylland.

Den vigtige Fæstning Friderichssdon
Indtagelse, hvori Rigets Marsk Anders Øo¬
de med en god Besætning laae, gavnede
Svenske den Tiidmeere, end om de havdevm,
det et stort Feldt=Slag; thi foruden den so¬
Haab Fanger, Stykker og andet Bytte o
der faldt udi deres Hænder, bleve de ogsaa o
ved hardtad Mestere over hele Holsteen ie
de lætte Jylland under Contribution, og bere¬
me fri Communication imelemplordeog Øoe
Søen, ved det lille Selt.

Konren af Sverrig varden Tid i 2g
land, da Friderichsodde blev erobrel¬6
fremmed Skribent bevidner, at han ey vatderlig tilfreds med denne Seyer, eftersom og
gjerne selv vilde have delet den derved indtee
Ære med Amral Wrangel. Imdlerid son
Korgen sin Regning ved at se Fæstmingen ge
Hænder; Han kom le)i egen Person tibogen
farede det tilforne uhørte Forsæet med sin her.
me at marchere over Isen, for saaledes a
mægtige sig Fyens Land. c
I E EFrre Areten ødd
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General Gyldenløve havde samme Tiid
Perste Commando paa Øen, men som han var
uden ienhidsig Sygdom, der holdte ham i Sen¬
gu, kunde han ey selv være paa Færde, maatte
vrjdre overlade Landets Forsvar til Oberste Jo¬
a Hadersleben; Denne Herre giorde sine
Sger maadelig nok. Maaskee Krigen havde
iet en anden Anseelse, om Gyldenløves Hel¬
rid havde tilladt ham selv at commandere, men
ving befordrede de Svenskes Fremgang, saa¬
vom Landets Indtagelse, der korteligen gik til
afølgende Maade.

Da Kong Carl Gustav havdebelavetsig
Rgting for at gaae over det lille Belt, som
de Jyland og Fyen fra hmanden, og han

ogkellige Speidere, som han hver Natudsend¬
gadde fornummet, at Kuldenhavde saaledes
Nden ellersstridige Strøm til, at Isenvarsterk
at saae over, undtagen paaet Sted, hvorder
en lang Stremmel aaben 5 Fod udi Bred¬
ve befaledehan sin Armee at yykke til Strand¬
en. Hanlod føre en haaben Planker, Bret¬
9 Sparrer forud, for at giøre en Broeover
Sted, som var aabent, og derpaa gik denne
runderlige March over Isen for sig udi Janue
i Maned isss(h.

Ryt¬Ff5(9
Jrt var over denne Kong Carls forunderlige Marsch
de Ren, tilligemed den over det store Delt Dron¬

niu¬
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Rytterne førte deres Heste ved Tømmerm
og marcherede langt fra hinanden; man isagi
det samme med Stykkerne, for ey at besværge¬
sen formeget, indtil den heele Svenske Armeto
kommet over det Sted, som formedelst Stroe
mens Fart bar det svageste. Saa snart detse
ligste var overpundet, satte Kongen sig paa ¬
Hest, ogstilte selvsin Krigshær udi Slagtordnne
for at anfalde de Danske, der stode ved Fsem
Strandbredde, og bemøyede sig, skiønt forge
ves, at bryde Isen, og forbyde Fienden at koe¬
me paa Fyen.

Efter en kort giort Modstand af Øvem¬
Jonas Hadersleben, blev han og alle he¬
Underhavende ey allene omringet og giort
Krigs=Fanger, men Fiendens hele Armee Fioe¬
Fødderne paa Landet. Hersvillede samme sem¬

Kongen tog Veyen lige til Gdenen,
*Mester.

hvor Gyldenløve laae ved Sengen.

Man kand læt forestille sig, hvor det oe¬
have gaaet denne modige General nær il ge¬

ser

A i Srt Kbe Ar Ure Ve
skulde indærbede Vers, og tillige sane en Beto
fensubd Redalle paa 20 Duegersvagt ponden.

dSe Tigbenhavne lærde Tidender for Aar o
p.289. Iblant de ved denne Leplighed indkomnen

6ærbendede Stkler, fundt et af Hr. Cinn og
Lurdorsk forferdiget, den største Bifalde Fom
„den derpaa sane Præme hamen bod sianen
og sendt hid over til Danmark.
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*g at han skulde see en af de beste Danske Øer
Mdlaget, en Armee af 5200 Mand, som stode
uide ham, fangen, sig selv med endeel høye
Shterer, og nogle af Rigens Raader i Fjendens
Lg

Den Franske Gesandt Terlon, der fulgte
rrundig med Kongen af Sverrig, forsikkrer,
det smertede Gyldenløve meget, at hans
idom havde hindret ham fra at giore Kow¬
oodog Landet nogen Tieneste, og kalder ham en
dog ædelmodig Herre(g). Udi al Vanheld
ngete dogen Lykke, at Kongen af Sverrig
ermæegtigede sig hans Person ev heler nogen
de Rigs=Raader, mentillod demat maatte
e i Riøbenhavn.

Den Naade ham herudi blev viist, var ik¬de til at dempe den Gremmele, han havde
gterfare, ar de Svenske indtoge næsten ve.
idyodstandet Sed ester det andet, nermede
ail Biøbenhavn, og siden udøreskde denfor
njøerdelagige, men Danmark meget forner
ide Koskudske Frd.

Ha Gyldenløves Helbred igien indfandedeg havde han i Førstuingenen sinderlig andet
oestile, uden at mynstre Folkene, og søge at

brin¬orkeander. Bjorsk Krkoengenle, Nunl.
elo.
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bringe dem i Orden igien. Men de Sveni
uventede Anfald, og den haarde BeleiringF
Kiøbenhavn, hvorved baade Staden og*
Riget truedes med Undergang, blev ham en
Tummelplads. I Augusti Maaned samme —¬
var det Beleyringen begyndtes, men den bego,
tes ikke saa snart, at jo Gyldenløve begone,
at giøre tapver Modværge, og ved idelige Ude
ey alleene foruroligede Beleyrerne, men go¬

dem og særdeles stor Skade (b).

Den 23 Augusti giorde han det bekige,
store Udfald med alt Rytteriet, som ban egenen
anførte, og 700 Fodfolk, som vare samlen
Studentere, Handverks=Folk og nogle So¬
ter; Dem anførte General=Lieutenant Skat¬
værende Commendanti Staden. Diste For¬
faldte de gamle Svenske Soldater med sam¬
Tapperhed,alFjendenepallene ien kort Tige¬
gandske slagen ud af sine Forskandsninger
og alle deres Graver og Redouter bleve eroge,
nedslagene og sløifede (). Der bevidneg
Gyldenløve, at han forstod ligesaa forsign.
føre sine Folk ind i Byen igjen, som han temn¬

24(h) Dale i sin Shriisches Wörterbuch, Tom. Ju
„7afger: Eyldenlgvehat indemdurch diesen.—
betagerten Copenhagen Wunderdinge geineeadan Berømneik haver han i Usler. igen.ola Kaben. Lorhole 1tp hor hon kigen
eriæ Hector.() Laskendorsk ker gelle Croh Cah. I. Eoh
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førte dem i Udfaldet, hvorfore der og ikke ble¬
oder 20 Mand dræbte af de Danske, endskiønt
havde needlagt nogle 100 Svenske (k).

Alle saavelfremmede som indenlandske Skri¬
glere bevidne, at Gyldenløve den Tüdgiorde
igderste til at forsvare Staden. Hans Rid¬
engedgik saavidt, at hanendogmistænkesforat
de tilskyndet Kongen, selv at lade sig finde i
Jydsen for sine Borgere og Soldater, hvordet
at Mardest til, for at sætte desto meere Mod i
Hensigten kunde vel hermed være god,
aa for Kongens høye Person, sa hele Landet
inge. Derover finder man en Strid samme
Vat være opkommen imelem ham og Rigs¬
iden Axel Urop. Denne forsigtige gam¬
Jrre formanede Kongen til at tage sin høye
vron i Agt, og ikke følge deres Betenkuinger,
ag kaade ham til at vove sig yderlig. Gene¬
ereaenant Gyldenløve tog dete an, som
dt, der sigtede til bam, angrebderfore iKon¬
eget Paahør, som en ungjog hidsig Herre,
indige Rigs Raad med haarde Ord, sa
inede ham il Tvekamp.

Eftersom Axel Urop ligeledes var en com¬underende Generals=Person, kundedet i davæ¬
ae Beleovrings Tuden ander, end foraarse¬
megen Bevægelse, at to saa bøye Offtiæere

skulde
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skulde komme i Tvistighed. Raadet fandt de
fore tienligt, at giøre en Forestilling derom *
Kongen, som syntes at tage den kiekke Gylden
løves Partie; Denne Forestilling giver detbem
Lys i Sagen, jeg vil og derfore her Ordtilanon
indrykke den (1).

Stormægtigste, Høibaarne Førstt
Allernaadigste Herre og Konning !

Ørforaarsages istørste Underdamghedee
ders Kongel. Majestet at tilkiendegive, hvorleo¬
vi meget ugierne haverfornummet nogen Miøse
stand og Tvistighed at være kommen imellem o
res Medbroder Herr Axel Urop Rigens=Ram,
og General=Lieutenant Uldrik Christian GF¬
denløve, og det i denne Kriigs=Tid, da im
meest burde at beflitte sig paa Eendrægtighed
med saadant sig haver begivet udi Eders Kongen
Majest. egen Nærværende, der allerunderdannge,

Respect udi høyeste Maader burde attages ien
Men allermeest foraarsages vi allerunderdangen
beromhosEdersKongl. Maj aterindre, atsaatem¬
Tvistighed, som den foregives, er begvndt E
medelst Sders Kongel. Majests egen Intereme,
detbemeldte Hr. Axel Uropefter Beretninge,
god Intention efter sin Sedog Pligt, som oog¬

gens Raad skal have haft tilbørlig Omsorrig ,
eders Kongel. Majests. Person, og den So¬
kerhed, den at maatte beskiærmes fra Skadeoe

HSrAAegdt Exbk far (8.
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at Sted, som ikkevar uden Farefor Fienden, og
vfor derom skal have advaret,hvilket af bemeldte
Veneral=Lieutenant skal være ilde optaget,
oorfore Hr. Axel Urop skalværemed Ordangre¬
o, og siden til Duel provocered. Hvorfore vi
Mder underdanigste erebegiærendes, Eders Kon¬
gt Majest. vilde sig denne Action saaledes an¬
M, som dets Vigtighedudkræver, saaat, der¬
vud det sig saaledes forholder, Eders Majest. vil
idder holde, at bemeldte Herr AxelUrop, som
gilgens Raad maa forblive i den Considera¬
odg, som hans Stand og Bestiling, af Eders
vngel. Majest. ham betroed, udkræver, hvor¬
); Senatus og i sin Værdighed conserveres,
ndenhldindtilværethaver, og børatvære, efter
ige Liders lovlig Brug og Sædvane, og saa¬
mEders Kongel. Majests Herr Faders høy¬
idg Jhukommelse, hans Regtering praetsered
vilfsige Tifad.

Skulle imod ForhaabningPes een eller siere uden bilig Aarsag at eræ¬
dere Rer ide opage hvis af en eller anden ieder ideste Menine

til Eders Kongel. Ma¬indog Rlgorn Lst.
erindres om, vilde det

oerbesberligr sadan
Bestilling med Ære efterBoghedarbeiene.

Viforbliver Eders Kon¬Aorest undedangg
Troe Raad.omn Steredærsk
Orthe Kragh.Soistan Skel Jørgen Seefelt.4

Mogens Høeg.g.ag Gunde Kosenkrands.indercs Arg.
Hvor¬
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Hvorvidtderes Tvistighedgik, og paahø¬
Maade den blev bilagt er uvist; ventelig F
Hans Majest. Kongen lagt sig derimellem, *
foreenet den. General Urop maatte imidlem,
taale, at Almuen i Kiøbenhavn med bedreP
ne ansaae Gyldenløves Dristighed end ho¬
Agtsomhed, den de ansaae somen Lunkenhedime,
Fienden, og derfore, skondt uforskyldt, mane¬
høre ide iblant dem.

Den utrettelige Munterhed og Tapsem¬
Gyldenløve besad, erhvervede ham en Am¬

delig Kierlighed samt Tillid hos Borgerskade
Soldatesqven; hvorfore de og alletider varee

lge sa fastbegjerligeatstaaeunder hans Auson.

I September Maaned blev der udferde,
et Patent for ham, og flere høye Officer.
de skulde drage til Tydskland for der at hoe¬
Folk (m), men som jeg finder Syldenlge
kom til atrevse, harKøngen ventelig ansertoe¬,
Arra anr uean ga rEe
det hans Reyse=Ordre.

Nan finder han har commandere demen
Wkad, som udt skede. Derblan oo¬
puskendorsk ogCerlon iserwende, dem¬
ude pa Anager. DeSvenske hode
wemet Landgang paa samme Øe, oo¬

——



467Gyldenløve.

t Modstandfattet Post. At fordrive dennem
2 Gyldenløve og General Ahlefeldt sigfore.
Veplantede til den Ende nogle Fedestykker mod
Mge Træer nær ved Drags, og satte sigi god
viven, men der vare alt den Tund kommen saa
uge i Land frade Svenske Skibe,at Gylden¬
vde saaesiglangt overlegen, hvorfore baadehan
Løeneral Ahlefeldrholdte det for det Tienligste
Mat trekke sig ind i Fæstningen, efterat de i
videven havde ladet sætte Iid paa Sundbye,
uder de Svenske ep skulde logere sig indi sam¬
endekhye.

Isamme Dage ankom den Hollandske Flo¬
Mgearundsene Kiøbenhavn. Sligt kundeer
Vendmeget forurolige Kong Carl, som det
idege Magt paa at afverge, de Stadenin¬
elførel endren af Fetalie eller Folk maate
vune. I der af ham holdte Krigs=Raad
gsturet, man skude ødelgge hel. Amager
voosderpaa forladedet. Prinßen af Sulø¬
sk Ordre at sene det beslurrde i Verk.Malbev Iid sat paa de steste Stæder, og
aderbrændte paroulerede Keng Carlsev
aeyer udil Riøbenhavne Volde. Da
Ven skude mærbere ti Hollender=Byen,
desong Carl givet ham en fangen Dansk
Meyedsig, nævnligwanderve, omskul¬
dgte Vey for dem der gik med Mord=Faklene,

menGaSryner 1ges.



468 Hr. Uldrik Christian

men Majoren forstod Sagen ueret, og dase
aae sit Hold, reedhan fra Fienden indtil Fe
ningen, hvor han imod Dagningen blev indlan,

Paa hans Udsigende, og General=Lem
nant Schaks Borgen for ham, at han va
ærlig Mand, besluttede Kong Friderik is
Person at giøre et stort Udfald. Gyldenen
blev befalet at anføre den Kongel. Liv=Gard
250 Ryttere, men General Johan Ahlesen
endeel lett bevæbnede Folk, samt nogle Dn
ner med 4 smaae Feldt=Stykker.blev sat i Hinderhold. Da de Svenske o
dem vaer, satte de sig i Orden ved Hollene.
Byen, og bestodderes Magtsammesteds Ag

Ryttere og 100 Fodgiængere. Dem gred E
denløve strax an med saadan Hurtighed,o
ien Hast adsplittede deres Orden, og dro
paa Flugten. De fteste maate da ude¬
ud t Km a Stornsss E
udistørste Fare, og havde nær faldet udide e
dd bæe Gæmm i KSRN
Kr Græs efm urdge
n nan UninauN
mmae ue maN
givet Kong Carl Loligched iul at undsioe *g
Eam iman n rltddeg
største Delaf hans Fole nedsagn. Toe¬
ydeneneste Far Kong Cæl var iog p
e Käe dede feNNe
nan m un AumN
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Aistel i Haanden, og ledte efter Kongen, som
oaf Person nøye kiendte, men ved Lejon¬
vrlms Hielp blev Kongens Person reddet, da
mn slap ud til sine Skibe.

Gyldenløve kom saaledes med Triumph
*Staden, og havde den Fornsyelse, at Kong
Perlderich atter var et øvensynligt Vidne til
ufortrødne Flid og Mod. I Kirkerne ble¬
Pldte offentlige Taksigelser, alle vare fornøye¬
oisær berømmedes Gyldenløves Brav¬
dgrg Men dette var og den sidste Tieneste han
vdrde sit Fæderneland.

De mange Uordemtligheder, Strabatzeride Bagtoghvad demmedfulgte, forvodeham
den hæfig Spadom, der blev hans Helsot.
dt R ep allene Kongen, men endog ale de
Peredesaarener til Hierre, at dennebrave Her¬
uden saaubeleilig Tidskuldekommenogettil.
densendte hamsineegneLæger, oglod foran¬
ealeringforham, hvad derkundetienetilhans
edredelse, men for Døden var der ingen Urt
vnr. Da Præsterne kom til ham, vide han
ie høre dem; han hævde al sin Tid levet
a Soldat, der var ham derfore meget van¬
Meat høre tale om Stælens Beste mu da
erns fomemmelig laae bampaa Hiere.

3Sstirke=Historiekand handerfore epblive ski¬
nind Afor hone saner G.

OmGg2He
rdston Porntdepedere Kerktr Hfborie Len. 4.*e.
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Om hans Endeligt finder man dette Me¬
værdige antegnet. Da man merkede Sygdoe,
men tog oberhaand, saa det lakkede mod Aften ie
hans Liv, begyndte de Kongel. Hof=Præster iien
at sørge for hans Siel, ligesom Kongen selvFe¬
gede meget for hans Legems Helbred; den Co¬
ge talte ey om andet end at stikke, skyde og siom
hiel, og hverken kunde eller vilde høre tale o

at gaae ud af Verden eller berede sig dertil F¬
dog nu var den høyeste Tiid. En Helgen e
han nok rimeligen aldrig været, men Sygtoe
mens Hidsighed kand have været meget Se¬
udi hans Adferd, som var denne: Han s,
Præsterne ud fra sig, og har vel desnden Cg
gegnet dem paa det beste. Da Mester Je¬
Justesen Præst til Trinitatis Kirkeerfaredee
te, gik han ogsaa til ham, men da Gøidem¬,
ve tog lige saa ide mmodham, som modde ae¬
vendte denne gamle Præst Bladetom, taltem¬
paa sit Embedes vegne meget myndig ilg eo¬
ham en HelvedesBrand, og viste ham ho¬
des Hewede stod ham aaben, hvordad e
forloed ham. Da densogeGeneralsaae soen
teret paa en saa gvorben Foed, sioghomm,
siv, og sende Bndesterdengamle Prst. S.
me fromme Mand havde derpaa den Gien
høre den Spøe tale meget gndfrygtig, at o¬
kaste sig Gude naadige Ville, og at feo¬
ma æben San mum E
tet af hans Hænder (0).

(o) Ser Pontoppidan paa foranforte Sted.
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General=Lieutenant Gyldenløve endte her¬
gf sit unge men tappere Liv den 11 Dec. 1658,
vans Alders 29 Aar, hvilket han ey sik Tisk
vyglde. Hans Dødblevbeklagetafalle. Kongen
Mdgvidste, hvadhanhavde tabt i denne General,
*sig det meget nær. Borgerskabet i Kiøben¬

Non, tilligemed Soldatesqven hvis Kierlighed¬
2Lilid han gandske havde vundet, sørgedeme¬
og sa begræd det Tab, de derved leed. Alle,
anlhave optegnet noget af de Tiders Historie,
renige derudi, at han var en ædelmodig og
vpet Herre, at han memte det Kongen ogsit
dernkeland oprignig, og tiente dem trolig i sin
*g.

viær havde jeg forglemt at General Gyl¬igde ogsaa fnder Sted blant Danske Au¬
omn Tal. Den af ham holdte ofentige
de on Videnskabernes Apperlighed har
dvelseben havt i Hænder, men den anføres
den lærde Rector exjüller udi hans Biblio¬
vrids Leptentrionie Eruditi, under Titul: O.
24e brersankialiterrum klafvie, in gr
(9.

uol den Samling af berømmelige Danskes
viunnske Vers, som Hr. Conferentz=Raad Rost
B. vasknUdenlande Reonse od tyke Uul
dden under Titul: Delieiæ Postarum Dano¬

rum,Gg3
——oitron en.i Fp lg. lenl kn kon lgs Løs.

SSreslelheni Bidliothe. Leprenrione p. 14g.
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rum, findes et af den lærde Ole Borck, *
der Titul: Amagria Vindicta, hvori han m¬
megen Berommelse erindrer denne kiekke Herm
Tapperhed og Mod (s). Samme Bork F
desuden skrevet et andet, som et Æreminde *
Gyldenløves Gravsted (t).
I tedgek er ee er a erens
() Ibid. pag.444, 445, 446.

8

S.



Jacobs Himmel=Stige,
Hvorpaa Helgene giøre visse Trin

(Sen. 28, v. 12. Hebr. 12, v. 13.)
RdEngle=Liv, ogenuskyldig Vandring,
ndensde ere i Verden, til EngleLüighed og den
viumelske Forklaring, naar de gaaer udaf Ver¬

ven, udt Patriarchens Enocho Exempel
Fremstilled af Mose 1 Bogs 5 Cap. 24v.

Hvilke Ord udi
den Velædle og Velærværdige,

Nu hos Guld salige Mand

Cacob Birkerod;
rnder MdiConsistorialColegio, Theol. Prof.

udi Odense Gymnasto,
Dans Hæderlige og Sørgelige

Lig=Begjængelse,
iSt. Aunde Kkkesammestedsdeng Jul Aar

Seforenfornemme Folkerig Forsamling,
bleve eenfoldeligen forhandlede

Af

Thomas Kingo, D.
Biskop udi Fyen.

oocborn gkgk hor Iest. Jurb Lonkerlrnis.
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Ed ag ddg 2

—g bmma Aun Aaa u8
2 har dediceret denne Liig=Prædikeniie,

Ø afgangne Hr. Jacob Birkerods Sm¬
Sille Thomas Daarrer Rüsbrich, sam¬
hendes Børn 1) den Dydædle Matrone Øo¬
Fitte Birkerod. 2) Hr. Mag. Jens Bim¬
rod, S. S. Theol. og Ebr. Lingv. Profest. *
Kongel. Universitet i Kiøbenhavn og Asem,
Consistorial Collegio. 3) Mag. Thomas —
derus Birkerod, Mathes. Profesboridet Foge,
GymnasioudiOdense, og Conrector udicoe
e Skole. 4) Christian Birkerod.

Profesor Jacob Birkerod, erfod a¬
1624 den 30 Sept. ved 3 Slet om Eftm¬,
dagen udi Varberg i Halland, hvor oo¬
Sl. Moder var opreistfor at besøge sin Bio¬¬
der var SognePPrest sammestæds; han oo¬
til Fader br Jens Hermandsen Soøregen
til Bircherød Menighed udi Siælland. )4
deren var den Hæderlige Matrone Mlatenedbø Daarrer Diske bans gudfrngtige Fon.
drebare sing Omorg for ham, o liode og
fne mge Aar udervise ved asktulge Son.
Destere indil Aar 1sg; udibans Adre
Aar, da de sendte ham tiligemed hans om¬
Ana S Koe. Irne LlfstmadNdiodgeg
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ogfri Skole Herlufsholm, hvor han for¬
ved paa 7 Aars Tiid under adskillige fornemme
Srolemesteres Information, saasom Mag. Ja¬
Po Pedersøn, siden Provst og Præst udi Hyl¬
esked i Sielland, Mag. Johan Barsker,
den Doct. Theol. og Biskopover Viborg Stift,
vnt Mag. Miels Aagaard, siden Professor
ag Sorøe. Efer at han der varblevengrundet i
vrlige Boglige Konster, blev han Aar 1642i
fod. dimitteret til det Kongel. Academie i Rig¬
igavn, hvor han strax efter foregaaende Exa¬
al blev den 4 Dec. indskreven som Student,
Doct. Gluff Worm var Rector, og Mag.
tob Fincke Decanns. Han forblev siden
ade Reademiet udi 3 Aar, og bekom imidlertid
vedlaurei Gradenafdaværende Decano Mag.

JomasBang; HerpaafortsatrehansineStu¬
inger ved Aademiske Exeretier, og publ. og
dgt Colegia, som banunderadskillgefornem¬
eMend holdte, sær Velbemeldte Mag. Tho¬
ade Bang, offentig Lærer i det HebraskeSrog.

Sar 1646 i Junii Maaned blev han, afHoværværdige Doctor Jesper Brochman,
Arod over Stellands Stit, forordnet tilat væ¬
de keetie Hører udi Riøbenhavne Skole,
giret Embede han med Fluid næsten udi 3 Aar
undendil hen sk Snde a besøge frem¬
dde Steder og Unversiteter, og derfor Aar

1648Ggf
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1648 den 1 May frasagde sig sit Skole=Eme
de, og med sine Forældres Samtykke begav sø
af Dannemark, først til Embden derfra
Grønningen, Levarden, Franicker ogm
dre Stæder i Ost=og Vest=Frusland, kom saa¬
Amsterdam, hvor han forblev for at brugeo
berømmelige Vossti Omgiængelse og Raaae,
relse. Siden opholdt han sig til Leiden *
5 Maaneder, hvor da vare de fornemmeste *
lærdeste Mændpaa de Tider, saasom Salme
sius, Heinsius, Schriverius og Burhe
nius, med hvilke alle han omgikkedes, F
med Profess. Orient. Jacob Golio.

Næste Aar derefter blev han hiemkaldet og
sine Forældres Skrivelse; hvorudover hang ein¬
at han havde beseet adskillige Stæder der i *.
derlandene, begav sigfra Rorterdam tilcm,
hiem til Kiøbenhavn, hvor han Aar log¬
April Maaned ankom, og strax efter sin Fo¬
komst blev invitered til at tage Magisteretne
da han og den 8 Mav derefter, blev ererkmn,
Magster Phlos. af Mag. Jacob Fincke F¬
los. Decano.

Daban mater stodfærdig arosead,
dernelandet anden gang, blev han af den 2e

30
ædle og Velbaarne nu Sl. Hr. Erichil Hundøbeck Vefalngemand paa Aaon
huus, Dannemarks Riges Raad, og Com¬4
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vunmer i Jylland, kaldet til at forestaae hans
Sonners Veldaarne Jens Juulogerjelchior
Hul, deres Studeringer paa det Kongel. A¬
uige Aademie Sorøe, hvilket han og med
veske Flid paa halvandet Aars Tiidforrettede,
Simidlertid holdt offentligen Collegium Orato¬
um indtil Aar 1651, da han blev betroet, at
sgde sig til fremmede Stæder med Velb. Hr.
fens Juul, nu Ridder og Friherre, Kongel.
gest. Geheme=Erats og Caneelle=Raad, og
vendent i Commerce=Colegio.

Da de herover havde forladt Sorøe, og
det Afsked udi Aalborg, reyste de igiennem
voisten og samborg tl Lyneborg, Brunø¬
o Helmstads ogVittenberg=Aeademer u.
Jen opholde de dennem il Leipsig, ogiser
der Dresenske Hof, hvor de vare overvæ¬
Nda Prinhesen af Dannemark Mlagdale¬
Sibilla, havde Bilager med Heriug Fri¬
vedbaf Saxen Alrenborg.

Derefter droge de lige til Hoved=Stadengg Behmen, hvor de lang Tidophodre
vilden ioge de Veyen, il den Kevserlig Re¬
ode Stad VieniØsterrig, hvorfta deane
dae deres Reyse il Regensborg udi Bay¬
dg hdor da Kævser Ferdinandus 3tius, til¬
vued Kongen af Bøhmen oglngaren Fer¬
ondur Aiul, og mesten ae der Ronrske

Ri¬



478 Jacob Birkerod.

Riges Churførster, Førster, Herrer og Stan¬
der, samt mange udlændige Gesandter do¬
forsamlede paa Riigsdagen. For at see dem
ne store Forsamlig, forbleve de der et gande¬
fierding Aar, opholdendes sig imidlertid oo¬
Hans Excellence Grev Christian Kango“,
der da var Kongel. Majest. Gesandt paa Ringe,

dagen.

Aar 1653 droge de fra Regensborg im
Jralien. De forføyedesig lige til Venedig ,
Padua, hvor de af og til forbleve udi 7 Pom¬
neder, derfra reyste de (efterat de havde dem¬
meesten alle de fornemmeste Stæder i Jtalten,
til Kom, hvor de ankomme Aar 1664; d
havde tøvet der nogen Tid, droge de ind Fm¬
geriget Eleapolis, hvorfra de, efter nogen ge¬
hold i Byen Elaapoli, vendte tilbage til J
igien, og der brugte deres Recommendationnn
Aresser hos Cardinal Barberinum, og oo¬
Bibliothecarium KLeonum Allatium, same¬
Lucam Holstenium.

Fra Romreystede igiememadskilige Sen
der tin Floreng, og derpaa til Gewa, o¬
ken berømmelige Boe, de opholdte sig aog¬
Tud; derester fortsatte de Revsen iatennen g.
voven ind i Frankrige, hvor de belaae oimg,
foldige Stæder, i sær Paris; berfra drogte *
udi Svigerland, ogsdendeftatl Woeen.
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Vrankfurt, Mlaynts og Cølen, ind i de Hob¬
undske Provincier, hvor Jacob Birkerod at¬
*løien besøgte alle de Stæder, som han i sin

sørste Reyse havde set.
Lilsidst droge de fra Holland til Lands hiem

vrn, og ankomme til Aaldorg Aar 1655, ef¬
int de havde paa denne Reyse anvendet 4 Aar
2 Sal. Jacob Birkerod havde forstandet
vridemeldte Hr. Jens Junul i halvsiette Aar.
Aulbekom til all Fornøyelse Afskeed fra Hans
velenees Forældre, i den Meening at hanat¬
oile begive sig paa fremmede Stæder, men
Aublevisamme Dageden 2 JulnAar i6ss, af
aud Kongel. Majestetved Hans Excellence Hr.
vistian Thomæsøn Sehested, Cantler,
ddet il at være Professor Philos. og Matheseos
an det Kongel. Gymmasio udi Odensee, til
iret Embede at amtage, han i samme Aar be¬
ig til Odense i October Maaned, holdte og
8lsamme Maaned sin Orationem Inangura¬
ad dette Embede forestod han paa 8tende Aar
dan Boykbelgted

Imidlertiid loed han Aar 1656, anholdeDden Ædle og Høyagtbare, nu Sl. Thomas
dersøn Riføbrich, fordum overste Bor¬
vursker Odense, og Dannemarkes Riges
vriver (a, sam hans Hustrue BirgitreOr¬

— res
4).

rr af da værendeRector ved Universiteret D. Johan
Meludstæde Programma, kaldes han Kongens Ju¬
28.
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res Daatter Seeblad, om deres kiære Ti¬
ter den Ædle Møe Sille Thomas Dackn
Riisbrich, hvilken hannem baade blev tilde,
og derefter given vedderes Bryllup, som blevFe¬
paa Odense Raadhuus samme Aar 1666—
21 Sept. som var den 16 Søndag eftar *
uikatis.

Aar 1662 den 1Dec. blev den Sl. M¬
af Hans Kongel. Majest. kaldet til at suate¬
den afgangne Ærværdige, hæderlige og Hoo¬
de Sl. Mag. Jørgen Jørgensøn i Theoie,
Profession, hvortil han Aar 1663 den 26 Fen
olev ordineret i St. Kmuds Kirke, af den *.
e a Høree muS Huuts
Jacobsen da Biskop over Fyens Stift.*¬
holdte derester den 2 Marti sin Orationen 2
auguralem udi Odense Gymnasio.

Aar 1875, blev Profesor Jaesb *.
Lerod indbuden efter Kongel. Befaling at
Dotor=Graden. Hanforføvedesig dem,
Tiøbenhavn, og blev tillgemed io Bie
rarad Cnnnrnd SKaag oRNE
u u den Sten g arEe¬
Ky a m n Saa SsaaaRN

5Sommn ameasmNe
værdige Doctor Georgio Viglebid Eg edden agaEe

4
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Aar 1682 behagededet Hans Kongel. Ma¬
at forordne ham til at være Asesor udi Con¬
isnonial=Collegio i Ziøbenhavn.

Adi hans Ægteskab har den Almægtigste ey
ider forglemt at velsigne ham; men ladet ham
3 Børn, ( Sønner og 2 Døttre, af den¬
iund har han alt funden 3 for sig udi Guds Ri¬
g en Søn ved Navn Thomas, og en Daat¬
Abigael Maria, som i deres unge Aar dø¬
98 Jacob Birkerod, hvilken efterat han
ode absolveret sine Studia paa Aeademiet, og
vrn ved 3 Aar udenlands Reyser, beset defor¬
imeste Stæder i Holland, Tydskland, En¬
rund og Frankrige, og sin Tid iadskillige
inge Øveler havde andlagt, blev han noget
aris, forleden Aarcneml, 1887)ved enha¬
* Død bortkuldet, hvikken Sorg var ep en
de Aarsag til hans gode Faders Sygdom og
Zet.

Mlandt de, som overlevede deres Fader,ade Dodedle Daner Birgirre Birkerod,
Brgemester Villum Jensen Bosenvin¬
renke, af hvilker Ægteskad han ved 2deaf
ae Bømn, saae sig at være Marfader. L¬
adthans Eoste Sønden Ødeog Høvler¬
Nand Mag. Jene Birkerod S. S- Theol.
iraord. og Lmngv. Hebr. Ordin. Profesor og
neser udi Consistorial Collegio. Ligeledes o

verle¬
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berlevede Mag. Thomas Broderus Birkers“
Conrector Schol. udi Odense, og Destam
Profess. udi Gymnasio, sin gode Fader; F
Christian Broderus Birkerod.

Hvad hans øvrige Levnets Forholdange“
da er det bekiendt, at han altid har elsket Go¬
frygt, Retsindighed, Ærlighed og Opriatiden
han udviiste i Gierningen, det som han led *
re sit daglige Mundheld, ar svare hver “igeg,
lige og Ret. Han forrettede med Nidkiar¬,
de hannemanbetroede Embeder saaledes, at iomg
foldige har indtil deres Død, baade takkov
æret ham, som en retsindig Fader, og en Ee¬
frygtig Lærer.

Med hvad Troeskab han har forestaae
studerende Personers sig anbetroede Midlet
var hans Samvitighed ham i sit Yderste 2.
nesbyrd til, da han, til de fattige Tisene,
Fortkomst at befordre, tidt havde tilskudt o
ringe Deel af sit eget. Hans Gavmidhed
de Fatige, bans trøsterige Hielp mod Cmke
Forladte, hans Mildhed mod sin Hustrue,o
Omsorg for sine Børn, hans Godbed midge,
Tienere, og hans Oprigighed mod sinr 2.

e

ner og Svogre, kiændte den Allerhovennblevtaknemmnelig ekkendt af mange son domn
hans Død.

4
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Han var udi mange Aarplaget med Steen,
vrnldog ved tienlige Midler skke tog nogen stærk
perhaand; Desuden havde han og været in¬
uinoderet med Brystskade, hvilkin Svaghed
at for hans Død mindte ham, dertil slog sig
svar Hidsighed, hvori alle tienlige Raad ble¬
vam meddeelte af hans Svoger, den Velædle
Hoyforfarne Doct. Christopher Balglow,
Frangdegaard, Asesior udi Kongel. Ma¬
vid CancellieCollegio, men den Amægigste
nede med hannem fra denne Verden, og saae
villægernes Flid, ogalles Ønske, chihans
ekter fomindskedesdaglig,endskiønthans Troe
geredes, ders Aarsag lod han kalde til sig
Erværdige og Høylærde Maa. Ludvig
vud, af hvilken ham blev meddet Saerae
uet. udlhans Hustrues, Bøms, saavelom
rdehans Svogers Hr Asesdr Baleslove,
rn Høylærde Mag. Kliæ Piaurs Recor
Ødense Skole, sam andre fornemme Ven¬
dogterhtorse.ligh restertakkedehan sin Hustrueforal Kiær¬

ideres Ægteskab, som havde varer næsten3Aar: Sden bad han at bise sinsrave¬
dSon Rag. Jene Brkerod, og ønskededhade imeige ogæng Visøneiske. Dr¬
*st tog han Afskeedmed sin Daatter, og endelig
Sdentil sin yngste Son, ogbadbamatæ¬
*sn Moder, elke Ærighed, stræbe at tæde

udiHhBroynter. gg.
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udi sin Faders Fodspor, og frygte Guld, somm¬
leene skulle sørge for ham. Han tog dernest A
skeed med de andre omkringstaaende Velb. *
sessor Balglov, hans kiære Daatter og an¬
Venner. Derefterbad han al Verden god Je
og lagde sig til Rolighed, i hvilken han bled
verliggende den Aften og gandske Nat, dog im
sin fulde Fornuft, saa han undertiden med mm,
undertiden med Haanden gav tilkiende til d¬
Vellærde Mand Hr. Mads Pedersøn O
stoch, Medtienere til St. Kmuds Meeniggen
om den gandske Nat var bos ham, at han Fo¬
stod og gav Agt paa, hvad de sagde; saa at ho¬
Hierte var allerede saa hos Guld, at han ho¬
ken følede Verdens Bekymring eller Legteimen
Smerte, indtil han om Morgenen den 13 9¬
mi 1688 imellem 6 og 7sagteligen hensov, Cmm¬
at han havdelevet i denne Verden et christeine,
og exemplar Levnet udi 63 Aar 8 Maanedet *
12 Dage.Bagester Liigprædikenen ere indførte aoe¬
ge Ære=ærs, ) et Dansk, og et ldet same
Verssamt et latinsk Gravskrist er fortattedom,
af den Afdødes Venner, hvis Navn skkeneom
2) S. Exlaurharskrevetetlangt Dansk Foem
same 11 smaa Epigrammata. 3) Danse Fe¬
forfatted af M. R. 4)et Dansk Verd a p
Ke an Bema TaæsSmSEN
dersen Birkerod, Det f) Ven har den g
dødes yugste Son B. Birkerod, paa Do¬4
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ummenskrevet. Det 6) er giort af den Sl. Hr.
Arkerods Daatter=Søn Jens Rosenvin¬
F. Ligeledes er det 7de) Vers forfattet af O¬
og Bygov paa Dansk.

Strax efter Versene, er trykt den Liigtalenblev holden over hannem udi Odense Gym¬
uud, af Georgio Hannæo, der var Doct.
ryds. og Medie. samt Ethic. og Cloqvent Prof.
at Kongel. Gymnasio udi Odense, saa og
gesder udi det berømmelige Colegio Eharur.
riogsderum.endelig findes anført et Programma, somvudsted af Aeademiets Rector udi Riøben¬
on Doct. Johannes Vandel, S. S. Th.
dges Res og Askesbr udiConstorio.

Allersidst er trykt et Vers som paa Latin erigned af Jac. Winsløv paa Borchens
egd 1892, og overlevered til forbenevme
det. Georgium Hannæum; Af samme
vb Winsløvopregnes sammesteds de Lær¬
Vderommelige Mend som bleve føde, saao¬
der døde samme Aar, som den Sal. Hr. Ja¬
=Birkerod, af hvike seg alleneste vil an¬
ade Danske. Dederbleveføde Aaret 1624,
der Aær den Sal. Hr. Birkerodogblevfrem,
Vin Zinn, om¬
Jenti (Jan. Hr. Bilhelm Lange, Kong.

ndrest. CancelleRaad, Asesor udi Høve¬
Mmet, og Consisktorio, samt Profesl Mah.
Siver. ved Kiøbenbavns Aademie.

2) DenHh2



486 Jacob Birkerod.

Den 26 Jan. Hr. Johan Wandel, Thev¬2)

Doet. og Profess., Biskop over Siællane
Stift, samt Facult. Theol. Decanus.
Den 26 Sept. Hr. Erich Grave, S.E2
Theol. Doct. og Biskop over Aarhuus Sim¬
Den 27 Sept. Hr. Johannes Glavime,4)

Præst udi Banders 1 Jylland, en bersm
melig Poet.De som døde Aar 1688, da Birketo

forlod Verden, vare efterfølgende:
Den 25 Jan. Hr. Matrhias Jacobele,

1)Med. Doctor, der først var Professor udl e¬
Grædske Sprog, siden i Geographien ved o
Kiøbenhavnske Universitet.
Den 1 Jun. Hr. Peder Resen, Kongen¬,2)

Majest. til Danmark ic. Etats=og Justit=Rae
Jur. U. D. og Profesor her ved Aademe,
Den 23 Aug. Hr. Johan Sørensen Leom,

3)Theol. Doct. og Kongel. Majest. Confessonn
rius og Hof=Præst, samt Asessor udi Com
forio.
Den 25 Oct. Hr. Christopher Scbleren4)Theol. Doct. og Prof ved Riøbenhom,

Aeademe, mensiden Biskopover Trundge
Stift.

gK 4



9.

JIBLIO



Herr

Genrich Kantzov
Kongel. Dansk Stadtholder udi

Hertugdømmet Holstein,

kort samlede

Levnets Fortællelse.
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A A A A M M

E Æ E Æ a

A A  M M M

aa hvad Kandt man anseer Hr. Henrig
Ran tov,enten i Henseendetilhans ge8 komst, eller i Henseende til hans Lærdom

og Videnskabernes Befordring, eller til hom
Mod og Tapperhed, eller til hans Klogskad o
Stats-Erfarenhed eller til hans Troskab, og 2o
nester for sine Konger og sit Fæderneland, io
til hans store Velstand, ædelmodige Opforselse
herlige Afkom, da kand man med Sandbed pe¬
ge om hannem, at han haver været een A —
største og lyksaligste Mænd, som nogen Tild oen
evet under det Danske Scepter, og nogen Fom¬
kand ventes at komme, ja en Mand hvis Jo¬
kommelse aldrig kand uddøe. Alle Munde n
fulde af Henrich Rangovs Berommelset,
alle Skrifter ere opfyldte af denne store Mai.

Dyder og Fortienester (a).

Hanblevfødttil Verdenpaa Slottetrsten
burg udi Stormarn den 11 Marti 1574 □,
Som han al sin Tid var stor Eskere af Sm¬
ne=sigerie Mathematigven og Natursderen
re der og mange, der anstillede Betragtningen.

pek

—

(b) See Angelns Holsieinische Adel Krönik. p. 152.
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vet hans Fødsels=Time, alt det gode ham blev
saaet traf rigtig ind, men hvad ham blev forud
Momen hastig Døds=Maade, traf ey ind, und¬
igen man derfor vil antage den Livs=Fare han i
Adret 1592 var udi, da 7 Røvere lurede paa
fui, hvis Hænder han dog lykkelig undgik (c).

Hans= Fader var den bekiendte store Dan¬
Feldt=Herre, Hr. Johan Rantzov, de 3de
ngers, Friderick den 1stes, Christianden
des og Friderichden 2dens høybetroede Raad
3 Statholder i Hertugdømmene Schlesvig¬
Øskeen, og Amtmand paa Steinburg,som
Mde 1s6s; i hans Alders 73 Aar. Hans Mo¬
bar Frue Anne Walstorph, som dødeden
Dec. 1582, og var den sidste af de Wal¬
Shers Slegtch).

Efterat detil ham antagene Læremesterehav¬
undervist ham hiemme i hans Hr. Faders
vuus til han var 12 Aar gammel, blev han i
et 1gg8 sendt til Aeademiet Wirtenberg,
ie da værende Rector Philippus Mhelane¬
den indskrev ham som Student i Universitetets
grkenl. Han blev der paa Stædet lagt ind i

DoctorHb4
(Ae deres Navne som stilledehans Nativitet, seehos

vigller i hans Ciæbria Litterata Tom. 3. p. 567.Veaf Hr. Henrich Rangovoverhans Forældreop
enkede prægtige Monumenter udi Ineboe og Sege
ors Kirker beskriver Kindenberg in kypothypob
Seet.
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Doctor Morten Luthers Huus, og spisk
daglig ved denne store Læremesters Bord; De“
sammes daglige Omgiængelse, opbyggelige Under
visning og lærde Samtaler forfremmedes Pu
meget; som hans aabne Hierte og sær munmn
Hoved bragte ham Anseelse blandt de Lærde, son
giorde hans vennehulde og kierlige Omgang hu
meget yndet blant sine jevnlige.

Udi Vittenberg forblev han nogle Aa
og kunde ikke andet for den Lyst og Leylighed hoe
havde, end bringe sig megen Lærdom i alleham,
de Videnskaber tilveye. Da han havde tage
Afskeed fra Academiet, blev han af Hering a
dolphi Holsten, som var Kong Christianon
3dies Broder, beæret med Titulaf hans Sat
dragne Værdighed sulgte han 1548 med hom
Naade til Bryssel, til Kæyser Carl den Fom¬
res Hof, hvor han med sin Hertug opholdte )g
ien Tidaf 7 Aar.

ImdlerndhavdehanVenskabmeddesormen,
meste store Folkved Kæyserens Hof, saavel Lo¬
ske som Fransmænd Italenere og Skom¬,
Ved den Leilighed tilbragte han sig sior Fm¬
kab og Erfarenhed, saavel i Stats som Fim¬,
Handteringer, som hanog tillgemed Hring,

doloh var Kæyseren behielpeligi at hværveden
Kort for den SmalaldiskeKrig blooe,

af heylevlig Jhukommese, Kong Christiam4d
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Lredie hiemkaldet og først sat udi det Hol¬
sreenske Land=Kaad (e). Siden blev han om¬
rent 1556 beskikket, og det mod sin Villie, ey
deene til Amtmand udi Segebergt, men end¬
Vsom Sradtholder udi Hertugdømmene Sles¬
, Holsteen, at være sin Hr. Fader i hans
rdende Live tilføyet, og efter hans Død hannem
bisse vigtige Betieninger at efterfølge. Disse
Pye Værdigheder forestod Hr. Henrich Rantzov
ned stor Berømmelse, og til Fornøyelse forbaa¬
* Ober= og Undermænd i fulde 44 Aar, lige til
ins Døds=Dag, og det under de tre høystpri¬
fnlgeKongeri Danmark, Christian denTredie,
Frlderichden Anden og Christian den Fierde.
dant disse Konger var han i særelsket og betroet
Kong Friderich den Anden, som udviiste
unnge Æres= og Naades=Tegn imod hannem;
amme Konge tog ham og i de fleste Ting af
Aglighed til Raads som den hvis Forstandog
Rigtighed Hans Majestet havde en besynderlig
Prolighed til (k).

Dan fulgte ommeldte lykkelige Konge i Aa¬
159 paa det store Dytmarsiske Tog, og blev
Vorugt ey alleene som Kriigs=Commissarius,
rnd endog til at bilegge Irringer, som imellem

Kon¬Hh5
g.st. skrner, ien grenon blerae solete a.

øhøesk Consilium. See Ej. Cimbria Litterata Tom. 3
d.sss.)See Angelns Holsteinische Chronike Lb. l.e. 160.
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Kongen og Hertugerne af Holsteen vare opkom
mene, og endeligen til at deele det erobrede Lam
mellem Hoybemeldte Herrer. Samme D¬
marsiske Krigs=Historie haver Stadtholdere
selv paa Latin beskreven under det opdigtede Namn
af Cilicius Cimber(g).

Jeg vil ey her tale om de mangfoldige Ge¬
sandtskaber han haver været brugt udi, deelsFe
at stifte Fred og Eenighed, som paa det Sretm¬
ske Mode, og deels at forestille sin Konges Poe¬
on ved Bryllupper og Børne=Daab hos ige
rende Fyrster. Han havde den Naade seld *
være buden som Fadder ved Kong Friderm
den Andens første føddePrindsesDaab, som
den blev den store Dannemarks Konge Cye
stian den Fierde, hvor hantil Fadder=Gave o
givet et stort Sølv=Kar forgyldt (h).

Aar 1880 haver han paa den i Histomn,
merkelige Herredag til Odense, da Hertugenen
Holsteen toge Heriugdommet Slesvigogo,
merntil Læhn af Kong Friderich den 2dem
klædet Hans Majests. Stæed, som Herng
Holsteen, saa og paa Kongens vegne ing,

2,

O) Deme Ditmarsiske Fedes Beskivelse son C¬or luag nogle Aar hvsmig paa Dansk ourlieg
med det første bive given under Pressen.De Huske som var stukket paa Vunden kand emn

(h)
i det Danske Magazin, Tom. 1. p. 194.
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*dde andre Hertuger annammet Læhnet af Hans
Rjest. selv (i). Ved denne Leylighed fik han
første Gang Elephant=Ordens Kiæden,hvilken
ogd er merkeligt, blev ogsaa siden anden Gang
Pethamaf KongChristian den Fierde. Hans
aberstykker, hvoraf der findes adskillige, saa¬
Nom hans Skue=Penge vise hans Billede baa¬
hed og uden denne Danske Ridder=Orden.

Den Holsteenske Land Gerichts-Ordnung
ThanafKongen Friderich den Anden anbefa¬
vgt indrette og samle at de Saxiske Love, og
andre almindelige. Saavel Kongen, som
De Holsteenske Hertuger Johannes den æl¬
Tog Hertug Adolph havde tilføyet ham ad¬
Mge andre lovkondige Mænd, som vare Ras¬
de Airsteen, Sigfred Kantzov, Jeroni¬
*Selgaard, Bendix Ahlefeld og Adam
gtsiger, hvilke sammensatte den saaledes
undensidenmed Stændernes Samtykke, blev le¬
doest Premken.

S Aaret 1554 formeredes denne ligesaarigevlerde Herres store Indkomster meget ved et
lerdelagtigt Giftermaal, som han efter no¬
Verette med Græverne af Hopa indgik med
Nrunsvigsk adelg Jomfrue, Chirstina von
e, som var den overmaade rige Brunsvig¬

skeS. Lecn Tong Frders den Aerns Kenk,
t derue Læhn Tagelse beskrives omnendeligst.
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ske Herremands Frantz von Halles, Herre*
Rinteln og Drakenburg, eneste Datter. A¬
de Gaarde og reede Penge hun tilbragte ham
olev han en Eyere tilsidst af 21 Slotte og Hem¬
Sæder (k). Med hende avlede han i 41 Am¬
kierlige Egteskab 7 Sønner og f Døttre, det“
le, undtagen de der døde unge, bleve stoke *
mægtige Mænd, ligesom Døttrene ogfaa bom
gifte med de anseligste Huse i Riget. Angemn
om haver skrevet den Holsteenske Adel=Kromen

opregner ey allene disse Børns Navne, menge
ogsaa en Beskrivelse over Hr. Henrich Be
govs mange Herre=Sæder, samt deres perm¬
tiviske Aftegninger (I).

Den ældste blandt Sønnerne dar Fro¬
Zanzovfødden 28 Aug. 15sf til Segeber
hans Fader lod ham i Ungdommen studet
Løven tilligemed Pringen af Uraniens S¬
Philip Vilhelm, med hviken han ogsaa o¬
anget til Anrorsk, af de Spanske: Hom¬,
f Aba satte ham siden paa frie Fod,ooEe
am uilbage til Løven, med Ordre, dot
der skulde nyde fre Undetholdning paa Ho¬
Regnins, indtil hans Fader Stadthoder
ham afhene. Forst blev han Schus MRane,(
Ie Are ke ter er frt iFe

at hare glæmr 2nemlig Schoneweide og Aienc) Se Angelns Holsenic Chronika Tom. E
findes ligeledes i det Danske Magegin i. Fom¬
Hæste.
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Forsør (m), men kom siden til Silkeborg i
Mand. Han blev gift med Fru Anne Ro¬
verantz, Stadtholder Erie Rosencranges
Satter i Norge. Med hende avlede han 4 Børn
ndnu medens Faderen levede.

Den anden Søn Breide Rantzov blev
Vneste Aar efter den 13 Oct. 15ss til Sege¬
g. Eftersom han opholdte sig til Hove i Pa¬
ve den Tid Kongen af Frankerige anrettede
skore Blodbad paa sin Systers Brylupmed
digen af Piavarra, kom han vedsammeLey¬
Med istor Livs=Fare. Han blev ophøvet til
vumarkes Riges Raad, og fk Langeland
gerlæehning. Han blev af Kong Friderich
rAnden forsendt som Dansk Gesandttil Kong
MrichdenCredie i Frankrige. Hanskdenan¬
ig StadtholderRosenerangesDøtrenaon¬
Sophia, og blevdered sin Broders Spo¬
Red hende, som satesit Lwv til Barselseng
ide han 2Sømner og2 Døtne.

Den Tredie Søn Friderich Rantzov,Sfedtenæste Aar igien 1877 den 31 Oct. 3
delngdom blev han opdraget ved Shuførst
Mvisk af Saxen Hof. Esterat han var ble¬
verke=Degnog Domherreved det Slesvig¬
SSevkel, besurede hen at forsøge sin Løkkei
gen. Han giorde ; Feldtog, Tydkland,

Lief¬e Ter eeerErke.
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Liesland, Nederlandene og Frankrige. I Lm¬
land var han 1584, da Landet paa nye man
te hylde det Danske Sæpter. Hollænderne o
de ham at hverve sig en Rennike Ryttere *
giorde han og, men som Æforsømte at sem¬
ham Penge, forløb igien mange af Foltm,

Herover ærgedehan sig saa stærk, at han gr o,
Forstanden, dog blev siden igien ved fitig *
reladen bragt til rette. Herpaa gik han aiue¬
gang i Fransk Tieneste; Kong Henrich den ge,
gav ham et Compagnie Ryttere; men da me¬
eeagang var paa Iagt blev han oppasset a
Stie=Mænd, hvoraf den eene var Soldak,
den anden en Kok. Først skiøde de ham m¬
en Kugle, og da han faldt, stak de et Giao¬
i ham. En anden Adelsmand navnlig Au
von Plessenbesørgedehans Liigbegengelke.

An lfr San Seshed Lans
fød til Segeberg 1f (8den 18 Oet. Hame,opdraget i Nederlandene hos Prinhessiunen
Arenberg. Her lærte han at tale ale Ce¬
ud Se en ibe om imuS
ved bans vidtløfige Udenlands Revser. *
drog igiennem Tydskland ti Constantindge
hvorfea ban gik til Jerusalem og giemenen.
drede hele Palestinam, kom siden igennen ge,
tugal, Spamen og Frankrige tilbage il g¬
mee omaa e in ma Nfng

4re i Brehmen og Tybek, blev Kongtlig Ee,
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vie Raad og Læhns=Mand paa Cronborg
idt. Han blev siden sin Hr. Faders fornem¬
eike Arving, ligesom han og blev Stadtholder
derham, og hans Afkom efterhamigien. Hans
u dar Thale Tort, som bragte Christian

ntov til Verden, der siden af Kæyserenblev
ideger til grævelg Verdighed.

