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Kjøbenhavn,

som

Repræsentantere for Handelstanden

Danmark.

tilegnes

dette Mindeskrift

over

den danske Handels Skaber

ærbødigsk

af

Forfakkeren.

Fortale.

Kjøbenhavns Børs er et af de flere talende Min¬
der om Christian den 4des nidkjære Bestræbelser
for Handelens Fremme i Danmark. Her, i denne
til de Handlendes daglige Samqvems Tarv ind¬

rettede Bygning staaer derfor den af Historiemaler

Hr. F. Højer forfærdigede Fremstilling af denne
Konges hos Tyge Brahe paa Hveen aflagte Be¬
søg, paa sit rette Sted.
—

Ved en skjønsom Handling erkjendte den unge

Herre Videnskabeligheds Værd, og hyldede især
de mathematiske og mekaniske Kundskaber, hvis

Vigtighed han, ved sin tidlige Opdragelse til Sø¬

mandskab, havde lært at sætte vedbørlig Pris paa.
Med den hædrende Guldkjæde i Haanden nær¬

mer den unge Konge sig Danmarks Zir, Europas

Beundring, den store Tyge Brahe. Som Kong
Friderich den 2den i sin Tid havde skjænket Tyge

* ——
VI

en Guldkjæde med en Elephant i, saa blev han nu
hædret med Kongens Portrait, og nød saaledes

en Udmærkelse, der svarede til hans Fortjenester.
De Videnskaber, hvori Tyge ved Flid og Talent
havde gjort de mageløse Fremskridt og de betyde¬

lige Opdagelser, vare især de, paa hvis Fuldkom¬
menhed Sejladsens Sikkerhed og altsaa tillige

Handelens Udvidelse og Blomstring beroer, og
Kongen, ved at vise Astronomen sin Agtelse, lagde

tillige derved fordagen, at han indsaae Søfartens
og Handelens høje Vigtighed for fine Stater.

Dette Børsmaleri, som er bekostet af Hr.
Etatsraad og Grosserer Hvidt, Ridder af Danne¬
brog, gav Forlæggeren Anledning til at ønske
sig paa sit Forlag en kort Karakteristik af denne

store i sin Ungdom allerede saa meget lovende Re¬
gent. — Og her er mit Forsøg.

Vel maatte det kaldes en stor Formastelse, om
jeg troede livagtig at kunne skildre en Christian
4de, eller smigrede mig med at kunne røgte saa

vanskeligt et Hverv, som det sig bør. Hans Alt

omfattende, Alt omskabende Genius, som gav

Dannerstaten ny Skik Orden og Glands, og hvis
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Regjerings Aarbøger stedse vil blive en nudtøm¬
melig Kilde for Historiens Muse, lader sig vistnok
ikke godt portraittere i Miniatur. Men — der

er desuagtet, paa den anden Side) Omstændig¬

heder, som tjene til at undskylde min Dristighed.

Heltens Bedrifter ere saa lysende, hans Planer
saa udmærkede, hans Færd saa rask og Tale saa
djerv, at den simple Beretning derom, uden rheto¬
risk Pynt hensat paa Papiret, aldeles maa fæng¬

sle Læserens Opmærksomhed; og Forfatter og
Foredrag glemmes, naar Sind og Hu ere fulde
af den ophøjede= Gjenstand.

Jeg har desuden herved havt dek Held, at jeg

har saagodtsom kunnet lade Kongen, selv levere
sin egen Karakteristik. I ikke faa af de følgende

Blade er det nemlig Kongen selv som taler, eller,

med andre Trd: hans egenhændige Breve ere Bo¬
gens Basis og Prydelse. Dem har jeg været for¬
synet med i overflødig Maal og Maade, da Herr
Etatsraad A. Kalls og Hr. Justitsraad Engels¬

tofts venskabelig forekommende Godhed uden For¬
behold har overladt mig til Afbenyttelse deres

store Forraad af Afskrifter, og mig tillige gun¬
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stigst er bleven forundt Adgang til de Originaler,
der gjemmes i det store kongelige Bibliothek.
Derved er jeg bleven sat istand til at kunne sige
med Holberg: DDenne Bog er illustreret overalt

med Kongens egenhændige Breve og Ordres, saa
at derfor Saadant, om intet Andet, kan recom¬
mendere dette mit Verk.

Det er da disse Breve, som jeg haaber skal
hævde Skilderiet af Christian sin Plads i Kabi¬
netterne — om ikke jævnsides ved de store Male¬

rier af Slange og Schlegel, af Holberg og
Gebhardi, af Mallet og Hegewisch, saa
dog ved Siden af de mindre Skizzer af Riegels,

Snedorf og Baden, af Wiggers, Dich¬
man og Hagerup *).

) Disse og øvrige Kilder og Hjelpemidler til denne Kon¬
ges Historle opregnes i G. L. Dadens Historiske
Dibliothek S. 91 101.
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Indledning.

Af alle fremfarne Konger i Danmark har ingen
større Nabnkundighed end Christian den 4de.
Ved mere end en halvhundredaarig Regjering, ved

en lang Række af lysende Bedrifter i Krig og i

Fred, og ved personlige glimrende Egenskaber ud¬
mærkede denne Konge sig i den Grad fremfor alle

dem, som nogensinde har siddet paa den danske
Trone, at han fuldelig fortjener Tilnavn af Chri¬

stian uden Lige.
Sindighed og Klogskab udmærkede al hans

Færd, Omhu for Rigernes Vel var hans herskende

Lidenskab, paa Heltemod og Tapperhed aflagde han

ved hver forekommende Lejlighed de mest i Øjne
faldende Prøver, hans Arbejdsomhed og Driftighed
kjendte ingen Grændser hans overordentlige Fær¬

dighed i alle ridderlige Øbelser maatte Alle beun¬

dre, ved sin Munterhed og Belevenhed skaffede han
sig almen Yndest; hvad Under at hans Navn er
udødeligt ?
A

2

Derimod kan man undre sig over, hvorledes det

gaaer til, at man pag Hovedstadens Torve forgjæves
leder efter Mindestøtten over saa stor en Konge.
Dog — for en Monark, som selv har rejst sig saa

utallige stolte Mindesmærker, hvis Navn ihukom¬
mes hver Gang man nævner Christiania eller Chri¬

stiansand eller Christianshavn, hvis forklarede Aand
maa omsvæve Krigeren paa Tøjhuset, Videnskabs¬

manden paa runde Taarn, Konstneren paa Rosen¬
borg, og Handelsmanden paa Børsen, for han be¬
høver man ikke at oprette Billedstøtter.

Saa overflødigt det altsaa til Vedligeholdelsen
af den Glorie, som omgiver Navnet Christian den
4de, med Føje maa ansees, at pryde Byens Torve

med Ærestøtte over ham, saa nødvendigt vil det
blive for Efterslægten, ved en offentlig og i Øine

faldende Act at lægge for Dagen, at den skjønner,
erkjender, og hædrer de Fortjenester af Fædernelan¬

det, som ingen Regent af den oldenborgske Stam¬
me besidder i højere Grad.

Jeg skuer ud i den fjerne Fremtid, da en fri

og belhavende Bondestand, formuende Borgere, og
vige Handlende, med et Ord, en almen Velstand
Landet rundt, vil sætte en Frederik den 6te istand

til at lade ham ved en Thorvaldsen forfærdige et
Monument, som i Konstværd vil staae langt over
de tvende Kongebilleder, der pryde vore offentlige

Pladse.
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Og hvilken bedre Plads vil man da kunne ud¬
finde til denne Støtte end i den med unge Træer

beplantede Esplanade, tæt paa Grændsen af 2de
Danskes Vej til Ros ogMagt, det sortladne Hav,

som skjænkede Christian de barnlige Glæder, og hvor
han som Olding standende ved højen Mast værnede

saa tappert om Dannebrogs Hæder og Held, at in¬

gen Søhelt nogensinde har kunnet erhverve sig mere
uforvisnelige Laurbær.

Eller og, skal den rejses foran ved Børsen, og
altsaa ved et af hans egne stolte Mindesmærker ?
Var ikke Handelens Udbredelse et af de vigtigste

Formaale for Christians Omhu i hans hele lange
Regjering? Det Handelsformynderskab, som Dan¬
nemark og Norge stod under i Henseende til Hanse¬

stæderne, fik han ophævet, Grunden lagdes til Han¬
delen paa Ostindien, og Island udreves fra Ham¬

borgernes og Bremernes Monopol; Sejladsen paa

Grønland stræbte han paa alle mulige Maader ak
faae fornyet, og han lod gjøre Forsøg paa at op¬
dage den nordvestlige Fart til det rige Indien.
Da Børsen er Danmarks højeste Tribunal i

Handelsaffairer og Middelpunkten for alle mercan¬

tile Meddelelser, og da dens Hammerslag, som en

sand Tryllestav, forflytte Indiernes Producter til
Ishavets Kyster kan intet Tøilsmaal være om
dens Begbemhed til her ved et Monument at for¬
A 2

evige den Konges Minde, som var den danske Han¬

dels Skaber og Børsens Ophavsmand.
Dette har Kjøbenhavns Grossererfocietets hæ¬
derlige Medlemmer indseet, og derfor besluttede de

at pryde Børssalen med et Malerie, som skulde
fremvise en saadan Daad af Kongen, der passede til

Stedet, hvor Maleriet sik Plads. Konstneren valgte
unægtelig et passende Æmne ved at lade den unge

Printses Besøg hos Tyge Brahe paa Hveen 1592
være Gjenstanden for sin Pensel.

Slange fortæller, at Printsen, som den Gang

kun bar 15 Aar gammel, Vfandt isærdeleshed største
Behag i at tale med Brahe om den Videnskab at
befæste Byer og Stæder hvori han allerede havde

lagt en temmelig god Grundvold, desligeste om
Maaden at udmaale og tvinge Vande, hvorledes

Tyngsler med en let Maade kunde ophæves, og især
om Skibsbygninger. - Blandt andet aftalte Print¬

sen med ham, at han vilde sende hannem nogle unge
Mennesker, som skulde gaae i Skole hos ham, for
at faae fast Grund og Videnskab derudi, dem han

siden vilde bruge, naar han selv kom til Regjerin¬
gen, baade i Krigs= og Fredstider, for at faae sin

Flode i god Stand. Han sendte og strax derpaa
hurtige og artige unge Karle, som udi boglige Kon¬
ster allerede vare vel vittige, hvoraf Enhver bleve

tillagte til aaelig Underholdning 120 Rdlr., og

Tyge Brahe blev dertil aflagt, foruden hvis han
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tilforn havde, med 400 Rdlr. Derforuden ved Af¬

skeden hængte Printsen en kostelig Guldkjæde med
sit Billede i om hans Hals.

Saa modne Indsigter og vidt udbredte Kund¬
skaber i saa mange Grene af de mathematiske og me¬

kaniske Videnskaber skyldte Printsen sin Opdragelse,
der fra først til sidst var saa hensigtsmæssig og yp¬

perlig indrettet, at ingen dansk Prints er bleven
dannet og oplært med den Flid og Eftertanke, lige¬

som da heller ingen har besiddet Nemme, Lærvillig¬
hed, og Talenter i den Grad. I Aaret 1591 skrev

ogsaa Brahe, som ingen Hofmand var, til Land¬

grev Wilhelm af Hessen, at saaledes som Printsen
daglig tog til i Kundskab og Dyd, som i Alder og

Styrke, bar man ingen Tvil om, at han jo i sin Tid

bilde blive en udmærket Regent og en Velsignelse
for Land og Rige.

Christians Opdragelse.

Da Christian, som var født paa Friderichsborg
Slot den 12te April 1577, havde opnaaet en Alder

af 7 Aar, bar ham bleven beskikket en Informator

og en Hofmester. Den sidste Post blev betroet til
Henrich Ramel, en pømmersk Adelsmand, som Kong
Friderik den 2den havde megen Tillid til. Infor¬

mator blev Magister Hans Mikkelsen, som havde

reist udenlands med Jacob Hvicfeldt, og efter sin
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Hjemkomst først var bleven Rector i Herlufsholm,

derpaa Præst i Friderichsborg, og nu endelig Printse¬

lærer. Da han fik sin Instrux, paalagde Kongen
ham, ikke uden tillige at beklage sig over sin egen
forsømte Underpisning, at han ikke blot havde at

see paa at Printsen lærte Noget, men ogsaa holde

ham i vedbørlig Tugt og til at lægge Vind paa
Gudfrygtighed. Vilde Nogen fordriste sig til at

lægge Informatoren Hindringer i Vejen i hans
Pligters Opfyldelse, tilsagde han ham hans konge¬

lige Beskyttelse. (See C. Knoff Leichpredigt über

Frider. d. 2te). *)
Vel døde denne for sin Søns Opdragelse saa

omhyggelige Fader 1588, men hin for Millioners
Vee og Vel saa vigtige Sag, en Tronarvings Op¬
særelse og Optugtelse, blev derfor ingenlunde for¬
sømt. Saavel Printsens Moder, den forstandige

og af sin kloge Oeconomie berømte Enkedronning

Sophie, som de Herrer Rigsraader, i hvis Hæn¬

der Formynderregjeringen var, sørgede for, at de¬
res Statsstyrelse, ogsaa fra den Side betragtet,

fortjener al Ros og Berømmelse. WVist nok — siger
Baden i sin Kongekargkteristik — have Re¬

*) Under denne Magister Mikkelsms Information gjorde
Printsen snart en utrolig Fremgang. Han var af Na¬

turen begavet med saa overordentligt et Nemme, at han,
inden to Aar var omme, med megen Lethed baade kunde

tale og skrive Latin. (El. Olai Diar. astrolog).

gjeringsraaderne, vistnok ogsaa Kongemoderen, den

fortræffelige Dronning Sophie, havt deres Del i

Tilsynet med Opdragelsen. Vist har Christoffer
Walchendorf ikke glemt at gjøre sin unge videbegjer¬

lige Konge opmærksom paa, hvad hans Riger og
Lande kunde vinde af Handelens Udvidelse, Fabrik¬

kers og Kunstflids Opmuntring. Vist har og den

lærde Jørgen Rosenkrands vakt Kongeynglingens
Lyst til Videnskaber, ved at vise et Lands Nytte og
Ære af Videnskabernes Dyrkelse. Den store Hus¬
holder, Enkedronningen, har vist ikke heller glemt

at bibringe Kongen sin unge Søn den samme Orden
i Pengesager, Sparsommelighed og Husholderskhed,

som udmærkede hende selv, og som ligeledes blev en
af Kong Christian den 4des gode Egenskaber. Men

det fortrinlige i Opdragelsen, det især at den var
saa dansk, saa passende med de Staters Locale,

Myndlingen skulde regjere, og at derfor den unge

Kong Christian tidlig bibragtes en fortrinlig For¬

kjærlighed for sine Rigers vigtigste militaire Etat,
Märinen, skyldes — saa troer jeg — Niels Kaas.“

At der strax i Printsens Ungdom er gaaet Ry
og Rygte saavel af hans udmærkede hurtige Fatte¬

evne, som af hans grændseløse Videbegjerlighed,

sees foruden af det i nysanførte Anmærkning an¬
førte Vidnesbyrd ogsaa af Hvitfelds Dedication af

Aar 1588, hvori han saaledes tiltaler Printsen:
7 ( Eders

Naade vil ogsaa herhos beflitte sig paa bog¬
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lige Konster nu udi sin Naades Ungdoms Aar. At

det som E. N. Herre Fader haver beklaget at være
forsømt hos sig i saadanne Vilkaar, det kunde op¬

rettes af E. N. paa det berømmeligste. Thi vi have
vel havt her udi Danmark mange sine, gudfrygtige,

mandelige, modige og dydige Konger, men ganske
saare faa, ja blant fast mere end hundrede Konger,

som for E. N. have regjeret, saa godt som ingen
synderlig lærde Konger, som noget mærkeligen have

beflittet sig i boglige frie Konster. Hæe palma Tuæ

Majestati fato reservata est. Og den gode Gud skal
uden Tvil give Fremgang, at det skal styrkes og

fuldkommes, som han haver i E. N. begyndt.
Eders Naade forvare sig for Hyklere og smigrende
Tunger, som for en skadelig Forgift og Pestilents;
og lade sig aldrig ilde befalde dennem, som fare

med Sandhed og de Raad, som stemme overeens

med Guds Ord og bende til Dyd og lovlige konge¬

lige Idret“ ic.
Den fuldstændigste Belærelse over Printsens
Opdragelse, forfattet af en Samtidig, er den som

gives i Hofpræst Laurids Jacobsen Hindsholms
Personalier over ham. Deri berettes, at han lærte

Latin til den Fuldkommenhed, at han sin hele Leve¬
tid talte det med megen Færdighed. Ligeledes lærte

han at tale det Italienske og at forstaae det Franske.
I Konsterne, saavel de frie, som de mechaniske,

bragde han det meget vidt. Fast i alle Konster og
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Haandberker habde han saadan Kundskab og Erfa¬

renhed, at han kunde give selve Mestere Anvisning,

og hvor det behøvedes forelægge dem de af ham
selv forfærdigede Tegninger og Modeller.

Han lagde sig især med største Flid efter Archi¬
rectura, baade civilis, militaris, og navalis. ) Der

Hans Printselig Naade — bliver Forf. fremdeles
bed — paa Skanderborg Slot, som hos en dyb og

vidt begreben Sø er beliggende, sine Studia og

Exercitier en tidlang haver øvet, haver han af de
tilforordnede regjerende Rigens=Raad erlanget, at

paa samme Sø blev bygt et Skib, som med Master,
Takkel, Segl, og anden Redskab, i alle Maader som

et stort Orlogskib, er montirt og udrustet; hvortil
forstandige og forfarne Skibsfolk ere forordnede,
som med hannem paa Søen have omseglet, og han¬

nem udi alt det, som til Søefarten hør, flittelig
undervist; saa at Hans P. N. og derefter, endog i

Storm og Ubejr, for sig selv haver vidst et Skib at

regjere, og alt Redskabet derpaa, fra højest indtil
nederst, med sit rette Navn, egentlig at nævne.

Hans P. N. haver ogsaa Skibs-Architectur.
saaledes af Fundamentet forstanden, at han til de

allerskjønneste og største Skibe, af hvilke han flere,

maaskee, end nogen Potentat i Enropa, haver ladet
bygge, Modellen med egen Haand haver gjort og

forfærdiget, og Skibbyggerne dem tilstillet, et stort
Arbejd derefter at bygge og forfærdige.
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Saadan sin store Forfarenhed haver han der¬
efter udi alle Occasioner til Søes, som Hans Ma¬

jestæt i sin langbarige Regjering mange og meget

farlige ere forefaldne, saaledes brugt og bevist, at

han hos alle Nationer, endog de udi Søefarten mest

forfarne, den Reputation haver bekommet, at han
derudi, iblandt alle Potentater, saare faa eller vel
ingen Lige haver habt.

Artiglierie og Fyrverkskonst haver H. K. Maj.
sig og med Flid antaget, saa at han Stykkerne med

deres Proportion haver forstaaet, og selv allene, uden

nogen Mesters Hjelp, Fyrverk nogle Gange haver
forfærdiget.

“Udi Riden og hvad der tilhører, samt og udi
Ringrenden, Turnering, og andre Exercitiis eqve¬

stribus, saavelsom og i Fægten, haver han havt

Faa sine Lige.“

Christian krones til Konge 1596.

Efter hvad pi nu i det foregaaende har hørt, bar
Christian udrustet med saadanne Kundskaber og
Færdigheder, at han, da han 1596 blev, som myn¬

dig, kronet til Konge, ikke var uduelig til, i den
unge Alder af 19 Aar, at styre Statens Ror.
Kroningshøitideligheden, hoortil mange tydske
Fyrster og Herrer indfandt sig, holdtes i August

Maaned med megen Bram og Pomp.

Dagene,

I1

siger Slange, glimrede af Guld og Ædelstene, og

Nætterne vare lyse af Blus, Lamper, og mangfol¬
dige Paafund af Frydeild og Luftskud. Her var

Jagt, Spilfægtning paa Søen, Veddeløb, Kamp
imellem vilde Dyr og store danske Hunde, Heste¬

dands og andet deslige saadant om Dagen; og saa¬
snart Solen gik ned, begyndtes Comoedier, Dands,

Spil, og Musik. Med et Ord: Alting var herligt

og glædeligt i denne Herrefærd.“ o. s. v.
Ved de holdte Ridderspil og Carrousel viste

den unge Konge Rigtigheden af det gamle Ord¬
sprog: det skal tidlig krøge, der god Krog skal blive.
I Aaret 1590, da der i Anledning af den skotske

Kong Jacobs Ophold i Kjøbenhavn med sin unge
Dronning blev foranstaltet alskens Optog, Ridder¬

spil, Dyst= og Ringrending, lod den 1Zaarige Prints
see større Færdighed og Fuldkommenhed end man af
hans Alder skulde kunne have ventet. Nu var,

1596, han bleven saa meget ældre, og nu havde
han bragt det saa vidt i disse Legemsøvelser og Rid¬

derspil, at Ingen kunde maale sig med ham. I
Turnerrenden, Spærbryden, og med at ride Car¬

rousel, var Kongen, efter alle Samtidiges Beret¬

ning, saadan en Mester, at Ingen kunde gjøre ham
det efter, og han vandt næstendel alle de udsatte

Priser.

12

Kongens Rejse til Nordcap 1599.

Den unge Konge, som sit hele Liv igjennem næsten
altid var paa Rejser, om ikke paa andre, saa imel¬

lem Kjøbenhavn, Friderichsborg, og Cronborg, fore¬

tog sig i Aaret 1599 et Tog af den Beskaffenhed, at
neppe nogen Monark gjør ham det efter. Det er
ikke — siger Taleren Dichman i den Anledning —

blom serklædte Sletter, som venligen indbyde til
vellystig Slum under frugtbugnende Træer, det er
Ishavets Kyster, Monarken vil gjæste. Kola er

Maalet for hans Rejse. Hver Havn beseer han,

hvert Indløb undersøger han langs ad Norges klip¬

perige Strande. Mellem Sandbanker, bag hvilke
Døden lurer, mellem optaarnede Isbjerge, som i

henstrømmende Fart true med at knuse Skibet, gli¬
der han sindig, men uforfærdet, barlig, men dri¬
stigen frem. Stormen raser; hans Skib støder paa
den skjulte Klippe. Men hans Mod trodser Faren,

hans Klogskab afvender den, og ved sjælden Indsigt

i Søvæsenet afnøder han sine Officerer Ærbødighed,

sine ringere Sømænd tillidsfuld Hengivenhed, og
det studsende Europa Beundring.

Hovedhensigten af denne saa navnkundige Rejse

til Nordcap, var især I) at lære at kjende Konge¬
riget Norges længst bortliggende Provintser; 2) at

standse de Fremmedes de Danske fornærmende Fiske¬
rier under de norske Kyster. 3) af egen Erfaring
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at lære at kjende de den Gang og saa længe siden

omtvistede Grændser i Lapland imellem Norge, Sver¬
rig og Rusland *)

Floden, som Kongen havde med sig og hvor¬
over Byrge Trolle bar Admiral, bestod af 8 Skibe.
Kongen selv var paa Skibet Victor, og havde

under streng Straf forbudt, at Ingen paa Rejsen
maatte kalde ham andet end Capitain, og Hertug
Ulrik, Kongens Broder, som bar med paa denne
Tour, maatte ikke tituleres anderledes end Mat.

Den 17de April gik man ombord paa Kjøben¬
havns Red og naaede Vardøhus den 14de Maj.

Der forefandt de som et Slags By, bestaaende af
usle Jordhytter. De forlod Vardøen den 16de

Maj og kom den 17de til en Havn kaldet Olin,

hvor de, saavelsom paa andre Steder, bemægtigede

sig de engelske Skibe, som krydsede i disse Far¬

vande for Fiskeriets Skyld, uden at være dertil be¬
rettigede.

Da de opholdt dem i Havnen Olin, kom en
halvSnes Russer til dem, og bragde Kongen Flesk

og et stort belsmagende Brød til Foræring. De

*) Man har tvende Dagbøger over denne Rejse; den ene

blev holdt af Jonas Carisius, den anden af Sigvard
Grubbe, som begge vare paa samme Skib. som Kongen.

Det, som her meddeles, grunder sig paa Grubbes
Dagbog.
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bleve af Kongen tracterede saaledes, P ut tanqvam
sues et bestiæ tandem discesserint.“ *)

Fra Olin kom de til Havnen Dabin, hvor

Russerne beværtede dem med Ost og Smør af Rens¬

dyrmelk. Russerne viste deres Færdighed i at bry¬
des med hinanden, de klædte sig nøgne af, besmurte
sig med noget Fedtagtigt, og brødes med bare Næ¬

ber. Kongen udsatte nogle Joachimsdalere som
Gevinst for dem, som bandt.

Paa Klipperne plukkede de Danske en Urt, som
Engellænderne kalde Orpin og de Norske Stub¬
berod. Den er særdeles god for Skjørbug. Man

fandt ogsaa der særdeles smukke Muslingskaller.
De kom til en Havn ved Øen Kildin, hvor
Victor, som var stødt paa et Skjær og stærk beska¬

diget, blev repareret. Imidlertid de laae der i

Havnen gik Grubbe og Carisius nogle Gange sam¬
men op paa det højeste Bjerg paa Øen. De saae

da hvide Ræve, Bjørne, Ryper. Øen, som er to

norske Mile lang og 14 Mil i Omkreds, beboes om
Sommeren af Finlapper, som kaldes Fjeldfinner,

fordi de om Vinteren opholde sig tilfjelds, og kom¬
me her om Sommeren for Fiskeriets Skyld. Der

bar blant disse Finner en Gansin, som Hans Linde¬
nov betalte for at han skulde sige ham hvorledes

*) I Carisii Dagbog hedder det: De bleve tracterede med

Alicante Vin, indtil den ene slæbte den anden bort.
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det stod til i Kjøbenhavn, men da der i en Hast ga¬

ves Ordre til at hidse Segl, blev der intet af.
Den 29de kom de tilbage til Vardøhus, hvor
de anholdt et hollandsk Fartøj. Den hollandske

Styrmand blev af Vanvare skudt. Kongen befa¬
lede en af Skibspræsterne, navnlig Hr. Niels, at

holde Ligpræken over denne Hollænder. Præsten
havde den Dag en Rus og gjorde derfor kort af

det. Hvor og af hvem han er født og hvorledes
han har levet, veed jeg ikke; hborledes han der¬
imod er døet, det veed jeg vel, men da det er ogsaa

vitterligt for mine Tilhørere, saa behøver jeg ikke

at melde noget derom. Og dermed var den Præ¬
diken ude.

Paa Tilbagerejsen i Junii Maaned led de me¬

get af Storm og Ubejr mellem Vardøhus og Trond¬
hjem. Kongen havde paa sit Skib en stor sort lang¬

haaret Kat, som en af Folkene havde ranet fra en
finsk Kone. Styrmanden Anund, en gammel over¬

troisk Mand, barnfødt i det Trondhjemske, satte
Skylden for det gruelige Vejr og længe vedbarende

Modvind paa den sorte Kat, og sagde til Nogle af
dem paa Skibet, at de skulde bede Kongen lade den

kaste overbord. Det vilde Kongen nødig til, da den
bar saa behændig, at den snap adskillige Fugle, som
satte sig i Takkelaget. — Engang Hofpræsten præ¬

dikede, gjorde Katten saa underlige Krumspring fra

et Toug paa et andet, at de, som skulde høre Præ¬
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dikenen, glemte Præsten og loe ad Katten. Præsten
blev derover vred og begyndte at skjænde paa Ma¬

troserne. Det blev igjen forebragt Kongen, som
ikke havde bæret overværende, og denne Omstæn¬

dighed, at Katten havde forstyrret Skibsfolkenes
Andagt, lagde en ny Vægt til Styrmandens Klage
over den.

Kongen havde ellers ofte udladt sig med, at

denne Kat var noget af det kjæreste han havde bragt
med sig fra dette Tog; men nu uar der ingen Red¬

ning for den. Styrmanden vilde have den slængt
lige ud i Stranden, men Kongen formildede denne

strænge Dom didhen, at den blev bunden fast i en
Balle, forsynet med Proviant for en Maaned, og

saaledes sat ud paa Bølgerne, om den muligen et¬

steds kunde drive i Land.
Dette skete den 16de Junii. Den 19de fik de

Medbør og naaede Trondhjems Led. Saa meget
som Lykken nu favoriserede Sejladsen, saa meget

favoriserede den ogsaa Grubbe personlig, da han i
Skakspil vandt adskillige Rosenobler fra Kongen og

blev tracteret med den rare liflige Vin, som Kon¬

gen kaldte Vin du mont d’esperance (Caps=Vin).
De sejlede forbi den Klippeegn, som er berømt

af Oluf den Helliges navnkundige Sejlads. Man

seer der en Stenstøtte, næsten i menneskelig Skik¬
kelse. Thi da hellig Oluf sejlede over disse Bjerge

og Dale, og de der Boende skreg:
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Hør du Oluf Rødeskjæg!

Hvi sejler du igjennem vor Stuevæg 2“*)
blev Oluf vred, og svarede:

2 Stat du der og bliv til Sten
og ingen Dannemand mere til Meen1“

Den 21de naaede de Bergen. Den 23de lod

Kongen hos Apotheker Nicolaus Freundt der i
Byen anrette Gjæstebud for alle Adelsmænd, som

havde været med paa denne Expedition. De bleve

godt beværtede, fornøjede sig med Dands med Byens

smukkeste Damer og vare hjerteglade efter at have
udstaaet saa meget Ondt. Da de havde dandset

og drukket tilstrækkelig, endtes Lystigheden
med at slaae Vindverne ud i Apotheket og at ind¬
sætte istedet Capitain Christian Friderichsens **) og
de Andres Vaaben.

Den 26de havde Borgemester og Raad Kon¬
gentil Gjæst. Den 27de tracterede Tydskerne paa

Bryggen i deres Compagniehus. Den 28de gjorde
Jacob Trolle, Lehnsherre i Trondhjem, Gjæstebud
og iden 29de Slotsherren i Bergen, Lars Krüse.
Den 30te holdtes Rastdag, da der maatte fornn¬

—

*) I Syvs Kjæmpeviler S. t9o siger en Kjællingt
St. Oluf med dit røde Skjægt

hvi sejler du gjennem min Kjeldervæg?
**) Kongen havde nemlig befalet, at han paa heke Rejsen
ikke vilde kaldes anderledes¬

B
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des den af Svir og Sværm udmattede Natur en
Smule Lise.

Den 1ste Julii gik Floden under Segl fra Ber¬
gen, men kom den anden Dag ikke længere end lige
ud for det høje Fjeld Ulrikshorn, hvor de maatte
ligge stille for Modvind. Kongen gik i Land med

nogle af Følget for at kjøbe frisk Smør og Ost i den
nærmest beliggende Bondegaard. Da de kom hen
til Stedet, var baade Mand og Kone til Bryllup

paa en Gaard ikke langt derfra, kaldet Grimsted.

Der tog de hen og bleve strax indbudne at sidde hos
blandt de andre Bryllupsgjæster. Det gjorde de;
Kongen satte sig nederst, og da de alle vare omtrent

ens klædte, vidste ingen af Bryllupsgjæsterne hvem
han var. Skafferen (Magister convivi) gik til
Grubbe og Albert Skeel, som havde sat sig øverst,

og spurgde, om det var tilladt at følge deres van¬

lige Skik. De sagde Ia dertil. Derpaa begyndte
de med at drikke Skaaler. Først drak de St. Olufs

Minde, saa den hellige Trefoldigheds, og endelig
drak de Kongens Skaal, med tilføjet Ønske, at han
maatte komme lykkelig og vel tilbage, og ved denne

Skaal svor de paa, at Mænd, Koner og Piger
maatte tømme Bægeret.

Efter nogle Dages Forløb fik de omsider Med¬
bør, saa de kunde forlade Bergens Led. Og siden
gik Rejsen lykkelig, saa at de den 20de Julius ka¬

stede Anker paa Kjøbenhavns Rhed.
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Rejse til Engelland 1606.

Som denne her i Korthed sammentrukne Reise til
Nordkap er mærkværdig ved den megen dermed for¬

bundne Fare og Besværlighed, saa udmærker Kon¬
gens i Aaret 1606 foretagne Besøg hos hans Svoger

Kong Jacob i Engelland sig ved den Pomp og Pragt,
hvormed den blev udført, den Æresbevisning af
Hof og Folk, hvormed han blev modtaget, og de

mangfoldige Lystpartier, som Jagt, Turnering, Dyre¬
fægtninger o. s. v., hvormed han blev hilset vel¬

kommen.

Denne Reise til Engelland blev foretaget i Ju¬
nii Maaned, da han den 10de sejlede udaf Sundet

med 7 Orlogskibe under Admiral Peder Munks Be¬
faling. Kongen var selv paa Admiralskibet og med

ham fulgte Canceller Christian Friis, Rigsraaderne

Sten Brahe, Henrik Rammel, og Eske Brok, for¬
uden mange flere af Adel. Af Professorer havde
Kongen med sig Dr. Hans Poulsen Resen og Jonas
Jacobsen Venusin, for, som Slange siger, at vise

Engellænderne, at han ogsaa havde lærde Mænd i
sit Rige.

Formedelst Modvind naaede de ikke Engelland
før den 10de Julii, da de ankrede ved Gravesand.

Her blev Kongen modtaget af sin Svoger og dennes
Søn Prints Henrik, og af dem gelejdet til Slottet
B2
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Greenwich, hvor hans Søster Dronning Anna op¬
holdt sig.

Kongen var kun to Dage i London. Resten af

Tiden blev tilbragt med Forlystelser paa Landet,
dels paa Slottene Greenwich og Windsor, dels paa
Theobald, som tilhørte Kong Jacobs Yndling Gre¬

ven af Salisbury.
Begge Kongerne holdt deres Indtog i London

tilhest den 31te Julii. De vare omtrent eens klædte,
meget simpelt, men dog prydede med Juveler. Op¬

koget gik igjennem adskillige Æreporte til Som¬
merset. Allevegne tiljublede den sammenstimlede

Mængde den danske Konge sit Bifald og Hylding,
og Udraabet lød i alle Gader: blessed the country,

which hat such a King! (o: Lykkeligt det Land, som
har saadan en Konge !)