Den semte Søn Theodorus Rantzov,dden 24 May 1g81 døde som et 11 Aarsln
Den Siette var Caj Rantzov fød den 9—1762. Md ham bendte følgende merke¬

* Hanblevaf Kong FriderichdenAndenfor¬
vil Heriugen af Parma med adskillige Ere¬

VReve beresinde Fredshandlingen imelem
gend af Spamien og Dronningen af En¬
und. Da han med vel forettet Ærende i¬
vondereyse hiem, blev han 3 Milefra Brüs¬
gfaden af 22 Holandske Ryrtere, som t¬
un seangen, og røvede at hans hos sighe¬
NLoh. Dade sidenaabnede Heriugen af
Nesdreve, somdefandte hane Rense Skum,
dethoamn gen udaf Fengkla, hvorpaahan
oHamark. Fr a heme dn Hom¬
igst. hane Person Uienede Vanere, od
—,Igenderieb sidern anbvlde Cæp Holøre
aiSde, og de saalenge, uon frde Sage Skyd var bleven betakt 3000

Rdlr.
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Rdlr., hvoraf Hans Majest. forærede Hr. Lo¬
Rantov 10,000 Rdlr. for hans havte Fo¬
træd.

Den syvende Johannes Rantzov do¬
af Pesten til Heidelberg hvor han laae og F

derede.

Blant hans 5 Dettre bleve de 4 seme,
1) Mlagdalena. 2) Catharina, 9Øo
gaard, og 5) Margrerha gifte med 4 A¬
feldrer, den 4de i Ordenen, som var Cm¬4
beth fik Hr. Caj von Kantzov.Døttrene fik foruden en prægtig Udstyk oe
Penge 25000 Rdlr. til Medgift.

Havde Guld velsignet ham md o¬
ge Børn, havde han og forøget hons singe,
Godssaameget, at den for sin store Rige¬
navnkundige Tydske Herremand Jocchim,
Schulenborg engang sbarede Churfolsk*
gust i Saren, som spurdte om han have,
gen sin lige Rigdom og Mengdeak hore.
der: Een, enerder, om oversaar migglene Rigdom, Navnkundschedog Norne.
Sar a SpmK am and ¬
u n Bg a Lmn untføRnfBE
u Ln C Lrmr SNde
sine Hertugdømme. 4
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Hans Bogsal bar en af de anseeligste i de
øder, besynderlig for den Mængde af Haand¬
vrone Sager, som fandtes i den. Man fin¬
lusinde Berømmelser over denne rare Mand,
tod hans Villie alletider svarede til hans store
øie. Han ruede hverken over sin Guld= eller
ger=Skat, som en Drage over Guld=Æb¬
Hans Huus stod alle Lærde aaben, dem
u sær var en Ven og Befordrer af. Selv
at han ladet mangfoldige Skrifter komme for
dt, hvis Opskrifter efter deres Mængde, saavel
vfindes hos den vidt belæste Rectoreniøller,
gdad af ham er forglemt, omhyggeligen an¬
det i det Danske Mlagazin. Fandtes no¬
d, som vilde betiene sig af hans Bøger=For¬
*e stod denne Skat dem ey allene altid aa¬
o men han tillod endogvilligen, ved offentlig
Tat almindelig giøre sine rareste Manuserip¬4

Dan tilloddet ey allene, men har ogmange
Eforestrakt, ellerskienketbvadderes Prentning
ade koste. Paa denne Muade er Adamus
menste, Arnoldus Lubecensie, Aber
Sradensiø, med flere af vores ældste og
de HistorieCkriwvere, kommen for Lse.

Dan talte og skrev selv det Latinske Sprøg*er
srligen, han elskede sit Fædreneland ogHstorieovemnaade; Haelskede sine Kov¬

som sine Fædre, og deres Gødhed for ham
sva¬Au.
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svarede altid tilhans Troskab. Han oprettede P¬
de= og Ære=Støtter, byggede Hospitaler
pyntede Kirker og Slotte. Alfare Veye fom¬
drede han, satte adskillige Brønde og Vandsømne
i Stand, og giorde mange herlige Indretninge,
til det almindelige Beste. Hanvar medfaa
i Betragtning af sin Byrd, Rigdom og Lærdoen
Omhue for sine Venner, og Troskab mod pe¬
Konger, samt udødelige Fortienester modsio,
derneland, et Mønster af en storog lyksee
Mand.

DesidsteAar han levede Verden oo¬
te han mesten hen i Rolighed med Læsuing,
Dodens idelige Betragtninger. Hans Enden
kunde derforechvære andet end godt ogonsken,
Hans Værende her i Verden endtes Nye me
Dagen den 1 Jan. 1599, hans Aders7gue.

2

P



Lifande Imynd
Svo vel

vds Heima Manna i hans Redarrike
her aa Jørdune, sem og eirnen

Sundergara heirra Heiløgu i hans Dirdar¬
Rüke aa Himnum,

Auglüist og fyrer Siooner leidd i einfaldre

Liik=Predikun
dt af Psalme Davids 15. v. 1. og 2.

Degar framliden Likamehess
vedla Haa=ÆruverdugaogHaalærda

HERRA

Sal. Magst. Fons
Ernasonar,

ordum Sperintendentis yfer Skalholts¬
Stipte, Blessadrar Minningar,

at med somasamlegre Lkflgd lagdur il
Marsielegstadar innan Skalholts Dom Korkin

hann 18 Febr. Auno 1743.
Af

V. Vigfusa Erlendssyneogethyerkimnar Preste ad Skalholle, mu Vel¬
uderdigum Profaste i Arnese Pungi.

dathonlen Lialedal, a Aulor Enk.
syne, 1748.
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**

44

denforestaaende Islandske Titel seeso*
dene Lig Prædkenerholdenpaa Se

holr iIsland, over samme Bisve=Den
mes lærde Biskop Joen Arnesen. Forfattin
Provst Vigfus Erlendsson haver tilegnet o
efterladte Bispinde, Frue Gudrun Eim
Datter dette sit Klage=Skrift ved et smukt o¬
rettet Tilegnelse=Skrist. Provsten fortelet en
Biskops Levnet saaledes:Biskop Joen Arnesenerfødt til Verdengen

16s af Erværdige og HæderligeForældre. Pom¬
Fadervar Hæderligog VellærdeProvst, Hr.—
Loprson Hans Farfadervar Loprser Arne
bans Farfaders Fader Arne Lopren, o
Fafaders Farfader var Hr. Lopter peden,
Urd Kme en SgmaaRRRNe.

Marone Alfheider Sigmundø Øoem
hans Moderfader heed Sigmund Gisteren

jev
hans Moders Farfader Gisle Jonsen o
Moders=Faders Farfader var Præsten, Poolufsen. Den Salge Heres Fadrlge,
va Thorun Biarne Dorrer hendes Fen
m r Bmn esen n RRN.
hrrd an Emn gre tinsøn Cnd I
a in in atran S.
povelø Dorrer, hvis Fafader vær em g,
vergen, som var Søn til en, hed Liesse
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fid hvem, den i Island bekiendte, Uarfe¬
Slægt nedstammer,

Bemeldte Sal. Hr. Biskops Forældrelode
vum strax ded den Hellige Daab indpode i det
finde Livets Træ Chrisium, og efterlodeikke
oget, som jo kunde føre den Salige Mand til
vuds Kundskab og Kiendelse; De opammede
munem i christelige Dyder, og lode ham faae
Aggvaadesmukke Videnskaberhiemmehossig
,forend hanblevskikkettil Skalhollrs Dom¬
dres Skole, hvor han i nogle Aarforblev under
enor ved Skolen, men sidenPræstilitaardal,
* Sluf Ioenson. Her giorde han imidlertid
Man lykkelig Fremgang saavel i de smukke som
dge Videnskaber, at han erholdt sin vel for¬
ie Askeed fra Skolen, begav sig siden
ugd til sine Forældre, hvor ban nogen Tid
vrede sine Studia, reyste derpaa til Riø¬
Mavns Aaademie, og opholdte sig der i 2
ag han tog med Berommelse sin Atestat,
oomil Fædernelandet igien Aareti 1692.

Som han ved sin Lærdom og exemplari¬Ferhod vandt gode Mænds Bevaagenbed,
der kkelenge, førend han blev af da væ¬
Iko over HoleSnst, Sa. Hr E¬
Borstensen, kadet at vere Conreor
Skolen sammestede; Her opførte han sig
Nhaadan Flrnighed og ugemenAarvaagenhed,

vin blev kaldet til det ledige Retorat sam¬
me¬Ji3
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mesteds Aar 1695. I samme Embede im¬
6oghan med allerstørste Vindskibelighed,saaledes for sin Lærdom og ret exemplariskeLem4af alle retsindige, og især af bemeldte

aa høyt elsket, at han belønnede hans Arven
med sin egen kiæreste Dotter, nu den Se¬
Mands hoyebedrøvede Enke=Frue Gudrung
ners Darter, hvilken han i høye Paarørenn
og Venners Nærværelse fik til Ægte den 787
1703, paa Reynestade=Kloster.

Gud velsignede dem i deres Æegteskado¬
et eeneste Barn, ved Navn Arme Joem¬
hviken de ikke alleneste ved christelig Opde,
se førte til HErren, men lode ham ogsee¬
baade indene og udenlands, og opholdte ham¬

od
ved Kiøbenhavns Academie i 4 Aat,han erholde den beste Charaeter i Examie I.
logico.

Kutem E Sg lRNE
samme RertorEmbede 12 Aar, bleo hog,
det at være Præst ii Stad i Srovge,

dFiord ogblevulsammesaldvie Aar rgen
værende Biskop paa Skalhole, May.Widaln, som løeldes beskkede hame.u er a gr ar SKNid
3bege dst enbeder soubode om fogemn
ug, aarvagen og nege restnd. og¬
Biromnelse, endskiom han va paa Co¬
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Redindskrænket, dog blev udsoredt, ikke alleene
de Landet, men kom endog til Kiøbenhavn
odrpaa man har mærkelige Prøver, da han,
serat hans Høværværdighed, Mag. JoenJerkildsen Widalin, Biskop over Skal¬
Dites Stft, Aar 1720ved Dødenafgik, bled han
Elnedkaldet til Kjøbenhavn, med Ordre fra
hedlovlige Cancellie, at det var Hans Maje¬
ade Alernaadigste Villie, at vores Sl. Hr.
vrod skulde rese til Kiøbenhavn, og der til

edige Biskops Embede ordineres, hvilken
eskongel. Befaling han alerunderdanigst ef¬
oed, da han reyste samme Aar til Danne¬
e, for at imodtage det sig anbefalede Em¬
ad Han blev indviet paa Marie Bebudele
MAar 1722, af da værende hans Høv=Er¬
oiged Hr. Doet. Christian Worm, Bi¬
der Sfellande Stist, Hans Majests.
a Hose Kongelige Herskabs Alernaadigste
nderesk, bleo og on Rtenen IØøer asr¬doer sngtie Lgfk.

Neste Foraarderefter reiste han hid til Lan¬oen ogkom in Bife Srolen her i Skal¬
Seholken hanaleider foreskoedmedstor For¬
ided, sam Rdkerbed for at fremme Euds
eBandrs Salched, saa han haver Ude
iide Creskigr Endede gg. Os soaken
ider Frfoakeren) ingenklunde kand gaa for¬
=Dhder vre Sl. Bikop var af Gwd b¬

ga¬Ii4
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gavet med, saa kand jeg med god Samvittigee
oprigtigen bevidne, at Gudseygtighed, Ydmn,
hed, Troskab og Oprigtighed havde fæstet F¬
Boliger hos ham: Han førte sit Embede F¬
behørig Myndighed, og i en god Orden: Fe
straffede Last og Udyd meget fornuftig og reie¬
sig: Han var aarvaagen i at forrette sit Cm¬
de ved aarligen at visitere, samt examinert )
undervise Menighederne: Han var gudfiden
uden Skrømt: I sin Omgængelse var han m¬
delig, moderat og sindig: I hans Gienvdimn,
heder var han taalmodig, og tog imod dem o¬
demandig, og i en sønlig Tillid paa sin Eoe¬
Isin Huusholdning levede han tarvelig ogg¬
standig: den alleroprigtigste i Handel og 2¬
del: Hans Løfter vare saa gyldige som
kraftigste Obligationer: Han var stadig og
fast mod sine Venner, redebon at laane deom
rængende, og meger rund mod dem, so¬
ten vare Rvsleskemmer, eler han fornd e
vile bive Kid Krken og Statn iige¬
Hangav overs00 Rdlr. ti de af Landen g

au uge un en ar use¬
hans Frue foræret endeelGaarde til fatige,
ster, hvoraf de skule have Lis Ootodd
UnæmNe
gr, hæde Publam bedre komme Com¬
om hars store Gaumidded, som bloseg,
u a n oee prae aurgs
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* Boglige Kunster, samt klogeste Anslag, saa
hans Gavmildhed kunde i Eftertiden have rek¬
attuil dem, som meest havde fortienet den.

Han var den allerflittigste Mand, og stu¬
vrde jevnligen; I Besynderlighed var han op¬
vig i Theologien Mathesiog Sprogene, hvor¬
at Publicum, og især hans Fæderneland have
tukke den Sl. Herre for endeel skiønne Udar¬
dunnger. Det første Skrift, han gav i Tryk¬
igar 17o, varet IslandskCalendarium
eketr ester den ny Stil, hvilken salig og høy¬

vg Jhukommelse Kong Friderich den Fier¬
oefoel at skulle, saavel her i Landet, som an¬
nnede i sine Riger, indføres. Dernæst loed
dudgaae sin herlige Forklaring over Lutheri
vechismnum, som med en besynderlig Nyte ha¬
den Snees Aar været brugt mesten over det¬
nde Land; den er nogle Gange oplagt og de¬
get savel til ale Geistlige, som Huusfedre
Vnhole Snt.

Saasom denne Sl. Herre havde alletiderigdoenmens Undevisning for Dyne, og det
vel deres Christendom, som Boslige Ku¬
saa bar han og oversat paa Islandsk den
Awruige SkoleBog, kaldet Ejueleus La¬
vord, holken hen C) Uligemedandreafbom
udretede Præceptis Grammatias (*) paa

sinJi 5—
(24,738. Fannlæe.

S Ford. 1734. 1738.
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sin egen Bekostning haver til Prenten befordte
og en Hoben deraf uden Betalning uddeelt tilg¬
Fattige: Han foretog sig med lykkelig Fortsa
af Støvet igien at opreyse den forældede Cal¬
der=Kunst, og lod en Dactilismum komme F

Lyset Kiøbenhavn Aar 1739 med Træ=Sninnen

Paa det man ikke med nogen Føye skm¬
kunde sige, han havde drevet Tiden bort
Astronomiske og Mathematiske Speculatioon,
aa har han ikke alleneste overset Theologen

Bøger, oversatte paa det Islandske Sprog,iomen
Doct. Johan Arndts sande Christendom
og Rostochs Postil over Evangelerne, o
haver og for sine egne Penge ladet samme tige
sa end og udgivet en Psalme Bog: Dit o¬
blive for vidtloftig at anføre hans øbrige Fo¬
riske, Juridiske og Philologiske Skriftet,
ligge efter hannem haandskreven, og bær. 2.
ne om, at ingen Ting laae ham mere paa Lo¬
tet, end, næst Gulds Æres Udbredele, a o¬
og udfinde Sandhed.

Nu følger med faa Ord at mælde oog
8

Sl. Herres Udgang af denne Verden¬den Viner var han noget soag af sig, deom.
tet forretede ban dog neskafvigte Some
Visitanion i Skaftefells Herret, og a¬

4omhans EmbedesForrerninger udfoldradt.a
——
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Søndags Aften, den næste efter Kyndelmise,
9 Sygdommen Overhaand med ham, saa han,
ser nogle Dages Svaghed, omskiftede Tiden
ded Ævigheden, Natten imellem den 7 og 8
gor. Aar 1743, i hans Velæedle, nu Høybe¬
mede Enke=Frues og andre Venners Overvæ¬
ie, da han havde levet i denne Verden 78
M, i Ægteskab 4o, i sit Biskopelige Embe¬
*1 men i Provst= Præste og Skole-Embeder
Aar □

Dag ved Textens Forklaring blive føyede
atinske Vers, det første af Conrector Bi¬
VJonsen, det andet af Skolen, og det tre¬
RRetor Einer Jonsen, som vare ved Sko¬
lonmesteds, da denne Lig=Prædiken Aar
Nedlev rryket: Derester følger et Lig VVers
Relandk, hvoril ere aarte føvedel 4
Mde, forfattetaf E. E. S. 2: Hr. Egil

Hanson, da Degn paa Widse Koster,
Døne=PresttilUdskaale Kialarnes Sy¬
doen haver tiligemed Retor Joensenvelbe¬

idre Sl. Biskop at takke for sin Opdragelse.

Siskop Arnesens efterladte Skrifter, somdoernanksøene Lig Lale erommedt, ar ¬

1) Ho¬Me oet ee e Ar er er A E
31, som forvolder, han finder Sted blamt den
de Hr. Træskovø Danske Jubelsærere, som maat¬
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1) Horologium Islandicum, ederet i Kigben
havn 1740 in 12.

En temmelig fuldstændig Islandsk Grdbeg2)

med hosføyet Latinsk Oversættelse.
4

Epitaphia over hans Sviger=Forældre3)
skop Einer Thorstenson og Frue Jin
biorg Einers Datter.

Adskillige Disertationes baade Philologen4)
Juridicæ og Cronologicæ, iblant hvilke “

En vidtløftig Tractat om Tienders Fo¬
5)samme haver Paul Vidalin, Laugman,

ver Island, skrevet, og det i temmeligeoe.
de Ord somme Steder, men er af Bie¬
atter besvaret.

Nok om de gamle Kirkelover i Jeland,e,
6)kaldes Chrisken=Kerrir, nemlig hom

kand gielde i de Ting, som ikke cere vaod m,
Love hdindil forandrede; hermodhove,
efor Arnas Magneus sreovet ode..
vendunger, som ater fndes af Bie.

svarede:

* on SmaBrgtKite ændNEe.
at bestride adskUlge Lovkyndiøes Mr.Idenne Post.
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2 Om hellige Dages Brud og Bøder.

2 Ve kronaneiatione Lingvæ Latiæ.

9 En Afhandling, hvor længe Fruentimere
und lave til Barsel, som egentlig dog er en
MMofrig Forklaring over Mester Brynjulf

Ovendsens Tractat: De Gestatione Par¬
us u Utero, hvilken Tractat han har dedi¬
vtet til den verdslige Øvrighed, som i Retter¬
vlgs Sager havde forfaret noget umild i¬
vod de Islandske Fruentimmer.

en Traetat, hvori Bispen søger at bevise,
Folk i forrige Tider have været større end
ere nu. Herimod har Laugmand Wida¬
indogsaa giort sine Indsigelser, dem Bispen
vier har stræbt at kuldkaste.

veg har af anførte Skrifter, der næsten
de skreven paa Islandsk, haft den største
Veskeven med Bistens egen Haand, mine
ude Jeshar forefkundendemhos Mst. Salf¬
ÆEinersen, som haver haf den Godhed at
vete mig deme Efterretining; hvorom han
osrenfornogenanden, kundetøvefkkest Or¬
ndg, eftersom hane Fader Hr. Eimer Haf¬
den, Provst iSkafrefele Svstl og Præst
ge Bap Coster, sik demi Epe sser Bil¬
dde Deres Tituler har hans Fader indfort i

sit
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sit Calendarium Ecclesiasticum Islandicum, so
sgogsaafindes hos Msr. Halfdan Æinersen,o

B
tillige haandskreven haver haft til Laans.

Arnesens latinske Gravskrift er at finde i ½
Treskovs Danske Jubel=Lærer.

)e

K K

4 2

9



9.

* Retfærdiges og Guds troe=bundne
vens salige Hiemfærd, naar deres Legomer

desammerer længe hiemme hensamles, og Siælen i
ade Haand rolig hiemme forvares, indtil de paa den
de hørenskaffeles Dag skule igiemamles og tilhaabe i

vumel Hiemmet, i de lystige Væresser hos
Sulds høyre Haand indtages

Men christelig Liig=Prædiken
af Ef. 56 Cap. v. 13.Ver den Ærlige og Velbyrdige

Marcur Rothsteen,

til Tundsgaard,
gesalgenig enforemmeypperigadelig Fre¬
ddggemreget Folkerig, Guds helige Børns herlie
orjenling, blev hederigen og Ghristeligen til st Hvi¬

Sted og Rde= Kammer udi Kierteminde
virke bestædiget den 16 Febr. 1671Vesæring, ved Guds Hel. Aands Bistand

fremsat og forklaret af

Niels H. Bang
Superintendent over Fyens Stift.

agt Aigtenhon hn. Lonel SIBborn Leg.
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K* ** 4 * 4 4 4 41.
* *  4 4 4 *

*

iskov Hiels Bang haver tilegnet dem
Præken til den Afdødes Frue, Kam¬

9 Juul, samt hendes Børn; Hom¬
Mands Levnet fremsætter han saaledes:

Den Ærlige og Velbyrdige Mand Figen
eur Rothsteen til Lundsgaard, er fod e¬
sin Fæderne=Gaard Horbylund i Penssen
Aar 1619 den 2 Dec. af følgende dræge.
Velbyrdige Forældre:

Hans Fader var Ærl. og Veb. Mu¬
palleKorhsteen til Lundsgaard, hans Fe¬
Inn Ansere Sea Kontnd“
Fafader var Ærl. og Velb. Mand Mlgen.
Jensen Rorhsten til Lengeholm, hav oe¬
moder Frue Agatha von uielen af ko¬
gaard. Hans Farfaders Fader var aeo¬
Velb. Mand Jens Mareusen Rodste“
Lengsholm, hans Fafadrs Node Fen,
trdk KKman agfEe
Man ir EuBAAmmN
zensen Rodsten den ældre u Lovgege,
ma Et aAb Smr ndEe

oskal beugehbomn, og Fre Ide Jua.Koo¬
deres Søn. Hans Farfaders Farmon Pe
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Snt og Velb. Frue, Frue Sophia Vagen¬
vinder af Hiermesløwgaard, som var Ærl. og
veld Mand, Øliels Vagensønner til Hier¬
Howgaard, og Frue Johanne Søg af Lang¬
deres Dotter. Hendes Farfaders Morfader
*Ærl. og Velb. Mand og strenge Ridder,
Anud Bilde til Kiersgaard, Danmarkes
dges Raad, og Kongl. Majeste Befalngsmand
i8ladsare, som var Ærl. og Velb. Mand,
der Bilde til Svanholm, Danmarkes Ri¬
gaad, og Frue Anne Syldenskjern il Ise
*, deres Søn. Hans Farfaders Mormo¬
a Frue Birgirre Rønnow af Hvidkilde,
der Æerl. og Velb. Mand og strenge Rid¬
Hr. Mareur Rønnow til Hvidkide,
Mmærkes RigesRaad, og Frue Mlerre Har.
verg af Hudboln, deres Dorer. Hans
uuderes Fader var Ærl. og Veb. Mand,
devon Mielentil kundsgaad, hans Farmo¬
Adrstue Anne Indbaf Gølebve. Hans
ders Fæfader var Æil. og Veb. Rand
Ntvon Melen til Lundsgaad, Kongelig
nsters Befalngenand ma ReborSlo
ion hd udi Riget med høvdovig Bbukom¬
dftolds Hanse Gemab Dromg Biresk¬
Tlass, ovær samme Hane vontme¬
adoe gredre den Vetb. Hr. FendrichvonNtn, Frbere ti Biasgk i Lame Byrin¬
d8 Frue Margrerha von Leben, ders

Søn.K.
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Søn. Hans Farmoders Farmoder var Fe¬
Ellen Ulfeld af Hvering, som var Ærl. *
Velb. Mand, Palle Andersen Ulfeld af Po.
ring, Danmarks Riges Raad, og Frue Fige
seGodow af Skiøring og Lekkende deres Po¬
ter. Hans Farmoders Morfader var Ært *
Velb. Mand Laurig Knob til Golleboe,Lo¬

gel. Majests. Befalingsmand over Aalcholn ,
Giedsør=Lehn, som var Ærl. og Vebb. Lat¬
Knob den ældre til Gølleboe, og Frue Lo¬
Oxenstiern til Vestadgaard i Sønder=Haloen
deres Søn. Hans Farmoders Mormodet )
Frue Sidsel Walchendorfaf Glorup, som
EanAmad Lgrng SANdNS
Goruvog FrueAnneOre af Rielstrupikaaen
d Ann Kan eean ndbauNse
Mand, Albreche Skeel ti Jungergaad en
Normoder Frue Anne Baas af Starunge.

0Hans Morfaders Fader var Erlig og Pe.
Au Lmen Sea abzetgNSe
dommer i Joland. Hans Morfader Fe
var Frne Tirsten Rod af Vidbngen
Hans Morfaders Fafader var Æil. o 2.
Mand Andere Skeel ul Hegnet, somdate.
og Veb. Mand, Christen Skell i Fom
og Fme Margarerhe Dann, drv S¬
Hans Morfader Famoder var Æl. o 2.
Fne. Frue. Baren Slemmiung a Fouo.
mæ E Mamavde
Hr. Jacob Remming il Saarcud, oge
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Sse Biørn af Steenalt, deres Dotter. Hans
Vorfaders Morfader var Ærl. og Velb. Mand,
Jnnd Rud af Vedbyegaard, som var Ærl. og
veld. Mand og strenge Ridder, Hr. Corfig
Mud til Vedbyegaard, og Frue Birgirre Ro¬
orrans af Høringholm, deres Søn. Hans
faders Mormoder var Frue Dorche Bøll¬
Nrop, som var Ærl. og Veld. Mand, Ja¬
DSølle til Ørop, og Frue Mlerte Daar af
uustrop, deres Dotter. Hans Mormoders
der var Ærl. og Veb. Mand Biørn Baas
Staropgaard, Danmarks Riges Raad, og
igel. Majeste. Befalingsmand paa Helsing¬
dSlot. Hans Mormoders Moder, Feue
viskenge Rorhfeld af Bersholm. Hans
vindders Fafader var Ærl. og Velb. Mand
ade Saas til Staropgaad, som var Ærl.
Veb. Mand og srenge Ridder, br. Jene
ade tl Staropgaard, og Frue Edel Sal¬
rest af Toropgaard, deres Søn. Hans
drnders Farmoder var Fne Anne Biørn
Stenak, som var Ærl. og Veb. Mand,
MAnderken a Skenat, og Fue An
ved gf Oden, deres Doner. Hans Mor¬
nde Rorfeader var Ærl. og Veb. Mand,
oRorfeld il Bradskow, son vr Ærig
*2 en, Im LredAme

ane Christenge Lunge af Oden, ders2 d Meren Ken e
deHegaf Eskiær, som var Ærl. og Veht.
iudeog stange Ridder, br. Tkinle Høs u

Eo¬Kk2
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Eskier, og Frue Karen Giøe af Engelsted E
res Dotter.

Hans Forældre holdte egne Læremestre *
ham hiemme, indtil han var 11 Aar gammme
derpaa blev han Aar 1630 sendt til Herlmn,
holms Skole, hvor han giorde megen Fem¬
gang i Boglige Konster i de 6Aar, han vat o
Aar 1637 kom han til Sorøe=Skole, men o,
strax forlovet af Skolen til det der værende o¬

gelige=Adelige Aeademe, hvor han, med en Foe,
lig Fremgang udi sine Studeringer, forder
Aars Tid. Han blev undervist af de det ¬
Stedet værende allerberømmeligste Prosesen
hvorom hans efterladte haandskrevne Po¬
kand bære et berømmeligt Vidne.

Aar 1629 lode hans kiære Forædreoen
kalde denne deres vel oplærdte Søn, efterlioe,
ansaae det for got, at ban da skulde begte ,
paa sine Reyser ud af Landet. Han beggen
dennem ogsaa sebsamme Aar og drog sa
Faders merkelige Instrur og Ville dan oe¬
usd ad Kere sgrknmud de
landske Fode seglede til Holland, og aareom¬,
til Amsterdam den 2 Jmi. Dee iie
forblo han er Aar og besøgte imndlerndom
ud ed Aamn fonderneneg
den og andre, men hodte og ser sing ge,
o  e muuEge
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vun lagde saa sterk Vind paa Krigs-Videnska¬
*; Befæstnings=Konsten, Fyrverkerieog andet
undant, at han blev anseet for den, som her¬
v frem for andre havde bragt det meget vidt.
ded nøye at besee de mange skionne Fæstninger
Holland og Brabandr, forøgede han sin
vundskad meger.

Aar 1640, den 10 Juli, begav han sigSeril, hvorfra han seglede til Engelland,
Funkom til London den 1 Augusti. Derividet besøgte han de 2de berømmelige Aademi¬
orforr og Cambrig, og vedblev imidler¬
gnitrnig sine Studeringer, som han og sær lag¬
Wester andre Videnskaber, ogtillige ieagttog
indenes indvortes Regiering og Poltie.

Den 11 Dee. reyste han derfra til Frank¬
*t bon saa til Deipen og Boan, og der¬
ul Paris den 10 Jan. 16g1; Herbegynd¬
Mstar at øve sig udi Riden, Feøten, og
eadelge Øveler, lagde sig og ester Befest¬
igersonsten og adskillge Sprog.

Den 7 Map reyste han sta Paris til Hwude Blois, Saumur, og andre Stæder der
den I værende Tid lagde han Vind puaogene og Jord=Beskrivelsen. I Decamber¬
ndaned kom han aner til parie, hvor han le
Nnegle Maaneders Cid, roste siden bele

Frank¬Kra
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Frnkrigeigiennem,hvormed en Tiidaf 3Aarbon
gik, thi han opholdte sig noget paa hvert Sim¬
for desto nøyere at iagttage alle de Merkværoge,

heder, som der findes i Hobetal.

Efter 4 Aars Forblivende i fremmede iee¬
de, fik han i Augusti Maaned 1643, sine ken
Forældres Befaling at komme hiem. Han e
lydede samme strax, og begav sig over Cam¬

til Fisingen, hvorfra han siden gik over bomn
igiemnem Korterdam, Amsterdam og dioe
borg, til han den 8 Nov. kom til sin Gaae¬
Herra begav han sig efter faa Dages Fom¬
til Brandbierg for at besøge sine kiære Fom¬
dre, men fandt sin Fader meget svag og sendem
gende, som kun havde faa Tider ulevet sidgge,
Her paa Gaarden forblev han, indril Giud oen
dekadet hans Sl. Fader, og Begravelsen Ee
overstanden.

Esterden Tidreyste han til Kiøbengen
hvor han strar i Canellet blev anagen. *
eftersom vore Raboers Krigebere snar dom¬
uformodentlig overfaldt og angreb Rigemm.
den samlige Adel da blev opbuden, eftertone,
og sin Skudighed til sit Fædereland at o
Homindandt sig ulbesteme Lidmd Hoem.
Folk, og tog selv Tieneste under Æerl. 2oe¬
tSpun An a Lg E8B

5ø
Rømem, om fod i Skaae, hvor dog,
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Sdernet under Liv=Compagniet, som fortes af
Japitain=Lieutenant Miolrke. Udi dette hans
udetroede Embede teede han sig kiek og mand¬
vnng; han lod og sin underdanigste Trofasthed
e imod sin Konge og Herre udi all Krigens
vud, indtil saa længe Regimentet blev aftakket.

Aar 164s tog han venlig Afsked fra Can¬
vulet, og aftakkede tillige fra Krigs=Tienesten,
vu derefter til sin Gaard Lundsgaard, at
ndge sig den møysommelige og besværlige Huus¬
vidning, hvilken han vel betragtede ikke rettelig
Sudt Eenlighed uden en af Gud beskikked Med¬
rod at kunde forestaae. Han anholdt derfore

agret 1sgs om Ærl. og Velb. Jomfrue Vi¬
* Friis, af hendes kiære Moster, FrueEli¬
dderh Podebusk, i hvis Huus hun da var,
igeste hendes Broder og Morbroder Ærl. og
od. Mand, Ehela Frus til Hesklagger, og
Feindrich Podebusk til Kiørup, som den 16
rni blev hamem tilsagt paa Skauboe, hvor¬
ierderes Brylup stod i Odense den 11 Da.

Eftersom den Ærl. og Velb. Mand noksomNeudi Krigen, saa og ved en og andre fore¬
vernde Leyligheder havde given Prøver paa fn
ggerhed, saa blev hannem udi fornige Krig
*r 16s9 betroed en Oberst-Lieutenants Padt
Dest, og blev hannem tillige strar given et fa
vundggme. Ved samme stod han under hans

HøyeKk4
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Høye Excellences, Hans Kongelig Majesten
K

Feldt=Herres Hans Skacks Commando,
ogtil at alting var kommen i Rolighed,

tillige behagede Hans Majestæt efter et Am¬
4Forløb samme Compagnie at aftgkke og

lov give.

Aar16ssbehagde det Guld at giøre Sem¬
misse imellem hannem og hans kiære Huussinn
Frue Vivike Friis, efterat de i største Kirm¬
ged havde levet sammen udi 20 Aar, ringet
Maaneder. Efter hendes dødelige Afgang e,
han 3 Aar hen udi sin Eenlighed, til han oe¬
sine Venners Raad og Tilskyndelse iAaret io¬
en 9 Jan. lod tiltale Ærl. og Velb. FrurE.
saberh Juel, Sl. afaangne Ofve Jves
Brusgaard, om hendes kiære Dotter, Æem
Velb. Jomfrue Raren Juel, som hannem ,
20 Jan. blevtilagt, hvorpaa deres Brynngen
den 2r Aprlis i samme Aar. Delevede sime,
men et kiærligtEgteskab 1Aar 8 Maanederoo
Dage. I værende Tid velsignedeGuddem,
med wende Børn, en Søn og en Dom¬
Sønnen Ærl. og Velb palle Rorhstene
inFadersørgeligenesterlevede, Dotteren com,
maria Carharina Rothsten, bleov fog
Hde Maandester sin gode St. Fadern Jon
blev igien af Gud henkaldet, der hu oat.
ger gammel.

36
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I sit Levnet udviiste han alt, hvad der an¬
ruder og kandventes af et dydigt Menneske, og en
vund Christen, hans Glas randt ud den 10 Dec.
770 i Overværelse af hans egen høybedrøvede
Ans=Frue, Frue Anna Urops, Jens Løgs
* Sørbeek, hans Systers Jomfrue Sidsel
Porhstens, Jomfrue Helvig Dyres, Ærlig
2 Veld. Greger Frises, som han havde op¬
oget i sit Huus, Doct. Christopher Bal¬
us, og Præstens Hr. Cornelii Olufsøns
ynkebye og Reffninge Sogner, eftera
ant havde levet her i Verden 51 Aar og 8
Dgg.

Rdskillige Danske Adels=Mænds Sørge¬Mgted ere rykte bag denne Klage=Tale, hvor¬
uden første skiuler sit Navn under de Ord:
vul som venter Au mløysommelig SvidesEn¬
Sglig, og er udenal Tvivlen Dyre; tvende
deLatnske og Danske ere forfærdiget afpal¬
Iyre; Ligeledes et Latmsk og Dansk af An¬
SFris; Endnu erLatinsk og Dansk af Jør¬
de Frus, der alle 3 kaldte ham deres Mor¬Pog.

Lil Biskop Bang, som denne Klage=Ta¬
k,Forfatere, ere ogsaa 3de Ære=Vers indfør¬

nunderskrwves af G. B. Taulov, et am¬
9 Seorg Hannæd eler Jørn Hansen,rector vedodense Skole, det 3die af Jens

Pe¬Kr5
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Pedersen, Præst til Dalum= og Sanderm
Menigheder i Fyens Stift.

A

4



□

Den Danske Admiral,

—
kens Funks
Albs og Levnets Beskrivelse.

Til største Deelen

Atiegenhændige Dage=Bøger, og Re¬
den af andre troværdige Documenter

uddragen.
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*
4* 1 42 4 TT 2 4*

Fens Miunke (*) Fader Krich Eiel
rld munk, Søe-Capitain udt Kong Fe¬
C derich den Andens Tieneste, var ho¬

fød udi Halland, paa en Gaard kaldet Fo¬
ne, oghavdetil Egte Anna Bartholomer 2
ter, fød i Colding, død 1623 og begrave
Hvalle=Kirke, en Mil fra Fridericha=Se4
*) Denne Danske Adels-Mands Levneter laantoe,

egenhændige Efterretning, som ertroktom havdaen
vedRord Polen under den Titul: Ravigatio San.
aa ued ealbm Kr LegtdNde
og Reyse paa denne NordvestiskePassage som g
des Mova Dania igiennem Fretum Cbristiane
søge, hvilken Revse den Stormægtigste herre ooe¬
ge Kong Chrisktian den Ferde udi det A a
Alernaaigst berammet, og til ders Ceperienden.
Kæn Inaa StKar Fendge.
og hans medhavendes Fok, som overalt var gg¬ouer, med tuende Hans Rajeske. Stibe Com.
gen og Lamprenen, samne Selade nin Eg.ue Rren a amaNve
saa meøer melige vere kude er temkert uog
tainen efter høy Periel udstanden med Foomkun seid tredden Rorge frankonmen. Pd. 3u.
lng om aleCxrunstantier Kuster og Du s y en

40ruund og den Royse Loplighed auørerde. gg
skrevne Jens Munk paa Hen= og Hiemgennd Rlid obfervra, og pua Hubemnabne Lom,
Rasesti. naadig Behag udi Trsk vublierat (on
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Denne Capitain Erich Elielsen blev
agt i adskillige vigtige Rigens Forretninger,
Aforestodadskillige Toglykkeligen. Iolantan¬
at barhan 1565 af Hr. Krich Rosenkrang
ndens samme Herre agtede sig til Steenvigs¬
u, anfortroed som Høvidsmand, atcomman¬
eden øvrige Rest af Folket. Aar 1568 ha¬
Sl. og høylovlig Jhukommelse, Kong Fri¬
viod den Anden anbefalet ham at reyse til
erig med de SvenskeGesandter, for at an¬
unde, ester den vedtagne Foreening, de tilstan¬
deSkbde Skyr og Mmition, og samme til
mnemark overføre. Overdesigeogandre Ri¬
geoiste tro Tienester er han den 11 Augusti
Øbleven adlet, som efterfølgende Copie, af
Mam Familen, endnu forvarede adelige Pa¬
udoser, der er af følgende allernaadigste
Bohyd.

R Friderich den Anden, med Guldsie T.gjøre vmerligt, at esterdi os Elkel¬
Sreh Munck i sidst forleden langvarg
gde son vær paa noge Aar melemn Dan¬
4Ng Sverrig, saavel og siden samme Fe¬

dende, har tentos, og rolig og sitig læ¬
igsruge baadetilLands og Vands modvo¬9 Rigens Fiender, naar behov gjøres, og
vnnne hans Tieneste derndiskkket og forboldt,
dend ærlig Mand bør, sommer og velanstaaer.
ddbesenme hon Lonse m sealblr

ube¬
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ubelønnet, men saavel maa komme hans Efie¬
kommere og Ægte=Livs=Arvinger, som ham fo¬
til Ære, Gavn, Beste og Velfærd; Og em¬
di vor Handfæstning, som den vor elskelige Do
markes Riges Raad og Adel udi vor Kongen
Kroning givet haver, formelder os at maa e
den ufri Mand adelig Frihed, som er det vam,
og udi Marken det ærligen forhvervet havet, *
samme Erich Munck haver sig saa skkket *
forholdt imod vore og Rigens Fiender, at oo
saadan Benaadning af os med Ære fortien en
ver, da have Viaf vor synderlig Gunst og de¬
de ogsaa for slige hans fornævnte trovillige *.
nester, han Os oghans Fæderne Rige herin gen
og beviist haver, og herefter troligen giøre oo
vise skal og maa, undt og givet, og nu med eg
te vor aabne Brev under og giver forneeme
Erik Munk, hans ægte Børn og rete Am¬
me fri Frelse, og saadan adelig Fribed, som¬
dre Riddere og Svenne i vort Rige Dom¬.
mark med Skiold og Hielm, som er 2
Haner med en gud Sporre udi et blaa Fen
de rende Haner oven ved Sporen, oo
redie under Skiolden, og til Hilm=Tern
Vedsel-Horn, hvert balv rod og had go¬
meden rød Hane dermelem, esterson dotm,
vort aabne Brev malet stander: Thi soroen
ale og enhver, som fornevne Crde ime,
an rd ar bnsrg aRNrneg
kommendes vorder, hermod til ævg Tidsom¬

4om forreskrevet staae, at bindre, Aer ige,
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ade Forfang at giøre, under vor Hyldest og
Mnade. Actum Brenderød den 11 Aug. 1580.

Under vor Signer

Friderich.

Men for ey at røre videre om Capitain
nsMunke Forfædre, saa skal det være nok
habe gotgiort, at hand, som i sin Tüdhar væ¬
orngt udi adskillige magtpaaliggende Forret¬
iger, haver været født af skikkelige og ærlige

gor, som ester deres Evne have ladet sig denne
adg Søns Opdragelse, saavidt mueligt, være
oreen.

Selv er hand født til Verden 1779 dendunni Eorg,, udi Beneslehn paa Bar¬
oog saa vuidtslutteskand, haver han hel ung
Mdsavned sin Fader; Thi 188s komhanmed
Moder til Friderichstad, og ester 2 Aars
Me Gang er han forende til sin Faster iAal.
8. Anne Munk, da gist med Borgemester
øerieh Christensen, hvor han forbeo 3
NeLud, indrl han 1891 kom igjen til kjor¬
Vderfra gik over til Engelland, med en
aige. Jacob Gerbrangen, med hviken han
afoer til porr aport, og for at lære de
rudgike Sprog, der indimgede sighos en
gnand, Duar Dues, hvor han og forble¬*.

Sar 1592 er han som Cajut=Vægter fa¬der Sorn A Brasillen eskter bemelde Por¬
tugi¬
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tugisisk Kiøbmands Raad, for at opholde F
hos hans der værende Broder Megel Dire,
men som samme Duez var hiemseylet til E¬
ropa, forblev han hos Skipper Alberr e¬
sen von Einghusen, og seyl de med ham ooe¬
re fort; De vare 13 Seyalere i Følge, sieme,
Admiral Jan von Bossen fra Embden *
eeAmiral Rolland von Fleszingen, Ae¬

Jansen Skoutbynacht, endnu var et Skioe¬
Nederlandene i samme Flode, Resten vare e¬
tugiser. Dise 23 Seylere bleve antastedt )
nogle Frarske Fribyttere, hvis Amiral va
FranskeGræve og Vice=Amiral Ribold afa¬
chelle, oghavde dei Sindeat bemestresiga
de roros les Sandos.

Tdete Slag blev Jan von Bole¬
Skib skude i Grund, og kuns ; Persoue. En
ste, Viee=Amral Bolands Skid tage,
Allerr Jansene Skb skudt i Senk oom
brændt, og drev Jene Mlunks tiligened o
dre Mænd af samme Skid, paa Luge oo¬
det i Søen, indtil Slaget var overstaae,
de Franske oge dem op, og sate den o¬
Landet for atbive devide Brastliane ug

an ÆrmRN Eeg
mør sere, sa ban maare Udstaa igen.
Omfder kom han i sker Tistand til Baseo.

id
tos les Samos, hvorhan af Redon Ee¬
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geen Dyd, og indtinge sighos en Skomager,
at han lærte hos udi 11 Maaneder, indtil den
Nrugsiske Kiøbmand Miegel Dues, for hvis
yd han var seylet til Brasilien, kom fra

erugel tilbage, da han strax tog ham til sig,
age han og forblev paa 4de Aar.

øae 1598 var paa Reeden af denne Bye
rdnne 2 Holandske Skibe, som ikke havde
indet sig med Kongen af Spaniene Tilla¬

reilar handle der iLandet, hvorndover og
desturet, at samme Skbe skulde gjøres al
ig Srand=Bredden blev tu den Ende besat
4d

og Natten med Soldatere, at Hollænder¬
dkende faae Rys deraf ogskuldeendeldergnden haa de i Hænen ligende , store og
3Stde, hvormd Spanere om Morge¬
Vede at angrbe Holendene, men Por¬
did Mlege Dues ærlige Onforg for Hol¬
imdebar sa ftor, athan den om dersfo¬
voendeUldske ved Jene mlunk lodavare,
ndden Endemaate pommne den on Bor¬vonkunde drover og mere komme iLand,
ddeate med Holenderne (af hvike saa mer¬
andore Lad, bler anholdne) sogeSemn
doge honde dr keopper derm Auker. ogLeNtene undr Srl, førnd de saae de 7oogd Skbe. kounm ser a unberne Lem,
Hendene forde og fosoarae s sin

vel,*.
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vel, at Spanierne, da de saae sig ey nogtt
kunde udrette, droge tilbage igien, hvolm¬
Jens Munk med disse Skibe kom til Ansen

dam, og blev for sin tro beviiste Tieneste )
Reederne vel opklædt og beskienket, som goe¬
vildet beholde ham i deres Tieneste, men da me¬,
et ey vilde indgaae, forhialp de ham til de¬
benhavn, hvor han ved sin Ankomst ble eg
tagen til Skibs=Skriver, og giorde are Fo¬
til Spanien.

Aar 1601 kom han i Hr. Henriade.
mels Tieneste, i hvilken han som Kiødoe,
paa gre Aars Tiid giorde for den Sl. Fo¬
Reyser til Plarven, gre til Danzog ooke
meren, 1 til Amsterdam og 3 in Søom¬

Aar 1éos bgynde hana far aig.
for sin egen Regning. Aar 1607 var ho
Reyse il Rochelle, og da han sre Doge,
Jml kom hem ul Tiøbenhavn, ooe¬
Vmeren med saadan Strenghed ar. 2.
An e æmAmeSamid
Jen, oglaae samme Iis til Paaske doerm.

u tn mAmawd,
fatl Huserig wi Island, hor hogen
Stdet fud af Sporl-Erh, ogbiogn.
Tiøbenhavn. g
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Næste Aar den 21 May gik den Sl. Mand
conagnie af Jens Hvid, hver med sit Skib,
Aforetage en Reyse paa Pova Jembla.
vn 14de Januari ankom han ved Epland Ki¬
B9s, ogankrede han forved Landet, hvor han
uigdt en liden Riveer for i Gabet, halv 4de A¬
ladeste Vande, Paa den venstre Side stode
oog paa den Østre Side 1 Kaars, hvoraf
ugf slores, at af Russerne der drives nogen
del, dog fande den Sl. Mandey Sporef¬
vkeler Handel, han torde ikke vove sig op
veren; chl Skibet laae paa enaaben For¬
d, ogdet var tykt Vejrligt. Det Eeneste
ognumnme til, var Sporet af; eller gre Bior¬
21 Res, og laae der mange Rog=Ben af
gnrer Dor. Landet i sig seilv var hel bar
ogog mngen Grøde derpaa. Som Vin¬

denne Aten løb til Nordvest maate Sk¬
aSørn igten; Men som dem Klokk. 10
inrger Iisi Møde, maane de veade Vest¬de saaar deden af kom under Kalgojen
ddggsøene de paa 13 Favne for den Øsre¬
Ngs Lander, om fademest S. O. T.S.
Gen halv Mil fra Lander var overalt 6

odreon Sardenm.

Sen 2s saae de atter meget Iis, og ankw¬rgodse gone n Fornong Top skea Lo¬
hanMeon sore der Lan, fra beserte
vindvaa dee Sted, ogbiv Salms bor¬

212
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de i Sydvest befunden paa 69 Grad Vanignen
2 Streg; Om Aftenen kom Folkene igten, )
havde ey fundet Folk, bragte og ey andet m¬
Svane=Unger med sig; dette var paa Søm¬
Enden af Landet, det var laugt, og paa
Synderste Ende var en stor Bugt, som sie¬
de sig Nord ind. Siden forfaldt de udi Jo¬
saa Skibet, der med Udredning havde Fe¬
2000 Rdlr., aldeeles undergik, og Folket oo¬
teretrere sig udi deres Skibs=Baad, indn
endelig ankom til en Russisk Lodie, et Cm¬
Fartoy, som haver 14 Roer=sale og anSe¬
mand, dog var dette Fartop en saa stortso
kunde føre dem alle med deres Fetalie; tolge,
te de forhøye Baaden, med en Gang ome
og havde de fra det Sted, Skbet blo F
Jsen, ul Archangel 124 Milc. S¬
hendrev de deres Tid til den 17 Julini, e
gk under Senl, men Jsen mødte den søge,
ogyk, a de maare hode sig bas Vioven
a o ER u Ean &Æe¬
vukede Rusene deres Gies, som deo¬
mange af, desalede demhee ned iØrien
om de siden agtede at sælge Kolmodge

V
Den 18 avanerede de 14 Me o¬

4den Bhomn, hvor der saae Løde., sog¬
esig tilklovasembla, der duæbe degen

4A en bn ug SNe
pen 14 Skoe lang, og fandtes i den3“
smelter Ister.
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Den 19 saae de megen Driv=Iis, men iAudnenbar det saavarmt, atnogle af Skibs=Fol¬
igave sig i Vandet, for at bade sig. Den
vom den Sl. Mand til Jens Hvid, som
ae udl Randmos, og seylede saa derpaa til
angel, hvor de ankom den 1 Ang. hvor¬
vden Sl. Mand reyste den 18 Ang., og kom
mmil Riøbenhavn den 28 Sept.

Ved Andledning at tale om Archangel,ur den Sl. Mand for de SoeFarende op¬
vat følgende Underreting om Indløbet paa
igen i Archangel.

Den der vil løbe til Podisenske eller Re¬g Archangel, han maa holde den hvide
ide= Dyne, ongesehrlig 2 Fod Vesten Se.
Nal Krke=Laan, og sene sa ned paa
vade. Dernest naa han løber ind igten¬
ørundene, skal han bunge St. Ekicolai
id Synden ska sig mdt over Skoven, s¬
ior drenstor Bæke ved Snanden, den
uan hude lige ouerens ned Spdsen af
Vieslai Saan, og løbe saa Synden til
ren, udal man kommer tet uil det Vestr¬
Hoosfølge der undilman kommer il enhvd
idene, som Sodaterne holde Vagt, sden
aden sikke S. O. t D. over ul den Østre¬
Bige paa Skoen og føge den sa mest,tnoghlonn

Aar213
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Aar 1s10blev den Sl. Mand atter udie¬,
til at beseyle HovaZembla, men han ii¬
ey udrette noget for den megen Iis, der komg,
vendes, og fordi Folkene ey havde forson
med Klæder imod Kulden; thi maatte hane¬
med Skidet til Kielden, og der lade Sm¬
med Fisk.

Aar 1611 den 2den Mav blev den Se¬
Mand antagen udi sin Konges, Kong Chom¬
an den Ferdes Søe=Tieneste som Cape
og blev forsendt til Eløborg, for at tenk ¬
der Admiral Jørgen Daae, som hans Ee¬

6
nant, til hvilken han og ankom den 1ode 2
og forblev der til 12 Dage for Juul, dae¬
bene der ev for Vimteren og Isen kunde Fe¬
men maate løbe derfra, da de af Po¬
blev trengte ind for Calundborg, hvordem.
dorn Kæm Ean igmade
Ste Lgrged onmNe
n re bm Cargta S
Era Stre K Fre Endengse,
Turrelduen af Peder Jacobsen, dadº,
lorne Søn af Johan Perersen, Ven,
m eAmmaa mSg
perer Holst, bvilket Skb sden hose
i S mu a mestgaNESs
Strser. æenur tan Se¬
Escadre følgende foretagen ved Elsborg,

9
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Den 23 Maj kom de Svenske Skibe ud
Havnen, nemlig: Hector, Blaa Ormen,
adben, Jonas, Lamprenen, Franeiska
* Ild=Skude og en anden stor Skude, hvor¬
at bar lagt dobbelte Slanger. Denne Skude
Nlagt saa fordeelagtig imellem Holmene
den, uden at være lagt blot for nogen Fare
Melange de Danske Skibe; Som og Strøm¬
rulkaldt hart ud paa samme Tid af Fiorden,
aførke Fienden den sig saa vel til Nytte, at
un Del af de Danske Skibe for tilig hav¬
ertet Anker, kunde ikkuns 2 af dem komme
akesfe med Fjenden, og da Kulingen om Ek¬
vudagen kom af Søen, vilde de Svenske
echolde Stik, men begave sig ind under Fæst¬
en gken.

Den 28 Maj tog den Sl. Mand 1 Svensk2d, kommen fra Holland, hvoraf Folke
vrnde søolen.

Den 12 Juli, paa hvilken Dag det hag¬d hder HagelsKorn som en Vald=Rød stor
ide de Danske Gorrenborg nent af
unden ThiSodaterne, somlaae Bahuus
vgde kuns forhen brænde den eene Ende deraf.

Den 2den Juli blev afbrændt 7 eller 8teverde paa Histngen, imdlerid begyndte de
Jrnsearastæle deres Fode, og sknede Seier¬
d o Crocodilen hem til Danmærk

DenL14
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Den 27 Novemb. om Natten lod Adinen
Jørgen Daae forordne, at saa mange Bao¬
for Haanden vare, skulde med Folk bemane
Den Sl. Mand blev beordret, at anfort o¬
første Baad, Jon Pedersen den anden, *

Anders Plolck Id=Baaden. Baadene oom
i Tallet, og Anslaget at overraske de Som¬
ske Skide, som laae under Slottet, men

2
laae alle i deres fulde Rustning. Admirake
bet Hector med 28 Stykker, og de andte o
efter. Den Sl. Mand tilligemed Jens Poom.
sen bemestrede sig Admiral=Skibet, mensom¬
vare Bomme uden for, og Vinden Veme
saa at Skibet ey kunde udbringes, blev Ion
den lagt for Bugen deraf, og Id sat Stm¬
de Danske forbleve paa Skibet, indti Le e,
saa klar, at de Svenske paa Festuingen kim
dem; thi maatte de forlade Skibet, eftr —
havde mist 18 Mand, og saasnart de vare dine,
ne derfra, kom de Svenske udaf Festngen
ogfk Iiden slukt. Imdlertid vodte dog one Expedion, at deres forehafte udfad boe,
imet, og Skidene aftaklede, saa de met o
et Aar kunde foreage. De Danske brgge.
Tegn af denne Enreprise 3 Flage md sigg

afHeeror, og den 3die af den Blaa oorm,e,
bleve ophængte i vor Frue Kirke Tisbengen

An candn Ke aCaNnigeg
forsendt il Calundborg, for at lade koie¬
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o giøre til rette de ; der liggende Skibe, Her¬
donæs, Turtelduen, Hunden, Vægren
2 Røde=Løven.

Den 12 Marti fik han Befaling at com¬
vundere Herringsnæsen, og at fore de s Ski¬
som Admiral til Elsborg, hvor han dem le¬
vede under Jørgen Daaes Commando, som
Dage forhen med Raphael og Leparden
atbar ankommen.

Den 4 Maj kom hans Kongel. Majest.
a Bieror og et stort Tall Krigs=Folk paa
igden for Elsborg, og sik Capitain Munk
unde Nat Ordre, at legge sig ind forEløborg
nermeste mueligt var; thi lagde han sig un¬
Slerling=Bjerget, og nærmede sig efter¬
vunden Landet saa nær, at han med Stykker¬
vunde slanchere paa Landet, medens Krige¬
Mene blevesane i Land.

Den fte Maj om Natten blev alt det Dan¬dige Folk sat ikand for Eløborg ved sier¬
Meget, og Captain Mmunke bevrdret at
ide Land med 200 Maroser, forhude
Hæker og Spader, medhvike han fobled
uudtldengud paa Natten; imidlertid giorde
Srancheerne færdige, hvorved 14 af hansoges henr skon.

DenL15
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Den 7 Maj om Natten var han men
Admiralen for at bielpe Machrellen med *
Iagt omkring Elsborg=Slot, hvilken ski
tage vare paa dem, der enten med Proviam *
ler Folk vilde giøre oven fra Slottet noge
Undsætning.

Den 8de og 9de var han atter commaine.
ret i Land med 100 Matroser, for at føre Foe¬
terierne tet op under Slottet; Han mistede o
Dag endeel Folk. Hans Kongel. Majest. o¬
selv nærværende ved dette Arbeyde, saa de vem¬
ey lidet opmuntredes. Særdeles da hans Fo¬
jestæt ey allene lod dem skienke en Ahme Fun
Vin, men endog 1 Tønde Rostokker=Øul,Een¬
hvilken Hans Majest. selv med sin Punnen o
rede Hul.

Dn ae dd Sp maNNE
at være med og see til, at Stykkeme kom og
Land, bvike og inden for Bildingen i Co¬
Vig har ved Slotet, bleve brage 1dil Ee¬

Den 11 bev 4 Dvart=Catae oig
op paa Batteriet.

Den 12 om Aftenen kom endun 2Co¬
ner paa Batteriet, og blev dermed om Nom¬
strar skudt s Skud. Imidlertid giordede

oder Capnam Munke Anførele starde a
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rrdser, heele Natten over Miner paa 2 Steder
under Slottet, og kom de den Nat vel 3 Alen
uunder Muren med 4 Mands Forlis.

Den 13 blev Capitain Mlunk med Ski¬
t Heeringsnæsen commanderet til Mar¬
rand, forderfraatconvojere Proviant=Skibene.

Den 22 Maj løbe de første Gang Storm,
srrat det Østre=Taarn var næsten needskudt.
* Svenske satte, under værende Storm, Id

Hder=Deelen af Taarnet, saa at althvis Tøm¬
WVærk var i Taarnet brændte, Klokkerne og
Øykkerne faldt ned, saa mange, som ep vare
rineltede; De, som løbe Storm, kom meesten
Ttl Skade, da Taarnet faldt og brændte.

Den 23 slog de Svenske Chamade, ogdem derester tilladt med deres fulde Over= og
ider Gevehr at udgaae, de bleve alle ledsage¬
at Suldborg, dog blev en Bøse=Skytter
idgemed, som havde deserteret ved Balmar,
an dled radbrækket og steglet paa Bildingen.

Den 24 drog Kongen med Hof=Fanen indog Sleborg.

Den 25 giortes Begyndelsen med at op¬vd urnskunkr Skt.

Den
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Den 3die Junii blev Capitain Erfunke )
Kongen sat til Commandeur over Jagteim,
Proviant= og Ammunitions=Skibene. Seld Fe¬
te han en liden Galley, hvormed han gik oeg

6
Elven forbi Bahuus og gammel Mose

—Berrestrømme, udi Meening
videre at gaae op i Venneren hvortil og“
god Leylighed, men som de Engelske Soldoe¬
faldt i stærk Svaghed, og Æjuunk ey kunde Fe¬
Skuder og Baade nok til at føre dem til kige
skrand, saa at mange laae omkring ham og
de, faldt den Sl. Mand selv i en haard Cm¬
dom, saa at han ey længere kunde være Poe¬
om sin brave Konges lykkelige og Seperse,
Actioner; tbi blev han forlovet at drage Foe¬
hvor han siden laae sog 18 Uger. Imdten,
bar den hovsalige Konge saa stor Naade for
ne sin ro Tienere, at han selv for ham fo
rede allhaande Medicamenter, hviken Fe¬
den Sl. Mand og tilskriver sin Helbredelse. *
Vinteren derefter blev Freden sluttet, og C¬
re til Søes udrettet.

Aar 1813 den 4 Fbruarner taka)
Frue=Kirke for Freden, og der ophænst io
ner, s Standater og3 Skibeslage, so¬
Sl. Mand havde sev veret med at iog
Eløborg.Im Arnean geR Nod
til Borchholm med ; Skibe, for athome
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at hvis der forefandtes, og førtehan hiem med
o8 Hr. Christian Friis, siden Danmarks¬
oges Canler, som 2den Paaske=Dag, samme
at leverede fra sig Fæstningen til de Svenske.
Samme Aar den 16 April blev den Sl. Mand
rrdnet som Tolk og Foureer at fare med den
Sonske Gesandt og Rigets Canzeler, Jacob
Neldr, til Spanien. Marschalkenpaadenne
gse bar Palle Rosenkrang, og Opvartere
uine Fris, Rey Rangau, Friderich Ran¬
oChristopher Basse, Rey Rangan den
oge, Oluf Pasberg, Peder Bille, Mo¬
vis Skinkel og Christian Thomæsøn.

Samme Dagseylede dette Gesandtskabmed
ene Victor og den Svendske Hector fra

odenhavn, og kom den sMaj om Aftenen
Ntl Couronna. VedAnkomsten lod Gov¬
drnen strax sin Baadgaae dem Møde, for
sndore, hvo de vare, og saasnar han derom
de faaet Svar, lod han gve Velkomst¬
vde md Canonerne. Hans Søn med en

vel gf Adelen kom strar om Bord, foratbe¬
ørtanderne vere vekommen, og at losgge
ag Land; Goupernemren mødte Gesandterne
a Strand=Bredden, og saasnart de satte Fo¬
vaa Landet, lod han løse s Støkker, der¬
der deve de ledsagede ind i Byen, og i hans
dt Mdlas mndlogerede og del raeterede. Hof¬
gene kone ogde. 1 Byn hor ue souem

me¬
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meste Indbyggere, og statlingen medhandem
udi 19 Dage, til der kom Bud fra Hose¬
Derpaa opbrød Gesandterne den 24 Ma), *
komme den 31 til Villa Franca, som vak *
Mile fra Couronna, paa hvilken Vey de o
øe ledsagede ogfriholden af Gouverneuren iC
ronna, men i Villa Franca maatte de F
Told af alle deres Klæder, som beløb fø

1100 Styk von Acten.

Den 10 Juni blev Christen Thomeren
sendt af Jacob Ukfelde til Eadrir til at o¬

forsig, og ankomme Gesandterne iemadent e
14 Juni, da de bleve vel imodtagne samt ie¬

rede, saa og med ating friholdne til den ae
Julii, da de droge derfra til Escurial.

&4p;

Den 3 Juli erholdte Gesandterne uotcurial deres AskedsAndiene, og skildte e
sandterne fra hianden 1 Mil.-Vevs dom¬
saasom Jacob Ufelde agtede at royge o
Land igennem Frankerige, og fuldte med e,
nem Tønne Friis og Christopher Basken

Den 11 ankomme de til Se. Andem
en dæn ma adghrdr Ee.daande Fosriskuinger, undil de den de a.
beggve sig paa HiemRensen, og den geoom¬
ter landede ved Kiøbenhavn.

44
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Aar 1614 den 16 Maj er den Sl. Mand
inerdiget til at føre nogle Russiske Gesandte
vorden omkring til Archangel med Skibet,
Met Heringønæsen; Den ene Gesandt hede
PanMichalovig, den anden Gabriel, var
Aeller, deres medhavende Følge bestod af 35
vrdner. Med samme Skib fuldte ogsaa Can¬
ie Herremand Iver Vind, og den Salig
vunds egen Broder Eliels Eunk, som hav¬
Hans Kongel. Majests. Ærendeder at forret¬
Jerforuden var paa Skibet Morten Mor¬
den fra Helsingøer, Mjorren Jensens
S.og io eller 11 andre Personer, som i
Mdland skulde forblive. Samme Reyse blev
vrnder den 23 Aug.; Imdbertd var Hans
dgel. Majest. med; Skibe. Spes, Justi¬
v oHector, Engeland.

Rar 1615 den 10 Maj blev udsendt 2Revieror og Jupter at besøge det Ror¬
esavand. Det første Skid blev ført af
en Daae, ogvar den Sl. Mand hans
denant; Der andet af Chavs povelsen, og
viunder ham Jehan Sem. Ved deres An¬
ae flAuelbye Havn i Færøe den 20 Mai
on oreke, a 2 Frboer der Poler
Mvøret, dereene føn af Chomas Locker,
dteoen sorulykket, det andet Jan Mande¬vilnderende, var wligen boriseolet, og havde
vind SCorre u Rordlandene. Thomas Lo¬

cer
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cker havde bemestret sig et Engelsk FiskerSm
Dagen derefter blev advaret, at de fra Se
Røveren Toker bortløbne Folk opholdte sig e¬
Vesper=Havn; Thiforføyedesig Jørgense
derhen, og overraskede dem. Engellæneeen
giorde Modværn paa disse Skibe. Irrem,
om vare 11, retirerede sig paa Klippen, og o¬
løbe til Torshavn, hvor de toge en Bar¬
og gave sig udi Søen. De øvrigeEngellene
som vare blevne tilbage i Skibet, 13 i Tae
der efter deres egen Bekiendelse havde oigeme
Kirkerne og berøvet de Fattige, bleve ogdem,
der i Havnen, dog blev en Morian skienkeng
vet, som forrettede Bødelens Tieneste. Miy,
oner bleve indtagne paa Vieror, somat o¬
Engelænder vare tvungne til under dem at oe¬
Aema leds i a æmm dgde¬
den 12 Juni til Vardehuus.

6

Den 16 Aug. komme de for Tieldem
da havde Mandoses været der 3 Tmer ioen
havendemedsig e Skiberum fra Kiøbengen.
om han havde taget og udruster md SSo.
Den 20 Jumi bleve de denne Frbvtrer og
men som Jupiter havde sole beggesne ee.
gr or Bor, kude dere Skbd o sog oeg
an an 2a urgar ud¬

doses, gov deme Fuibdumer hoamn tiboedruen
og lod sin Jagt med der Støker antane
pua den anden Sde, hvilken Treskuind en
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dgg til i 28 Tmer, siden Rlandoses havde
a Munsgveterie, og vidste vel at dreye og ven¬
*sit Skib; Vieroris store Mærs=Seyl blev
ioder saaledes tilredt, at de havde nok i 7 Ti¬
a8 Lud, førend de kunde flye det igien til ret¬
Derefter holdte de endnu Tørninger med
odg saa han blev skudt gandske lek. Han ka¬
da over Borde skiønne Pakker Klæde, Sib¬
Bester og SukkerKister, for at kunde stop¬
veken, men alt forgiæves; Thi løb hans
bor, da den saae ham idenne Rød.

da nu Mandoses ey saae Redning atvgne, hodt han plat for en Vind, og
Stdet i Sranden paa den Samoyetiske
Ve, dog rame han en lden Bihavn, saa
edleg kunde giøre ham Skade. Vietdr
Anpirer gnge da til Ankers uden for hav¬
de Favne; chidervar enhelstak Strand,
rrnde de en halv Storm af Rordvest med
nos Snre. Den Rat og anden Dagen
vde skile liggendes formdest Stoum.

Irndldmandoses ale sine Flage i Braadig.

Den 28 Inni lod Jørgen Daae giøre—  rg Sa Kdaamr sus
on Bun pa. Jupker, og nerel

sigiud Landr, savge mulige, hvor
det

Mm ikkeA.g
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ikke kunde klække; thi Vandet og Stranden e,
slak, dog siancherede han med Støkkerne *
dens at Folkene gik i Land. Fienden havde
indtaget en høy Bakke, et Musgvet=Stio¬
Stranden, saa at Folkene, som havde F¬
Land=Gang, maatte udstaae Ilden af F¬
Musqvetter, indtil de kom under Bakken. *
de kom derunder, maatte de igiennem ao g,
Snee=Drøye op ad Bakken, som degskigtem.
og dreve Fienden af Bakken, som imdlerme,
gav sig til Skibet, de andre siancherte dom¬
af Bakken, hvor Fienden havde begondt o
kaste en Skandse, saa stærk ind emlange
Skid, at ingen kunde dekke sig paa Fo¬
bet,eler komme til Stokkerne. Som datme,

8

doses frygtede for, at naar Vandet fom¬
Skidet stodtør, det da skulde vorde amasen,
9d, stak han en hvd Fane ud, og hom.
Kmme irema ebenam dddeomiLand, og da Claus paulsøn ogde,
mu a a me ome tnNee,
n an ebed a agfotaturd
men Jørgen Daae Uilagde ham, soe¬
tenant og Skipperen ikkuns Livs=Fom,Undekommeil Kigbenhavn. Honse soen.
U Krveekn am ærNde
viror, og on Varn bive de. 3im,
Em uu Aufe
de 17 Ullgemed en Strmand var doe,

4a følge md ham. Skidet blio durine,n
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vnd, og sevlede Jørgen Daae derpaa igien
Vardehuus, hvor han ankom den ste Juli.

Som han her fik at spørge, at nogleMNeyer laae i Findmarken og dreve Hval¬
ferne, forføyede han sig didhen, og ved sin An¬
it Temervigen den 17 Juli bemægtede
vin Biskaper paa 200 Læster, som indehav¬
1ø Orehoveder Tran, saa og den 19 udi
rldgen 2 Biskayer fra St. Sebastian
WOrehoveder Tran; Deablevedømte til
e Biøbenhavn, og Bytet delet, hav
m Kongen og dem, som havde gior Byr¬
den 3die blev frigivet. Den 26 Ang. kom
den il Riøbenhavn, og 3 Dage derster
elandose og Brae hængte Vippen v¬
de 9terPort, men Skpperennedenunder i*.

vat 1sts den 4 April seylede Capitainaneured; af Hane Raresks Orogs-Skbe,
Abesøge de riordlandske, Færgeske og
ddgse savande, un der vær mer ak w¬
ogfeolede han hiem igien. Samme Aar
gen Rornber af Sunde i Anster
deWsden el Lands igtemem FrankereBistechen, og ankom Captanen US.
deale, for a hude nd Biskeyerne.
vindgaae en Coraa, eftær sin InskrursBd Uhgthon sker se Dor ho¬
Arndigeg ned demn kiunde konme 1D¬

Mm 2 cord
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cordt begav han sig den 29 Decembet o¬n
HiemReysen, og ankom til Bordeaur oo
Janaarii 1617, hvor han kom til Accord im¬
Biskajer, navnlig Jan Lonighem som¬
vede at forskaffe ham 18 Biskajer, som —
vante til at fange og dræbe Hvaler, hvilt e
deres egen Bekostning skule komme ti Ane¬.
dam; thi Greven af Gramante vilde o
stede dem at fare ud af Landet, medmindre¬
skulle give ham store Foræringer.

Kpem Samn n KK6.
ptainen den 23 Jan. sin Reyse il Sem¬
rin, hvorfra ban gik over til Engellawd,

9v
ankom siden til Amsterdam den 18 Fe¬
hvor han forefandt de ham belovede ))
skajer; han gorde dervaa alting klar sog
og begv sig med dem paa Hieme Fom.

4
Tiøbenhavn, hvor han alkom oen gg.
og var saa den første, der hende Hvalen
gere id i Danmark; Han redede sid en hæm Eea oinvSe
var laan i atbefare Ostindien, vaon
maa æm Imna rrrnærdee
ser bænde aht opr 100d Rdl. oom.
æ ua Arbe ulænse,an Gn Sar aded
gode Bødkere havde været i Forraav 4un E STIESEE
Munk anbefalet at lade flye og farog“ n¬
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vende Skibe: Christian, Riøbenhavn, og
Hresund, som vare destemte til Ost=Indten,
vrnl som han ey kunde komme til rette med de
dkommende, og ham ey blev holdet, hvis var
Vet, somtes ham, siden Hans Kongel. Majest.
vuns havde laant ham til Compagniet, at han
ogr pligtig til at tiene dem; Hans Majestæt
„oerpaa saa naadig, at fritage ham for saa¬
m Reyse, og befoel ham, at oppase sin gam¬
Seneste; imidlertid indskjød han dog i dette
MCompagnie 300 Rdlr.

Aar 1619 den 9 Majer den Sl. Mand,de Hans Kongel. Majests. Anordning, med 2
, Tenhigrningen og Lamprenen, be¬
edemeds, Mand, udseplet fra Riøben,
gen, for at opsøge den Elord=Vestindiske
vige. Hvadsig paa samme Revse bar tidra¬
de findes rykt udi en sille Tractat for sig selv,
oae Slutningen paa Revsen denne, at han
Meden 4 Decemnder 1820er ulbage kom¬
de esteradende Skidet Senhigrningen i3,Nooge. Prsner ded.

Sanme Aar, in Febr., haver begge deMe Kover, Kong Chrskian den Firde
Fons Gustavus Adolphus boldt et ven¬
oMede i Halmsted; og kart deresteæ ersam¬
Birøangke Kfhrn.

Mm3 Aar
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Aar 1621 var han af Kongen forse
til Holland, for at antage Folk paa Ost¬
dien, og havde han med sig Hans Kongen
Majests. Pardons= og Benaadnings=Brev F

alle dam, som af Danmark og Hlorge, o
af Hans Majests. Tieneste vare undvigte ie
at de, som ikke havde begaaet Blodskam oo¬
Mandrab, sikker og fri kunde komme i Lame¬,
igien, uden derfor at tiltales.

Aar 1622 haver han været i Horge g,
efter Kongel. Ordre udtaget Baads Folk fing
sterlehn lige til Bahuus; da han om ae¬
sken hremkom, er han udcommanderet med Se¬
bet Pielleblader at convojere det Ostingen
So dæeundenlun u CmuuNdsS.
de paa 23 og en halv Grad. Paa Hiemgen
sen mødte ham Hans Majest. med Skidet F¬
lenria og andre sker Skibe, da befol gen,
Majest. den Sl. Mand at følge Foden i1l 2.
gen, hvor han forblev til Herre= Dagen vgt
me, saa at han i Aug. hiemkom,

An uanam SmmtrNde
idet af Sl. og Hovlovlig Jhukouede ign
Christian den Fierdestistede Skiørreren.

Aar 1eag er han som Amral so g.
Skbe, Heror Sabril., Lavehoere
Salee aree ian udnge,E
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varvand, at tage paa Russerne, som Aaret
iden havde fra det Danske Compagnie taget
vget Gods, som skulde til Pursora, saa og
haa Kusterne forholdet sig utilbørlig mod de
Banske, sa taget dobbelt Told, uagtet den Kust
Lapland tilhørte Danmark.

Han kryssede i dette Farvand fra 5te Maj
vul 26 Aug., bragte Kongen godt Bytte hiem,
Sgorde Lapperne ingen Forfang, men bevii¬
oem alt der Venskab og Befordringhan kunde.

Samme Aar om Palme=Søndagbrænd¬
Jergens Bye af med alle, undtagen Bryg¬
dd Iiden begyndte yderst ved Stranden, og
nøerte ke førend ved den første Stue paa
Bigen.

Dette Aar er ellers ved Aggershuus oggneberg fundet en Solv=Mue saa rig,
71l0d Lod Ærg er afutret 8o Lod rent
e som overgaar Speie Dalrs Prøve;
oden, som for har været dengamle Sme¬
aebleven anordnet til at være Mynten.

Nt 1824 er den Sl. Mand udi Fer.aud forkende Ul Ppommeren sor Lommer.
etanage, med hvilke han eg hemkom:
Vhoe Poske, Anden Calgs bes hon Pul¬
Sotonigene.n Boypen, ser alor.

I1e
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Hertug Uldrich en Summa Penge, som 5
skeede den 23 Marti, dog fandt han den Se¬
Herre meget svag, som han og ved Dom

samme Dage afgik.

Den 27 Marti derefter blev han i Pe
udcommanderet med 3 Skibe, Leopatse
Passan og Gribben, for at besøge den Ro¬
landske Kust, og for at bemestre sig Fridoen.
og dem, som uden Hans Majests. Pad
Farvande sig opholdt.

Aar 1626 var hancommanderet songg
miral med s Skibe paa Weser=Sromimen
AdmralSkidet Piellebladet førte han Fe¬

Mlaurin Pring Havhesten som Bir a
ua Wumn Sradet LamdFe
ge Juul Trøsten, peder Kieldsen boem¬
Lamprenen, som var det 6te Skib.

hleman mnmSS
sm virelg i sin Tidharvære enstor F.
o 2 Gmm a SGgfRNEe
t ma t a LtaSNRNEe
egnet, og haver han eo længe overtoeg gn
m une Ko IRRNE
o a m Kogsn udg
saligen i Herren hensovet.
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Historisk Beretning

Om

Friherren,

Vle Rosencrantz,
til Egholm og Enggaard,

ider, Kongelig Maestets Geheime.
Etatz= og Justitz=RaadMkandene fortrædeligheder og

Proces,

For det af ham udgivne Skrift,
kaldet

PPolegia Nobilitatis Danic¬
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i sin Lese= Sme on Sge¬
cantz staaendeher ses sukken i Kuaber. *
ning, som hanForredeligheder deme lerde Pere (og o¬
or et af ham paa Prent udgiven Skrindg
der Navn af Den Danske Adels Hoolen
Skrist, ere baade, den lærde Verden hem,
kende, sa og desto mærkværdiger, so
Slags her til Lands sielden ere forefaldem

A

(C9 Tes hr o kuder hude ngen. hol Fg e.
o Arn n a  meS
dans Dännemarkiske Geschichte paa. 557
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At meddele Friherrens ordentlige Levnets¬
Veskrivelse, har Rummet ey vildet tillade; Jeg
M derfore her hellere fra Roden af vildet opta¬
Fdenne Sag, og oplyse den med sine behørige
nndtil utrykte Bilager, heldst da den dog er
au betydeligste udi denne Danske Adels=Mands
Sger.

Friherre Ole Rosenerantz havde til Fadervl og Velb. Mand Holger Rosenerang til
vinminge iSkaane, som vel maaskiles fra
der foran i Seprember=Maaneds Hæste
idte Hr. Holger Rosenerang ti Rosen¬
id, dervar en ser lærd Herre. Friherens
dge bar en simpel Heremand, men den ber
ade Hr. Ole Rosenerang blev af Kong
skan den semre opløstet i den Friherlige
Bistn g.

verlderrens Fader havde en slem Sag medden Lund D. Mede Jensen Mmeddel¬
øder sidenpaa enbesonderig Maadebleoheo¬
vad hans Søn Frherren; Da ust dene
doer en HovedAærsag til, hvorfore Friber
dden saastrængeligen blev ikalt for sit For¬
deSkest, vil seg ber med en Andens Ord

gedemke tifome udekiendte Esterrermning G):

Hol¬Nn33.Snne sgnde. Fr. Crskern Lusk. Nen..
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„Solger Kosenerang til Glimminge
„Skaane havde kaldet en Student til Præs
„den Tanke, at han skuldeegteenafhans FruesP,
„ger, hvilket ogsaa Studenten underhaandenske
„„have lovet, men da han var ordineret, s
„han sig at være bedre tient med Enken iFm¬
„„det, og ægtede hende. Patronen lod hamhen
„„fore tiltale, som den der havde brudt Egtesrto
„Løfte, men som der var blot Formodningt *
g„intet Bevis paa, at han havde givet nogetke¬
gte fra sig, blev Præsten af Biskopen og bo¬
„de=Modet i Lund frikiendt.

„Over dette at Rosenerang ikke sit F
„Harm stillet paa Præsten, besluttede ham
„hevne sig paa Biskoven D. Mads Jeo¬,
„Æiddelfart. Han tog derpaa en Marren
„Dag iLund tvende unge Herremænd med gen
„og gik ind til Biskopen, ligesom for at bog¬
„ham; Biskopen tog vel imod dem, og ratm
„de dem, skjøndt de havde taget noget vel sige,
„førend de vare komne derhen.

Kav e ee in uas dge¬
„Rosenerang, at Musicanterne skulle bente
„os spille for ham, men Biskopen undskodte neg
„sigende, at saadan Lystighed var ham ogge
„Huus kke anstændig; men Rosenerange
get Vink al sin Tienere, at han skule Fem¬
„Mustaanterne Da mu dise kom og some
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Wilde Rosenerang haft Bispinden op at dand¬
M, men hun undskyldte sig med hendes Alder
o9g Skrøbelighed; hvorfore han= tog fat maa
Wotteren Inger Margrethe, begyndteatfan¬
Me, og medhandle hende paa en grov Maade.
iskopen blev derover ivrig, og talede Rosen¬
rang haardt til. Imidlertid vendte N.tven¬
de Herremænd sig til Døren, og gik ud; Her¬
vid overfaldt Rosenerant Biskopen, kastede
Nmneed paa Gulvet, og slog ham med kuytte¬
oeRæveri Ansigtet, saa at Blodet fusede ud
vunde af Næse og Mund, og gi saa bort.

Öiskopen begav sig ligesaa blodig og ilde
vred, som han var, strar over il Risben¬
ndoen, sk D. Fane Resen md sig, og gk
Æsamme Skikkelse op paa Slortettil Kong
Nisklan den Fierde, forhviken han klagede
an Vod ham var sket. Kongen befalede
gaa den Sag strar at oddeles ved Renen,
Holger Rosenerang il Here Dagen bler
grtel en Mulet paa 1000 Rdk. (e) Der
Meat Rosenerang, esterat Dommen var
den, skal have sagt, at han endm vides¬
HoRdle., om hanmaare gve dengam¬
Strn, sakadedr han Bikoppen erene

end¬
Nn4

dr. Viskop Pontoppdan sætter 3000 Rdl.
ereter ogsaa, at dise Penge Bøde have været
drste erund til Frdercheborge Skoles Indreat.
de. Ser Dänsche Krhen Hiljorie Tom. 3ucg. aº.



562, Hr. Ole Rosencrantz.

gendau saa meget. Da saadant blev Kongen
„forebragt, skathanhave sagt Jadersom jeghe.
„dehaßt saa mange Svogre i Retten, som Ho¬
„ev, saa havde min Præst D. Mads vel som
etlanden Dom.
ag 2

)„Det gik siden underlig til med dennesge¬
„Ver Rosencranges Børn; Især var den oe,
ste og beste af Børnene Ole Boseneronn,

„mærkværdig; Han var en lærd og studerei gg
gre og blev af Kong Christian den Fom¬
„baade giort til Baron og Geheime=Raads *
„da han i Fortalen til sit Skrift, kaldet dee
„gia Nobilitatis Damcæ contra Joh. bom¬
„mem, bavde anført Christian den Tro
„Ræmente, som detbeste Mynsterfor Resem.
„udrog han sig derved megen Forredeligen.
„Thi forbemædte Biskop D. Mlade V.
„sene Søn, Mlichael Wibe var soingt o
„Gang Premer Mimster, og i stor Naae o
„Kong Chriskian den Femre; Han sk sgm,KeeLsete Sat afndgeg
over 40 Poster (), som anstødlige ogn
Krnknn a anaa u♑88„on, hvorved Ole Rosenerang ber bngen
„Fisealen, domt fra ale sine Embeder F.
J emsbmag amNe

oerierdebue eecru.
ra me ud og Lalni hom alsh oge,
ter trykte Bielager.
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ne opholde sig i Kiøbenhavn, og at han skul¬
det kevocere sit Skrift, som derpaa strax blev
Reboceret. Og er dette mærkeligt, at da Ba¬
vg Jens Juel, somvar enaf Comssarierne, ikke
vønlde underskrive Dommen blev han derfore til¬
vues men han svarede viselig, at han ikke hav¬
de set nogen Lov eller Forordning for, at no¬
del kundeforvirke sin Hoved=Lod, uden han til¬
dige fowvirkede sit Liv; han mente derfore, saa
Nrnge Gle Rosenerang ikke kunde dømmes
vid Livet, saa kunde han heller ikke efter Lov og
dderorduinger dømmes til at have forbrudt sin
Medcod, med mindre at Kongen, som Lo¬
ige Here, selv derndi vide deedere.

fnidlertid døde Öle Rosenerantz nog¬
iod Maaneder derester af Sorg og Bekym¬
ide og han maare af D. Mads Jensene
Son. Mlichael Wide, undøjede, hvad hans
vide Holger Rosenerang havde forbudt

—idd Wibe Fader D. Made Jensen

vo denne Beretning findes korteligen dende Histores Indbod. At forstaae samme
dhedre kand følgende legges til en Profee¬
Jyneborg, navnlig Johanne Bund,gkor Ulog af den amndeloe Ojskrke
ogse Mndgr. led hoken hen fom¬
*der foresar Latmsk Tilegnelse=Skuist frmbar
Mndeherskan dn Lmre, son lnl sn.

varnf
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var Cronprintz. I dette Tilegnelse=Skrift sræd
ke Forfatteren at bevise, at den nyelig i Dam
mark skeede Forandring med Regieringen ey bo¬
noget nyt, at det nemlig fra et Val=Rige o¬

bleven giort til et Enevolds=Arve=Rige. A —.
vise denne Satz, betiente ommeldte Bund Fe
af følgende Sex bindende Skiel.

1) Ar de nærmeste af det Kongelige hou¬
saavel bestandigen, som og ueomgængelig hae

at
fulgt i Regiæringen, og det endog saaledtd
end ikke de engang havde kundet forbigaaes Een
man enten ey havde anseet beqvemme nok o¬
øre Scepteret, eller som for andre Omstænden
der ey havde været de Danske synderlig tærkene.

oSe AEE agSSMN
Følge i Regiæringen.ugs

3) Det 3die af de Umyndiges.
9 e an KBsenaaiee

hvilken Danmarks Rige nogle Gange harve
ret deelt blant de Kongelige Børn.

) Det Fte at Riget ved en Koloeo ien
Villie er bleven givet bort.

9) Det ste og fidste Bevis tuge hom,
at Kongen haver havt Magt og Retighen

Øiktvælge deres Følgere.
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Disse saa korteligen anførte Beviser gien¬
rugaaer Forfatteren meget vidtløftig, lader sig
Vingen Umage fortryde, at eftersee saavel vore
vuinle Danske Krøniker, som hvad Lovkyndige
Sndre Skribentere derom have ført til Papir,
vvormed han styrker sine Satzer.

At smigre Hoffet desto mere, havde Bu¬
omed adskillige ingenlunde vel betænkte Ord,
vektild den Lykke det var for Danmark, at Re¬
ingen var nu alene beroet udi eens, nemlig
aggens Hænder, og at Adelens Halse, som
Akriver, vare bleven bøyede under Aaget, it.
Nous Friderich den Tredie havde mu bekom¬
Lehlighed at straffe Adelen for deres megen
deab, og havde derfore af Herrer giort dem
Ven.

Naar man betænker Tiderne, fatteslet¬veat saadan et Skrstvar meget ufordøye¬
gge dendalevende Adel, og en grm Tdsel i
SRger; Den bude følgelig Uges ud, om
dronk sorernde.

vet havde til den Tid været en uskatter¬derliched for Adelen, men dertosogen —
vidg Skade for de øvrige Stænder, at Ae¬Nton ogkrude. Lonndssknlgr hon.
dotdeolr on onke. Baor olalers E¬
egewesen sø og Kongen. Demd guve

de
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de sig berettigede til alle Fordele og Herligheder
naar de andre Stænder saa godt som ene mam
te bære Byrden. Nu derimod var Tiden kom¬
men, at Fordele og Byrder skulle deles lige bime
Landets Indbyggere, og at der herefter ey ko¬

i4de saa meget sees efter Byrd og Afkom,
hvad Forældrene havde duet til, som hvad Fe¬

elv duede til.

Adelen havde misket deres beste Klendon.
derudi maa man tilstaae, de efter udvortes a
seende vidste heel vel at finde sig, troligen som¬
de selv indsaae, Fædernelandets Velfærd mg,
beroede herpaa, saa og fordi de ey saae F
Stand at afværge den forestaaende Forlid E

at sligtskulde dennem bebreides, var ligesaa oe¬
ligt, som utaaleligt. Dette var den omme,
Plæt, og jo friskere Saaret var, so mere me
det ømme dem, naar nogen stødte dersam¬

Frherren le Rosenerang tog sigoon
at stoppe Munden paa alle dem, som bamm,
mene at have skumlet over den Danke F.
Blan dise ansaae han Buno for dens seo¬
densomemneste OphavsMand. Hanen,
denEnde et saa kaldet Forsvars=Skean
den Danske Adel paa Latin, som unde a
srust apologia Vabiltate Danier blomge
Lybek Aar 1681, 1 Ark stor inQvaro. oo¬
vdhar han sat et Tieønese= Skrist i genK
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Christian den Femte, der er saa vidtløftig, at
oet folder 5 Ark.

Ibemeldte Skrift er han meget bitter imod
Huno, hvilken han ey nævner, uden med lut¬
udsøgte Skields=Ord, og ellers medhandler
vuul daa en meget foragtelig og særdeles nær¬
gende Maade. Han tager hans Ord for sig
ad han opløser, og afbeviser sommesteder med
vids god Grund. Dette havde vel og derfore
olevet tagen Friherren saa ilde op, dersom
Mey iblant kand spore, at han, skiøndt paa
del simn Maade, giver en nogenlunde Mishag
nende med da værende Regiærings =Maade,
ved at rose Kong Christian den Tredies
rgtmente overmaade, lgesom vide foreskrive
Brstern Regle.

Dette Skrift blev da en Aarsag til Fri¬vrne pasfilgte Forred, som ved nøye Un¬
dgnng vindk findes ser at grunde sig her¬
4.

⅓ Havde han Geheime=Raad Wibe tila. Deres Fjendskabskal have reyst sig deraf:
enderang agede Wibe inge, fordi hano
a gammel Adel, og Wibe bar Had ti
geren baade for dene, saa og for den oven
de Sreg, Lriherrens Fader havde spult
iat Fader Bistop Made Jensen. A hevme
ganme Skade fandes ber et opprigt
grend, nan forestle derfsert 2) a den me.

Re¬
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Regiærings Form var endnu saa spæd, at h
ingenlunde kunde taale noget Anfald, ibvor sti¬
det end var; Man burde fortænke Friherren
detmeget, at han som en Kongel. Geheime= hoe
vildeladeetsaadant Skrift flyve ud i Verden o
Folkvilde anseeat indeholde Ting, der var til ho¬
Konges Forringelse og Regiæringens Nachoe
En Commissionblevderfore sat, sombestod ge
6Kongel. Geheime=Raader, Hr. Holger Wimn,
Æiler Holk, Friherre Jens Inel, Ove Jom,E
Erich Banner og Diderich Schult.

neral=Fistalen fik Ordre paa sit Embedes Zoee
at tiltale Friherren, Bogen blev confilgvem,
og den i Commissionen afsagde Dom trytt e
deelt iblant Folk saaledes, som det alt nælme,
kand erfares af efterfølgende Documenter:

Efterat Friherren, Hr. Ole Rosenerann.
selv egenhændig underdanigst havde indleven
Hans Majest. paa Kiøbenhavns Slot singe
logia, revste han noget derefter, nemig en
den 13 Ot. fra Kiøbenhavn til hans Lom¬
Eem onkmn Cærm ad S
dorf sendre en Epprese med følgende Mon¬

Høyædle og Velbaarne Hr.
Geheime=Raad!Im Snanr an glæNEe

vde, at Hans Majest. migalernaadist o.
anbefalet, Cders Exelene at alsige adse.
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iag Hoffet skulle entholde, indtil de sig paa nog¬
Puneter, som i den Bog, de seenest har ladet
Mde, findesindførte, om hvilkede meddetførste
auns Kongl. Majests General Procureur skul¬
vlve tilkalt, havde erklæret; Saasom eg nu
a Geheme=RRaad ihans Huus, hannem den¬

Duns Kongel. Majests. Villie at ankyndige
for hans Bortreyse til Egholm, forgiæves
Ahaver, da haver jeg ikke videt undlade E¬
d Exeelene denne Hans Kongel. Majestæts
* alernaadigst anbefalede Commission ved
demprese Bud at lade notifitcere, protesteren¬
a det giør mig hlertelig ondt, seg Sders
lene ey kiærkomnere Tidende skal lade vide;
dies stedse forbliver

Eders Excellences
Bonhen, tienstvilligste Tiener
Vd. egt. F.GERSDORF.

Efter foregaaende Skrivele forføyede Hr.SResenerang sig fra Lgholm, og kom
2 Ort t Riøbenhavn, hvor hanfofar¬
Vtl Hans Majest. lod overlevere esterskreo¬
in alerunderdanigste Suppligve:

Allernaadigste Arve=Konge
og Herre!

Efterat Eders Kongel. Majest. af Høv=KoneSunst og Naade Alernaadigst haver bevis
Stan. Konel. Aogst. Armedenisk.

og
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og pligtskyldigste tro Tiener mange høye og sion
Velgierninger, hvorfor jeg Eders Majest. aldti
noksom kand fuldtakke, og imidlertid ingen ♑
fasion er præsenteret, hvorved jeg i nogen vike,
lig Tieneste har kundet udvise, som jeg getm¬
avde ønsket, Eders Kongel. Majest. min aie¬
underdanigste pligtskyldigste Taknemmeligpe“
saa har jeg dog ved den Apologie, som seg mm¬
adskillige udlændiske Authores, som med stotme¬
Spot og Despeet har angrebet vores Dam,
Nation, Eders Kongel. Majests. tro Undersane
tere, og især Adel=Standen paa Ære, Navn ,
Rogte derved søge Levlighed at give Eders Kongen
Majest. et øyensynligt vis Tegn og Prove o
min alerunderdanigste og høvepligtskodigste a
fection, at seg bar, efterEders Kongel. Maen
høye Meriter og høypriselige Regiæring, ioe
meApologiemed størsteBillighedog Sandkerne
hedlignetEders Kongel. Majest. veddenalerien
meste og beste Konge, som nogen Tiud bat)
giæret i Dannemark, nemlig Sders Kongen
Mas ag Inbam an LmsEe
den Tredie, som blev kaldet Kong Chele,
den Gode; Og saasom Eders Kongel. Paer¬
i lige Navn og lige Godbed, Fromhed og g
Smsegs Kee a gtaanSRNNd
enterer Høvbemedte Kong Christian den E
de, og ale og enbver af os, edes Folen
Mak m unesam an æRnd de¬

gaSmese mmGNS
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vest. Kong Christian den Femte den Go¬
*g og af Hiertet ønskede, at Guld, som lod
A høylovlige Sl. Herre Kong Christian den
Vedte naae en høy Alder i sin Regiæring, vil¬
ogsaa naadelig begave Eders Kongel. Majest.
Wet langvarigt Liv og lyksaligt Regimente, til
vts Kongel. Majests. kiære tro Undersaatters
ae Glæde, og til diske Rigers Forsvar og Be¬
rrmelse; Da, paa det Eders Kongel. Majests.
ae Godhed og høybderømmelige Regiering lige¬
detl hos andre Naioner, som den af alle og
ver hos os er bekiendt, og den inderlige Af¬
o, som viale Eders Kongel. Majests. Un¬
voerer bær til Eders Kongel. Majst. ved den

egromnhed og hoylovlig Reøjærng, ved hvile
eders Kongel. Majeske. Avekande og Ri¬
ogu ale Eders Kongel. Majests. tro Un¬
igtrer regjæres og beskærmes, for alle andre
ode kunde udhrdes, haver seg veddeme
ggton sogt Mdel al at lade paakende mun
uderdangste varkeular fiore Afterion og
ddenmneliøbed, for denmig af Sders Kongelig
*st bevlste høve Gunst og Raade, ialer¬
Mngste Tilforsigt, saadan Sders Kongel.gste. høye Gunstog Raade medmø dermed
den at ansevere og broge; Saa mua
Viske uden størse Sorg og Bekomig
Ne, Ken eler anden soredes KongeldL  a vm læøre

Oo*.
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noget skulde indeholde, som Eders Kongel. Ae4
jestæt kunde mishage, at de derved kunde§mig Eders Kongel. Majests. sædvanlige4og Naade, som jeg mig for saadan min
meente Flind og Forsæt allerunderdanigst foroe.

K
ter, naar det for Eders Kongel. Majesk.
gen bliver efterseet og expliceret; Da,
er min allerunderdanigste høye Ønske og Beø¬
ring, at Eders Kongel. Majest. kunde kome,
en ret og sandfærdig Kundskab og Erfaring,
samme Apologie, saa ombeder seg paa do
lerunderdanigste, om det maatte behage Co¬
Kongel. Majestæt, at forordne nogle fornge,
lærde Mænd af vores Danske Nation, som m
decensurere og examinere mit Seriptum, ooom
selv, til at giøre Eders Kongel. Masest. io¬
ig og sandfærdig Relation derom, iog o

igt Haab og vise Tiforsigt, at fo o
underdangst og ufelbar skal give og giør a
ogfuldkommen Fornsvelsefor hvert Od, Fo¬
og Prikke, som derudi findes, og at fog e,
Maade kke ved offenlig Proes og Aiunen
LandesRaab og Roe mig ilstørste Decstog,
uforskydt skulde forfølges for mmøøde Joto.
og Vile, at seg til e underdang Tatom
lgchede Tegn for demig uaadigt Loin en
Kongel. Maestes store Velgjerninge dor moem
utæm Sptn ioe uarsEge¬
Em Smd maad unurd Eegeg

oølge Dnder og hoydvig Reotand sg
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Aationer i Verden, og derved fremdeles søgt
* conservere og forøge Eders Kongel. Majests.

øust og Naade mod mig, som jeg herved paa
vallerunderdanigste formoder ogbegiærer; Saa
mesterer jeg og herhos for Eders Kongel. Ma¬
*u denne min høve og hæderlige Aderdom
ajeg snart ikke kand vide mn Døds Dag el¬
Lime) at jeg saa sandt Gud skal være min
vet naadig, ikke ved det ringeste i denne 2
degte at have forfattet, hvormed jeg mente
uunde giøre mig Hans Majests. sædvanlige
*Rongel. Gunst og Naade uværdig, saa be¬
Ifommoder seg herved paa det alerunderda
Meareders Kongel. Majest. biver mig freme
an naadig og god Here og Konge, saa¬
dedog nu hermedaf mi uderste Hiete for¬
aet Eders Kongel. Majest. det samme, som
SAbologievdrofkigere mdeholder et lange
eeog Lonet, til at uydeog naae Høybe¬
ae Kong Christian den Tredies og Go¬
doge Aarog Ader, og et lyksalgt Regmente.

Ders Kongel. Majests.*
allerunderdanigste og pligt¬2..

skyldigste tro Tiener

Ole Rosencrang.

Derpaa bleve efterskrevne SporsmadleraMtona pder SnrenesbLrl
le¬Oo 2
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leverte den 23 Oct. Da han dermed kom me,
Hr. Ole Rosencrant, mødte han ham i ho¬
Gade=Dør for Hellig Geistes Kirke i Kigben
havn, hvorfra han fulgte ham op paa sit Fo¬
mer, og der overgav dem, forsikkrende derde,
hvor uklært det var ham i de Maader at si¬

komme, og bad, han deri maatte være undteioe,
samt ikke derfore fortænkes.

Interrogatoria,Som efter Hans Kongel. Mafien
allernaadigste Befaling forestilles Po
Excellence Hr. Baron Gle Roseneren

tilhansallerunderdanigste Svat “
Erklæring.

1) Om Baron Ole Rosenerang voen
det Serpuumn sit at være, som Aar Cim
inato, under hans Ramn, og hos Fm.
Apologia Nobilitatis Danicæ?

d omnrm emrNe
a min Sar a BLmrndeg
er supprimeret?

Iror Unnerei ign aat Eeg
3)umensirere ester Konge. Forovoingen

end det til Trykken blev udleveret:§
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9 Omendskiøndt det var Hans Kongel. Majest.
Vimod, at Baron Rosencrang haver skre¬
det imod dennem, som kunde have divulgeret
dget til Eioblessens og □arionens Despect,
sog kunde Hans Kongel. Majest. dog ey vide,
a hvad Aarsag han haver giort saa mange
Bgressioner i sit Seripto om adskillige Ma¬
vder, som Sagen intet vedkom; hvorfor Au¬
vor vilde forklare, hvad ham dertil haver be¬
Legere

dem Aurhor mener med de Ord, som
nder i Titulen: Alioegve infensiclmor ne¬
iete Hoster; Esterom det hele Skrist er
ngerer imod Irenæum og Bunonem:

Nen de mange ere, som Fol.; indfeøres
voe af ham at havebegiæret at skrive det,
Jrdrumn, og om han mener demed den
didge Stand, om hansiden seter

Shar md norn bær anferet, o Ulst
ae Seiprun, førend det blev mykt, og
rhan hodt Conferene meddem?

7hod AorfeArhor (ke her ger Hos
vget. Majest. Situl ald a Majestær,
dder idise Tider brugeligt, og ikke Castie
agnmo.

2) DenOo3
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Den Udskrift af Adelens Apologie imod o¬2)
gemeene Mand, som han Fol. 6 sætter atm¬
re opsa efter Christ. Terrii Formaning, *)
endnu at skal findes, maa fremvises?

10) Hvormed Autor vil bevise, at Chrie¬
nus Terrius holdefor biligt, at Adeleonme¬,

en retmæssig Frihed burde conservere Ee¬
Navn og Æstime ubeskaaret:

11) Til hvad Ende Auror sætter, at Fe¬
Majests høye Dyder vildemed Tiden ingen
saa længe Hans Kongel. Majest. nædrig,
MaraKæd Enhue a emNdie
Raad, som elker Gud og Sandbeod.e
Aurhor mener, at Hans Majest. ikeF.
betient af saadanne?

2) Horfore Antor udfører det, at dem
ost Amams Cnd lænNdEe,
aamæ maaN
iemn egte g A ase
Jurisdiction?

1g TlbædEne Anor sa Bdlostimne,
før om Chrst. el Royerng. oou.
dete Pridilegia og Benaadninger, aoe¬Kon e Sad egeg
uærd inasadrrnsegdesoraasoøet, hvilke. Beoydesker ige.
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ogge nok, men siden, naar de vare komne
Adehøyeste Bestilinger, undertrykte de Dan¬
*e, og formerede deres Lykke med LandsensS.,

d Hvem Autor mener Fol. 4 at være Aar¬
og, at Sumptuariæ Legesikke udkomme, for
* hindre Folk, at deres Midler ikke unyttig
vimumeres, hvilket han erindrer i sin Tiid at
Resker:

, Hvorfore Autor saa vidtløftig i sit hele
Jriskt repræsenterer en ond Regjering, og
adEyderfindesderhos; Særdeleshermældes
d Byklere, som gemenlig til Hove sindes,
g hvilke Regentere blive forførte, allege¬
derchos Pieronis Exempel, som for Sand¬
Mearrog saadanne Folkes Angivende?

Lil hvad Ende Auror sener, at Konger
* Fyrster, som vil eftertænke det, bør at
ide Indfødde baade i Freds= og Krigs=Li¬der

oikke Fremmede, hvilke beskrives i ad¬idge Maader at gjøre ond Tjeneste, ogkal¬
d Sdleati leporen, og hvem han mene
mned, eftersom han siger, at i vores Øi¬
iundeleantgksere Prever deraf end tilsornd

R Anror roser Christ Tærium aban
aag vel ordinerede alting ved sit Rente=Kam¬

mer,Oo 4
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mer, at Indtægter og Udgifter kunde some
hinanden, betroede dertil Rentemesteren *
gammel Dyd og Troskab, og endelig for¬
drede Skatterne og Tolden, staaer vid F
Værd; men at han sætter, at Christ. ztu¬
ret judicerede, at umaadelige store Skalme
om med Haardhed indsamles af Undersaaen
ne, tilføyer Regenteremere Eftertale end Som¬
ke, og forer over dem Gulds strænge Pr
synes mere at være her, saa vel som aing
andre Steder i Bogen, Auroris Jie¬,

um, og ikke Christ. zrü.

18) Ombancpholder det for Hans Kongel.2.
e Sad Dén amS¬
at indføre, at hvis forrige Konger hanvde
deres Vaaben erobret til Danmark, ohe¬

med ringe Umage af Fjenden frataget

19 Om han hoder den Poltie og Resirue,
Maade, som han siger a Christ. zrinde o¬
de mdrettet i Danmark, at være den o¬
beste Regiærings Form?

20) Hvormed Anor kand bevst, at be.Fen.
Uuger. Frderias Cronborgoskiege.
bleve iforige Tder af de Sperndke iiogen.

onnoe. SRoe.
formedelst der vare

commnderede? I
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*) Om han holder Corfiges Sag mørk, da
den Høyeste=Ret anderledes befandt den?

*) Hvorfor han mod Høyeste=Rettes Dom kal¬
der ham Ulfeldr &c., roser ham pag. 38, og
siker, at han var Probitate & Humanitate
Arus, ap; omnes excelsi Ingenii Dotes in
Alderato habebat; Siden bruger de Ord:
properam ipsiu= Eversionem, ut impae¬
2 Uili Crimina; hvilket synes, ligesom at Au¬
de vilde statuere, at ham var skeet Uret ?

2 Hvad Betænkning Auror har haft, med
aat vidtløftig at indføre Corfiges Brev til
Nelen, helst hvis Corfig mælder derudi om
d Sl. Konge, at han førte immoderat Re¬
gring, og saasom vilde holde alle for Træle,
Ivar forført af fordærvelige Raad ic., hvil¬
del burde være udelukt, helst esterdi han
viger, at han for vidtlsfigere Aarsager ikke
ant divnlgere samme Brev:

* Jm Auror har Corfiges Brev m Orige¬
ae da det fra sig at levere, Om han har
und en Cope deraf, da spørges: Hvorfor
at ester Chartegve vilde divnlgere saa skam¬
gerBry,

din Auror fortyder, bvis han propev.
* Studio &am Oblervantig erga Regem

giortOø5
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giort haver, eftersom han pag. 47 siden e¬
ter: At hansintempestivafide pectonsL
stantia kostede ham nok?

26 Af hvad Aarsag Autor saa meget benee,
sig at bevise, at Regnum Daniæ hat de
electivum helst formedelst et og andet E¬
derhos indfores qvod fæminæ paese e
perio Danis indignum?

2d Eu hmeert hn gm m Ka6
og vidtloftige Beskrivelse af adskillge Toe¬
ners nelykkelige Tilffald, og som han siden¬,
ter, at der skal være Regentere en Ler
hvorledes de skalskikke sig; Spnes vil —¬
u n æte A a ersturm SmuRrRNEe
og vise dem den rette Regiærings =Maade
for at refutere hans tvende Antagonisken

2 Aeemad ren ankrese
Historierne, hvoredes ondeRegenerso,
raner ere uelykkeligen omkomne af Foe.
og deres Undersaatter tage Aafsaoe Au
onde Regiæring at rebellere?

429) Om Auror vi generalter have some
at ingen klog Regenter bor forlade Fgpaa fremmde Fok ndpua sine coerg.
mtram een aEge

4
des Herskab?
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Herpaa vilde Hans Excellence Hr.
Baron Ole Rosencrantz frem¬
stille sit underdanigste Svar til
Dans Kongelig Majestæts videre
allernaadigste Resolution.Menhurn, d. 22

Bi. 18g.
Peter Scavenius.

Derpaa fulgte Hans Excellences Friher¬
ae Svar af Dato 2 Nov., overleveret i Kiø¬
ndavn til CanelleRaad Bølle Lurdorf
13 Nov., som ikke giemne vilde det antage,
vedermed have at bestile, for at overlevere til
e. Barser.

Mndermaadigste Arve=Konge og Herre!
Efterat Eders Kongel. Majest. af Høy¬get Gunst og Naade alernaadigst bar be¬

dus edrs Kongel. Majeske. aleunderda¬
Aeolgeskndigste Vjener, mange høve og sto¬
Rigerninger, hvorfor seg Sders Kongel. Ma¬
adrg noksom kand fudtække, og undlerd
Ndeaston sig preseneret, hvorvedpeø ui
vet virkelg Tieneste har kundet udvise, som
gerne havde ønsket, Eders Kongel. Majest.
dalerunderdanigste pligtskyldigste Taknemme
id sa hoær seø ved Apolopie, somhø n
lader udgaae mod adskllge udenlandske Au¬

to¬
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tores, som med største Spot og Despect harange
bet vores DanskeNation, Eders Kongl. Majeskm
Undersaatter, og særdeles Adel=Standen paae
ke, Navn og Rygte, derved sogt Levlighed e
give Eders Kongel. Majest. et øvensynlig Kiome,
tegn og Prøve om min allerunderdanigste ogve
pligtskyldigste Affection, at jeg har efter Com
Kongel. Majests. høye Meriter, og høvprienge,
Regiæring, samme Apologie lignet Eders Fo¬

gel. Majest. ved den allerfrommeste og beste oe¬
ge, som nogen Tid har regiæret i Danme
nemlig Eders Kongel. Majeste. Sl. Fartioeen
Fader, Kong Christian den Tredie, som o¬
kaldet Kong Christian den Gode; Os same¬,
Eders Kongel. Majest. i lige Navn og ligegen¬
hed og Fromhed og ale Høv=sKongelige Loe¬
og Qvalteter saaledes repræsenterer hoobemen
te Kong Christian den Gode, og ale oo
hver af os, Eders Kongel. Majests. iod loome¬
saatter med største Billghed og Sandferden
maa kalde Sders Kongel. Majest. Kong Cgem¬
an den Femre og Gode, og af Hiertet oom¬
at Gud, som lod den høylovige St. Fom
Kong Christian den Tredie naae en hog
der i sin Regjæring, vide ogsaa naadels ag¬
de Sders Kongel. Majeste kiære to Uindenen
ter med samme store Glede, ul dise Riøerngen
svar og Besktermelse. Dapaa det Cder p¬

sodgel. Majeske store Godbed og høsbrongnen
gesRegiæring ligesaa vel hos andre Natione
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en af alle og enhver hos os er bekiendt, og den
inderlige Affection, som vi alle Eders Kongelig
Najests, tro Undersaatter bær til Eders Kongel.
ogest. ved den store Fromhed og høylovlige Re¬
gring, ved hvilken Eders Kongel. Majests. Ar¬
Nande og Riger, og vi alle Eders Kongel. Ma¬
ide tro Undersaatter regiæres og beskiærmes
ale andre Nationer kunde udspredes, haver
2ded denne Occasion søgt Middel til at paa¬
ide min allerunderdanigste partienlair store

selion og Taknemmelighed, for den beviste
ae Kongel. Majests. høje Gunst og Naade
Viis dermed fremdele at conservere og for¬
2dog seg nu siden med storste Hiertens Væ¬
iged og Bekyming har formnummet, at mie¬
vemner min Apologie meger vrangeligen for
ae Kongel. Majest. alerunderdangst har
greagskt, ogmig derved søgt at betage den høje
No Naade, som segmig deved af Sders
igt Majest. allerunderdamgstforventer; Saa
gerfeøedes Kongl. Rajest paadetalerme
neste, foreders Maj sedvanligehøjeGunst
gode, aseø ester mn forige alrundere¬
de8egserng maa eklere mg paa noge P¬
lon migaf General. Proereuren ere ble¬
gresnede, hvormed eg og allerunderdanigst
uder, at gre ders Kongel. Majest. beore
gdenhed omn hos de mig sa vrangeloøenberVg.

l¬
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lnterrogatoria, som forhen ere indførte Fo¬
vises Læseren til, og svares dektilsaaledes:

1,2, 3.) Da er her paa min allerunderdam,
ste Erklæring, at jeg til at spare Omkoinn,
ger baade paa Trykkerie og Papiret, som
tredobbelt saa dyrt her, som til Lybech, ooe
det er trykt af en Bogtrykker, ved Navn Fo¬
Schalkeng, og er mig gandske imod iie¬
eg og vil giøre beviisligt) at han ikke bat e¬
sit, og Stædets Navn deri, eftersom keine
kand etagtes, at da seg mit Navn offonng
i et Seripto vedgaaer, kunde det ikke oem¬
mig til nogen Fordeel atudelukkeStedet oo¬
det er rrykt, og at det ikke er censureret oog
vred jeg ikke nogen naadigst Kongel. Fom¬
ning at være udgangen, til at censarer
her, som paa andre Steder skal trykkev.

d Eue ag ueaag un S¬
oner i mit Serpo at bave giort, ide
om ilhører Materien, og det sfior ae ge¬,
iske Skubenteres Vis og Maner, so¬
mindelig tillegger Moralia og Exempi,al Mehode er brugelig Modar vadhane
Eremplu, det samme og alle voresStmn
tere tilforu haver giort.