Da der blandt andre Høitideligheder ogsaa blev

holdt en Turnering, var det, som vi af det Fore¬
gaaende har seet, ogsaa en Anledning for Christian

til at udmærke sig. Sine Landser brød han med de
tvende engelske Herrer Greven af Arundel og Fri¬

herren af Effingham.
Den 9de August tog Kong Christian Afsked i
Greenwich og reiste i Selskab med den engelske
Konge, med sin Søster Dronningen, og med Print¬

sen til Rochester. Den 10de spiste alle disse høje

Personer paa det engelske Admiralskib, og tog den
engelske Flode ved Chatam i Øjesyn. Den 1Ite
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kom de til Gravesand, hvor den danske Flode laae

for Anker. Her spistes til Middag paa det danske
Admiralskib, og efter Taffelet drog det storbrittan¬

niske Hof tilbage til sin Residens.
En engelsk Forfatter, som har udgivet en i
tydsk Oversættelse 1607 udkommen Beskrivelse over

denne Rejse, siger til Slutning, at man aldrig i
Engelland har seet en mere venlig, beleven, tugtig,

og sædelig Konge, ej heller saa stor en Mængde af
Hofbetjente af enhver Rang, der fra den højeste til

den laveste havde opført sig saa godt *).

Calmarkrigen.

Saaledes plejer man at benævne den ikke saa lang¬
varige som dog blodige og landsfordærvelige Krig,
som Christian i Aarene I6II-12 førte med de tvende

svenske Konger, K. Carl den 9de og hans Søn den
store Gustav Adolf, og hvori Calmars Erobring
som den kostede de Danske mangen blodig Pande,

*) At der for at kunne haandhæve saadan Orden behøvedes
en til hine Tider passende Strenghed, er let at begribe.
Man seer ogsaa af ovenciterte Relation om Rejsen, at

Kong Christian, da han var kommen til Engelland,
under haard Straf forbød Svir og Fuldskab. Han satte

Officierer til at føre Opsyn i denne Henseende, og hvo

der forsaae sig, blev ufortøvet henbragt til et i det Øjes
med indrettet Arresthus, og lagt i Lænker.
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saa bidrog den ogsaa ikke lidet til at give Krigsbe¬
givenhederne den Vending de fik.

Krigen begyndtes med et Fejdebrev af 4de April

1611, det Kongen med en Herold oversendte til
Sverrig. De opgivne Krigsaarsager vare, at den
svenske Konge lod Blokhuse anlægge ved Vardøhus,

inddrev Skat i det norske Lapmarken, tiltog sig
Titel af Konge over Lapperne, og saae igjennem

Fingre med sine Undersaatters Opbringelse af danske
Handelsskibe.

Denne Herold kom, som det lader, den svenske
Konge, der endnu ikke bar belavet paa Modstand,

noget uventet. For at vinde Tid greb han, tvert¬
imod al Folkeret, til det Middel*), at beholde den

danske Udsending til October Maaned, itanke der¬

ved muligen at forhale Krigens virkelige Udbrud.
Men Christian, uden at oppebie Svar paa sin Krigs¬
erklæring, brød ind i Sverrig, og berendte Calmar,

som han troede at kunne tage ved Overrumpling.
Men Borgerne forsvarede sig tapperlig, og
det havde i Begyndelsen Udseende til, som om det

*) Lignende Fremgangsmaade havde K. Carl ogsaa i Aaret
1602 betjent sig af imod et polsk Sendebud. (S. Lünig
Litteræ Procer. I. 933). Man har forresten denne dan¬

ske Herolds Rejse op i Sverrig, og hans langtfra ikke
humane Modtagelse beskreven i nogle med Begivenheden

samtidige Rim, som ere indrykkede i danske Magazin
1ste Bind.
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skulde have gaaet efter Rimene, som fandtes op¬

slagne paa Calmar Port:
Jeg heder Calmar hin graa,
Derfor Ingen mig rokke maa.

Her kaae en Konge for i syv Aar,

Ham baadte det ikke for et Haar;
Nu er her kommen et Juttebarn,

Al hans Anslag det vorder til Skarn *).

Imidlertid tog dog Kongen Byen med Storm
den 27de Maj, og Fæstningen eller Slottet Calmar
overgav Commandanten til de Danske i August.
Denne Grændsestads Forlis hvorved Vejen

skod de Danske aaben ind i Hjertet af Sverrig,

bragde den af Naturen hidsige Kong Carl saaledes i

*)I denne Anledning erindrede Lyschander i sin Calmar¬
ske Triumph:

Endog Kong Fridrik, den dyre Helt,

Maatte gribe til Verge, der Andet ejgjeldt,
Og føre mod Sverrige Feigde,

Dog haver han aldrig anfægtet dig stort,
Som han ved Elfsborg og andre har gjort,
Men du nydt skjellige Lejgde.
Thi beder jeg sige, naar det var

Den Konge han laae der i syv Aar,
Som Svenske lade sig lyde?

Foruden det var de syv Aars Tid,

Der førtes imellem Rigerne Strid,
Som Ingen derhen kan tyde.
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Harnisk imod den danske Konge, at han tilskrev
ham følgende Udfordring:
WVi Carl af Guds Naade Konge til Sberrig &c.

lader Dig Christian 4de, Konge af Danmark, vide,
at Du haver ikke gjort som en christelig og ærlig

Konge, i det at Du uden Aarsag har brudt den
stettinske Fred, som er sluttet imellem Sverrig, Dan¬

mark og Norge, og at Du har belejret Vor Fæst¬
ning Calmar, hvis Stad Du haver overrumplet,

og ved Forræderi erobret Slottet, tilligemed Øland
og Borkholm, hvorved Du har givet Aarsag til stor

Blods Udgydelse. Men Vi haabe, at den Almæg¬

tige Gud, som er en retfærdig Dommer, skal straffe
og hævne disse Gjerninger, som Du uden Aarsag
har øvet; og saasom Vi hidindtil have brugt alle

lovlige Midler for at tilvejebringe et Forlig, og Du
altid har forkastet dem, saa ville Vi foreslaae den
korteste Vej til at gjøre Ende paa Trætten, efterdi

Du est her saa nær. Indstil Dig derfor efter de
gamle Gothers Maade til en Kamp med Os udi

fri Mark med to af Dine Betjentere; og Vi skulle
iligemaade møde Dig udi Lærkøllerten uden Hjelm
og Harnisk, alene med Kaarden i Haanden. Hvad

de tvende Andre angaaer, som skulle følge Os, da

maa de være udi fuld Harnisk, og maa den Ene

have to Pistoler og en Kaarde, og den Anden en

Musqvet med en Pistol og en Kaarde. Dersom Du
ikke møder, holder Vi=Dig ikke for en ærekjær Konge¬
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ej heller for en Soldat. Givet af vor Lejr Rifby

den 12te August I6II.“
Herpaa fulgte saadant et Svar:

2Vi Christian den 4de Konge til Danmark og

Norge &amc;c. lader Dig Carl 9de, Konge i Sverrig, vide,

at Dit grove og uhøflige Brev er Os overleveret af
en Trompeker. Vi have ikke kunnet forvente et saa¬

dant Brev af Dig; men vi mærke, at Hunde=Da¬
gene ere ikke endnu forbig og at de endnu af al

Magt virke i Din Hjerne. Derfor have Vi beslut¬
tet, at rette Os efter det gamle Ordsprog, at Echø

gives tilbage, ligesom man taler. Til Gjensvar

paa Dit Brev maa tjene dette. Hvad det første

angaaer, som Du skriver, at Vi ikke have gjort
som en christelig og ærlig Konge, i det Vi have

brudt den stettinske Fred, da siger Du derudi ikke
Sandhed, men som den, der vil forsvare sig med
Skjelds=Ord, efterdi han drister sig ikke til at ud¬

føre sin Ret med Sbærdet. Den yderste Nød har

drevet Os til denne Krig, hvilket Vi kan vidne for

Gud paa den yderste Dag, paa hvilken Du ogsaa

skal møde og gjøre Regnskab for alt det uskyldige
Blod, som er udøset, og for de haarde Gjerninger,

som Du har øvet imod Dine Fiender og andre fat¬
tige Mennesker. Du skriver iligemaade, at Vi

have overrumplet den Stad Calmar, og at Vi med
Forræderi have erobret Slottet tilligemed Øland og

Borkholm; saadant er ufandt; thi Vi have ind¬
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taget Slottet med Ære, og Du burde skamme Dig,

saa ofte Du tænker paa, at Du ikke haver forsynet

det med fornødne Ting, eller undsat det, ja at Du
haver ladet det indtage for Din Næse, og at Du
alligedel vil have Navn af en god Soldat.

Hvad den Enekamp angaaer, som Du tilby¬

der, da synes saadant Os meget latterligt; efterdi
Vi vide, at Du est skrøbelig, og at det er Dig tjen¬
ligere at blive bag en varm Kakkelovn, end at fægte

mod Os, at Du har meer en god Medicus fornø¬
den, der kan curere Din Hjerne, end at møde Os

udi en Duel. Du burde blues ved, Du gamle

Gjæk! at angribe en ærekjær Mand. Du har maa¬
ske lært saadant blandt gamle Kjerlinger, som ere
bante til at bruge Munden. Läd af at skrive, me¬
dens Du endnu kan gjøre noget, og jeg haaber med

Guds Hjelp, at Du skal have alle Dine Kræfter

nødige. Imidlertid erindre Vi Dig, at Du løs¬

lader Vor Herold og to Trompetere, som Du mod
Krigs=Brug haver ladet arrestere, hoorved Du har

givet Din ringe Forstand tilkjende. Men Du maa
troe, at hvis Du tilføjer dem mindste Skade, at
Du derved ikke har vundet Danmark og Norge.
Tag Dig i vare, at Du herudi ikke gjør andet, end

hvad Du bør. Dette er vort Svar paa Dit grove
og uhøflige Brev. Givet paa vort Slot Calmar
den 14de August I6I1. *)

*) Tonen i disse Breve er vistnok meget afvigende fra det

som i vote Dage kaldes det gode Selskabs; dog kan
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Den større Raahed i Sæderne, som i denne
Brevvexling stikker saa meget af mod vore Tider,
afgiver denne Krig et andet Exempel paa i de grove

Yttringer, som den unge Gustav Adolf, efterat han

ved et Krigspuds havde bemægtiget sig Christiano¬
pel, betjente sig af i Samtalen med Byens Præst,
Mogens Jørgensen.

Der nu Gustav Adolf — heder det i Relatio¬
nen i ny Danske Mag. II. 23 — var kommen ind i

Byen med 2 Faner Ryttere, da holdt han selv paa

Torvet med den ene Fane, medens den anden Fane
plyndrede, røbede og foer omkring i Byen, og sloge
alle Mandspersoner ihjel, saa mange de kunde over¬

komme. Da var det ynkeligen at see, hvorledes

somme bleve ihjelslagne paa Sengene, somme der
de vare nyligen opstaaede og havde endda ingen

Klæder paa, mange sprang over Muren nøgne, og

man undskylde Christians Invectiver dermed, at han i

denne Pennekrig ikke var den angribende. En Brev¬
vexling meget lig med denne er ellers i Aaret 1602

bleven ført imellem Kong Carl og den bekjendte polske
Storcanzler Joh. Zamoisky. Denne sidste skjelder Carl

for en uforskammet Løgner, og byder ham en Duel.
Carl svarede, at hvis han havde været hans Lige i
Stand og Værdighed, vilde han være til hans Tjeneste,

men ikke med noget andet Vaaben end en Stok, med
den vilde han smøre ham til, saa han skulde huske det
saa længe han levede. (S. Lünig Litteræ Procerum En¬

ropæ. Pars I. p. 933 og 936).
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undkom, somme Ovinder kastede først deres Børn

ned af Volden, hvoraf mange døde, saa sprang

Qvinderne selv efter, og en Part sloge Arme og Laar

sønder, somme gave sig ud af Vandporten paa Baa¬
de, saa at deriblandt vare 3 Baade forlæssede med

Mænd, Qbinder og Børn, som synkede til: Bunden.

* Der Hertugen holdt paa Torvet, kom Præ¬
sten Hr. Mogens Jørgensen halv nøgen tilzham,

høilken han tog i Haanden og ikke slap ham henved
et Qbarter af en Time, og spurgde ham imidler¬

tid om allehaande Lejlighed, og sagde han til sam¬
me Hr. Mogens Jørgensen, at det bar latterligt,
at Jytte=Kongen, som var en ung uforfaren Krigs¬
mand, vilde føre Strid imod hans Hr. Fader K.

Carl, som var en gammel veløvet Krigs=Herre,
truede derfore, at de vilde vel snart lære Kongen i

Danmark at see op, ic. Men, sagde han, vi for¬
fare i Sterrige, at Jytten siger om os, at vi have

ikke mange Ryttere og Soldater i Sverrige, og at
vi bruge derfor Qvinder til Ryttere: gak derfor

hen, og stik Haanden i Brogen paa dem, saa kan
du forfare, om det er Karle eller Qvinder. Men

Præsten bad ham, at han vilde benaade ham med
hans Hustru og Børn, hvilket og skede, saa han

befol, at de strax skulde pakke dem ad Porten ud.
Hertugen havde isinde ikke at brænde Byen af, men
der var en Herremand ved Navn 144444 hvis

Gaard laae hart hos Calmar, som var afbrændt af
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de Danske; han sagde, at de Danske havde ikke spa¬

ret hans Gaard og andre, derfor burde de heller
ikke at spares, derfore befol Hertugen at sætte Ild

paa Byen, og efterat de havde faaet der stort Bytte,
besynderlig af Herremænds Gods, som der var ind¬

lagt, droge de derfra igjen om Morgenen henved
6 Slet.“

Som Krigslykken i Aaret 1611 bragde den

vigtige Fæstning Calmar i de Danskes Vold, saa¬
ledes lykkedes det Christian i Aaret 1612 at gjøre
sig, ved at løbe Storm, til Mester af Elfsborg.
Denne Erobring og de forresten ofte forefaldende
Skjermysler kostede mange brave Danskes Liv. Om
Kongens personlige Mod og Tapperhed i denne Krig

har man samtidige Vidnesbyrd af Franskmanden
Peleus i hans Histoire deladerniere gverre

de Suede. Paris 1622. Her læser man f. Ex.
pag. 219: Har Naturen nogensinde dannet en tap¬

per Herre, er det denne Konge. I den allerførste

Begyndelse af Krigen og ved det allerførste Skud
var han ligesaa uforfærdet som ved dens Ende. Og

dette er til Forundring.Enhøer Soldat ellers,
som første Gang kommer i en Bataille, og seer sig
pludselig omgivet af Ovæstede og Døende, føler en

Slags Beklemmelse; men ikke saa denne Konge.

Pag. 240: *Den Dag beskjæmmede han ikke Hen¬

rik den 4de, i hvis Fodspor han siger han gaaer.
Han hug adskillige; Fiender ned med, egen Haand,
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bar altid der hvor det gik hedest til, og fægtede i
Raden som gemen Soldat.“ Pag. 245: -Han sov
i sine Vaaben, for altid at kunne være paafærde.

Han levede som den simpleste Soldat, uden at til¬

lade sig den til hans Stand passende Pragt og Be¬
qvemmelighed.“

Tvende af denne togarige Krigs Optrin ere af
Digtere blevne overantvordede til Efterkommernes

stedsevarende Amindelse.

Det første var Calmars Erobring, som bles

besjunget af den samtidige, efter sin Tids Maal og
Maade, ganske taalelige Skald Claus Christopher¬

sen Lyschander. I hans Digt forekommer følgende
Sted:

Livet er stakked og løber snart hen,
Men Rygtet og Navnet, som lever igjen,

De blive evig vedlige.
Thi have de Mægtig' i fordum Tid

Da dømt sig Lykken at være blid,
Man faldt for sit fædrene Rige.
Stærkodder og Hyldetand holdt det for Spe

At hjemme døe paa Bolster og Ble,
Som syg Mand plejer at gjøre.

Man rykker sig ud fra Land og By,

Under aaben Himmel og vaaden Sky,

Der Sejer af Marken at føre.
Og ikke hjemme i Pragt og Stads

Blandt Fruer og Jomfruer, hos Vin og Glas,
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I Dandsen lade sig skue,

Men i Slagtorden, naar frem er rykt,

Bønnen er beden og Hjelmen er lukt,
Lade kjende hvad man monne due.

Med freidigt Hjerte og tappert Mod,
Angribe sin Fiende, slaae dem under Fod,
Og mægtig af Marken drive.

Og vilde end Lykken give det saa,
Man ikke beholden kund' komme derfra,

Men maatte paa Pladsen blive,

Saa er det det lovlige Ridderspil,
Og højeste Ære i Verden er til,

Som nogen Ridder kan hænde.
Som Rygtet er bedre end Liv og Gods,
Saa er dette værd femtusind' meer Ros,

End døe sig hjemme paa Senge.
Thi roste de Gamle og tegned med Flid
Deres mægtige Herrer som faldt i Strid,
Beviste dem megen Ære.

Hvor Krigen den stod, hen i den Egn

Der rejste de Stene til evigt Tegn,
Som skulde der' Aminde være.
Og tegnede mange i Krøniken ind,
At naar der glemtes end alle Ting

Saa skulde der' Navn dog leve.
De digted derom, og sang derhos

I Samling og Vertskab de Herrer til Ros,
Og Manddommen, som de dreve.
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Den anden Krigsseene, som ded Digterpen og
Mindestøtte er bleven foreviget, er Sinklars Fald,
eller det Nederlag, som de skotske Hjelpetropper, der
under Oberst Georg Sinklars Anførsel landede i
det sydlige Norge, led af Bønderne i Guldbrands¬

dalen. Dette Optrin er malerisk, fremstillet ’af
Guldbrandsdølen Edvard Storm i den bekjendte
Ballade, hvoraf det første Vers heder:
Herr Sinklar drog over salten Hav,

Til Norrig hans Kours monne stande;

Blandt Guldbrands Klipper han fandt sin Grav;
Der vanked saa blodig en Pande.
og det sidste saaledes:

End knejser en Støtte paa samme Sted,
Som Norges Uvenner mon true.

Ve! hver en Nordmand som ej bliver hed,

Saa tidt hans Øine den skue.

Fra begge Sider var man forresten snart bleven
kjede af en Krig, der ikke førte til andet Resultat

end de gjensidige Grændseprovintsers Udplyndring

og Ødelæggelse, og Gustav Adolf, som havde sine
Øine henvendte til Polen og Rysland, viste sig især
meget tilbøjelig til Fred. Man blev da enig om

under engelsk Mægling at negotiere en Fred. Den

blev ogsaa sluttet i Landsbyen Sjöröd i Halland
den 29de November 1612, og underskreven af K.

Christian og Rigsraaderne den 26de Januar 1613.
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Dronningens Død, og et Condolationsgesandt¬
skab fra Hoffet i Bryssel 1612.

Det var i dette samme Aar, 1612, som vi nu dvæle
ved, da Christian havde den Sorg at miste sin from¬
me, dydige, sin Mand og Konge inderlig hengivne,

og hans opfarende Gemyt ikke sjælden formildende
Dronning Anna Cathrine. Hun var en branden¬

borgsk Printsesse, født 1575, og formælet med Kon¬
gen 1597. Af dette Ægteskab efterlod hun sig tre

Sønner: a) Christian, født 1603; som udvalgt
Thronfølger skrev han sig Christian den Ste, men
døde før Faderen, Aar 1647. b, Friderik, født

1609, Konge under Navn af Friderik den 3die. c)
Ulrik, fød 1611, døde 1633.

I Anledning af dette Dødsfald blev af Kon¬
gen i Spanien og Regenterne i Nederlandene Erke¬

hertug Albert og Infantinden Isabelle sendt en Ge¬
sandt til det danske Hof for at bevidne Deltagelse i
Kongens Sorg. Det er vel ingen Tvil paa, at

denne Sending jo ogsaa havde en politisk Tendents.
Gesandten var en nederlandsk Adelsmand, navnlig

von Faen *). Denne, efter sin Tilbagekomst til
Bryssel, forfærdigede en Memoire eller Relation om

det danske Hof, og meddelte samme til Cardinal
—

—

—

*) Maaske rettere Fning; thi af det Navn finder man en
ädelig Familie i Nederlandene.

C
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Gvido Bentivoglio, som igjen sendte den til Cardi¬

nal Borghese i Rom. Man læser denne Memoire,
som er dateret Bryssel, Februar 1613, i Rela¬
tioni del Cardinale Bentivoglio, Venetia 1636.

4to. pag. 186=193. Det deri, som angaaer Kon¬

gen personlig, lyder i det Væsentlige saaledes:
Kong Christian ersken Herre af et smukt Ud¬
seende, velproporkioneret Statur, megen stærk Con¬

stitution, og megen Hang til Legemsøvelser. Han
har megen Forstand, og er munter og fyrig i alle

sine Handlinger; hvilket ved saa dovent et Clima
ikke er godt at forklare. Han agtes for at være

krigersk, og i den nærværende Fejde med Sverrig
har han vist Mod og Tapperhed saavelsom udmær¬

ket Indsigt i hvad der hører til Commando i Fel¬

ten. Han besidder ogsaa særdeles megen Kundskab
i de skjønne Videnskaber.I Latinen er han ret

hjemme, og det interesserer ham meget naar han
faaer Lejlighed til at tale dette Sprog; ligesom han

ogsaa corresponderer deri med sin Svoger Kongen
i Engelland. Ogsaa taler han godt Tydsk og

Fransk, og er heller ikke uvidende i det Italienske
og Spanske.

Hoffet kan hverken ihenseende til Bygninger,
Meubler, Antal af Betjente, eller anden udvortes

Pragt lignes ved andre glimrende Hoffer i Europa.
Kongen besøger ofte en eller anden Herre uden at

være ledsaget af mere end en eller tvende Betjente,
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og er da ganske som pribat Mand. Man troer at
han ved den Nedladenhed vil vinde Adelen, og be¬

herske sine Undersaatter med Kjærlighed heller end
med Vælde.

Regjeringsformen i Danmark er vel monar¬
kisk, dog da Adelen staaer i saa særdeles stor An¬

seelse, kommer det meget an paa Stordignitarierne.

Uden deres Samtykke kan Kongen intet udrette,
og han maa regjere mere ved Bønner end Befalin¬

ger. Folket har slet ingen Del i Regjeringen.
Landets militaire Styrke bestaaer især i Sø¬

magten, og Landmagten er højst ubetydelig. I den

nærværende Krig med Sverrig bestaaer Hæren især

af lejede Tropper, Tydske, Engellændere og Skot¬

ske. Tilsøes ere de Danske overordentlig duelige,

da Landet for største Delen bestaaer af Øer, og der
altsaa ikke mangler Lejlighed til Sejlads. Kongen
har sædvanlig en Flode, bestaaende af 50 til 60

store vel forsynede Skibe, og selv har han øbet sig
meget tilsøes. (conf. Slanges Christ. IV. durch

Schlegel. II. pag. 577,80).

Christians Reise til Engelland i Aaret 1614.

Det Venskab og den gode Forstaaelse, som bestan¬
dig herskede imellem Kong Christian og hans Svo¬

ger Kong Jacob i Engelland, har man i dette Aar
C 2
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atter en Prøve paa, da Christian igjen, ligesom k¬

Aaret 1606, gjorde en Rejse til Engelland.
Den 3die Julii gik han med 6 Skibe under

Sejl fra Kjøbenhavn. Overreisen var, ligesom i
Aaxet 1606, ikke ganske heldig, og man var nødk
til at lande ved den yderste Spidse af Norfolk,
hvorfra Kongen saa begav sig tilhest til London.
Kongen optegnede denne Tour saaledes i sin Skrib¬
calender:

Den 18de Julii steg jeg efter en skotsk Styr¬
mands Raad i en Baad, for paa den Maade at
naae Engelland. Da det slog fejl, gik vi igjen om¬

bord paa Skibet. Den 19de Julii om Morgenen

saae vi Engelland. Jeg gik ombord paa et hollandsk
Fiskerskib, og laae om Ratten for Anker ved Win¬
terton.

*Den 20de Julii naaede vi Klokken 6 om Mor¬

genen Yermouth. Derfra red vi til Esbridge, som

er 22 engelske Mil fra Yermouth; derfra 16 engel¬
ske Mil til Woødbridge, hvor vi forblev om Nat¬

ten. Den 21de Julii red vi til Ipswich, Colchester,
Esterfordt, og blev om Natten i Engerston.

Den 22de Julii red jeg til Rumford, og der¬

fra til London; spiste i Forstaden; og begav mig
derpaa til Sommersethouse til min Søster. Kon¬

gen var bortrejst. Den 23de siloig om Aftenen
kom den engelske Konge tilbage til London, og talte

med mig enonu den samme Aften i Sommerset¬
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House. Samme Dag kom vore Skibe og Folk til
Gravesand.“

Sit Ophold i Engelland beskrev Kongen lige¬

ledes i samme Calender, og lyder denne Beskrivelse,
i Schlegels Tillæg til Slange, saaledes:

* Den 24de Julii hørte jeg tilligemed Kongen

og Dronningen Prædiken i en stor Sal. Om Afte¬

nen blev der i samme Sal spillet Comoedie. Den
25de var det St. Jakobs Dag, da vi bar i Kirke,
og maatte bære det Halsbaand, som hører til Hose¬
baandsordenen. Den 27de holdtes Ringrenden.

Den 28de hidsedes Bjørne og Tyre. Den 29de
spillede jeg i Boldhuset, og drak om Aftenen tem¬

melig stærk med Kongen af Engelland. Den 30te

blev fægtet, og om Aftenen agertes paa Pladsen i
Sommersethouse. Den 31te, som var en Søndag,

var jeg med Kongen i Kirke, og om Aftenen til

Taffel i Bankethuset. Den 1ste August tog jeg Af¬
sked med min Søster i Sommersethouse; men Kon¬
gen reiste med til Gravesand, hvor vi spiste. Der¬

efter ledsagede Kongen og Printsen mig til mit

Skib, hvor de blev en Stund. Siden reiste Kon¬

gen bort, og Printsen blev tilbage i Grabesand.
Den 2den August var Printsen med mig paa Floden

bed Rochester, og ledsagede mig derpaa til mik
Skib, hvor vi toge Afsked. Den 3die sejlede vi

fra Gravesand, og avancerede fire Mil. Kerri,

min Søsters Vicekæmmerer (formodentlig Roberr
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Carr) kom til mig og bragde mig en skjøn Demants¬

ring til Foræring fra min Søster.“

Først den 6te August forlod den kongl. Flode
den engelske Kyst, og naaede Læssø den 9de. Den

10de gik Kongen i Land ved Wardbjerg i Halland,
og drog derfra over Land til Helsingør.

Svensk Gesandtskab til Kongen 1615.

Den svenske Gesandt, om hvis politiske Mission
man kan læse hos Slange under benævnte Aar
1615, var Rigsraaden Baron Johan Skytte. Han

holdt en Dagbog over sit Ophold her, hvilken er
udkommen i 6 Disputatser i Upsal i Aarene 17862

88. I denne Dagbog finder man følgende Anec¬
doter:

Onsdagen den 15de Martii 1615 var den sven¬

ske Gesandts Ankomst til Kjøbenhavn.
Den 16de sendte han sin Secretair Hjeron.

Birchholtz til Canzler Friis for at takke ham for sin
Vogn han havde sendt ham imøde til Helsingør,
og tillige for at bede, at Canzleren vilde skaffe ham

Audients hos Kongen. Hos Canzleren befandt sig

den Gang Brejde Ranzov og Oluf Rosensparre.
Samme Dags Eftermiddag kom tvende Hans

kongl. Majestæts Cancelliejunkere, som de kaldes,
nemlig Christen Thomesen Sehested og en Broder¬
søn af Canzleren, som skulde melde fra Kongen, at
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det glædte ham, at Gesandten bar kommen sund og
frisk til Kjøbenhavn, og at han kunde faae Audients
om Løverdagen.

Efter dette Besøg fik Gesandten i sit Logemente
tilsendt Kokke og Vinskjenkere, fremdeles Sølvfade,
Tallerkener, Bægere, og hvad videre kunde behøbes
til et Traktement paa fyrsteviis. Strax derpaa kom

Jørgen Brahe, Marskalk, den gamle Sten Brahes
Søn, samt Axel Brahe, Tyge Brahe, Erik Rosen¬

krants, Axel Urup. De tre sidstnævnte bare Ma¬

den, Peder Due skjænkede, og Henrik Bille skar for

for Gesandten. Desuden bar der 8 Drabantere
til Opbartning, hvoraf nogle vare af Adel.

Den 18de, som var en Løverdag, tilsendte
Kongen Gesandten sin Marskalk med en Del dan¬

ske Adelspersoner, som ledsagede ham op paa Slot¬
tet. Da Gesandten ikke vilde ride, blev Kongens

meget rigelig udsmykkede Hest ledet bag efter ham,
baade da han gik op til Slottet og da han gik ned.
Da Gesandten kom i den store Sal, stod Kon¬

gen der for ham tilligemed Rigsraaderne.

Ge¬

sandten gjorde sin Reverents, og, da Kongen havde
givet ham Haanden, holdt han en efter de Tiders

Skik brugelig Tale fuld af Venskabsforsikkringer
fra den svenske til den danske Konge.

Medens Gesandten talede, noterede Canzler
Christian Friis Momenta deraf i en Skrivertavle.

Da Tiltalen var endt, overleverede Gesandten sik
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Creditiv til Kongen. Dette blev ikke aäbnet, men
Canzleren svarede paa Kongens Vegne og takkede

for de gjorte Complimenter, Lykønskninger, og ven¬

lige Tilbud. Han tilføjede, at da Gesandten i sin
Tale havde yttret, at han, naar det faldt Hans

Majestæt belejligt, vilde foredrage de Ærender for

hvis Skyld han af sin Herre var hidsendt, saa vilde
Hans Majestæt beskikke nogle af Rigens Raad til

at conferere med ham. Tillige bad han ham bie
og være Kongens Gjæst.

Imidlertid man pyntede op i Spisesalen, førte
man Gesandten ind i et lidet Sideværelse tæt ved;

der gik Canzleren, Sten Brahe, og Manderup Pars¬
berg ind til ham. Canzleren undskyldte sig, at han

ikke havde besøgt hamt, saasom det stred imod Hof¬

ceremoniellet i Danmark, at besøge Nogen før han
har havt Audients hos Kongen.
Maden var bleven baaren op. Gesandten bleø

ført ind til Kongen, og maatte staae ved Siden af
ham imedens han vaskede sig. Kongen tog ham der¬

paa ved Haanden, førte ham til højbords, og satte
den engelske Gesandt, som ogsaa var indbudet til Taf¬

felet, ved Siden af ham. Kongen sad paa en Stol
foran Bordet. Langs ned ved Bordet, ligeoverfor

Kongen, sad Rigsraaderne Preben Gyldenstjerne,
Mogens Ulfeld, Axel Brahe, Oluf Rosensparre,

Eske Brok, og Christen Holk.
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Der kom 4 Anretninger paa Bordet og en Snes
Retter hver gang. Første Anretning bestod af Ste¬

ge, Postejer Vinsupper Tærter. Iblandt Po¬
stejerne vare to Griffe med udstrakte Vinger præg¬

tig malede og forgyldte, og med Buxbomblade artig

udstafferede. Foran paa Brystet var anbragt det
danske Vaaben.

I den anden Anretning vare kvende Basilisker
bægede i Lignelse af en Hane, og malte broget; item

to stegte Grise med røde Æbler i Munden, og to
Gallerier af store Gjedder. I det Fad, som stod

for Kongen og Gesandterne, var et Gjeddehoved
rejst overende med Leveren i Munden, og Stykkerne
af den laae omkring paa Fadet, bestrøede med Bux¬

bomblade. Midt paa Bordet stod Halen af samme
Gjedde ligeledes overende. Tillige var der Marse¬
paner og mange andre Retter.

Ved tredie Dragt kom blandt Retterne to Lø¬

ver, som stode overende paa Fadet, og mellem For¬
benene bare Rigets Vaaben, der var malet med sine
behørige Farvefordelinger, og prydet med Buxbom.

Denne Gang frembares ogsaa Karper, Bageverk,
og mange andre kostelige Retter.

Ved den fjerde Anretning kom der paa Bordet

27 Confectfade med allehaande kostelige Consiturer
syltede Pærer og Kirsebær, og andet mere.

Overborde diseurerte Kongen om Adskilligt,
hvoraf Gesandten erindrer dette: Han spurgte, om
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Kongen i Sverrig havde Lyst til Heste? Da Gee
sandten svarede ja dertil, sagde Kongen: Jeg veed

nok, at Hertug Johan er Liebhaber deraf, thi han
lod kjøbe Heste for nogen Tid siden. Jeg mindes
ikke rettere, sagde Gesandten, end at det var her i

Danmark Hans Fyrstelige Naade kjøbte dem. Nej,
svarede Kongen, det var ikke her, det var hos Her¬
tug Hans i Sønderborg. Lever den Lille, som der
blev kjøbt, endnu, spurgte Kongen. Nej, den døde,

var Svaret. Ja, sagde Kongen, de Fleste vare ikke
ti Daler værd. Siden taltes Noget om de engelske

Sager. Og siden faldt Diseursen paa Musiken,
saa meget mere som Kongens Musikantere kom nær

hen ved Bordet og lod deres Instrumenter høre.

Gesandten sagde til Kongen, at den kunde man ikke

holde af, som ikke var Elsker af Musik. Ja saa
Gudt er det sandt, sagde Kongen; derfor lader jeg
ogsaa mine Børn daglig blive informerede saavel i

2.

nstrumental=, som i Vokal=Musik. Det geraader

Deres Majestæt til megen Berømmelse, sagde Ge¬

sandten; Ungdommen maa saa altid være in cctione,

Ja saa Gudl sagde Kongen, de maa altid være sys¬
selsatte, gjøre de ikke noget godt, saa gjør de ondt.