(„C) Forstaaes ved ale den, somn ion
u an afa batar unf NEe.

ton og Mdel. Standen, Cders Londet. a
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sests, tro Undersaatter, udenlands, og man¬
Re derfor har begiæret det og endnu ønsker
Saa er det commune Votum, jeg siden sæt¬
Ek, at den Danske Nations og Adel=Stan¬
vens Ære, Navn og Rygte mod de Calum¬
manters, som dem baade i deres Ord og
Okrifter har angrebet, deres Bagvaskelse kun¬
de blive maintineret.

2 Im samme Apologie harseg med ingen con¬
øreret, førend den blev trykt, paa det ingen
Alle giøre den kundbar, førend jeg selv nød

au store Naade at offerere Eders Kongelig
vigjest. den selv, des større Gunst dermed at
srkene, for den store og høye Berømmelse
vun seg Sders Kongel. Majest. derudi aller¬
erdanigst og høyforskyldt tillagt haver.

Pologien udviser her werimod, at seg
ngkoldige gange og altid bar nævnet Hans
ongel. Majest. Regiam Majestatem, uden
e paa det ene Sted, hvor jeg nævner
vuns Kongel. Majest. Celsishime kegum;
Mom jeg der havde sat dagestas Regum,
ode det været corrupt og ond Latim, og jes
vter faaet Spot af alle lærde Folk. Der¬
ddevises og af den Præsation, som Grori¬
har giort de, jore Belli K saeie og dee

terk selbvtl HansKongel Majest af Frankri
Vl AteET

tisli.
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tislime Regum, endog den Titul af Maem¬
ligesaa vel der, som her er brugelig, og oo¬
ne Grotii store Forstand og Lærdom er ku,
bar o er al Verden; Dertil med er Celin,
do en Character, som altid og endnu tiige,
med Majestas tillegges Herrer og Konger Fe
Latinos.

2,10.) Med denne Udskrift skal udi al Ungen
danighed efterkommes; Og at Christian og
Tredie ikkehavde givet dem Forlov til at p
satte deres Apologie, dersom han ikkehe¬
det for billigt, at de burde conservere oem¬
Navn og Rygte, foruden at det i sig eeo¬
ris Naturæ Proprium.

r1) Det er langt baade fra mine Tanne )
mit Skrift, at Hans Kongel. Majest. F
benent af hovformufige Raad Tbialren
gien udrykkelig formelderdetsamme, dom¬
derighed i høyeste Maader berømme o
Hans Kongel. Majest. bruger isit Cegeme¬
Raad.

12) Saabomieg alene korelig ogsimdinen.
Ao IRrnehei ignr cktæn Se¬
ni gril. hoylovlige Jhukommeses Booo
uet, saa har seg herudi udføre det same¬
om pa for ikke Hstoriens Skod Aieg,

cerstn Esn imn amee
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lere, denne Post har skrevet om Christiano
Eertio, og den dediceret til høylovlig Ihu¬
ommelse Kong Friderico Tertio, som er
* lære hos Johannem Svaningium in
Pere posthumo Sreph. Srephanii Hi¬
Priographi i vore Tider; Hvilket seg og
erfor allene underdanigst formoder, ikke kand
rgnes mig til nogen Forseelse i nogen Maade.

2 Herudi har seg iligemaade forfulgt Histo¬
vud Og at der so undertiden baade her og
Mandre Steder, udi Frankrige, Engelland
2 Skorland, fremmede Nationer ere indkom¬
o somn har foraarsaget meget ondt, naar de
ronne til høye Bestillinger, og tilforn væ¬
donyge og fromme, bevises baade med
ddester Diderich Slaghech, som var en
Veskohaler i Christiam Secundi Tid;
* Meursit Ord ere pag 3s dise: Cpe.
romnodum epenreferesolet, ut gvoe for¬
aer homik obleurogre loeo edustor
ereels collocavit, vu conlistere por¬
avinogve eskeramtur, ut muina gravi.
e mor præcjpites deturbentur. lta ille
Nen selekare seesene, ækera mmen
Meungve demum ordinis atgve loed
vrerndri, muloper nonnullie etam insalter.
Sc.; Og med David Ridg, som var
Valener, it. Borweld, som teme Drov¬

ning.
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ning Maria af Skotland, hvilke vare fim,
mede, og af ringe Herkomst, men der dem¬
Magt og Myndighed, skyndede de til ondeRsam,
som Historien videre formælder; Sat *
Granvella under Philippo 2do. Kongen
af Spanien; Foruden mange andre fome¬
Tiders Exemplerer og vitterligt, i hvad troge
Tilstand vores Fæderneland var, særdeles F
end Christianus Terrius kom til Regiem,
gen, da de Lybske under deres Borgemen,
Marcus Mleyer, og andre Fremmede o
der Græv Christopher af Oldenborg Fo¬
Riget inde, hvisstrenge Comportement o¬

underrykke Nationen, Historien viderenden.

14) Saasom ingen Herre og Potemtatsede.
se og erfare, hvad Pragt og Overdaaden
derforefalder i particeulare Huse alovese.
deres Lande, baade i overstødig Gestone
Klædedragt, saa kand det ikke belervar
dres Skyld, hvor saadamt ikke remdersog¬
dres, som detser ogfomemmer, ooren,
drager eer gver tilkende, hvike sd o¬
forklaret med dise Ord: Morum Core

18) Hvorformedelst ieg vidlsfigni dome,
Spt ersemen a adenfndg
il er min alerunderdanigste Eerklerngen
ngenlimdeska sundes, at fogl derberen
oIgensteds der alermnese Unlnr ooge
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Regjæring, men allene allersidst i Apologien
a andre Skribentere, som jeg der har ind¬
fort, har giort Forskiæl paa onde og gode
Regentere, og det efter den almindelige Re¬
er. Cpod contraria juxta se posita magis
udeeseant; Til at bevise det med, at høy¬
svlig Jhukommelse Kong Friderie den Tre¬
de ikke giorde os til Trælle, som den Calum¬
unt beretter i sit Skandskrift, men tvert¬
vndd, at han var en god Konge, og benaa¬
deos med gode og store Privilegier og Fri¬
gder; Og det er engeneral Mening hos Skri
uere, at det er en skadelig Ting hvor
vidanne Folk findes hos Herrer og Fyr¬
ge, som for at søge deres egen privat
mgle, oste lader ide om andre og be¬
vtee dem, da tit Øvrigheden ikke andet kand
deend det, som de siger; hvilket og er Cur¬
g Saciri Ord, st. Lipsti og andre po¬
de Skrbeneres Mening, hvike seg og har
rrnnige, saa seg ikke har taget det af mie
dgemen er en andens Ord, som siger det
indes Jt. Ehero troede al det hannem bler
Veemen det var ondt eller godt er Taati
ooafhamudtagetalenesom etExempel.Vshar kesagt, at Herer og Fyrster ber
adge dreøs Iydføde, men a de gerne
nder: Hvilket Hans Kongel. Majest. vores
dermaadigste Here selvgjiør med sine Natve
de Falk og Regmenterne her i Landet Oø

saa¬Py 2
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saasom enhver Armee er sammensat af adkem
lige Nationer, og jeg dog i vor Apolog¬
ikke har indført enten en eller anden fremmn
de Folk, men allene generaliter melder om —
le Nationer, og statuerer det samme, som *¬
le andre Statister og in Republica forfatm
Mænd for mig har giort, at enqver Herre o
Fyrstekand langt mere forlade sig paa sit Fe¬
National=Folk, som fegte for deres Konge
deres Fæderneland, samt for deres Husrmn,
Børn, Gods og Formue, end paa Fremm,
de, som allene fegter for Penge; Og saae¬
iblant alle Nationer i Verden af den Miin
Orden findes mange brave behiertede Cae
llers og Soldater, saa kunde og ikke nege
at iblant andre Nationer og findes andre m¬

biertede og saasom Calummianten kaldet o
DanskeNation Cervo=fugaces(løbende om¬
te) saa kand de og derfor have mig undteom,
at segaf de, som af den Miltairiske Lom¬
kunde findes ubehjertede af andre Naidom,
tillegger dem det samme Lrædieatum. Lom
tos lepores (behielmede Harer) dog cme¬

god Cavallier og Soldat hermed umeenng, g
at seg endelig har fulge den samme Nenne
om ale andre, der Historiske og Poume
Materier har raeteret, at man sig best io¬
forlade paa sine egne Nanonalsole, dom¬
oger en Regel in omni politiea, om aoe¬
sesaf Caeiro, Tivio Msachiavello Ee

ge
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sid, og mange andre, som jeg og mig erby¬
ver vidtloftigen at demonstrere og afbevise; jeg
oikke har statueret, at man ikke skal bruge
remmede Nationer til Militair=Tieneste; chi
sndsom ingen Militair Herre til Kriig at føre
und undvære fremmede Nationers Hielp, saa
* bog raadeligt, at, saa fremt det skee kand,
eres største Magt bestaaer ideres eget Natio¬
oFolk, og overgaaer andre fremmede ge¬
vddene Nationers Hielp, saasom Livius, en
* de alerbeste Politices iblamt de Romere,
rodm uderykkeligen formeder med dise For¬
uer: la cavendum semper Dueibu¬
Soplagve pro Doeumentuhabenda, ne
enteris eredant auxillig, ut non plu¬
*hborie snarumgve proprie Pirum in
drn habeant, vid. Liv. Lag. 2f. 33. hvor¬
ovidere er at læsehos Tac. klist. 3 item
Sr.47. G3. stem Aunal. 314s. Tae. kust.
33. tem Cunt. 1og9. og at E. K. M. so
deAernaadigst maa vere i samme Tanker,
iuere elsker sit eget Nanonal Folk end an¬
, ragtes deraf allerunderdanigst, at C. K.
anenet ilLandene Forsbarsaaman¬
Danske Regimenter af Landfolk, saaatfes
erdangst troer vist, at ber sindes langtske¬
Neanonal= Folk i E. K. M. Tieneste ber
Jonmærk end af fremmede; er ogsaa her¬
uuden ialmindelig Ord og Tale, hvorledes
dr.R.ihøyeste Maader skal have brøm¬

metPp3
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met de gamle Danske Regimenter under Sim¬
General=Lieutenant Rosencrant frem form
le andre, og at E. K. M. eget Liv=Regimen

meest bestaaer af Danske National=Folk.

12) Det er og enalmindelig Regel hos alle Se¬
bentereog Statister; mensjegiallerdybestem.

derdanighed protesterer hart derimod, at boem¬
som Apologien har expliceret, ikke rethat—
tolket disse Ord: Immoderata TributaNee.
2 sobditts congvista, er langt fra de tr
udtolkede; Thibaade seg og ale de, som¬
forn derom for mig har skrevet, siger o
Skatter, som ere tunge for Folk at bringen
vepe, giver mere Avind Syge end Soe¬
Landet; som bevises med Burhornio, oom
fornemme Franske Skribent Cominæs o
o hvoraf seg det ogsaa haver aget soa
derfore ikke er mit Judieum, men der
ale andreøs: Saakand og Kong Chrim
Tredie skke andet havemen, ad son g¬
dermed i Giernngen beviste, og detoere¬
Kngens Ende forindrde de sore Se¬
bvilkert og vres Aernaadigste Here oog
V'er ShaøenSnaKbgarnRideg
gorti fen og Arssomenredeloo Fo
dersaat udrykkeligen formeder imt don.
Sarn aa on on Noe¬
sarerme a gves, md dse kar oge¬

8tgæprese haver indfør af Taoio. Len
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qvies gentium sine armis, neqve arma Pi¬
be stipendiis, neque stipendia sine tributis
Peunt habert; hvoraf sees kand, at jeg seld
iaader og approberer alle Skatter til Landes
og Rigers Conservation.

9 Jeg formoder allerunderdanigst, at detkand
ird Bilighed ikke ide optages, at jeg, saa¬
vond en Politicus og in Historieis verseret, hol¬
et for raadsom, det som og alle andre stam¬
*, og raader meere til Fred end Kriig; Og
voad Skade Krig os har paaført, naar vi
vrnd ere blevne indviklede, og at vi i frem¬
Frine Kongers Tider hastig havde mistet det
vud vi tilforn havde vundet; hvilket dog ikke
uud bære H. K. M. eller Nationen til Forklei¬
*e, langt mindre af mig saaledes forstan¬

de som selv eren god Dansk Patriot under
Malernaadigste Herre og Konge, eftersom
lamme er tiforn vederfaret alle andre Na¬
der bed Lykkens Ubestandighed forenhver.

=derskal, som fes aerundedanigst somo¬
gingenlumnde befindes, at jeg har skrevet
Nbereler nogensteds, at eg holdte det for
ogste Regerings Form, medhviken Christ.
gius regterde, estersom seg setv endel¬
ainl holder for, at det er den beste Reøienngs
von, med hviken vi her nu reøjeres u¬
ae vores Allernaadigste Herre og Konge,

un¬Py4
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under hvilken høylovlig Regiering jeg oge
fønsker og agter (næst Gulds Hielp) allerundgen
danigst at leve og døe; og derfore i vor Am¬
logie C. K. M. høyberømmelige og høysomn.
tige Regiering i allerstørste Maade alleruinnen
danigst roser og berømmer, som Apologe
udviser, og de Ordsom jeg har indført oo¬
rewoto armorum strepitu, vox legum
verenter audita fuit, Religio ftorutt, *
gistratui inferiori salva mansit authotme
amæna surrexerumt studia, &a singvien
civium in immensium sucerevit selteme,
Ere deselvsamme Ord, som Johanned Sn
ningiue in Stephamium Ord fia 2
om Christ. Terrio har indført, som oo
K. og Heba ieenSRRN
se Kong Christ. den Fierdes forvengen
KAa orst amagttuRNNge
a nr um Eaa mmrEee
denteres,

d:
20) Apologien indeholder pag. 3s die —at ta den Tid blev ingen Festug,n

Mag enbretaf Fenden, uden Foem.
Cconborgop ruashon, hvordome,
em Commndaner kke Danske. ooe¬.
otn am a unNddde
ogskruet, at de derfore bleome unden.
uæn æmme Ætmadggeg

21ter dernde, saaden, omder hon eg.
ceret, det ikke ret har udtolket.
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4,22) Det har mig ikke været bevidst; thihan
Aldes endnu af alle, som baade taler og skri¬
der om ham, Ulfeld, og den Plads, hvor
ans Gaard stod, Ulfelds Plads, og Støt¬
ent Ulfelds Srøtte; Item i Stads Grund¬
Sarten om Matriculen sættes udtrykkeligen
Lorfix Ulfelds Plads, og den, som har
levet den Skandskrift, nævner ham Ufeld;
r sik jeg og at svare med lige Navn, ellers
uude ingen forstaaet, hvem det var. Hans
ag holdes for mørk, ikke saavidt den Høye¬
Retbefandt den, mens saavidt hverken den

2øyeste Ret eller nogen i Landet kunde pene¬
oge, hvem der var i Conspiration med ham.
Maforklarerseg ogmineegne Ord in Apolo¬
Lu, at vi os med hans Sag intet ville be¬
ge, men alleeneste taler derom, at Adelen
ider høv fordagt i samme Forræderie, som
vat degik, og var saa forblommet, at der
Øholdt Bøn i ale Kirkernei Riøbenhavn
Sild vilde aabenbare dem, som bavdeve¬
d Forræderiet med ham, og ikke ere komne
egset, mens endnu mange i denne Sag
Mdegrige: Item Posten optaget, og Bre¬
Saabnede til arfornemme, hvemder havde
et Ledtog med ham i samme Forredene.
Nogs derfor maatte forfatte en Apologie,
dogstenlgk Lyk; Chers a boan ge uær
onderen Rar, som Sæpum someder
Isrtom baade mmod sine egne daglige Betien¬

tere,Pp5
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tere, og andre fattige Folk, var alles Ordee
Tale, og derfore meget elsket og afholden *
Hans Kongel. Majestet selv, og ophøyet tilke¬
re Bestillinger; saa at jeg beskriver ham so
dan, som han tilfornvar, førend hanangtko¬
te Forræderie og andet Galenskab, somme¬
ge Exempler udviser allevegne i Verden, oe
at saadant Forræderie ikke kandbetage nogen
at de so kand have været fromme og forigen
førend de havde begaaet saadan grov Forren
se: Men ingenlunde i Ævighedapprobertieg

de hans Forrædiske Actioner, som han so¬
tog sig til, mens langt meere siger vag. 32
han blev dømt skuldig propter atrocet ing E
put Regium Machinationes, harogtilagtoe
pag. 38 og 29 flere Lyder end han bled oom¬

so
for, nemlig stor Stolthedog Overmodine, see

Herre og Konge, og raader andre til *
sigbedre for, og medtilbørlig underdand e

reog Respet at anstille sig mnod ders Ho¬
hed, og forale Ting forlade sig paa Coiue¬
engod Samvitighed, og se til, atdem¬
uyde deres HerresGunst, som de tenet E
depliønig og skydig bor at gøre. Øe

ad
mine egne Ord og Formalia pag=23og at det Forræderie, som han gorde a
kunde reønes vor gandske Adelstand igen
Hastelig og ufomodentig blev hans Fom¬
derie aabenbaret, og han derfor strafet a

24fore nevner jes præproperan Epetsaoen
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Saa bar han og beskyldt, og derfore sætter
Lpadta Crimma; thiimpingere Crimener
s beskylde eller give Sag.

7124) Hertil er mit allerunderdanigste Svar,
N, til at bevise vores Troskab mod vores Al¬
Ernaadigste Herre og Konge Høylovlig Jhu¬
vmmelse, var det et af de visseste Argumen¬
at mod Calumnianten den Beskrivelse, som
vuu sendte til Commissarierne Sal. Peder

Age og Manderup Due, at devildeun¬
rglve dem Kongen at Sverrig, at vi dog
d alle de Motiver, som han der indførte,
rde standhaftige under vores egen Herre og
donge til at gaae i Liv og Død med ham,
*leve vores Lives Tid under hans høylovli¬
Regtering, hvilket jeg derfor ikke gandske
det kundet udelukke: Originalen deraf blev
eret af Commissarierne il H. K. M. selv,
en Copie fandtes blandt mange baade Adel
Slbadelpaade Tder.

Ver ved Gud, seg det ikke ringeste Maa¬
ha forrydt, som paa er kiendt; chi der¬
pes det havdegiort, kundejeg enddasden
gver inig derover, og entenselv elervedan¬
*Benente ladet sbare dem, efter at seghave
snder mne Gods Posession igien, som var
nggvet il andre af Kongen i Sverrige;
vrne jeg derfore med allerunderdangste og

pligt¬
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pligtskyldigste Standhaftighed ikke vilde aftg
ge Ced til de Svenske, for at tiene min ege¬
Herre og Konge, og forblive min Livs=Lo¬
under hans berommelige Regiering, som o
derdanigst meenes at være intempestivs Con
stantia for den store Skade og Fare, som F
da var bestæd udi, som videre forklares om¬
mine egne Ord, pag. 46.

At Calumnianten saabøyt har angrebet o
Stænderne her i Riget, saasom viskude .
vesupprimeret den omskrevneforrige Arveson
tighed, og vilde giøre os suspeet for H.S.*.
ligesom vores Forfædre havde tilegnet fig g
Retighed af forrige Kongers Udvælgese, )
derhos kaldet de fornemmeste Rigens Air¬
og Raad inolentes, som er et meget bom¬
religt Ord i det Latnske Sprog, og dot m,
mere er, har derfornden søgt at berage)
K. M. Høvlovlig Jhukommese den store
re og Reputation, at H. M. ved sie Fe¬
Kongelige Meriter og Ovalteter har foe¬
vet sig den høyforskyldte Souveramiun, E
hans Forfadre forham ikkehavde erangen
alt det øvrige i denne Post findes hos am
res Skribemere, Ord fra Ord, hos Se¬
Abert. Crans, og uleuesium sog Ee.
Lr R geredergFeRNERNEse
arbitrati Kc. in Haraldi ztu Historm.

„2
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oe 28) At Seriptum giør den sædvanlige Di¬
sunnction imellem gode og onde Regentere, er
erfore skeet, qvia contraria juæta se posita
Agis iluceseunt, dermed des klarligere at
rodlse at H. K. M. var en from, god og mild
nonge mod sine Undersaatter, og ikkegiordeos
Trælle, som Calumnianten siger, hvorfore
ogog i høyeste Maader bar berømmet den sal.
Zrrre, og har beviisthans store Dyd, From¬
Wog Bevaagenhed imod os, med demange
doe skiønne Privilegier, som H. M.af Høy¬
ongel. Mildhed forundte baade Adelen, og
andre Stænder her i Riget, som er et vis
Sgn, at H. M. var en stom og god Herre
Pirke giorde os til Trælle: At den, som A¬
sdegien haver verteret, bruger dise Ord,
des skriver, det skal være Regentere en Lær¬
od, hvorledes de skal skikke sig ere Aleur¬
og vores fornemmeste Skubenteres i Christ.
„oeri Tider, hans eøne Ord i hans Hi¬
deg som han har dedieret høylovig Ihu¬
vele Kong Christ. den Firde, som pa
Airkepaaderte, menpaaetandet Stedhaver
ven. Combor ildstre eremplum gram
Srerhumanæ, nee potentuam, gvaw¬
taromam, ungvam Kimtuenam esle, ni
ide ae prudenna mårimagve modem.
Ne onimi temperetur, atgve sie exercea¬
d  in lele enercere gvimpam velt
Ihie. Hurof keunaigkandsme,

at
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at hverken han eller jeg kand have skrevet o
tilnogen Præjudice: og ellersalt det, som gg
findes om denne Post, og Distinctionom hoe¬
og onde Regentere, ere ikke først mine Lom¬
men alle de fornemmeste Skribenteres Fon
findes, og derom skrevet haver, hvoraf foge
ogsaa haver taget, neml. af Lips. L.C.*
Olao Magno Lib. 8. Cap. 22. item Fe¬
riana L.I.C. F.Kl. 3.c. 3. item Burge,
nid, item Mlachiavellibisput in laome
item Charon de la Sagelle livre troigen
Chap.2 pag 49l. 492, som er holden ,
denberømmeigste Skubent i saadan hom¬
Materie; item af Eraømo Rotersooe
De ldea bomi kencipie, foruden mange,

g0d

4dre, som jeg underdanigst kunde allege“
amit Bibliotheqve og Bøger havde 3
4Haanden; Og er det samme som o¬
cdre Autores det beskriver; Saa at o

videre i vor Apologie er indbetattenwn æn i a anude
um ferni an a ø¬
Am ierrrR srRNEeg
ormeder, afeg mngen Førsele drdgen.
begaart at fes haver skreve det someg
samange frmmde Auores sor ndg en

9bæver, H.s M. Hooovis Jbolkoren.
CAamonnsgttnNEeLB ond LrKEsNEe

29
pag. 105.
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) Herom er vores Meursii Ordi Kong Han¬
ses Historie: Gens qvæqve paulo erectio¬
Sanimi eo plus est ingemto, ut imperi¬
Horum non gravate Morem gerat, exter¬
Prum irritetur, ap cum se Fide eorumdu¬
vldre ostendat, facileeam per Occasionem
Pag. 59. Dog sætter jeg dette ikke gene¬
vilker, eller derudt haver nogen Betænkning.
vuden end som jeg mig underdanigst erklæret
uuder til den foregaaende 16de Post.

Enldelig contesterer jeg og herhos for den al¬Ødeste Gudoge K. M. deme min høyeog
dernlde Aderdom, da seg snart ikke kand vide
Deds Dag eller Time, at seg (saa sande
Vkalvære min Siel naadgi) med dete
Seriyt, og veddenstore Berømmelse, som
vrnd allerpligskydigst og underdanigst har
Ne. s.R., haver forventet C. K. M. sep¬

idge høde Gunsk og Raade mnodmigat on¬
eosforøge, ønker og intet heler, endat
ddale behage C. K. Malrnaadigst at om¬
ge mig ereler andet, hvorved seg kunde
dee. s. R.ligesaa ftor Troskab og Tienste,
ieg ldeme vores adelige Apologie alerme¬
duigst har betegnet e K. M. mu pligsko¬
Re Asernon, il atgjore C.K. M. høve Kom¬
dBderog berommelge Reøjering kundbær
Aegtalioner Veden, ogbedr a Pir¬
ide Hierte, at den alerhøyeste Gud vil o¬

holde
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holde E. K. M. under sin trygge Besklærmen
med et langt Liv og Levnet, og en lykkelig Fe¬
giering!

Eders Kongel. Majests.

allerunderdanigste oKiøbenhavn d. 2. Nov.
pligtskyldigstetrokAo. 1681.

Tiener

Gluf Roseneran

Herpaa fulgte en Skrivelse til Cantler o¬.
Friderich von Ahlefeldr, saaledes ¬
dende:

Høyvelbaarne Hr. Gros-Cantler
Sders Hoygrevelig Excelleneeerindrer Eng

bervedpaa detallertienstligste om min alerue
danigste Begjærig til H. K. M., at om ge
M. skkeallernaadigst vielade Sagenfalde
naar detiforordnede KongeligeCommisoren og
inige med vor adelige Apologie og eeremn
kulde gamnere eer paakende, at H.S. P
uldebevise mig den store Naade, at Gernen
salen maatte met have dermed at bestine, a
det seøg kunde undgaae den store Saø ¬
Vanygre, somelers deraa vide føge. ae¬
vedhamem skulde proskimueres og ndraaenn
dæt bete Land, Srden for den hov oom¬
og Raade, somseg migck H. S. N. Aen
erdangsk hande foremet for den sor Ker.

melse
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velk, som jeg haver giort H. K. M. for allean¬
de Nationer i Verden.

Eders Høygrevel.Excellences

Atrnsond. . Rn.
allertienstvilligste og

Sisg.
ligtskyldigste

Tiener

Gluf Kosenerang.

Ordre

A Commissarierne, som vare Hr. Holæer
Vind, Jens Juul, Gve Juul, Ey¬
et Holk, Erich Banner og Diderich
Schule, alle Geheime=Raader:Beterskian den Lemne r. Bor serenle

ager ulforn: Eftersom Vores Gebemestate¬,
stdeRaad, Frbere Hr. Oluf Rosen¬
Vil Kgholmog Enggaard, Rdder, ha¬
Lrygken lader udgaae og Vore Riger og
Nobvnlgerer er Lamsk Serpuum, kaldet 4¬
g Pebikatn Danier oomra Franeisenn
Vt. sohannem Bunonem, anove mten.
dt Pebikara bester, widen Inenion,Aforgder, a rkiuere Don, son d¬
SAunrn serliog Læsten kealber skr¬
ant Danst Nanon og Rdel=Standen tilgget builker Vos, saavdt om det a¬

. Armadigt va harde, ogper befande,
derOg*.
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dersom ikke adskillige Expressioner og ange¬
derudi havde været indført, som ey saaleven
havde blevet tilladt derudi at indfores= oo
saa Maader den gandske Verden kundbat *
giøres, hvis det efter Vores Elskelige iien
Hr. Faders Salig og Høylovlig Ihuroe,
melse derom Allernaadigst udgangne Foroldne
ger af dato Kiøbenhavn den 6 May 1687u
børligen havde bleven revideret og censureret E
det i Trykken udgik. Dax som Vi derudden,
er bleven foraarsagetallernaadigstat anbefale F¬
res General=Fistal derpaa udi Vores Genem,
Procureurs Overværelse at tale, er Voresain
naadigste Vilne og Befaling, at Iretter Com¬
Levlighed efter, saa snart lovlig Stævningaie
meldte Vores General=Fistal tagen er, Soo¬
mod bemeldte Hr. Oluf Rosenerang for Sm
udi Vores DanskeCancellie, doginden kukrer a.
reg attage ogda paahvis Sder entenakforkeien
ErnaKeegeen an StNSKn N
ooneret ger. Rette sat vorder endeligendoe,
værligen a dømme, og Os siden fo. o¬
nen, førend den afsagt vorder, undet Eem¬
me a Seter aRsNEe,

Dermed z. Hatniæ den 12 Nop. 1684.

4,Christian R.
a

AnAug SdradNiOmen maaar ganEed Eeg4
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Hans Kongel. Majest. og Hr. Oluf Ko¬
senerantz var denne.

Christian den Femte ic. Vor Naade tilforn.
sgersom Geheime=Raad Friherre Hr. Oluf
Venerang haver i Trykken ladet udgaae, og
Hre Riger og Lande divulgeret et Seriptum,
akatin, kaldet Apologia Nobilitatis Danicæ
„som Viallernaadigst vile, at Du i Vores
eralProcureurs Overværelse skal paatale, og
2 Forselse derndi af hannem kand være be¬
idet, videre med Lov og Ret udføre: Da er
des allernaadigste Bille og Befalng, a Du
Mtilforn med bemedte Vores GeneralePro¬
ae confererer, som Dig al Iuformation
Sagens Beskaffenhed skal give, og hvorledes
inde Sag skal orocederes, oghaver Duha¬

unden for de af Os allernaadigst tilforordne¬
Sonmisorer (hvie Navne Du af hosfølgen¬
Me Gemar af den demem alernaadigs
eBefelng vdere kand fornemmne) medaler¬
rngste ske kand, til Sagens endelige Paa¬
vke. Voreøs Danske Canelle at udstev¬
2Dom over hannem forhvere. Derester
dit Estaæ den 2 Ror. 1e8.

Christian R.

vdren til General = Proaureuren Perer
Ee am GNS

lenOg2



606 Hr. Ole Rosencrantz.

len Jens Clausen udi den Saganlangen
de Hr. Oluf Rosenerangz, er af same¬
dato og forfattet i den almindelige Sim

De Kongel. Commissariers Stævning deringe,
hvoraf en Gienpart ved 2de Cancellie= Binden,
leveret, og forkyndet den 21 Novembl. Fe¬
saaledes:

Vi underskrevne Hr. Holger Vind )
Harrested=Gaard, Ridder, K. M. Vierseen
ler, Hr. Jens Juul Friherre af Jolnge,
Here il worgaard, Ridder Pr. oo¬ p

il Willesteup Stiftbefalingemand over Aen
huue Suist, Ridder, Hr. Epler Friben.
Holæk til Holchenhavn og Elkiær Fo¬
a EK Ber i GrrgeKd Ege
omgemand over Aggershuus Stist Fio.
2 Dderich Scbulg u Findstrunge.
LKS omng am Lun Ee¬
Aetrme Raader r. Gior virerlig, Cge¬
E a a  Sm amNe,
gtos Horeø nadigste Beftalng a kiomn
ommetæSag, somn Hoystbormeor. g.
Gm a un ome afge,
Vr ig Sat LSearNSeS
.Søe A aalNELpkeo LÆbuaan amød Se¬
KSn i Cckt LFøønig
Udræe LBgTKRNEeg.
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A haver Velbemeldte General= Fiskalen for
V ladet berette, hvorledes han sig over sam¬
* Skrift og dets Autor høyligen haver at be¬
vrge, i det Hr. Oluf Rosenerang ey allee¬
uden Revision og Censur tvertimod deromal¬
adigst udgangne Forordning, samme Skrist
dek ladet trykke, overalt divulgeret, og til al¬
uidelige Boglader at forhandleoverdraget, mens
vun og derudi har giort mange Digressioner,

Ndernd endeel er aabenbaret, som af ham, som
orheime Raadog Høv=Kongel. Tiener, bur¬
gldes hemmelig, særdeles hvorved Sal. og
vdovlig Jhukommelse Frider. Terrii ogH.
N. nu Vores allernaadigste Herres og Kon¬
Zoypriselige Navn og Høvskongel. Respeet

eres, iem endel fornemme Personer og
Melg af de fremmede Nanoner besiæemmet
Mogt Corfig, tiforn kalder Ulfeld, den Be¬
velse, hanem som encondemneret og inks.
Shystiskerer Person ep sommede, og elers
oerlige Steder og iadskilige Maader etog
Vindført, som srder mod b. K. M. So¬
ARegenng og egen alerunderdanigsteaf¬
Ned, udandrmee, som Gnral-F¬
Nfsræ Renen ydemerr ager at dmm
a. Thistævne Biforbem. Hr.GlufRosen¬

Vheromarmøde for OøiRene paaderDan¬
eanekie ber for Kjøbenhavns Siotfæsko
a Gedag Estermddag, som erden 2f Nav.
— um m udmRsi

ningOg3



608 Hr. Ole Kosencrantz.

ning at Bogtrykkeren mod hans Villie havet *
deladt sit og Stædets Navn, hvor dette ham
Skrist er trykt, desligeste den Udskrist at *
delens Apologie mod den gemeene Mand eim¬
Christiani Terti Formaning, saavelsom Corm,
tilforn kaldet Ulfeld, hans Brev til Adeleng ,
de vilde undergive dem Kongen af Sverrig,,
ligemed hvis andet, han til sin Befriele ernen
fornødent, at da herom kand gaaes, hvis Fe¬
er; det til Vidnesbyrd under Vore Signtet )
egne Hænder. Hafn. d. 17 Nov. 1684.

ig ek 2Seteam Ku mNEs
Gemn Grrn Lærestan gRNEe.

Hochwohlgebohrner
an ssmnn

Vn 248 Geg Eresær E.
i6 biemit alerdienstwingst seimer guten Fom¬
dn Imn Kad aat amw Neg
nigst au sbletren, das Ihro Kong. Mg
lcht wole so møndig son, oud donrge.
neral=Eskal verfolgen zmasen, welig ue
uEe Ehn a mirnEe
sten GOrcomestire, dasich iun mainen San.
udt das argerngske eingesibrt, de o¬.
Kngl Marst. u vide, suden doenen
vR Imn Krng asRdt Sog

voø¬.Ea æm e anm adae¬
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A. Maiest. grosse Tugend und bochpreißliche
vogl. Regierung für allen Najonen in der
Velt habe kundtgetban. Ich bitte drenstlichst

vid Hochgräft. Excelence, als einer von mei¬
Voesten Freunden, wolten mir die grosse Af¬
vuod erweisen, Ihro Königl. Majest. diesesund
vine hiereingeschlossene untherthänigste Suppli¬
Sekavorablement und allerunterthänigst zu insie
rmn, wolche Eure Hochgräs. Excelene grose
odenr und Freundschaffi ich ale Tage meines
ade uu demerien siuchen werde, und verbleg
rege.

Sochgräfl. Excellence

Aon in,
dienstwilligerMlge.
Kosenerang.Oluf

* Bønne Skristil Hans Kong. Majest. som
svidte med forestaaende Skrivelse var føl¬
8ende:

Allernaadigste Arve=Konge og
Herre !

des kand ikke noksom heskage for Sders K.dest in store Uykke ar hære kommen ieders
ioet Rorsts Unaade for det Skuisnt, borugse
2* il Sdere Kongelige Maesters storste Boe¬
vgse hær Krearr, mens meøer uangetløern

forOg4
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for Eders Kongel. Maj. er expliceret, saa bim
Eders Kongel. Majest. selv naadigst eftertæme
at om jegnoget deri havde skrevet, som i ringe
Maader kunde været Eders Kongel. Majemen
imod, jeg da ikke i Steden for den høye Gime¬
og Naade, som jeg mig ved den store Berounn
se, jeg haver giort over Eders K. M. havde pe¬
dristet mig til, baade at dedicere og levere C
M. selv Bogenallerunderdanigst i Hænde, Jeon
der derforiallerdybeste Soudmission, at Ca
ikke vilde i denne høve og hæderlige Alderdone
mig overgaae den store Despet, atseg af Fire¬
eller Proeureurenskuldetitalesogprostitueresunge,
mene Rye og Rygte over det heele Land. C
M. vuilde min høye Uskoldighed allernaadige)
ragte, og ikke ved nogen Titale mig seg
Koldigen lade forfølge for den høve Gime
Naade, som seg mig ved samme mi Skrist o¬4
bar og allerunderdanigst havde forventen.og ae mue reskernde Aar og Ader derm
dangst og høvpigskyldigst ane Orcston.
anvende til Sders Kongel. Majests. og uo
gl. Bukstme ogskyadigste Tense, sorom
des Sdes Kongel Majest.af minderse sgen.
neeRa adeeed an lrnNNEe.

Edero Kongel. Mlajests.
Kerhær den 19 Ror. SÆGSENE

1681. øS
SGSSE.4
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Rerpaa mødte Baron Oluf Rosenerang for¬
sse gang for Commissionen paa Cancelliet for

Ciøbenhavns Slot den 25 Nov. 1681, hvor
blev indleveret General=Fiskalens Indlæg
A dato samme til Commissarierne, saa ly¬
Lende.

Høy og Velbaarne Herrer!

Kongel. Majest. Geheime Raader.

Efter Hans K. Majests min AlernaadigsteMe og Heres naadigste Befalngaf 2 Nov.
Nofigte, haver seg til i Dag for EdersEx¬
veneer ladet indstævne høystbemedte H. K.
Geheimer Etater og JustieRaad, Frlher¬
dr. Sluf Rosenerang til Egholm og
Waard, Ridder, for et Latinsk Skrist
dt Apslogia Nobiltatia Danieæ contra kran.
dlenæum, obammem Bononem, Aor.
SMkensillmor Nobiltatin koste, som han
drsk Naon haver ladet i Treken Mgaae,
rdl seg formener, at Hane Excellene
dooligen haver forset iadkillge vigtige Po¬
Laade mnod den Lydighed og undedang
enk, hanesker sin Cd og Plig bude atho¬
an for H. K. M. og Kongel. Majeste. høvlov¬
* Sal. Forfedres Høvberømmelige Narn og
srneke, saa og imod H. K. M. Sowrar

Vetering, og derhos med Haade ogskam¬
meligeOg 3
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melige Ord angrebet fornemme høye Personenn
som enten haver været eller endnu kunde være e,
K. M. Tieneste. Jahan har understaaetsigatbn
surere store Herrers og Kongers Regieringek,e
aasom foreskrevet alle Regentere en Maae
hvorledesde skulde forholde sig, om de sllerd oe¬

lykkelig og sikker vilde regiere: og endelig dioe¬
geret det, som Hans Excellenee, somen S.
heimeRaad og Hov=Kongel. Tiener, burde e,
ve som en retsindig ogformiftig Politieus uden
og holdt gedult, med andet mere, som atbe¬
General=Procureuren opsatte Spørsmaale “

see, og vidtiøfrigen skal i efterfølgende Pom.
mmned aaa md om SatmuNe
streres:

1) Paastnaer seg paa Hans Kongel Raen
Vgne, at Hr. Baron Oluf Rosenerange en
øyigen haver forgredet mod H.K. Pi
han samme sit Skrist haver iadet rvekeoo¬
remmet Sted, som han skyer at være Lem
og dernest at han kke haver ladet det horm
dere af de derilforordnede Personers. ilde
ne hans Ubetænksomhed har ban skkedlremen
Anlednne, at det dermed mer er voden gen
bar end om det var bleventroktber hvoronmen
veden Kongel. Befalng kunde have veneen
prmert. Saa har han og uilsøvet Perm
den Sp, loebm her vær Ugen, bol ge¬
u am u n geSGFGTrt LæR SEg
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udersaatter den Skade, og formeent dem den
Rvinst og Fortieneste, som de ved deres Arbey¬
* runde nydt, om at det her maatte være trykt:
han paaskyder i sit Svar, at det er skeet for
ukostning at sare, saa kand jeg umueligtind¬
ide mig, at Hr. Baronen skulde være af saa
aEftertanke, at han for saa ringe en Penge
søare (efterdi det lidet eller intet kand fraskille,
en det her eler der havde været trykt, og vel
vrigt meere har kostet der end her) skulde have
urdet; thi enhver veed so vel, at Baronen
MMdler, at hanikkesaadan en utdig Spar¬
ed havde havr behov, hest i en Sag, hvor
dhavde paataget sig at forsvare Adelstandens
Navn og Rygte, hvilkester hans eøne Ord,
ggte Gods og Formne vedderes Ære, sae¬
drer deres Repuarion høyere end deres Ly
Hod; fornemmelig og, at han derved vide
Ffndaknemmelighedmod H. K. Mformange
Ne senaadnger og dehosaforoge mndsig
VN.Raade; hvorforeklælig bera kand sku¬

at ham alleneste har giort det sorat unddra¬
dden Censtr, som han meme sig at vær
deg maar der ikkeber bev rykt; da han dog
Me, at saadame Poliskeog Historiske Be¬
fonangaae store Herrer og Konger, ogde¬
Ivresker, Ungenstede maa ykkes aer iuge¬Sindferes inoget Land eler Rige, føund
uod Fid ere giemnemsere og ensorerde a
Bot. Peno Tlon ol o.

an¬
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44angae. Thi har H. K. M. høylovlig 4melse Fridericus Tereius saaalvorlig
ved sin Forordning 1667at Theologiske, Medtan
skeog andre deslige Bøger ikkemaatte i Tryrnen
udgaae, forend de vare censurerede; hvor iien
meere skuldesaadanne Bøgerog vigtigere Maren
af Importance revideres ikke alleneste at Fo

fesorerne, men endog afhøyere Standø=Poe
ner, som mange gange her er practiseret ogte
med deslige Bøger. At hanhar sat sit Navon,
paa Bogen, er skeet af den Intention, o
Er eugg A Beeern SAmN
di ban dedrerede H. K. M. Bogen; men om¬
følger det ikke, at det var mod hans Vinke,
Bogtrykkeren ikke har sat sit og Stedets Fo¬
derhos, med mindre Boronen det eftor Foen¬
delse nøyagtig kand bevise.

2) Formener jeg, at Hr. Baronen o
de a Bænken omigr afRdgeg
begjæn af ham, at ban dete Skust suge
sene oglade ryke, helst paa den Maade oen¬
a ned Tænn sonunkendieg
af; Thiomendsiont H. K. M. kunde bon
alernaadigste Behag i, at mange ridge o.
Kald se Umd Aandrn Een
mod onde Skrbenteres Eftertae, sa kam
on mred anaba STTrNdge

ke, at H.K. M. ike andet kunde have ogen
ste Miehas i sadan t Sktist, hool sog
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Bigressioner findes, og høyligen var foraarsæ¬
at at fortryde paa, at saadanne utilbørlige og
gt præjudicerlige Materier skulde der indføres
8 oivulgeres, og derfore ingenlunde kunde lade
at blive uppaatalt. Hvad den Apologie, som
rlen imod den Gemeene Mandefter Christiani
rkii Formaning skal have ladet adgaae, an¬
vuuer, da om Hr. Oluf Rosenerang herved
oskaaer den, som i Hvirfeldrs Historie pag.
voo in Fol. er indført, og er dateret i Leyren
a Biøbenhavn Tirødagen for Visitationts
vgrie 1ggs kand han af samme Historie aldrig
vise, at Christ. Terrins dertil haver formæ¬
langt mindre holde det for billigt; chisamme
rens Apologie der er udgivet Aar og Dag,
Christ. Terrius blev krvnet, angaaer alle¬
rn Misforstand, somdavarimellem Adelenog
de Stænder om Kong Christianden Anden
sorod Danmark, hvis det og ikke er den,

onde Hr. Banonen fremlægge de paaberaab
Beumemer. Det Barommn i sit Svar vi
undere sin Apologie til den Danske Narions
Mdar, saa sers det hverken af Skustet euer
den at der andre angaæer end Adelenallene,
Sebmm g Am urn
ton Skene.

9) Idlamt de mange og adskillige Digres¬ae, som Baronen gior i dene sit Skuilt, a
adt dor Bnogte, nar han talr form
oler, og loner Born amalbigse.

5rr
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Herre og Konge ved dennem, roser endeel af dem
for at formindske andres billige Berømmelse, de
at viise dem, at de ilde regierer, om de ikke e¬
terfølger deres Exempler; Her skriver Baronem
at Christ. Tertius var den allerfrommeste d
beste Konge, som nogen Tiidhar regiæreti Dam
mark, hvisket bedre og fornuftigere havde væt“
sagt, om der havde staaet en af de beste Kongen
for ikke at præjudicere de efterfølgende Sal. *
Høolovl. Konger, som allesaavelsomChristtam
Terriusharregieret lovlig,frommelig ogrettærine
Mens AarsagenhvorforChristianus Terriugen
Baronen tages til Exempel for alle andre see¬
klarligen af den heele Fortale, hvor hans Lid g
Levnet kortelig beskrives, og endelig skuttes *
Hr. Oluf Rosenerang, at det var dan dem¬
Regierings=Form og Maade; hvorudi det imme
bestaae, vser Hr. Baronen, fordi hangadm
Adelige Standden høveste Ære, ogbeganede voen
medhøve Prwvilegier ogBenaadinger; temat en
brugte sine indfødde baade i Krigs= og Sim¬
Sager; item han som en fornuftig Kongt o.
villg underkastede sig Lovene, og derhos aom¬
dede at underholde Eenighed bandt de ame¬
Stænder, med andetmeere som ban i den goen
le Fortale, ogmange Steds i sit Skrist ao
u Nane Een æra Lund Nige
en Grundvøld ui vise Marimer, dan sidene
ma Errm C BeGEi

5.442 S.**

*

6
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ørbeste Konge, og havde den beste Regierings
vidade, saa skulde andre Konger efterfølge han¬

vmn, om de vilde regiere vel og sikker, og unde
ige Gulds store Vrede, hvilket end og klarligen
vod af hans Ord Fol. 62 hvor han sætter, at
Gristiani Tertiihoye Dyder vil med Tidenfor¬
veres hos Vores Allernaadigste nu regierendes
ørre og Konge, saa længe H. K. M. træder i
Priskiam Tertii Fodspor og brugersaadanne
d, Thi siger han, Herrer og Konger af
ingel af sund Fornust udr og ofte forblindes
*de behøver kloge Raad uc. Hr. Oluf Ro¬
nerans skaaner ikke heller Vores Kon¬
o men taxerer dem pag. 69. at de gifte sig
2 Qvinder af fremmede Nationer og Sleg¬
et Riende=Tegn af fast ubillig Regering,
* hos uøretfærdige Regentere Trædoms
Mgeunenter ie. og derbvs raader Herrer og
der med Godbed at paaminde deres Under¬
veg om m Hr. Bæronen, son fior
athave skevet som en Polius, og i Histo¬
deret, har herndi handlæ, som en fomue¬
8aod Pariat, og om han med sadamerderke, smn ære faælige, og vde Wdsende,
rkundegtde den allerfrommeste Konge høveste
Snsiæ puaale sadan, sa heørlgeierk
Aestraske, udstilles til ale resindige Dom¬
nEdr EreAmn sgnNs
—

— 4) For¬
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4) Fordrister Hr. Oluf RosenerangF
til paa en sær Maade og at tale om Corfiggee¬
tilforn kaltes Ulfeld, i det han kalder ham, ooen¬
alt Ufeld, da han dog vel veed, at en Puiae
somer dømtfra Ære Livog Gods, hvis Boo
af Bødelen er brudt, og han selv in Effigte Fe¬
ficeret, ikke børsaaledes at tituleres; Oa,ooe¬
dette kunde være Hr. Oluf Rosenerangoe
af hans Svar synes, ubevidst, saa vidnerdege
samme Støtte, som af hannem allgeres o
er opsat Corfig til evig Spot, og Stm¬
Sak e eman aaarS¬
sit Skrist at tillegge ham adskilige Dnder o
af fremmede, i hvis Hænder dete Skri E¬
komme, kunde fane de Lanker, ligsou Coem¬
vær skeet Uret, helstesterdisaadan paa Dom¬
a un Gæ Ern doge¬
Raad ved Tykken dvulgeres. Clud kog,

d
u om oien g od d8e
uegger Corstig denne Berommelse, o¬

6væ hans lige ni Forstand og Srkfarnineoen
oig i Raad og Daad, var from og ho¬ve Am an amm age¬o æg en gaRNNEeg
er; Tuihanseuer srar dertios al Lou.
LISGSe KRITEO
o  Eæn SLæpr (Ee
—— C EEnmim Ln u odeg
t. E Buom or ..aa
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vrde Forehavende mod Kongen giorde Adel¬
undens Vilkaar uelykkelig og mistænkeng; men
Msettes derhos saaløselig: Pronunceret skyldig
øere; da, hvis han ikke vilde tale af Affecter,
virke til Corfiges beste, burde sat: at han ef¬
Høyeste=Rettes Dom blev befunden skyldig,
2 berfore retmæssig dømt. At Hr. Baronen
vet til det 22de Spørsmaal, og undskylder
rd, At Corfiges Sag var mørk, fordi
dev lyst af Prædikestolene om denrette Sand¬
at faae at vide, saakommer det ikkeovereens
hans Ord, idet hansiger: Corfiges Sag
negen Mørkhed; det er at sige endnu; chi
dskulde han have skrevet; Den havde, nem¬
aide Dommen, hvorfore ogfor Dommenbler
Naf Prædkkestolene, men ikke ester. Mer¬
Rer og dene, at Hr. Oluf Rosenerang
eg at han med Forset vil gaae Corfigee
furel, afAærsag, fordi Vi, nemnlig Adel¬
dendg, herken har udt Aer gede deraf, da
ddg siden siger, at det gorde Mdeten stor
de. Nens havde Hr. Bæonen skke vært
dpaa Corsiyes Sde end paa Kongens,
idde Ørehan siger at st Skrist er indenen)

godehan sage: esterdi det æ Kongens In¬
*eathans forræderke Bedriskter biver aa¬
doe, saa bl seg mede om demr. Hvike
Nederet hedre end a tale om hans Dydrr.
ondogsk, onder Bornstol ellarig.

Rr.
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af en Politico og forfaren Mand i Historien, a
tillegge en criminelle Mand, som saaledes hm¬
anstillet sig mod sin Herre og Konge, og dere
er dømt, nogen Dyd, som han tilforn for **
Fald kunde have havt, efterdi de alle bør forme,
delst hans onde Gierninger til ævig Tiid at fo¬
glemmes, og aldrigmeere at tænkes paa. Herm
er endnu i frisk Hukommelse, hvorledes dem

Konge i Frankrige Aar 1664lodfor langt mingen
Aarsage, at han med Berømmelsetalte om Co¬
sig, relegere sin Historieum Soublere af so¬
Riger og Lande, ogforbødhans Bog at sælgen
som videre af hoøtrykte Dom er at see, hom¬
Hr. Oluf Rosenerang ikke kand være ubevigen
hvormeget meere er Hans Kongel. Majest. ie¬
svungen at lade denne Sag paatale, ogalvorigen
straffe, eftersom det er skrevet langt værre, oom
en Geheime=Raad mod sin Ced og Pligt. o
ruden sees Hr. Oluf Roseneranges om
Hierte imod det Kongel. Arve=Huus noksomoe,
at, at han ev haver skammet sig at indføre doem¬
Forrædere Corfiges Brev i st Skrit, Fo¬
den høylovlige og dydefulde Konge beskvide
haveførtenimmoderat Regjenng, ogarvideen,
alle forisime Træle, saavelsomathaveverafone,
affordervelige Raad: Hvilke Beskoldningenen
somde sig sav ere falke og løgnaønge saae¬
de han som en Høv=Kongel. Tiener og Gebom¬
Jaa em eg Se aNdNee
isin Epe, langt mindre ved sineoffemlige Stm¬



Hr. Ole Kosencrang. 619

Kdivnlgere denne løgnagtige Beretning baade
uden og uden Riget, eftersom ingen af Borger¬
fkanden, og eremueligt faae af Adelstanden han¬
Eemn gestændig, at have Copie af dette oprørske
Mrev, som han haver giemt, og her indført til
in egen Fordærvelse. Og paastaar jeg, at Hr.
viuf Rosencrantz bør fremlægge Originalen,
*d mindrenogen vilvære ham gestændig, at den
Gartegve, som han deraf kand have, er overeens¬
drnmende med Originalen, eller og han bør at
Mes som den, der selv har optænkt dette, den
Sal. Konge til Beskjæmmelse.

5)At Hr. Oluf Rosenerantz paa adskü¬
R Steder i sit Skuft falderpaa den Ovæstion
* Fremmede, og holder for, at Indføddebur¬
eteds= og Feide=Tiderbrugesfor Fremmede, og
Vedallegerer adskillige fremede Historicos, kunde
ggeralter at forstaae, vassere for en Politisk Di¬
ges; men at han gaar videre stem, og skam¬
uug beskriver fremmede Nationer, og saasom
rmer om Herrer og Konger, at de ikke
egkaaer deres eget Gavn, om de ikke bru¬
deres egne Undersaatter, er høyligst strafvær¬
*t Hr. Oluf Rosenerang vil vel forklan
age Ord, at han ikkun generalter mælder omal¬
vearoner, saa kand jo klarligses afhans Ord,
a han taler om de gamle Danskes Dod og
Mkad; stem allegerer om Grev Schvargen
Vunder Fol. 14. at ban sigter paa H. K. M.
Abrdre skulde besinde sig ved sing indfødde U¬

u8Rr 2
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dersaatters Tieneste, end ved Fremmedes. At hun
jo fuldkommen er i den Meening, at de Fremme
de ikke skulde bruges, udviser hans egne Om
Fol. d. 1. at Herrer og Konger sætter det fot *
fast og ueryggelig Fundament i deres Regiering,
at saavel i Freds=som i Feide=Tider skal bim
ges Indenlændiske, som han siden pag. 68,º9
103 videre bekræfter, og sætter udtrykkeligen,*
ingen klog Herre meere forlader sig paa fremme,
de end paa sine egne. Jeg vil for Vidtlønie,
heds Skyld ikke røre meget ved denne Matenk

thi det ellers fuldkommen kand bevises, a
fornuftigste Regentere harbrugt, og endnu bingen
i deres Raad og i Krigs =Væsenet Fremimien
og det med største Lykke og Fordel, sa har sie
ste Raison somme Tider at forlade sig meerebem¬

Fremmede, end paa sine Egne, saa det ikk
ret eller billigt, saa generaliter at tale om dem¬
Post. Men jeg vil kortelig tale om hvis oe¬
Oluf Rosenerang de fremmedetilægger.L
kaldes de behielmede Harer, fordi Irenen
kalder de Danske løbende Hiorre. Saa F¬
des saadant ikke i Jrenæi Bog, saavidt a¬
ronens Bog deraf er indført, mens alleme,
at Hiorte bliver satte til at commendere Lom¬
saa Hr. Bosenerang harseiv optænktdene e
løbende, forat kundebruge den Tiuk undegen
nde. A de rs bekives a de skmn gen

at folde deres Pung, odelegge ogsordere gen
undernykke de Indenlændike, og siden dm¬

4
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vem til deres eget igien: naar det gaar ilde til,
6der de over til Fienden: Saa paastaar jegat
N. Rosencrantz bor bevise saadant, saa og
Navngive, hvem han meener, at de kand tilbør¬
en blive straffede, eftersom han skriver, at der
indes i vore Tider Exempler nok deraf. Det
Mes, at Hr. Oluf Kosenerang i Steden
FatforsvareAdelstanden idenne Apologie, giør
imved denne sin Maxime større Spot og Ska¬
vend Gavn, eftersom han maae jo selv bekien¬
*, at en stor Deel af den Danske Noblesse er
øprungen af gamle Forfædre, som i forrige Ti¬
Ta de fremfarne Konger ere antagne ogbrug¬
Krigs= og Stats=Sager med god Berømmel¬
ehborafmange Exernplerfindes i Vores Danske
skemmede Historier. Hr. Oluf Rosencrang
der ikke ved generale Ord, mens gaar til Exem¬
pe og nævner, at Fridericia, Cronborg og
Aschou bleve i forrige Svenske Krig erobre¬
øformedelst der vare Fremmede inde, somcom¬
underede, saa er det jo alle, som have levet i
inge Krigs =Tider, vel bekiendt, at Hr. An¬
2 Bille da Rigets Marsk, var ved Armeen
vldericia, da den af de Svenske blev occn¬

de, og hvorledes med Cronborgs Overgi¬
Vrilgk, er meere end vel bevidst; saa Hr. O¬6e

Sosenerantz ey kand gotgiøre denne hans
ige Beretning, mens meere med hans haarde
Ngiver fremmede Skribentere Anledumgigien
*

prippe det Saar, som Forglemmelsens Tild
hav¬Rr3
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havde tildekket. Her maatte vel og spørges=“
tersom Baronen sætter med liden Respect i*
H. K. M. og Hans Majestets høvlovlige Forse
dres Vaaben, at hvis i forrige Tider blev vi,
det, med ringe Umage blev os frataget: Hoen
Hr Öluf Kosencrauts vil tillæge Skylden *)
aadanne ualykkelige Krige, enten de Indenise,

diske eller Fremmede; thi at skyde det hen tiltge
kens Ubestandighed, kand ikke befrie nogen, soe¬
kunde være skyldig, fra andre Folkes Domm n
Cenfur.

6) Endelig bruger Hr. Oluf Rosenærsen
fornemmelig og overalt til sit Forivar, at Fom¬
som han harskrevet, erefterandre Skribenterse
Historieskriveres Maade, og hvishanhar indsen
er af deres Ord og ester de gemene Maren

9
faa kand ingenlunde det ham tilstaaes, A¬
endskiønt det saaledes befandtes, som han siøen
han derfore maatte have Frihed at indførkBog, hvad ham lostede; thi det er langt o¬
edes, a skive en Historie eller Polisk Fre
og foreskrive Poliiske Regter, endat giore o¬
mee ir ale etaurrE.
da andre, som han alegerr skrev og Mm
Aa me asadS
m a rn te Emn uEe¬
Materner frm og ilbage hvike dog eoeg
nogle Aar bleven hart anscet ogsraftod Fo.

4ue ven a aLBtNNEeg
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Aaar han vil forsvare Adelstanden indmenger saa
nange Politiske Discourseromgode og ondeRegie¬
inger og derhos advarer Herrer og Konger,
Porledes de skalregiere, ja laster, naar noget for¬
sømmes, som burde i Tide ændres: hvad Ud¬
ng Toranner har faaet; hvorledes Undersaat¬
bedumagdelige Skatter og ond Regieringkand
estelig trriteres til Rebellion, og saadant med
Jempler heviiser; forsægter medstørste Iver, dog
vrn billig Føveeller lovlig Beviisuing, at Daw¬
idte aldrig haver været et Arve=Rige; item at
* Danske holdt det for en Spot at staae under
Lvindes Regiering, som strider imod Hans
ogesters Souveraine Regjering og egen under¬
rdnigst aflagde Sed, hvilket altsammen gand¬
vintet vedkommer hans tvende Modstanderes
Sryster, langt mindre stod ham, som en Ge¬
ide Raad vel an at fremføre saadamt, og der¬
gve an Verden tilkiende, at han ikke saa
det havde skrevet denne Bog for at forsvare
Danske Roblesse, som for at censtere, hvis
ester sine Tanker kunde bolde for at væreu¬
Regteringen: hvilket, ssom det stinder imod
ver erlig Underdans og tw Tieneres Eed og
vigt, saa kand ingen andet dømme, end at
Sluf Rosenærang medsaadanubetenksom
Viarug Skuft jo høvlig har forset sig mod H
B. Souverame Regiering, og derfore høy
Sogfsorken.

AfRr4
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Af dette kand nu saa kortelig, og ellers A
Skriftet isig selv vidtløftigere sees, at Hr. o.
luf Kosenerantz haver modtvillig overtraadt s

Eforagtet Kongl udgivne Love og Forordninger,
kleinet endeelforrige Høylovlige Kongers, ogoer
ne vores Allernaadigste Konges høypriselige Naon
indført Exempler om forrige Regierings Form
den Kongel. her velbragte Souveraine Regierige
til Præfudiee, talerforagtelig om Herrers og F.
sters Raadgivere, og særdeles med bespottin

Ord indmenger de fremmede Nationer, hvom¬
han dog ev noget haver beviist, foreskriver Fen
ler om Skatters Indsamling, giør uelige Boen
nimger om Fæstningers Erobring, indfører E¬
sigesovrørske Brev, Hans Kongel. Masfeen

4
meget høylovlige Jhukommelses retsindige og
priselge Regiering til Foragt; Taler om benen
Corfig hæderlig, og rofer hans Doder, some
for hans forrædiske Gierninger retfærdelig Cn
demneret og justificeret, imod ald Ærekjærde
sin Konge og Fæderneland: Holdt og havdeme,
danne forbudne Breve og Chartegver i singe
me, og dennem uforskammet den gement 2.
denaabenbarede, ist Skriftøior farigeooe
Araa Tæeene m Saaua vgeg
Tifædde, og a ond Regiering øver Aarseon
m Km ud anud
Skust erfud af; hviket hamem som aa 9
Umsaa a Sm ssurcst SLum Coe

Km Am a e Smsstugst SÆFRnNge
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ned Liv og Blodgt fordædige H. K. M. Souve¬
tane Regiering og absolutum Dominium, ey
ommede og burde: Sætter derfore paa Høyst¬
Eemeldte H. M. min allernaadigste Herres og
vonges Vegne i Rætte, at, saasom Hr. Gluf
Josencrantz med saadan sin utilbørlig Forhold
sader forgiet sin allerunderdanigste Eed og Pligt,
Iselv derved giort sig uværdig ald den Ære og
Vrdighed, som han i en eller anden Maade
fdl. Høylovlig Jhukommelse Friderici Ter¬
dog nu vores Allernaadigste Heere og Konge
Pristian den Femre er confereret, bør andre
erempel og Askye, at degraderes frasineÆ¬
viter og Bestillinger, samt have sin Ære og
es Lod forbrødt, og dernest af H. Kongel.
*Riger og Lande forvises: Hans Bog,neml.
rologia Nobilitatie Davicæ ved offentlig Pla¬
fordydes, og alle Exemplarier, hvor de fin¬
dg at indleveres. Derforuden formener

seg,4

en Hr. Oluf Rosenerant har høylig for¬
ig imod de fremmede Nationer, og dennem

Ære og Lempe angrebet, han og bør den¬
dsomnufindes iH MTieneste, veresig Be¬
eved Statenog Regieringen, somogi Krigen,
Melers dennem haverment at giore tilbør
dog fornøpelig Satisfaation, efter de gode og
aarne Herers Skiønendeog Kiændele og
— Høystbemedre H. K. M. mmallermaadig¬vonges Vegneom ale dise Poster derører

mæs¬Rr 3
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mæssige og forsbarlige Dom uden Ophold M
gierendes.

Ap Lus Ma u8
Seneral=FiskalKiøbenh. den 25 Nov.

1681.
Jens Clausen.

Aar 1681den 8 Dec. reyste Hr. OlufP“.
senerant fra Riøbenhavntil Egholm.

1682 den 8 Jan. kom han derfra til Foe¬
benhavn; Den 13 Jan.herpaa Kl. 11 mødte
ter Hr. Oluf Rosenerang for Commissioen
paa Cancelliet.

Den 18 Jan. blev han igien tillagt at *.
de om Morgenen for Commissarierne, og dem¬
den 19 Kl. over 10 mødte for Commissionen.

Shn Abuhm innie madrde
missarierne var saaledes forfattet:

Høyædle og Velbaarne
Herrer Geheime=Raader

Estersom der lader sig finde udenlande,
Fkilige Calmmaner, som Tudester andeo m¬
uden Afiadelse med største Sput og Zo¬
ongrber vor Danke Naton, og iser Fo¬
m  un Ge e Amn afsu6S
pver ærig og generene Mand, af hvad Se¬
o Condinon han vere kand, imet heler Com¬
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ind at maintinere sin Reputgtion og Uskyldighed
Mnod saa mange grove Lyder og Laster, som de
til vor og til vores Forældres og Forfædres
Eres og Renomees Forkleinelsesaa uforskammet
eskylder og beskriver: Da tilat refutere og giene
feulde saadanne Calumnianters grove Bagvaskel¬
hvormed de Os over al Verden i deres offent¬
se Skrifter saa baardelig og haanlig prostitue¬
de, og, til at forekomme, at, de med saadan
Sumnie og Befpottelse imod os ikke herester
ndristig og uforskammet skulde continuere, jes
Sulforne var forsikkret, det ikke skulde mishage
dves allernaadigste Herre og Konge, at Hans
ongel Majestets kiære og tro Undersaatter med
nvonne uforskammede Calumæianter forsbarede

dies Ære, gode Navnog Rogte, eftersom detikke
Megeraade H. K. M. Selvtilnogen Reputation,
Mgans Undersaatter og Noblessethans Lande og
iger skulde befindes at være saadanne Consoner
meddesyder beladne, somskkestørre til en hæ¬
MNations Beskiæmmelse kunde optænkes; Da,
digt jeg mig til vores Apologie mod dennem
perfante havde resolveret, og dertil behøvede
Brefation, vidste jeg den imtet bedre at kun¬
Mgade, end at seg i Hensende til de mange
og store Velgierninger, som H. K. M., mi
Maadigste Herre mig bevist haver, (hvorfore
2. K.Maldrignoksomkandfuldtakke, ogimide
ud ingen Demsion sig præsenteret, hvorved
foækelg Tineste har kundet bevse det, som

jeg
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jæggierne havde ønsket) H. K. M. min allerunders.
og pligtskyldigste Taknemlighed endelig har søgt
Leilighed ved denne Apologie at give H. K. M.“
opensynligt viist Tegn og Prøveafmin allerunden,
danigste og pligtskyldigste Affection til at giøe
Høvstbemeldte H. K. M. høye Kongel. Dydet og

glorværdige Ovaliteter kundbar for alle Nationien.
Verden, som Apologien det vidtløftig udvise
Crod sua Majesta= sit devotæ Pietatus, jom,
uæ, belligve &a pacis, omniumqve Regtøtm
virtutum fulgemtishimun Splendor, nemlige
H.K. M. er en meget gudfrygtig, from, rele¬
dig og forstandig Herre, høybegavet med au ¬
Dyder og Qvaliteter, som horer til saadam
Stormægtig Potentat og Konge i deres hele,
Flor og Glands, og som i saadan hans høle *
mægtige Souveramite anstiller sig med saaoe¬
en Moderanion i alle sine Actioner, som neoe¬
lig skal findes bos nogen Herre og Konge F
har saadan høv absolut Dominium, som P
M.; nævner ham ogsaa derhos Kong Chrise
den Feme og Gøde, og at H. K. M. mden
dan Smds og Hiertens Fromhed af Gi ¬
Naturen er begavet, som Apologien videre
meder; derester bekuver seg hamog af houe,
re Ammoste, Videnskad og Efarenhed a
baade eivlle og Miltare Serener, ogat 2
M. seiv om sin store Kongel. Generuster oog¬
ua Loeed hn an agfRNdS
for den gandske Amade i den sidste Kuid¬K
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Sans Kongel. Majest. selv som en meget Mar¬
valsk Herre og Anteskgnanus førte Armeen i¬
ndd vores Fiender, og ikke alleeneste som entap¬
øer Anfører gav sig for i Spitzen imod Fien¬
een, men endogsaa som den allerringeste Soldat
øug det alleryderste med Kaarden i Haanden
øoede sit Kongel. Liv og Blod, som mit Scrip¬
umn det vidtløftigere udfører Fol. 3. H. K. M.
istørste Berømmelse for al Verden. Hvilket
mammen, saasom det i sig selv her for os er
uidbar og vitterligt, saa haver jeg og saadan
eg. M. store Ære og Berømmelse for alle an¬
MNationer i mit offentlige Seripto ladet refe¬
*, og langt videre til H. K. M. høye Reputa¬
Audspredet, end nogen anden enten af H. K.
vegne Undersaatter, eller andre fremmede for
2 nogen Tid tilforn giort haver; og derfore
Siurningen af Præfationen foronsker H. K. M.
ven allerhøyeste Gild vilde forunde H. K. M.
Mat leve og regiere over os, med saa stor
ogderitet og lykkelig Fremgang i alle sine I¬
mer og Forehavender, som H. K. M. sig ikke
Shøgere kunde ønske og begjære, og at H.K.
MNavn og berømmelige Jhukommese maate
Sil det Kongel Huses og deres Generaron
e Posteriteten til Brommelig Afmndelse.,
ide Majests. Exempel at efterfølge; Og ende¬
hurer seg Præfatonen med dise Ord-Salve
Christiane filgentichmum vostni huhor
Mordi kresciun K Omamentuns. Hul

være
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dære Christian den Femee disse Nordiske M
gers Ornament og høyeste Beskiærmer; Hvor
ved jeg og allerunderdanigst havde formodet mm
allernaadigste Konges og Herres sædvanligehøy
Kongelige Gunst og Naade imod mig frem
deles at conservere og forøge. Jeg og hernen
contesterer for den allerhøyeste Guld i Himmelem
at mit fulde Forsæt og Tankerikke andet harve.

ret (det som og i Apologien af alle, som isam
danne Skrifter ere kyndige og erfarne, kandse¬
og mærkes) end at jeg det fuldkommelig dao
forfattet til H. K. M. høyberømmelige Ære Fo
Reputation, og til vores Danske Nations Se¬
lumnianters grove og ueforskammede offeninde,
Bagvaskelser at refutere. Mens efterat seg men
allerstørste Beemodighed og Bekytnring hom
fornummet i Steden for den Hov=Kkongel. Coom¬
og Naade, som jeg mig derved allerunderdange,
havde forventet, formedelst (som jeg alerunen
damigst formoder, skal besindes, at mine Po¬
ikke saaledes eer ere fortolkede, som seg deme¬
Krevet haver) samme mit Seriptum i Unaan.
bleven opraget, og at jeg derudover for Lo¬
Enemæ o esa SKnRNRNEe
Begiærmg at svare paa efterfølgende Posen

An edettfRNg
1)M. nadigste Frrordning, at fg hooeg

uBer onmEe
Enme isn S R
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*jeg for saa ringe en Penge at spare, som det
Geere kunde kosteher end der, skulde lade det tryk¬
Ludenlands, da er det fuldkommen vist, at jeg
søe Omkostninger at spare baade paa Papiret og
Lrykkeriet, som er tredobbelt saa dyrt her som
*, loddentrykkei Lybech: og kand han ikkegiø¬
tl Intet, at enhver jo sparer sine Midler, det
nte han kand; Saa vilde jeg og ikke gierne,
laadant skulde udraabes her hos os, forjeg
unde levere H. K: M. den selv i Hænde, des
ørke Gunst dermedat fortiene; og at han beret¬
Fegt Politiske Bøger, som angaaer store Herrer
Konger eller deres Bedrister, ingensteds maa
vires eller indføres i noget Land og Rige, førend
vecensurerede, da skal tvertimod befindes og
des, at mangfoldige, ja de steeste Bøger u¬
nuands trykte, Herrer og Fyrster og deres Be¬
iner angaaende, daade her og i andre Riger
Lande indføres, som ikke ere censurerede; og
nt andre, som seg kunde nævne, vil seg ber
-Bdtlofighedat forbigaae, melde dise: nem¬
Gbew uperantem Hornii, som beskriver
Jerrers og Kongers og alle Landes og Ri¬
d Stat og Regmente; Item Brachelü og
MeniOperaomdetsamme; ik. Diarium En¬
erum, Horum Germanieum ogmangfoldige
*baade Horntiog Buxhorni Bøger: I
ae vores egne Skridenteres, neml. Ponta¬

Uileursü Historia Danica, som alle ers
Merdenlands, uden nogen Censiur, ae her

eller
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eller udenlands. Ikke heller befindes vores A
tagonistes Bunoms, som os saa uforskamme
har calumnieret, hans Bog, som er indførtse
i Landet, nogensteds at være censureret: Bela
gende den Kongel. Forordning, som skalværeim¬
gaaet 1667 at Theologiske og Medicinske Bøg

ikke maae i Trykken udgaae, førend deher iF
get vare censurerede, da formelder Forordningen
skke om andre Bøger end de, som bliver tryktesen

i Hans Kongel. Majestets Riger og Lande, ho¬
ket bevises med mange Bøger, baade Dom
Thom. Bartholins, Doct. Simon Pam
Hieronymi Trachetæ Regenten=Staat o
adskillige Brunsmanni Bøger, og mange ame¬
steere, som siden den Tid paa adskillige Sto¬
udenlands ere trykte, og hverken her eller det og
suerede; mens at Bogtrykkeren ikke har sa¬

9
Navn og Stedet derunder, var mig aldeles ien¬
sm bevises med Bogtrykkerens, og en auoe¬
derhos, egne Skrivelser og Undskyldninger F
her fremvises.

2) Aderso mange bar begtert, at o¬
va Han a Saælma naso
4  är æmn um Saa laer. E¬
ligangrber, maane forsvares, skal vel se

sasumn Mlmg u Snnie
nævne mange, som det af mig haver begtem,erdogat beftygre, a endel af demen og
ta me Crt mNd
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ng nu derover vederfares; Dog er det ikke skeet
nogen Samqvem, men Tiid efter anden, naar
undanneslemme Skandskrifter faldt i Tale; Mens
Paa hvad Maade jeg den skulle forfatte. Saa
und og vel ingen bære Tvivl om, at alle og en¬
Maf generaur Stand og Extraction jo gierne
ide have sit ærlige Navn og Rygte forsvaret, og
au ikke befindes, at jeg nogen Digressiones i
* Seripto haver giort, uden de, som kommer
oreens eller tilhører Materien, som Apologien
Eholder, og tilforn af de fornemmeste Histori¬
haver væretskrevet, ogforald Verden dwvulge¬
ogdet efter alle Politiske Skribenteres Viis
Maneer, somalmimdelig tillegger Moraliaog
vudler, og i al Methode er brugelig Metho.
vastandi ab Exemplu. Det samme og
odresfornemste Skridenteretilforn havergiort
grredet. Apologien er og en Poltisk og Hi¬
*e Materie, angaaende Kong Christianum
omd, hvorudi seg og med allerstørste pligtkyl¬
Nrunderdangs Repet H. K. M. store Roes
derommelse har indført, og met divulgeret,
undetænkes H. K. M. mu alernaadigste
eo Herre at kunde være invd. Den A¬
TApologie, som iChristian Terri H¬
ver undført, befndes baade af Skuifterog
ervonbus at være sær ved hans gen Co¬
vle o Liadelse, hviker og derakkand slu¬
Isomemmes, at H. K. M.den Gams selvvar

hosS*.
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hos dem i Leyren, der den udgik, Apologie“
og alleeneste var forfattet imod hans Competink,
rem og dødelige Fjende Greven af Oldenbor9
om Adeten i den samme alleenest besværger F
over, saa kunde han ikke heller holde for ubillg,
et som han gierne saae og tilstædede, helst ef

som det og var Juris Naturæ, at forsvare sit *
lige Navn og Rygte, mens enten han den Ga¬
var kronet eller ikke, var han dog, og i Apde

gien kaldes, deres Konge. Udskriften deraf F¬
begiæres er ligelydendes med den trykte, og
begge erseripta; thi Authenticon maae finge
blamt Rigens Archiver; Hvor denhøyeste Ste¬
i et Rige foragtes og beskiæmmes, kand og o
ved de andre Stænder, og Nationens Rese
tion ikkeuidet svækkes og forminskes, at maae,
udt og ofte maae børe foragtelig tales baade
4 un am Saæ m u Kte EE¬
og forstaaes den Danske Nation, som om¬
lig befindes at være skeet.

s
3) Jeg formener mig ikke i nogen Pe¬

ahave forstet, a seg har ligne H. K. Fo¬
vores Aernaadigste Herre og Konge oe¬
stommeste Konge, som Historien forwete
have regtern tuforne Danmark, uiml g.
Emm Cn aardge,
ad A u und Gamafnne,
ta uk omn un UndteggNdg
Aarer; meus langt meær sogt mog Hos on
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vge Gunst og Naadedermed at forhverve. Ge¬
rkal,Procureuren, og Fiskalen siger, at
Vskal have sadt Kong Christianum Tertium
det Exempel for alle andre Konger, befindes ey
Medes i mit Skrist, mens at jeg har lignetham
hans Fromhed med vores nuregierende Aller¬
Mdigste fromme Arve=Konge og Herre; Thidet
vdende uølige Ting, at ligne en ved en anden
Sat serte en til Exempel for en anden. Compa¬
Doon potest extendi ultra suum Tertium.
og ikke heler med en god Raison kunde sæt¬
Nong Christianum Terrium til et Exempel
vdrnu regierende alernaadigste Herre og Kon¬
øjtersom H. K. M. seiv befindes at være be¬
Amedale de Kongel. Dyder og Ovaltæter
Mfulgte Christiamum Terrium i sin Tid,
elsegog imin Apologie har indført ogbe¬
end, og jeg derfore ikke heler dar sat Kong
*fkanum Terrium il et Exempel for vor
Mnaadigste Herre og Konge, som ved sine
*fongel. Doder sew best kunde nene alean¬
Vonger og Regentere til Erempel, H. K. M.
eat esterfølge. General,Pprocureuren
Mkealen beskoder mig, fordi seg skal have¬
Thriskianum Terrium alt formeget, og
Bfoernindker de andr Kongers Repmarvn.
ver vores Historians Sæphanus Sre¬Musrrst ham lange høvere, og ove alee, som nogen Lud bar regieret i Euro¬
ned dise Formaær: segum ommw,

qviSs2
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gvi ungvam in Europa ftornerunt, sanctw
mus, augustislimus, fortonatislimus v. Step¬
Christiani Terrii Historie pag. 113. nem

den helligste, høyeste og høysaligste Konge *
nogen Tid havderegieret i Europa, da sesm
ikkun har roest ham over alle forrige Konge
Danmark. Saa har seg dog ikke des mine¬
med underdanig største Respert og Veneraen
omgaaet de andre Kongers Roes og Berømmen
med disse Ord: Cujus qvampis virtutes Kg¬
claram imperii administrationem sollietse
commerito deprædicare debeam, tamen E
deeg nm egenesiNe
Daniæ Regum præmtentibus conspiemHse u8æ Mug i uu Ee
t ringeste Maade at vil have betaget noge
ar mm Høeg Smg Aune
ud mr Saad TausE¬

6
dige Bedrifter, som sees af PræfationenUe Eegg ne ig gtSS
ugen en l äebea a guuss4
pler: Ep heller var det den beste Rege¬Imandaae edere CgKbrNEe.
rius regeredet E heler som hander ag
ger andre Konger skude esterfølge ham a.

U SLTSE
vilde regiere vel og u Esa ve
Vrede, eller giortIS
Slags Regiering;u Arn SrK BBrrrrRK Eeam ingre aahane Certiusimne Lolse )g
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igve regiminis formam 8 normam omnes
ublicæ Danieæ partes redegislet, Saaer
mn Mening det, som Historien og om Chri¬
ianum formelder, efter at Riget udi al Poli¬
ded udvortes Krig havde en Tiid lang været

øiske Forvirring, forligte han Stænderne med
rrandre, indstiftede gode Love og Forordnin¬
grasskaffede de Catholiske Bisper, og bragte
iger under den Lutherske Religion, som ingen
oge for ham giort havde, og derfore vel med
Emaa siges paa de Tider at have bragt Riget
gs

segteringen i en meget god Form og Skik i¬
* Jeg har dog ikkeskrevet at detvar denbe¬
vorm og Maade, som han regierede med, og
geevar ingen bedre, tyi det og er enhver be¬
*e somidet Latinske Sprog er kyndig, a
ulale Berømmelser, mesten sætter udi Sti¬
Merkativum pro kostiro, som for Exem¬
Naar seg vil sige det er en god Mand, bru¬
Nandi Strlen mestSoperlativnmog sæter
ue vir deter den beste Mand, en god Tie¬
Pptimun serpue, endog de ikkekand være de
veske, men mange bedre irm vir Kaciast.
den lærdeste Mand, i Steden for en lærd
4inds Lrodentinsimue den forstandigste, So

oet en forstandig Mand, endog der kand
6remange lange lærdere og forstandøgeresmens

adant er den Latinske Stils Idwma oginghed. Saa paastaaerhan og herhesatseg
fade holdt Christianum Terrium for den

from¬Ss3
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frommeste Konge; fordi (som han siger) at han
gav Adelen store Benaadinger og Privilegier *
hvilket aldrig har været enten mine Ord eller im¬
ne Tanker, som Apologien selv udviser. e
heller har jeg nogensteds skreven (som han F¬
saa vrangelig indfører) disse Ord: Eftersom Kow
Christiani Terrü var den allerbeste Regn
rings Maade, saa skulde andre Konger efterke¬
ge ham, om de vilde regtere vel og sikker, ogum,
flye Gulds store Vrede. Jeg haver vel sagt
vores allernaadigste Arve=Herre og Konge irem
Christiam Tertü Exempel i Hans Regiernngn

hvilke Ord og Connerion jeg aldrig har forloe
imit Scripto, mens General =Procureve
paa adsilge Steder baadgtaget fra og lagt n
saa at der fast ikke skal findes en eeneste Lim¬
u drn Caenen smnemr mSaN

Ord fra Ord, iem paa mange Steder erdde
mine Ord andertedes, end de i Apologien
forfattet; ilandt andet at jeg skal have fire
u L a Kem Keneg alonsEe¬§
ofte forbüindes. Da ere mine Ord disse:ommu Fudentia humana ancepe. iom¬
Kabign est, perpetviegve fiulene Co¬
Kialir eget. ia qvagve krineipum avim,
vioris deseRu judicu non raroerorom an
ne iedlemm, ueml. saasom man inden en
forade fiøpaa nogen Meneskelg Folseon.
Forsfiøriched i Veden, som sa sfte viane.

oga Alem Len a Sa an S
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V Fyrster er det samme undergiven, og tidt fo¬
aer vild i deres Tanker; hvilket jo er almindeligt
Ps alle Mennisker, baade høye og lave i Verden,
A man ofte farer vild i sine Tanker, og derfore
in behøver gode Raadgivere; thi i hvor skarp¬
indig een og maae være, haver man dog i høye
øglige Sager Raadgivere fornøden, efter den
undelige Politiske Maxime: At det hører Her¬
Nrog Regentere til at see med manges Øyne,
2 høre med manges Ørne, og tage Raad og
Relp af mange, som Savedra ogandre detog
serkelig beskriver. Alt det som jeg har indført
m Christiano Tertio, haverjeguddragetafan¬
* vores lovlige Skridentere, hvilket jeg og i
a Svar paa de mig af General Procureu¬
a forhen overleverede Interrogatoriis udførli¬
mog Stykkeviis har afbeviist.

Han siger ogsaa, at jeg ikke skaaner vore
vunger, men taxerer dem, at de gifter sig med
Binderaf fremmede Nanoner. Det skalaldrig
undes,at jeg nogen Herre og Konge imt Skrip
kgxeret, men til at forklare imod Bunonis
prisk Aarsagen, hvorforvores Fædreog Stew¬
ie i Danmark ikke har vildet antage Kon¬
Afremmede Nationer, er bevisliggiort med
grlige Argumenter, iblamt hvilke findes dette,
afrygrede ved Herrrrs og Forsters Udvælgel¬

g fremmede Nationer, og Indgang ber iRi¬
Nogtil Regieringen, at Kulle kamm fra ders

gamleSø4
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gamle Skik og Sædvane, som Johanne
Magnus det beskriver om Alberro Megape
linenst, saaog Wieursius og Pontanus u
Svenonis Tereii Historie, saa at hverkev *

andre vores Historiei, ellerjeg (det Guldforbyde,
nogen derihar taxeret, hvorfore jeg og formode“
alle disse Connexioner at være mig aldeles uegte,
judieerlige, mens at han bør at følge mit Setm¬
tum, og Contextum Ordefra Ord, Linie fra *
nie, og hverken tillegge eller fratage, sombem¬
des han der har giort, om han mit Seripten
vil beskylde, hvuket han aldrig med retteskalsm
de giøre, og naar han wt Scriptum Ofd F
Ord forfølger, og ret eppiicerer, formoder sege
kei ringeste Maader skal besindes, jeg mig sam¬
des har forset, at jeg derfore skulde beste,
langt mindre straffes. 4

Ale desomharskrevet om Corfig,ogi Tm¬
ken ladet udgaae, kalder ham Ulfeld, og o¬
Plads hvor hans Gaard stod kaldes Ultem,
Plads, og Støttenhvorvaa skaar tegner Coom¬
W. s. ufelds Større; item Biøbenhor
Stads Grund=Tart og Marieul setted some,
keligen Corfig Ulfelds Plade, og deson
ver skrevet den Skandskrift, nævnerham Uinen
saa fk jes og at svare med lige Navn, elledem
de ingen forstaae, hvem det var.

am Snlmig ua ddge
fedi Oe ae fRRNde
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ken den Høyeste=Ræt, eller nogen i Landet, kunde
senetrere, hvem der var i Conspiration med han¬
sem; Saa forklarer mine Ord in Apologia,
N vi os intet med hans Sag ville befatte, eller
sbe med at bestille, mens alleene taler om, at
Adelen blev høy-fordagt i samme Forræderie, som
gan begik, og var saa forblommet i Kiøben¬
9vn, at der blev holdt Bøn i alle Kirkerne i
Aøbenhavn, at Gld ville aabenbare dem,
om havde været i Forræderiet med ham, og ikke
vonu ere komne for Lyset, item Posten optaget
9 Brevene aabnede, til at fornemme, hvem der
dde været i Ledtog med ham i samme Forræde¬
*e bi og derfor maatte forfatte vores Apologie,
m offentlig gik i Tryk. Ellers at han so varen
øgjoren Mand (som Seriptum formælder) og
ond daade imodsme daglige Betientere, ogandre
vige Fosk, var alles Ord og Tale, og derfo¬

Neget elsket, og afholden af hans=Kongel. Maj.
D. Gophoyet til store Bestillinger: Saa a
Iderfore har bestrevet ham saadan, som han
Vi sørend han begik det Forræderie, nemlig:
han var en from og forfaren Mavd, og der¬
Memeget elsket og afholden af H. K. M., som
vioe den Skyld idelig og attid bande aarlig og
ehavde ham for sig; men mange forfame og
vnme Folk befindes nok at have giort Forræ¬
ie, ogandet Galenskab, som mange Exempler
øger alevegne i Verden. Saa a mange
voge Benemere, som siden har forset siø, og

blev¬Ss5
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blevne criminelle og exeqverede, efter Exccutionen
ere blevne roeste og berømmede af deres forrige

Dyder, bevises med de fornemmeste Skribenie,
te i Verden, saasom og den vidtberømte Fran
ske Historicus Comminæus høyligen har berøi
og roest den store Connestable Saint Pam
Frankrige, efter at han for sine Misgierningerse
bleven halsbuggeniLudovig densEllevres Ti

item Thuanus i sine Skrifter tillægger mane
fornemme høye Personer, som bleve criminede
og vare rettede, enhver deres Berømmelse Amn¬
Executionen. Særdeles ogsaa le Due de Gume,
som Henricus Terrius lod aflive. Item Ho¬
ron, somvar Marcchalde Francehos Lundoen,
efter at de alle vare justificerede. Item delo
ris, som nyelig har ladet sin Bog udgaat
Paris, i høyeste Maader berommer le Die,
eommerance, som hans Fader Kong 5.
vig den Trerrende lod rette. Saa hat —
Marinborg, som er Kongens af Frankrig.
gen Confessionarins og en Jesuit, nvelig ioen¬
Lurherum og Philippum Mhelanerone.
om han bolderfor Kiærtere, Item mange o¬
Exempler, som her kunde indføres om demge,
ere roste under Exeeunonen. Endelg og
Bog, som sor stakke siden udi Tisbengen.
En Anenn CaGtmdnNEe
molste, og Wa bade pa Lainos Dosen
det Corfig Ufelde Uistige Praciover, torea

tesa nun eæe Khvrden SgRNe
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lteter med disse Ord: „„Alt det som en Statist
vog Hofmand del sømmer, var hos denne Mand
uober ald Maade berømmeligt; af Herkomst var
ohan ypperlig og ædel, af Statur høy og ansee¬
vlig, af Gemyt Heroisk og mandig, af Myndig¬
Ped og Magt stor hos alle, og den berømmelig¬
sske for sin Klogskab, hvorfore Christianus
vartus ophøyede ham over alle andre i Rig
Vet, giorde ham til Rigens Hofmesker og Pre¬
oumer Minister ic. Itemsa endog hans Navn var
vilforn alle Mand saa bekandt og angenemt, som
Frinhver er sit eget. Jeg ogikke har fornummet
Vgensteds at være forbuden, at beskrive en Mand
urd de Qvaliteter, som han har havt førendhan
k saadant et Crimen, fornemmelig eftersom
Mudgnt Forræderie ikke kand betage nogen, at
jd kunde have været fromme og forfarne Folk,

vgend de havde angaaet saadanne grove Forseel¬
mens ingenlunde i al Evighed approbererjeg
hans forrædiske Acioner, som han siden slog
Jrnl, mens langt meere siger paa. 38, at han
J. dømt skvldig propter atrocer m Capu
Fium Machingtiones, item qvod acerbam
Mguspicatam illum præcipitem egerint fa¬
V. Findisa divina conditionem, somerpaa
uske athanblevdom skoldigforstemme Prae¬
vet, imod H. K. M., og derfore af Gllds For¬
emese sik et u=lykkeligt Endeligt. Jeg har og
Vt ham pag. 38og 39 stere Lyder end de han
ddøm for, nemlig stor Stothed og Over¬

mod
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mod imod sin Herre og Konge, og raader andre,
iligemaade høye og kloge Betientere til at see sø

bedre for, og med tilbørlig underdanig Ære o
Respect at anstille sig imod deres Øvrighed, o
foraltingat forlade sigpaa Guld, ogen god Sam¬,
vittighed, og see til, at de kand nyde deres Hev
rers Gunst, som de tiener, som de pligtig, o
kyldig bor at giøre. Disse ere so mine egm

Ord og Formalia, pag. 39. Item og, at o¬
Forræderie som han giorde, ikke kunde regnesoo
gandske adelige Stand til ønde. Om dersee
Kongen i Frankrige haver relegeret la Søude,
re for han haver roest Corfit, eller for han i7
hans Sag og Beskyldninger alt for nær haen
antaget, og anderledes derom dømt, end hanoen
de, det gaar mig intet an; men vitterligt et ooeg
at baade før og nu siden til Paris er udgam.
Trykken Bøger, hvori høyligen roses og beroee
mes de, som ere blevne exegverede for Crinine,
Sager, som bevises med førbemelte de Polke
Thi efter den almindelige Regel af alle Skrve
tere heder det: Etiam vurtus m hoste laudame

2 Belangende Copie af Corfiges Bin¬
411Aug. 1656, da haver jeg det af redelig

tention indfort; thi saasom jeg formeme, am¬
samme, som ses og vist troer, at ale ande Ee¬
mufige Mænd dømmer ogformene, atbom¬
kand komme nogen Herre og Potentat udi tinge,n
ste Maade til Destret og Præydiæ, at ogena
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logtig Person, som for sin Forseelse er undviget
Eande og Riger, dennem ilde eftertaler, mens
n det derimod var Høystbemeldte H. K. M. til
angt større Ære og Reputation, at samme Brev
dlev indført, paa det enhver deraf kunde erfare,
N hans Undersaatter ved Hans Kongel. Majests.
Øde og milde Regiering elskede hannem saa høyt,
V bar saadan allerunderdanigst største Kjærlige

fed og Affection til H. K. M. at alle destore Løf¬
*r usgnseet, som Corfig giorde dem paa Hans
aje. Vegne fra Sverrig, de dog ikke vildefor¬
Wde deres gode Herre og Konge; saa at samme
Skrivelse baade til H. K. M.glorværdige Respect,
i og til Vidnesbyrd om hans gode og milde
Regjering, og Affection af hans kiære tro Under¬
sugtter, og til det visseste Argument til at bevise
*et Troskad imod vor allernaadigste Herre og
nonge, imod den store Utroskab, som Calumnian¬
uos saa grovelig har tillagt, er bleven indført
vrn jeg og fuldkommelig har bevist, at Corfig
sunme sit Brev løgnagtig havde beskyldt den
* Konge, gvod eflet immoderati uperü
Ir.41. hvilket jeg imod hannem har refuteret,
u intet giort i mit Seripto med disse Ord:
oderati Regie regiine &a clientela, im¬
rrnante Friderico Pertio, usus, neml. athøy¬
gIhukommelse Kong Friderich,somenfrom
290d Konge, regierede frommelig og vel over os.
m.8s. Jeg harog i høyeste Maader berommek
*s. M. for hans gode og milde Regiening, som

mit
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mit Skrift allevegne udviserpag. 85. 105. 1100
111, mens Originalen deraf at fremlegge, o
jeg ikke formode nogen retfærdig Dommer iø
skal tilkiende, eftersom Brevet mig ikke blev ii
skrevet, men Commissarierne; og at derfore enm¬
muelig Ting ikke bør æskes. Samme Brevsie
des og i Trykken indført i Aitzema, Tom. d
pag. 926, som herhos fremvises, og troer sø
vist, at samme Brev Ord fra Ord skalværesie,
ført iblant de Acter, som indfaldt i Krigs=Tiden)
eftersom i den Tydske Flord erindført den Oi¬
tion, som Græv Slippenbach giorde samm¬
Tid, og 1 samme Meening, at de vilde give dem
under Kongen af Sverrig, og falde fra Fo¬
gen i Danmark. Ogden Svenske Ober=Krige,
Commissarius Vildsmand holdt ligesaadan *
Oration for alle Stenderne i Randers, to
lydende med Corfiges Brev.

5) General=Procureuren beskylder img
her, og fører isine Interrogatoriis, og skal hom¬
skrevet, at Konger og Fyrster bør at bruge dem
indfødde i Freds og Krigs=Tider, og ikke froe¬
mede, hvor han og, lige saavelsom paa a¬
Steder, bar forvemt mne Ord, som er ooe¬
gvienim bene sentimmt Reger a brivere
e Aeeggmn knd geg
to ponumnt, hvilke mne Ord ikke ere, at dem
bør at giøre; Thijeg kand ikke foreskrivendge
hvad de bør giøre, men at de holder det for a6
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et Maxime, hvilket ogsaa H. K. M. vores Aller¬
MadigsteKongeselvgiørmed sineNational=Folk og
Regimenterne her i Landet. Og saasom enhver
Armee bestaaer af adskillige Nationer, og jeg dog
rre har indført enten et eller andet fremmet Folk,
ven generaliter formælder om alle Nationer, og
fidtuerer det samme, som alle Statister og in re
Hlitiea forfarne Mænd for mig giort haver, at
ngder Herre og Fyrste langt meere kand forlade
paa sit eget National=Folk, som fægter for
rres egen Herre og Konge, for deres Fæderne¬
ud, og for deres Hustruer og Børn, Gods og

vormue, end paa fremmedegevorbene og udlæn¬
Ne, som alleene fægter for Penge. Og som
vundt alle Nationer i Verden af den Militai¬
se Orden findes mange brave behiertede Cava¬
og Soldater, saa kand og ikke nægtes
Mant alle Nationer og findes andre ubehier¬
*. Og eftersom Calumnianten kalder vor
ulske Nation cervos fugacer or forskrækkede
ndgtige Hiorte, saa kand de og derfor billigen
e mig undskoldt, at jeg af de, som af den
Mtarske Orden kundebefindes at væreubebier¬
*e af andre Nationer tilegner det samme Præ¬
Mtom, galeatos Lepores behielmede Harer.
Tenhver Cavalter og Soldat hermed aldeles
vent. Og an jeg endelg herudi har fulge den
de Renming, som ale andre, der Hustorske
volriske Materier har traateret, at man sg
vtand sorade paa sine egne Nanional=Folk.

det
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det som og er en vis Regel in omni Politics,
som bevises af Tacito, Livio, Mlachiavels
Lipsio og mange andre, som mig og gierne a

byder udførligen at demonstrere og bevise, jeg ø
ingenlunde har statueret, at man ikke skal brug

6fremmede Nationer til Militairisk Tieneste;
saasom ingen Militairisk Herre, til Kriig at se
re, kand undvære fremmede Nationers Hielp &
Assistence, saa er dog raadeligt, at deres siøe
ste Magt bestaaer ideres National=Folk, og ove
gaar andre fremmede, og gevorbene Nationken
Hielp, saasom Livius, een af de allerbeste P¬
liticis, derom udtrykkeligenformelder. Hvoroen

3og videre er at læse hos Tacit. Histor.
item Hist. 2. 12. 13. item Currii 10.3.9. *
at vor allernaadigste Herre og Konge jo selvao¬
naadigst maae være i samme Tanker, og men
forlade sig paa sine National=Folk end andre
agtes deraf underdanigst, at Hans Kongel. *
jest. har indrettet til Landenes Forsvar saame,
ge Danske Regimenter af Landfolk, at her foe¬
langt skeere National=Folk i Hans Kongel. *.
jests. Krigs=Tieneste her i Danmark, endke¬
mede, og at H. K. M. eget Lw=Regmenemen
bestaaer af Danske National=Folk.

Det skal og kebefndes at sig i ingen
man emn an emSNSS
KSrg an u E¬
Een Eem e te arv
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Amenterne i et Feldtslag ikke vil fægte, eller ta¬
Et Flugten, neppelig nogen Officier dem siden
und tvinge til at fægte, eller bringe til Stand
Ren, mens allene de fremmede gemene Solda¬
*, som vilde intet fægte, men ere færdige til at
udtinere, og siden droge hiem igien; Jeg harik¬
*esom han sætter, skrevet, at ingen koog Herre
vrere forlader sig paa fremmede end paa sine
M, men han dette lige saavelsom paa mange
udre Steder i mit Scripto meget vrangelig har
Pliceret. At General=Fiskalen begierer at vi¬
hbem det er jeg meener, som i vore Tider be¬
ides af fremmede Folk at fægte ide, og løbeo¬
e til Fienden, da er det, som mit Skrift og
vrlgrer, fremmede gevorbene gemene Solda¬
, som tidt intet vil fægte, men tager Flugten,
a Fienden er for Haanden, som jeg ogsætter
gos, at være skeed i den Tydske Krig, og ik¬
deos her, hvilket og Cluverus i hans Hi¬
Me udrrykkeligen formelder, og ellers vitterligt
ve og i frisk Hukommelse, at være skeed, da
og Christianus Qvartus høylovlig Ihu¬
umnelse, hans Armee blev slagen for Lurher,

WKong Christian den Fierde selv reed om
vm, og begiærede, at de vilde fægte, mene
vrikke, hvorhen seg mig og refererer. Detskal
irke besindes at zeg nogen Tid taler ide om
Novderommelige Tydske Nation; khi min Al
o Forfarenhed, og den langvarige gode og

for¬Ttronter. gs.
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fortrolige Omgiengelse, som jeg har havt i m
ne Dage, baade inden og udenlands, med mangt

brave og fornemme Folk af den Tydske Nation)
har givet mig langt større Affection, Videnskø
og Fyorstand, end at tale ilde om saadan en so¬
nemme Nation, mens jeg tvertimod med alle¬
tørste Berømmelse kalder den pag. 51. Laudam,

simam Germanorum gentem, og at vi dem
gierne lider og antager i vore Lande; Mens ainn
neste er fortrydeligt, at endeel af dem, efter a¬
længe har været hos os her i Landene, og ert o
underholdte, reysersaa ud, og skrivergrove Skae
skrifter om os, saasom blant andet denne Bom¬
selv siger og bekiender, at han en Tiid lang en
været heri Danmark, og paa Sorøe Academ,
vel underholdet, og siden spottelig og foragte
skrevetomos, imod vor Hospitalitatis velforsee,
e Belønning; see pag. 51, hvortil han oog
dermed har givet høy Aarsag med sin store oe
nemmelighed imod vores Danske Nation.

Om de 3 Festungers Erobering, som¬
paa dette, lgesaavel som mange andre Sie¬
mit Schriyto, mege vrangelig har opllerm,
indeholder p Apologien pag. 3s dise mineo
A al den Krug bev ingen Festung med en¬
robret af Frenden, uden Friderieaa, o¬
omasKen gRRNe
ume SRæe. un GFNe
og ikke med ungeste Ood har seg skrovet *
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Eerfore bleve indtagne, at der laae fremmede
Oficerer og Commendanter derinde, som Ge¬
seral=Procureuren mig brangelig tillegger. Sl.
Rgens Marsk var ikke sat til Commendant i Fri¬
Lericia, mens alleeneste reyste over at mynstre
volket en Dag tilforn, og anden Dagen derefter
vude været over tilbage igien til Armeen, som laae
Vyyn, da den imidlertid blev overrumplet, og
rn Sl. Herre, som en tapper Soldat, satte sit
Vtil for sin Herres, Konges og Landets Tiene¬
vr. Jeg formoder og allerunderdanigst, at det
ae kand med Billighed ilde optages, at jeg som
* Politicus og in Historieis verseret, befinder,
ved ialle Tider at have været os tienligere end
1g, og at vi i fremfarne Kongers Tider hastig
mskede det, som vi tilforn havde vundet, hvil¬
oog ikke kand være H. K. M. eller Nationen
Forkleinelse, langt mindre af mig saaledes for¬
vet, som selv er en god Dansk Patriot under
Malernaadigste Herre og Konge, eftersom det
vinde er tilforn vederfaret alle Nationer ved Lyk¬
Bubestandighed for enhver. Thihvem som
Nernes Historier ere bekiendte, og veed defa¬
Periodos, som er overgaaen alle Nationer,
Aater og Republigver, da skal befindes, ikke
eske Land og Rige i den heele Verden, derebleven wvungen og overvunden af fremmede
t saaendeladrigmereer kommentil fornige
Mkabigien; Derforkandman sigikkeforundre,
Muindrefor haanligt emgte, at vi efter Gulds

For¬Te 2
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Forsyn og Lykkens Ubestandighed og kand had
mist noget af det, som vi tilforn hafde erobre
og at vi og vore Forfædre i det Fald, lige men¬
andre Nationer i Verden, har været den sam¬
me Skiæbne undergiven. Mens at han begiæme,
at vide, hvem jeg vil tillegge Skylden til ulpene,
sige Krige, enten de Indlændiske eller Fremmem¬
da befinder han det udførlig nok af mit Stm¬
pag. 12, 13,14, 17 18, 19, at være S¬
dens Straf for alle Mennesker, som Guld hie
søger med Krig og Orlog, som efter sin Guddoen¬
melige Kraft og Magt raader og regiærer *
Ting i Verden, saa det ikke staaer til noget Pe¬
neskes Magt eler Forstand Krigens lykkelige o.
ulykkelige Successer og Fremgang, kand den

re og ikkeheller tillegge nogen anden, enten Fen¬
mede eller vore egne, Skylden til det, som¬
almægtige Gud efter sin Guddommelige Poe¬

har beskikket.

O) Her formelder han og, der kand ug,
ketilstedes at skrive, som andre HistoriskeS¬.
bentere; at efterfølge deres Skrifter, eher oemg¬
deres Ord; Da har det lige saa ged en Rae¬

4
som han vilde sige: Det kunde ikke tilstede,en Theoløgus i sit Skrift vide imitere Bioe
umu rge Sen ag use¬
Iiypoerarm der Eallnum i., oo9,
a u lm  StS
udumeeeauNNE
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erer eller bruger dem, end pro materiæ necessi¬
fste, og det reedeligen bona fide. Han argu¬
denterer og derhos, at det er langt anderledes at
fulbe en Historie, eller Politisk Tractat, i hvil¬
* han tillader Politiske Regler, men ikke i en
Pelogie; da er jo Christiani Tertii Liv og
ronet en Historisk Tractat, og Apologien ie
W Irenæum og Bunonem en Politisk Ma¬
vie med klare Exempler og Moralier af andre
2 bores egne fornemme Skribentere udtagen,
afbevise, hvad dertil hører, og til vores For¬
A. Hansiger og: Deteret andet, at lærde Folk
i8oler og Universiteter kand disputere om saadan
Meria, forat underviselngdommen. Hvad Ge¬
valeProcureurenmenerhermed, veedjegikke;
at maar han det tydeligen forklarer, skal der¬
aa følge Svar. At Seriptum giør den sæd¬
ninge Distimetion imellem gode og onde Regien¬

Fer derforeskeet: Cpia contrania jurta se po¬
MMagie iuceleunt, dermed des klarligere at
Ne, at Hans Majestæt var en siom, godog
dKonge imod sine Undersaatter, og ikke gior¬
Stl Træle, som Calumnianten siger, hvor¬
Vses i høyeste Maader har berømmet den Sl.
vide, og iblant mere bevist hans store Dyd¬
nhed og Bevaagenhed mod os med de man¬
kore Privilegier, som Hans Kongel. Majest.
Noy Kongel. Mildhed prundte baade Adelen
andre Stænder ber iRiget, som var et vist
M, at Hans Majest. var en from og god Her¬

re,Ti3.
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re, og ikke giorde os til Trælle. At Geners“
Hrocureuren bruger disse Ord, at jeg skrive
Det skal være Regentere en Lærdom, hvorlede

øde skal skikke sig, disse Ord: Hvorledes de
Elled )

kikke sig, har han selv tillagt.
eleursti vores fornemme Skribenteres i Ch¬
stiani Qvarri Tid hans egne Ord i hans P.
storie, som han har dediceret høvlovlig Ihukse

melse Christiano Qvarto, hvilke jeg dog Een
paa dette Sted har allegeret og indfattet i

paa et andet Sted indført: Ommibue illie,
exemplum, qvam incertæ res humang
potentiam qvamvis summam, unqvam *
turnam esse ni virtute a prudentia maFe
ge medme a vme ar
exerceatur, ut in sele enerceri qvisqvam
lit. Lib. 3 pag. 80; hvoraf lertelig kand sinen
at hverken han eller jeg kand have skrevet de
geu til Præjndiee, og ellers alt det, som hog¬
des om denne Post og Distincetion om goge
onde Regientere, ere ikke først mine egne Lo¬n
men mange af de fornemmeste Skribentere
findes, og derom tiforn haver skrevet, hvoro ge
det haver taget, nemlig af Lipsio Lid¬. *Olas Magno Ld. s Cap. 32, b. Mee.
E.i Cad. s t Edere (GR
ia Sagese høne toiseme Chap. 2 føg
K 4a, som æ haden for den beonnege,
Skrbem i saadan Polrisk Materie, i.*
Km Læmsee d Be mRNEes

4og det allsammen H. K. Majeste. Hr. Fade m.
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oblig Jhukommelse Friderico Terrio, og nu
vores regiærende Konge og Herre ved samme Di¬
snction til storste Berømmelse, som Apologi¬
Rudviser pag. 105. Han beskylder mig ogsaa
denne Post, at jeg skulde have skrevet, hvorle¬
*es Undersaatterne ved umaadelige Skatter og
fund Regiæring kand lettelig irriteres til Rebellie
; hvilket han aldrig nogensteds i mit Scripto
fral befinde. Og at det skal stride imod Hans
songel. Majests. Souveraine Regiæring, det

on Meursius og Pontanus har indført om
derha til at bevise, hun ikke var Dronning,

id disse Ord: Cvod kæminæ parere imperio
vue indignum Ke. Da formeener jeg det ik¬
,dringeste Maader kand præjndicere disse Tider,
ud i forrige skeet er, langt mindre mig i ringe¬
MMaader at have forseet imod Souverainite¬
og eler dermed at have overtraadt min Eed,
vlom han siger, at jeg haver meldet og aaben¬
vel om den gvindelige Regjæring, efterat saa
ueformemme Historici i deresoffentlige Skrif¬
ide den hele Verden det tilforn har skrevet og
venbaret, hvoraf seg det og til et vigigt Ar¬
ent imod min Antagonist Bunonem ber ci¬
*e og dermed beviist, at hun ikke var Dp¬

gg, som han beretter, og det aldeles mgen i
nden, enen Hovr Aer Læe, emen i forige
e herværende Tider, til allerringeste Præj¬
Mansees, athverkenjeg eller de i ringeste Maa¬
e har improberet nogen gvindelg Reøjæring.