Da Kongen saa talte Noget med den storbrittan¬

niske Ambassadeur om engelske Sager, begyndte
Skytte imidlertid at diseurere med Rigsadmiralen

Mogens Ulfeld, som sad øverst af Rigens Raad, og
da Admiralen begyndte at skjemte med Gesandten
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og tale om Musiken, sagde Gesandten: Jeg troer,
I hører heller den Musik naar de store Cartover

gaae af, end denne. Ja saa Gudl sagde han leen¬

de, jeg lider godt begge Dele, hver til sin Tid.

—

Siden begyndte Axel Brahe ogsaa at skjemte, og
sagde til Kongen, at Gesandten gjorde flittig Visite

hos de danske Fruer og Jomfruer. Ja, svarede
Gesandten, det er jeg Eske Brock, som der sidder,

forbunden for, han bød mig til Gjæst, og der var

jeg i Selskab med hans Døttre og andre Fruentim¬
mer. Det var ret, sagde Kongen, skulde I være
kommen til Danmark og ikke see vore Fruentimre?

Ja, sagde Axel Brahe, og saa har Hr. Gesandten

dulgt for de danske Jomfruer at han var gift. Jeg
blev ikke spurgt derom, sagde Gesandten, og brugte

derfor min Frihed. Kanske ogsaa, sagde Axel Brahe,
I har forbudt Eders Tjenere, at de ikke skulde sige

det. Saa loe Kongen, og sagde: I maa betale
Brahe det igjen, at han siger Sligt om Eder. Ja
men, sagde Gesandten, det vil jeg. Lidt efter siger

Kongen til Axel Brahe: Jeg tænker Du begynder
vel snart at blive aflægs? — Ia noget, Deres

Majestæt. - Da sagde Gesandten: Jeg kan give
ham et godt Raad, at Alderdommen ikke skal bide
paa ham. Saa Gud! sagde Kongen, loe og slog

sig for Brystet, kan I det, saa gjør I ham en stor
Tjeneste. Jeg har, sagde Gesandten, hørt af en

dansk Aoelsmand, navnlig Erik Lange, som jeg
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kjendte i Cassel for 21 Aar siden, ak Theophrastus
Paracelsus kunde præparere en Olie, der er saa
kraftig, at naar man stryger noget deraf paa Neb¬
bet af en stegt Høne, springer den op i Vejret; vil

nu den gode Hr. Axel Brahe betjene sig af denne

Olie, saa skal den nok styrke ham. - Der fikstu nu

igjen, sagde Kongen til Axel Brahe. En Søster
af den Erik Lange, sagde han til Gesandten, som I

taler om, har Axel Brahe været gift med.
Siden begyndte Kongen at drikke Skaaler,
førsk Kongen af Engellands, saa sin Fru Moders,

saa Kongen i Sverrigs, saa Churfyrsten af Pfaltz's,

Churfyrsten af Sachsens, og Hertugindens af Bruns¬
big. Da disse Skaaler vare gaaede rundt, lod Ge¬
sandten skjenke i sit Glas, og tiltalte Kongen paa

Latin saaledes: At, saasom Hans Majestæt vidste
sig vel at erindre, at Gesandten blandt andet havde
for Hans Majestæts tro Mænd og Raad foreslaaet

et Broderskabs Oprettelse imellem begge Majestæ¬
terne Kongen i Sverige og Kongen i Danmark, og

faaet til Sbar: Lat det vilde være Hans Majestæt

saare behageligt, og at han intet heller ønskede, saa
kunde Gesandten nu ikke undlade, efter den i disse

nordiske Riger fordum brugelige Skik og Sædvane,
at confirmere og bekræfte dette Broderskab med nær¬
pærende Glas.

Strax rejste Kongen sig, og svarede Gesandten
saaledes paa Latin: at han ret godt kom ihu hvad
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han havde befalet sine Commissarier at sige til Ge¬.

sandten anlangende den Punct om Broderskabet,
og efterdi dette Broderskabs Tilbydelse havde været

ham kjært, saa vilde han ogsaa drikke den Skaal.
Og tømte saa Pocalen reent ud.

Da de atter havde sat sig ned ved Bordet, sagde
den engelske Gesandt til den svenske, at det vilde
være hans Konge og Herre meget behageligt at

høre og spørge dette. Da der var taget af Bordet,

talte den svenske Gesandt en god Stund med Rigs¬

raaderne, især med Rigets Admiral Mogens Ulfeld,
om de tydske Fyrsters Anliggende, og om de Julich¬

fke Affairer, og imidlertid talede Kongen med den
storbrittanniske Gesandt. Siden vendte Kongen sig

til den svenske Gesandt, og da denne talte om den
gode Forstaaelse og Fortrolighed, som burde være

imellem begge Majestæterne, det Hans Majestæt

Kongen i Sverrig særdeles vilde beflette sig paa at

bedligeholde, fandt det saa meget Kongen i Dan¬
marks Bifald, at han klappede Gesandten paa

Skuldrene. Tvende gange bar Gesandten paa Veje
til at forføje sig bort, men blev hentet tilbage igjen.

Endelig, da han tredie gang vilde til at tage Af¬
sked, fik han Lov dertil. Da han vidste, at han paa

sit Andragende fra sin Herre fik skriftligt Svar, og
at han ikke oftere fik Audients hos Kongen, takkede
han for al gunstig Tractemente og god Pleje, og

lovede, at han ikke skulde forsømme i al Underdæ¬
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Kighed at berømme for Kongen af Sverrig saa me¬
gen Godhed. Gesandten kjørte hjem i Kongens

Vogn til sit Logemente, og blev ledsaget af nogle af
den danske Adel.

Den 26de Martii kom Canzler Christian Friis's
Staldmester om Morgenen tidlig, og bød Gesand¬

ten til Gjæst til Aftensmaaltidet. Lidt efter kom

Canzleren selv til Gesandtens Logis, og sendte Bud
til ham i hans Kammer, at han fra Kongen af

havde noget at tale med ham im. Da Gesandten
ikke endnu bar klædt paa, sendte han sin Secretair

Hjeronymus Birchholtz til Canzleren, med Und¬
skyldning for at han nølede, og som tillige skulde

bede ham han ikke vilde bie efter ham, han skulde
siden nok komme til ham. Canzleren vilde ikke gaae
bort, men tøvede kil han var klædt paa. Blandt
andet forsikkrede han da Gesandten om den gode

Affection, som Kongen havde for hans Person, og
at Gesandten havde i denne Legation forholdt sig

som en god Politicus egner og anstaaer. Desfor¬

medelst, og til et Bedis paa særdeles Bevaagenhed,
havde Hans Majestæt befalet ham at hænge denne
Guldkjæde om hans Hals, den han bad ham ikke
at forsmaae.

Af den Diseurs, som forefaldt engang imellem
Canzler Friis og den svenske Gesandt Baron Skytte,

og som den sidste har indførd i sin Dagbog, synes
det, til Kundskab om hvorledes man i de Dage
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tænkte sig Danmarks Statsforfatning, ikke upas¬
sende atagjøre en kort Extract.

Skytte spurgde Friis, om der ikke kom flere

Stænder til Rigsdagene i Danmark end Rigsraa¬

derne og Adelen. Da han sik til Gjensbar: alle
Stænderne, spurgde han igjen, hvilke Stænder det
bar. Canzleren begyndte da at regne op: a) Kon¬

gestanden; b) Rigens Raads Stand; c) Adelstand;
d) den gejstlige Stand, og e) Borgerskabet. Ge¬

sandten indlod sig da videre paa Sägen, og yttrede,

han altid havde mærket, at Souberaineteten (all

Riksens Härlighet och Välde) var, næst Kongen,
hos Rigets Raad, som i alle Affairer kunde gjøre

og lade efter Behag, og hvis saa var, vidste han
ikke hvad de andre Stænder bar til, eller hvad de
havde at gjøre paa Rigsdagene? Jo, svarede da
Canzleren, de møde paa Rigsdagen i Anledning af

de Sager, som de har stævnet ind for Kongen og

Rigens Raad. Ja, gjenmælede Gesandten, eet er
at møde paa Rigsdagene for at føre Sager, og et

andet, at komme der for at afgjøre Stätens Anlig¬

gender. Da han end videre urgerte paa at faae at
vide, hvad Myndighed de andre Stænder i Dan¬

mark vare i Besiddelse af, aldenstund Canzleren
tilstod ham, at Kongernie af Danmark iForening

med Rigets Raad gav Løve og paalagde Skatter og
Afgifter, de andre Stænder üadspurgt, svarede

Canzleren, at deres Myndighed var klar nok deraf,
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at de ere med at hylde og sværge Kongen. Dermed
meente Gesandten det bar kun lidet bevendt, da

Valget dar hos Raadet, og de andre siden, enten
de vilde eller ej, maatte hylde hvem Raadet havde
valgt.

Ogsaa de norske Stænder faldt Samtalen paa,

og Gesandten spurgde, om de bleve kaldte til Rigs¬

dagene. Canzleren svarede: ja, men kun for de ind¬

stævnede Sagers skyld. End videre spurgde Ge¬
sandten, om der ikke sad Norske i den danske Kon¬

ges Raad, og fik til Gjensvar: ja, hvorfor ikke,
naar de dertil ere duelige. Da nu derved strax blev

erindret, at Arild Hvitfeldt i sin Krønike formelder,

hvorlunde de Norske for nogle Aar siden havde for¬
brudt denne Rettighed, betænkede Canzleren sig et

Øjeblik, og svarede derpaa, at Norge hadde sin
Rigscanzler ligesaa vel som Danmark.

Videre talte man om de Breve og Documenter,
som Kong Christian Tyran (then omilde) havde ta¬

get med sig udaf Danmark. Uagtet ikke allene Arild

Hvitfeldt skriver det i sin Krønike, og Holger Rosen¬
krands ogsaa mundtlig havde sagt det samme, saa

holdt dog Canzleren for, at der ikke laae stork Lav

paa disse Breve, ligesaalidt som paa dem, Erik
Pommer førte med sig, da han forlod disse nordiske
Riger.
—
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Christians Fredsidrætter i det Tidsrum
1616—24.

Denne otteaarige Periode er en af de mest held¬
bringende i Christians Regjeringstid. Ved den
Klogskab, hvormed han skabte, og den utrættelige

Iver, hvormed han plejede og fremmede Fabrikan¬
læg og Handelsforetagender, udsaaede han en Sæd,

som bar og vil bære Frugter saalænge Verden staaer.
Det som i denne Henseende fortrinlig bør næb¬

nes, er hans Plan, efter Hollændernes og andre
europæiske Staters Exempel, at stifte og organisere

et ostindisk Handelsselskab i Kjøbenhavn. Dette

Selskab blev stiftet i Marts 1616, og forsynet med
kongelige Benaadninger.Deriblandt var denne

især vigtig, at det forbødes andre danske Under¬
saatter at sejle forbi det gode Haabs Forbjerg,

siden det blot var det ostindiske Selskab tilladt, mod
en Afgift af 2000 Rofenobler til Kronen, at gjøre
Expeditioner til Ostindien.

Kongen befordrede Sagen af alle Kræfter,
skjænkede Selskabet et stort Hus i Kjøbenhavn til

Forsamling og Oplagssted, skaffede det Interessen¬

tere, og laante Interessenterne Penge til at sætte i

Handelen. I Aaret 1618 gik endelig en Esqvadre
under Ove Gjeddes Anførsel til Ostindien, hvor
det efter megen Gjenvordighed og mange Vanskelig¬

heder lykkedes ham, 1620 at faae sig Staden Tran¬
D
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gvebar med dens Omegn overladt. Han naaede,
efter belholden Rejse, at komme tilbage til Kjøben¬
habn i Marts 1622.

Mindre heldig var Capitain Jens Munk med

sin Expedition, som gik nord paa. Denne Seglads
havde følgende Anledning, som Slange beretter:
2)

Saasom Kongen fornam, hvorledes andre Lande

og Riger mærkelig tiltog i Handel og Skibsfart

ved Hvalfiskfangsten under Grønland og andre Ste¬

der høit oppe under Nordledingen, fattede han og¬

saa Tanker, i sine Riger samme Sejlads og Handel
at ville indrette. Men som hannem fattedes vittige
Folk, om Maaden paa den Fangst, saa og hvor¬
ledes Udredningen til Skibsfarten skulde bestilles,

beskikkede han en ung Kjøbmand, ved Navn Johan

Bram, som et Aars Tid tilforn havde nedsat sig i

Kjøbenhavn, at han skulde gjøre en Rejse ud til
Nederlandene, Frankerige og Biscaye, for at erkyn¬

dige sig tilgavns om saadan Udredning og Handel,
saa og for at hyre dygtige og erfarne Skibs= og
Arbeidsfolk dertil. Aaret derefter blev i Kjøben¬

havn et grønlandsk Compagnie indrettet, og tvende

Skibe udrustede, hvortil Kongen, for at opmuntre

sine Undersaatter, gjorde det største Indskud.“ Saa¬
vidt Slange.
Det bar som for at beskytte den grønlandske

Handel, at Jens Munk i Maj 1619 med tvende
Skibe begav sig paa Rejsen fra Kjøbenhavn til
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Grønland. Men Kongen havde overdraget ham
en Sag af endnu større Vigtighed. Det var ikke
mindre end, efter Engellændernes Exempel, at for¬
søge paa at opdage en nordvestlig Gjennemfart til

China og Indien. Fra det grønlandske Forbjerg

Farvel, som han naaede i Junius sejlede han ve¬
ster paa og kom til Hudsons Baj; sejlede derpaa

nordlig saalænge indtil Frost og Is indsluttede ham
i en Havn, hvor han maatte forblive Vinteren over.

Han førte her med sine Folk et sørgeligt Liv. Frost
og Kulde var yderlig stræng. Tilsidst angrebes
Mandskabet af Skjørbug, hvilken Sygdom henrev
en efter anden saalænge indtil der var kun tre ilive,

foruden Munk. Disse Overblevne besluttede at be¬
troe sig til det mindste af deres Skibe, og med utro¬
lig Møje og Fare arbejdede de sig igjennem Drib¬

isen, og kom over det store Verdenshav til Bergen
i Norge i September 1620.

Det islandske Handelsselskab, som længe havde
ligget i Dvale, fik i Aaret 1619 ligesom nyt Liv,
og 1623 gav Kongen det Enehandel paa Færøerne,
Nordlandene, og Island *).

*) Det islandske Compagnies første Stiftelse er ellers flux

ældre, og bliver efter Schlegels Udgave af Slange
(III. 161) at henføre til Aaret 1602. Men det gik

med den islandske Handel fordum som nu, at, uagtet
den har været en af Kjøbenhavns visseste Næringsrød¬

der, for at bruge Pontoppidans Udtryk i Origin. Havn.
D2
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Da Fiskeriernes Opkomst laae Kongen saa me¬
get paa Hjertet, var det til sammes Drift nødven¬

dige spanske Salts Anskaffelse ham en vigtig Han¬

delsgjenstand. Slange beretter derfor ogsaa under
Aaret 1621, at Kongen befrygtede, at det spanske

Salts Indførsel i Rigerne, formedelst Krigen imel¬
lem Spanien og de forenede Nederlande, skulde
blive noget vanskelig, Fiskeriet til Skade og Afbræk.

For at forebygge det itide, fandt han for godt, udi
de fornemste Søstæder i Danmark og Norge at lade
indrette Compagnier, som skulde forsyne sig med

dygtige Skibe, som kunde være beqvemme til Sej¬
lads paa Spanien, og derfra Saltet fra første

Haand selv at hente. Disse Fartøjer burde bygges
til at føre nogen Udrustning, for at kunne forsvare

sig imod de barbariske Sørøvere og andre Fribyt¬
tere. Kongen foregik derved sine Undersaatter med

sit eget Exempel. I sin Skrivcalender har han an¬
tegnet: DDen 27de October sejlede et af mine Skibe
til Spanien efter Salt. Gud give Lykke dertil !“

Som en Indretning, hvis første Ophav skyldes

Kongens Omhu for Handelens Fremme, maa her
ogsaa nævnes Postvæsenet. Af den 24de December

1624 har man den ældste Anordning desangaaende.

355, er den dog ikke altid bleven indrettet saa forsigtig,

at hin fattige og langt fraliggende Nation har nydt
fuld Ret og Skjel.
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Overskriften er: Forordning om Postbudde,

og nogle af Paragrapherne hidsættes til Prøve.
§. 1. Borgemester og Raad i Kjøbenhavn skal

tilnævne 4 Kjøbmand, En af det island¬
ske, En af det ostindiske, En af Klædecom¬

pagniet, og en af Silkecompagniet; hvilke
4 Kjøbmænd med Postmesterne, Bud, og
Posterne skulle have Indseende, at de hol¬

des vedlige, lønnes og gjøre hvis Ret er.
§. 2.

Postmesteren skal være en ædru og flittig

Mand, som ingen anden stor Handtering
driber. Han skal Formiddag lade sig be¬

finde paa Børsen fra 9 til 10, og Efter¬

middag fra 3 til 4, og der forrette, levere,
og antage hvis Breve forekomme.

§. 3.

Andre Tider skal Postmesteren mesten lade

sig hjemme befinde, og til en Dørtavle

lade udhænge en hvid Hest med en blaa
Rytter paa.

§. 7.

Postmesteren skal have flittig Indseende, at

ingen Breve forskikkes ved Vognmænd eller

andre fremmede Bud, men allene med de
ordinaire Bud.

§. 8.

Buddene skal han tilholde, paa visse Dag
og Klokkeslet at afrejse

—

stederne ikke forhindre

saavidt Færge¬
og hverken selv
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eller Andre tilstæde dennem ringeste Tid

at opholde Nogen til Villie, hvo det og
være kan.

Til denne paa vigtige og vidtomfattende Han¬

delsindretninger og Planer saa rige Periode hører

da ogsaa Børsens Bygning. Begyndelsen med dens
Anlæg skete 1622 paa den Grund, som Kongen fra

Havnen havde indtaget og indpælet, ligeover for
den ny Stad Christianshavn paa Amager. Belig¬
genheden medførte den Fordel, at dels Havnen,

dels den gravede Canal omgav Bygningen paa

begge Sider med Vand, som baade tjener til Sik¬
kerhed i Ildebrandstilfælde og tillige er desto mage¬

ligere til at flytte Kjøbmandsgods ind og ud af

Hvelvingerne eller Pakkjelderne. I Aaret 1623 gik
man rask frem med Opførelsen af denne skjønne an¬
selige Bygning. Under 1ste November skrev Kon¬

gen til Canzler Christian Friis: *De Kramboder
paa Børsen skal fortinges*), saa at Tømret i For¬

raad kan tørres. Hans Stenvinkel skal tilholdes

at færdiggjøre en Afridsning til Portalen paa Bør¬

sen. — Naar de Kramboder paa Børsen blive for¬

tingede, da vil derhos tillige tænkes paa Beslag til

*) Det lader som om Schlegel i sin ypperlige Udgave af

Slange, 3tes Buch S. 231, har forstaaet dette Udtryk
fortinge“ om at leje Boderne ud, da Talen blot er
om at treffe Accord om Bodernes Bygning og Op

førelse.
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Dørre og Slagbindver saa og de underste Vindver

paa Børsen, hvilke skal være af Tømmer og lige ved
Kramboderne fortinges. De øverste tvende Reyer

(Rade) skal gjøres med Glas, dog intet til at lukke

op. — Skriverstuerne paa begge Ender om de falde

Fridt (*) til, da vil dog Panelingen fortinges; hvil¬
ket ogsaa vil skee med Vindeltrappen op til Loftet,
saa og den Gang og Skillerum imellem hver Loft,

item de øverste Lofter. — Og efterdi Børsen ved
Nattetide ikke kan lades uden Vagt, da skal agtes,

om man paa begge Sider i Opgangen kan faae et
lidet Losemente. Omendskjøndt det ikke i den Ende

nu skee kan, som bender imod Slottet, da kan det

noksom anordnes i den anden Ende tæt op til Gab¬
len. Saa kan man opad Gavlen lade føre en Skor¬

sten op, saa at de derudi kunde have en Kakkelovn.“

Under Aaret 1624 heder det nu hos Slange:

I dette Aar fuldkommede Kongen den skjønne Byg¬
ning, som han to. Aar tilforn havde begyndt at an¬

lægge til en saa kaldet Børs, hvor Kjøbmændene

samles paa visse Timer om Dagen, baade for at

slutte deres Kjøbmandskaber og Vexeler, saa og for
at overlægge med hinanden, hvad som til Handelens

Forbedring og Forfremmelse kunde være tjenligt.

Her er kortelig nogle af de vigtigste Poster be¬
rørte, som, naar de udvikles og sættes i det behø¬
rige Lys, hævde Christian Benævnelsen af den dan¬

ske Handels Skaber og første Ophavsmand. At
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han tillige bar utrættelig i at virke for Fabrikanlæg
og Manufacturernes Opkomst vil skjønnes af føl¬

gende Datg: 1619 anlagdes Krud= og Kobbermøl¬

ler og en Karduanfabrik. 1622 omtales en Suk¬
kerrafinadeur og en Sæbesyder i Kjøbenhavn. 1621

bar Silke= og Fløjelsfabrikerne i saadan Gang, at

de tilstrækkelig kunde forsyne Landet, og da blev

Indførselen af Silkevare forbudt under 23 August.
Ogsaa Tugthuset betjente Kongen sig af som
et Middel til at fremme sine Fabrikanlæg, dem han

under sin hele Regjering tog sig af med en utrolig
Iver. Om denne Anstalt *) gives i Wolfs 1654

udkomne Encomion følgende Underretning:

Kon¬

gen holdt til dem i Børnehuset adskillige Haand¬
berksmestere, som dem skulde lære at væve Fløjel,

Atlask, Klæde Bommersie, Olmerdug, og meget
Andet; og var Hans Maj. saa omhyggelig for dem,

at han derinde dem en egen Doctor Medicinæ og

Bartskjær forordnede, som skulde have Tilsyn med
deres Helbred. De havde og derinde deres egen
Præst, og en Skolemester, som Børnene skulde lære

og undervise i Læsning og Skrivning. Hvad Qvin¬
despersonerne er anlangende, da var de afsondrede

i deres egne Værelser, og havde dem over sig, som

*) Den kan efter sin Bestemmelse, foruden Benævnelsen
Børnehus, fortjene det tredobbelte Navn: Wajsen¬

hus, Tugthus, og Forbedringshus.
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lærte dem at knipple, spinde, knytte, og ellers at

arbejde det som dem beqvemmede; hvilket kostede
Hans Maj. mange tusinde Daler mellem Aar og
Dag.

Kongens ædle Bestræbelser for at forøge og
forædle Undersaatternes Næringsveje kronede For¬

synet Aar 1623 ved en Opdagelse, som for Land og
Rige var af den yderste Vigtighed. En Sølvgrube

blev funden paa Grændserne af Nummedalen og
Tellemarken, i Sandsverds Fogderie. Kongen lod

den opdagede Sølvaare undersøge, forskrev Bergfolk

fra Hartz og fra Sachsen, og beskikkede en Ober¬
berghauptmand. End videre lod han tæt ved Gru¬

ben anlægge en Stad, som blev kaldt Kongsberg,
og rejste selv derop 1624 for at besee Alting. Mi¬

nerne befandtes i Begyndelsen saa rige, at Kongen

befalede der i Kirkerne skulde holdes Taksigelser over
denne Guds Gave. Han lod og til en Amindelse
slaae Dalere af Sølvet med Paaskrift: Benedictio
Domini facit divites (o¬ Herrens Velsignelse gjør rig).

Opregnelsen af nogle af de vigtigste Planer og

Foretagender til Statens Gavn, som Christian
iberksatte i dette daadrige Tidsrum af 8 Aar, som

vi nu har kastet et hurtigt Blik over, ende vi med
at nævne en Indretning, hvorved han kjæmpede

imod og betvang Naturen. Det var Anlægget af
Christianshavn paa Amager og sammes Forbindelse

med Kjøbenhavn. Kongen havde — siger Slange
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under Aar 1618— forleden Aar begyndt at indtage
en Del af Amager Land, for der at ville oprette en

ny Kjøbsted, som skulde sammenføjes med Kjøben¬
havn, saavel til Stadens Formering, som til Fæst¬
ningens, Flodens og Tøjhusets Sikkerhed og For¬

baring; hvilken Stad han kaldte efter sit eget Navn

Christianshavn. Som det dybe Hav og den stride
Strøm adskilte Amager Land fra Kjøbenhavn og
Sjelland, saa at Ingen kunde komme fra det ene

Sted til det andet uden med Pramme og Floder,
saa optænkte Kongen et Middel til at sammenføje

begge disse Kjøbstæder ved en lang Bro af Mur og
Sten fra det ene faste Land til det andet. Midt

paa den lod han gjøre en lang Vindebro, som kunde

opvindes og optrækkes, saa at de største Orlogsskibe
urørte og uskadde kunde gaae der igjennem. Mange

holdt dette, da det blev begyndt, for et umuligt og
ubestandigt Verk, formedelst det dybe Svælg og den

stride Strøm, som der igjennem løber. Ikke des¬
mindre bleve dog Grundpillerne under Broen saa¬

ledes med Cement opmurede og med Jern saa stærk

forbundne, og siden med Bro= og Sten=kar saa vel

forsjunede, samt med faste Hvelvinger oventil sam¬

lede, at hverken Storm, Strøm, eller Is har været
mægtige for at rokke den. Det rareste, som ved
denne Bro findes, er dette, at det ferske Vand fra

Søerne hin Side Kjøbenhavn er saaledes ledet

igjennem Byen og under Broen til Christianshavn,
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saa hver Mands Hus dermed er forsynet; og ligge
de Rør og Render, hvor igjennem Vandet løber,

saa dybt nede i Havet, at ikke de største dybtstikkende
Skibe, som gaae igjennem Broen, dennem det rin¬
geste kan skade.

Udsigten over denne glimrende Periode sluttes
endelig passende med Extracter af Hans Krafts i
Aaret 1619 udkomne saa kaldte Pæan Danicus

(64 Pagg. 4to).
S. 36. Der er for nærværende Tid intet Land

i Europa, hvor alle, de Høje med de Lave, leve saa
enige under deres Regjering, som i Danmark.

S. 38. Jeg kan ikke noksom prise vor gode
Konges hurtige Retspleje, saa at de mest indviklede

Sager dog afgjøres inden Aar er omme.
S. 40. Kongen har den gode Skik, at naar

En taler ilde paa en Andens Bag, lader han ikke
strax den Bagvaskede stille sig frem til Vedermaal,

da det vilde afstedkomme evig Fiendskab imellem

Angivere og de Angivne. Tvertimod passer han

paa ved given Lejlighed at faae Sagen oplyst.
S. 55. Hans Fader og hans Fædre har op¬

bygt Slotte og anlagt Fæstninger. Han ikke min¬
dre. Det efter hans Fader opkaldte Slot Frideriks¬

borg, det istandsætter og udstafferer han saaledes,
at de, som har rejst i Frankerig, Spanien og Ita¬

lien, forsikkre, at de ingensteds har seet noget, der

ihenseende til indvortes og udvortes Pragt, Bild¬
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hugger=Arbejde og Udsiringer kunde staae ved Siden
deraf. Saa at, om Gudsvil at Kongen maa leve og

intet Uheld støder til, vil han i Frideriksborg efter¬
lade sig saadant et Monument, der fortjener at

regnes blandt Verdens Underverker *). Hvad skal
jeg sige om Kjøbenhavn: Her gjelder det gamle:

Regis ad exemplum totus componitur orbis. Efter¬

som Kongen bepryder Byen ikke blot med Haver og
Huse baade i og udenfor Staden, men ogsaa med

dybe Grave, høje Volde, faste Mure, og stærke
Taarne, efterfølge Inddaanerne dette Exempel, og

isteden for Huse af Leer har de dem nu af Sten og

Marmor, isteden for Hytter boe de nu i Palæer.

I Anledning af dette ny magnisigve Udseende traf
det sig ogsaa forleden, at en Mand fra Stralsund,

som for en tredive Aar siden havde boet i Kjøben¬

havn, da han kom sejlende hertil, paastod imod
Styrmanden, at han havde sejlet galt, saasom han

slet ikke kunde kjende sig ved de Huse og Bygninger,

som han fik Øje paa i Havnen og Byen.

*) Af en Anmærkning i Schlegels Udgave af Slange
(III 139) sees, at Kongen til dette Slots Forskjøn¬
nelse i Aarene 1614= 18 anvendte omtrent en Tønde

Guld. Derfor giver ogsaa, efter Thuras Vidnesbyrd,
Charles d’Epines i hans udkomne Descriptio diversornm

regnorum dette Slot det Skudsmaal, at 2 dets Mage
neppe findes i Verden. Hvad der andensteds er gjort
af Jern, er her gjort af det pure Sølv.“
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Den tydske Krig 1625,29.

Uagtet denne Krig blev begyndt under de bedste
Forbarsler, og en Krig, som ikke førtes af Erobre¬
syge, men i det ædle Øjemed at hjelpe og under¬

støtte fortrængte og fortrykte Venner og Troesfor¬

bandte, kunde love sig Begunstigelse af Forsynet,
fik den dog for Danmark et højst uheldigt Udfald.

Anledningen var den i Tydskland over Prote¬
stantismen udbrudte Forfølgelse, da den østerrigske

Kejser i den saa kaldte Trediveaarskrig paa den
voldsomste Maade angreb og underkuede et prote¬

stantisk Land efter et andet. I det sydlige Tydsk¬
land triumpherte Catholicismen allerede overalt,
og de kejserlige Armeer begyndte ogsaa at over¬
svømme det nordlige. Nogle af de protestantiske

Fyrster i den nedersaxiske Kreds henvendte deres
Fortrøstning paa den danske Konge, hvis Besiddel¬

ser i Tydskland Krigens Skueplads snart kunde
nærme sig, hvis Krigsforfarenhed man kjendte, og

hvis bestemte Hengivenhed for Protestantismens Ved¬
ligeholdelse man kunde gjøre sikker Regning paa.

De valgte ham til deres Anfører. Han styrkede sig

ved Forbund med de mægtigste Stater, Engelland,
Frankerig, og Holland. Sin Nabo Gustav Adolf

kunde han være sikker paa, ikke imidlertid han var
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* Tydskland vilde anfalde Landet, da han havde

vendt sine Vaaben imod Polen *).

From Gemytsstemning og tillidsfuld Hengiven¬
hed i Forsynets Førelse sporer man hos Kongen
lige fra Krigens Begyndelse af, i adskillige Yttrin¬

ger. Saaledes f. Ex. da han den 8de Decbr. 1625
paa Slottet Rodenburg gjorde sin ivrige Bøn til

Gud om Bistand for den fortrykte evangeliske Kirke,
forekom det ham i et Syn, at han saae Christus
med Tornekronen paa Hovedet og Scepter i Haan¬

den. Han optegnede strax dette Syn i sin Skrib¬

calender, og lød det siden bringe i et Maleri, som
endnu er opbebaret paa Konstkammeret. — En Me¬

daille lod han slaae, hvor paa Aversen forestilles en
Arm, som fra Skyerne udstrækker et Sværd, der
hæves hen over en af et straalende Lys omgivet Bi¬

bel. Indskriftener: Pro religione ef libertate (o. For

Religionen og Friheden). — Det var ogsaa hans
fulde Agt, at saa priseligt et Foretagende ikke skulde

standses, om og Vor=Herre vilde kalde ham. Han

tog derfor det Løfte af sin ældste Søn, den udvalgte

Prints Christian, at hvis han selv i Krigen satte

*) At Kongen, ved at indlade sig i denne Krig, viste en
aaben og ædel Karakter, handlede efter retskafne Grund¬
sætninger, og at hans Opførsel i enhver Henseende var

uden mindste Plet og Dadel, har Hegewisch herlig vist

i sin Geschichte Schlesvigs und Holsteins unter

Christian IV. pag. 174 og følg.
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Livet til, skulde Sønnen vedblive at forfægte den
gode Sag.

Vel omkom Kongen ikke i Krigen, men lige i

dens Begyndelse i Julii Maaned 1625 indtraf dog

den Ulykke, at han paa Volden ved Hameln styrtede
med sin Hest ned i en Grav paa 22 Fods Dybde.

Hesten blev dræbt, og Kongen laae maalløs og uden
Haab om Liv. Dog varede det ikke stort over 14

Dage, inden han, ved Hjelp af sin sunde og stærke

Constitution, igjen var fuldkommen helbredet og
kunde vedblive at føre Commando.

Dette Fald, og den derved foraarsagede For¬
birring, hvoraf den fiendtlige Overgeneral Tilly

strax bidste at drage Fordel, bar ellers Begyndelsen

til en Række af Uheld, som traf Kongen i denne
Krig, og som gjorde alle hans Anstrengelser, alle
hans veludtænkte Operationsplaner, hans urokke¬
lige Mod og store Feltherretalenter tilintet. De

stipulerte Subsidier fra Engelland og Frankerig
udeblev, nogle af de Fyrster, som havde anraabt

hans Beskyttelse, tog kejserligt Parti *), i nogle

*) Ingens Overgang til det kejserlige Partie smertede
Kongen saa meget som Hertug Georgs af Lüneburg.

Han havde længe været Kongens fortrolige Ven, og
hans Broder, Biskoppen i Minden, var en af de neder¬
sachsiske Fyrster som allerivrigst havde arbejdet paa at

faae Christian indviklet i denne Krig. Brevet, som
Kongen i den Anledning tilskrev Hertugen, er karaktø¬
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Fægtninger mistede han nogle af sine bedste Gene¬

raler, og saaledes befandt han sig 1626 i en hel
maadelig Stilling, da han paa eengang maatte for¬

svare sig mod begge i denne Krig saa berømte øster¬

rigske Feltherrer Tilly og Wallenstein.
Vi opholde os ikke ved at anføre de mange fra

Tid til Tid forefaldende Marcher og Contramarcher,
Demonstrationer og Skjærmydsler, Bloqvader og
Belejringer, med Stormløben, de Belejredes Ud¬

fald o. s. d., som ingen afgjørende Indflydelse havde

paa Krigens Gang. Det, som for en Del gav Kon¬

gens Sag den værste Vending, var det uheldige
—
ristisk, men da det, foruden andre Steder, staaer hos
Højer og hos Holberg, behøver det ikke her at aftryk¬

kes. Som et Tegn til Kongens særdeles Fortrydelse
over dette ham saa skadelige Frafald, tjener ogsaa den

Omstændighed, at han har villet forevige dette Forræ¬
derie mod sig og den gode Sag ved en Medaille. Det

er nemlig den bekjendte Skuepenge, hvor paa Aversen
forestilles en Løve (det danske Vaaben), der sønderriver

en Hest (o: det lüneborgske Vaaben), aldeles saaledes
som Metalstøtten i Rosenborg Hauge. Det paa Me¬
daillen anbragte Aarstal 1626 og det paa Reversen an¬

bragde Vers lade med Vished formode, at man derved

har villet give Hertugen en atvorlig Paamindelse. —
Verset lyder nemlig saaledes:

Frustra ee opponis, frenande caballe! leoni;

Albus eras, rubeus, si modo pergis, eris.
Paa Dansk ongefær saaledes:

Forgjæves vover Hest mod Løve sig i Strid;

Ved Kampen vorder rød den Lød som før var hvid.
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Slag ved Lutter am Barenberge i det Brunsvigske
i August 1626.