AtTig
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At jeg har maintineret, at Danmark ikke fø

har været et Arve=Rige, og det med vigtige A
gumenter proberet og afbeviist, formeener jeg “
lerunderdanigst, mig dermed at have beviist,
K. M. hoylovlig Jhukommelse Kong Fridem
den Tredie, som den, der ved sine høye Men¬
ter først haver forhvervet Souverainitæten,*
vores nu regierendes allernaadigste Herre og Fo¬
ge, som med saadan stor Moderation og M¬
hed nu regiærer (saasom jeg det og i min Apo
gie Lit. E om Høybemeldte Hans Kongel. *¬
jest. haver skrevet) saa berømmeligt at adome,
strere Regiæringen til allerstørste Ære og o¬

tation, og mig derved langt snarere Naade o
nogen Straf at have forrient. Det skal og¬

ke befindes, at jeg enten har eensureret, taen
eller divulgeret noget imod Souverainitæten,
min Eed og Pligt. Af dette mit sandfere¬
Svar, og underdanigste Erklæring, saave F¬
Apologien i sig seiv, kand klarligen ses ooer¬
staaes, at seg aldeeles intet har giort eller sem¬
I l oen med ma SmuN
og Forordning, langt mindre skrevet noge,
ten Eempelevis, eler med udtrykte Ords
Und trnd u benen SmRnEeaN
Regjæring til Prændie i nogen Maades
un un Rærbumn ud hoet Are
talt og skrvet om forige Kongers Navndgg
giæring, som bevises i Præfationen Fol. C.

ed1Apologien pag 1o;, og fomemmelsoe.
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Es allernaadigste Konges og Herres Souveraine
øølige Regiæring med største Priis og Berøm¬
nelse i Præfationen Lit. E. Om forrige Regiæ¬
fings Form haver jeg ingen Exempler indført den
ongel- vel=herebragte Regiæring til Præjudice

nen at Herha ikke var en Dronning, som An¬
onisten melder, haver jeg af Meursio, it.
Pontano og andre her tilforn afbeviist i den 6te
vst. Og denne høylovlige Regiæring aldeeles
vek vedkommer det, som mange hundrede Aar
uidrn passeret er. Den qvindelige Regiæring
øgeller, enten af de forrige lovlige Skribentere,
nre mig, er bleven læderet, eller improberet i no¬
u Maade. At jeg skal tale foragtelig(som han
Ve. om Herrers og Fyrsters Raadgivere, det
at han og aldrig af mit Skrift bevise; men
Johannes Magnus tilforn om endel af
inem i Sverrige haver skrevet, vedkommer
Vikke at forsvare. Og jeg tvertimod i høyeste
under roser vor allernaadigste Herres og Kon¬
Raad Cap. 2. Om fremmede Nationer ha¬
des skrevet hæderlig og sandfærdig, uden alle¬
ae fordi Calummianten beskylder os Danske i
ige Brug at være Comoner og ubehiertede,
vd har seg replieret, at iblant alle Nationer
indes mange saadanne, men ikke alle, saa at
ver Land eller Folk i Verden kand siges at væ¬
in, at der so findes baade Behiertede ogUlbe¬
nnede blamt. Derfore, saasom Calummanten
ver dem, som blant vor Nation kunde besin¬

desTtg
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des at være ubehiertede Hiorte, nævner jeg dem
som af andre Nationer ere af lige Qvalitæle
Harer, dog enhver god Solddt og Cavalier de¬

ved aldeeles umeent; Særdeeles haver jeg o
den høystberømmelige Tydske Nation meget o¬
derligen talt og skrevet, som bevises af Apsh
gien pag. 51, hvor jeg giver dennem den berse
meligste Ære=Titul, som nogen Nation i 2¬
den kand tillegges, og kalder dem laudatiskine
Eem oete, uen Kr dg
dem, som imod os skriver saa foragtelige Skom
skrifter. Ingenlunde kand heller siges og bem¬
des, at jeg giør Regning om Skatters Inde,
ing, hvorimod jeg mig og erklæret i den 177,
inter Interrogatoria. Skal og ey befindevjeg har skrevet: En ond Regiæring giver Aae
til, at Undersaatter rebellerer; mens saadam.
andet meere mig uden all Bevislighed iieg
Hvad jeg om Fæstningers Srobriag har skere
er Sandhed og enhver bevist, det som Afe
Een unkae ten af uud Serdde
cureuren i denne Post, saavelsom i mange
ore, har verterer mme Ord vrangelig. Ous

igt
fig befindes intet at være skrevet usomm,
angt mindre noget, som kand være H.F.

høvlovig Jukommelse ul Preyndie. enen
mere til største Ære og Repuaion, saabo,
det udførligere og klæligere har demonstremn.
forn deme min Erkærnge 4de Post. Co.
af Corfigeo Brev oy heler skalbefindesoo
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Rn Kongel. Mandat forbuden, ep heller fra sig
* levere tilforn at være befalet. Tyranners Ca¬
is er ikke indført somnogen Digression af Scho¬
ø, men som en fornøden Declaration til Apo¬
ogiæ Materiam dermed desmere at klargiøre og
ndevise, baade H. K. M. høylovlig Ihukom¬
velse, saavel som vores allernaadigste Arve=Her¬
Vlovlige, retfærdige og mildeste Regiæreringer,
vid sees af min Erklæring i den ste Post, og af
Pologien pag. 8f med andet meere, som mig
ven Grund og billig Aarsag tillegges. Endelig
der jeg, at General=Procureuren vilde frem¬
*e nogen Locum i mn Apologie, som deres
Veellencer kand kiende at være modmin aller¬
Mgste Herres og Konges Souveraine=Regie¬
. Formeener derfor, at DeressExcellencer
V fra GeneralProcureuren og Fiscalene
vinde Frettesætteler i alle Maader friklender, og
et paa det tienstvilligste Sders Excellencer
have for mig den store Godhed, og for mig
ruunderdanigst hos H. K. M., ales vores al¬
inndigste Herre og Konge anholde, at dersom
mnod min Intention har været saa nlykkelig,

mehage H. K. M., det Guld kiender, ses
Vdøyt, som noget versligt skee kand, all min
de Lid har søgt at vogte mig for, H. K. M.
g Høy=Kongel. Naade vilde anse Intentio

desom aldrig har været andet, end i allerdvbe¬
Bmygbed H. K. M. at behage. Hvisket De¬
Ercellencer vel endogsaa baade af Apolo¬

gien
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gien og af denne min Erklæring nok, som fø
modes, skal kunde skiønne. Jeg forbliver

Eders Excellencers

Kiøbenh. den 13 Jan.
tienstberedvilligste1682.

Ceaf Lasea.

Herpaa fulgte General=Procureurens I¬
læg, som nogle Dage derefter blev indlen
ret til Commissarierne af folgende Indgeør¬

Høyædle og Velbaarne Herrer!

Kongelige Commissarier.
Omendskiøndt ikke meget var fornøden

replicere paa Hans Excellence Hr. Baron
luf Roseneranges sidst indgivne Svar, oo¬
om det indeholder fast intet andet end hvis E

s
Interrogatoria var skrevet, saa foraarsage“
dog, baade for at purgere mig, at seg ikkesF¬
Hr. Oluf Rosenerang, foregiver, har ie¬
noget, som ikkefindes Bogen, eller vradgen

udtolket hans Ord, saa og for at betage Seo¬
Excelleneer de Tanker, de elers kunde F¬
af hans Repligver, ved dete mit korre Jo

klarlig at demnonstrere, atfeg har baade Fe
opgtore, sa ogimne uundilioe Poen.
ner fulgt den rette og sande Menung at F.
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Af Rosencrantzes Ord, Argumenter og Con¬
Asioner, og til den Ende her allegerer de Loca og
Zaginas, hvor saadant findes, som bestaaer i
skerfølgende Poster.

Hr. Gluf Rosenerant siger i den 3die
Bost, at han ikke har sat Christianum Ter¬
ruom til et Exempel for andre Konger, saa sin¬
*jo Fol. 6., seilicet in ardua illa &ap; laborio¬
lperatorii sui muneris statione præelarum
Auduit documentum, qvam grande domi¬
mtibus incumbat recte agendi onus. ltem
10., atqve ita pro svis qvemgre meritis
estlam regiam aut offensam ostendendo cla¬
uima ommibus succesloribus suo præbuit ex¬
*lo argumenta, qvam sibi eslet exercere
uitiam. Nok siger Hr. Rosenerangz i sam¬
=Post, at han ikke har sat Christianum Ter¬
u il et Exempel for vor allernaadigste Herre
Monge, mens alleneste lignet Hans Majestæt
Christiano Tertio; Saases po klarligen
gortalen, hvor han sætter Fol. C., at excel¬
A virtutes inerementa siumpturæ sunt
Migve (saa længe) Christiam Tertui vesti¬
terin; Det er jo et Exempel, som forestile
Me Kongel. Majest. at efterfølge, og ikke en
Melse, mens og exprese anden Gang, at H.
M. Christiami Terru Exempel vilde ester¬

N. Fol. 18. ut ita uviversa mentie wæ mo¬
hve habitn te Christiani Tertu Cognomi.

ne
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ne boni abavi tui imaginem exprimere, atgø

in magni illius Regis fortunam a exempluw
certioribus auspicus aflurgere, omne¬ l2
persentiant. Og strax derefter: Cyam qvidem
gloriosam Kmagnisicam appellationem ad e
emplum illius abavi tui in ultima tranømtie,
re secula. At Srephanius her allegeres, som
mere har rost Christianum Tertium end ♑
Rosencrantz, saa er den Roes mindre, efterm
den taler om de Konger for Kong Christian o
Tredie, men Hr. Rosenctantz skriver nu he
disse Tider i Fortalen af sit Svar paa Interee,
gatoria, at Christianus Terrius var den fioe
meste og beste Konge, som nogen Sinde hat
giæret i Danmark, som efter mine Tanker
at forstaae til denne Tiid; Hr. Rosenerann
siger og, at han ingenskeds har skrevet a

ilde regiere, som ikke efterfølge andre Kongen
Exempler, som stes af diste Ord Fol. 13. E.
bene seutium Reger &a krincipes, hoe pio,
Un A ve bnmnmn E
Te. item pag. 10g prudentin krineipu nog,
gu eta omlam afun Se¬
re aurilin. Om deraf kke klarig sutedso
Konger, som ikkegiør det, hverken ret forge

Regjæringe=Maaden, der ere ikke kioge a
ilde regjerer; og om det ikkeer høve we Kkm,
Eue e aarrønNEe.
a a Ernd Eoeæere SFiNgs Se¬
g Ca Lsæa ig NNge
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Kjeg ikke har fulgt hans Ord, Linie fra Linie ic.
lad er det so nok, naar jeg har fulgt hans Me¬
ung, som ufeylbar eliceres af Ordene. Der ere
nange fleere Passager i bans Bog af lige Mate¬

*, e. gr. Fol. 13: Ovocirca male sibi prospi¬
unt Rectores illi generis humani Kc. pag
d. Imperatoris justi, qvi civibus dominatur,
Fattes sunt eorum, qvibus præest commodis
vlltatibusqve servie, som jeg for Vidtløftighed
* evitere, gaaer fordi, men ikke tvivler paa,
de jo af de gode Herrer Kongel. Commissarier
Fobserverede. Ydermeere siger Hr. Oluf Ro¬
fndrang i denne Post, at han ikke har statu¬
, at det var den beste Regiærings Maade
ed Christianus Tertius regierede med, saa
Mdes hans Ord derom Kol. 17, hvor derstaaer:
etimigve regiminis formam Ke. Om den
verlaring, Hr. Rosenerang nu giør, at Chri¬
nnus Terrins havdebragt alting, som tilfor¬
dar i Confusion, i en god Skik, kand for
vog antages, indstilles til Dommernes Kien¬
eg elers forstaaer jeg ikke rettere, end at Hr.
*f Roseneranges Mening efter Bogens An¬
uung skule være denne: At, da han hade vidt¬
igt indført alt hvad Christianus Terrius i
ver anden Maade med ale Stænderne og
MMæeringen havde anordnet, saa sluner han der¬*

a det var af Christiano Terrio bragt i den
Nog alerdeste Regierings Fonm; Atfeg skul¬

Me sagt, at Hr. Roseneranp holdt Chri¬
stia¬



664 Hr. Ole Rosencrantz

skianum Terrium for den allerbeste Kong¬

fordi han gav Adelen store Benaadninger, er E
ke min Mening, men jeg af Bogen Fol. 10
(supremo ordini supremos conferebat hone
res)allegerede dette iblant andet meere, som Chr“
stianus Tertius havde anordnet, og ikke —
ette var allene Aarsagen; At Hr. Rosencran

har med udtrykte Ord sagt, at Christian
Terrius var den allerbeste Konge, og har brag
Danmark i den beste Regiærings Maade, *

at andre Konger skulle tage Exempel af ham
gu anviist, hvor det findes; At de forhvervet
ver sig Gllds store Vrede, naar de regierer ie¬
forstaae med umaadelige Skatter at indsame
staaer Fol. 14 og 15: Immoderate tributd
cerbe a subditis congvisita individuam sog,
mi numinie ofkensam acceleratura. A —a
har sagt, at Herrer og Konger, af Mange
sund Fornust, tit og ofte forblindes, er so
Ord fra Ordverteret af det, som Hr. Öluf*¬
senerang sætter Fol. 7: lta qvogve Prinese,
animisanioriedekeSvjudien nonraro erroe,
emmn Abmnugd
hover gode Raad, har seg aldrig negtet. F
Cat Laeem a sgn ufpe¬
Actioner, er nok kundbar af hans Apdlen
naar ban taler om gode og onde Konger F¬.
lers tilfomn er indført. Og her jo klarligen oe¬
es, at hanlaster eler i der mindste ike ao¬
m a ven Smr die an vunde



665Hr. Ole Kosencrantz.

der, fordi de har indførtskadelige Skikke og Sæ¬
der: Non absqve ingenti Rewublicæ dispen¬
ud, som staaer pag. 63, og pag. 10f kalder han
hristianum Secundum truculentislimum
um borealium horum regnorum Busiridem,
uider høyt nok at taxere en Konge.

I den 5te Post beskyldes jeg, at jeg har
ørdendt hans Ord, formedelst at jeg har sagt,
Herrer og Konger ikke bør bruge Fremmede,
Mer hans Ord: Cøi bene sentunt Reges a
Melipes hoe pro solido aflerendi regmminie
Mamento ponont utinrebus tog=Klagosta¬
devais præficiantur indigenæ periti casuum
* lem pag. 101 M 102, ast illi qvi redte
vosteio defungi contendunt keges, Kobse¬

vodg plvs ponunt præsidn, qvam aut in ar¬
K munimentis, aut in armin viribusgve
Sehtitiorommercenariorumgve militumer¬
idrumqve hominum imperus KprækeCtärg
Netie, trem pag, 1og negve enim pruden.
rtidejpir est, plue externit qvam luorum
And consdere auxillie. Af hvilke Ordso v¬
dgrlig sluttes, at forestaaer de Regiærigen
is bør deatbruge deres egne for Fremmede.
oider ike at Hr. Oluf Rosenerang kund

ige nogen dertil, men at hans Mening er, at
Effeld, saagior de det, og bør at gore det,Boskrefor koge Regener.

AtunLonte. gygs.
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o “lAt Hr. Rosencrantzes Mening
at de 3 Fæstninger overgik, formedelst at der vä¬
fremmede Commendanter der inde, sees klarlig“
hans udtrykte Ord pag. 35; thi han setter de¬
hos efter hans egen Maxime: Contraria jose
se pofita magis iluceseunt, og constanter af¬
merer, at alle de andre Fæstninger, som vare *
troede de Danske, bleve conserverede. Hr. B“¬
senerang meener i den ste Post, at jeg har so¬
urettet ham, og indført de Ord (hvorledes P¬
rer og Konger skulle skikke sig) efterdi det inge,
teds findes i hans Bog, saa bekiender seg“
eg har brugt mildre Ord, end Hr. Roseneken
har brugt, thi han siger pag. 89 Hæe 8“
tragiea Tprannorum exempla dominanie,
m Aemen, u mn neæ are
imperium, dernæst majore cundis. qok
priie affecibur suisqve subditis feliciter
E E Kmen u m“
ler motue amtevertamt, item pag. 104 e
jøitur benigmitate a elementia sibi siode,
devineinmt Reges, nullum consegvendie¬
M eædæae are gpner Ee¬
omn ien nbn veg earRRee
Eraen m id bngse arEe¬
me Kongr og Forster gors, ford deskm
a skikke siø og regierbest. Bder siøgg
Roseneram, a fegadrig skalboske.L
oea n Eeatg aNdeg

inomemNeren GRNNNEe
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A, saa udfører han jo vidtløftigen pag. 102
ind adskillige onde Raadgivere, og titulerer re¬
ellantium spiritus generosos, og siden sætter
iden fast Regelpag. 103 disse Ord: Hocubi¬
ds ratum &a fixum manet, qvodgens qvægve
oulo erectioris anmm eo plane sit ingento,
iperiis suorum non gravate morem gerat,
dernorum irritetur, hvoraf jo klarlig af fore¬
Mnende sees hans Mening at være, at Under¬
vulterne irriteres af Fremmedes Regiæring, at
skade, naar den er ond; Thier den god, da
* de paa andre Steder af Authore i hans A¬
logte.

I Slutningen siger Author, at jeg al¬Rkand bevise, at han taler foragtelig om Her¬
vog Kongers Raadgivere, saa ses so af det,
vtiulfdern er indfort pag. 102, hvor han kal¬
det nekanda consilia, item fol. 6 præser¬
Jum in eum te epenerit fortung locum,
tdnumeris peceanai lagveie K illecebris
oige obltleture, inter negotia in turbaM, in tot tamgue Aiverse delimqventi¬
Serpla non tamen ulli vitiorum, gr¬
taro inter lagvegta dominantium tedta
deceunt, obnoria sit tua møjestar; hvor er
verke, at han sætter, at Forruna dar sat
ind Kongel. Majest, i det høve Sæde, se og
23 iovemuntue nonnongsam sub lagve.
Lowiantium tectie purpurati AAulatg¬

irsUu 2
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tores, qvi ut velificentur favori, & gratiam
eblandiantur, sumos circum palatium venden
tes, Principi, mqvinnt: Leges nemo serlbel,

licet qvod hibet, om det er at tale vel eller foragtelig

om Herrers Raadgivere, indstilles til de gode Her¬
rer Commissariers Kiendelse. Hermed for¬

hakmener jeg at have fuldkommen beviist, at jeg
fulgt Hr. Oluf Rosencrantzes Ord og Me¬
ning, og rettelig allegeret, hvis jeg tilførn havet

skrevet og talet. Indstilles alting til Deres Lm¬
cellencers retmæsige Kiendelse; og jeg forblider

Høyædle og Velbaarne Herrers

Kjøbenh. d. 18 Jan.
pligtskyldigste Tienet1682.

oSas
Forestaaende General Procureurens Indlen

besvarede Friherren Kosencrang med et —
det af 24 Jan., men som det ey indebolden
noget nyt, men med forandrede Ord siget og
det samme, som tilforn, har man ey vildet oe¬
de Papiret dermed; Det Brev derimod oem¬
skrev til Commisarierne, hvori han undkeom
sig fra at være overværende ved Domnen
Afsigelse, var følgende:

Høyædle og Velbaarne
Lgre SeggtssRSRE

Eftersom jeg i Dag er indstevnet for Coe¬
Treellencer, at comparere ti Dom at hom¬
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9 jeg formedelst en podagrisk Affect i mine Beene
ikke har været ude, siden jeg sidst var for Ret¬
sen, og er mig ikke heller mueligt, at kand gaae
ud af min Dør; Saa beder jeg tienstvilligst,
R, om mueligt var, med Dommen paa nogle
lda Dages Tjid maatte heroe, indtil jeg nogen¬
edes kunde blive tilpas igien. Jeg forbliver

Eders Excellencers

Københ. d. 3 Febr.
hjenskberedvilligste Tiener1682.

207 Hluf Rosenerang.

Fagtet den giorte Begiæring, blev dog Dom¬
nemlig:men afsagt af de 3de Commissarier,

Hr. Holger Wind, Hr. Owe, Juul og
Hr. Eiler Holck den 3die Febr., saaledes

lydende:

Commissariernes Dom.

Eftersom Hr. Olus Rosenerantz sig ha¬
*forseet med det Skrift, han haver ladet ud¬
oe, og dermed giort sig uværdig til at nyde de
Eheime=Etatz= og Justit=Charger, som han af
vans Kongel. Majest. allernaadigst haver være
ded benaadet; Thi bør han samme sine Char¬
M at have forbrudt øg mist, saa og sig til Ade
gesel, saavelsom andre til Exempel, at, betale
* hvad Brug Hans Kongel. Majest. det allere

naa¬Au3
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naadiost befaler, Sex Tusinde Rdlr., og hans
Bog ved et Kongel. Ediet at forbydes, ey a
maa sælges, mens alle dets Exemplaria, som
findes kand, at indleveres i Kongel. Majsts Cam
cellie. Fornævnte Dom kunde Hr. Jens Jumnh,
Hr. Erich Banner og Diderich Schult men
de andre Commissarier ey blwesamtydigeom, oo
ler eenstemmige udi, og derfore den ep vilde in
derskrive og forseigle. Kiøbenhavns Danne
Cantzelie den 3die Febr. 1682.

Holger Wind, Owe Juul, Eiler Hols.
(IS.)(S.) (ES.)

Forestaaende Commissions=Dom blev hervag o
General=Fiscalen indstæbnet til Høyestesse

ogdendetrendeCommisarier, somhavdeungen
skrevet Dommen, tilholdte atsvare hvorforem
ey Postvis havde dømt, men de andre ho¬
fore de en vide underskrive Dommen. Soe¬
ningen blev ogsaa forkyndet for FriherrenE.
senerang den 15 Febr. 1682, ogvarfølgem.

Bi Christian den Feme, af Cim¬
Naade Konge il Danmark u. Bide migg,
Os elkelge Hr. Holger Wind til Harreren
Gaard, Ridder, og Vores Vie=Canem
Hr. Owe Juu til Willestrup, Riddet a.
Hr. Eiler Holk, Friherre til Holckenhavn
og Herre til Elækier, Ridder, samtlige or¬

Ges
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Geheime=Raader ac., at for Os allerunderda¬
nigst haver berettet Vores General=Fiscal, Os
elskelig Jens Clausen, hvorledes han skal være
foraarsaget for vores Høyeste=Ret, til bedre Paa¬
kiendelse, at lade indstevne Eders Dom af 3die
Febr. næstafvigte, afsagt i Baron Hr. Gluf
Kosencranges Sag om hans Bog, Apolo¬
sia Nobilitatig Danicæ kaldet, som han i Vo¬

res Riger og Lande, uden videre Censur, og
dertimod den derom udgangne allernaadigste
Forordning, haver ladet divulgere: I hverken
skal have kiendt Postviis paa de for Eder i Rete
en fremsatte, og af Hr. Oluf Kosencrantz

Egangne grove Forseelser, langt mindre givet
Udgen udførlig Raison og Fundament til Eders
Dom, saasom Commissarier i deres Forretning
elers pleyer og bør, hvorved General=Fiscalen
Aerunderdanigst formener, ikke alleneste Sagens
fekke Beskaffenhed, og den bare Sandhed, at
være fordulgt, mens endogsaa med saa kort og
Rdvanlig en Doms Slutning at være hol¬
Eet tilbage de Motiver, hvorpaa Dommen er
Srundet, og i saa Maade formeent Vores Høy¬
øfke=Ret den Oplysning, de billigen burde havt
vmd alle Posterne Stykkeviis, og om de Funda¬
nenter, som Eder til saadan en Dom haver be¬
Vget, hvorved hannem paa Vores Vegne er
Aindret den retmæsige Satisfaction, der ellers

mned Billighed burde sølge over dem, som alle
ine Raads=Charger frakiendes, dets Leilighed

hanUn4
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han ydermere agter at berette. Og som vi allere
naadigst haver anbefalet Os elskelig Hr. Jens
Juul, Friherre til Julinge, Herre til Wor¬
gaard, Ridder, Hr. Erich Banner til Over
gaard, Ridder, og Diderich Schult in
Findstrup=Gaard og Hellestrup, iligemaa¬
de samtlige Vores Geheime=Raader ic., tillige
med Eder denne Sag at foretage, og deri for¬
svaeligen at kiende og dømme, som dog med S¬
der den afsagde Dom ey skal have forseiglet o
underskrevet; Thi stevne Vi Eder herom at m¬
de for Vores Høyeste=Ret i Rette, som er de¬
kammet at skal holdes her paa Riøbenhavm
Slot Torsdagen den 23de Febr. førstkommende,
da samtlige til Sagen at svare og forklare, hvo¬
Eder haver fraholdt de andre i Dommens A¬
gelse at fragaae. Til samme Tiid og Sted *
mødestevnes og Hr. Baron Oluf Rosenerang
om han noget videre herimod haver at svare,o
da derom at gaaes, hvis Ret er ladendes det in¬
genlunde. Givet paa Vort Slot, Kigben
havn den 15de Febr. 1682.

Under Vor Signet.

(LS.)

Da HøyesteRets Stevning blev udtaget, oo
man forvist at Friherren opsatte efterfølsem.
BønnSkrift, for deri at afbede Proeesen ie¬
det er uvist, om det nogensinde kom frem; Sa¬
me var imidlertid af følgende Indhold:48
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Allernaadigste Arve=Konge og Herre!

Jeg indstiller mig her udi allerdybeste Sub¬
mission for Eders Kongel. Majest. med allerun¬
derdanigste Begiering, at Eders Kongel. Maje¬
stæt ikke videre vilde føre Proces imod mig, men
Allernaadigst considerere min gode Intention i

mit Skrift til at conservere mig Eders Kongelig
Majests. høye Gunst og Naade, som klarligen
fand sees og erfares af samme Skrift ved de høje

ogo store Berømmelser, som jeg E. K. M.
Eders Kongel. Majests. Hr. Fader høylovlig I¬
Pukommelse har tillagt og beskrevet. Jeg og der¬
fore Bogen allerunderdanigst E. K. M. har de¬
vceret, og selv i Hænde leveret. Findes deri
idget, som E. K. M. i ringeste Maader kunde
Hülshage, da veed Glld, at det aldrig er af mig
kkebet i nogen ond Intention, det jeg og med
Ain høyeste Helgens Eed har bekræftet, og
øgnsker allerunderdanigst at kunde give E. K. M.
ven allerunderdanigste Satisfaction, som E. K.
A. kunde behage, til at formilde Eders Kongel.
Ncjests, Vrede imod mig, og allernaadigst la¬
E falde videre Proces imod mig. Den aller¬
søgeste Gud vil jeg ombede daglig at holde sin
øoye og trygge Beskiermelse over E. K. M., og
u all Lykke og Velsignelse i sin Regiæring naa¬
velig opholde. Jeg forbliver ac.

Oluf Rosenerang.

Her¬Uu5
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Herpaa kom den 24 Febr. 1682 et hem¬

meligt Brev, som ingen vidste fra hvem var skre
ven, til Holger Tore, og blev leveret i Hr. Ö¬

8luf Kosencranges Gaard til Abraham
Midesen Koch; Samme indeholdt Raad og
sliyskler, hvorledes Friherren best skulle kunde
Midog rædde sig af den Fortred ved Penge

ker, men der blev ey agtet derpaa.

Da Sagen i Høyeste=Ret skulde forets

ges, som ey skeede førend den 2den Marti
blev Frihetren Jens Juuls Indlæg fremlag
af saadant Indhold:

Stormægtigste Konning!
Allernaadigste Herre!

Eftersom Eders Kongel. Majests. allernae
digske Stevning mig befaler at tilkiendegive Ao¬
sagen, hvorfore jeg ikke tilligemed de andre Com
missariet haver Dommen udi Hr. Baron Öm
Koseneranges Sag underskrevet, saa er

min allerunderdanigste Aarsag, at jeg ikke lige
forstaaer eller veed, end at alle Dommere so
pligtige at domme efter Lands Lov, saavidt de F
staaer: Nu finder jeg ingensteds i vores Eom¬
at nogen forbryder Boes Lod, med mindre o¬

forvirker Livet, langt mindre i Loven nogen *
gang til saadan arbira Straf, ikke heller Fe¬
vi, det vitterligt er, Præmndicata her i 9g.
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for os; Paa fremmede Landsens Constitutioner
og Sædvane, haver jeg ey formeent, mig til¬
kom, som en Under=Dommer at reflectere;
Hvorfore jeg allerunderdanigst haver meent, at
K. M. selv allene tilkom at give og tage i saa¬

dan Tilfald; Hvilken enfoldig Mening E. K. M.
vilde allernaadigst i Kongel. Naade optage, og
seg forbliver

Eders Kongel. Majests.

allerunderdanigske ogRiøbenh. d. 2 Marti
fropligtskyldigste Tiener1682.

Jens Juul.

Hr. Gwe Juuls Indlæg i Høyeste=Ret var
saaledes opsat:

Stormægrigste Allernaadigske

Arve=Konge og Herre!

Som Podagra haver tvunget mig gandske
in Sengen, saa at det er umueligt selv at møde
sat den Høyeste=Rett, hvor gierne jeg end vilde,
t svare til vores Dom i Baron Oluf Rosen¬
vanges Sag, efter General=Fiscalens der¬
vinden tagne Kongel. Citation udi Vice=Cantz¬
*et Hr. Holger Winds Sted, som iligemaa¬
* ded Svaghed derfra er forhindret; Da er

mit
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mit korte skriftlige Svar i denne Sag, at viik
ke have kiendt Postviis paa de for os i Retten

fremsatte, og af Hr. Gluf Kosencrantz begang

ne Forseelser, langt mindre givet nogen udfe
lig Raison og Fundament til vores afsagde Dom,
hvorved General=Fiscalen formeener Sagel

rette Beskaffenhed, og den bare Sandhed at viæ
re fordulgt, med mere General=Fiscalen u
samme Kongel. Citation formælder; Da proteske
res for den alvidende Glld, og for E. K. M. i¬
dybeste Underdanighed, at Tankerne aldrig hm
ver været i ringeste Maader Sandhed at forde
ge til nogens Skade eller Fordeel, men visseligen
allerunderdanigst vil forhaabe, H. K. M. o
Naade vil have bedre Tanker om sine gamle ie¬
derdanigste tro Tienere, end General=Fisen
len haver, og paa det Sandhed skulle kømme e
Dagen, den høyeste Ret tilmere Oplysning iso
me Sag, daere jo alle passerede Acta herudindenn
saavel Interrogatoria, som Svar derpaa, oo
alle Aeter og Repligver indført udi vores Thom,

Ds
saamig videndes deraf intet er forhigaaek.
viskkehave kiend Postvis er skeetat Aarfade
General=Liscalen haver selv fremsat og oome¬
net Posterne, som vilde blive heel vidtiøsing
Sentenger at repetere og igemntage, estor
af os approberes med en haard paafolsteme,
Dom, hvilken vi dog i alle Mander ikke har ion
det skjærpe efter General=Fiscalens Iretteser
telser, baade i Henseende til Forseelsernes Maa

de
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V, saa og at man ingen Lov havde, haver der¬
fore maat dømme lecundum æqvum a justum,
det beste vi forstaaede, fornden Vil eller Ven¬
skab. Samme vores Dom begiæres allernaa¬
bigsk med naadige Øyne maatte ansees. Jeg
orbliver til min Død

Eders Kongel. Majests.

allerunderdanigsteKøbenh. d. 2 Marti.
trolydigste Tiener1682.

Owde Juul.

H. Gluf Kosencrangzes Indlæg erskrevet den
23 Febr., som den Dag, Sagen skulde ha¬
de været for og er af efterstaaende Indhold:

Allernaadigste Arve=Konge og Herre!

Ingen i Verden. uden den HErre og
Aud, som randsager Hierterne, kand vide

el¬
et eftertænke, med hvad Hiertens Angest

og
Dekymring jeg har fornummet Hans Kongelig
Majestæts, min allernaadigste Konges og Her¬
ed Ugunst imod mig, og kræver jeg Gud i Hi¬
velen til Vidne, som jeg og ved min høyeste
Ced har bekræftet, at jeg aldrig har tænkt i rin¬
Rste Maader enten i Ord eller Giervinger, at
sorrette noget, som H. K. M. min allernaadigste

Ronge og Hære kunde mishage, men langt me¬
re
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re i all min Tid til denne min høye Alderdon
søgt at conservere Hans Kongel. Majests. store
Naade, og kand enhver lettelig befinde, at dersom

jeg kunde have kundet forstaaet noget i mit Skrifk
at kunde være, som H. K. M. ilde kunde have

optaget, jeg da aldrig enten havde dediceret elle“
leveret H. K. M. Bogen i Hænde; Hvorimod
jeg langt mere havde forventet mig Hans Konge¬
Majests. høye Gunst og Naade for Hans Kow
gel. Majests. hoye Kongel. Dyder og Qvalitete“¬
som jeg i samme mit Skrift allevegne billig ø
Høy forskyldt har indført, saavel som Hans Kor¬
gel. Majesis. Hr. Faders glorværdige Jhukoim,
melse store Berømmelse. Men dersom jeg m
imodmin gode Intention har forseetmig, da erse
keet af Uvidenhed, og ingenlunde kunde tænkev

saadant i Unaade skulle optages, og dersom m
get imod min Villie kand være forseet, og —
K. M. mishageligt, da beder seg i allerdydese
Submission, at H. K. M. i Naade vilde am¬
see min gode Jutention, min Alderdoms gru
Haar, og min Hustrues og Børns Velfæk“¬
og sin Kongelig Vrede imod mig formilde. 23
beder og allerunderdanigst C. K. M. af mit Fo¬
læg, forfattet til de Kongel. Commisariet )
Dato 13 Jan. sidst forleden, allernaadigst vim
anse min aRerunderdanigste Erklærmg i de *.
ster, som General Procureuren mig har E
leveret, hvoraf seg og allerunderdamgst formden
C. K. M. noksom skal efare, at min Intennen6
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Adrig har været til noget, som E. K. M. kunde
muishage, men alt det jeg har skrevet, er ikkun
Aene, at jeg efter andre lærde Mænd og fornem¬
nelig vore egne Skribentere har skrevet det, som
sg formeente til mit Skriftes Materie at henho¬
se; Og eftersom de Beskyldninger, som mig af
General=Procureuren ere blevne tillagde, ikke
und tages af mine Ord, men mesten funderes
ea Præsumptioner og Indbildninger, saa erbyder
fgmig hermed (det som allerede skeet er) at af¬
ogge min høyeste Eed ved Glld og hans hellige
Ad, at mit fulde Forsæt har været, at udbrede
ders Kongel. Majests. store Ros og Berøm¬
nelse, og forsvare vor ærlige Navn og Rygte i¬
dalle Calumnianter, og dervedat forhvervemig
ons Kongel. Majests. høye Gunst og Naade,
vinl min Præfation og videre udviser, ved de
fidke Berømmelser, som derudi findes. Ind¬
iunder derfor i allerdøbeste Submission, at H.
h M. i lige saa stor Gunst og Naade samme
u velmeente Intention vilde optage, som jeg
at allerstørste Underdanighed har søgt at me¬
vere. Jeg beder og allerunderdanigst i Naade
matte optages, at jeg ikke selv Personligen her
udarerer for Eders Kongel. Majest., eftersom
fodr Svaghed mig forhindrer.

Eders Kongel. Majeske.rgngs. 1; Lor.
allerunderdanigske

1682. pligtskyldigste tro Tiener

Oluf Rosencrans.
Den
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Den 2 Martii blev i Høyeste=Ret oplæst
følgende

Jens Clausen General=Fiscal contra Baron H
Dluf Rosencrantz.

Cit.: De idenne Sagtilforordnede Commiss
tier, saa mange, som Dommen beskreven have

givet under deres Hænder, nemlig Hr. Holge
Wind, Hr.Owe Juul og Hr. Eyler Holck
for en Dom, de haver afsagt om fornævnte H
Oluf Kosencrantzes Bog, Apologia Nobs
tatis Danicæ kaldet, som han i Kongel. Majeske¬

og
Riger og Lande uden foregaaende Censur,
tvertimod derom allernaadigst udgangne Forom,
ning, haver ladet divulgere, udi hvilken dem
Dom de hverken skal have kiendt Postvis Fo
de for dennem i Retten fremsatte, og af Rosen
srant begangne grove Forseelser, langt mine¬
givet nogen udførlig Raison og Fundament so¬
Commissarier i deres Forretning pleyer og doe¬
og i saa Maader formeent den Høyeste=Ret o
Oplysning, de om alle Poster burde have i
og om de Fundamenter, som dennem til saaen
en Dom over den, som alle sine Raads-Cc
ger frakiendes, haver beveget, med videre.

1) A Baron Rosenerang have io¬
sit Skrist paa et fremmed Stæd tykke o.
foregaaende Reviston og Censur, imod den Fe¬
ordning af Anno 1667. 9*
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2) At Baron Rosencrantz bør at navn¬
9de de Personer, som hannem til at skrive dette
Skrift haver tilskyndet, dernæst hvad som har be¬
Lget ham i samme Skrift at giøre saa man¬
* Digressioner, saa og hvad han mener med
den Adelens Apologie udi Christiani Tertii
Llld, og om han haver den, da at fremlegge den
n Originali.

) At han iblant de mange Digressiones
vordemmelig taler om fremfarne Konger i Dan¬
vark, og i Synderlighed sætter Christianum
Frrium som et Exempel for vores nu regieren¬
S allernaadigste Konge, ligesom Hans Majest.
dde saa vel regierede, og at Christiani Terxii
Neglærings Maade var den allerbeste, fordi han
esvarede Noblessen med vider ac., og at Herrer
2 Fyrster, for Manget af sund Fornuft, tit og
ie forbuindes; skaaner ikke heller vores Kon¬
Dde men taxerer dennem, fordi de gifter sig med
Pegened.

4) Taler Baron Rosencrangz om Cor¬3, tilforn kaldet Ulfeld, kalder ham mod
Vøyeste=Rettes Dom Ulfeld, roser bam og
negger ham adskillige Dyder i sit Skrift, hvøre
Fremmede maatte farte Tanker, at ham var
et Uret, siger hans Sag at være mørk, og
und ikke vide, hvorfor han ham, som en stak

GogkXrMember 1783.
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Forræder og in Effigie justificeret, saa høyt be¬
rømmer, uden for at undskylde hans Forseelser¬
da det døg ved Kongel. Majests. Forordninge“
er forbudet, noget videre om Corfitz at spargekk
eller divulgere.

5) Falder Rosenerantz paa den QOvæsk¬
on om fremmede Nationer, som han skammels

beskriver, og at kloge Fyrster og Herrer baade
Fred og Feide=Tild bruger deres egne og In¬,
lændiske, tillegger Udlændiske det Prædicatiin
Galleatos Lepöres, og saasom han siger endiin
at skal findes adskillige Fremmede, som ikkun F¬
at berige sig have tient, at dennem skal navnge
ve, paa det de kand blive straffede; melder g
saa, at Fridericia, Cronborg og Hasch“
udi næst afvigte Krig af Fienden bleve erobrem

fordi at Fremmede commanderede derinde; sig¬
ogsaa, at det, som tilforn med stor Besvækm
hed var vundet og lagt til Kronen, nu igien en¬
ringe Umage borttages.

6) Bruger Baron Bosenerang adde,
ge Skridentere, som han conformerer sit Som¬
efter, da kand ham ikke tilstedes at fore
i sit Skrist alt hvad ham lyster, eftersom de
keeren Historisk men Poltisk Materie, hvoo¬
han setter det, som en GeheimesRaad irn o

4
divulgere. Søger ogsaa at vilde bevisk it.

atDanmark aldrig har været et Arve=Riye
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R de Dapske altid har holdt det for en Spot,
K staae under en Ovindes Regiæring, giver og
ikende dermed ikke saa meget, at vilde forsvare
Noblessen, som at eensarere det, som ikke var
et iRegiæringen, og at Undersaatterne ved haar¬
de Pressürer bleve undertrykte.

Herpaa blev Baron Koseneranges Er¬
dæering paa enhver Post især læst for Retten,
iabelsom og hans Indlæg, hvorpaablev i Rette
idt af General=Fiscalen, om ikke Baron Ro¬
fenerantz ved dette sit Skrift havde fortient at
uuste sine Embeder, sin Ære og Boes=Lod, og
* han skulde forvises af Landet, hans Bog ved
“ offentlig Placat at forbydes, og udi Hans
Scests. Cancellie at indleveres.
Verpaa blev ooteret af Høyeste=Rettes Asesso¬
eer, da værende: W. Worm, Foss. Ch.
Andersøn. Muhle, P. Mielsøn, E Bar¬
Golin, T. Bulcke, Lerche, E Win¬
ving, P. Resen, M. Wibe, C. Bier¬
man Diiels Juul Reventlau, C. Kor¬
218, Hr. Cantzler Ahlefeld, Hans høye
Ecellence Gyldenløve. Dommen blev

sluttet og afsagt samme Dag.
Høyeste=Rets Dom

udi Baron Oluf Roseneranges Sag,
afsagt Torsdagen den 2den Martii 1682.dens Clausen General Fycal contra Oluf

Rosencrantz:
Efter¬Er2
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Efterdi Baron Oluf Rosencrantz havet
ladet trykke en Bog, kaldet Apologia Nobilk
tatis Danicæ, og den siden udi Riget indført 9

divulgeret, uden foregaaende Censur efter den
Kongelige Forordning af 1667, og i sam¬
me Bog mange uforsvarlige Digressiones findev
som ingen Gemeenskab haver med en Apolog““
ey heller med den Materie, som han melder *
vilde handle om, i det han endeel foreskriver Re¬
gentere en Maade, hvorefter de skal regiere, o
siger udtrykkelig, at den beste Regiærings Foo
og Norm er den, som var i Christiami Term
Tiid af høylovligst Ibukommelse; Endeel ane,
rer adskillige Regler og Maximer om Tyranienn
og gode Herrer og Konger, og om Undersaat¬
res Forhold imød deres Herre og Konge o
ikke allene er i sig selv uforsvarligt, og tienet
at fravende dem fra den allerunderdanigske *
dighed, de ere deres Konger skyldige, men Fom¬
og strider imod Souveraine Arve=Regiæringen
i dise Lande. Jligemaade tillegger han Corsg,
som ellers blev kaldet Ulfeld, den Berømme,
se, at han var vir probtate Clarus, og Fe¬
om Sagen i sig selv, at den var mørk, oo
hans Fald varkato, eller hans ulykkelige Saem.
ne at tilskrve, dog at de Misgterninge g
am bleve paabyrdet gave Anledning derm,
ter det gemene Rygte, tverumnod den Hove,
Renes over hem, som en Foræder igne,
Dom, og derfornden anfører et oprørisk Bom¬sog
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om Corfitz skal have skrevet Adelen til, dennem
ska deres allerunderdanigste Pligt og Troskab i¬
nod deres da værende allernaadigste Konge og
Herre Kong Friderich den Tredie af høybe¬
ömmeligst Afmindelse, at fradrage og affældig
* giøre; hvoraf Baron Oluf Rosenerantz
Vey veed Originalen at producere; Tilmed taler
un noget haanlig og bespottelig om fremmed Mi¬
i, og fremmede Civil= og Militair=Betjentere,
ded meget andet ulovligt, saasom om Gifter¬
idal med udlændiske Princesser, og at det er
ødkjeligt for den Danske Nation at regieres af

*Qvindes Person, som strider imod Konge=Lo¬
“ul om Arve=Successionen. Iligemaade at
i Geistlighedens og Borgerskabets Memorial
Rigens Raad, det Kongel. Huus Arve=Ret¬
Med at overdrage, vrangeligen har fortolket, og
imd Latin oversat, hvilket Baron Oluf Rosen¬
gu8, som en Geheime=Raad, efter sin Eed
* Pligt aldrig burde have tænket, langt mindre
sedet, eller ladet trykke; Da Baron Gluf Ro¬
derang for saadanne sine grove Forseelser at
ode forbrudt sine Geheime=Etatz= og Justit¬
mads=Charger, straffes paa hans egen Ho¬
Mod, og ikke mere at lade sig finde udi den
ngelig Residenee= Stad Biøbenhavn, og
øjoruden at igjenkalde og revocere, hvis ulove¬
Trudi hans Apologie sindes at være indført,
2 at samme hans Revocation bliver tilforn
dondg onsurer.

Hr.Tr3
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Hr. Öluf Roseneranrzes Bønskrift om den er¬
gangne Høyeste=Rettes Doms Formildelse.

Jeg indstiller mig i allerdybeste Submisse
on for Eders Kongel. Majest. med allerunderdø¬
nigst Begiæring, at Eders Kongel. Majest. a
Høy=Kongelig Naade, og for den almægtig
Guds Skyld, vilde lade paakiende mod mig ø
mit Huus, Eders Kongel. Majests: sædvanlg
store Generositet, til at formilde den haars
Dom, som over mig i Dag er gangen, og *
lernaadigst ansee min Alderdoms graa Hanr
og min Hustrues og Børns Velfærdt, som F¬
over ere komne fra all deres gode og Verdsen
Velfærd, for at tiene Eders Kongel. Majest *
jeg i min høye Alderdom ikke skulle geraadt
Armod, og min Kiærestes Liv som ligger Fe

s

sin soge Seng, og saa nær Døden, at
hver Dag forventer Gulds Time, ufeylbar o
de forkortes, saasnart hun denne vores haae
Anstød og Ulykke fik at vide. Den allerhøven,
Gud bevæge Eders Kongel. Majests. Hierie
Naade og Barmhiertighed imod os, il at E
milde den haarde Dom, efter E. K. M.*.
naadigste Villeog Behag. Gud i Hmmeton,
huk KmeKdenmmNN
igienbelomneideRetfærdiges Opstandele, do
saliggiøre Eders Kongel. Majests. Regimenn

Eders Kongel. Majests.
Kiøbenh. d. 2 Martii. SLGGFRESE

1682 AKSLRE
go
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Noget hereftev indgav Hr. Hluf Rosenerantz
et andet Bøn=Skrift, hvori han-bad, at

hans Børn maatte nyde de consisquerede
Midler.

4.Stormægrigste Høybaarne,
Allernaadigste Arve=Herre og Konge

Udi gllerdvbeske Underdanighedbederjeg E. K.
R., at eftersomjeg idenne min høye Alderdomer
sojmen fra mine Verdsens Midler, E. K. M.
a. hov Gunst og Naade vilde dog for Guds
Styld, forunde mine Børn, Holger Tor og
bilogens Scheel, mine confisqverede Midler,
mnine Børneptilligemedmig skulle blive ruine¬
Nde. Saadan Eders Kongel. Majestæts høye
Punst og Naade den almægtige Guld skal be¬
vune, og vi saa længe vi lever i Verden, altid
dter allerunderdanigst Pligtskyldighed forhliver

Eders Kongel. Majests.
Menhd 2. Parki.

allerunderdanigste og
1683. pligtskyldigste tro Tiener

Oluf Rosencrantz.

vns Kongel. Majests. allernaadigste Benand¬
unng og Formildelse over den ergangne Høye¬
sre=Retes Dom,hvoraf General=Iiscal
Jens Clausøn til Hr. Oluf Rosenerantz,

leverede en ligelydende Gienpart, varsaaledes
ndende:

Chri¬Tr4
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Christian den Femte, Konge til Dan
mark ic. ic.

Vor Raade tilforn: Vide maa du, at 2
den Punct udi den over Friherren Hr. Oiv
Kosencrang den 2den Martii sidstforleden fø¬

a
vores Høyeste=Ret ergangne Dom, nemlig
han paa hans egen Hoved=Lod skulle straffes
saaledes af sær og synderlig Kongel. Gunst o
Naade allernaadigst haver modereret, at h¬
deraf skal betale til det Kongel. Academ
som vi her i vores Kongel. Resident=Stad Kö
benhavn agter at indrette, Tyve Tusine
Rdlr., og at hans Sviger=Søn, Ds elskel
Holger Tor til Søvinde, Marsøinøhon.
og Sorte=Brødre, bores Etatz=Raad, nan
du for din Rettighed er bleven contentered, ie¬
nyde, hvad af samme hans Hoved=kod kand e

overs blive, udi allernaadigste Henseende tik hoo¬
Os hidindtil alerunderdanigst bevuste tro 2e¬
neste, som han og fremdeles haver at giom
samt hans erlidende Skade i seneste Feide Lo¬
allernaadigst haver skienket og foræret, do
denne vores Kongel. Naade, som vi fornem¬,
Tor saaledes bevinst haver, ikke anses o.
kommer Os elkelige Mogene Scheel ind¬
singøe, vores StagRaad, andre Maadet.
nogen Præindice, og at det i det øvrige ved
ue mesd ungm SgnKd Kau 2
Ekm mmtema KmRNN
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kette, og de Vedkommende sligt strax at forstæn¬
bige, befalendes dig Guld. Skrevet paa Vort
Slot Kiøbenhavn den 28 Martii 1682.

Christian.

C. Schøler.

Opskrift:Os elskeligeÆdle og Velb. Jens Clau¬
søn, Vores Bestalter Genetal=Fiscal!

Efterat Dommen over Hr. Oluf Rosen¬
rayg var afsagt, var der et unyttigt Menneske;
vig vilde vise sine Klygter, og lod eflerstaaende
Seddel opslaae:

Allasio Poetiea in Apologiam.
Wdoramat ramos, ramiplectuntur, ut Arbor

Jon pereat. densis depopulata comis.Pina rolam patitur, detendit sæpe supiam,
Frigit & socio vult habitare sinu.

Adumseebram rosacongeminata coronam
Lollit, &a excelso vertice collo øibrat,

tangitur atqve humili woriems eervice
re¬

cumbit
Etqvæ spargebat, nectar odoris olet.

Ha Hr. Oluf Rosenerang strax efter sik dette
Skandskrift i Hænderne, loe ban deraf, og
krev med egen Haand derunder: Tydsken
ek vreed. DenTrg
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Den 11 April i Aaret 1682 reyske H.
Gluf Rosencrang fra Kiøbenhavn til Lgk
holm, og kom aldrig mere til Kiøbenhavs
Men al denne Handel og Proces blev holdt hem,
melig og fordulgt for hans Kiæreste Frue Birge
re Rrabbe, saa hun skke fik det allerringeske hm
overgangne Dom og consisqverede Midler eltee
Mulet at vide, førend anden Juledag 1682
Da Hr. Öluf Kosenerang havde Budtil Frme
Berehe Scheel, Sal Hr. General=Lieutenamn
Viiels Rosenerannes Frue paa □ielsøm
Gaard, som kom til Eegholm og berettedes
altsammen, hvorledes til var gaaet, for Fom¬
Birgirte Krabbe, undtagen den Post omgm
ronens Afsættelse fra sine Embeder, som hom¬
aldrig fik at vide, uden det skeede nogle ige
førend hun døde. * —

Udi November Maaned skrev General=Fiskaten
til Hr. Öluf Rosenerang om de 20,000½
samt sin egen Retigheds Fyldestøiørese Em
denne Maade:

Høvædle og Velbaarne Hr. Baron:

Rig er allemaadigst anbefalet, ved bom¬
affærdigede hannem at tilmælde, at derlom¬
nustrax, og uden videre Forhaling, skerr Sam¬
faction for de 20,000 Rdlr. og den Rætigen
mig ester min Bestalling og K. M. allernanenste
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ske Befaling tilkommer, skal jeg i Følge min Or

dre, som tilholder mig at tage Possession af Keg¬
holms Gaard og Gods, med hvis derpaa Stæ¬
den forefindes, indtil Høyeste=Rettes Dom ial¬
k Maader vordevefterkommet, hvorfore Hr. Ba¬
konen vilde forekomme den Viderværdighed, som
hannem og hans Huus herved kunde tilføyes
9 med Budet give mig nogen vis Giensvar, som
midlertidbefalevhannem medgandske Huus Gulds
krofaste Beskiærmelse, og for min Person næsk
sittig Hilsen forbliver

Velhaarne Hr. Barons
Københ.d. 13 Nov.

beredvilligste Tiener1683.

Jens Clausen.

El denne Sag hører endnu adskillige af Hr.
Oluf Rosencrantzes Friherrindens, Frue
Birgitte Krabes, Bønskrifter og Breve,
Ale forfattede af Etats=Raad Mogens
Scheel til Fusingøe, som ere følgende:

Til Hans Majest. Kongen.

Stormægrigste Konge,

Allernaadigske Herre:

Dersom Eders Kongel. Majest. kunde seld
inde at see min Graad og min Bekymring, da

intetrule denne allerunderdanigste Supplieation
behø¬
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behøves for at bringe hannem til Barmhiertige
hed: Og om jeg i denne min Supplication kul,
de beskrive al min Bedrøvelse, da er jeg forsik¬
kret paa, at Eders Kongel. Majest., som en goº

og naadig Konge og sine Undersaatters Fadet“
skulle bevæges til Medlidenhed over mig, ihi oe
jeg finder i Hiertet, kand ingen begribe, udte
eg selv, ligesom og ingen kand trøste mig udee
Guld og Eders Kongel. Majestet. Det som S¬
ders Kongel. Majest. begiærer af Os, er inige
eller lidet for ham; men det er al min og mmn
Huses Velfærd; og paa det jeg kand bevise
det sig saaledes udi Gierningen befinder, da ram
Eders Kongel. Majest. overveye, hvad Midtn
der kand være i Vores Eye, naar vi hannen
forsikkrer; ar Vi udi 10 Aars Tid har gi¬
meereend 40,00o Rdlr. ud, endeelfor atforsre
ke Eders Kongel. Majest., (hvorfore Vienen
staaer i Gield uden at have løst det ringeste ooe¬
af) endeel for at staae nogle af Vores Boim og
udi deres store Fornødenhed, og endelig mn 7
holde Vores forarmede Gods her i Siedam,
ved Liige; Vores Gield over de 20,00 Fom,
som Eders Kongel. Majest. af os fodrer, eto
kelig over 16000 Rdlr, vores Credit er haa o

gangude: Viere alti disse Dagemanede oom¬
ulgte, og er der ingen Tøivl paa, at polininen

kømmende Omslag alle vores Sreditorer skat ooe¬
gruibeos paa samme Maade, og enhver at ooem¬
uem stræbe atvære den forste, for at blve bemeJes
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Jeg tør intet begiære noget Afslag af E. K. M.
af Frygt at han det unaadigt skulle optage (om¬
endskiønt mit Haab mig dog tilsiger,at en Kon¬

R, som er saa naadig og mild, ikke skal glem¬

ne mig) derfor giør denne allerydmygeste Bøn
t Eders Kongel. Majest., som han for Gulds
skyld viide antage og bønhøre, at han vil annam¬
de i Betaling, og straxtage til Eyendom, mit Ar¬

Lgods i Fyen Enggaard, som beløber sig
44 Tdr. Hartkorn, hvis Bygning, Herlighed
9 Bøndergods ikke haver nogen Mage i det
Landske Land af lige Storhed; Alting er vek
ved Magt, og Bonderne udi Tilstand rigtigat
dekale baade Skatter og Landgilde. Om viend
selter det i Pandt, har vores Bekymring dogingen
(nde, for vi kand aldrig løse det igien, og Eders
Najest. kand paa Sidkasten dog intet bedre faae,
Nom vi end pantsætter Eegholmfor 20,000
vdr., og Eders Kongel. Majest. tog til Pantet,
mnar vi intet kunde løse det til Terminerne, var
vun lidet tient dermed, eftersom vi i denne Time
ore har halv Bønder nok til at drive Avlingen
vrd. Og derforuden hvad Bekymring, hvad
Sændighed skulle det være, om jeg skulle forlade
erte Sted, hvor jeg finder Guds Rüs saa
mardt, at det ikke var mig mueligt at gaae der¬
ig, ja ikke engang at lade mig bære derfra.
Ves har intet som er friskt paa mig uden Hiertet
VTungen, hvilket jeg bruger ueafladelig for at
surke og bede til Guld, at han vilde bevæge Eders

Kongel.
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Kongel. Majests. Sind til at betage den Smer¬
te, jeg finder i min Krop, formedelst den lange

varige Sygdom, den Bedrøvelse, som er i min
Siæl for det haarde Kaars, Gild har lagt mind
ældste Daatter paa, og den Frygt, jeg levet
at jeg i min Alderdom og paa min Sotte=Sellg,
endnuskal lide Fattigdom og Trang, ogendeligtn
gt giøre en Gierning, som er liig Eders Konger
Majest. Godhed, og lig den Regning, som seg
behøver, da skal mit Hierte og min Tunge aldrig
aflade at bede Glld for Eders Kongel. Majesse¬
Velferdt, at han maae længe leve og reglet“,
og belønnes med timelig og evig Velsignelset
for det han har stillet min Graad og endt mim,
Suk; Jeg forbliver indtil Døden Eders Koo¬

gel. Majestets
allerunderdanigste Tienerinde.

Birgitte Krabbe.

Eegholm d. 2 Jan. 1683.

Til Hendes Majest. Dronningen.
Stormægrigste Allernaadigste Dronninge.

Jeg ved ingen, hvem seg bedre og om
større Nytte kand falde til Fode, end som Coe¬
Majest. for at vente mig et naadigt og onreme
Svar; Hendes Godhed er saa stor, at bun ee
kealleneske gierne hører og hielver de Nedlidene
de, men endogsaa at bun tit forekommer dom¬
Begiæring, ser i deres Hierter og hielvet Com¬før¬
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førend de engang har beklaget sig. Denne Vi¬

denskab, Allernaadigste Dronning! som jeg, og
alle Eders Majests. Undersaatter haver, gior
mig og denne. pores Haab, som ellers skulle

mistvivle, og giver mig den Dristighed, at jeg
intet blues ved denne min allerunderdanigste
Supplicalion hende at opvarte, til den Ende
Aleneste, at Hun H. K. M, min allernaadig¬
ske Herre og Konge ville forestille min store Be¬
chmring og Hierte=Sorg. Som jeg veed, at
der intet behøves andet til at bevege begge deres
Sierter, som ere christelige og medlidende, saa
Ajeg heller intet bruge vidtløftige Argumenter,
sde at overtale dennem, eftersom jeg giorde de¬
es Godhed og Naade Uret, om jeg tænkte, at
havde mine Overtalelser nødig til at giøre sin
Virkning. Dette vil jeg ikkun sige med faa
Drd, at E. K. M. intet maa considerere vores
Llstand, som den nu synes at være, mens
ere i Possession af vores Midler, mens som
rn vil blive, naar H. K. M. har faaet endeel
a bores Gods, vores Creditorer det andet, og
kandskee beholder noget øde og adskildt Bøn¬
eeGods tilbage igien; Guld skal belønne E. M.
at det gode, Hun giør mig herudi, og jeg og
at Huus skal aldrig glemme det, som forbliver
as længe jeg lever

*

* Eders Majests.Sggpelin d.2Jan. allerunderdanigste
1683. Tienerinde.

Birgirre Krabbe.
Til
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Til Ober=Cammer=Junker Adam Levin v¬.
Knuth

Hsvædle og Velbaarne Hr. Ober¬
Cammer=Junker,

Høytærede gode Ven !

Eftersom at Nøden har ingen Lov, saa man
han ikke ilde optage, at jeg hannem med min F
Køvelige Skrivelse bemøyer, men for intet

Emisbruge hans Godhed, og forskaane mig
at igientage min Sorgs Skrivelse, saa har P
intet andet at sige, end som jeg udi min allerme,
derdanigste Supplication til H. K. M., og
mine Skrivelser til Geheime=Raad Wibe, o
Rentemester Brandt har andraget; Et vil F¬
skkun mælde, for ut fatte vore Midlers Tilstane,
i faa Ord: At vi har 1400 Tdr. Harr=Kom¬
hvoraf mere end to trediedeel her i Siæland
fokarmet, og med det, som min Mand er so¬
dig til det Kongel. Academie, imod 400
Rdlrs. Giæld; Tilstaaende, som kand betae
ar ikke størt, og vi har slet ingen rede Midervort Huus, ihvorvel seg veed, at en og anden¬
Vanarniched og Had til os søger at raae m¬
Midler anderledes ud, end de iGerningen en
forholder. Om H. K. M. vdste min Slelge,
hed baade af Svødom og Sorg, da tooine e,
utet paa hans Godhed og Genervsite hofe4
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lade sig see. Og medens min Helbred mig in¬
set tilsteder, at falde selv H. K. M. til Fode,
og giør det for Gulds Skyld for mig, og troe
skadelig, at slig en Gierningsskal lønnes af Him¬
melen, og aldrig glemmes af mig, som stedse
forbliver ic.

Eegholm d. 4 Jan. 1683.
Dirgirre Krabbe.

Til Geheime=Raad Michel Wibe.

9Vædle og Velbaarne Hr.Geheime=Raad,

Høytærede gode Venl

Jeg havde intet tænkt for kort siden, at
8 havde haft Behov at bemøye Eders Excell.
ves slig en Bøn, som jeg nu med fremkommer,
Ises troede, at, ved min Helbreds Fortabelse
o min ældste Datters elendige Tilfald, min
vgerke havde saaledes anvendt ale sine Kræster,
de intet havde noget mere tilbage for at plage
Wvdere; mens jeg fornemmer nu, at det vær¬
haver været giemt tilsidst, og jeg undrer paa,
* seg derved ikke saaledes overkommes, at an
velse mig berages; Dente er kandske den ade
Wgee, at jeg skal beholde Kræfter nok, for at
ide all min Forrred, og at mit Hierte skal væ¬
haa frisk, paa der jeg desbedre kand føle min

SyoPoMrermnber 17g3.



698 Hr. Ole Kosencrantz.

Sygdom, og fornemme min Elendighed; Ie9
vilde endda give mig tilfreds, om jeg maatte der
holde saa meget, som jeg Resten af mit Liv uden
Nød kunde tilbringe med (mine Børn faaer seg
at befale Gulds Forsyn) men det kand ikke ske¬
uden Hans Kongel. Majests. sær Naade, o
uden medlidende Mennesker vil bringe H. K. Me
mik høye Anliggende for paa beske Maadet
Der er ingen, jeg har bedre Tro til, end 2½
res Encellenee;, jeg veed, at han ikke fallee
Villie til at hielpe, ey heller Levlighed til at e¬

le med vores Nandige Konge, hvis gode Hieten
er alle hans Undersaatter for vel bekiendt, at f
nogensinde skulle tvivle om at faae ham bøyet *
Barmhiertighed, og et Ord af Hans Maselen
Mund kand udslætte min største Sorg, og E
lindre de andre. Jeg begiærer so ingen Ansrenee
men alleneste, at Hans Majest vilde antage o

Gaard Enggaard i Kyhn i Betaling, on¬
ogsaa være fornøyet med Obligationen paa om¬
Maade, som min Mand den til Rente sNese.
Brandr har udskikket, thi om det ikkeskullesen
faaer jeg at bede Øders Excellence pan
tienstvilligste, at han saaledes vilde mage (ooen¬
ket er dog det yderste Raad) at mine Rion
maatte adskies fra min Mands, og Dirctm,
rerne over det Kongel. Academie giøre ige,

talt deri, det beste de kand; det er sandelig ikre m
anden Aarsag end af den oderste Nod, at g¬

giber til dere Raad, og Guld som veed atngekiene
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Uender, hvorledes det gaaer mig til Hiertet; dog
formoder jeg, om det kommer dertil, at Hans
Majest. forunder mig Huus=Værelser min Lives¬

Uid her paa Gaarden, eftersom jeg umueligen
kand komme ud af mit Kammer, eller taale, at
man flytter mig af et Sted paa er andet. Den
Vjeste Gud skal belønne Eders Excellence og
de de, som vil hielpe mig bedrøvede Qvinde til
ette; Den Sorg ved hans Sal. Kiærestes Død
sr mig sandelig ret til Hierte, og eftersom der
Fingen, som kiender bedre Bedrøvelse end jeg,
omn er forsøgt deri, saa haver jeg ogsaa meere
Nedlidenhed end nogen anden over mine gode
venners Sorg; Glld trøste os alle og give

vg nogen Leylighed at erkiende den store God¬
*d, som jeg ervis paa Eders Excellence mig
rrudi skal lade see, ogsaa skal han fornemme, at
Ser sandfærdig Hr. Geheime=Kaadens

holmdents Febr.
Tienstvilligste1683.

Birgiete Krabbe.

Naar man holder dette Brev imod hvad der
ven er anført, skulde man rimelig falde
Nde Lanker, at GeheimeRaad Wibe end¬
haver virkelig været uskyldig i denne Proces¬
Horvoldelse og Anlæg imod Frhere af Ro¬
derang, eller hanidet mindstepaadaværende
Waf Vedkommende er bleven troet vel:at det¬

teBy 2
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te Brevskulde væreham tilskreven af Stats=Polisk
er ey vel fattelig, men det kand og være, man den
Tiideyhar kiendt de hemmeligeDriv=Fiære saaver

Af et Brev, underskrevet den 1 Augusk
1683, sees, at General=Fiscalen var tillage
2000 Rdl. for denne Processes Udførsel, og *
Friherren havde givet hannem Hr. Thage Co“
res Obligation til Underpant, som Fiscalen bege
rer indløst.

Hvemdenene af Hr. Gluf Rosenerange
Modstandere var, er tilforn erindret, men oo¬
anden, som han paa Titul=Bladet kalder latm,
tum FRANCISGUM IRENÆUM, var en *
vores egne offentlige Lærere paa Kiøbenhave
Høye=Skole, nemlig den berømmelige Kaskne
Winding. Han var egentlig den forste Foe¬
offentlig satte sig mod den vedtagne Mening,
Danmark skulde være et Val=Rige. Til at F¬
giøre denne Satz, anførte han sine Stil L
atmsk Tale, han lod rykke under det iome¬
Navn Franeiseus Irenæus, med følgende a.
skrift: Franeisei lrenæi Oratio de Regy g
niæ hæredtarid æ elestivo Isænie og
Ham fulgte Bund, som og siden lod si ge¬
svars=Skrift trykke mod Hr. Sluf Rosen
erang, efterat hans Proces alt var ti Cme,
under den Titul: Johannis Bunonis aafe

sioLor Besnerangium ekas pesern ge.
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do Lyneburgi 1682, hvorom endnu meget kun¬
de være at anføre, dersom Rummet i dette Hæf¬
se havde vildet tillade det.

Sluttelig vil jeg endnu erindre det, jeg af Hr.
Albeck Catechet til Elicolal=Kirke her i Sta¬
een, haver haft Hr. Ole Rosencranges egen¬
vændige Æxcerpr= eller Haandbog til Laans,
Porudi denne lærde Herre haver indført et og
undet, som i Historierne, især Fædernelandets,
unde være merkværdig.

Sit Tænke=Sprogharhan tilsidst

derudi sat saaledes¬
Augustia mihi fuit in diseiplinam.

Recte eredendo

Devote orando,
Pie vivendo,

Anrie desiderando

Pertæsus mundum
Lperas nune nitor in aulas
do. 1682 Eratis meæ sexagesimo.

Olaus Rosencrantzius.

Ø.
4

By3 Ef¬
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Efterretning,

angaaende

Hr. Wlbret Skeel

til Sousinge,

kaldet den Lange Skeel,
Stamme=Fader for de Skelers Slægt

i Danmark.
1
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SSaheelmange have spurgt mig, hvi udi dme¬
Et se Eftermæle saa mange af de adellge
Skelers Slægt vare bleven stukket i Kaaden,
og deres Billeder Hæfterne foresat, haver sø¬
inden jeg slutter denne Aargang, og maaskee o¬

hele Verk, vildet give des Aarsag tilkiende.

Udi de Aaringer 1748, som og siden 17
opholdte jeg mig Sommeren igiennem paa
adelige Gods Kousingøe i Jylland, i Ane,
ning at de unge Herrers von Plessen Underne
ning i Boglige Konster var mig anberroet. Jom¬
se Forhaabnigs=fulde unge Adelsmænd evet o
te fornøvelige Herre=Sæde, som. et Stame
Huus for de Skeler () Jeg fandt der hom¬
Gaarden en daglig Fornøyelse i at betragteaue

gamle Famille=Stykker, som ere der i oom¬
gammeldags Dragter afmalede i fuld Ege¬a
T—or e for Erkea ud

Stamme Hus; Se udførligere berom isettem.
lerne 1ste Part pag. 422.
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Størelse, samt til Prydelse indsatte i Væggen
paa en stor Sal, igiennem hvilken Veyen just
faldt til de mig anviiste Værelser.

Baade en, jeg troer mig medfød Lyst
kil Fædernelandets Historie, saa og en veigrun¬
det Nidkierhed for det høye Huus, hvori jeg var,
bragte mig paa de Tanker, at forfærdige en or¬
ventlig Historie over de Skelers Slægt i Dan¬
mark, ligesom vi have en om de Brahers,

srykt til Wisingsborg 1673, saa og nogle kor¬
ke Levnets Beskrivelser over enhver af disse Ske¬
ser, hvortil jeg vilde lade Malerierne bringe i
Aaader, efter de forefundne Originaler. Da
dette var besluttet, bleve Støkkerne indpakkede,
V sendte hid over til Kiøbenhavn. Den for
in færdige og sær nette Tegning bekiendte Msr.

deter Cramer, en indfød Danske, afpensle¬
dem Vinteren igiennem med Tusk, men mod
oraaret 1749, døde Hans Excellence, Hr.
Aogens Skeel von Plessen, en Herre, der
doe sin Redelighed og tienstberedvillige Gemyt
Wdalle, fortienerat end oghans StøvihansGrav
ot æres, og med ham døde tillige min forehafte
Danske Skelers Slægts Beskrivelse. Som
eg imidlertid havde giort en ey liden Bekostning
sua disse Tusk=Tegninger, vilde jeg og gierne
gabve dem anbragt; Saasnart jeg derfor beslut¬
ede at udgive disse maanedtlige Hæster, som on
Samling af Minde=værdige Danske Mænds

Lev¬Py5
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Levnets Beskrivelser, der forhaabentlig i sin Tid

skal giøre nogen Nytte i vores Danske Histovie,
helst om det bestandigen blev fortsat, besluttede
jeg og at lade nogle af dem komme for Lyset, do9
ligger endnu den største Deel tilbage, deels stul¬
ken, deels ustukken. Dette er da egentlige“
Aarsagen, hvi der findes flere af denne Slægt
stukken, end af andre lige saa anseelige og mage,

skee talrigere.

I Anledning af den gamle Albret Skee
hvis Contrafey staaer her foran, har jeg viden
med faa Ord erindre, at man i Almindeliggen
holder for, det denne Slægt førstskat være tom¬,
men fra Weisen, og er ventelig i Krigs=Tidkom,
men herind. De Efterretninger, man fra gao¬
le Tider haver, ere kun mavre, dog kand mum¬
af nogle forældede Papirer udlede, at denne ao¬
brer Skeel, som i Amindelighed kaldes oom¬
Lange Skeel, haver været som Stammede

der for ale de andre, som siden den Tid hem¬
udbredet sig i adskillige Limier. Han var Rigen.
Raad i Kong Hansees Tid, samt væbem,
men hans Hustrue Frue Else Trost af Co
drup havde væeret Dronning Tirstime Com¬
mer=Jomfrue.

Afetgammet Dørnment de Mreserueg.
ve, hvorndi Hr. Abrer Skeel skiøder Cme¬
bort til hans Sogne=Kirke Tondring, dan

pek
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der efter hans Død skulde læses Messe for ham,
og en stor Deel af hans Slægtninge, kand ha¬

bes megen Oplysning i hans Æt=Tavle, jeg vil
derfore indrykke dette tilforne udtrykte Do¬
rument, saaledes lydende paa nu brugelig
Dansk.

Jeg Albret Skeel af Hiigned, Vebner !
Kundgiør alle som nu er, og efterkomme skal,
med dette mit aabne Brev, at jeg med fri Hu
og Villie, for min Siæls og Saligheds Skyld,
min Moders og Faders Siæl, min Hustrues
9 Peder Paases Siæl, i den Hellige Trefol¬
ogheds, Jomfrue Mariæ, vor HErres Pinsels,
o til St. Andreæ Lov og Ære giver og ævin¬
seligen skjøder til min Sogne=Kirke Tondring
arlig Aar XI Ørte Korn af IIII Gaarde liggen¬
E i Tøndring, IIII Ørte Korn af en Gaard
om Jens Lange iboer, som kaldes Trende¬
Baard, IIII Ørte af II Gaarde, som jeg fik
Morten Krabbe, men som Anders Po¬
vlsen pu iboer, og en som Anders Elielsen
a lboer, med saadan Skiæld og Vilkaar, at
og og mine Efterkommende Arvinger skal have
fornævnte Gaarde i Forsvar, og Tienere udi
Vafsætte, som nytteligt er og gavnligt. Dog
Sogne=Præsten til fornævnte Kirke, skal som
Præst have det fornævnte Korn aarlig Aar, for
undan Tieneste og Ærinde, som efter stander
Beve.

Først
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Først skal fornævnte Præst holde II Mes¬
ser hver Uge i fornævnte Kirke, en om Manda¬

gen, af den hellig Trefoldighed, og af St. An¬
dreæ, og for alle gode christne Siæle; en om
Fredagen, som sagt er tilforn, it. skal han bede¬
for min Siæl, og deres Siæle navnlig, som ti¬
forn er sagt, om Søndagen og høytidelige Do¬

ge; It.er det saa, at Fornævnte vil ey holde dis¬
se fornævnte Articler, eller Ærende, eller dem
nem menigligen forsømmer, og vi den svarliø

merker, og fuldkommelig opfylde igien, da ii¬
skikker jeg og venlig befaler min kiære Frende,
Morten Krabbe, og hans Arvinger, at o
hielpe og trøste mine efterkommende Arvinge

saa at den fornævnte Tieneste maatte stadsæstee,
og holdes et andet Sted som dennem iykken
raadeligt og godt at være, i saadan Maade, bom¬
før er sagt; Item er det og saa, at mim¬
efterkommende Arvinger vil ey fuldkommeige
holde, fulddrive og tilstede disse fornævnte Nere
de og Artieler, som sagt er, da fremdeles voime,
gelig bedet og befaler jeg foranforte eigorme
Krabbe og hans Arvinger at de for Cm¬
Skyd, og den gode Trokad, som seg ooem¬
for dennem, at de hielver og trøster, at diske E
nævnte Articler, Tieneste og al Ærende monn
holdes og stadfæstes i alle fornævnte Maaen.
om sagt er; item ydmygelig beder seg mine Cm¬
kommende Arvinger, at de for Guds Skod oem
fæster og holder dise Aricler, som før en ser4
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ltem forbyder jeg alle og enhver, særdeles mine
efterkommende Arvinger, haardeligen, at de ey
Andrer, eller tilbagedrager nogen af disse for¬
nævnte Articler, i de Maader, som sagt er, som
de vil svare paa deres Siæl for Guld.

Item jeg Albret Skeel Væbner, haver
siftet to Messer iTøndring Kirke, enhver Man¬
dag i den hellig Trefoldigheds, Jomfrue Ma¬
flæ og St. Andreæ Lov og Ære, og hver Fre¬
9ag, om vor HErres Pinsel, og Jomfrue Ma¬
fige Hæder, og af de hellige Vunder til Lov og
Dæder. Disse Messer haver jeg stiftet for min
Faders Siæl, Anders Albretson, som kal¬
des Skeel, for hans Fader Albrer, Rytter
9 Mølrved, og hans Moder Frue Maren
o alle deres Forældres Siæle; For min Mo¬
vers Siæl, Frue Kirsten af Hegned, og for
sendes Fader Øiiels Krag, Ridder, og for
sendes Moder, Frue Eline, og hendes Fader,
Anders Jensen; For min Hustrues Faders
Siæl, ses Trost, og min Syster Birete,
Bmin Broder Eiiels Paas; For □iels Jen¬
sen af Klistruplund i Himmer=Syssel hans
Fader, Jens Mord hans Broder Christen
Aord, Ridder, bans Broder Eliels Mord,
som slagen var i Brochholm (g) som Miels
vund ihielstog. For Syster Ekiele Vundt
Bustrue, og for deres Fader Hr. Christen

Mord,
Irea mreer ort Erxrsen.
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Mord, Ridder, og hans Hustrue Frue Bolde,
for Anders Jensens Hustrue Frue Else Bods
Dotter, for Anders Jensens Moder, Frue
Kirsken, hans Moder=Syster Frue Bolle af

Hegned, hans Hustrues Fader Boed Boed¬
sen, hans Broders Christen Boedsens, des
es Broder Øliels Boedsen, Ridder af Aa¬

Siælbierg i Harsyssel, for min Hustrues
og hendes Fader Jens Trosk, hans Fadek
Peder Mielsen af Tanderup, og hans Fadek
Eske Ibsen; For hendes Moder Frue Eline,
for hendes Fader Steffen Munk af Lis“
gaard, for hendes Moder Frue Eline Jerl9
Datter; For Per Posses Siæl af Welling
gaard, for min Broder Jep Skeel, og so¬

jerig Skeel, og mm Dotter Kirsten Albrete
Darrer, og for alle vore Forældres Siæle men
saadanne Vilkaar, der skal bedes for disse hom
Vaaer fra St. Nic. Ofrings=DagogtilB“

og bedes for mig Albrer Skeel hver Sondig,
og min Syster af Troslegaard, min Faven
Anders Skeel, min Moder Frue Kirsten ?g
Per Pose, som min Moder havde tilforn, *.
mm Dotter Rirsten Albrers Datter; Hoom,
at det hver Søndag holdesskal; Tildesto som

Fornøpelse, har jeg dette med andre gode Fen¬
ner bekræftet med Seigl, som ere: Hr. Cht“¬
sten i Hautrup, Hr. Jens Christensen “
Aasked, Hr. Diiels Christensen af Durimg,
Præster, Miorren Krabbe af Clisum, i4
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Arabbe af Bustrup, og Gluf Povelsen af
Vellung Væbner. Datum Anno Domini

A. C. D. IXXI. die beatæ Betily.

I Anledning af Rigs=Ragd Christen
Skeels Afgang, som døde udi Kiøbenhavns
Deleyring 16f9, og ligger begrapet ved Fusingoe
Aalum=Kirke, er et Stammetræ bleven ophængt

Walløebye=Kirke, paa hvilket følgende læses:
* 1.  De Skelers Stamme=Træ

Psal. 92 v. 13 Psal. 112 6.2.
„Dette er saavidt som egentlig vides om

ide Skeler, som har været og boet i Dan¬
vuark. De ere ellers kommen af Pieissen af
degyndelsen, og er dette den rette Old=Linie
frd Fader til Søn, som her oven tegnet er.
en første af disse hede Albrer Skeel, som
vuldes den Lange Skeel, som var Rigens
Maad i Kong Hanses Tid, og hans Hustrue
dde Dronning Virstens Cammer=Jomfrue;
rester ham ere alle de andre. Det er alle vitter¬
igt, at de Skeler har været gode oprigtige
Mlgens Mænd udi Danmark. Guld formere
vrenne Linie, at den kand blive mangfoldig af
Loppen paa dette Stamme=Træ, som den er og
var været af Roden til denne Tid. Anno 1656
WjegChale Ulfstand, Pallelrnes til Giølle¬
ude, giøre dette Stamme=Træ til ærlig og
Velbyrdig Mand Christen Skeel til Fousingoe
DanmarkesRigesRaad, Kongl. Majests Befa¬

lings¬
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„lingsmand paa Tryggevelde, hannem hans
„Børn og Efterkommere til Ære og venlg
„Amindelse.

En anden Tavle hænger i Aalum=Kirke,

som jeg og selv haver afskrevet, skiøndt den næ¬
sten af Tidens Ælde er udslidt og fast ulæselig
men saasom dens Opskrift findes indført udi Øi¬
Procancellarii Pontoppidans Marmorn
Danica Lib. 2 pag. 226, vil jeg Læseren derm
have henviist.
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Hofmester

Walkendorffes
Levnet,

benhørende til Julii Hæfte, Sid. 56.
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(Serredags=Dommen faldt da saaledes, a
V Heinesøns Liig skulde igien opgraves, og

christeligen efter Kirke=Skik begraves, da og den
ergangne Under=Rets=Dom af Kiøbenhavns
Raadstue Domme=Bog skulde udslettes, og in
intet giøres, og ey komme bemældte Heinesø“

N7til Æres Førkleinelse i hans Grav, ey helle¬
hans Hustrue; Frue Søphia Gyycelberg
og deres sælles Børn til nogen Spot eller Nace¬
del paa deres Ære, gode Navn og Rygte iie
gen Maade (h) Rente=Mesteren blev og herfør
uden tilkiendt, at betale en i de Tider meget o
seelig Sum Penge til Enken og Børnene, iiem¬

i4d
lig 3000 Rdlr. (i) saa og til Lindenow,

for
førte Sagen, en tilstrækkelig Omkostning

Sagen, han havde ført.

Efterat denne Dom var ganget, bled “¬
get opgravet af Plicolat Kirke=Gaard, og om
med et stort Liig=Følge bragt af Kiøbenho
paa et Skid, hvorfra det blev fort til Isuame,
og begravet udi Wodins (E) Kirke Wibeg
Stist, hvor hans Grav=Skrist, opsa CoK

(h) See Slangrs Kong Christian den Fierdes Histomn,
Sid. 43Slange hor obenemet Smmenl, Uen dotgen

C.saaledes af Deber i hans Ferrses Beskrivele p.
(O) Saaledes kalder Slange den, men Grste TlomKirke er det reteste. Conk. Pontoppidand igme.

Dasica Tom. 2. p. 220.
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mældte Tindenow, endnu sees den Dag i
Dag er (I).

Rente=Mester Walkendorff, der inderli¬
Een fortrød sin Hastighed, betalte til den efter¬
indte Enke ikke alleneste de tildømte Penge, men
Sab hende langt meere, og snart dobbelt saameget,
om han var bleven dømt til. Disforuden afso¬
lede han denne Forseelse med store Almiser til de
dttige, var og saalænge han levede, Enkens For¬

vgle og Børnenes Fader, saa at de levede vel,
Vved hans Hielpalle bleve til brave Mænd (m,
vaderen havde tient Kong Friderichden Anden,
8 bar en dygtig Søe=Mand, men formedelst
Nangel, maatte søge sit Brød, hvor han det kun¬
*finde og fortiæne (n).

IAaret 1594blevede Fire RegieringsRaa¬
es Antal nedsat paa Tre, ved det den store
uundeler Diels Baas, den 29 Juniskildtes fra

Ver¬33 2

2o Hans Sravskrift haver Hr. Procancellarius Biskor
onkoppidan ladet trykke isin Marmora Danica T II.
ø. 218 og 219, sindes ogsaa i Debes Ferrges Be¬
srrivelse, S. 225 og 226 Det er siiklende paa Walken¬

visk, ogerede sidste Orddiste: men at Dieuffelens
invind er Døden kommen y Verden och thee som

af hans Deelhielpe ochsaa ther thill.
2 See Slange, Kong Christian den Fierdes Historie,2.) Denne Mogens Heinesøne Skiæbne, og mange af

vuns sulde Pudserkand læses i Debes Ferrgs kaeran
idgsS a1Ztlaas.
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Verden i hans Alders 60 Aar (0). Han varen
af de anseeligste Mænd paa de Tiider, saavel

Henseende til hans Embede, som hans personb¬
ge Egenskaber.

Endskiøndt man vel skulde tænke, at Wab
kendorffs Arbeyde ved denne Leilighed blev fov

øget, og Hans Nærdærelsefølgelig var saa mege
meere nødvendig, finder man dog, at han i Begys
delsen af næste Augusti Maaned af dette samm
Aar 1594, er draget over til Gulland (p), so
der at forfare Landets Tilstand, ogforhøre dede¬
forefaldende Sager, eftersom der vare adskillge,
Klagemaal indløben til Regieringen. Rentenie,
steren havde for 18 Aar siden selv været Lehi,
Herre der paa Landet, vidste og følgeligbeste V.
skeed om alting; Han havde Rigs=Raad Alber.
Friis til Haridskiær med sig samt en anoe¬
Dansk Adels=Mand Navnlig Jens Mogen
søn (4).

Da de kom derover, forefandt han ooe¬
Land=Fogden, Slots=Skriveren og andte a.
tiente mangfoldige Konster og Manerer at Lo¬
Svang, til at udsne den fatage Amue, Cme¬

K

IEr er K. re SrekernNd Ve¬
tum Nicolai Kaasti A. D. XCUII.Ser Slanges Kong Christ. 4 Historie, Sid. 78.

(p2) Denne sidsteomtales en af Slange Kong Chrmeden Firdes Hstvere, men anføres at Strelson ioen
Guthilandiske Krønike, Sid. 285.
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bidste bel den, som paa de Tider var Slots=Herre,
nemlig Øiels Bilde (r) noget af, saasom adskil¬
ligt skeede under hans Navn, men endeel sagde
han sig at være ubevidst (s). Hvad som strax
kunde rettes og forandres, blev af disse Rigs¬
Raader rettet og forandret, men hvad som deikke
selb paa Stædet kundegiøre, toge de med sig til

lærmere Raadslag med de andre Rigens Raad;
Walkendorff seilede herpaa fra Landet igien
sen 11 Sept. og kom til Kiøbenhavn, hvor¬
gen Slots=Herren Øiels Bilde maatte følge
ned (t). Efterathanvarhiemkommen, bleve alle
Vesværingerforetagen, samt forandrede ved Kon¬
ens Brev og Befalning, som Landet udi No¬
vrindr. Maaned blev tilsendt (u) ved Hermand
Muul, som over dennem blev beskikket til Slots¬
Jerre udi Miels Bildes Sted (x).

Oetlakkede herpaa aldt nærmere og nærme¬
emnod det Aar 1596, hvilket er saa meget vigti¬

gere¬33 3

*) Niels Bilde fik Gulland i Forlehning Aar 1591
llæst efter Lehns=Herren Erik Lykke til Eskier. See
Stresows Guthilandiske Krønike S. 285) See Slange Sid.

2) See Slanges Kong Christian den 4 Historig Sidb. 77.
) Dette her omtalte Kougens Brev er Ord til andet ind¬

ort i Stresows Guthilandiske Krønike, Sid. 285
1 29..

Veme Hermand Juls Levnet findes i brave Danske
Mænds Eftermæle for May Maaned. 1753. Fis
Sd. 560til 570.
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gere i Historien, som samme er det Aar, i hvis
ket Kong Christian den Fierde selv paatog sig
Regieringen og Rentemester Walkendors
tilligemed de tvende andre Rigs=og Regierings¬
Raader, nemlig Peder Munk og Jørgen Kø¬
enkrantz skulde giøre Regnskab for Rigets og

Regieringens Forstanderskab, som nu i 8 A4e
havde pæret betroet deres Hænder. Men den
sidste benævnte Regierings Raad nødey den Fo¬
nøyelse, saa lom han døde kort for Kroningen Lange,
redag Morgen, i sit Alders 73 Aar (y). Pm¬
har det Eftermæle, at han var en forstandl
lærd, god og velfortient Mand, hvorfore der a
ev forefaldt nogen vigtig eller magtpaaliggeme.
Sag i Riget i hans Tiid, at han jo blev brige

og forordnet til saadant at forrette (2).

Walkendorff med de andre Regieringen
Raader havde strax ved dette Aars Begvnden,
været betænkt paa, ev allene at inkalde deainen
hist og her i Landet boende Rigs=Raader, o
og det gandske Adelskab, at samme skuldelade se
indfinde til den forestaaende Kroning og Holdoingen
pel udstafferede med Heste og Fosk; for at ho¬
sammedesanseeligere. Herpaableven Herrenge
berammet, som skulde holdes endnu for Krome¬
gen, sammeblevansadttilden a Juni. Paao4

(y) Conc. Funeb. Jani Godsen.L2) SeeSlanges Kongehristian den Fierdes Horoe
S. 91.
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bleve alting bragte i Ordentlighed af Walken¬
Lorfk, saavel som de andre, og iblant andet op¬
fidt en Haandfæstning, som den unge Konge
maatte underskrive (2).

Paa det den forestaaende Kroning kunde
være desto anseeligere, bleve de ledige Rigets høye
Embeder af den unge Konge paa nye besadte;
Gente=Mester Walkendorff blev den 7 Juni
oerfremmet til Rigers Hofmester (b) og i hans
Sted Sigvard Bek forordyet over Cammer¬
Sagerne, som ogtilligemed en Medhielpere fore¬
fiodd Rente=Cammeret udi 26 Aarce).

Efterat Haandfæstningen var forfattet og un¬
søkskrevet, skreed man den 29 Aug. 1526, til den
vige Konges Kroning. I samme havde Wal¬
endorff den Ære, som Hofmester at bære
vidnen forved Hans Majest. da samme med me¬
vi Høytidelighed reed til Frue Kirke heri Sta¬
øde for der at vordekronet, læste ogsaa Haand¬
fæstyiingen op i Choret, da Kongen blev kronet. (d)

Af334Sandsestningeng med hvadder da mere forhondledes,
rand læses enten i Hr. Baron Holbergs Danmarkes
Aistorie II. Part, Sid. 563. o. f. eller hos Slange,
R.9,og Ses Slanges Kong Christian den Fierdes Historie.

. H2. B. Holbergs Danmarks Historie a Part.
Sd. 9sa.(e)

Dee Thomas Wegners Lüg Prædiken.
o) Ser Slange, Sid. 94. og König Christian des
Verten Krönung durch August Erik, Lit. “.
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Af Registranterne der bevares idet Danske

Canzellies Brev=Kammer eller Archiv, seer man
hvorledes Hofmesterens Besoldning den Tiid fors¬
gedes,det derom indførde Brev lyder saaledes:(e

ZChristianden Fierde af Guds Naade, *
„Giøre allevitterlig, at som Os Elskelig Chrisko
opher Walkendorff til Glorup Vor ii¬
„Mand, Raadoch Hofmester nu dagligen er i
„Vores och RigetsBestillingforhindret ochbese,
gret, have Vi naadigst for samme hans Umgge,
„bevilget, at vil lade give hannem hver Maainen
gtil Besoldning Er Hundrede och Tyvegam9
(e) See Danske Canzellies Archivs Protocoll Ro.

Sid. 30. Dette tilfornurykre Brever mig meddem
af min i Livetkiære Ven, nu afdøde Hr. Julstikoen
Tycho Hofman. Det var detsidste Stykkedenne ,n
tige, og i Fædernelanders Historie forelskede sime
Mand med egen Haand har afskrevet. Da segigem
sidste Sygdoms og Leve=Dage idelig besøgeehamogen
ne fandt ham liggende med Registranterme i Senge
viste han mig engang dette Brev, som noget det

tienligttil walkendorsks Levnet, hvilket han vidneen
4

havde begyndt at bringe paa Papir.erpaaudmedegen Hhaand ogaavmig der. Øe C
saa magetil etandet Docenment, som ligeledesmen.
døendes Huandevallene er skrevet, menenldogtoomen
temlig Grisee Fundat, høilken Sl. Etats Raad Corm¬
hans sidste Leve Tamerfudferdigede, saabrigen
virkelig er, efter Hr. Justiærad Anchersens Piom.
bord tilmig, skrevet danu borentis, hvisken doe

dighedjegveddenne Leplighed en har videt lade oom¬
tegnet.
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„Daler, ochsædvanlig Hof=Klædning paa sigsielff
„Colffre: Sammeledes Fuder och Maal paa
„Tolff Heste, hvilke forne Maanets Besoldning
„och Hoff=Klædning hannem aarligen af Vor
„Rente=Kammer, och forne Foder och Maal her
vaf Slottet skal gives och fornøyes bedendes och
vforbydendes Vor Rente=Mester, saa och Slots¬
y Skriveren her sammesteds, the som nuer, eller
øgerefter kommendes vorder, at I aarligen och

vyder Maanedt lader giffve och fornøye fornevnte
Christopher Walkendorff forne Maanedts¬
vDesoldning, Hoff=Klædning, saavel som och
78oder og Maal paa fornævnte 12 Heste. Ey
Børendes hannem ther paa nogen Forfang eller

oVorhindring i nogen Maade. Givet paa Vort
pSlot Riøbenhavn then 16 Octobr. 1596.

Christian.

Udi Begyndelsen af nestfølgende Aar 1597
vudtog sig den unge Konge en kort udenlandsk Rei¬
) Samme skeede Deels for at besøgesingamle

Porfader Hertug Ulrich udi Wieklenborg, til
vvels ogsaa for at besee Tydskland, samt der at
silge sig en Brud. Udi Kongens Fraværelse
vkulde Rigernes og forefaldende Tings Bestyrelse
uunlbdetroes kloge Hænder. Hans Majest. vidste,
det Han udi Walkendorff fandt en udi Rigets
forretninger vel øvet og forfaren Mand. Han

nod altsaa den Ærefælles med Cancelleren Chri¬
srian Friis, at de bleve begge forordnede udi

Kon¬315
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Kongens Fraværelse at have Opsyn med alle Tins

udi Rigerne. Dette varede dog ey længere end
omtrent 3 Maaneder; thi den 19 Martii kom

Hans Majest. igien tilbage i sit Rige.

Hofmester Walkendorfß havde hidindtn
viist sig, som en fornuftig, arbeydsom og tro Kom
gens Mand; Men just idenne Kongens Fraværer
se, misbrugte han sin tilvoxene Myndighed san
kerk, at det bliver en saadan Vanske og Plæl

hans Historie, at den hverken staaer til at oven
strygeeller aftoe. Den som blev et Offer for ham,
Magt og Vrede var den berømmelige store Sile
nekiger Tyge Brahe, som nuudi Kongens Fro

værelse, fortrængt af Hofmesteren, maatte fiygen
ud af Danmark.

Hvad Tyge Brahes Skiebne angaatt
hører samme til hans Levnets=Beskrivelse, ien
hvad Godt og Ondt han leed af Hofmesteren )

kortelig dette.

Imedens Walkendorff med de 3 and
Regiærings Raader udi Kongens Mindre=Aarne,
hed forestode Regiæringen, vare alle Ting 13o¬
gyndelsen saare vel og godt. Man haveradsti,
ge Breve og vigtige Bilager, hvoraf saadmme
staaer til at gotgiore. I Førstningen foræree
de ham s000 Rdlr. (k) baade til en Æresgem

ge

Sd¬

(0) See Slanges Kong Christian den 4. Historsk,18; Save Vrevet er indfort i det Danske Magen
Andet Bind Sid. 249.
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V, saa og at skoppe de paa Uraniborg an¬
vendte Bekostninger; Herved forblev det ey, men
de sik ogsaa et Astronomisk Taarn bygt til ham
vaa Vester=Vold(g), ogforsikkrede ham alle un¬
der deres Hænder, at naar den unge Konge kom
Au Regiæringen, ville de med all Flid formaae
Dans Majest. til, at giøre en vis og bestandig
Stiftelse til Stiernekiger=Kunstens Vedligeholdel¬
Eepaa Hveen, hvilken efter Tyge Brahes Død
sogen af hans Born, eller næste Slægt, eller
mnldre af Dansk Adel, eller og andre Indfødte,
onn dertil maatte findes beqvemme, skulde fore¬
fagech).

Det Gode varede dogkun kort;hertilangives
nrnnge og adskillige Aarsager: Det ulige Gifter¬
mal, Tyge Brahe havde giort, var noget
Sryld; Han havde nemlig egtet en Præste= Dot¬
* (.) udi Skaane, som han tog formedelst
vindes Fornust i Huusholdmng, Fromhed og

Fovelige
8) Epistol. Tyehon. ad Vellejum.
* Dette Rigs=Raadernes Brev kandlæses i det Danske

agazin Andet Bind Sid. 250, 251 og 252.MSaaledes fortæller Slange det, Sid. 122; Friherren
Wolberg derimodsiger, det var en Bonde=Pige ved Navs
Christine. See Holbergs Danmarks Hist. 2 Park.
Øid. 573. Det Danske Magazins Forfattere meene

hun maaskre har været hans Moders FruePige. An¬
ore, dog kun de af gammel Adel, have alderles nægtet
am at have væregift; men tilstaaer ham at have holder
et Boelskad eller Frille=Kone. See Danske Magge
in 2 Part. Sid. 192.



724 Christoff. Walkend.

Føyelighed; Dette Giftermaal opvakte hammege“
Had og Foragt hos den hele Adel, sær hosham

Paarørende. Dernæst vare de skindsyg ovet
at der skede ham saa stor Ære af alle Stande
Personer, ja regiærende Hoveder, da endog Fon¬
kom reysendes herind til Danmark, allene F¬
at see og tale med denne berømte Mand. *

gerne vare forbittrede paa ham for de mang,
Syge, der søgte til ham, talte derfore ilde o¬

ham ved alle Leyligheder; hertil kom den side¬
og vigtigste Knude, som var den mægtige We
kendorffø Fiendskab.

Om den rette Grund til Hof-miesteren.
Had ere atter mange adskilte Meninger: 2.
Danske Magazine Forfattere have samlet oog
paa beste Maade af de øvrige Skribentere
vil derfore her anføre, hvad de for mig har iog

i følgende: (*)

„Hvad der egentlig var den rette Aarfsig,
„det store Had, Walkendorff bar til Bieoe,
„derom haves adkillige Bererminger. Man,,
„der detgemenigen for, at det skal vere E¬
met af en Hund, og det som Thomas Øo¬
„rholimn ()og andre paa de Tider have mme
aaf en Engelsk Dog; men da Historien som.
„paa adskiUlge Maader, ved man ske oo4
IAAKAAAAAKAEAIRN .
(k) Th. Bartholi. de dled. Dan. Domelt,
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oman derom skal troe. Gassendus beretter
=Sagen med disse faa Ord: At Christopher
WWalkendorff gik med et gammelt Had, fra
iden Trætte af, som kom formedelst Tyge
rahes Hund, han havde saaret, eller, som
vvandre sætter, slaget eller sparket (I). Hr. As¬
esor Holberg i hans Danske Historie forteller
volsse Omstændigheder: At Kong Jacob havde
vidræret Tyge Brahe 2Engelske Dogge, disse
vnde ideligen for hans Dør, og lode ingen ind¬
vromme, uden ham selv. Da Kongen 1592
wesogte Brahe paa Hveen, og Walken¬
Porff, som fulgte ham, vilde en Morgen tilig
svnde ind udi Tygis Kammer for at se sig
vvin, blev han overfalden af samme Dogge,
vung at derover blev Allarm, og nogle haarde
rd vexlede imellem Hofmesteren og Brahe,
og formerede den Hændelse, den Uvillie han
nadde fattet mod ham (n).

etrus Daniel Huerius, som 1652
vgte Riøbenhavn, og da bespurgte sig med
vi og anden om denne Sag, forteller Histori¬
vu den Bog, han om sit eget Levnet haver
ørkevet, paa en gandske anden Maade; Hans
Vrd ere disse: (n) Hvorfor Tyge Brahe blev

nødog Saskensi Vje. Fyehonie. e. 140. SerogSleBange
Samlinger Anden Part, Sid. 454.g Ludv, Holberg= Danmarts Historte Anden Pant.
L.2 Cet. Dan. Hueri Lpise. adrincensie Commentarivsde
dus ad cum pertinentibus Amstel, 1718. P. 90,91,
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onød at forlade sit Fæderneland, er af Gassen
„do vidtløftigen beskreven; men jeg har dog
„Kiøbenhavn af Mænd, som vare Tyge be
„baagne, hørt nogle Ting i den Materie, som
gere værde at fortælle, og af Gassendo forde
„gangne; Thi endskiøndt Tyge Brahe undeø¬
„tiden gav tilkiende den Uret, ham i Danmak
„var skeet, og ikke gav Kong Christian noge
„Skyld, men meget mere offentligen undskylde
„de ham, er det dog vist, at han var falden
„Kongens Ungade, havde Ugunst til Hove, o
„efter Kongens egen Befaling var skildt ved *
„Kongelige Benaadninger. Dette hoidte F
„fornuftigen for, at han maatte taale, efterson
„han vidste, at Konger have lange Arme og so
„Magt; Men de fortalte mig, dajegvar der
„Ulykken forst havde reysetsig deraf, at da dero
„kommen en Gesandt fra Kongen i Engellamn
„gtil Danmark og havde bragt med sig en o
„get stor Engelsk Dog, sik Tyge Brahe on
„til den, og begiærede den af Gesandten
„han kunde bruge den, som en tro Skildoge

„paa Uraniborg, Hofmesteren forlangede )
„samme Hund, hvorudover Gesandten, som¬
„ke vide have nogen af deres Vrede, sge
„at han ingen af dem vilde give den, men Eoeg¬
„de, saasnart han komtl Engelland ao¬
„ke dem tvende Dogge herover, hver sing ooe¬
„ket han ogsaa holdte; Men den ene af
„symes at være baade kiømnere og større tm8
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vanden, og den vilde Walkendorff have,
hvilket ham og bed Kongens Kiendelse blev be¬
yvliget, endskiondt Tyge Brahe stod haardt
Pderimod, og blev gandske fortrydelig derover.
70g som han ikke kunde bære sin Vrede, lod
vyan falde nogle ubetænksomme Ord om Kon¬
gen, som Hofmesteren strax bragte for; Og
ideraf reyste sig den Vrede og Kongens Fortør¬
melse (0).

„Men omendskiøndt saadan uheldig Hæn¬
welse med en Hund paa en af ovenanførte Maa¬
ider kand have sig tildraget, kunde vi dog nep¬
de overtale os til at troe, at samme skulde væ¬

dt den første og rette Hoved=Aarsag til det sto¬
de Abenskab imellem Walkendorff og Brahe.
tor snarere, endskiøndt det er kun blot
Mærning, falde paa de Tanker, at dette Had
dtældere, og fra Frideriei II Tid, da Tyge
Drahe havde den fri Adgang til Hove, og at
oiedens Christopher Walkendotff var Ren¬
deMester, maa han enten have haft nogen
gost med Tyge Brahe i Penge=Sager,
viuer i det ringeste baaret stærk Fortrydelse over,
vogt han frem for andre skulde oppebære saa man¬
Me og store Indkomster, til Formindskelse for
Mongens Casse, nu i rede Penge af Skat¬
Mammeret, nu af Tolden i Øresund, nu af

„de
o) Drter nekeligt, ahus Slonge oy firdes uger Ond

vud denne aandske Sag.
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„de mange Forlæhninger. Vel mueligt Wä¬
„kendorff ogsaa en eller anden Gang kand ho¬
„ve ladet sig mærke i den Tone for Kongen (P
„og maaskee faaet en Snibbe for Umagen, hvm¬

„„ken han har giemt hos sig, og tænkt at ha¬
ne i Fremtiden.

Da alle de fornemmeste adelige Slægte oe
re blevne fortrydelige paa Brahe, som de stræ“

ust fordi Fremmede gio¬te at fornedre dobblet,
de saa meget af ham; forsømze de og ey at F
ste Olie i den Ild, som lumrede imellem hoe¬

Hyldingen var ey for fo¬og Hofmesteren.
bi, førend adskillige af Rigs=Raaderne bego
te at besvære sig over den slette Tilstand, Stm¬
Kammeret var udi; Man foregav derfor
det var fornødent, at tilbagekalde de Forleho,
ger, Brahe var benaadet med, eftersom
bleve unyrtig anvendte. Ved at male Atm¬
sort af for den unge Konge, erholdte de dem
Dyemed, saa Brahe i en Tiid af et Aar kom
sig skildt ved alt, hvad ham ellers til hans Fo¬
stes Fortsættelse med Brev og Segl var som¬

det, hvorover denne store Mand og faired
Forset at forlade sit Fædereland. Ae Soe
benterne ere derndt enige, at Walkendorsi gg4

Irrke ir Kers urd C□
G)om Tgge Brabei der Versaf 188stil Canster Lom

ææg orn odegge tn tSFrnge.9
til Stiernekiger=Konskens Opkomst.

Magazin Anden Part S. 230.
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ham den haardeste. Da Kongen var reyst til
Lydskland, sendte Hofmesteren tvende Mænd
oder til Hveen, som skulde besee hans Mathe¬
uudtiske Instrumenter og Chymiske Tilberedelser.
Derafskal den ene have været offentlig Lærerpaa
Aløbenhavns hoye Skole (g). Disse enten af
Ondskabeller Uvidenhed, efterdide ikke kjendte de
Rothematiske Instrumenter, berettede ved de¬
S Tilbagekomst, at Tyges Studeringer va¬

Sirke allene unyttige, menendogsaa skadelige (e).
Vette var just det, Hofmesteren ledte efter; Det
søles og, som Hofmesteren har brugt dise
nænds Beretning, som en Aarsag og Paa¬
id, hvorfor han strax derpaa i Kongens Navn,
vut var i Tydskland, lod ved Byefogden for¬
Ne Tyge Brahe at fortsætte saavel sit Stiere
eRigerie paa det Taarn, man dertil paa Ve¬
aer Vold havde overladt ham, som sine Chy¬

diske Øvelser og distilleren hiemme i sit Huus
Farve=Gaden; Dette sidste blev forbuden
uider det Skin, at Naboerne vare i Fare for
Bohoande C.

Det var ikke rok, at man forbød dennevibare Mand at fortsætte sine Studeringer;
uso¬Aaaog SreSlange. S. 1a3 af der Danske Naggins An

ver Vind, S. 319, sees at det var Thomas Finche.Dette or Frherre Holbengs Ord i hans Danmarks
torir 2. Part S. 576. See ogDansketsagazin le.o Se Dänische Bibliothet Tom. 3. S 179. Jlige.
ndade Gassendug. S. 140. Bangs Samlinger 2den
Par. S. 45o.
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man søgte ogsaa at overfalde ham, og handk¬
ilde med hans Folk, og da han stævnede Sø¬
gen ind for Tinget, blev Byfogden forbuden a
dømme derudi. Tyges Broder Steen Brø
he, som var en af de ældste i Raadet, sog“

cvel saa vidt, som mueligt, at hindre denne
gfølgelse, men kunde intet formaae imod

mæatige Walkendorff (t). Af dette mærk¬
de Tyge Brahe, at det var ikke tienligt *
blive længere i sit Fæderneland, han fragtee
derfor et Skib, paa hvilket han lod bringe sm¬
Instrumenter, samthvad han havde hossig, F
derpaa om Bordmed sin Frue, 2de Sønnet“
4 Døttre, samt hans Tiunde, med hvilke he¬
eylede til Rostock, og saae sit Fædernelaen

aldrig meere.

Hofmesterens Had var altsaa denne sio¬
Mands Forderv, bliver og alle Tider en Pom
ske i Walkendorffs Historie; Men nu vi
gaae herfra til andre Ting, som man uden mme,

dre Fortrydelse kand læse.

Hofmester Walkendorst haver varei E¬
finder og Stiftere af tvende gode Indrerningen
nemlig Klæde=Kammerer han paafande,
detaf ham stiftede Collegium for 18 Se¬
tere; Begge Dele dare af ham bragte aoe¬
Saalmen Kmnn Lome CaattenNe.

—6) Ste Frieherren Holberg= Historic a. Port. S. Fo¬
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uindtil Landet, dog vil jeg først anføre, hvad
dan forrettede ved hendes Kroning, forinden jeg
igler om hans Stiftelser.

Da forbenævnte Hendes Majest. den 11.
unik 1598 skulde krones Vor Frue Kirkei Riø¬
onhavn, kjørtehun med et stort Følge af Rid¬
eiskab og Fruentimmer fra Slottet til Kirken,
voor Rigets Hofmester Walkendorff tillige¬
ag Camzleren Christian Friis stode ved Por¬

og koge imod Hende, lettede Hende af Vognen,
2ledte Hende til sin Stoel iChoret. Hendes
rone var hidindtil bleven baaret for ved Hende
endesegen Hofmester, Rigens Raad Jacob

Vefeld, paa et rodt Fløyels Hynde, men dade
mi Choret tog Walkendorff tilligemed Cang¬
en Kronen fra Sefeld, som de satte paa Al¬

et efterat de først havde knælet for samme.
S Musiqven var forbi, holdte Walkendorsk
drlig Tale til Biskop Winstrup, og bad
a forrette Kroningen, hvorpaa han traade til
tnlde Hendes Majest. ogmed Rigs=Raadernes
vuid latte Kronen paa Hendes blottede Hovd.
ale Ceremoniernevareforbi ledsagede Wal¬
udorsk Hendes Majest. igien ud af Fikentit
Bogn, og fulgte siden med det øvrige store
deoppaa Skoulterl(o.