Localet var for den kongelige Armee ugunstigk,

og vel for en Del ikke noksom bekjendt. Et Par
Caballeriregimenter skal for det meste være geraadede

i et Morads og omkomne. En Del af Armeen kom

i Angrebets Hidsighed under sine egne Kanoner. I
Begyndelsen af denne Kamp, som varede i 9 Timer,
bar Kongen den sejrende; men da en fiendtlig Trop

overfaldt ham fra et Baghold, bragdes hans tyd¬

ske Ryttere til at vige, hvorved Fodfolket led et
stort Nederlag. Kongen holdt ud paa Valgpladsen
lige til det yderste, og hans Liv svævede da i aller¬

yderste Fare. Paa Flugten havde han nu ingen
med sig uden sin Staldmester Wenzel Rotkirch. De

satte over Gjerder og Grøfter. Kongens Hest skyr¬
ter. Rotkirch leverer ham sin, og følger Kongen

tilfods til Wolfenbüttel, som er 4 Mil fra Lutter.
(Hegewisch i. cit. pag. 197).

Tilly, i sin Rapport til Kejseren, bevidner, at

i de 18 Slag han havde bibaanet, havde han ikke

forefunden en Feltherre, der i Tapperhed og Aands¬
nærværelse kunde maale sig med Kong Christian.

Ligeledes erklærer Aitzema, at Kongen lod see alle

de Ovaliteter, som udfordres af en klog Feltherre.
Antallet af Mennesker, som enten satte Livet

til i Slaget eller bleve fangne, var vel ikke saa stort,
at jo Kongen snart igjen af Levningerne og af ny
E
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hverbede Tropper kunde faae en temmelig Armee
paa Benene; men Ulykken var, at Rædsel overfaldt

saa mange af hans Allierede. Enten sad de stille

og betingede sig Neutralitet hos de Kejserlige, eller
indgik endog Forbund med dem.

Aaret 1627 var end mere uheldigt for Dan¬

mark; det endtes med at Tilly spillede Mester i Her¬
tugdømmene, og Strejfepartier huserede lige indtil
Vendsyssel.

I Aaret 1628 sik Tingene et noget mere bero¬

ligende Udseende. Wallenstein, som bar bleven af
Kejseren forlenet med Meklenborg, og havde Herre¬

dom over Østersøen i Perspectiv, belavede sig paa
at erobre de danske Øer. I Wismar drev han især
sine store Sørustninger. Men Christian havde en

Flode, imod at Wallenstein først begyndte at skabe
sin, og nu førtes Krigen for en stor Del paa et

Terrain, hvor Christian ligesom var hjemme, nem¬
lig paa Søen.

Tidlig paa Aaret, allerede midt i Marts, vare
de kongelige Krigsskibe i Søen, og Kongen anviste

dem deres forskjellige Stationer. Henrik Wind gik
som Admiral til Elven, hvor han bidrog til at
understøtte Stade, og at forsvare Krempe og Glük¬

stad, de eneste to Fæstninger i Holsten, som endnu
ikke vare i Fiendens Vold. Nogle Skibe laae i lille

Belt for at dække Fyen. Admiral Pros Mundt gik
til Wismar, forstoppede Havnen, opbrændte de

67

Skibe, som Wallenstein havde faaet samlet der paa
Rheden, og borede nogle tillyske Transportskibe i

Grund. Kongen samlede en Armee i Lolland, hvor¬

med han i Slutningen af Marts erobrede Femern,
som var i Wallensteins Besiddelse. Fra Femern

sejlede Kongen til Eckernförde, som han ogsaa be¬
mægtigede sig. Derimod glippede hans Anslag paa

Kiel. Den kejserlige Besætning var der meget stærk.
Commandanten brugde den List, at han lod Kon¬

gens Skibe komme nær og en Del af Soldaterne
rolig komme iland, men saa paa eengang hilsede

han dem med saadan en Ild, at de Landede alle

omkom paa faa nær, som reddede sig ved at svøm¬
me. Kongen viste megen personlig Tapperhed. —

Monro, den engelske General, som har beskreven
denne Krig, hvori han, som Anfører for skotske
Hjelpetropper, selv tog Del, vidner, at saa varmt

det end den Gang gik til, saae man ikke den aller¬
mindste Bestyrtelse i Kongens Ansigt. Tabet uag¬

tet, som vi led, var hans Mine dog som dens der
sejrer, og han indgjød vs Mod, da han med ven¬

skabelig Tone sagde: vi maa ikke undre os over, om
det ikke altid skeer, som vi havde ventet.
I Aaret 1629 i Maj kom endelig enFred imel¬

lem de stridende Parter istand i Lübek. Uagtet Lyk¬
ken i det allermeste føjede de Kejserlige, indtraf dog
Begivenheder, som gjorde dem ikke utilbøjelige til

at indgaae Freden. En af de Kejseren foruroligende
E 2
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Omstændigheder var f. E. den Alliance, som Gustad
Adolf og Christian til den fælleds Religions, til de
protestantiske Fyrsters Redning, og til deres egne

Landes Forsvar indgik i Aaret 1628; hvorpaa de i
Februar 1629, ligesom 1619, havde en personlig
Sammenkomst.

Det Væsentlige i Fredspunkterne var, at Kon¬
gen fik sine af Fienden erobrede Lande tilbage igjen,
imod at han maatte forpligte sig til, ikke mere at

blande sig i de tydske Anliggender. Denne Condi¬
tion — siger Holberg med Grund — havde Kong

Christian aldrig indgaaet, og aldrig saaledes for¬
ladt de protestantiske Fyrster i Tydskland, hvis de

og andre Allierede havde grebet dem saabel an, som

de gjorde siden under Gustav Adolfs Anførsel, da
den yderste Nød tvang dem til at vaagne op af
Søvne. De, som af denne trediveaarige Krigs Hi¬
storie have fattet saa slette Tanker om Danmark og

derimod saa høje om Sverrig, lade see, at de løse¬

ligen og uden Judicio hade læst samme Historie.
Thi havde Gustav Adolf begyndt Krigen først, da
der hos de Allierede var saadan Koldsindighed og

hos de tydske Fyrster saadan Indolence, var det ikke
gaaet ham bedre. Saa den hele Sag beroede allene

dels paa Conjuncturernes Forandring, dels ogsaa

paa Sverrigs fordelagtige Beliggenhed fremfor
Danmarks, hvilket Land efter Slaget ved Lutter
stod aavent for de kejserlige Armeer, da derimod
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Sverrig, efter det Forlis for Nördlingen, som var

større, havde intet at frygte sig for saadant.
Paa denne Fred lod Kongen præge en Medaille

med Paaskrift: Tandem bona causa triumphat. Denne
Inseription synes, som Schlegel i sin Udgave af
Slange har anmærket, at vise, at Kongen har væ¬
ret mere tilfreds med Fredsvilkaarerne, end man
ellers saa lige kunde have bentet. Vel maatte Fre¬

den indgaaes, uden at det Øjemed, hvorfor den var
bleven begyndt, opnaaedes. Men saa var den hel¬

ler ikke forbunden med noget Tab for Danmarl

og inden faa Aar var omme bar Landenes Forfa¬
ning igjen meget god.

6

Fransk Gesandtskab til Danmark i Sommerer
1629.

Den franske Ambassadeur bar Louis des Hayes
Baron de Courmesvin, og Anledningen til hans
Komme var en ny Handelsvej, som man i Franke¬
rig vilde aabne sig for de persiske Vare igjennem
Rusland, istedenfor at de ellers gik paa Kameler
til Aleppo i Syrien og derfra til Marseille. Nø

agtede man at lade dem gaae over den caspiske Sø

til Astracan, siden paa Floderne Wolga og Dvina
til Narva, og derfra vilde de Franske føre dem

igjennem Sundet. Des Hayes havde nu det Hverv

fra den franske Regjering, saavel at negociere i
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Danmark om Moderation i Øresunds Told for de

franske Skibe, der sejlede paa Narva, som i Rus¬
land om Tilladelse til at Varerne maatte gaae igjen¬
nem de russiske Stater.

Man har dette franske Gesandtskab beskreven
af en P. R. L. der var med som Gssandtskabssecre¬
tair, i en Bog udkommen i Paris 1664 i Duodets,

og man finder deri nogle brugbare Efterretninger,

saavel om Hoffet, som om Rigets Tilstand just i

den Tidspunkt da den lybske Fred nylig havde gjort

Ende paa den tydske Krig. Heri fortælles da som
følger:

Gesandten gik tilskibs fra Dieppe den 6te Junii
1629, og ankom til Helsingør den 29de. Her mod¬

toges han af Peder Wibe, en god Bekjendter af alle

Franske, da han i mange Aar havde været dansk
Resident i Paris. I Kjøbenhavn kom Gesandten

til at logere hos en Svoger af Wibe, navnlig Tho¬
mas Lorck, som bar anden Borgemester, og boede
i en ny rummelig og smuk Gaard.

I Kjøbenhavn henvendte Gesandten sig med

sine Anliggender for det første, eftersom Kongen
var i Jylland, til Statholderen Frants Ranzov,
en, som Autor siger, smuk og artig ung Mand paa

en 25 à 30 Aar, som ped Udenlandsreiser i Italien

og Frankerig havde lært Levemaade og talte godt
Fransk.
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Om Løverdagen den 7de Julii kom den udvalgte

Prints til Hovedstaden i Anledning af at en Frøken

Lindenov, en Niece af Statholderen, Dagen der¬

paa skulde holde Bryllup. Canzler Friis kom og¬
saa til Byen.

Brudeparret viedes i Kirken. Derpaa højtide¬
ligholdtes Brylluppet paa et offentligt Sted ved et

Gjæstebud, som varede i 3 Dage. I den hele Tid

gaaer det paa en Drikken løs. Hvo der har faaet
sig en Rus, gaaer bort et Par Timer eller tre for
at sove den ud, og begynder saa igjen forfra. Det
gjorde Printsen, saavelsom ogsaa Statholderen, 5a6
Gange (*).

Mandagen den 9de havde Ambassadeuren Au¬
dience hos Printsen, hvem han bragde Hilsen fra

sin Konge og et Brev fra Kongens Moder, og der¬
paa præsenterte han ham sin Secretair og øbrige
franske Cavallerer, som bare i hans Følge. Print¬

sen spurgde Gesandten, hvad han syntes om den
nylig med Kejseren sluttede Fred, og fik til Sbar,
at den geraadede Hans Majestæt til megen Hæder,

ikke at have bukket under for den store østerrigske
Vælde *).

Den 11te Julii havde Gesandten en lang Con¬

ferentse med Rigsraaderne angaaende sit Anliggende

*) Ved en Uagtsomhedsfejl antager Holberg, at det var

Kongen selv, som Gesandten her havde Audieyts hos¬
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at faae Tolden i Sundet sat ned paa de Vare, som

de franske Kjøbmænd bragte fra Persien og Moskop.

De danske Rigsraader gjorde mange Indvendinger,

især forestilte de, at slig en Begunstigelse vilde kunne
have den Følge, at andre Nationer vilde paastaae
samme Lindring i Tolden for deres Vare. Gesand¬

ten tog tilsidst en bestemt Tone, og erklærede, at

ligesaavel som Sverrig havde vidst at skaffe sig Told¬

frihed i Sundet, kunde Kongen af Frankerig ogsaa
være berettiget til at nyde samme Privilegium, al¬

denstund den Told dog i sig selv var en Usurpation,
der grundede sig blot paa Nationernes godvillige

Erlæggelse og ikke paa nogen lovformelig Ret, efter¬

som Havene bør være fri; at Hans allerchristeligste
Majestæt paa en Slags Maade handlede urigtig i

at ville underhandle om den Sag, men han havde

tænkt derved at forene begge Kroners Undersaatter
til gjensidig Velvillie i Handel og Vandel; og der¬
som man vegrede sig ved at indgaae hans Proposit¬

ser, vilde han være nødsaget til at indlade sig om
denne Handel med Sverrig, og søge at faae disse
Vare bragte, istedenfor igjennem Sundet, til Got¬

tenborg, hvor de Franske kunde have deres Oplag.
Og hvorom alting var, saa kunde de sejle paa Ar¬

fhangel, hvor ingen Ting var ivejen.
Rigsraaderne erklærede da, ät det var en Sag
der nøjere burde overvejes. De bad om at faae

hans Andragende skriftlig, som de vilde sende til
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Kongen og da tilligemed afgive deres Erklæring for
at han saa kunde afgjøre Sagen.
Fredagen den 13de Julii gjorde Ambassadeuren

Afskedsvisite hos Canzleren og Statholderen, da
han agtede Dagen derpaa at begive sig paa Rejsen

til Kongen. Statholderen lovede ham strax at ville
sende Forbud, saa han paa alle Stationer kunde
forefinde færdigt Kjøretøj.
Ambassadeuren kom til Eutin, hvor Kongen
da opholdt sig, og fik hos ham Audients paa Slot¬
tet den 22de om Eftermiddagen Klokken 3. Han

blev afhentet af 7 à 8 Hofcavallierer, som bragde

ham en Ridehest fra Kongens Stald, af hvilken
han dog ikke betjente sig, da det kun var 20 Skridt

fra hans Logis hen til Slottet. I Forgemakket
blev han modtaget af Hofmarskalken Wentzel Rot¬

kirch, som talde godt Fransk, og førte ham hen til
Kongens Værelse. Her gik Ambassadeuren allene

ind. Begyndelsen af hans Tale til Kongen bestod
i Complimenter, hvorefter han kom til sit Ærende
angaaende den persiske og moscovitiske Handel igjen¬

nem Sundet, hvilket han androg overensstemmende

med hvad han skriftlig havde indgivet til Raadet i
Kjøbenhavn.

Da Kongen var noget beskjænket (Sa Majeste
syant un peu trop ben) lod han sin Secretair Gün¬
ther som Tolk tage Del i Samtalen, uagtet Kongen

74
ellers ret godt forstaaer Fransk. Dagen derpaa fik

Ambassadeuren den kongl. Resolution meddelt, som

ganske var efter Ønske. Den Told, der blev fast¬
sat, var I Procent af Varenes Værdi (istedenfor

det almindelige var S à 6 Procent) og en Rosenobel
af hvert Fartøj.
Da Underhandlingerne vare tilendebragte, yt¬

trede Ambassadeuren for Günther, at han nok øn¬
skede endnu engang at see Hans Majestæt, om det

kunde skee uden Ceremonie, f. Ex. naar Kongen
gik og spadserte i Haven, hvilket Günther lovede at
lade ham vide naar kunde skee.

Det var mod Aften. Kongen gik i en Allee i

Haven. Da han saae Ambassadeuren komme, gik

han ham en halv Snes Skridt imøde. Ambassa¬
deuren hilsede, hvilken Hilsen Kongen besvarede, og

satte saa sin Hat paa, hvilket Ambassadeuren da
ogsaa gjorde. Denne takkede nu paa Italiensk for
den hurtige Resolution, som var saa fordelagtig for

de Franske, og som Hans allerchristeligste Majestæt
ved hver Lejlighed vist vilde være inderlig tilfreds

med og forbunden for. Kongen, hvis Mine var

langt blidere og behageligere end ved første Audience,
svarede net og zirlig med megen Complaisance, at

han satte megen Pris paa Venskab og god For¬
staaelse med Kongen af Frankrig, hvilket Venskab

han vilde bestræbe sig for længe maatte vedvare.
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Fra Eutin begav Ambassadeuren sig med sit
Følge tilbage til Kjøbenhavn, for derfra at gaae
videre til Sverrig og Rusland.

Forfatteren gjør om denne Tour til Holsten

følgende almindelige Anmærkninger: )Denne lille

Rejse til Kongen af Danmarks Hof, bar omtrent
hundrede franske Lieues og ligesaa mange tilbage.
Den var saare møisommelig, da vi maatte reise

Nat og Dag, og sove om vi kunde i Vognen, hvor

vi blebe vuggede tilgavns, thi det gik i et bestandigt
Trav. Vi kom igjennem et Land, sort var ødelagt

i Krigen, og hvor vi hverken kunde faae Brød eller

Vin. Vandet var allevegne slet. Øllet, som var

brygget af Havvand, var mere til at tørste efter
end til at slukke Tørsten. Kjød bar der ingen Man¬
gel paa, men de vilde ikke sælge det. Melk, som

de har i Overflødighed, vægre de sig ogsaa ved at
afhænde, da det vilde stride imod deres Grundsæt¬

ning at forvandle Alting til Smør, det de salte saa
fage det er kjærnet. Nogle Steder var der Vin at

faae, men den var saa slet og forfalsket med Kryde¬

rier og Kalk, at vi, blot af at drikke et Glas, fik
Hovedpine, og næsten bleve syge. — Hertil kom en
meget trykkende Hede, som ikke var en af de ringeste
Besbærligheder.“

Da dette Skilderi aabenbare er lidt overdre¬
bent, kan man derbed let falde paa den Tanke, ar
Forfatteren ikke altid maler med en aldeles tro
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Pensel. I det Hele taget, kan man dog ikke ganske
nægte ham Troværdighed. Her endnu det Capitel
om de høje Rigsembeder.

* Der er 6 Kron=Embeder, nemlig en Rigs¬
hofmester, 3 Canzlere, en Rigsmarsk, og en Rigs¬

admiral. Rigshofmesteren har, næst Kongen, den

øverste Magt og Myndighed. Posten er nu ubesat,
da den sidste Jhændehavende havde tiltaget sig for

megen Magt. Den første af Canzlerne er den som
kaldes Kongens Canzler, som præsiderer i Raadet,

og har en Secretair under sig (Iver Vind, som taler

Fransk), som besørger alle Expeditionerne, dels

med Kongens, dels med Canzlerens Underskrift.
Den anden Canzler i Rangen er den tydske (han
heder Levin Marskalk, er tydsk født, og taler Fransk).

Han har fuldt op at gjøre, da han har alle de uden¬
landske Affairer. Under ham staaer den omtalte
Friderik Günther, som har Titel af 1ste Secretair.
i det tydske Cancellie. Den tredie Canzler er Rigs¬

eanzleren, som har Kronens og Rigets Affairer

(Rettergangssager*). Den Post beklædes af Jacob
Ulfeld, som formedelst Alderdom boer i Nyborg
uden at forrette sit Embede og ere hans Forret¬
ninger delte imellem Kongens Canzler og Stat¬
holderen.

Rigsmarskens Embede er at commandere Ak¬

meen, omtrent som en Connetable i Frankerig.
Posten er nu ubefat. Dette gjelder ogsaa om Rigs¬
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admiralembedet. Der er 2 Viceadmiraler, en til

at commandere Floden, og en Holmens Admiral,
som har Befaling over Matroserne, over Havnen,

og Holmen; han besørger Skibene bygte og ud¬
rustede.

De højeste Embeder, næst efter disse anførte,
er Rigsraaderne, som udgjøre et Statsraad med

Kongens Canzler i Spidsen. De skulde være 24,
men for nærværende Tid er der kun 1S eller 16.

Der er endnu en vigtig Post at omtale; det er

Rigsstatholderens. Det er en af de brillanteste Po¬

ster. Han er som Intendant over Finantserne, i
Kongens Fraværelse udstæder han Passer, og besky¬

rer alting, selv om den udvalgte Prints er tilstede.

Alle Toldbetjente og Forvalterne ved Kongens Do¬
mainer aflægge Regnskab for deres Indtægter til
Rentemesterne (Jørgen Wind og Jacob Beck), disse

for Statholderen, og han igjen for Kongen. Den
nærværende Statholder Franz Ranzov udøver ikke

al den Magt, som tilkommer ham, da en Del af
hans Forretninger disputeres ham af Kongens

Canzler, hvilken paastaaer, at han er Statholder
i Kjøbenhavn, men ikke i Riget. Ranzob støtter
sig paa Kongens særdeles Yndest. Forresten veed¬

man ikke Omfanget af denne Syssel, af Aarsag, at

den er først opkommen fra den Tid Rigshofmester¬
pladsen stod ledig. Det er bentelig for at svække

den sidstnævnte Embedsmands Myndighed, dette
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Statholderskab erkbleven til, som med et forandret
Navn skulde forbinde en ringere Grad af Anseelse.

Der er ham foruden to andre Statholdere, en
i Norge og en for Hertugdømmene.“

Stridigheder med Hamborg 1629—30.

Disse Stridigheder, som Christian havde arvet efter
sine Forfædre, vare vel af den Natur, at de kostede

mere Blæk end Blod, og synes altsaa ikke at være
saa aldeles passende til at omtales i et Skrift, hvor
man kun holder sig til Hovedbegivenheder og til
saadanne Scener, hvorbed Kongen, og tildels hans

Tidsalder og hans Omgivelser, især karakteriseres.

Men da han dog ogsaa i den Anledning faaer Lej¬
lighed til at lægge sin faste og bestemte Karakter for

Dagen, og Dichman har holdt det Umagen værd at
skildre dem i sin Tale, kan de her kortelig berøres.
Hamborgerne havde tiltaget sig en Ret paa
Elven, som kaldtes Jus restringendi, og som bestod

deri, at de Stæder, som laae ved Elven, skulde være

forbundne til ikke at føre deres Vare andensteds

hen end til Hamborg, hvor de hamborgske Kjøb¬
mænd kunde sætte hvad Pris paa dem de lystede.

Dette monopolistiske System, som endnu var en

drøj Levning af Hansestædernes fordums Handels¬

vælde i Norden, havde del de fremfarne Konger af
Danmark fra Tid til Tid stræbt at modarbejde, men
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manglet Kraft til ganske at faae saa fornærmende
Anmasselser afskaffede.
Da Freden var sluttet med Kejseren, fandt

Christian det var belejlig Tid at tæmme det ham¬

borgske Overmod og frie sine holstenske Undersaatter
fra den Handelsafhængighed, hvorunder de sukkede.

Han anlagde et nyt Toldsted paa Elven ved Fæst¬
ningen Glükstad, den han ved de i Aaret 1629 for¬

undte Privilegier søgte at forhjelpe til at blive en
anselig Handelstad.

Disse Kongens Planer vare for Hamborg hel
betænkelige, men de bleve endnu ulige mere urolige,
da Kongen Aaret derpaa, 1630, lagde nogle Krigs¬

skibe paa Elven ved Glükstad, for med Magt at
kræve Told af de forbisejlende hamborgske Skibe.
Hamborgerne, istedenfor at falde tilføje, be¬
sluttede at fordrive Magt med Magt. De udru¬

stede en Flode, for med den at hævde det dem for¬
meentlig tilkommende Herredømme over Elven, og

Kongen er ikke seen før han møder dem med en lige
stor Magt. Han gik i denne Kamp med et særdeles
frejdigt Mod, og man kan sikkert antage, at han i
sit Hjerte brød sig ligesaa lidet om denne storpralende

og intrigvante Hansestad, som Waldemar Atterdag
fordum om alle de seven ende sebentig Gänse.

Detailleret Beretning om denne Kjøbmands¬

krig forbigaaes, da man har efterfølgende concen¬
trerte Fremstilling deraf hos Dichman i Talen e
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hans Samlinger S. 26-27. )En Flode paa
40 Sejlere er i Søen; denne Flode er Hamborgs,

og den vil prøve Styrke med Christians. Harm¬

fulde over Glükstads Beliggenhed og avindsyge over
dens Handel, stræbe Hamborgerne at trodse den

første, at ødelægge den sidste. Rommerrigets Love
bryder den stolte Hansestad og foragter Dannersta¬
tens ældgamle Rettigheder. En høj Told, der ikke
skaaner den nordiske Monarks egne Ejendomme, be¬

tynger Varene, som føres ind eller ud af dens Porte.

Christians Vrede brænder og straffer. Hans Skibe

vogte Glükstads Rhede og beherske Elben. Enhver
Sejler, der iler fra eller til Hamborg, nedlader yd¬

myg de bugnende Sejl for den danske Fæstning, og
erlægger uvillig en trykkende Afgift, som truer Hanse¬

stadens Handel med Undergang. Nu giver Nøden
Hamborgerne Vaaben i Hænde. Christian smiler
og viser sig. Ham følge 21 Linieskibe, og i maje¬

stætisk Rejsning, ligesom stolte af deres Anfører,
glide de over Elbens Bølger. Men snart benter
dem Kampen og Fiendens overmægtige Flaade.

Dog love de sig Sejeren; thi Danske ere de, og
Christian er med dem. Rædselsdagen gryer, og

Helten er sig værdig. De flye de trodsende Hanse¬

ater, og den sejerrige Flaade forfølger dem. Ikke
behøver jeg at male Eder den Skræk, som inden

Hamborgs Mure udbreder sig. Allerede see Ind¬
vaanerne Hebnens Flammer forlære deres Een¬
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domme, og sig selv i Støvet for Monarkens Fødder.
Iadskilte Hobe staae de, nogle skumme og stirrende

mod Jorden, andre udgydende deres Mismod i Ve¬

klager. I indbyrdes Bebrejdelser lede de efter Trøst.
Synet af Vragene, af de Døde og Lemlæstede, af
de Gispende og Saarede, fremkalder Forhaanelse
mod Krigerne, Forbandelser over Anføreren, og i
alles Hjerter brændende Selvnag.

Men den gunstige Natur og selve Flaaden, der
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ydmygede dem, bliver deres Frelse. De danske
Skibe kunne ej uden Fare vinde sig frem over de

lave Vande, der omringe Staden; og Christian,
ligesaa forsigtig Krigsøverste, som ædelmodig Sejer¬

vinder, nøjes med at overlade Hamborgerne til de¬
res Anger.“

Den udvalgte Prints Christians Formælings¬
højtid 1634.

Denne Kongens og Dronning Anna Cathrines
ældste levende Prints *), som i lang Tid var spes
altera regni, er født paa Kjøbenhavns Slot 1603.

Ved hans Oporagelse blev anvendt al optænkelig

*) Den førstefødte, som, for at blive i Orden med de i

Kongefamilien afvexlende Navne Christian og Frederik,
var døbt Frederik, døde i Aaret 1599, Maaneden efter
at han bar født.
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Omhu, som og den tog sin Begyndelse med at han
neppe kunde gaae ene og tale redt før Faderen selv

lærte ham de første Grunde af Christendommen.
Derpaa blev forrige Rector i Sorø Magister Niels

Jørgensen hans Informator. Han havde et sær¬

deles godt Nemmie) saa han snart blev stærk baa¬
de i Historie og Makhematik; af Sprogene lærte
han Tydsk, Fransk og Latin. Til Afvexling imel¬
lem de alvorlige Studeringer blev han anført til

at lære at tegne, dandse, fægte og ride. Da han
voxte til, og fik sin egen Hofstat, blev hans Over¬

hofmester først Christian Friis til Kragerup, og
efter dennes Død Christen Thomesen Sehested *).

Hans Fader fik det maget saa, at han af Stæn¬
derne allerede 1608 blev valgt og 1610 hyldet til

succederende Konge i sin Tid naar Tronen blev ledig.

I Aaret 1622 reiste Kongen tilsøes op til Bergen i
Norge med en Flode af 5 Orlogsskibe og havde den

uddalgte Prints med sig for at vænne ham til at

føre Commando over en Flode. 1625 da Kongen
begav sig paa det tydske Tog, blev han sat til i Kon¬

gens Fraværelse at forestaae Regjeringen og besørge

*) Efterretningen om Printsens Opdragelse i hans Ung¬
dom grunder sig paa Laur. Jacobsen Hindsholms over

ham holdte Ligprædiken, og, at han har faaet sin Kund¬

skab desangaaende af første Haand, nemlig af den
gamle Konges egen, det seer man af Jacobsens Dag¬

4— bog S. 18.
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de indenlandske Anliggender. Til hans Rnadgivere
og Ministre beskikkedes Canzler Christ. Friis, Ad¬

miral Claus Daae, og Rigsraad Christ. Thom.
Sehested.

I Aaret 1631 begyndte den Plan at udføres,
som Kongen havde lagt an paa ihenseende til sin

Søns Prints Christians Formæling med Churfyr¬
sten af Sachsen Johan Georgs Datter, Magdalena

Sibylla, som den Gang var kun 13 Aar gammel.

Printsen reiste i dette Aar til Dresden for at see
den Brud, som ham var tiltænkt; 1633 i Septbr.

bar i Dresden alle Puncter imellem det kongelige
og churfyrstelige Hus blevne bragte i Rigtighed,

Brudeskatten fra Sachsen og Livgedinget i Dän¬
mark bestemt, Forlovelse og Jaord holdt, og Bila¬

geret skulde finde Sted i Kjøbenhavn i Efteraaret
1634.

Saa skete da Brylluppet i October i bemeldte

Aar og det med en Pomp og en Pragt, som der al¬
drig enten før eller siden har været Mage til i Dan¬
marks Hovedstad. Der indfandt sig saa mange fyr¬

stelige Personer, og Ambassadeurer fra alle de for¬
nemste Riger, saa at Kjøbenhavn, efter Holbergs

Udkryk, afgas som en Skueplads af europæisk Ga¬

lanterie, og Alting var foranstaltet saa prægtigt og
i allerskørste Oberflødighed, saa at man anslaaer

Omkostningerne i det Hele til to Millioner, og an¬

fører til Exempel paa Luxus i et enkelt Tilfælde, at

F2
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den Hest, som Brudgommen red paa, blev med Sa¬
del og øvrige Ridetøj vurderet til 3 Tønder Guld *)
Strax i Aarets Begyndelse lod Kongen den

fuldbyrdede Forlovelse tilkjendegive ved alle de store
Hoffer i Europa, og tillige indbyde til det fore¬
staaende Bryllup.

Da det bar Kongens Villie at det ret skulde
gaae kongelig til i alle Maader, vil man nok kunne

slutte, at saa forsjunlig og betænksom en Herre,
som han var, itide bilde være belabet paa de behø¬

rige Tilberedelser til Højtidelighederne. Til Bebis
paa den Omhyggelighed, hvormed Kongen betime¬
ligen ordnede Alting, endog de mindste Bagateller,
kan følgende Data tjene:

Ien Skrivelse RRentemesterne tilhænde“ som

Forfatteren har for sig i Original, dateret Skan¬
derborg den 15de December 1633, heder det: DDer

er disse Dage antagen en Capelmester, hvilken Ca¬
pellet paa Slottet og Salen udenfor mit Gemak

skal indrømmes, naar han det begjerer, til at exer¬

*) Holberg har kun 1 Tønde Guld. I den 1637 i Kjøben¬

havn hos Bogfører Jørgen Holst udkomne Beskrivelse
over Brylluppet staaer ligeledes paa eet Sted, at He¬
stens Prydelse var paa en Tønde Guld æstimeret, men

paa et andet Sted i samme Beskrivelse tales om 3 Tøn¬

der Guld, og bliver tillige tilføjet, at der var en me¬
get stor Amethyst, som havde kostet 70,000 Rdir. og en

skjøn Saphir paa 80,000 Rdlr., som til Hestens Staf¬

fering skulde bruges og i Pänden sættes.“
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eere Musicanterne udi. Samme Capelmester skal

skaffes et Lossemente i Byen. Og skal Jacob Ørn
begive sig fra Frederiksborg til Kjøbenhavn med

Capelknabene, paa det forbemeldte Capelmester dem
kan have ved Haanden, naar han dem begjerer.

Musikanterne skal gives Penge, saavidt mueligt er,
paa det Capelmesteren kan holde dem i Tvang, naar

han dem vil exercere.“ I egenhændig Brev til de
samme, dateret Skanderborg 1ste Paaskedag 1634,

befaler Kongen: “I skal tale med Capelmesteren,

at han giver fra sig, hvad for Monstra der skal bru¬
ges udi de tvende Comoedier, som hannem tilskikket
er at ordinere, paa det Simon de Pas en Del og
Carl von Mandern det Andet kunde tegne, hvor¬

efter Christopher Svencke*) med hans Selskab med

Pappen sig kunde rette, og dermed giøre en Begyn¬
delse. Jeg sender herhos nogle Stykker frem, som

iblandt andre del kunde bruges. Der findes Kobber¬
stykker nok, hvorudi Mængden af Sligt findes.“

Den 5te Junii 1634 skriver han fra Rosenborg til

Canzleren og Rigens Marsk: Pat de skal befale

Herremændene, som forordnede ere til den Ballet,
at de flittigere end hidtil skeet er søge Dandseskolen;

dernæst befale dem, som Heste holde, at de tage
*). Christopher Schwenke kaldes i Triumdbus nuptialis Da¬
nicus, Copenhagen 1648. 47, sir g. 98, kongl. “ Ober¬

zeugmeister“, og i Danske Magaz. V. 211. “ Tøj¬
mester.
—
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Ordre af Printsen, naar og hvor de dem i Balgen,
Ring= og Koprenden skal exercere. Overskjænken
skal ansige Trompeterne, at der er altid nogle af
dem tilstede, naar forbemeldte Exercitier exerceres.“

Som Kongen i disse Skrivelser viser den megen
Omhu, for at tilvejebringe Orden og Anstand i de

til den forestaaende Fest bestemte Forlystelser og

Morskaber, saa kunde man nok slutte sig til, at han
ogsaa viste sig forsynlig og eftertænksom i Poster,

som vedkom Oeconomie og Politie ved denne Høitid.
Man læse f. Ex. følgende egenhændige Brev, Ren¬

temesterne tilhænde, dat. Skanderborg 1634, den
3die April. * Der skal i denne Maaned brygges
godt stærkt Øl i en temmelig Ovantitet til de gemene

Folk, som komme ind med de Fremmede; hvilket
destobedre skee kan, aldenstund der ingen Flode skal

udrustes til at conbojere Bruden ind i Riget, uden
Arca Christiani og nogle Iagter, som skal møde i

Beltet. Øllet skal saaledes med Humle forvares,

at det kan holde sig i Heden, og at man kan forfri¬
ske det med fersk Øl, naar man det behov haver.
Det gemene Folk skal spises udi adskillige Lossemen¬

ter, eftersom hosføjede Designation udviser, og med
Verterne fortinges, hbad de paa hver Person skal

have til Kost om Dagen, saa og hvor mange Potter

Øl og Vin han skal om Dagen have paa Manden.
Hø og Havre, saa og Strøelse, skal dennem af Slot¬
tet forskaffes; saa at de dermed Intet have at skaffe.
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Sengeklæder forskaffe de dennem, hos hvem de blive

indloseret.“ Den i denne Skrivelse af Kongen paa¬

beraabte Designation, der fulgte med som Bilag,

er ogsaa skreven med hans egen Haand, lige til Ud¬
skriften, som heder: Fortegnelse paa de Frem¬
mede, somere budne. Her er Fortegnelsen:

Hertug Friderich af Holsten kommer paa Keiserens
vegne. Han tager udentvil sin Gemal med. Til

ham, hans Gemal, Kammerjunker, og Fruen¬
timmer haver man Raad til paa Slottet; mens

til hans Herremænd og Gesindeken vil der holdes
Lossementer i Forraad.

Kongen af Hispaniens Gesandt kommer med en sex
Personer at ligge paa Slottet. Til Folket vil be¬

stilles Lossement.
Kongen i Frankerigs Gesandt med ligesaa mange
Folk kommer at ligge paa Slottet; til Folket vil

bestilles Lossementer i Byen.
Kongen i Engellands Gesandt kommer, med lige

saa mange Folk paa Slottet; men til Folket, som

uden Tvil blive mange, vil bestilles Lossementer.
De tvende Dronninger i Sverrigs Gesandt kommer

at ligge paa Slottet med en stor Del af deres

Folk; dog er at formode, at de komme stærk, vil
der ogsaa bestilles til dem Lossement.

Kongen i Polens Gesandt kommer paa Slottet at
ligge. Hans Folk kan bedst ligge i gammel Hov¬
mesters Gaard.
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Bagde den unge og gamle Churfyrstinde med Chur¬
fyrstens Sønner og Fruentimmer komme paa
Slottet at ligge; men til deres Folk og Heste vil

bestilles Lossement i Byen.
Hertug Philip af Holsten med hans Gemal og
Fruentimmer, item de unge Herner af Sønder¬

borg, komme paa Slottet at ligge; men til deres

Folk vil der bestilles Lossement i Byen.“
Denne her anmeldte Hærskarers Mangfoldig¬

hed ankom da ogsaa, som berammet var, til Bryl¬
luppet.

Den allerførste af de Fremmede, som indfandt
sig i Kjøbenhavn, var den franske Gesandt Clande
de Meme, Greve d'Abaux, som ankom den 14de

August. Derpaa kom den 16de den polske, Nicolaj
Korff, en født Liflænder, Castellan i Venden. Den

27de den spanske, Marqvis de la Fuente. Den 5te
September den svenske, Rigsraad og Præsident i
den Dorptske Hofret, Peder Sparre. Endelig den

23de September Hertug Friderich af Holsten=Got¬
torp, som vi har hørt af Kejseren var beskikket til

at beklæde hans Sted ved Bilageret.
Blandt disse Gesandtere er Grev d'Avaux en
af de navnkundigste. Han har i den franske Histo¬

rie et godt Rygte som en duelig Statsmand, der

meget blev brugt i Rigets Anliggender. Ved sit her¬
værende Ophold anbefalede han sig i en vis Hen¬
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seende ikke meget hos Kongen. Hans Rangsyge og
Paastaaelighed om Præeminents for alle andre Ge¬
sandtere, Kejserens undtagen, gik indtil Yderlig¬
hed *)

Følgen af denne Rangstrid, som Christian og
hans Ministre slet ikke formaaede at bilægge, var,

at den spanske Minister, under Paaskud af et nød¬
vendigt Ærende til Tydskland, rejste bort før Bryl¬

luppet, og den svenske, under Paaskud af Hofsor¬
gen i Anledning af Gustav Adolfs Død, ikke viste

sig offentlig. Slange mener ogsaa, pag. 781, at
Kongen for sildig fortrød, at han havde indbudet

saa mange store Potentater til denne Højtid, da i
slige Forsamlinger gjerne plejer at opkomme Strid
om Højheden, som Enhver paa sin Maade stræber

at overspænde. Ja det gik saavidt, at, som Ogier
selv fortæller, var Kongen, i Anledning af denne
Rangstrid, den første Bryllupsdag ikke ved Taffelet.
Grev Dabaux havde en Charles Ogier til sin

Gesandtskabssecretair, som har udgivet en høist in¬
teressant Beskribelse ober denne Formæling i sin Bog,
kaldet: Caroli Ogerii Ephemerides sive Iter Dani¬

cum, Svecicum, Polonicum. Cum eflet in comitatn

*) At han ikke var den eneste franske Minister, der var

beladt med denne Etiqvettesyge, det erfarer man, naar

man enten læser ovenanførte Memoirer om Courmesöin
eller seer hen til hvørledes det gik Resident Wibe 5
Stockholm 1636,
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ilustrill. Claudi Memmii Comitis Avauxii, ad Septen¬
trionis Reges extraordinarii Legati. Lutetiæ Parisiorum

1656. 8bo.

Gesandtens Indtog beskriver Ogier saaledes
(efter Professor O. Wolfs Oversættelse i Morgen¬

posten 1791. S. 775 o. f.):
*Da vi vare en Mil fra Staden, kom os om¬

trent tre Hundrede imøde til Hest, og bag dem en

kongelig Karet, hvori der sad to Herrer af den for¬
nemste Adel, nemlig Rigsraad Christopher Ulfeld

og Corfitz Ulfeld, hvilken vel endnu ikke var Rigs¬
raad, men formedelst sin Forstands og Skabnings

Ypperlighed med rette kunde gjøre sig Haab om de
højeste Embeder og Værdigheder, som nogensinde

kan erholdes i Dannemark. Han havde allerede et
godt Pant derpaa, thi han var forlovet med en af

Kongens Døttre. Jeg har aldrig seet Nogen, der
obergik denne Mand i smuk Udseende og indtagende

Væsen. Kongen af Dannemark kunde, i mine Tan¬

ker, ikke vise os sin Bevaagenhed paa nogen fortrin¬
ligere Maade, end ved at give Ambassadeuren Corfiz

Ulfeld til Opbartning; thi han bar hans Marskal,
og kom næsten ikke fra ham. Efter Velkomst=Com¬
plimenterne steeg Ambassadeuren ind i samme Vogn

og tog Hr. Noyer til sig. Jeg og Residenten Vibe

bleve i Ambassadeurens Vogn. I enhver af de føl¬

gende Vogne sadde to til tre af vort Følge, og til¬
sidst kom en lang Række af vore Bagage=Vogne.
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Der bar en stor Mængde Tilskuere ude paa Fælleden,
thi der kommer just ikke tit franske Ambassadeurer

til dette Land. Da vi kom i Porten, bleve tre Ka¬

noner affyrede, og selv de kongelige Prindser saae
os fra Volden af. Paa Gaderne stode Borgerne i
Gevær, og en stor Mængde fornemme og andre vel¬

klædte Fruentimmer stode i Vinduer og Døre for at

see os. Kongen selv tillige med hans Canzler saae
os fra det kongelige Taffel=Gemak.
23.

Vistege op i det kongelige Slots øverste Sal,

fordi Ambassadeuren helst vilde logere der for Ro¬

lighed skyld. Alle Værelser vare prydede med smukke

Betræk og Himmelsenge, og Aftensmaaltidet var
strax færdigt. Tolv Adelsmænd, som kunde tale

Fransk, vare udsøgte til Ambassadeurens Tjeneste,
og disse bare Retterne frem paa Bordet med blottet

Hoved. Jeg vil ikke opregne alle deres Navne, jeg
vil kun sige, at Storcanzlerens Svigersøn, Joachim

Beck, Lehnsmand over Bøvling i Jylland, var i de
tre Magneder vi opholdt os ved det Danske Hof,

Gesandtens Oberskjenk. Tilligemed Oberskjenken

gjorde en anden af de Krabbers Familie Opbart¬
ning, som dertil havde en Stav i Haanden. En
tredie skjenkte Vand, en Bestilling, som forhen ei

havde været brugelig. Thi her hedder det som i
Holland:

Hvo skulde saadant troe? de svæve midt i Vande,

Og drikke dog, o Douzal aldrig Vand¬
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En anden skar Madenfor og smagte paa den, og

havde et stort Forraad af Knive, Gafler og Skeer
liggende hos sig, han hedde Steen Bilde. Der vare

ogsaa to eller tre Rosenkranzer nærværende. Iblandt
dem bar kun En, som ikke forstod Fransk; han gik

bort saasnart ya1 havde baaret Retterne ind, fordi
han undsaae sig over at han ei kunde tale med os.

Jeg kan bevidne, at enhver af de tre Brødre, Knud,

Lauritz og Corfiz Ulfeld, tale sex til syv Sprog me¬
get godt, og forstaae endnu flere. Vor Gesandt¬

skabs=Præst kan ogsaa bevidne hvor mange lærde

Theologer han har fundet i de Rosenkranzers Fa¬
milie, og hvor stor Duelighed de besidde i geistlige
og verdslige Videnskaber. At der ogsaa findes

mange og store Mathematikere iblandt dem, kan in¬

gen drage i Tvibl, som erindrer sig, at Tycho Brahes
Aand endnu stedse boer der. Jeg beretter desto hel¬
ler hvad rosværdigt jeg har fundet i Dannemark,
paa det man ei skal nægte mig Tillid, naar jeg siden,

til Sandhedens Skjerv, skulde sige noget mindre
behageligt om Jordbundens Beskaffenhed eller visse

anstødelige Sæder.“

Vi vil lade Ogier efter samme Oversættelse be¬
rette os det Omstændelige ved Ministerens tvende

Audientser hos Kongen den 22de August og den 7de
Septbr. Den første Audients beskrives saaledes:

Klokken 9 den 22de August forsamlede sig over
tredive Hoffolk i Ambassadeurens Værelser, for at
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ledsage ham til Audientz hos Kongen. Kongen stod

i et stort Værelse, og lænede sig med venstre Haand

paa et Bord. I nogen Afstand fra ham stod den
kongelige Canzler Christian Friis, som har den høje¬
ste Ærespost i hele Riget, efter ham komme de ød¬

rige Rigsraader, og iblandt disse den tydske Canzler
Johan Rebentlod. Thi der ere tre Canzlere ved

dette Hof. Den første hedder den kongelige Canzler,
den anden Rigscanzleren, og den tredie den tydske.

Bag ved Kongen stode hans to naturlige Sønner,
Christian og Hans Ulrik, og hos dem Oberkammer¬
herren. Da Ambassadeuren traadde ind og bukkede

sig tre Gange, gjorde Kongen ham, med aftagen
Hat, ligesaa mange Forbøjninger igjen, gik ham

fire Skridt imøde og rakte ham Haanden. Am¬
bassadeuren holdt sin Tiltale paa Ita iensk, fordi
han vidste, at Kongen især fandt Behag i dette

Sprog. Johan Reventlov, en meget anseelig Herre,
fik af Kongen Befaling at svare Ambassadeuren; og
derpaa kyssede alle vi, som vare i hans Følge, Kon¬

gens høire Haand. Efter Maalti) saae vi Kongen
mønstre en Trop Ryttere fra Fyen.“

Den anden Audients fortælles paa følgende
Maade:

Den 7de September lod Kongen vor Ambas¬

sadeur bide ved Ulfeld, at han vilde være i Haven

efter Middags=Taffelet, dersom Ambassadeuren vilde

forføje sig derhen. Klokkeg to indfandt han sig alt¬
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saa med to af os i Haven, hvor Kongens Sønner,
Christian og Hans Ulrich, modtoge ham. Kongen

spadserede allene og gik Ambassadeuren lige imøde,
hvilken gjorde ham en dyb Forbøjning, den han

igjen hilsede med et Buk. Kongen satte Hatten
paa, og Ambassadeuren gjorde det samme; os hil¬

sede Kongen ligeledes med Hatten, da han saae os

komme. Ambassadeuren talte Italiensk, og sagde,
at dette var en glad og lykkelig Dag for ham, paa

hvilken han havde opnaaet en saa ønsket Lejlighed,

at tale med Hans Majestæt. Kongen svarede paa
Latin, og derpaa blev. Samtalen fortsat i dette

Sprog. Vi traadde tilbage, og Kongen førte Am¬
bassadeüren i et lidet Lysthüs, som havde Vindver

kundt om, hvor der stod nogle Konfiturer paa ek
Steenbord, hvilke Kongen satte for ham. Derpaa

førte han ham ind i en fiirkantet med Skilderier
prydet Sal; under hvilken Kongen plejede at op¬

stille sin Hofmusik. Da vi kom, hilsede han os igjen
naadig, og blev staaende tilligemed Ambassadeuren
midt i Værelset. Paa engang lod sig en fuldkom¬

men saavel Vocal= som Instrumental-Musik høre.
Denne pludselige og uformodentlige Forlystelse hørte

vi med Forundring. Lyden kom igjennem forskjel¬
lige Lufthuller til vore Øren, og syntes snart at
være nærved, snart langt borte. Ambassadeuren

roste imidlertid med Fornøjelse denne yndige Opsin¬
delse, som Kongen selv var Stifter af, og bi søgte
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at tilkjendegive Hans Majestæt, som undertiden saae

hen til os, det samme med vore Øjekast. Naar Mu¬

siken undertiden standsede, gik Kongen op og ned
med Ambassadeuren, og talte med ham uophørligen,

som om Latinen havde været begges Modersmaal.

De begyndte med ligegyldige og skjemtsomme Ting,
og kom endelig til de alvorlige og vigtige Sager,

som angik det nærværende=Gesandtskab. Kongen
sagde blandt andet, som Ambassadeuren siden for¬

talte mig, at han højligen misbilligede Hertugen af
Orleans Opførsel imod Kongen af Frankrig; enten

fordi han meente det af Hjertens Grund, eller fordi
gode Fyrster ikke finde Behag i fremmede Under¬

saatters Rebellion, for Exemplets Skyld. Han
sagde derhos, han vidste hvor meget godt den aller¬

christeligste Konge havde bevist sin Broder; og for
at understøtte sin Mening ved egen Erfaring, til¬

føjede han, han havde af alle nu levende Konger re¬
gjeret længst, og ikke allene det, men han havde

endog næsten i alle Kongeriger og Fyrstendømmer
seet tre regjerende Herrer opkomme efter hinanden,

hvilke han selv opregnede. Da Ambassadeuren havde
talet i to Timer med Kongen, yttrede han Frygt for

at en saa lang Samtale skulde falde Hans Majestæk

besværlig, men Kongen forsikkrede ham adskillige
Gange om det Modsatte, og sagde endelig til ham

ved Afskedstagelsen, han skulde kun dende sig til

ham selv, hvis han fandt Vanskeligheder i sine Un¬
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derhandlinger med Ministrene. Med disse Ord led¬
sagede han Ambassadeuren lige til Salsdørren, og
trykte ham nogle Gange i Haanden. Da vi gik

bort, og steg til Vogns, morede den nys nævnte,

usynlige, men vist ikke ubehagelige Musik, os end¬
nu en Tidlang. Kongen af Dannemarks udmær¬
kede Yndighed og Blidhed fortjener endnu denne

offentlige og hæderfulde Tilstaaelse, at han er lige
saa ophøjet over alle andre Mennesker ved sine per¬
sonlige Fortjenester, som ved den kongelige Maje¬

stæts Glands. Han er af meget anseelig Væxt, som
dog ikke er vanziret ved sin Størrelse, af dejlig An¬
sigtsskabning, undtagen at et Flinteskud engang har

slaaet ham to Tænder ud. Dog ej selv dette klæder

ham ilde, men tjener meget mere til et bestandigt

Mindestegn paa hans Tapperhed. I øvrigt er han,
uagtet han allerede dengang bar over 57 Aar gam¬
mel, saa munter, at han endnu er rask og smidig

til alleslags Legemsøvelser. Dette udviste han dag¬

lig, saa længe vi bare i Kjøbenhavn; thi han staaer
op om Morgenen Klokkenttre; Klokken fem øver

han sig i Riden og Karusel tilligemed sine Prindser,

hvilke ligeledes ere overmaade kjekke og flinke, og
kappes i Legemsøvelser med Hoffolkene. Efter Mid¬
dagsmaaltidet iføre de sig Harnisk, og gaae løs paa

hinanden med Lantser, eller de søge at hærde sig ved

anden Veddestrid og Krigsøvelse.“
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Hvad nu selve Bryllupsfesten angaaer, da er
dette den korte Dagbog derover:

Den 5te October var Vielsesdagen og den
første Højtidsdag. Om Formiddagen bleve 12

Adelsmænd slagne til Riddere af Elefanten. Om
Eftermiddagen forrettedes Vielsen af Doctor og

Prof. Theol. i Sorø Christianus Matthiæ. Der¬

paa blev Brudeparret ledsaget til Brudesengen,
som de satte sig paa, og blev da Bruden af en

saxisk Geheimeraad i Churfyrstens Navn overant¬
vordet til Printsen hendes Brudgom. I Brud¬

gommens Navn blev herpaa svaret af hans Mar¬

skalk Dinys Pudevels. Efter disse Ceremonier
tractertes med Vin og Confect. Om Aftenen blev

holdet Maaltid fra Klokken 8 til 12 og derpaa gik
Dandsen an. Ved Klokken 3 Slet efter Midnat
gav Kongen med en Fløjte et Tegn, og et stort

Fyrværk blev antændt. Dette bestod efter den

trykte Beskrivelse deri: ÆEt meget stort Billede
holdt en skor Pille i sin højre Haand; noget her¬

fra vare andre Piller satte omkring, og gik saare
godt af. Vare og i Jorden nedsatte mange store
Stykker fulde af Raqvetter og andre Fyrsværme,

som spillede indtil der faldt heftige store Skud og

—

Slag efter “ *)
*

—

*) Paa den i Kobber stukne Afbildning af dekte Fyrver¬
kerie læser man neden under: Christopborne Swenckins

G
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Den 6te October blev til Middag intet offent¬

lig Maaltid holdt. Enhver af de tilstedeværende

Gesandter blev tracteret i sit eget Gemak. Klokken
3 om Eftermiddagen blev af Christ. Matthiæ atter
holdt en Prædiken i den store Sal paa Slottet.

Efter Prædikenen knælede det høje Brudepar paa
en Skammel, og fik Præstens Velsignelse. Da det
bar forbi, blev der sat et Bord, hvorpaa Foræ¬

ringer og Skjænk til Brudeparret blev lagt. Førsk
fik Printsessen sin Morgengave sig overantbordet

med tilbørlig Ceremonie, hvorefter paa Printses¬
sens Vegne ved en offentlig Oration Hans print¬

selig Naade blev betakket.“ Derpaa fulgte Kon¬

gens Brudegave, som bestod i en Diamant Hals¬
kjæde af Værdi 100,000 Rdlr. Den kejserlige Am¬

bassadeurs Skjænk var en Perle=Halskjæde, bur¬
deret til 10,000 Rdlr. Den polske Gesandts en

Kjæde og et Klenodie, besat med Rubiner og Dia¬
manter. Den svenskes et Klenodie af Diamanter.

Den franske mødte ikke ved denne Act; han fore¬

gav, det bar ikke Mode at give Skjænk, og han
havde ikke af sin Konge modtaget nogen Præsent
dertil *).
—

jæntor inventor. Denne Christopher Schwencke forekom
den kongl. Ordre her ovenfok pag. 85.

*) Ogier erklærer sig desangaaende saaledes; AAbfuit
Galliæ legatus, qvia suus rex, hujus woris nescius, qvi

avud Gallos, Italos, atqve Anglos in plebejis tantum
nupriis receptus est, donarium sponsæ non destinaverat.“
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Om Aftenen Klokken 8 gik man til Taffel, og

efter Bordet dandsedes til Klokken 3 om Morgenen.
Den 7de October blev holdt stort Middags¬

gjæstebud, og gik det da saaledes til som Slange

beskriber. * Klokken 4 om Eftermiddagen blæstes
tilbords med 24 Trompeter og 2 Herpuker. Ved

Taffelet havde denne Gang den kejserlige og de

tvende kongelige Gesandter, den franske og den

polske, de øverste Sæder. Efter dem Churfyrstin¬
den og hendes Sønner, siden Hertug Fridericus,

Hertuginden af Holsten, og de holstenske Hertuger
af Glücksborg og Sønderborg, samt tre andre

Herrer. Printsen sad samme Dag, som Vert paa
sin Hr. Faders vegne, paa den højre Side af den

kejserlige Gesandt, og Printsessen imellem si1 Fru

Moder og sin Fru Søster Hertuginden af Holsten.
Efter Maaltidet blev holdet først en Dands eller

Ballet, siden en Masqverade, og endelig adskillige
Slags Operaspil og herlige Digte sjungne og spil¬
lede; hvilke sidste Slags Lystigheder bleve og i efter¬

følgende Dage med stor Glæde og Herlighed ved¬
ligeholdte.“

Efter adskillige Scener og Optrin, som her
ikke ere nævnte end sige beskrevne, endtes Høitide¬
lighederne ved et stort og stolt Carousel, hborom

Ogier, og efter ham Professor O. Wolf, har gibet
efterfølgende Underretning:
G2
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* Den 23de blev Carousellet aabnet, i hvilket
Kongen og hans Søn, den udvalgte Prints, indlod
sig med alle. Det blev holdt med stort Pomp og

Højtidelighed. I Byens smukkeste Gade (paa
Amagertorv), der var omringet med smukke Huse,
bleve Skrankerne satte, Buer oprettede, og Rin¬

gen ophængt. Ambassadenrerne, samt Printserne
og Printsesserne, stode i Vinduerne og saae til:

Almuen udbredede sig rundt om, og paa behørige

Steder skilledes Vagten. Kongen og Kronprind¬
sen, som bandt an med Alle og Enhver, traadde

først ind i Skrankerne, de vare i Dag iførte ro¬
mersk Keiserdragt, saaledes som Marcus Aurelius

er afbildet paa de gamle Mynter; foran dem red
Paukere og Trompetere. Derefter kom fire Mar¬

skalker, iblandt hvilke vare to Hertuger af Sønder¬

borg. Dernæst kom otte Personer til Hest, hvilke
bare Sindbilleder og Tankesprog, saavel paa deres

Landser, som paa deres Stave og Skjolde. Der¬

efter tre eller fire Triumphvogne med et eller to
Spænd Heste, af hvilke nogle skulde forestille vilde

Dyr og vare iførte alleslags Huder. Paa disse
Vogne kjørtes der Haver, Bjerge, Floder, Skibe,
Galejer med Matroser og Sluproere; end videre
Templer og Skuepladse med Sangere og Musikan¬

tere, samt al Slags Strengeleg, der. var saare
lystelig at see og høre. Især behagede det mesk

at see tre og fire sammenspændte Heste vende sig

101

saa færdig frem og tilbage, som om de kun havde

været et Spænd eller enkelt hver for sig.
* De første, som indlode sig med Kongen og

Kronprindsen af Dannemark, vare to saxiske Her¬

tuger. Paa deres Vogn viste sig Elskovsguden,
omringet med alleslags Krigsrustninger og Sind¬

billeder paa Konster og Videnskaber. Dernæst
fulgte Prints Friderich, Kongens anden Søn, hvis

Vogn blev trukken af en Elephant; Bajazeth ind¬
sluttet i et Bur viste sig paa samme Vogn. Der¬

næst den hele danske Adel, inddelt i visse Skarer,
nogle i Vogne, andre til Hest, tilligemed deres
Fnmilie=Vaabner, Sindbilleder Tankesprog, og

Udfordringer, hvilke de kastede ud iblandt Folket,

og som vilde blive alt for vidtløftig at fortælle.
Dette Carousel varede fra aarle om Morgenen til

seent ud paa Aftenen; og siden Ingen havde spist
til Middag, bleve de Alle herlig beværtet i Kongens
Have, hvor der bar anrettet et Aftensmaaltid.

*Den 24de October erholdt jeg først den længe

attraaede Lejlighed at tale med Kongens Døttre,

hvilke jeg allerede tit havde seet i Kirken og anden¬
steds; de vidste ogsaa, at jeg var yndet af Corfiz
Ulfeld, der var Printsesse Leonores Brudgom. De

kaldte først paa mig, at jeg skulde tiltale en Da¬
me, som stod hos dem, paa Fransk. Dette gjorde

de af ejegod Venlighed, blot for at indlade sig i

Samtale med mig; thi den Greoinde, jeg bar kaldt
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hen til, kunde ikke svare mig paa Fransk; men
seiv talede de Sproget med stor Færdighed, og
med en særdeles yndig og behagelig Accent. Her¬

tug Philips Gemalinde lod mig spørge ved en
Tolk, om hun var klædt efter den franske Mode.

Jeg svarede Ja, skjøndt jeg ikke synderlig forstod

mig paa Pyntens Finheder. Er jeg, spurgte hun
fremdeles, ret friseret paa Moden: bruger man

nu saadanne Halsklæder? passer en saadan Klæd¬
ning: synes de godt om denne Farve? hun vendte
imidlertid Øinene fra Caronsellet, og lod mig be¬

tragte hendes hele Stads. Ulfeld, vor Tolk, sagde
mig ved denne Lejlighed, at hun havde en Datter,

der var den smukkeste Printsesse i hele Tydskland;
men hun havde ei taget hende med formedelst hen¬
des spæde Alder.
* I Dag viste Hertugerne af Sachsen sig i

Skrankerne igjen i Bjergmands Dragt. I mine

Tanker har jeg aldrig seet et behageligere, eller
bedre udtænkt Syn. Der blev et Bjergværk be¬

arbejdet. Derhos vare der Bjergfolk at see, som

paalæssede og bortførte de afhugne Stykker, og til¬

lige rykkede skarevis frem med en lislig Musik, der
tonede trindt om.
29

Den 26de October blev endnu Carousellet

fortsat indtil Midnat (den 25de blev Kammerherre
Thotts Bryllup holdt med megen Højtidelighed) og

saaledes havde detke Ridderspil Ende. Ved ind¬
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brydende Nat blev der dandset i en stor Sal, og

siden blev der, i en talrig Forsamling af Caval¬

lierer og Damer, uddelt Præmier til de bedste Ca¬

rousel=Riddere. Dette skede med megen Høitide¬

lighed. De fire Marskalker gik foran med deres
Stabe, og havde Pouker og Trompeter efter sig.
Rigsmarskalken bar en Fakkel i høire Haand, og

en med Ædelstene besat Krands, der var bestemt
for Sejervinderen, og med den anden Haand førte

han den tydske Canzler Johan Reventlou, som
ligeledes bar en Fakkel i den venstre Haand.

Denne var formedelst sit smukke Udseende og for¬
medelst sin Veltalenhed ligesom Dannemarks Mer¬

kur og Hoftolk. Begge gik tre Gange dandsende
omkring Salen, som om de vilde udsøge den bær¬

digste til den forestaaende Bestilling. Endelig bleve
de staaende forved Kongens anden Datter, den

uforlignelige Leonore, og overrakte hende Krand¬

sen, hvilken hun skulde skjænke Sejervinderen. De
toge hende derpaa begge ved Haanden, og førte

hende hen til Sejervinderen, hvis Sted de havde

udmærket sig. Canzleren tiltalte Sejervinderen,
og roste hans Færdighed i en zirlig Tale, af hvil¬

ken Slutningen var, at denne Pris var ham til¬
tænkt og skjænket efter Kongens og Damernes
Dom. Derpaa takkede denne Kongen og Damerne,
enten selv eller ved en Ven. Dernæst dandsede

han med den Dame, som havde overrakt ham Be¬
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lønningen, hvorved begge de nævnte Herrer gik
foran og bare Faklerne. Den første Belønning
blev givet til den, som bedst havde truffet Ringen
med Landsen. Det var Hertugen af Sachsens
Vaabendrager, en Herre von Karlowitz (og saa¬

ledes nævnes her fremdeles, hvo der fik Præ¬
mierne). De, som ikke toge Deel i denne Hand¬
ling, drak imidlertid tæt.

* Omendskjønt det nu allerede var mørk Nat,

blev der dog opført et meget krigersk Skuespil.
Midt i Slotsgaarden vare opførte Træskranker, tre
Fod høje. Ved disse skode tyve med Pantser væb¬

nede Adelsmænd til Fods med Landser, lige over
for hinanden. Det første Par var Prints Fride¬

rich, og Kongens naturlige Søn Christian Ulrich.

Dernæst kom et Par efter et andet, og ethvert blev
fremført af en Marskalk. Først strede de med Land¬

ser og siden med Sværdet. Efterat de havde fæg¬

tet enkeltvis, gik begge Skarer tilhobe løs paa
hinanden, dog saaledes at Skrankerne vare imel¬

lem dem. Imidlertid blev der givet en stærk Salve
af Soldaterne som vare trukne op paa Slots¬
gaarden. Alt dette havde Udseende af et virkeligt

Feldtslag. Thi selv i Skrankerne bar der paa en

meget konstig Maade anbragt Krudt, som pkudse¬
lig foer op, og begyndte at sprude og lyne. Prints

Friderich blev uforsagt staaende i denne Ild ved

Skrankerne til allersidst, og han blev eensiemmig
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frem for alle erklævet som Sejervinder; han er¬

holdt ikke Sejeren ganske omsonst, thi hans Støvle

blev brændt, og hans Haar begyndte at geraade
i Lue.

Den 27de October holdt Kongen, Prindserne

og den fornemste Adel et Carousel i fuld Rustning
til Hest. Kongen, tilligemed de fem andre Anfø¬
rere, udholdt Carousellet med Alle og Enhver, og

viste sig ogsaa blandt alle som den raskeste og tæk¬
keligste. Ved dette Skuespil vare Ambassadeurerne,

Printserne, Hoffet, og hele Byen tilstede. Efter
ophævet Taffel begave de Tilstedeværende sig til
den store Sal, hvor Prisen blev uddelt til Sejer¬
vinderen, (her mældes Ceremonien som forhen;

Prints Friderich erholdt en kostbar Ring). Der¬
paa blev Belønningernes Uddeling for Ridecarou¬

sellet foretaget, da alle Dommerne og Tilskuerne
eenstemmigen tilkjendte Kongen den højeste Pris.
Men han lod den obergive til sin Søn Kronprint¬

sen, der næst efter ham havde kjæmpet tapperst.
En af de fornemste Seiervindere var ogsaa Knud

Ulfeld, den ældste af de ni rosværdige Brødre.

Denne svarede den tydske Canzler paa Fransk, der
tiltalte ham, ligesom allke de andre, paa Tydsk,

og anførte denne Aarsag: at næst efter hans Mø¬
dersmaal det Danske, som allene burde her¬
ske i Dannemark, holdt han mest af det Fran¬

ske. Jeg veed ikke, om han sagde dette af Kjær¬
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lighed til de Franske, eller af Had til de Tydske.
Men hvad Aarsag han end havde, aflagde han dog
derved Bevis paa sin Kjekhed. Thi der var faa

Franzoser, og derimod mange Tydskere tilstede.
(Nu blev der dandset under behagelig Musik, og

Skaalerne gik brav omkring). Kongen, som ej

ansaae det for fyldest, hvad man hidtil havde
drukken, lod et stort Guldkar bringe frem, hvil¬

ket to stærke Karle neppe kunde bære, og hvilket
bar ganske fuldt af Vin; dette blev sat paa en

Træskammel, hvorover der laae en linnet Dug.
Man kunde snart under denne Forretning ansee

ham som en Præst, der signede Vievandet. Der¬
paa lod han sig give ni Guldbægere, af hvilke et¬
hvert rigelig kunde slukke den stærkeste Tørst. Han

udbalgte sig derpaa otte af de Tilstedeværende til
at drikke med, og gav et Bæger til hver; men selv
øste han af det store Guldkar og dyppede endog

Fingrene deri. Da de alle havde drukken, lod

han sig give Bægerne igjen, og fyldte dem uafla¬
delig paa nye. Paa denne Dag endtes saaledes

hele Højtiden.“ Saavidt Ogier.
Vel maa det i Jørgen Holsts Beskrivelse, Re¬
gir Nuptie kaldet, hede: Æ End var det at for¬

undre sig over, at saadan en stor Højtid, hvor,

af mange Kongeriger og Lande, bar saadan en stor
Forsamling baade af høje og ringe Personer, Her¬

rer og Tjenere, blev fuldbyrdet i saadan Fryd,
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Venskab og kjærlig Enighed, at man ikke engang
hørte nogen Tvist, Kiv, Hujen, Skrigen, eller

Raaben paa Gaderne, eller anden Modtvillighed,
saa at man om Midnatstid, Lille og Stor, Fattig

og Rig, fri og sikker paa Gaderne kunde gaae og
spadsere, hvilket Hans Kongl. Majestæts af Gud

medfødte Forstand alleneste er at tilskribe, som
personligen haver forordnet og sat baade Ryttere
og Soldater til Vagt paa alle Steder i Byen,

og selv ofte om Midnatstid dem besøgt og reden
Ronden.“

Den Pomp og Pragt, Bram og Overdaad,

hvormed denne Formæling blev højtideligholdt,
kan man ellers betragte fra trende for Patrioten
ikke saa frydefulde Synspunkter.