9ad det tilforne omtalte Klæde=Kammer
Mader, da fandt han paa det, i den Tid han

fore¬Aaa 2SrSlhnge. Corskan den Fuæde. Blirie. 13n.
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forestod Rentekammeret; Det bar egentlig “
Klæde=Magazin, hvorudi forvaredes adskillg
Slags Klæde, Fløyel, Stoffer, Cameloter o

andre Klæde=Vahre, hvoraf Han magte det sam,
at de Kongelige Betiente bekomme aarligen e
vis Andeeli Stæden for deres Lon; Paa Remie,
Kammeret blev disse Klæders Værdie dennem o¬
kortet i deres Anviisninger. Til hvad Prin¬
Vahrene bleve ansatte har den flittige Bo¬
skriver i Kiøbenhavn Arent Berntsen Øo¬
gen optegnet, til hvilken jeg vil have Læseren o
viist (7). Klæde=Kammeret var ellers paa Sloe
Pladsen lige for Høybroe Walkendorft o
selv Opsyns=Mand over det, (Maitre de la6e
derobbe) og efter ham Rigets Hofmestere. —.
var en Betien underhamigien, som kaldtes oo¬
dekammer=Skriver (). Denne Stiftelse Ce¬
Anstalt, som isærdeleshedvar nyttig udd etCom¬
hvor der findes Manufacturer, somvedetsanen
Mddel aldrig kand fattes Afsetelse, varide
1892 tl 1677; thi for saa lang Tid soe¬
Klæde=Kammer Regnskaberne aflagde (Eg

pvad som udil deme Dag alemen
ver giorr Walkendorske Ravn forion g
delg, erdetafhomi Aaret 1898 Udrinoen4
I Erir eeer e re Frdrd ie.

hed 4 Bog Side 547.t SEbmn LKbr sdemaa NFernge.
574 Side.c2) Se Kammer Kegistratar fra 1592 tul kog
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Egium eller Vaaning for 18 Studentere. Plad¬
en i sig selv, der er udi Sr. Peders Stræde

veliggende (a), var fordum et Carmeliter Klo¬
ster, kaldet det hvide Kloster, stiftet af Kong
Chriskian den Anden, hvorudi foruden andre,
vende i Reformations Tiden i sær Navnkundige
Nænd have opholdet sig, nemlig Broder Pau¬
des Eliæ, ellers bekiendt under det Navn Paul
Vendekaabe (b) og Lector Frands Wor¬
vundsøn, som blev den første Evangeliske Bi¬
fodi Skaane. Dette Huus tilforhandlede sig
Adærende Rente Mester Christopher Wal¬
endorfk, og indrenede det til en Studenter¬
His, paa de Vilkaar og den Maade, somden
ham underskrevene Fundatz af 10 Juli 1595
Boise (e.

Disse 16 Personer, hvoraf alletider 2 og 2
Mesammen, skulde derinde have deres frie Væ¬
ose, til deres Studeringer og daglige Øvelse i

Bogli¬Aaa 3

Søgningens Opstalt saaledes som denuuser ud, fiden
Ft. Profesor Horrebow den Ældere efter Branden
age laderden i Standsætte, kandsees iThuras Rafni¬
Jodierna Tab. Cyl Side 353.

) Ser hans Levnetudgiven af Hr. CbristenGlivarie.
Frlherren Holberg har haft en Afskrift af Legelund¬

endario, hvori Forfatteren formeener Stiftelsen at
vge skeed 1589, mensiger derhos, om det skulde væ¬
oardre troligt, at densidste Regning maae være fra

ag Lild Exereitierne begyndte. See Holb. Dan. bist.
Lom. 2. Side 552.
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Boglige Konster. Han indrettede ogsaa en Haugt
dertil saaledes, at hvert Kammer fik sit særdele
Urtebed og Lyst=Korteer. Foruden det, gav hoy
og til samme Collegiumen Capital af 6100 Rdm
hvis Rentehver Fierding Aar skulde uddeles iblam
bemeldte Studentere tilderes Fornødenhed, at —
derfor skulde kiøbe Bøger, Lys og Ildebrand(ø)
Capitalen er siden ved Forstandernes eller Cpe
rum gode Tilson voxet saaledes, at der i Aam

743 Rdlr. efter Reanskab i Øe¬1742 vare 17
hold (e). Af Renterne nyder hver Student, Eo¬
uden sine 2de frie Værelser aarlig 36 Rigsdan

Hver i sær er forbunden offentlig at ho¬
et lærd Ordskifte eller Disputatz engang om —
ret Den Ædstei Boligener gierne dennesen

denter=Vaaninges Opsyns Mand, eller Jim¬
ctor; Enaf Professorerne er ForstanderelerCon.
rus, bvilket Hr. Justitraad Kall offentlige eg

LTFEKNESO
rer i det Hebraiske Sprog

har paataget sig.

Ved dette Sollegiumfindesendnenden
grundmuret Byønng som staaer for fiag E
Gaaden. I samme erbaade antemningen
ogn Sa un a trat aa Kunr E¬

50hvor denne Vaanngs Bog=Saming Lom

( Sr Slange. Long Chrmkian den erndon soen.
83 Side.(e) See Constori Brevskrotoeol for dete Fm¬
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Den er lovlig god, og tillige et af de ældste med
ger i Staden; Der findes endeel Bøger givne
a Stifteren, som siden temmelig ere bleven forøge¬
de af andre, der som Studentere have lagt der¬
inde: Bøgernes Antal er for nærværende Tild
ffter Catalogi Udvisning ey fuldt saa stor, som
en af Friherren Holberg er anført (k) eftersom
sogle faae, Tid efter anden, ere forkommene. De
a Stifteren selv hensatte Bøger vare kun 429(lykker af de, Jørgen Eilersen Rector ved
Isbenhavns Skoleog offentlige Lærer i Velta¬
rndeds Konsten i Aaret 168s foræredefindes
323 Styk. Udi Snistorfs Samlig findes
4 Styk. Af Mester Paul Herslebs 199
Siyvk. udi Biskop Testrupe 7. Udi Stifte¬
vus Bogsamlingere siden de enkelte Stykker ble¬
rglhensadt, som enkelte Personer have givet, saa
ader nu meere end dobbelesaastor. Blandt de
vere Givere fortiener Hans Velærværdighed Hr.

Polstendahl anden Capelan til Frue Kirke især
a derommes for sin Rundhed eftersom han
viret 1752 berigede Collegii Bogsamling med
deta Eruditor. Lipf. fra 1682 til 1760148
inukke Bind, saa og med alle Wolffens Latin¬
de Skrifter(g). Denne Bogsamling haverebers

havtAaa4

) See Frieberren Holbergs Danmaks Stat, E. 195.
8; Udi deune Beretning haver jeg fulgt hrad Hr Magi

ser Hiort,nu værende Collegii Inspector venligtt harer
Sehaget at meddeele mig til Bogsamlingens Histories
Syivsning.
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havt den Lykke, at den iden store Ildsvaade som
overgik alle andre Bog=SSale, ja nesten heele Byen
i Aaret 1728 af Luen blev ufortæret, skiønt altin
rundt omkring den blev lagt i Aske. Udi Hør“
Salen henger Stifterens Skilderie hvoreske
hans her for an i Kaaber stukkene Billede er fo¬
færdiget. Samme er og ligeleedes ophængtFem
Kiøbenhavns Consistorio med andre om boe¬
hoye Skole fortiente Mænds. Haugen et o
heelsmuk paa nye bleven anlagt; Den er og oo¬
ven indhægnet med en kostelig Brandmuuk¬

Uden paa Bygningenlæses følgende huggen
i en sort Steen:

D. O. M. I.

Almæ kiafn. Academiæ Domum have
Adolescentum habitationiburdistivctam,
Area, fonte, Muleo Publico BiblotheeaKm
to additis neceslaris Reditib perpetuum
Ceentb. l.M.D.O Christophorue Wallende
de Glorup Anno JEsu Christicld. Teb,(Eeg

UiHørsalen leses under Stisterndsen
dere og Vaaben følgende, som med forsge,
Bogstaver er skrevet paa en sørt Tavle: H“

(h) Deteerden saume, bom aaføresaf Vesen isome,
Leriptiouer &a doqumeaca Hafuieusu P.*.—
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Has bellatrices aqvilas hastasqve minaces,
Jactat Apellea Mars generosus ope

Cæruleusqye patet campusjuvat elle per arma,
Miraqve virtutis signa dedisse suæ,

His pandit Lhæbus, Musis Helicons sub alts
Munificoqve fovet pectora grata sinu,

1ot meritis famæ se Walkendorfius olim
daerat Kæterno nomine fata domat.

Paa 3de andre Tavler staaer følgende,
vrmlig over Jørgen Eilersens Bogsamling:

D. O. M. S.

Eod felix faustumqve atqve salutare efle
rilt Supremum Numen' Librariam hane
Wellectilem Walkendorfiani stipendii alum¬
pro feliciore eorundem humanioribus in
atreris profectu juvando dieatam sacra¬
udgve esle voluit Georgius Hilarius, hono¬
vile qvondam Scholæ Havniensis Rector.
vlegi hujur ab Anno 166s ad 1876 Epho¬
ad E Regivr in Academia Havniensi, Lro.
ellor Anno 1686.

Over Paul Herslevs Bøger hænger en
Lavle med denne Opskrift:

D. O. M.
Musis Walckendorskianis Donum hocee LI

Ntarium Anno 1717 d. 14 Sept. d. d. d.
Magi¬Aaa5
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Magister Paulur Herslovius, olim Collegn
Walckendorskiani Alumnus, nune Cælelis
Curiæ Civis, cui Mnemospnon hocce pium

Anno 1720 d. 14 Sept. p. p. p. Magist. Fride
ricus Nannestad, Coll. Inspector.

Ved Snisdorffs Bøger er skrevet paa
Tavlen:

C. F. F. C. S.

Ut post fata liberor generaret qvi vise
nullos genuit, admodom reverendus ap Ch
rissimus Dominus Jacobus sani Spisdorstii,
dum viveret ad Edem Divi Nicolai, g“
Havniæ est, Comminister rimarius, & gvøn

arsdam hujus Collegii Alumnus,
hane supellectilem legavit Musis Walesee
dorffiants 1731. (i).

Denne brave Walkendorffe store Gam¬
esøe

mildhed, imod den studerende Ungdom,4mget desto priseligere, sa og desto mere
drng værd, som han selv aldrig havde stude

geller pæret oplært i Boglige Konster. (k).

uden denne af ham giorte Stiftelse, hevinste

() Diste tvende La unske Opskrifter findes ogsaa i o,
Haiia i ci rn, S. 355. 356.

(k) See Slanges Kong Christian den Fierdes Hiloen
den 83 Side.
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vesuden megen Rundhed imod fattige Studen¬
sere, af hvilke han lod daglig mange spise i sit

Puus, og gav dem desuden Penge til Bøger (l).

Nogle, som kunde have gode Hoveder, lod
han paa sin egen Pung reyse Udenlands, for at
semmes desto mere i Boglige Konster (m).

Til vor Frue=Kirke skienkede Hofmesteren
80 gode Daler, at sættes paa Rente (n).

Dan berømmes, at have været Enkernes
2øst og Forsdar Fader=og Moderløses Fa¬
“e. de Fortrængtes Hielp, samt stillet mangtet
intrigt Menniskes Hunger og Tørst. (0).

Denne store og vigtige Mand døde omsi¬
ae den 17 Jan. Aar 1601 (p). Han par
* mnange Maader vigtig Mand; thi han var
e ueneste den første efter Kongen, men havde

* under trende Danske Konger, Fader Søn
og—

P Sre Slange paa anførre Sted.
) Se Vindingen Regia Aend. Rafn. ø.448.
See Hofmans Appendix til KLassone Levnst. E. Vin¬

ingtins, paa foranførte Sted.
VindingiReg. aead. Hafn. p. 448.

Lo Udi Friherren Holberga Danmarks Historie Tom. 2.
ølde 583 anføres den 2 Febr. men at det var den 17

on kandsees af Walkendorffs Grav=Skriftudi Rese.
oNonumenta Hafaiensa p. s. saa ogaf Slange, Side
5e lom siger han dødekortefter Hellig 3 Kong. Dag.
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og Sønne=Søn, som vare: Kong Christian
den Tredie, Kong Friderich den Anden
og Kong Christian den Fierde forestaaet de
oigtigste Rigets Embeder og Ting; Naar e
den Sag med Tyge Brahe havde været, hav
de denne gamle Hofmester og Rigs=Raad væks
et ret Exempel og Mønster paa en duelig, o
for Riget tienlig brav Mand.

Merkelig er det, at han og Tyge Brahk
døde i et Aar, nemlig Walkendorff forst i A
ret, men Tyge Brahe om Høsten den 24 Oct
ber (g) til Prag. Selv var han ingen Tiøe¬
gift, haver følgelig ey kundet fortplantet sin Stam¬
me. Dog findes her endnu Levninger af demm
Slægt, men i usle og forarmede Omstændig,
der. Jeghaver selv tatt med nogle af dem, hor¬
iblant et gammelt ugift Fruentimmer er i Siae
Boderne paa Mynten, som nyder der sit Fie¬
hold. En anden haver været som Tieneste=Pio.

i Brodhos Høyeste=Rets Advocat Hr. Lowsen

Da Hofmesteren var død og skulde bege
ves, udstæde vores Høye=Skole et latinsk Fm¬
Skrist over denne sin Velgiorere. Det o¬
trykt under den da værende Rectors D. —

(4) Friherren Holberg anfører den 13 Febr. somoe¬
Øøde Dag, See Lolberg= Danmarks Historie 2Fe

Side 583, mn findes rettere hos Slange, S. “
saa ogidetDanske Magajin 2 Bind, Side 354
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vers Christensøns Navn, men jeg har ingen
Liid kundet være saa lykkelig at faae det i Hæn¬
der. (.

Hofmesterens Liig blev med et stort Følge
vragt til Frue=Kirke i Riøbenhavn, hvor
Choret var udseet til hans Leyer=Sted.Paa
Veggen blev et prægtigt Gravmæle, i Alabask
guggen, ophængt, paa hvilket for Ildebran¬
ven kunde læses følgende Skrift: (=).

D. S.

CARISTOPHORUS WALKENDORPHIII
de GLORUP.

Humavæ Conditionis Memor
Hoe sibi Mopumentum vivene fteri curavit,

V tribus Regibus CARISTIANO II, FRIDERICOII,
—ARIS74NO IV ob singularem industriam

Et in rebus admiistrandis sedulitatem

summam carus
Efod favorem laboribus respendisse seuserit

Numinis Benignitati attribuit

ldqve in votis habuitdat Hrtunæ variæ interdum graven ferendo loperamtue
qve Magilter fashus, Oeconomim ad Regis votom

in reparavit
Ut fin desideriom denemeritus relingveret,

Mor¬—
—d) At et saadant Programma er bleven trykt bevidner

vindingius in Regia acead. Hasn p. 448.
(.)

Denue hans Gravskrift kandlæses hos adskillige, som
di Vindingi Reg. dead. Ratn. p. 449. udi skelemi lo
rrlpt. ap; homum: Hafn. p. 8 udi Pontoppidans Mar¬
aLaaeak. lp. 48. Wiæburas kalaa Kobier¬
º. 247.
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Morbo tandem gravi, (olutis vitæ vinculis
sugi suspirio a qvo hauserat,

Deo optm. Max, spiritum commendavite
Luxere Mufarum Alumni

Patronum beneficum a faventem

Morieur Hayn. 1601Jan. 17.

Paa hans Gravsteen er udhuggen

CHRISTOPHORI WALKENDORptin d
Glorop, qvondam Aulæ Magistri Exsuvse
Revelationesn filiorum Dei spe viva hie en¬
spectant. Obdormivit in Domino Havne

Anno 1601 Jan. 17.

Paa hans ypperlige Gods Glorup
Kyen, der for nærværende Tiid tilhører den
adelige Plessiske Slægt, findes endnu adskillge,
Mindes=Merker om ham. Iblant andet bame
han i Svinning=Kirke, som ligger til Game

den, paa en firkantet Marmor=Steen, som o
der i Choret, ladet følgende indhugge: (“)

Jeghaveropbygt Glorup og Kirkenaf ige,
„Jeg haver bekommet ald Svinning=Sognien
„der Glorups Herskab: Jeg haver ladet oe¬
ogsætte alle Steen=Gierder om Glotups Fane
„Af aldt dete roser seg mig indtet, men iom¬K

—key Fand ogLæsegi Hr. Proeancelari pontoppdone
Armor bm. Tl. Snd. a39 ogen Tydsk Overseinen
herak i somme Authoro Dänische Kiuchen Hi¬

3 Theil, Sid. 552.
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3GuD. Men jeg glæder mig i Gu D at jeg
haver regieret mine Tienere i Fred, med Sagt¬
omodighed og Kierlighed“.

Date Cæsari, qvæ sunt Cæfaris Ee.
CRISTOPHIER WALKENDOREEI.

D. R. H.

Af en anden Steen=Tavle, somiligemaade
soderi Svinninge Kirke kandhaves Oplysning
i lvende af Hofmesterens Brødre, hvoraf den
de hedde Absolon, den anden Jacob Wal¬
endorfk. Den første fik sit Bane=Saar i det
Marde Slag ved Falkenberg; Han komsaaret
Boskilde, ogdødeder 1f65. Jacob Wal¬
uldorsf derimod havdeslaget sig til Bogen, og
øde 2 Aar efter sin Broder. Deres Contrafejer
ampt Hofmesteren tilligemed sit eget ladet opsætte i
emeldte Kirke,vedsin Broder Jacobs Grav (u).

Paa— —
—

Opskriften paa Steen=Tavlen, lyder saaledes:
lorornorus wal KENDORER, um hve Kidis¬

iallet Momumentom, non eam mortatitatis gvam
inorrslis ttaterniratis pius ceuseri avebat memor.
Stperrea duorum sibilonge earislimorum tratrum efbi¬
Srt luæ achjuagere satagebat non obstanre sepuleuræ
vinsgve delecku proprio. ABsOLON enim ut erat

vddes egregie animosus K acetrimo conflichu Faleken¬
Vrgenst Kloriosimm reportans pulnus, Roesrildiæ,
Peoda Pebnt, exuvins deposuit, an. Ch. M. D. IXV.
Suodrerg, ar Bær oei drari selaror Cla Kkm
ogruns bienmum ab hosut eritu, plaerte iner awi¬
Sorum amplexus exsøirans hie ex voro qvielest i 4t
ddvonei Kveor boperker ur cominere ia Leom.
erl grast ona videri gaudebar eum eis, qvibus ea
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Paa offentlige Stæder var ellers Wa“
kendorffs Navn iblant andre ogsaa at læse pan
den Steen, som sad over vor Frue= Latinskk
Skole for Ildebranden. Isamme Steen vat¬
eres Navne udhugget, som havde givet noge

til Skole=Bygningen, hvoriblant Walkendorm
dog kun nævnes, for efter gammel Skik at fol¬

sætte, eller benævne Stiftelsens Tiid (X).

Paa runde Taarns Bogsal har jeg, blam¬
andre haandskrevne Sager, ogsaa fundet *
smuk Stykke af Walkendorff; samme et *
Biøbenhavnske Privilegier meget zirligen o
skreven in Folio, som endnu bevares der til ham¬
Jhukommelse.

Jeg haver vel af adskillige hørt den Saøe¬
ligesom Walkendorff skulde have været i oog
Maader tvungen at giøre denne anseelige Som
else, fordi han i Kong Christians Mindree
righed havde seet for meget igiennem Fingre
det Søe=Røverie, der blev begaaet saave¬
Nord=som Øster=Søen, fordi som nogte a
sige, han deraf skulde havt sin Andel, min e,4
—Ao gr k bee ekee er Sde¬.

Olvin morieskuerni haeuam gum voe soem
temporis compeleuit Horigon. kece gram hoom
graaa heunsom bablare karke ig Uno ge.
tm dee æbe acab udee,ruaine. Sreeoanroeewdadd ianmornhon
l. Side 238COskrsken kadlaket ikekulilealg. L i
Sid. 252.
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yinseer det for Tandt, og Beskyldningen saa u¬
seroig, at man kun spildte Tiden med den at
Kdevise.

Udi vores Høye=Skoles Antegnelse=Bøger
inder jeg, der i Aaret 1727 haver været en
Sdist, angaaende denne Stiftelses Forstander¬
vud, med en Udenlandsk forment Arving.
Samme var en Skaansk Adelsmand, navnlig
Vristian Christopher Walkendorff, der
iden Søn af Hans Christopher Walken¬
desk til Ellinge. Hans nu sidst benævnte
vuder havde været denne Stiftelses Forstande¬
o men som han boede over i Skaane, ogtil¬
id levede i trængende Omstændigheder, drev
ad en ordentlig Handel med Pladjerne i denne
Syauing, saa de altid bleve de Mestbydende
ingliske. Blant dem eraf det sig, fandtes ad¬
ingeuduelige, sa liderige, hvorforedeordentlige
vrre paa den Hove=Skole vare meget misfor¬
dede med hans Adkærd og urilladelige Om¬
Lang. Hans Walkendorff gik derpaa iDernsk Kriøs=Tuenske, og dede.

Efter hansmeldte sig Sønnen Christian Walken.
vesk, og fremviste i Aaret 1727 sime 2d¬
ggske=Breve paa Biøbenhavns Consistorio,
inde Paastand at vorde anseet, som Parron af
rnne Stiftelse. Stadens Notarius Publicus,
Hesimus Ærboe, maatte lovformelig forebrine
hans Fordring, og æske behøvende Svar (F).

Men
— Bbb —d Sammeer skrever dens Juli 1727.
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Men af de Høy=Lærdes Brev til Store=Can
leren (2) som Arademiets Forstander, sees
de holdte det betænkeligt, at overlade ham Fo¬
valtningen, eftersom han 1) Var en Udenlandnn
Fundatzen derimod med klare Ord vil, Forstan,
derne af den Slægt skal boe paa Glorie
2) Dernæst levede han i nogle ey mindre træn
gende Omstændigheder, end hans Fader og F¬
de have taget ligesaadan afsted, som hans F
der. For det 3die fandtes her i Landet nærmen
Arvinger paa Skiold=Siden, nemlig den o
levende Commandeur=Capitain Laurig We
kendorff, som var den Sl. Stifteres Bioen
Sønne=Søns Henning Walkendorffs *
den Søns=Søn, og følgelig en Grad nærmen
end den Skaanske Walkendorfk, hvolme¬
denne Ansøgning da og blev afviist.

ive Hvdmenagen RNe
den trykke bag ved Walkendorffs særdeles*.
nets=Beskrivelse; ligesom og et Par andre Au¬.
ninger, derev ereindførte idetaf Hr. Cancem¬
Eeneema Gg-N
serer LihmenlePrentenbefordredeog derhod en
orønskedefmukke Verk, someren Samindenen

Danske og Rorske Stftelser. Udisamme ge¬
findes desuden en heel Deel sinukke Efterreinn
ger om den Walkendorffiske Slægt.cd Sn e ærere Krer. Exrad

Confistørii Skriver. 4
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Karen Ko. Karine286.
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Barberinus Cardinal 478.
Barhov Amund 423. 429. Anna Chatrine 429. Ann,

Ellen 429. GuningUlrich 429. Cathrine 424.
Maria 429. Hans 430. Lars 430.

Barlos Oluf Rasmuss. 164.
Baruekous Christian 190.
Barsker Mag. Johan 475.
Bartholin Thomas 217. 329, 632, 724.
Bartholomei Datter Anne 526.

Basse Christorh. 5431 544.
Bech Sigvard 719.
Belous Maren 408

Below Sophia 183.
732Bergen Arendt BerndtsenHans 198. Leene 19s 21ºBernekow Anne 198.

Mette 206.

Bergen Dahl. Jens Sørensen 346
Berthes Datter Jhanne 137.

Beske Knud 299
Biarne Dotter Torum 502.Jørgen 3og.-311. Staoime,
Bielke Cantzeler 419.

der 242.

Bierman 247 1683.Bilde Anders af8. 621. Anna 183,199. Elisabend gog
Elst 201. 381. Eske 91=183=199. SLÆTESK
Jens 34. Kund 515. Riels 717.gaNd
Peder 515. 543. Torben 201.

Biørn Anne 107. 517. Else 517.Birkerod Abugael Maria 481. Birgitta a74.181g
Spriskian 474. Chriskimn Boderue 482. Cm
ersen 484. Jacobs Livogkevna fra 473 i 4.
ardbil K1. Jend agb481,483. Lhonen
Thomas Broderus 4741482.

Bisgaard Tolder 428.
Maa Barbara 106

Blomme Ide 82. Karen 394.
Biske
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42—Blskenskiold Thomas
Bydsen Bold 710. Else 71e. Niels 710.
Soldt Aslae 20.
Sølle Dorethe 517. Jacob 517.
Sonde Anders Hansen88.
Vonsae, Gerhard 346.
Gorch Anne 328, 341, Anne Olufs Datter 373, 375,

376. Clans 348. Karen Olufs Datter 372. Ma¬
Marengrethe Claus Datter 372. Maxen 372.

Oluf= Hans Liv og Levnet fraClaus Datter 373.
328 til 376. Stifter Colleg. Medicum 356. Te¬
ltamente 371, 372. Olnf Clausen 3291372.

Sorneman Provst 3281374.
Børum Lauritz 83
Sostrup Kirsten 168.
Brade Sten 53.
Srae Walt 548.
Srage Mads 536.

Drahe Aune 94-98,381. Liv og Levnet fra 199 til 211
Begta 287. Bir¬Arel 93e94, 183, 199, 395.

gitta 398. Christentze 96. 98. Else 183. Eske
94. Hendrich 76, 183, 199, 201. Holger 91
Jens 76, 1831 199. Otto 287. Sophia 127,
1331 189,393,395. Steen 729. Thygr 37,90,
fil98, 723, til 730. 740.

Dreide Cathrine 393. Jacob 394.
Srinchman Hans 408.
Sroch Anne 1831 199. Birgittes Levnet fra 9o tilps.

Elisabeth 97,98. Eske 90, 93. Lars 200. Laufvre
W. Niels 90.Brochenhuus Birgitte 168. Frands 1697 536. Ean¬

ritz 169. Michel 169. Ove 427.
Srochman Casper 90, 98. 123,318, 221, 343. Ie

sper 475.
Vrostrup Hans 201, Thale 201.

2Suchhard Sophia Johamne 376.
Zuchwaldt Chirurgus 340.
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Kegister.

Bugislaus Hertug 185.
Bülke Titus 249. 267. 683.

Surhi Joseph Franciseus 387 til 389.

C.

Calundanns Johannes 134.
Carl Gustaw Konge i Sverrig 459, 467, 468.

den Femte 490.
Chanut 450

Chonechen Caspar Baltzar 196.
Chorue Krantz Karene 201

Christensen Anders 741. Friderich 529.
Lauridts Præst 132.Niels 710.

Christian Printz 422.
Christina Dronning 112, 345, 422. Frøiken 12
Christopher Greve 588.
Christophersen Hans 99. 408.
Eimber Cilicius 492.

Clausen Jens 604, 606,626, 671, 688, 683
Clement Pave 286.

Coccuus Niels Olufsen 78.
Søid Johan Justitzraad 416.SLÆSOEKSEO
Coldbiørnsen Andreas 427. 4

4
Hans 426.426. Friderich 427.Karen Krabbega7 Kield427. Kirstine 428Stang tab. Maria gan. RelsSnborn

der 421, 423, 426.
Conringius 350.
Cramer Constantin 196.

Cransins Abert. 598.

D.Duge Sans Sr. Dorhea Sr. Trgen s367939 g,
545,546,5471549, Oluf. 61. 94,98. oo



Register.

Daar Mette 517
Dann Magrethe 516
Danzeus Carolus 287.
Dolmer Jens Hofmester 443.
Dorfler Hofmester 382.
Dubravius Stephanjus 347.
Due Albert Christian 62. Albert Scheel76. Bernt 60.

Jørgen Christoph 76.Jørgen 60.Christen 62.
Mandrup hans Liv og Levnet 58,59160, 133, 527.
Peiter Rets 62.

Buez Duart 529.Megel 530, 531.
Dybrad Jørgen 144.
Dyre Helvig 523.Palle 523.

E.
Eflersen Jørgen 343,735,737.
SEinersen Halfdan 511 512.

Ingeborg 510.Eiers Datter Güdrum 502, 504.
Esenberg Anne 136,149. Elias 149.
Sliæ Paulus 433.
Elisabeth Princesse 53.
Euldjanson Egild 509.
Emichs Mourit 304. Thale 394.
Erich August 719.
Erlands Sigred 393.
Ernstius Henricus 309, 399.
Ernst Professor 408.

F.
Fabricins Doct. 404. 408.

Ferdinandus Tertius Keyser 477. Mvartus Konge 477
Finke Jacob 475, 476. Thomas a18, 2491 367,729.
Finkenhagen Jufiitzraad 297.

Fleischer Esaias 269.
Flemming Anna 107, 168. Boe 393. Herman 169.

Karen 516: Margrethe 393.Jacob 169, 516.
FogBbb4



Register.

Fog Borgemester 247, 250.
Foff Niels 132,133, 210, 211.

Frauen Stats-Chirurg. i Trundhiem 280.

Friderich Hertug 477.Friis Atbret 716. Anna 79, Anna Cathrine 78, 8
Anders 523. Berthe 122,133. Brgitte 61. Cc
han 85,14415431721,731. Dorthea 61. Henime,

Niels 8o, 521. Tønne 12080. Jrgen 523
Wivike 521, 522. Zidsel 5.198, 5437 544.

Friises Greger 523.
From Jørgen 408.

G.

Sabel Rentemester 303, 307,309.
Magrethe 397.Sands Jesper 393 ochum 393.

Garver i Bergen 8. Hunne 15.
Gassendus 725, 726.
Serbrandsen Jacob 529.Gersdorph. 8 Ceremone Rester 563, 569. Jooom

305 , 3441 345, 465.Charlorte Analia ss. Cs. am¬
Giøe Birgitte 154.29. Henrich 3os. Ide 329. LarmSr7. Fom

991 406, 408.
Sislesen Sigmund 502
Glasenap Anua 183.

KeeGlob Melchior 79. 79.

Slostrup Biskop 419, 425, Cathrine 4191 42)
Godov Regisse 516

Sodsen Janus 718.

Solio Jacob Profeff 476.
Graboe Jchum 554
Gram Etatz=Raad 356, 720.
Grave Erich 486Brisenfeld Peder hans Lo og Levnet fra 215 tn ge

419. 430, 433. 4



Register.

Grubbe Erich83. Karen 96, 98. Mette 96, 390.
Gustavns Adolphus Konge 551.
Syldenløve Ulrich Christian Levnet, fra 437 til 472. Ul¬

rich Friderich 226, 421.
Syldenspgrre Etatz=Raad 274. Schoutbynacht 225.
Syldenstierne Anne 9t, 200, 515. Christine 320.

Iytte 96. Maren 96,98. Lehne 390. Møgens
133, 390. Peder 481 497 320.Sophia 393.
Øllegaard 295, 302, 304, 3081 313.

Syntelberg Sophia 714.

H.
Dadersleben Jonas 460.
Dach Anders 91. Sophia 9r.
dagerup Eiler 424, 429.
Dake Helle, 106, 184, 200, Niels 201.
Halfdansen Einer 511

Frands 494.Halle Christina 493.
Danne Cathrine 393.

anneus Georgius 485e 523.
Hans Hertug 44.
Hansen Povel 137.
Lardenberg Anna 106, 168. Erich 168. Kirsken 93,

98. Mette 515.
Dasebart Jacob 399, Wichman 399.
Hedevig Grevinde til Holstein Liv og Levnet 104. Grev¬

Inde til Slesvig Levnet 111, 117.
Hegelund Peder 138, 147.
Hegned Kirsten 709.
Heinesen Mogens 55, 714, 715.
Hemmingsen Niels 150.
Hendrich den 3die 496.
Hendrichsen Knud 200.Richael 2org 577, 38.389.

Thage 269.
Henshov Envoye 255.
Herfordt Doctor. 373. Mareus 340, Mrsn 375.

Oluf Borch 373.
Her¬Böhs



Register.

Hermandsen Jens 474.
737.Hersleb Poul 735
267Hesse Conrad 249,

Hetha Dropning 657.
Magist. 735.Hiort Kirsten 430.

81. Christine 287. Eseild 283.BoeHøeg Anne 517.
Johanne 515. Just 133. JoimnJoest 131til 133.

Magrethe 81. Mogens 40)390. Kirsten91.
Hofman Tycho Afsess. 38, 720.
Holberg Baron 356, 4211 719, 723, 725, 735.
Holgersen Jens 91.Holk Anne 80. Christen 81,395 Eiler 249, 26715ºº

603,606, 669,670,680. Lene 82. Mandrud oo¬
Peder 82.

Holm Jacob 138.
Holst Peder 536.

Holstenius Lucas 478.
Horrebow Profesi. den ældre 733.
Hveding Anna Benedicta 424.

725.Hvetius Petrus Daniel

Hvid Gregersen 38. Jens 533380. Christoher umn 25ste
Hvidtfeldt Beata 106,

(80. Otto 106.
Hvistendal Capellan 735.

I.

Jacobeus 346. Matthias 486.
Jacobei Holger 342.

Peder 536.Jacobsen Laurik 399, 480.
Facobs Datter Maren 474
Jansen Albert 530. Alart Scontbynacht 530.

Jansenius Seeretair 350.
Fan von Bossen Admiral 530.
søn Sregers 200. Eske 710.

Jerig Dutter Eling 710. 20



Register.

Jensen Anders 709, 710. Henrich 78,88. Morken 543.
Jørgens Datter Carine 138.
Jørgensøn Hans 195. Jørgen 480.
Johannes Hertug 493.
Johan Prinz 42.
Jonsen Arne 504. Bigrne 509. Biørn 502. Giske

302. Oluf 503.
Frenens Franciseus 603, 653, 700.
Inel Axel 79. Borge 554. Elisabeth 381,572. Erich

476. Hermand 717. Ide 514. Jens 477,479,
563,568, 603, 606, 670, 672. Ifver 79. Ka¬

ren 514, 522. Leene 60, Malte 198. Maren 83,
169. Melchior 477. Mogens 169. Niels 79,
187,388,683. Ofve 88,249, 267,522,568,603,

606, 669f670,676,677,680. Peer 116. Søfren

9. Sophia 389. Tønnes hans Levnet 78. Tho¬
mas 60.

Julius Hendrich af Brunsvig 54.
Julling Ide 81. Povel 82.
Jnstesen Mester Jens 470.

K.

Kaas Anne 516. Biørn 107, 380, 517. Elline 133.
Emmike 35, Jens 517, Kirstine 106,380. Niels

40,45147,481 50, 56, 1071140. 1431 515, 517.
728.

Kall Justitraad 734.
Kieldsen Peder 554.
Kingo Biskop 358, 4731 474.
Kirsteen Rasmus 493.
Eirstine Dronning 515,706.
Kleistes Adelheit 183
Klevenfeldt 5.
Knøb Anne 515. Lauritz 516.
Fnosk Folmer 320. Laurit 320. Maren320.

Knopk



Regisker.

Knopf Johanne Hieronymi 196.
Knub Jens 88.

Kund Niels 709.
Knudsen Jacob 134. Rasmus 250.
v. Knuth Adam Levin 696.

Kok Abraham Jansen 674.
Kok Abraham Jansen 674. Niels Olufsen 87. Oluf 397
Korbitz C. 683
Kørnerup Mag Søren 297, 302,307, 314,315,31º
Krabbe Birgitta 690, 691, 695, 699. Dorethe 109

Elisabeth6o, 170. Gregers 61. Kield61. Ma
zrethe 97. Mogens 710' Morten 707,70877—
Tygge 170¬
Baron 279, 282. Barvnesse 280. Eline 799Kra

Niels389, 709. Otte 3097 37Mogens 389.
388,380, 465. Sophia Amian3841 385,386,

178,384,389.
Krahe Sophia 292

Krog Biskop 276.
Krøgenus Anne 381.
Kruch Georgius 125.
Krugk Jørgen 408

Sophia 183, 199.Krummedige Hendrich 200.

Kruse Wibeke 4417442, 445.

L.
Dorothea 39s. Elsebeth 13gLange Anna 61,80. ges“

Gunde 393. Gunner 415,416. Hans 397. o
2. Margrethe 92. Niels 394. Oluf Forder Jø7. Thomat pn. Wilen 329 3rr. I.

helm 485.Lassen 345. Jens309. Peder 249,267,3091 30
Laurenberg Professor 196, 408.
Aurit Dotter Magrete 329.Laurigen Ander i44. AmeStbgag. Bid oomn—

ster 145. Hans 145, 423, 425, 428Hans Doter zab, ga9. Jens 3o9. KrdSr ge¬
Kiels 318.



Kegister.

Laxmand Else 200. Peder 200.
V. Leden Magrete 515.

Eejonhielm Vagtmester 468, 469.
Lente Theodorns 309.

kevpold Wilhelm Ert Hertug 451.
Lerche 683.
Leth Johan Sørensen 488.
Liliencron Svensk Minister 245.
Eindenov Anders 92. Anne 91. Birgitta 9o. Johan

Johansen 92. Hans 55, 56. Hendrich 133. Re¬
sident 258

Lødberg Jacob 58.
Logs Jens 523.
Longberg Christen 399.
Longomontanus Christen Sørensen 408.
Bnighem Jan 550.
Loptser Arni 502.
Bwsen Høyeste Rets Advocat, 740
kuft Canonieus 255.
Lund Hendrich 250. Jens 372. Oluf 372,376. Peder

Capellan 429.
Lundiys Zacharias 164.

Birgitte 189. Chri¬Lunge Anne 80, 130,132, 133.
lisaberh 133.stian 80. Christentz 517 Ide

79.122, 127. Jørgen 127, 133. 189. Kirstine
Martine 200. Ofve 79. Sidsel 133. Sophia
133. Thyge 200. Winzenk 80.

Lunou Anna 79.
Lurdorph Etatraad 460.
lykke Anne 81,82,286, 290. Christian 286,290. Chrb¬

stopher 81. Erich -1— Frands 97, 286. 290.
Hans 287. Henrich hans Levnet fra 285 til 292.
3e Jørgen 33,81,286, 290, 294. Kay hans Lev¬
net fra Pag 293, til 316. Karen 169. Kirstine

292. Peder 287. Susanne 61.

M.



Register.

M.
Maalsen Anne 393. Jørgen 393.
Magdalene Sybille Prineesse 477.
Magneus Arnas 510.

Magnus Mag. 29, 30, 288. Johannes 640, 657
Olaus 600, 654

Maltesen Steen 202, 203.

Mandoses Jan. 545, 548.
Mandrup Anna 81.

Margaretha Dronning 43, 44.
Marsvin Helle 292.

Rudiger ib. Thømas ib.MRassow Margaretha 183.
Mathesius Hl. 249, 267.

Matthisen Jacob 158, 399.
Matthisons Eline 287.
Mauritius Advocat og Licentigt 250, 253, 2591 200

314.Meddelfart Inger Magrethe 561. Mads Jensen 5)9
560, 563, 567.

ø. Meelen Agatha 514. Hans 525, Hendrich 5th
Palle 515.

Mehrner Peder Nicolai 180.

Mejer Albrechk 408. Johan 342. Marcus 588.
Mejercron Sesandt 242, 243.
Melancton Philippus Rector 489.

Meursiys, 587, 598, 599, 6317 640, 654,655
Michael Mesier 271.

Michalovitz Ivan 545.

Michelsøn Christen 201. M. Hans 288.
Mogensen Jens 717.

Moltke Capit. Lientn. 52t. Magrete 4os.Mørd Christen 709. Jens 709. Riels 709. S¬
phia 396, 4041 408.

Morten 545.Mortensen Povel 149, 203.
Moss Casserer 427.

Motfeldt Maria 216. a



Register.

Mouritz Prinds 554.
Moyniken Hendrich 340.
Mule 683. Hans 399.

RgnMuller Professor 21 71 348.

Münk Anne 529. Erich Nielsen 526,80.Lrn
Friderich 140. Jens hansbliver Adel 527, 528.

81. Kirstine 1171441 tilLevnet 525 seg Ifver
81. Niels 545. Oluf81. Pe¬445. Mogens

der 37, 48, 50, 54, 718. Stephan 710.

N.

Hans 224, 309.Ransen Cathrine 224.
Naur Elias 4831 484.
Nielsen Anders 536, 538,Peder 683, 710. Thygge

183, 320.
Nolk Anders 536, 538.

O.

Olbye Hans Sørensen 88.
Dlgaard Jeronymus 493.
Olavius Johannes 486.
Olivarius Christen 733.
Olsen Daniel 33. Hans 88. Peder Oberstsieuten. 421.
Olufsen Cornelius 523. Jon 502.
. Osten Dimins 183. Margaretha ib.
Ottesen Thage Thott 184, 200.
Oxe Anna 290, 516. Else 79.
Oxenstiern Thale 516.

P.

Paases Riels 709. Peder ibid.
Paaske Niels 136, 146, 399.
aavisk Dorethe 394, Henning 309,311.

Paladins Peter 162.
Pars



Register.

Parsberg Christopher 80. Ingeborg 61, 29. Man¬
Wer¬drup 40. Oluf 465, 543. Tønne 80782.

ner 80. Woldemar 61.
Pauli Simon Dr. 4297632.

JensPedersen Christen Gen. Fycal 249. Jacob 475.
Niels24. Johan 536. Jon 538. Lopter, 5d2.

Niels Datter Mette 136. Svend 399.98.
Pedrs Henning 11

perseus Martinus 185.
Phillip 4de Konge 110. Wilhelm Prinds 494.
Piscator Johannes 150.
V. Plrssen Anders 496 Mogrus Scheel 705.
Plum Claus Professor 405 Saus 380,381. Hendrig

Podebusk Elssabech 321.
Jytte 91. Mouris 38ºe521. Ingeborg 80.

Preden 91. Wibeke 180, 381.

Pontanus, 631, 640,655.
Pontoppidan ProCCantzler 408, 56 17715,712,742
Posses Per 710.
Povels Datter Gudrum 502.Claus 5451 548. Niels 138.
Povelsen Anders 707.

Ojuf 711.
Povisk Annr 8t

Pragt Anne Hedevig 427.

R.
Rajens Johannes 185

Birgita 189. Virgitre So
Rammel Anne 190,198. Berdt 183. Hans 180.phia 190. Else 190. 182 til 192, 194, 199.

Hendrich hans Levnetfre Onhe 90. Øvelge209, 532. Leene 198.
Sophia 199.Povel 183, 185, 186.Rankow Breide 395,496. Caj=97,498. Cathrine 498.

Christlan 309,478 497. Orudes1. Elisabth498.
Irdend 1øs. Borbond gen

Frant 126, 494.Srev 303. Hendrich 3o9, hans Levnet fra 487 o
Joo. Johan489. Kavga,543. Kevden ynger 5e¬

Magdatene 499. Magrethe 498. Øllegaard Co.
Sigfred go3 Sopha 32. Thendørns ggn. —



Register.

Rave Jacob 408.
Ravn Johan 408.

Reetz Friderich 465. Peder 227, 2291 465.
Rrsen Anne Hans Datter 136. Hans Hansen 136,Hans

hans Levnet 136 leg. 561. Peter 239, 249, 267
486,683. Thale Hans Dr. 136.

Reventlov Anne 92, 170. Grev 608,683.
Ribold Vice=Admiral 530.
Richelieu Cardinal 412.
Ridtz David 587.
Riis Byefoeget 428.
Riisbrigh Sille Thomas Datter 474, 480. Thomas

Hroderus 479.
Rochenborg Kirsten Jens Dr. 81.
Rod Christen 516.

Rønnow Anne 169. Berrete 320. Birgitte 515. Mar¬
cus 515. Marqvor 320.

Rogge Leuch Jomfr. 374, 376.
Rolland Vice=Admiral 130.
Rosenkrantz Anna 81, 170, 384 til 3891 394. 495.

Ædle 382. Axel 390. Beate 396. Birgitte 92,
320, 517. Christine Levnet fra 317 til 323. Dor¬
the 405, 408. Erich 25,26, 133, 134, 396, 495
527, Erich Ottesen 393, 396. Eyler 320, Fride¬
rich 140, 143. Gunde 396, 405,408,465. Hol¬
ger 390,hans Levnet fra 391 til 410. Skrifter 400

stem 559 560, 561,563. Ide 396. Jørgen 48,
50, 56, 3431 392, 395,396,718. Leene 60. Ma¬
grethe 190, 396. Mette 176, 396, 405, 408.
Niels 447. Ole Baron, hans Liv og Levnet samt
Proceff fra Pag. 558 til 701.

forsvars Skrift for Adelen 566.
Bliver tiltalt af Fisealen 562.
Brev til Kongen 569 til 573.

Interrogatoria af Fiscalen 574 til 581.
Svar derpaa 581 til 602.

Brev til Gros=Cantzler 602.

Cee Ordre



Register.

Ordre fra Kongen til Commissarierne 603,604.
dito til General Fiscalen 604. 605.
dito til General=Procureuren 605, 606.

Commissariernes Stevning, 606 til 608.
Hans Brev til Ober=Jægermester Reventlau 608

6—.

Bønne=Skrift til Hans Majest. 609, 610.
Fiscalens Indlæg til Commissarierne 6r1 til 626.

Ole Rosenkrantzcontra Indlæg 611til 626.
General Procurcurens Indlæg 660 til 688.
Rosenkrantzes Besvarelse 668.

Commissarternes Dom 669.
Høyeste Rets Stefning 670.
Han afbeder Processen 673

Indlæg fra Friherre Juul674.
dito fra Ove Junt 675
dito fra Oluf Rosenkrantz677 til 679.
dito contra General Fischalen 680.
Høyeste Rets Dom 683.
O. Rosenkrantz Bønskrift om Høyeste Rets Øom

Formildelse 686.
dito angaaende de consisqverede Midler 687.

Kongelig Benaading og Formildelse 687, 688BrevfraFiscalen om Høveste Ræts Doms Efterleoen.
se 696.

Friherindens Brev til Kongen 691
dito til Dronningen 694.
dito til Ober=Cammer Junkker Knuth696.
dito til Geheimeraad Wibe 697.

SRosenkrant Otte 393. Palle 133, 543.
408. Sophie 495. Styge 320.

Rosenspar Anne 200.
Rosenvinge Jens 485. Willum Jensen 481.
Rostgaard Conferentz=Raad 471.
Rostok Mads Pedersen 484.Korhfeldt Christenke 1o7, 380,517. Jens g17. homn

Koib1071517.
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Rothkirk Wentzel 126.
Rothsteen Jens Marcusen 514. Marcur, hans Levnet

fra 514 til 524. Naria Cathrine 522. Marqvor
Jensen 514. Palle 514, 522. Sidsel 523.

Rotterdam Erasmus 601, 654.
Rud Anue 91, 200. Corsitz 517. Jørgen200, Knud

517.

S.

Sakkenskiold Doctor 119.
Saltenfeldt Edel 517.
Saltensee Edele 394.
Sandbierg Magrete 211.
Saxo 598.
Schach General=Adindant 272. General=Lieutnant 462,

168. Hans 309, 522.
Scalkentz M. Bogtrykker 584.
Scandorph Nicolaus Pauli 329.
Scavenius Peder 573, 581, 605, 668. Lauritz Mor¬

tensen 98.

Scheel Albret 61, 122, 123, 127, 516, hans Levnet fra
704 til 712. Anders 5167 710. Anne 60, 133.
Berthe 127,690. Christen 123, 124, 133, 134,

Christopher 123.249,5167711. Christian 465

Jep 710.516.Geheimeraad 267, 268, Herman
Ingeborg 154. Jørgen 127. Kirsten 1271 710.
Margaretha 133, 182, 190, 194, 196, 198, 210.
Mogens 688,691,704. Offve 12

Scheel Otto 122,127, 189. Hans Levnet 134. So¬
phia 127. Tønne 127. Wivike 127.

Schletter Christopher 486.
Schøller, C. 689= Conferentz=Raad 427.
Schomberg Obrist=Lieutnant 429.
Schrøder Snsanne Otters Datter 424.
Schvartzenburg Grev 619,648.
Schulenburg Joachim 498.

SchultSce2



Regisker.

Schult Diderich 568, 603, 606,670, 672.
Schultis Anne Magrethe 305. Jørgen 305.
Schuitz Commendant 275
Schumacher Albert 225. Johan 216.
Seeblad Birgitte Ottes Dr. 480.

Jørgen 465.Seefeld Jacob 731.
Sehested Anne 176. Cantzler 217. Claus 381. Chri¬

sten Thomasen 76, 479. Hanibal 119,174, 414'
J. S. 87.4151416, 444. Jørgen 3071 309.

Malrne 381.

Sem Jonas 545
Sigmunds Datter Alfheider 502.
Simonson Jon 33.

Sivertzen Orm 502.
Skade Offo 309.Ove 311.

Kirstine 106. Magrethe 381.Skafve Herlov 381.

Maren 107. 380Skaugaard Jørgen 107.
Melchior 79.Skernon Dorothea 79. Iver 79.

Skinchel Mogens 543.
Skiønkirch Baron 452.

Elsebe 319, 321. Karen 169Skram Christian 170.

Peder 169.Riess 318,321,322, 323.
Slagbech Mester Diderich 587.
Slange 717.
Slangendorphius Johannes 716.

Slippenbach Grev 646.
Snisdorph 735, 738.
Søfeldt Agatha 319.
Sophia Enke=Dronning 53.

Sørensen Stephansen 536.
Johan 278.Sparre Clare 292. Hendrich 278.

Spend Christen 394. Maren 394.
Sperling Jacob 123.
Spormand Petrus 408.

Stadensi Albertus 499.
Steen Peder 322.
Steensøn Christen 211. Peder Sommer 210, 21Steev



Register.

Steenbok Gustav Otto Grev 113, 456.
Stephanus Matthias 185, 408.
Stephanus 587, 5941 535.
Storsen Mads 33.
Stoud Ludwig 483.
Stresøv 7161 717.
Stub Catharina 423, 426. Christian 422,425. Gu¬

nille 423, 426, 428. Hans 423. Ingeborg 423.
Kiel Magist. Levnet fra 411 til 433, hans Genealagt¬
ske Tabell og Descendenter 425, seg. Kiel Hansen
424. Mathias 421, 422, 425. Michael 423,
426.Michael Hausen 424.

Stubeus Chilian J. v.L. 425.
Stysen Anders 200.

Svauingius Johannes 585, 587, 594.
Svendsen Brynjulf 511.
Sveno ztins 640
Sverdrup Lauritz 423. Maren 423, 425.
Svinding Peder 88.

T.

Tagge Karen 184. Karine 200.
Tank Anne Cathrine 427. Carsten 427. Erich Ancher

Maren Maria 427. Niels 427.427.
Taulow G. B. 523.
Terlon Franske Minister 245, 246,256.

Testrup Biskop 735. Oluf Rasmusen 99.
Thomasius Prinds af Savoyen 110.

Thomesen Christen 125, 128, 343,396, 495, 406.408,
5431 544. Christian 176, 187. Hans 151.

Thonhuus Anne 169. Lauritz 169.
Thørstensen Coldbiørn 426. Einer 410,503.
Locker Thomas 545, 5461 547.
Torbensen Jacob 200.

Tordenskiold Peder 424.
Torm Ole 408.
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Register.

Tott Else 92. Hendrich 396. Holger 674, 688.
Kirstine 169. Lene 183. Otto 405, 408. Otts
Andersen 184. Thage 700. Thale 202, 497.

Tracheta Hieronymus 632.
Tratsiger Adam 493.
Trefeld Anne 80.

Trellund Johan. 346.

Treskow 512. Toldforvalter 279.
Trolle Anne 107. Corsitz 249. Herlof 154. Jacod

106. Øllegaard 106, 380,
Trost Else 706. Jens 709. 710.

U.

Uldrich Hertug 5541 721.
Ulfeldt Anna Helena 379, 385, heudes Levnet 3891 390

Biørn 108. Christopher 106, hans Liv og Levne
Christopher til Svendstrup 380fra 377 til 389.

389. Corstt 4441579,5951607,647, 640,d42
644.

Ulfeld Ebbe 104, 380, 520, hans Levnet fra 118 til 199,
Ellen 516. HilleEdel 390. Eilers Levnet 166.

390. Jacob 168,5431544. Kuud 106, 168777,,
80. Lene 380. Margretbe 387, 389. Pam

Andersen 516. Wivike Sophia 385.and Christentze91. Gregers C1. Holger 106. Femm¬Ulfi
106. Wivike 61.

Ulstand Else 184, 200. Holger 184, 200. Niels Prm,
Sophia 381. Thale 711. Trude 381.en 381.

Urbanus Octavus Pave 110.

Urne Axel 408. Maren 81. Palle 711.
Urup Anne 523. Ardl107,309, 454, 455,4631son

Maren 106,380. Ove 106,107139,,
465.

Uttersen Lucas 63.
W.

Wærn Mads 427.

Wagensønner Niels 515. Sophia 515. Walde.



Register.

Waldemar Greve 446.

Walkendorph Absolon 743. Christian Christopher 749.
Christopher hans Levnet fra 5 til 56. Fortsættelse

fra 713 til 746. Hans Christophersen 749. Hen¬
rich 320, 516. Ja¬Henning 5. 198,5161750.
cob 743. Laurikz 750. Sidsel 320, 516.

Walstorph Anne 489
Wandel Hans Datter 399, 479, 485, 486.

Wandemont Prinds 65.
467, 468.Vandervee Major

Veffert Axet 91.Christenze 90, 93. Tønne 9t.
Wegner Thomas 719.

Wendekaabe Poul 733.

33.Wenstermand Johan

8est Catharina 375.Magrete 373. Oluf Borch373.
v. Westen 424.

Westesen Christen 328, 341, 375, 376.

Westhov Willichius 408.

Wibe Michael 562, 563, 567, 5831 697.
Viborg Magister 241.

Ponl 510, 511.Widalin Joen 5041 505.
Wiffert Palle 91.

Wiladsen M. Riels 289.
Wildsmand Svensk Commissaire 646.

Wind Holger 220, 568, 603, 606, 6691 670, 675,
580. Iver 545. Oluf Jensen Provst 391, 392,
405, 408. Peder376.

Winding E, 683. Paulus Justitz Assessor 364, 369,
3711 3721 3751 376.Professor 241, 267, 346.
Rasmus 219, 249, 309.

Winsløv Jacob 485. Johan 104, 117
Winstrup Peder 136, 147, 149, 154. Peder Nielsen

181 319, 408, 409, 731.
Wittrup Barbara 85.

Witzleben Jørgen 408, 480.
Vogensen Erich 54.

Wolf Assessor 258.
Wol¬



Register.

Wolther Christian 88.
Worm Christian 505. Jacob 253. Oluf 981 217,

329,3461 348, 475. Susanne Malene 3731374.
Villum 3691371 3731 375, 376, 683.

Wormandsen Frands 733.
Wrangel Admral 468. Helvig 60.
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