Den første er den finantsielle, der strax for
Enhver er i høj Grad paafaldende, og som man

medrette saa meget desmere undrer sig over, da
Kongen forresten i sin hele Regjering og al sin

Færd er et Mynster paa Sparsomhed og den stræn¬

geste Oeconomie. Maaske kan man antage, at
han heri har handlet af politiske Grunde, og at

han har troet at ville imponere Fremmede ved at
vise dem Danmark i saa glimrende en Forfatning.

Den 2den Punkt er fra Sprogets Side. Det
synes at være ydmygende for Nationalsprogets

Hæderlighed, at alle de Skuespil, som skulde for¬

herlige denne Fest, bare paa tydsk Maal. Af saa
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dansk en Konge, som Christian var, kunde man
have ventet, at dansk Sprog var bleven hævet til

at være Hofsprog. Ihvorvel man paa den anden
Side maa tilstaae, at Galanteri mod de indbudte

Fremmede for en Del kan undskylde, at man ved

Hofforlystelser til deres Morskab betjente sig af et
Sprog, som de forstod, og som ogsaa halvvejs

har hjemme i Danmark. Det eneste Dansk man
støder paa i disse Skuespil, er et Par Udtryk i den

plattydske Bondecomoedie. — Her, i en Samtale
mellem to Bønder, Chim og Matz, gjør den sidst¬
nævnte sig meget til af sine Udenlandsreiser og

hvilke forunderlige Ting han har seet fremfor Hjem¬

fødningen Chim. Den Del af deres Dialog, hvori

de danske Ord forekomme, lyder saaledes:
Chim. Dat möten schnackske Lüde weesen.
Wo seen

se dog utt ?

Matz. Se seen recht lifhaftich uth asse Min¬
sken.

Chim. Wat eten se denn?

Matz. Se eten dar wat, dat heten se Köt,
unde supen dar Oelie tho.

Chim. Pfyl dat mot slim smecken.
Matz. Ne, vorwar, Chiml dat Ding dat

se Köt heten, dat smecket recht asse dat Flesck in
üsen Lande. Unde de Oelie, dat iss nich so en

Oelie, as men hyr upper Slabberteecken köft;
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wenn Du se smeckedest, Du skuldest nich anders
meenen, asse wennt Beer were.

Chim. Wor kregestu wat tho freten?
Matz. Hör dick man eens, woet my ging.
Dar qvam ick in en Huss, da sede de Weert:

Wat wil gy haar? Ick seede: Ick wil wat freten;
ick bin ein düdsck Keerl, unde hete Matz. So bald
asse man minen Namen nöemde, dat ick hete Matz,
da qvemen se daher stigen mit en groten Fat vull

Tüges, dat heeten se gammel Mats.
Chim. Wat is dat vor Tüch?

Matz. O Chiml du lövest nich wat dat nut¬
licke

Fretery is; man skulde wol de Finger darna

licken.

Den 3die Ankepost kunde, som det lader, den

historiske Muse med Føje fremføre. Saaledes læ¬
ser man nemlig hos Birkerod i hans Tractat de

causis deperditarum apud Danos antiqvi¬

tatum og derfra hos Professor Vedel Simonsen
i hans Udsigt over Nationalhistoriens

Kilders Skjebne S. 96, at til det Fyrvær¬
keri, som i Anledning af Formælingen skulde af¬
brændes, blev, efter Øvrighedens Ordre, fra Kjøb¬
stæderne og Kathedralkirkernes Foresatte gamle for¬

ældede Pergamentsbreve og unyttige Skrolder ind¬
leverede til Kjøbenhavn, og her gik de op i Røg:
hvad der blev tilovers slængte omkring paa Gader
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og Stræder, og enten brugtes af Bogbinderne eller

andendtes af Kjerlinger til at binde om deres Rokke¬

hoveder, med et Ord: gik tilgrunde.
Birkerod kan ikke omtale denne Begivenhed

uden inderlig Harme, og man maa tilstaae, at

den er ikke lidet indignerende — hvis den er sand.
Vistnok er Birkerod en skjønsom og nøjagtig For¬

fatter, og han levede saa nær ved Tiden han be¬
retter om, at det synes at han heri endelig maatte
staae tiltroende. Han anfører ogsaa som Hjem¬

mel for sin Beretning, at han har hørt det for¬

tælle baade i Odense og i Kjøbenhavn, ja endog
af sin egen Fader.

Desuagtet er man beføjet til at drage Sag¬

set angaaende en saadan udgangen Befaling itvil,
og Treschow i Forkalen til sine Jubellærere har

uden al Tvil truffet den rigtige Maade at forklare

Sagen paa, da han antager, at det som blev øde¬

lagt af gamle Documenter, maa have været Ud¬

skuddet af det som i Anledning af Kongebrevet af
1622 var indsendt til Ole Worm til det antiqva¬

riske Studii Fremme. Da Folk saae adskillige
Pergamentsdocumenter at opbrændes og hvad der
ikke blev opbrændt, at trædes under Fødder paa
Gaderne, saa er maaskee —slutter Treschow —

den Sagn og Tale kommen ud, at man lod ind¬
samle gamle Documenter og Brevskaber for at op¬

ofre dem til Ilden.

III

Ogsaa opstaaer et Tvilsmaal imod Birkerods

Troværdighed i denne Punkt naar betænkes, at
man i Registranten i det danske Cancellies Arkiv

for disse Aaringer (1633—34) ikke finder Spor til

sligt et Rescript, hvorved der befaledes at indsende
Papir til Fyrverkeriet. Mueligen hører det her¬

hid, at under 26de October 1633 fik nogle Lehns¬
mænd Befaling, at de til Tøjhuset i Kjøbenhavn
skulde indsende hvad gammel forslidt Linned der
fandtes ved Slottenes Inventarier.

Christian som Fredsmægler i Trediveaars¬

krigen fra 1630—43.

Christians ved dette Mæglerembede udviste store
Klogskab og politiske Forsynlighed, hans utrættede
Taalmodighed og uafbrudte Vedholdenhed ere saa

tilstrækkelig documenterede og beroe paa saa utal¬
lige diplomatiske Vidnesbyrd, at derom har Histo¬

rien kun een Stemme. At hans ibrige Bestræbel¬
ser, al anvendt Anstrængelse uagtet, i saa mange
lange tunge Aar ingen Fremgang fik, og at Fre¬

den, som det udsuede og ødelagte Tydskland suk¬
kede efter, saa længe udebled, havde ikke sin Grund

i nogen Ufuldkommenhed ved hans Adfærd som

Mediateur. Det beroede paa Omstændigheder,
som slet ikke stode i Christians Magt.
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Hvad forresten Danmarks Stilling i disse 14
Underhandlingsaar angaaer, og hvad den danske

Regents Politik især havde at være opmærksom
paa, det har ingen Historieskriver saa kort og saa

mesterlig feemstillet som Hegewisch i sin Schles¬
wigs und Holsteins Geschichte unter dem Könige

Christian IV. S. 500 o. følg. Ved den Vending,
som den svenske Krig tog i Tydskland, blev den

Politik, som Danmark maatte iagttage, højst be¬

tænkelig. I Begyndelsen lod Lykken saa aldeles
at begunstige de svenske Vaaben, at den største Del

af Tydskland bar nær ved at blive om ikke en Pro¬
vints af Sverrig, saa dog afhængig af dette Rige.

Pludselig vendte Lykken sig, og det saae ud til at
blive en let Sag for Kejseren at blive uindskræn¬
ket Behersker af hele det romerske Rige. Men

heller ikke denne Tingenes Stilling blev af Varig¬
hed, og efter mangfoldige Afvexlinger og gjensidige

Sejre og Nederlag, Erobringer og Tab, vare begge

Parterne komne omtrent lige vidt; dog saaledes,
at det maatte synes at blive en uundgaaelig Følge,
at Sverrig fik betydelige Besiddelser paa tydsk
Bund, og Danmark derved en det i Magt over¬
legen Nabo.

Kongen havde saaledes ved sin Fredsmægling
følgende tvende Knuder at løse: 1) saavidt muligt

at sikkre Danmark for Sberrigs forestaaende Over¬
magt, og 2) at opnaae dette Øjemed uden dog ak

113

opofre Protestanterne og Ligevægten mellem Kejse¬

ren og Rigsstænderne. Christian var Konge af
Dannemark, ærlig Protestant, som Hertug af Hol¬

sten Medlem af det tydske Rige, meget nær beslæg¬
tet og besbogret med Churfyrsterne i Sachsen og

Brandenborg, med Hertugerne af Lüneborg og

Meklenborg, Morbroder til den ulykkelige Chur¬

fyrste Friderich af Pfaltz's Gemalinde o. s. v., saa

at mangfoldige forskjellige Interesser krydsede sige
g Synspunkterne vare saa uendelig vidt fra hin¬

anden divergerende, at det maa ansees for et Me¬
sterstykke af Skarpsindighed og Klogskab, at Kon¬¬

gen forstod i saa lang en Række af Aar at holde
sig paa denne slibrige Bane. Man kan frit sige,

at han her, ved at staae ved Politikens Ror, udviste
samme Kyndighed og Erfarenhed, som den bedste
Pilot ved at føre et skrøbeligt Fartøj paa Ocea¬

nets usikkre Veje. For Modvind maatte han la¬

vere og slaae lange Bugter; rasede Uvejr, maatte
han ligge stille og see Tiden an, og siden lade staae

til naar han havde Medbør og en god Kuling.
Fredsmæglingens vigtigste Perioder vare især
følgende:

I Aaret 1629 havde Gustav Adolf i Skrivel¬
ser til Kong Christian beklaget sig over de Kejser¬
liges Opførsel. Christian havde svaret, at dersom

Kongen af Sberrig vidste noget at angive, hvor¬
ved hin Misforstand imellem ham og de Kejserlige
H
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kunde hæves, vilde han gjerne hjelpe til af al

sin Evne. Deraf tog Gustav Adolf Anledning, i
en Skrivelse af 25de November, næst mange Tak¬
sigelser at foreslaae en Sammenkomst i Danzig i

Foraaret 1630, hvor man ved begge Parters Til¬
forordnede kunde, under Kong Christians Mæg¬

ling, søge at faae Tvistighederne bilagte.

1632 i Marts sendte Kongen Rigsraaderne
Tage Thott og Christen Thomesen Sehested til Gu¬

stav Adolf, som ved en sin Udsending havde fore¬
slaaet en nøje Alliance imellem Danmark og Sver¬

rig. De traf ham i hans fejreste og lykkeligste

Fremgang med Krigen, da han stod i Bairen for
Ingolstad. Deres Ærende var at forklare, hvor¬

for Kongen ikke kunde bryde sin med Kejseren 1629
indgangne Fred, og dernæst skulde de forhøre, om

Gustav Adolf gjerne faae, at Kongen af Danmark
lagde sig imellem, og hjalp til at mediere en god
sikker Fred i det tydske Rige.

1633, efter Gustav Adolfs Død, gjorde Chri¬
stian Fredsforslag saavel til Regjeringsraaderne i
Sverrig, som til Canzler Oxenstjerne i Tydskland.

Efter adskillige Vanskeligheder blev berammet, at

en Fredsforhandling skulde foretages i Breslau,

hvorhen Kongen sendte de tvende Rigsraader Otto
Skeel og Christopher Ulfeld samt Christopher von
der Lippe.
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Under 1634 skriver Slange S. 793: Kon¬

gens Omhu for at faae Freden igjenskaffet i det

tydske Rige, teede sig ikke mindre i dette end i det
forbigangne Aar. Her sparedes ingen Eftertanke
til gode Raad at paafinde, ingen Bekostning paa
Sendebud at forskikke, og ingen Agtsomhed til at

betjene sig af forefaldende Lejligheder. Men Tiden

bar endnu ikke kommen, som Gud havde beskikket
til saadant ønskeligt Verk, saa at de, som søgte
at forhindre Freden og forlænge Krigen, finge me¬

get større Fremgang, end Hans Majestæt, i deres

Ønske og Forsæt. Iblandt hvilke paa de Ebange¬
liskes Side Canceller Oxenstjerne vel var den for¬

nemmeste.“ Her har Slange ligesom fremsat den
Text, hvori han siden næsten i hele sin anden Tome

i Folio har Materie nok at prædike over. Themaet
er uudtømmeligt. Alletider bar det dog ikke de

Sbenskes Skyld, at Freden ikke kom istand. Det
sees f. Ex. i det næstpaafølgende Aar:
1635. De Sbenske, (fortælles nu) efter de¬
res sidste Nederlag, ønskte nu mere end tilforn,

at Fredsverket kunde blive drevet ved Kong Chri¬
stian. Og hvad ikke de Svenske ønskede, det øn¬

skede enhver af de ebangeliske Stænder og Bunds¬

fordante, gjørende Hans Majestæt af Danmark
den Ret, at han, som en højvis og billig Freds¬

mægler, behandlede Verkek äldeles ordentligen, saa
H2
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at Enhver kunde vide, hvad, han i saa Maade
havde sig til at forlade.“
I Aaret 1636 driver Christian paa Fredsver¬

ket ved sin højtbetroede Secretair Friderik Günther

tilligemed Christian Pentz i Wien, ved Christopher
von der Lippe i Dresden, og ved sin tydske Can¬
celliesecretair Hans Leonhard Klein hos Canceller

Oxenstjerne i Stralsund. Hos Regjeringen og
Rigsraaderne i Stockholm havde Kongen i samme

Ærende sin Gesandt Tage Thot.

1637 vare de Kejserlige ubekymrede om Fre¬
den, og de havde ogsaa Christian mistænkt for at
han alt for meget søgde Sberrigs og de betrængte

tydske Fyrsters Fordel, og ikke var det østerrigske
Hus saa bevaagen, som de ønskede.

I Aaret 1638 lod Kongen i Begyndelsen af
Martii Maaned sin Resident Peder Wibe i Stock¬

holm anholde hos den svenske Regjering, at, efter¬
som Kejseren og Churfyrsterne havde erklæret sig

ganske villige til Fred, og at ville sende deres Til¬
forordnede til visse Tid og Sted, de Svenske da

ogsaa vilde lade Fuldmægtige møde, og det i Lübeck
den 6te April.
Under 1639 intimerer Slange til de med ide¬

lige Afvexlinger, Modificationer og Gjentagelser
opfyldte uendelige Deductioner med disse Ord¬ AAk

Kongen hverken lod fattes paa Arbejde, Omsorg
og Bekostning paa Fredsverket, saa lidet i dette
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som forbigangne Aar, skal del Enhver kunne døm¬

me af det, som efter skal fortælles.“ o. s. v.
Efterat have bekjæmpet utallige Vanskelighe¬

der, og aflagt næsten utrolige Prøver paa Taal¬
modighed og Resignation bragde Kongen endelig i
December 1641 i Hamborg en præliminair Fore¬
ning istand. Ifølge denne skulde Kejserens Freds¬
underhandling begynde den 25de Martii 1642 med

de Svenske og deres Allierede i Osnabrück, og

med de Franske og deres Adhærenter i Münster.—
Men langtfra, at Udviklingen af Tragoedien der¬
for strax var forhaanden. Det varede endnu lige

til Marts 1643, inden, effer saa mangfoldige vidt¬
løftige Tid og Mennesker ødelæggende Forsinkelser,
udtænkte Chieaner og urimelige Ophævelser over

Smaating, omsider Ratificationsinstrumenterne in
optima forma bleve udvexlede i Hamborg, og den
11te Julii samme Aar ansat til Congressens Aab¬

ning i Osnabrück og Münster. Og saa varede
det endda over et Aar endnu inden Congressen vir¬

kelig blev aabnet.
Det danske Gesandtskab, som i Aaret 1643
afgik til det berammede Møde i Osnabrück, be¬

stod af de tvende Rigsraader Just Høg og Gregers
Krabbe, og dem bleve tilføjede de tvende lærde
Raader Dr. Christopher von der Lippe og Dr. Lo¬

rents Langerman. De holdt deres Indtog den Ste
September med megen Pragt. De havde med sig
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en Marskalk, 12 unge Adelsmænd, 6 Drabantere
med Hellebarder, og ialt 103 Personer i deres

Følge. Gesandternes Instrux, dat. Haderslev den
17de Juli 1643, er aftrykt hos Slange S. 1163¬

1170. Men det bar saaledes af Forsynet beskjæ¬
ret, at hverken de lærde eller ulærde danske Raa¬

der fik Lejlighed til at lægge Negocieretalenter for
Dagen.

Om den nysnævnte Instrux, som Kongen gav

Gesandterne med, har Hegewisch (l. eit. S. 518)
anmærket, at den udentvil har været hemmelig.
Slange har ikke taget i Betænkning i sit Verk om
Christian den 4de at fremlægge det for hele Ver¬

den. Man seer deraf, at det ganske rigtig var
Christians Villie, at hans Gesandter skulde lægge

alle Aarer ombord, for at forhindre, at Sverrig
hverken erholdt Pommern eller nogen anden Pro¬

vinds i Tydskland. Men hvad bevægede Kongen
til at give sine Gesandte denne Befaling? Var

det Misundelse? Det er hvad de svenske og nogle

dem eftersnakkende tydske Skribentere paastaae. De

glemme nemlig, at han i denne Fald handlede som
Konge af Danmark, og handlede efter saadanne
politiske Grundmaximer, som en Monark skylder

sit Folk og sine Efterkommere uafladelig at have
for Øje. Danmark og Sverrig, to. Nabostater,

som ofte havde kriget mod hinanden og fremdeles
maatte kunne tænkes at rage i Strid sammen,
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havde hidtil saa omtrent kunnet holde hinanden

Stangen lige. Nu skulde Sverrig paa een Gang
erholde saa stor en Tilvæxt, skulde faae saa be¬

tydelige Stykker af Tydskland som Pommern,
Wismar og Bremen, Lande der ikke allene ved de¬

res Folkemængde, Rigdom, Handel og Sejlads
næsten gjorde Sverrig eengang saa mægtigt til,

som det var, men ogsaa tillige vare saaledes be¬

liggende, at de Svenske fra dem af kunde angribe

Danmark fra flere Sider af; — ja have Herre¬
dømmet over Østersøen i Perspektivet. Pufendorf

selv tilstaaer (lib. XV. pag. 543), at de Svenske

strax blandt de store Fordele af Pommerns Besid¬
delse især havde den for Øje, at derfra kunde de i

en Haandevending overfalde Danmark. Og en

Konge af Danmark, som hans Lands Sikkerhed
og Folks Uafhængighed ligger paa Hjerte, han

skulde ikke betjene sig af ethvert Middel, for, om
muligt, at afvende slige Farer: Man roser med¬
rette Friderik den 2den at han ikke vilde taale, at
Østerrig fik en lille Tilvæxt ved et Stykke af Bai¬

ren, der dog i den politiske Vægtskaal ikke synder¬
lig kunde gjøre til eller fra; og Christian skulde
rolig lægge Hænderne i Skjødet og see paa, at en

Nabo, som han med Føje kunde frygte for, besteg

en Høide, hvorfra han med uimodstaaelig Magt
kunde skyrte frem imod Danmark?
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At Christian ganske og aldeles indsaae Dan¬

marks i denne Henseende saa betænkelige Stilling,
er klart af alle hans Handlinger. Især udtaler
han sine rigtige politiske Synspunkter meget stærk
i Forestillingen til Rigens Raad af 15de April

1642, den Slange leverer S. I171. WVi have
ikke kundet — saaledes slutter Kongen — forbi¬

gaae, Danmarks Riges Raad saadan skinbarlig

Farlighed at stille for Øjen, paa det herom itide
kan delibereres og concluderes, og Vi for vor Per¬

son hos Efterkommerne kunde bære undskyldt, om
Sligt anden Udgang, end den Vi gjerne saae,
skulde bekomme.“

Faren var nærmere end Christian troede. Til

Belønning for den utrolig meget anvendte Møje

og Bekostning han havde i de 12 Aar anvendt paa

at faae mæglet en almen Fred i Europa, blev han

pludselig og ganske uventet overfaldet af de Sven¬
ske, og maatte udholde

Krigen med Sverrig fra December 1643

til 1645 i August.

Den Grav, hvori Danmark skulde styrtes, havde
Canzler Oxenstjerne, som en hul Politicus, længe
fornd været ifærd med at grave. Allerede i Maj

1643 fik Leonhard Torstenson, som med Armeen

stod i Böhmen, fra Regjeringen i Stockholm den
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hemmelige Ordre, at han skulde indrette alle sine

Krigsoperationer paa den Fod, at P han i Begyn¬
delsen af October kunde med hele Krigshæren gaae
ind i Holsten, overfalde og indtage hvad Pladser

der kunde overkommes, rykke saa ind i Jydland,
og over Middelfart Sund ind i Fyen, saavidt han
kunde komme, og Armeen kunde tilrække. Blev
han tilspurgt, efter hvis Ordre han dette gjorde,

skulde han sbare, at Nøden tvang ham til at tage
Vinterqvarter hvor han kunde finde dem“ o. s. v.

Aldrig var nogen Sag bleven saa aldeles

skjult og holdt hemmelig, som denne. Den dan¬

ske Resident i Stockholm Peder Wibe mærkede hel¬
ler ingen Ting før langt om længe, da han hen

paa Sommeren af adskillige offentlige Foranstalt¬
ninger kunde stave og lægge sammen, at der var

noget Nyt paafærde. Endelig, da Rigsdagen

skulde holdes i Stockholm i October, skrev han
rent ud til Kong Christian, at han havde Anled¬
ning til at formode, at den vigtigste Post paa Rigs¬

dagen vilde være at handle om Krigen mod Dan¬

mark. Derpaa, i Nobember Maaned, meldte han,
at, efter de Underretninger, han nu havde, tviv¬
lede han slet ikke paa, at det jo bar saaledes, og
at man kunde vente, at Sverrige brød løs med

det første. Et af de Tegn, hvorpaa han grun dede

sin Formening, var, at de svenske Regjeringt raa¬
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der havide aldrig været saa sledske og smigret saa
meget for ham, som just i disse Dage.

Ulykkeligvis bleve alle disse Advarseler ikke
agtede ved det danske Hof. Rigshofmesteren Cor¬

fitz Ulfeldt søgde bestandig at snakke Kongen det
ud af Hovedet, og forestillede Wibe som en Drøm¬
mer og selvklog eensidig Politiker.

Men meget snart fik man andet at finde. —
I December 1643 oversvømmede Torstenson med

sin Hær i den allerstørste Il begge Hertugdømmene
Holsten og Schlesvig, dem han, paa Fæstningerne

Glückstad og Crempe nær, tog i Besiddelse, saa

godt som uden Sværdslag. I Januar 1644 ero¬
brede han Jylland. Her fandt han vel nogen mere

Modstand. Man forsvarede sig vel tappert, men
til liden Nytte. Hvad kunde nogle i en Hast sam¬

menrapsede, sletbevæbnede, og lidet øvede Bønder¬
hobe formaae imod de krig= og sejervante svenske

Soldater *).
—
*) Om dette uventede Overfald udlader Søren Terkelsen

sig saaledes i Indledningen til sin i Lyckstad (Glück¬
stad) 1645 prentede Oversættelse af Moscherosch's En

tro Faders Sjælegave: * Den ugudelige Fiende, som
hverken haver agtet Tro eller Love, hverken holdt Pagt
eller Forbund, hverken anseet Ære eller Redelighed, er

saa uformodentlig, saa uadvaret, saa pludseligen, saa

forræderligen, saa tyransk falden vor Allernaadigste
Herre og Konning ind udi hans Lande og Riger; har

dem berøvet og udplyndret, fattige uskyldige Folk myr¬
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Kongen opholdt sig paa Friderichsborg, hvor
han agtede at tilbringe Julen, da den fra Fien¬
derne undslupne Amtmand paa Segeberg bringer

ham det Hjobsbudskab, at de Svenske raadte over
Hertugdømmene.
Christian, i den høje Alder af 67 Aar, iler
til Kjøbenhavn og forsamler sine Rigsraader. Her
staaer han i deres Forsamling, som Danmarks

Skytsengel, og alle, baade inden= og udenlandske
Skribentere, ere deri enige, at hans Mod og

Standhaftighed og raske Færd i det Øjeblik ene
og allene var Fædernelandets Redning.
Efterat Kongen med sin kraftige og uforsagte

Tale havde styrket Gemytterne, gjorde han i stør¬

ste Hast alle muelige Foranstaltninger mod sin over¬
modige og overlegne Fiende. Han sendte Skibe

til Danzig og til Nederlandene efter Krudt og an¬
dre Krigsfornødenheder, han hvervede Folk, og

saae sig allevegne om efter fremmed Hjelp. Af

det og ihjelslaaet, Befæstninger indtaget, Huse og

Byer afbrændt, og saaledes holdt Hus, at ingen Tyr¬
ker eller Tartarer kunde gjort det værre, og det imod

skn egen Religionsforvandte, imod den frommeste, ret¬
viseste og gudfrygtigste Potentat udi Christenheden,

uden al Aarsag, uden al Skyld og Brøde; og endnu
saaledes fremfarer, at det fattige Folk ikke veed naar
det haver Livet og naar det er slagtet som andet Fæ
ikke veed naar det haver Noget og naar det haver In¬

tet; og vi leve med Døden paa alle Sider omgivne.
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det i Sjælland samlede Mandskab skikkede han nogle

til Skaane for at skyrke Ebbe Ulfeld, som maatte
trække sig tilbage for den svenske Feltmarskalk Horn,

der endog i Februar 1644 erobrede Helsingborg.
En Del sendtes over til Fyen til Understøttelse for

Rigens Marsk Anders Bilde, der bar beordret at
sætte sig imod Torstensons videre Fremgang.

Torstenson havde sit Hovedqbarter i Haders¬
led.Kongen skynder sig saaledes med sine Tilbe¬

redelser, Planer og Foranstaltninger, at han end¬
nu i December naaer at komme selv over til Fyen.

Her samlede han en Hær, bedækkede Kysterne med
Skandser, Pallisader, Pramme og Krigsskibe; og

anvendte alle mulige Forsigtighedsregler for at af¬
holde Fienden fra at betræde fyensk Grund.
Kongens Opholdsted i Fyen var i Begyndel¬
sen Assens og siden Odense. Fra Assens skriver

han under 30te December 1643 til Rigshofmeste¬

ren Ulfeld, at han der forefandt en temmelig Con¬

fusion, dog haver det, Gud været lovet! flux sat
sig, at Enhver veed nu hvad de skal gjøre med de

ringe Middel forhaanden er. De Gebær, som for¬

haanden er, skal sendes hid saasnart skee kan; thi
her tales om Gevær og Krudt baade aarle og silde.
Den Generalgevaldiger skal sendes hid, med hans

Underofficierer, og Klenodier, han plejer at smykke
Skjelmere og Tyve med.)
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Til den samme skriver han sammesteds fra
under 5te Januar 1644 saaledes: * Du skal være

derom, at skaffe Dr. Peter Pay (o-Payngk) en Hob
fransk Brændevin til at gjøre Spirirus vini af; thi
om man skjøndt kunde skaffe hannem en Hob for¬

dervet Vin, da giver den Lidet, saa at den lønner

ikke Umagen. Det Feltartillerie, som var med for
Hamborg, skal saaledes bringes i Orden, at man
det kan bruge, naar behov gjøres. Der skal og¬

saa anordnes et lempeligt Feltartillerie til Stat¬

holderen i Norge, til at gjøre en Diversion i
Sverrig.

Under 7de Januar fra samme Sted til Sam¬
me:

* Det Skib Trefoldighed skal kjølhales og gjø¬

res færdig for mig selv. I samme Skib skal bru¬
ges huggen Kamp til Baglast, som ikke er tungere
end at 4 Karle dem kan bære. Hvilket ogsaa skal

skee med de andre Skibe, saavidt skee kan. Dr.
Peter Pay skal befales at forfærdige en Hob Elixi¬

via, som med balneo Martis snart kan blive gjort;
aldenstund man om samme Materie altid moleste¬
res. Det var at ønske, at man havde en dygtig

Myntmester, som kunde døbe de Sølvkander Kou¬
sken og andet sligt Knas om til myntet Sølv. —
Vi staae nu i Tractat med den polske Gesandt, at

hans Herre skulde i mit Navn lade Baudissin

hverde en Hob Folk, hvormed han skulde falde
ind i Lifland, paa det man ikke kunde sige, at
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Kongl. Majestæt i Polen havde brudt Stilstanden.

Hvad nu skeer, det lærer os Tiden.“
Til den Samme fra Odense Gaard den 28de

Januar: DDen Sølvbrønd paa Frederichsborg med
Tapetseriet sammesteds skal blive der in loco. De
Svenske lade det, med Guds Hjelp, der vel med

Fred, og haabes, med Jesu Christi Hjelp, at jeg
vil før komme i Sverrig, end at de skal komme

over Sundet; og vil jeg først see, hvad Adelen,
de Gejstlige, Borgere og Bønder vil laane Kro¬

nen, før jeg lader videre til af mit i Fyrstendøm¬

mene. Dog maa dek Spegl, med Sølv beslagen,
som hænger i Sommergemakket, hborudi det Blæk¬

horn hører, som jeg bruger naar jeg er paa Fri¬
derichsborg, søndertages og Sølvet formyntes, dog

at Glasset bliver in eff *
Ligesaa den 2den Februar. ) Efterdi jeg stak¬

ket siden befol Admiralen, at han, saasnart Van¬
det blev aabent, skulde sende de Slupper hid, som

staae i Hvelvingen ved Provianthuset, efter hvilke

nu bed dette Opslag hver Mand forlænges, hvor¬

for Du skal gjøre Din Flid, at de samme komme

med det første henad Middelfart. Admiralen er
ogsaa befalet at visitere Sønderborg og Flensborg
og deromkring, og tage alle Skuder og Skibe bort,
som han der finder.

Ligesaa den 3die Februar.

22Eftersom

min

Kammerjunker kom hid igaar og gjorde Relation
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om Tilstanden i Glückstad, som, Gud være lovet,
endnu er god — den Allerhøjeste hjelpe framibedre

med sin Naade ! — han bragde Grev Pentz's Skri¬

velse, hvorudi formeldes, at de haver endnu Pro¬
piant indtil April Maaned, hvorfor itide vil tæn¬

kes paa Provision til samme Sted, paa hvilket
der ligger stor Magt.“

Til den Samme fra Fiins (o: Føns) Præste¬
gaard den 11te Februar. * Dr. Peter Pay skal
befales at forfærdige noget Magenaqvavit, og det

hidsende naar det skee kan. — Imorgen flytter jeg
herfra hen til en anden Præstegaard en halv Mil

herfra, paa det at jeg kan logere Fodfolket her og
have dem bedre samlede at gjøre Noget med dem

naar behov gjøres. Jeg haaber med Guds Hjelp,
at man inden stakket Tid kan undsætte Skaane
med nogle hundrede Heste her af Landet; thi her

er allerede over halvsjette Hundrede Heste sammen.

Fodfolket samles ogsaa efterhaanden igjen.“
Efter nogenledes at have sat Fyen i saadan

Forsvarstand, at det ikke blev nogen let Sag for

Fienden at vove at gjøre Landgang derpaa, drog
Kongen igjen i Slutningen af Februar Maaned

tilbage til Kjøbenhavn; og drev af al Magt paa

Flodens Udrustning. I Begyndelsen af April steg
Kongen ombord paa Skibet Trefoldighed, og med

en halv Snes andre Skkbe lagde sig for Gothen¬
borg, hvis Havn han ved nedsænkede Skibe for¬
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gjæves søgde at ruinere. Han habde ogsaa gjort
Miner til fra Landsiden at bestolde Byen. Men

imidlertid indløber Efterretning fra den danske Ge¬
sandt i Holland, at den af Louis de Geer i Holland

anskaffede store svenske Fl.de snart vilde vise sig i

Søen. Kongen fandt det da raadelig at opgive
sine Planer paa Gothenborg; han krydsede under

Norge og i Vestersøen for at binde an med be¬
meldte svenske Hollændere, hvis Stræben gik ud

paa at understøtte Torstenson i den saa meget for¬
ønskede Landgang paa Fyen og Sjælland.

Kongens og Louis de Geers Flode stødte om¬

sider sammen den 16de Maj i Lister Dyb ved Sylt,

hbor en Søtræfning vel blev holdt, men som ikke
gjorde noget Udslag. Ligeledes canonerte den dan¬
ske Flode den 24de og 25de Maj sammesteds den

hollandsk=svenske, hvis Forfatning nu var hel mis¬
lig. Men en stærk Storm reiste sig, som adspredte
de danske Skibe, og nu fik hine Lejlighed til at

slippe ud af Fælden. De drog ilde rambonerte

hjem til Nordholland, for der at repareres.
I begge disse Trefninger havde Kongen, som
commanderede med Kaarden i Haanden, Lejlighed

til at vise sin Tapperhed og sit uforfærdede Mod,
og Vittorio Siri i sin Mereurio, Tome IV. parte

seconda S. 89, bruger det Udtryk, at det især bar
hans Aasyn og Nærværelse, som drev Fienden paa

Flugt.
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Men disse to Actioner kan kun ansees som

Forspil i Sammenligning med det som forestod.
Den største Flode, som Sverrig nogensinde

havde udrustet, var, under Admiral Claus Flem¬
ming, den 1ste Junii gaaet ud fra Dalerøen.

Den laae et Par Dage ved Bornholm, som den
udplyndrede; begav sig derpaa til Femern, som

den efter nogen Modstand erobrede. At de Sven¬
ske havde Anslag paa dette for Christian dengang
ifølge sin Beliggenhed meget vigtige Land, havde

Kongen vel i samme Dage faaet Kundskab om,
hvorfor han skyndte sig med Floden at komme Øen

til Undsætning. Men Flemming bemægtigede sig
Femern den 25de Junii, og først den 30te Junii

kom den danske Flode under Sell.

Til dette Søtog beredte Kongen sig som om
han ikke bentede at komme levende tilbage. Han

beskikkede sit Hus, overgav Stepter og Krone til
sin Søn den udvalgte Prints, nød Alterens Sa¬

cramente, og gik derpaa ombord. Floden bestod

af 9 store Skibe af første Rang, 20 af anden
Rang, 10 Fregatter og Galejer. De bleve delte

i 3 Esqpadrer. Avantgarden førtes af Rigens

Admiral Jørgen Wind, hans Skib var Patientia;
den anden Esqvadres Chef bar Admiral Peder

Galt paa Skibet de tre Løver; Kongen selv paa

Skibet Trefoldighed, og under ham Viceadmiral
Pros Mundt, førte den tredie Esqvadre.
I
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Den 1ste Julii, altsaa næste Dag efterat de

vare løbne ud fik de den svenske Flode under

Flemming isigte. Den var 46 Skibe stærk, og
havde den ønskeligste Vind. Ufortøvet begyndte

imellem begge Floderne paa det dengang saakaldte

Colberg Hejde, imellem Femern og Lolland, en Fægt¬
ning, som varede i hele 10 Timer i hvilken Tid
der blev holdt fire Trefninger. I den første blev

Jørgen Winds Skib angrebet og omringet af tre
svenske. Han blev truffet af en Kugle ved sit ene
Knæ, hvilket efter nogle Dages Forløb blev hans

Bane. Ved Flemmings Anfald anden Gang fæg¬
tede Kongens Skib Trefoldighed længe allene, ime¬

dens en Del af de danske Skibe laae ilæ, uden

tilbørlig at understøtte Kongen.

Imidlertid han her var udsat for den aller¬
stærkeste ham omkringringende fiendtlige Ild, stod

han bestandig med Sværdet ihaanden, og com¬

manderede. Da skeer det, at en fiendtlig Styk¬

kugle træffer paa Dækselet over Fængehullet af en
Kanon, som Kongen var ifærd med at stille. Dæk¬

selet sloges i Stykker, og splittrede Træstumper
fløj til alle Sider. Kuglen dræbte Eiler Ulfelt
ved Kongens Side. Fængehuldækselet knuste Knud
Ulfelts ene Arm, hvoraf han siden døde. Kongen

havde allerede forud faaet adskillige lettere Saar,

da han nu ved dette samme fatale Skud mistede
sit højre Øje og to Tænder af sin Mund; hans
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venstre Øre ble; tillige beskadiget. Blodet strøm¬
mede ned af hans Ansigt, og Ejler Ulfelt i sit

Fald slog Kongen omkuld ned paa Skandsen under

sig. Mandskabet i den største Rædsel og Forfær¬

delse skreg: Ahl Kongen er skudtl Men han reij¬
ste sig ufortøvet, lod sig toe og forbinde i deres
Paasyn, tog igjen sit Sværd i Haanden, og sagde

med opløftet Stemme: WVel er jeg truffet af et

Skud men det er ikke farligt. Gud har endnu
sparet mig Liv Styrke og Mod nok til at staae

mit Folk bi, naar kun Enhver vil gjøre sin Pligt.“
Han holdt ud paa sin Post, indtil Slaget var for¬
bi, og Natten adskilte begge Floderne*).
Den 2den Julii, da det befandtes, at Skibet

Patientia, hvorpaa den saarede Admiral Jørgen
Wind var, havde stor Skade paa Redskab og i

Vandgangen, befalede Kongen, at Wind skulde
forføje sig hjem til Kjøbenhavn med bemeldte Skib,

og lade det sætte istand, samt tage med sig alle de
Qvæstede.
Kun faa Dage efter Slaget fik Kongen at
vide, at den svenske Admiral med alle sine Skibe
var løbet ind i Kieler Fjoro.

*) Dette overordentlig mærkværdige Helte=Optrin i Chri¬

stians Liv er omstændelig beskreven, saavel af Slange
S. 1243, som af Vittorio Siri i hans Mercurio, i 4de
Tome 2den Part S. 111=12.

I2
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Da de her laae indsperrede, troøde Kongen,

han havde dem vis, og i hans Tanker stod den
svenske Flode paa Spil. Men, som bekjendt er

reddedes den hele svenske Flode om Natten den
31te Julii ved Hjelp af en rask Knling og den

gamle danske Admiral Peder Galts Uforsigtighed
og slette Conduite, den han ogsan siden, efter Krigs¬

rets Dom, maatte bøde for med sin Hals.
Forresten faaer man det tydeligste Begreb om

Tingenes Stilling efter Søslaget den 1ste Julii

ved at læse de Breve, Kongen skrev til Rigshof¬
mesteren Ulfelt.
Først skriver han i et Brev, som er dateret

Skibet Trefoldighed den 7de Julii, saaleos: *Si¬
den jeg skrev sidst, da er jeg, efter den Allerhøje¬
stes Velbehag, kommen med Floden hid paa Fjor¬

den ved Christianspris; og, endog jeg del havde
forventet, at have funden Fienden her, da haver
det dog behaget den Allerhøjeste, at deres store
Courage haver jaget dem indenfor Christianspris,
Vejen op= til Kiel, hvilket mig kommer vel tilpas,

isynderlighed efterdi jeg nu ikke behøver at lede
efter dem i Søen. Hvad Gud i Himmelen nu
videre med os paa begge Sider vil have forrettet,

det staaer til hans guddommelige Anordning.“
Den 12te Julii skriver han atter fra Chri¬

stianspris Rhed: DJeg sætter min Sag til den
retfærdige Dommer i Himmelen, som veed mig
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ingen Aarsag at have given til dette Verk. Hans
Retfærdighed haver og jaget de Skjelmer i et Hul,
saa at man ikke, efter menneskelig Fornuft, kan
anderledes dømme, end at, inden vi skilles her

ad, da maa endeligen en af os bukke (under).
Det kommer mig, Gud være lovet, tilpas, at Ud¬

farten er saa snæver, at der kan kun eet Skib

gaae derud ad Gangen. Vil Gud i Himlen, at
jeg kan holde dem en Tid lang derinde, da faae

de vist Mangel paa Alt det de skal leve af
Den 14de Julii sammestedsfra: 2Jeg havde
mine Admiraler og deres Underofficierer ombord,

og gjorde Ordre, hvorledes de skal fægte, naar

vi nu skal deran igjen, og gjorde dem stor For¬

trøstning om Stegle og Hjul om de ikke fægte be¬
dre end de gjorde sidst. Rigens Admirals Truppe

lod ham fægte en god Stund ganske allene. Mig
brugde de til et Skjermbret imellem dem og Fien¬

den. En af Mine skjød mig igjennem Fokken, saa

at jeg haver det rette Selskab at drages med.
Naar Vinden springer om, da faaer jeg mine Na¬

boer til Gjæst. Gud give Lykke dertil, at vi kan

tractere dem efter som forskyldt er !“
Den 26de Julii: dAf Din Tjener haver jeg

empfangen Din Skrivelse, og hannem forskikket

til General Gallas, som ikke ligger langt herfra.
En Deel af hans Armee ligger i Pretz, som er 2

Mil herfra. Samme Armee kan nu bedst gjøre
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Sbensken Afbræk her i Landet; thi her kan de
slaaes med Hunger, isynderlighed Floden, som

ikke har en Tønde Øl. Kjød har de havt hidtil
af Lanoet, men lidet Brød hvilket nu vil blive

ringere, naar de Kejserlige komme nærmere. I
Nat fik jeg Nymøllen ved Kiel ind, saa at de ikke

kan faae enten Mel. eller Malt malet. Jeg haver
ogsaa bekommen den Proviant som Bønderne
skulde give til Floden.

—

Paa det Du des bedre

kan rette i mit Forehavende da haver jeg villet

lade Dig vide, min Mening at være, at, om Gud
i Himlen vil give mig Lykke til, at jeg kan ruinere

den sdenske Flode, da vil jeg gaae lige hen ad Sver¬

rig, og bemægtige mig Elfsnabelen, som ligger aller¬

fremmerst i Skjærene, der som man løber hen ad
Stockholm.

Det var ikke beskjæret for Kong Christian her
at faae, som han ventede den svenske Flode rui¬
neret. Toertimod den slap, som pven blev erin¬

dret, hel og holden ud, forenede sig med de Skibe,
som Louis de Geer atter bragde fra Holland. Der¬

ved fik de Sbenske en afgjort Overmagt i Øster¬
søen, og da det i October Maaned kom til et Sø¬
slag imellem den danske Flode, som kun var 17

Skibe under Pros Mundt, og de Svenske, som
var mere end dobbelt saa mange, under Gustav

Wrangel, led den danske Flode et totalt Nederlag.
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Imidlertid denne store Ulykke vederfores de

Danske i Østersøen, var Kongen i Skaane, hvor
han med Held modsatte sig den svenske Feltmar¬

skalk Horns Fremskridt.

Hvorledes han blev tilmode ved de onde Ti¬
dender han fik fra Kjøbenhavn, og hvorledes han

i en Hast fattede sig og viste en urokkelig Stand¬
haftighed i Modgang, det viser Skrivelsen til

Canzler Christen Thomesen Sehested: dAf Din
Skrivelse haver jeg med Bedrøvelse forstanden den

store Ulykke tilsøes, den Allerhøjeste har villet

straffe mig med; men efterdi det saaledes hans

guddommelige Majestæt behaget haver, da kan jeg
trøste mig ved, at jeg ingen Aarsag til dette Verk

haver given, og gjort alt det, jeg haver kunnet,

til disse Rigers og Landes Conservation, og ikke

sparet Liv, Gods eller Helbred. Hans guddom¬
melige Majestæt skaffe Alting efter sin hellige Vil¬
lie !

—

Erik Stensen er sendt over til Sjelland;

Falk Lykke med hans Esqvadron følger efter; item

300 Mand, som ere udtagne i Christianstads Lehn.
Den alsommægtigste Herre og Gud dirigere Alting

hans allerhelligste Navn til Lov, Pris og Ære, og
os arme Mennesker til Trøst og evig Salighed,
Amen! Vale. Datum i en Bondegaard bed Hel¬
singborg d. 28de Octbr. Anno 1644. Christian.*

Danmarks Krigstrængseler gik fra 1644 over
i Aaret 1645. Dog arbejdedes tillige i Cabiner¬
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terne af al Magt paa Fred. Christian, som til¬
forn havde været Voldgiftsmand for almen Fred
i Europa, maatte nu være glad ved, at det var

Frankerigs og andre Magters Politik, at der skulde
være Fred i Norden. De Svenskes Fremgang i

Danmark blev, som Slange beretter S. 1298,
standset af deres egne Bundsforvante, Frankerig

og Hessencassel. Disse vare meget ilde tilfreds
med Sverrigs nærværende Krig paa Danmark.

De holdt ikke op med at forekaste de Svenske den
Ubillighed, at de lode fare det rette almindelige

Bedste, som bar at svække Kejseren og hans Par¬
ti, ja at de opofrede deres samtlige Venner i

Tydskland for deres egen particulair Interesses
Skyld.

Den franske Gesandt de la Thuillerie, ved
sin Retsindighed, sit udmærkede Underhandlings¬

talent og store Klogskab, han, efterat have be¬

kjempet store Vanskeligheder ikke allene fra de over¬
modige Sbenskes, men ogsaa fra de med Øresund¬

tolden saare misfornøjede Hollænderes Side, bragde

det omsider saavidt, at Brömsebrofreden underskre¬
ves den 13de August 1645.

Landets Forfatning i disse tunge trange Tider,

og Christians stolte Kamp med de ham overvæl¬

dende Ulykker lærer man godt at kjende af følgende

hans Breve, som samtlige ere tilskrevne Rigens
Raad:
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a) dateret Friderichsborg den 17de Januar
1645. W Vi have af Rigens Raads underdanige

Skrivelse naadigst forstanden, hvad Adelen, som
nu i Kjøbenhavn forsamlet er, paa Vor naadigste
Begjering, om nogen Forstrækning i denne besvær¬

lige Tilstand at gjøre, sig haver erklæret. Hvor¬
paa Vi de gode Herrer ikke forholde, at det er

dennem bedst bekjendt, at Kronens Indkomst alle¬
rede er saa ringe, at Vi neppeligen kan have det

tørre Brød deraf for al Vor store Møde, Sorg,

og Umage, saa at vi holde dem, som sligt os an¬
mode, for de at være, som ikke agte Gud i Him¬

len, meget mindre deres Herres og Fædernelands
Conservation.“

b) dat. Kaastrup, i Fogdens Hus den 8de

Martii 1645: Æ Efterdi det er rationabelt og bil¬
ligt, at Vi ingen Fred indgaae uden den som er
for vore Efterkommere forsvarlig; naar nu Nigens

Raad allegerer paupertatem regni, da svare Vi der¬
til, at man skulde skrax i Begyndelsen da Krigen

begyndtes, have tænkt de modo contribuendi, som
practicabel var og kunde forslaae noget, men man

haver gangen Sligt Tid efter anden forbi og end¬
nu denne Time bliver Intet gjort dertil uden dis¬
coursvis. Adelens Ugedagsbønder have enduu ikke

contribueret det Ringeste, som er for Gud og Ver¬

den uforsvarligt. Os vil man anmode det, som
Os ikke anstaaer, men Adelen maa forskaanes,
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fordi De ikke er vant til at gjøre deres Herre no¬
get godt.“

c) dat. Bondefogedens Gaard i Kaastrup den

18de Martii. )Naar Rigens Raad slaaer os det

for, som in hoe possu er raßionabile et honestum for

Vor Person, da ville Vi gjøre det som skee kan;
men at haste med Sligt, fordi at den og den desto

snarere kunde komme til deves igjen, det skeer ikke.

Thi omendskjønt det imens staaer som det staaer,
da agte Vi det dog intet imod det, som Vor Ære

og Reputation kan være hinderligt. Thi Vi veed,
at Gud lever endnu, og ikke forlader Os i Vor

retfærdige Sag. Befalendes Eder hermed samt
og især den gode Guds Beskjermelse.“
d) dat. Rosenborg den 11te August 1645:
TEfterdi Freden imellem os og vore Naboer, efter

den Allerhøjestes Velbehag synes at være sluttet,

da skal Rigens Raad med Adelen og de andre
Stænder som hid kaldte er, lade forstaae deres

underdanige Mening og Betænkning, hvorledes
man, efter denne Tids Beskaffenhed, kan sætte sig
i saadan Positür:

1) At Vi kan have at leve af.
2) At Regjeringen kan føres Gud i Himmelen

til Lov, Pris og Ære, og den menige Mand
til Trøst og Gode.
3) At Landsens Defension saaledes i Freds Tid
kan anstilles, at man, med Gud i Himlens
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naadige Bistand, til Lands og Vands kan

have Ære, Tjeneste og Sikkerhed deraf;

hvortil vil ærlige og fornemme Officerer til

lands og bands, som forstaaer det som de
give dem ud for.“

Helten i Bondekofte.
Tillæg til næstforegaaende Paragraph.

Vi har seet Helten paa Thronen, hvorledes han
stod ved højen Mast
I Røg og Damp;

Hans Værge hamrede saa fast,

At Gothens Hjelm og Hjerne brast;

Da sank hver fiendtlig Speil og Mast
I Røg og Damp.

hvilken stolte Daad Digteren saa herlig har be¬

sjunget. Men ogsaa det grove Vadmel skjuler tit
og ofte et Bryst, hvori luer Mod og Tapperhed

og Kjærlighed til Fædernelandet, uagtet Manden,
paa Grund af sin snævre Virkekreds, naturligvis
mangler Lejlighed til at gjøre sine glimrende Egen¬
skaber gjeldende. En saadan udmærket Hæders¬

mand i Bondestanden, som i denne svenske Krig
døde Heltens Død, var Lars Dyrskjøt. Han er

1560 bondefødt i Vengkir i Hove Sogn i Vand¬
fuld Herred. I sin Ungdom var han Tjener først
hos Jorgen Fris til Vadskjærgaard, siden hos
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Rigens Marsk og Admiral Peder Munk til Est¬
vadgaard. 1599 blev han i sit 40de Aar gift

og kom til at boe i Ørum i Jerslef Herred i Aal¬
borg Stift.

Da de Kejserlige i Aaret 1627 gjorde Ind¬

fald i Holsten og Jylland og den 1ste October kom
til Aalborg, bar han Bøndernes Capitain der i
Egnen; men de obergab sig uden Modstand, da
al Modværge var unyttig. Af Lars Dyrskjøts
Avindsmænd blev det falske Rygte udspredt, at

han spandt paa et Oprør mod Fienden, som stod
ved Hals. Da det kom Fienderne for Øre, tog
de ham tilfange, førte ham til Sæbye, hvor han
fra 2den Junii til 29de August sad i et elendigt

Fængsel, og blev nogle Gange pint og gruelig
medhandlet.

I October samme Aar giftede han sig, i sit
69de Aar, anden Sang med en Pige paa 19 Aar,

som blev Moder til den i sin Tid lærde Bonde
Peder Dyrskjøt.
Lars Dyrskjøt opnaaede saa høj en Alder, at

han oplevede den sidste ulykkelige svenske Krig,
hvori den bedagede Olding endog fik en Rolle at
spille.
Det var i Januar 1644, da, som Slange

beretter S. 1228, ºOberste Helmuth Wrangel af
Torstenson blev commanderet med sine Ryttere ned
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til Vendsyssel; han gik over Limfjorden, som da
var islagt. Forved Landsbyen Sundby, ligeover

for Aalborg, fandt han for sig staaende en sam¬
menrapset, ilde anført, slet bevæbnet, og ganske

upbet Bondealmue; af dem nedhug han en 6 4 700,
og tog Resten tilfange. Blandt de sex 3 syv Hun¬
drede, som satte Livet til, var ogsaa den gamle

Lars Dyrskjøt. Hans Endeligt har Sønnen be¬

skreven saaledes: * Den 17de Januar 1644 kom
et Parti Svenske til Aalborg under Oberst Helm

Wrangel. Bønderne af Jersløv og Kjær Herred

vare om Natten forsamlede i Sundby, for at gjøre
Modværge. Min Fader, som var Bøndernes Ca¬
pitain, maatte endelig, hvor gammel han end bar,

selv med ud. Han sagde da min Moder, mig, og
mine Sødskende Godnat; talede derhos om, at

han ikke levede og saae os mere. Da vi ikke for

Graad vilde slippe ham, og Bønderne udenfor

romsterede, slog paa Trommen, og gjorde dem ly¬
stige, lod han dem vide, at de kom ikke saa lystige
hjem; han kjendte de Søenske bedre end de. Min
Moders Graad gik ham tilhjerte, og med Taarer

i Øjnene listede han sig ud, satte sig paa sin Hest,

og red foran for Bønderne, som alle fulgte efter.
Da det var bleven Dag den 18de Januar, var

benævnte tvende Herreders Bønder slet forbistrede,

og vilde slet ikke forhale, til de andre Herreder

kom dem tilhjelp. Da bar min sal. Fader førsk
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paa den venstre Fløj med sine foran i Ledet. De
Svenske kom ligesom udi flysende bred Orden til
Indringelse, da, efterat Bøndernes første Led mod

Svensken havde afskudt, og de skulde vende dem,
da løb og rømte alle de bageste Leder, og de Sven¬

ske rendte fort efter dem, saa at de der toge først

Løbet, fik største Nederlag. Min Fader, som da
var 84 Aar gammel, gik sagtelig bag efter alle de
Andre, indtil han kom til en Habe næst mod Fjor¬

den. Deri lagde han sig, og med sin Bøsse ihjel¬
skjød tre svenske Ryttere efter hinanden. En Sven¬

sker sprang til, og med Pistolen i Haanden spurgte
ham, om han vilde have Qvarter? Strax sagde
han nej, men vendte sig og spændte sin Bøsse saa

hastig igjen, at Hanen slog ham den lille Finger
af paa Haanden, og da skjød Svensken ham imel¬

lem hans Skuldre med et Kugelskud, som blev
hans Bane. (conf. Borgervennen for 1799,

No. 46—47).

Christian den 4des Familie.

Vi har seet, at Christian, uagtet han var stor som
Feltherre, som Regent, og Negotiateur, dog tabte

Batailler, og maatte opofre Rigets Provintser til
Fienderne, samt at hans 20aarige Mediationsbe¬

stræbelser strandede paa Oxenstjernas slue Politik.
Betragte vi nu Kongen i det huslige Liv, som
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Mand og Fader, var han neppe heller i den Hen¬
seende ret lykkelig. Der var ikke færre end 3 Kuld

Børn i Kongens Gaard, hvorfor det er begribe¬
ligt, at Cabale og Intrigue der beqvemt kunde

have sit Sæde. Til Christians Feil og svage Sider
hører nemlig unægtelig hans alt for store Hengi¬
venhed til Kjønnet — en menneskelig Skrøbelighed,
som han selv maatte bøde haardt for, og som vist

forvoldte ham en Del Uro og Ulempe. Christians
Afkom hører til 3 forskjellige, hinanden i Rang

og borgerlig Stilling ganske ulige Classer. Han
havde nemlig Børn a) med sin Dronning, b) med

sin Kone Kirstine Munk, c) med tre Maitresser.

Imellem disse mange Børn af forskjellige Grader
herskede en idelig Jalousie. Den første Classe vilde
ikke tage den mellemste for fyldest, og de Mellem¬

ste foragtede igjen ganske de Sidste. Man kan
forresten ikke andet, end, i Overensstemmelse med

Yttringerne i Ny danske Magazin II 1ste H.
S. 1, tilstaae, at Kongen saare fordelagtig ud¬
mærker sig ved den retskafne faderlige Omhu, han
biser for de Væsener, som skyldte ham deres Til¬

værelse. At Sønnerne skulle blive nyttige Stats¬

borgere, og Døttrene værdige til at blive hans

dueligste Embedsmænds Hustruer det sysselsætter
ham tidlig og sildig. Men denne Omsorg for de¬

res Opdragelse, endog naar den nedlader sig til
de allermindste og allerubetydeligste Omstændighe¬
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der, bringer ham dog ingensinde til at glemme
eller forsømme om det endog kun var det allerrin¬

geste af hvad der kan udfordre Regentens Op¬
mærksomhed.

Dronning Anna Cathrine, en Printsesse fra

Brandenborg, som Christian blev gift med 1597
og som døde i Marts 1612, var Moder til 6

Børn, hvoraf de 3, en Søn og to Døttre, døde

smaa; de kre andre vare:
a) Christian, født 1603. Om hans Valg

og Hylding til at være succederende Regent
efter sin Fader, samt om hans med saa me¬

gen Bram foranstaltede Bilager er ovenfor
bleven talt. Hans Ægteskab med den saxiske
Printsesse Magdalena Sibylla var ufrugtbart,

og han var mange Aar sygelig *). Han døde
i Januar 1647 netop et Aar før Faderen. I

*) Man har ham angaaende et Brev fra Kongen af
Malmøhus den 24de September 1644 til Rigets Hov¬

mester Corfitz Ulfeld af dette Indhold:ÆEfterdi Printe

sen haver ladet anholde hos Mig, at han paa 8 eller
4 Ugers Tid maatte logere paa Rosenborg, der at
lade sig curere, og jeg hannem Sligt tilladt haver,
dog saaledes, at han intet maa hos sig have flere

Folk end hosføjede Seddel udviser, og at dette, som
nu skeer intet skal andrages pro exemplo til at gjøre

nogen Forandring i den Accord som Mig og ham

om hans Underholdning er gangen imellem, da skal

Du gjøre den Anordning, at han med samme Folk be¬
kommer det som de til Nødtørft behøve.“
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Hofpræsten Laurids Jacobsens Ligprædiken over
ham roses han for Fromhed og Gudsfrygt;
men — lægger han til — er der Noget af men¬
neskelig Skrøbelighed med underløbet, da skulle

vi betænke at fyrstelige Personer ere og Men¬
nesker, som kunde synde og forsee sig; hvorfor
og den hellige Skrift udviser, at ikke en eneste

af alle Kongerne iblandt Guds Folk fordum er
funden, der jo en Daarlighed og Forseelse under¬
tiden haver beganget. —P. Winstrup i sin over

Printsen holdte Oratio parentalis slaaer paa sam¬
me Streng; og maa herved sammenlignes hvad

den franske Forfatter fortæller her foran S. 71.
(conf. Pufendorf derebus gestis post

mortem Gust. Adolphi. Ib. VII. §. 138).
b) Friderik,

født 1609. Blev Konge under

Navn af Friderik den 3die.

c) Ulrik, født 1611. Var en haabefuld ung

Herre, der anbefalede sig ved Dyd og Tapper¬
hed. Aar 1632 gik han i svensk Tjeneste, men
blev 1633 forræderskvis skudt i Schlesien, da
han under en sluttet Vaabenstilstand havde væ¬

ret til Gjæst hos de kejserlige Generaler Schlich
og Piccolimini. Han bar tilstede da de Søen¬
ske Aar 1632 erobrede Staden Nissa, og havde

den priselige Sands for Videnskabelighed og

Fæderneland, at han lød Tycho Brahes med
K

146
ham udbandrede og sammesteds opbevarede kon¬

stige Himmelglobus igjen tilbagebringe til Dan¬
mark

Aar 1615 giftede Kongen sig anden Gang.

Men det bar et saa kaldet ulige Ægteskab, og Bru¬
den blev viet til hans denstre Haand. (Slange
ved Schlegel. III. 31—34). Dette skete efterat Kon¬
gen ifordejen havde havt Besøg af sine to Søstre

Churfyrstinden af Sachsen og Hertuginden af
Brunsvig, som i Forening med hans Moder og

nogle af Rigsraaderne opmuntrede ham til at
formæle sig paany. Han forestillede dem, at han

ikke manglede Arvinger, og, giftede han sig igjen,

kunde det del være, at Ægteskabet ikke bleb ufrugt¬
bart. Han gav dem da at betænke, hvorledes det

lille Danmark kunde føde saa mange Printser og
Printsesser standsmæssig. De kjendte og selv,

— lader Slange Kongen sige — RRigens Raad,
hvor banskelige de vare med at bevilge det, som
til Fædernelandets Forsvar højest gjordes fornøden,

saa at det var venteligt, de vilde blive langt ban¬

skeligere til at bevilge det, som i Fremtiden til
Printsernes Underholdning udfordredes.“ Derefter

indgik Kongen 161s et saadant Ægteskab med
Kirstine Munk, en Datter af Amtmand Ludvig

Munk og Ellen Marsvin, at hun del blev hans

Ægtehustru, og deres Børn ægte Børn, men i
Henseende til Rang og Arv regnedes de ikke til
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Kongeæten. Kirstine Munk gav Kongen Navnek

Grevinde til Schlesvig=Holsten at føre. Søn¬

nerne bleve kaldte Grever, og Døttrene Frøkener,
hvilken sidste Benævnelse dengang var fyrstelig.

Ogsaa blev der sørget for Børnenes Opdragelse
med megen Omhyggelighed, og saaledes som det

sømmer sig for en Konges Børn.
Kirstine Munk var Moder til:
1) Anna Cathrine, født 1618. Døde 1633,

som man mener af Sorg over at hun mistede
sin forlovede Fæstemand Rigshofmesteren Franz

Rantzov, der druknede i Graven ved Rosenborg

1632. (cfr. Visen desangaaende hos Peder Syv).
2) Sophia Elisabeth, født 1619; Aar 1634
formælet med den holstenske Greve, Landraad,

og Ridder af Elephanten, Christian Pentz, som
bar Commandant i Rendsburg, blev brugt i
Gesandtskaber, og saa bidere. Han døde 1652.

Hun blev siden forsodet med Vicecanzler Holger
Wind, men da hendes Svoger Corfitz Ulfeld

faldt i Unaade, slog han op med hende. Hun
døde 1658.

3) Eleonora Christine — den mest bekjendte

af alle Søstrene, og udentvil Christians kjæreste
Datter. Hun er født 1621, bles den hovmo¬

dige Corfitz Ulfelds Gemalinde, og delte trolig

med ham alle hans Livs Viderbærdigheder og
K2
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Ulykker. Hun døde 1698, efter at have til¬

bragk 23 Aar af sin Levetid i et alt for haardt
og uværdigt Fængsel, da Dronning Sophia Ama¬

lia, saa længe hun levede, ikke tillod, at hun
kom paa fri Fod.
4) Waldemar Christian, født 1622. Op¬

droges med to af sine Søstre hos Grev Ernst

af Nassau, der var gift med en Printsesse fra
Brunsvig, Kong Christians Søsterdatter. Stu¬

derede i Sorø. Drog siden udenlands. Viste
de ypperligste Anlæg og stor Forstand, og bar

derfor af Faderen særdeles afholdt. Kejseren

af Tydskland ophøjede ham i Grevestanden. Han
gik 1643 med et prægtigt Gesandtskab *) til

Moskov for at formæles med den russiske Print¬

sesse Irene. Men han vægrede sig ved at antage
den græske Religion, og Alt gik overstyr. Efter

*) Om hans kostbare Udredning og Udrustning til denne
Rejse skriver Kongen under 12te September 1643 til

Corfitz Ulfelt fra Glücksborg: PGrev Waldemar Chri¬

stian begiver sig imorgen herfra paa Vejen henad Dan¬
mark. Vor Herre give hannem Lykke til sin Rejse!
Her haver han kostet mig store Penge; Gud give, det
maatte endda blive derbed. Seer Du hannem ikke

paa Hænderne, da er han af med de Ponge, jeg har
forstrakt ham med, førend han kommer af Kjøbenhavn,

uanseet at han haver faaet her fast alt det han haver

peget paa, saa at det beløber sig, foruden det som
Skrædderen fik med sig herfra, 20,000 Daler.
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nogle Ubehageligheder kom han 1645 igjen til¬
bage. Efter Christian den 4des Død holdt han

sin Svogers Ulfelts Partie *), hvorover hans
Halvbroder Kong Friderik ikke var ham mindre
end gunstig. Han gik i svensk Tjeneste og om¬
kom i et Slag mod Polakkerne 1656.

5) Elisabeth Augusta, født 1623 **). Gift
med Hans Lindenov til Iversnæs. Døde i Fat¬
tigdom.

6)Friderich Christian, født 1625, død 1627.
7) Christine, f. 1626, gift med Hannibal Sehe¬

sted. Døde 1642.

*) Et Brev fra Kongen til Ulfeldt viser, at denne har

vist sin Svoger Tjenester ved at hjelpe ham ud af
Pengeforlegenheder. Brevet, som er dat. Frideriks¬

borg den 2den November 1645, lyder saaledes: ÆEfter¬
som Grev Waldemar Christians Marskalk Penz haver
været her hos mig, og holdt an om Penge til Gre¬

ven, da fik han til Svar, at det var Dig bedst be¬

kjendt, hvad Forraad af Penge der var hos mig;
hvorpaa han svarede, Dig at ville skaffe Raad, naar
Jeg vilde være god for Betalingen; hvortil jeg sva¬
rede, at saafremt der var tre Tusind Daler tilfangs,

som Greven kunde bekomme, da vilde jeg sætte min

Haand derfor, at Jeg den Summa, saa fnart skee
kan, vil betale.

2t) Hun blev 1628 sendt til Støckholm for at opdrages
under den svenske Dronnings Eleonora Maries Øjne;

men Aaret derpaa, efter at den tydske Krig var endt,
blev hun igjen hentet tilbage. (See Adlersparres 5i¬

storiska Samlingar. III. 89-96).
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8) Hedevig Sophie, Tvilling til næstfore¬
gaaende, gift med Ebbe Ulfeldt Christophersen,

døde 1679. Hendes Mand døde som General¬
lieutenant i svensk Tjeneste 1682.

9) Marie Cathrine født 1628, men døde
samme Aar. Til hende stod den svenske Gesandt

Kammerjunker Pehr Sparre Fadder paa den
svenske Dronnings Vegne. (conf. Adlersparre

k. cit. pag. 91—93).

10) Dorothea Elisabeth, født 1629. Hende

vilde Kongen aldrig vedkjende sig som sin Dat¬
ter. (conf. Suhms Ny Saml. I. 121 og 131).

Denne Datter blev 1645 sat i et Carmeliter¬

closter i Cøln, hvor hun lod sig kalde Isabella
a Jesu Maria. Hun døde sammesteds 1687.

I1) Under dette No. maa endnu nævnes den pro¬
blematiske og gaadeagtige Don Jørgen Ul¬
rik. Historien er denne. I Aaret 1650 bliver
en, efter Anseende, ubetydelig Person i Valen¬

tia i Spanien arresteret for Gjeld. I sin Nød
erklærer han, at han er Søn af den afdøde
Konge i Danmark. Han kommer derpaa ud af
Arresten, og begiver sig til Sevilla. Her blev
han af den danske Resident i Spanien, Henrik
Willemsen, tilspurgt om adskillige Poster, og af¬

gav følgende Forklaring: Han var Søn af Chri¬

stian den 4de og Kirstine Munk, født 1614 eller
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1615, (altsaa før de bleve ægteviede). Han
havde gaaet i Skole i Sorø. 1627 bar han af
Kongen bleven sendt med den russiske Gesandt

til Moskov. Derfra var han, understøttet med
Vexler fra sin Fader, gaaet til Polen, og der¬

fra til det kejserlige Hof. Her gik han over til
Catholicismen og lod sig kalde Jørgen, da

han ellers i Daaben havde faaet Navnet Ulrik.
Siden havde han tildels levet paa Søen, og
bæret med paa Kaperskibe saavel i Ost= som i

Vestindien. I Rochelle bar han kommen til
Ulykke i en Duel at dræbe en Franskmand. Nu

maatte han skjule sig og levede i Armod. Saa¬

vidt hans Levnet indtil 1650. I Chanuts
Memoires læser man følgende: PPaa samme
Tid (i Marts 1651) havde man i Sberrig Ef¬

terretning fra Danmark, at et Skib, kommende
fra Spanien, havde sat til nedenfor Halmstad

nær ved Sundet, og at der blandt dem, som

vare blevne reddede, befandt sig en Mandsper¬
son, som paastod, han var uægte Søn af den

afdøde Konge af Danmark, og den ældste af
Kirstine Munks Børn.“ Saapidt af disse Me¬

moirer. Han kom da til Kjøbenhavn, og levede

her vel formedelst sin Liderlighed ringeagtet,
men dog ikke af Nogen erklæret for en Bedra¬
ger. 1655 kom han da han kjører over Knip¬
pelsbro i Klammeri med en Bryggersdend, som
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ej vilde kjøre tilside for ham. Bryggersvenden

gab ham et Slag med sin Dragerstang, hvilket
blev hans Endeligt. - Det Ubegribelige i denne
Historie — paa den ene Side, at saavel Kir¬
stine Munk, der endnu levede, som andre af

Familien lode hans Udsagn gaae upaatalt og
ustraffet hen, og paa den anden, hvorledes en

Søn af Christian, der saa omhyggelig tog sig

af sine Børns Opdragelse, kunde være saa ube¬
kjendt og aldeles glemt i Danmark —søger

Schlegel i sin Udgave af Slange (III. 35),
at forklare ved at antage, at han fra Barns
Ben ikke har artet sig godt, og at Faderen der¬

for har sendt ham ud blandt Fremmede, om

han derved muligen kunde faae sat Skik paa
ham. Ved dette Omflakkerliv er han snarere

bleven forværret end forbedret, og i Anledning
af hans Religionsforandring har man her i
Danmark ganske slaaet Haanden af ham.
Christians uægte Sønner vare:

2) ved Kirsten Mads Datter, hvis Familie er ube¬
kjendt, og som døde 1613, Christian Ulrik

Gyldenløbe, født 1611. Blev 1633 sendt

som dansk Gesandt til Frankerige. Gik 1638
med Peder Wibe til Sverrig. Rejste 1640 til
Tydskland, hvor han for egen Regning hvervede

Militaire til at gaae i spansk Tjeneste imod Hol¬

lænderne. Ikke langt fra Cølln, da han en¬
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gang rejste med et lidet Følge, blev han over¬
faldet af en Trop hollandske Ryttere paa 1000

Mand, og da satte han, efter en tapper Mod¬
stand, Livet til i bemeldte Aar.
b)

Ved Karen Anders Datter, hvis Fader Anders
Hansen Wincke var Skriver paa Bremerholm,
bar Kongen Fader til Hans Ulrik Gylden¬

løde, født paa Cronborg Slot i Marts 1615.

1640 gik han med Hannibal Sehested til Spa¬
nien. 1641 bar han Lehnsmand paa Friderichs¬

borg og Cronborg. Hans Debauche, hedder det
i Hofmans Portraits historiqves ved

Sandvig (III. 224), bragte ham Vatersot paa

Halsen, hvoraf han døde 1645.

e) med Wibeke Kruse, som havde været Kirstine
Munks Kammerjomfru, avlede Kongen Ulrik

Christian Gyldenløve, født 1630 paa Ib¬
strup, nu Jægersborg. Han gik først i spansk
Krigstjeneste. Kom siden tilbage til Fædrene¬

landet, og bleb 1657 Generalmajor ved Krigs¬
folket i Skaane. Udmærkede sig, saabel her,
som siden under Kjøbenhavns Belejring, over¬

maade fordelagtig ved Mod og Tapperhed. Døde
begrædt og savnet af Høje og Lave, i December

1658 *).

*) Han døde ugift, uagtet Kongen betimelig havde været

betænkt paa et Parti for denne sin Søn, hvilket sees

154
Tillag til foregaaende Parægraph.

I Aaret 1629 faldt Kirstine Munk i Unaade hos
Kongen, og maatte i Januar 1630 over Hals og
Hoved bort fra Hoffet *). Hun blev forvist til

Boller i Jylland. At hendes Adfærd imod hendes
Mand og Konge havde været saaledes, at hun

ikke kunde have ventet sig en mildere Straf, synes
at være klart af Kongens bekjendte Beskyldninger

imod hende. Disse haarde Beskyldninger forekom¬

af hans egenhændige Skrivelse, som endnu er til i Ori¬

ginal paa det kongl. Bibliothek, saaledes lydende:
Eftersom Jeg for nogen Tid siden haver ladet tale
Franz Lycke og hans Frue Lissebeth Brock til, at de
vilde give min Søn Uldrich Christian deres Datter Jom¬

fru Christentse Lycke, og de sig den Tid erklærede, at¬
om de skjønt gjerne saae det at det skete, da kunde de
dog for Jomfruens unge Aars skyld intet fuldkomme¬
ligen sige Ja dertil, men ervarte Tiden, at Jomfruen

kom til Aar og Alder, at hun selver kunde sige sin
Mening derom; da skal I Eder til Franz Lycke og hans
Frue forføje, og dennem lade forstgae, mig at være

heel vel dermed tilfreds, at Jomfruens Ja saa længe
maa have Anstand indtil hun kommer til flere Aar end
hun nu haver, men nu vil jeg være pis paa deres Vil¬

lie. Valete. Rosenborg den 9de December 1647.“

*) Jævnfør Adlersparres Historiska Samlingar III. 159.
Vel er det der forekommende Document af Febr. 1630,
men at hendes Unaade maa dateres fra 1629, er neppe

at omtvile. I sin Skrivcalender for dette Aar skriver

Kongen under 28de Novemher: Blev Resolutionen ta¬

gen med Fr. K. M.“
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me først i Kongens under 27de December 1630
affattede Skrivelse til Fru Kirstine Munk

paa Boller. Efter enomig af Hr. Justitsraad
Engelstoft meddelt Copie, lyder Begyndelsen af
samme Brev saaledes:

Kjære Kirsten !

29

Siden Du i Din Skrivelse af Nyborg erin¬

drer mig om Din lange og store Opbartning, der¬
hos den Livsfare Du for min Skyld haver ud¬
staaet med Dine mange smukke Børn at føde til

Verden, saa og at Din Moder handlede saa ty¬

rannisk med Dig, uanseet jeg Dig eengang af

hendes Hus og Gevalt taget havde, hvorpaa Du

strax af Korsør fik Svar: a) at Din Opvartning

en Tid lang var saaledes, at jeg mig over den
intet havde at besværge. b) den Besværlighed Du
haver udstaaet med Børnene var intet Nyt, men

alle Ovindfolk gemeen. c) om Din Moders Ty¬
ranni var mig intet bevidst; mueligt Du havde gi¬

vet hende Aarsag til Allehaande i forrige Dage.
Den Tid jeg nu kom hjem til Kjøbenhavn,

saa erfarede jeg, at Du havde været i Kjøbenhavn
og der forsøgt allehaande, baade at lade til Dig

indhente Grev Waldemar Christian, saa og udi

godt Folks Nærværelse at have berømt Dig af en
god Samvittighed, udentvil til at gjøre Folk viis¬

at Du altid saa tilhove haver været, at Du der¬

156

af kunde have en god Samvittighed, hvorfor jeg

foraarsages for Sligt, at lade Dig og Andre min
Mening tilkjendegive og forstaae:

1) Havde Din Opvartning været saa kro og

rigtig til Enden, som den var i Begyndelsen,
da havde Du havt deraf en stor Berømmelse

og Dine Venner en stor Ære, men den Tid
den vendte sig hen til andre Folk, samt Du
lod skjære mine Linklæder istykker til Andre.
2) Du ledte om Nattetide i mine Klæder i mit

Contoir saa og paa Borde og Bænke efter

Breve og Sedler og andet Sligt, at Du der¬
af kunde flye Dine Favoriter hvad som for¬
haanden var.

3)Da Du lodst føre af mine Slotte og Huse

alt det Tøj hen til fremmede Steder, ja havde
selv for at begive Dig af Landet udi min Fra¬
værelse *).

4) Den Tid Du understod Dig, mig uafvidende,
at sønderbryde et af mine fornemste Klenodier

jeg havde, saa og at udlede allehaande koste¬

*)

Denne og den følgende Post oplyses paa det klareste i
Adlersparres Historiska Samlingar III. 80. 97. 145.
Overhovedet afgive flere Steder i den svenske Resident i

Helsingør Fegræi sammesteds aftrykte Breve Bevis for,
at, siden hendes Rhingreve var kommen til Sverrig,
var hun bedre svensk findet end dansk.
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lige Sager af Slottet, som jeg Dig, Børnene
til Bedste, til troer Hænde tilstillet havde.
5)Den

Tid Du eengang havde overtalt (vildet

overtale) mig en Hob Blysukker, som ingen ær¬
lig Mand af Nogen i Verden er præsenteret,

at bruge indbortes, da formærkte jeg, at Din
tro Opbartning og gode Samvittighed tog Af¬
sked fra mig.

6) At Du med Børnene at føde tidt har standen

stor Fare, derpaa haber Du intet tænkt, naar
Du kaldte dem Horeunger og Tyveunger, og
lod dem gaae pjaltet og revne, uagtet Du glemte

intet at tage ud til dem paa Rentekammeret,
som med Regnskaberne er at bevise.

7) Den ældste Datter kunde Du intet lide hos
Dig i Kammeret, men hun maatte altid være

ude hos Pigerne, uanseet jeg Dig befalede, at
have hende hos Dig *). Naar Du sik Mad
allene, da maatte de end ikke søge Bord med

Dig, men faae Mad hos Pigerne og lade sig
nøje med den Mad, som Din bredmundede Jom¬

fru og Din stumpede Dorothea intet gad ædet

af. — At jeg har taget Dig af Din Moders

—
*) Iet andet Document siger Kongen, at Aarsagen hvorfor
hun ikke kunde lide denne Datter, var, fordi Barnek

lignede ham.
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Hus det er jeg gestændig, dog intet med Ge¬
valt, men med Din hele gode Samtykke og
Din Moders Villie; nu maa Din Moder mulig

mene, at, efterdi Du eengang barst kommen til
mig, Du da saaledes skulde hade skikket Dig,
at det havde varet indtil Døden derpaa havde
gjort en Forandring, hvorfor det er ingen Un¬

der, at Din Moder intet behager Dine galne
Optog.“ o. s. v.
De her forekommende Ankeposter ere igjen

fremsatte og med flere Omstændigheder forøgede i
2de Documenter, som findes aftrykte i de suhmske

Ny Samlinger til den danske Historie
1ste Bind. Det første Document er af 1632, og

har følgende Overskrift: Interrogatoria,
hvortil Fru Kirsten skal svare Ja eller

Nej *); det andet er en Deduction imod Fru

Ellen Marsvin *), Kirstine Munks Mo¬
der, af Aar 1641.
Deductionen begynder saaledes: )Den Tid
Fru Kirsten i Ægteskab med os havde født til
*) Disse Interrogatoria ere tillige aftrykte i Schlözers

Staatsanzeigen 4de Hæfte S. 453 og derfra i Stock¬

holmsposten for Aar 1795. No. 187.
24

At Fru Ellen havde megen Indflydelse hos Christian
den 4de, endog efterat hendes Tatter var falden i

Unaade, det sees, blandt andet, ogsaa af Fegræi Skri¬
velse af den 6te Martii 1630, indført i Adlersparres
Histor. Saml. III. 171,72.
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Verden 9 smukke Børn, da lod hun sig af Djæ¬

velen ved Rhingreven *) forlede i et letfærdigt Lev¬
net, som baade Fru Ellen og Andre bekjendt er

hvorledes tilgik, først paa Dalum, siden paa Cron¬

borg og i Kjøbenhavn; hvilket omendskjønt Fru
Ellen intet med Øjen seet haver, som hun vil

sbare, da kan hun dog med Æren intet nægte, sig

jo at have vidst af Datterens Letfærdighed, hun
offentlig drev, og dog intet, som en ærlig Danne¬
qvinde og vor Underdan anstod, villet give Os

derom det ringeste Vink; thi havde det skeet, da
ere Vi vis paa, at Fru Kirsten aldrig havde kom¬

men i den Labyrinth, hun stikker i.“ o. s. v.
Et andet Sted heder det: ) Der Fru Ellen
mærkede at det blev saa grøvt, at Drengene og

Kjærlingerne paa Gaden pegede med Fingre efter
Datteren, da gav hun sig til at græde immer fork

og fort, men Vi maatte ikke faae at vide, hvor¬
for. En Dag gik vi bag ned af Slottet henad
Tøjhuset, og Fru Kirsten var med. Paa Vejen

sagde Vi til hende: Hvi kusind Pokker græder
Din Moder saa? Da svarede hun: Min Moder

er gal; naar hun seer, at jeg taler med en af

Officiererne, da vil hun heel blive af lave; thi

*) Otte Ludvig Greve af Solms, som i den tydske Krig
commanderede tvende Regimenter under Köngen. (cons.

Schönaus lærde Fruentimre S. 1073,77).
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hun kan ingen Tydsk lide; hun kan ikke heller bed

sin Død lide de (tydske) Jomfruer, der er hos
mig. Hvorpaa Vi svarede: Det maa være hvor¬

ledes det kan, det maa intet sidde saaledes sam¬
men. Vaer Dig, hvad Du gjør! Vi saae endnu

aldrig Nogen, som det gik vel i Længden, som
med Villie gjorde sine Forældre imod.“

Naar Pigerne om Morgenen skulde gjøre
barmt Øl til Os, da vilde Fru Kirsten, at de
skulde bære hende det til, at komme Sukker deri.

Der Pigerne det intet torde gjøre, aldenstund de

vidste Vi ingen Sukker vilde have deri, da blev

hun bister og gal paa Pigerne. At Pigerne ikke
gjorde hendes Villie, derudi var Printsen (Chri¬

stian) Aarsag; thi han sagde til Pigerne; seer til,
hvad I gjør, at baade I og Eders Frue ikke faaer

Skam tilsammen.“

* Saafremt Fru Ellen intet kan bevise, hen¬
des Datter at have været paa de Skeder, som Vi
bar, den Tid hun blev med det sidste Barn, saa

at hun kan dermed tilintetgjøre vore Tegnebøger *

*) I sin Skrivcalender for 1629 (hvis Antegnelser endnu
ere til i Langebeks Afskrift af Originalen, der formø¬

dentlig brændte med det Kongl. Haandbibriothek paa
Christiansborg Slot 1794) antegnede Kongen under

29de August følgende denne Sag angaaende: ) Fra denne
Dag indtilf forgangen Aar den 22de November er lige
40 Uger.“
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da skal Fru Ellen staae Os et Glas tilroers, baade

for den Rejse hun gjorde over til Anderskov for
at forsøge, om hun kunde flikke Os hendes Dat¬

ters Unge paa Halsen; item at hun tør begjere,
Horeungen i sit Hus at have, Vore Børn til
Skade.“ o. s. v.
Slutningen af Deductionen lyder saaledes:

Wibeke Kruse, som Fru Ellen, med sine Confoe¬

dererte, vil skyde Skylden paa Halsen, hende at
være Aarsag i Vor og Fru Kirstens Skilsmaal—

da, endog det er noksom bevidst, af hvad Aarsag
Vi og Fru Kirsten ikke tjente længer sammen, da

ville Vi, dessen uanseet, lade Børnene forstaae,

hvorledes Vort og Wibeke Kruses Venskab førsk
er kommen tilbyes. Fru Ellen veed sig noksom at
erindre, at den Tid Fru Kirsten jagede Wibeke

og den ene tydske Jomfru med 3 Piger ned af

Slottet i Kjøbenhavn, og Vi siden jagede Resten
ned, da kom Fru Ellen om Morgenen før Dag
udenfor Slotsporten paa Kjøbenhavn. Der vi

nu bleve hende bar, da sagde Vi til hende: hvad
tusinde Pokker gjør Du her saa tidlig? Da sva¬
rede hun: Jeg vilde gjerne tale med Eders Maje¬
stæt. Hvorfor Vi sagde: Kom med Os, saa kan
Du sige Os, hvad Du haver at sige. Der Vinu

havde gaaet i Proviantgaarden af en Vinkel i en

anden, da sagde hun til Os: er Eders Majestæt
ikke tilfreds, at Wibeke maa blive hos mig? hvor¬
2
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til Vi svarede: hvad kommer det Os ved, hvor
hun med de Andre bliver? De ere uforældret, de
faae vel Tjeneste hos Andre. Da Fru Ellen nu

trængde paa Svar, da sagde Vi: vil Pigen være

hos Dig, Vi kan sagte være dermed tilfreds.
Hvorpaa hun takkede Os, og gik strax bort.

Nogle Uger derefter, den Tid Vi vilde med
Armeen paa Øen (Femern) og Vi ingen nærmere

Vej havde at komme derhen end igjennem Fyen,
da toge Vi Vor Vej henad Ellensborg (nu Holken¬
havn) og derfra henad Svendborg, hvor Skuderne

laae, som skulde føre Folket og Munitionen over
til Øen. Da det nu forhalede sig noget med Fol¬

kenes Indskibning, da begjerede Fru Ellen, at Vi,
imidlertid Vi der i Sbendborg blev opholdt, som

sagt er, vilde logere paa hendes Gaard Kjærstrup,
som ligger strax hos; hvilket Vi ogsaa bevilgede.

Imidlertid Vi nu bar paa samme Gaard, da
blepe Vi kjendte med Wibeke, saa hun blev med
Barn. —

Der Vi nu, formedelst den Allerhøjestes Bi¬

stand havde fuldendt samme Tog, og Freden imel¬
lem Os og Kejseren bar sluttet, da tog Vi Vor
Vej tilbage igjen igjennem Fyn, og kom did som
Fru Ellen var paa de Tider, hvor Wibeke ogsaa
var. Der Vi nu havde været noget i Huset, da

ginge Vi hen til Wibeke, og talede med hende;
hvorhen Fru Ellen strax kom og spurgde Os ad:

163
hvorledes Wibeke behagede os nu; — thi hun var
kjendelig trind — hvortil Vi svarede eftersom Os
paa de Tider kunde indfalde. Noget derefter be¬

gjerede hun, at Wibeke maatte ligge i Barselseng
paa en af hendes Gaarde; hvortil Vi intet vilde
svare, men lod det saa staae hen.

Havde Fru Ellen ikke vidst Datterens Lejlig¬

hed saa vel som hun vidste, hun havde intet væ¬
ret saa høflig at byde Wibeke det som hun bød
hende.*

Kongens Helsot og Død.

Kongen bragde sin Alder til 71 Aar, paa 6 Uger
nær. Hans Sygeleje varede kort, og hans Død
bar rolig og sagte. Med fuld Bøbidsthed om sit

forestaaende Endeligt og med rolig Hengivenhed i
Forsynets Villie sagde han Verden og alle dens

Gjenbordigheder farvel, og forlod en Bane, som

for ham visselig ikke altid havde været strøet med
Roser.

I Aaret 1647 stødte adskillige Ubehageligheder
sammen, hvorved hans nu ikke stærke Helbred
udentvil har maattet lide. Hertil kan man regne

hans Kamp med Finantsforlegenhed og Adelens

Forrettighed, Sorg over Tøjhusbranden, og først
og sidst Græmmelse over hans Søns den udvulgte

Printses Dødsfald.
22
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Sygdommen, som blev hans Helsot, bestod

egentlig i Kræfternes Aftagelse, Fordøjelsesred¬
skabernes Svækkelse, og en Mathed, som var ud¬
bredt over hans hele Væsen, og som var en Følge
af Alder og Møje, af Sorger og Bekymringer,
af Rejser og Nattevaagen, Mindelse om, at han
nu maatte begynde at gaae sagte, beretter Slange

(S. 1423) at Kongen følte strax efter sin i Aaret

1646 foretagne Rejse til Norge. Fra den Tid af
kom han ikke udenfor Sjelland. Hans forrige

Legems=Styrke kjendtes nu mærkeligen at aftage.
Han klagede selv over Alderdommens Medfølgere

Træthed og Mødighed, samt Afgang i Appetit og
Søvn. Dog var han stedse hver Dag oppe, hver

Dag i Bevægelse, og, ligesom tilforn, med sine
Regjeringssager stedse og uophørlig i Arbejde.
I Aaret 1647 var Kongens Opholdssted for

det meste Friderichsborg Slot. Her opholdt han

sig ogsaa først i Aaret 1648, da hans Svagelig¬
hed mærkedes at tage mere og mere til. Lægerne
kom nu oftere sammen for at consultere om de

bedste Lægemidler *). Mange meente — beretter

*) Den fuldstændige Sygehistorie, med Underretning om
de forekommende Symptomer og brugte Lægemidler,
har man i Worms Breve til Otto Sperling. (vid.
Wormii Epist. Tom. I. pag. 390-94, conf. Tom. II.

pag. 1004).
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Slange S. 1476 — at Kongen ikke gjorde vel i

at han satte for megen Lid til nogle af Doctor
Helv. Dietric opfundne sure Draaber, som gjorde

mere Skade end Gavn.
Men — lægger han til —mon ikke en halv¬

fjerdesinstyve Aars Alderdom, og mangfoldige ud¬
standne Legemets Trættelser, nu i Krig tillands og

tilsøes, nu paa besværlige saavel Vinter= som
Sommerrejser, med uophørligt Arbejde fra tidlig¬

ste Morgenstund indtil den sildige Nat, kunde
være nok til at „matte Herren, og omsider ned¬
kaste ham paa det sidste Leje ?“

Den 21de Februar Pyd den svage Konge sig
føre ind til Rosenborg. Hertil blev brugt en lukt
Vogn, som blev taget af Undervognen og sat paa

en Slæde, som blev trukken af 8 Heste. I de 4
følgende Dage var han hver Dag oppe og iklædt;

lod alle indkomne Breve og Suppligver sig fore¬
læse, gab derpaa Resolution, og underskrev hvad
der var udfærdiget.

Om Løberdagen den 26de Februar tbang

Sbagheden ham endelig til at gaae tilsengs. Om
Natten vaagede Rigshofmesteren Corfiz Ulfelt med

sin Kone hos ham.
Søndagen den 27de lod han Hofpræsten Lau¬
rids Jacobsen Hindsholm prædike for sig, liggende

paa Sengen. Om Eftermiddagen lod han sig be¬

rette, ved hvilken hellige Handling saavelsom ved
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fin foregaaende Samtale med Præsken, den Slange
udførlig anfører, han viste den mest rørende An¬

dagt *). Fra den Tid af han havde nydt Sacra¬
mentet, talede han saa godt som intet, og i et

Par Dage havde han hverken nydt Spise eller
Medicamenter.

Om Natten forblev Præsten hos ham, og til¬

lige vare tilstede Rigshofmesteren, hans Kone og
hendes Søster Hedevig, Canzler Christen Thomesen
Sehested, Niels Trolle, Secretair Otto Krag, Ole

Worm, Otto Sperling, og flere.
Mandagen den 28de, om Eftermiddagen ved

5 Slet, hensov han stisk og rolig.
—

*) Den udførligste Efterretning desangaaende staaer ellers
i Laurids Jacobsens Ligprædiken over Kongen, og til¬

lige i samme Jacobsens af F. W. Wivet 1779 udgivne
Dagbog.

Nogle af Kong Christian den 4des
egenhændige Breve.

—

—

*

Nogle af Kong Christian den 4des

egenhændige Breve.

Reppe har nogen Konge i Verden efterladt saa stor
en Mængde egenhændige Breve, som Christian den 4de.
I Bibliotheker og Arkiver, hos Historieforskere og Dil¬

lettanter, opbevares disse kostelige Breve og Haandbil¬
letter som en uvurdelig Skat, og hvor man ikke er

heldig nok til at eje dem i Original, der lader man

afskrive i hundrede Tal. Efter en haandskreven De¬
signation over dem, som Herr Etatsraad A. Kall med
møjsommelig Flid har forfærdiget, beløber deres An¬

tal sig til adskillige Tusinde hvortil endda ikke er hen¬
regnet offentlige Forhandlinger eller i Kongens Navn

udstædte Befalinger men kun de til Enkelte, af Kon¬
gen selv skrevne underskrevne og lige til Udskriften

paa Brevet af Kongen udfærdigede Ordre og Haand¬
billetter.

Som disse Smaabilletter kaste det klæreste Lys
over Kongens Karakter, over mange vigtige Stats¬

begivenheder og over Dätidens oeconomiske og huslige
Indretninger et det unægteligt, at naar de allevegne
I*

fra bleve sammensankede og med vedbørlig Omhu og

Kritik udgivne, vil saadant et sandt kongeligt Verk
være en mageløs Prydelse for vor Litteratur.

Om den af Kongen i disse Breve brugte Ortho¬
graphie og Skrivemaade, har Schlegel leveret en in¬
structiv Afhandling i Samlung zur Dän. Ge¬

schichte II B. 2tes St. S. 71—80.
Adskillige af disse Breve har Holberg havt for sig

da han udarbejdede sin Historie om Christian den 4de,
den han ender saaledes: *Denne active Herres Histo¬

rie fortjener fremfor alle Regenteres at udføres i Pen¬
nen, allerhelst efterdi han selv har givet saa skjønne

Materialier dertil, hvoraf jeg har betjent mig ikke
allene ved at corrigere og autorisere Historien men

endogsaa at skaffe den Anseelse dermed. Thi ingen

Historie som mig er bekjendt er hidtil kommen for

Lyset som er illustreret overalt med en Konges egen¬
hændige Breve og Ordres, saa at derfore saadant, om
intet andet, kan recommandere dette mit Verk.“

A. Tvende Breve til Canzler Christian Fris
til Kragerup.
(Af Aarene 1623 og 1629.)

2Isin Samlung zur dän. Gesch. har Schlegel
l. cit. især udmærket tvende Sviter af Kongens Breve,
som særdeles betydelige Hjelpemidler til Kundskab om

hine Dages Historie og Landets oeconomiske Forfatning.
Disse to Sviter ere: 1. til Canzler C. Friis, hvad

Christians mest blomstrende Regjeringstid angaaer, og
2. til Corf. Ulfeldt, da hans Alder og hans Lykkes

Sol begyndte at dale. Ogsaa har Schlegel I. cit.
pag. 81-99 leveret tolv af Brevene til Canzler Friis.

Som Supplement til denne Svite leveres her følgende
to hvoraf det første er af Klevenfeld, i Aaret 1757,

besørget afskreven af Originalen i det danske Cancellies

Archiv. Det andet er i Aaret 1768 med Langebeks
egen Haand afskreven af Originalen, Lap. R.“ (hvilket

ventelig betyder; apud Regem, eller i det kongelige

Haandbibliothek.)
I.
Melbye*), d. 18 October 1623.

Det Qvindfolk, som skal brænde Brændevin,

skal tilforordnes et halvvyxent Qvindfolk, som hende

*) Melbye er en Kirkeby i Strø Herred i Friderichs¬
borg Amt.
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kan hjelpe, og hvad for Materie hun begjærer at

bruge til at brænde af, det skal hende forskaffes.
Hende skal om Aaret gives 20 Daler Courant, saa

og Maanedskost. Hvorledes Du kan lade tractere

med hendes Opvarter, det staaer derved; hun, som
skal være Mester, kan gives Noget, som hun hol¬
der den anden med.

Tallet paa Køer og Øxen paa Ladegaarden

(ved Kjøbenhavn) skal være fuldt 500; thi det er

umuligt, at Parret kan fortære 14 Læs, i hvor
længe de skal staae der. Tilmed kan man altid,

naar man vil, blive af med Øxen hos Slagteren.
Dertilmed skaanes ogsaa meget Foder med den

Mask, som gives en Part Køer, saa og Øxen.

Ifjor gikkes selsom om med Alting.
En af Urtegaardsmændene skal forordnes til,
som skal paa Dæmningen omkring Ladegaardsmar¬

ken plante Torn, saa og Hessel, hvortil hannem
skal skaffes Hjelp baade til at opgrave dem i Sko¬

ven, saa og at flytte dem. Han skal ogsaa paa
de Steder, som de voxe kan, sætte unge Aske og

Røn, og dem med hvis (hvad) af Tornene hugges,

binde omkring, saa at Harer ikke forderve dem.
Nu jeg var paa Abrahamstrup (nu Jægers¬
pris), da erfoer jeg, at sal. Mogens Ulfeldts Børn
alle tre bare paa Selsøe, og holde frisk Hus. De

have jaget Fogeden af Gaarden, uanseet han ha¬
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ver forpagtet Gaarden af deres Værge; saa og
sluppet Moderen løs af hendes Custodie; hvilket

sig ikke saaledes kan skikke, efterdi hendes Bedrift
noksom er bevist. At man rigore juris med hende

ikke haver procederet, det er skeet for den Stock¬
reckels (*) skyld. Vil de endnu have, at hver
Mand skal vide, hvad deres Moder er for en, da
kan det endnu skee tidlig nok. Hvorfor Du kan

skrive Jacob (Ulfeldt) til, saa og Corfitz, som skal
være deres Værge, at de raade Bod derpaa, før¬

end Landet bliver fuldt deraf.

2.

Kjøbenhavn, d. 28 Febr. 1629.

Af Dine underskedtlige Breve haver jeg for¬

nummet, hvad for Nova I fra underskedtlige Ste¬
der haver; jeg tvibler intet, at jo den alsommæg¬

tigste Herre og Gud imponerer huie negotio *) bo¬

num finem, saa vidt det hans guddommelige Navn
kan komme til Ære og os til Gavn.

Den Sammenkomst til Wulfsbeck gik, Gub
være lovet, ret vel af, saa at vi skiltes gode Ven¬
ner ad.
—

*) Dette Anegotium,“ var Fredsnegociationen med de Kej.
serlige, som den Vinter stod paa i Lübeck, hvor Cans¬

ler Friis, og de andre danske Fredsdeputerte i den An¬

kedning opholdt sig.

VIII

Imidlertid vi vare sammen, blev a parte Re¬

gis Sveciæ allehaande statelige Forslag gjorte om
Freden at indgaae med Kejseren, dog saa, at han
maatte have Directionen derudi; hvorndover han

lod mig tilstille nogle Puncta, som han mente a
mes parte at være tjenlige til Fred. Hvorpaa jeg

svarede, mig samme Punkter at befinde ationabiles;
men de Punkta, hvorpaa jeg agtede at gjøre Fred

med Kejseren, var, skøndt (schond) længe siden,

sendte til Keiseren, fra hvilke jeg nu intet kunde
træde. Hvorved det saa blev.

Iblandt Andet blev der sagt, at han vilde,
dette Verk til Bedste, gjøre en træffelig Diversion
i Preussen, om jeg vilde staae den tredie Part af

Omkostningen. Jeg meente paa min Viis, at
vilde han mit Parti vel, da burde han ingen Fred

at tractere med Polakken, som kan gjøre Kejseren

stor Bistand i Tydskland. Hvorved han acqviesce¬

rede indtil om Morgenen jeg drog bort, saa be¬
gjerte han Alting at repetere, og der jeg reassume¬
rede det forrige Svar, og (han) saae, at han in¬

gen rationibus mig demonstrere kunde, hvorved han
mig persbadere kunde at indgaae hans Begjering,

saa gav han sig ganske udi Taal, og lod det blive
derved *).
*) Gustav Adolphs Yttringer til sin Canzler Oxenstierne
om dette Mødes Anledning og Udfald fortjene at aa¬

føres til Sammenligning med Christians til sin Canz¬
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ler Friis. Gustav Adolph skriver saaledes: WVi mød¬

tes i Ulfbeks Præstegaard. Jeg var Vert og Kongen
Gjæst. Lidt blev der spist, mere blev der drukket, og

det Vin som var slet og havde været frossen. Paa
Kongens Side faldt ingen anden Proposition, end at

der forlangdes et Par Skibe eller tre, ikke fordi de
saa lige behøvede dem, men for at det kunde give Op¬
sigt. Jeg proponerede 4 Punkter: 1. At man skulde

blive enige om samme Maxime og samme Fremgangs¬

maade ved Fredscongressen i Lybek. 2. Enige om
Fredsbetingelserne og meddele hinanden Grundene til
samme. 3. Et Forbund projecteredes mellem Rigerne.

4. Efterdi jeg mærkede, at han undskyldte sig med
Mangel paa Penge, lod jeg mig forstaae med, at det
var der vel Udveje for, og forlangte derimod hans

Raad hvorledes den tydske Krig bedst kunde føres.
Men han ikke alleneste vægrede sig ved at meddele mig

Raad, men spurgde endogsaa, hvad jeg havde ude¬
staaende med Kejseren, og hvi jeg bemængede mig med
det tydske Væsen. Til de to første Punkter svarede

han, at han allerede til Kejseren havde fremsendt sine

Conditioner, dem kunde han ikke gaae fra. Hvad For¬
bundet angik, det maatte skee med Stændernes Sam¬
tykke, hvilket tog Tid. Da jeg saae det, takkede jeg

Gud, jeg kunde tie, oc lod saa den Fugl flyve. (Jagh
tackade Gudh, at Jagh fick tiga stilla, och lät sä pas¬

seran igen.) Jeg mærkede deraf, at enten maa Kon¬
gen have været beskjænket, da han gav (Christoph. Ludv.)

Rask Commission og Creditiv, eller maa Rask have

være fortumlet i Hovedet, og ikke ret fattet Kongens
Mening. Med eet Ord:; parturiunt montes, nascituk
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ridiculus mus.“ — Dette mærkværdige Brev er aftrykk
i Swederi Stockholms Magazin för 1781, S. 312=14.
Dog er Brevets der forekommende Datum, den 5te

December, vistnok urigtigt. Om det i Anledning
af dette Kongemøde, ved Præsten i Markaryd, Hof¬
prædikant C. W. Rhodin, Aar 1792 oprettede Min¬

desmærke, gives Underretning i den svenske Inrikes¬
tidningen for 1792, No. 80, og derfra i I. Kragh
Høsts Maanedsskrift Ej blot til Lyst IV B. S. 272776.

B. Af det Tidsrum 1633—41, alle med

Udskrift Rentemesterne *) tilhænde.
I.

Rosenborg, d. 11 Februar 1633.

Mentemesterne skal holde Mester Hans Stenvin¬
kel for, at, efterdi han intet haber bevist sig som

en Bygmester, i det at han haver sat Prædikesto¬
len udi Christianstads Kirke paa de Steder, som
man ingen Himling kan hænge over den, saa skal

han med det første sende Folk derhen, som kan

flytte samme Prædikeskol lige under Hullet, som er
midt udi Krydset udi den Bue, Prædikestolen staaer

under. Hvorpaa han skal give Rentemesterne sin
Revers under hans Rests Fortabelse, at Sligt,

som forbemeldt er inden Paaske førskkommende,

skal være forrettet.
Siden skal de med hannem tractere, hvad han

begjerer for at gjøre Himlingen over samme Præ¬
dikestol, som sig hos Prædikestolen kan qvadrere,
og dertil forskaffe Stenene. Jernverket, som den
skal hænge udi, det skal hannem forskaffes.

*) Rentemesterne vare)i disse Aaringer Jørgen Wind
og Sten Beck.

Udgiveren har disse egenhændige

Breve for sig ØOriginal.
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2.

Fridrichsborg, d. 16 Febr. 1633.

Jørgen Kandestøber haver for en rum Tid
siden

empfanget et Tinkar, som hører her i Bade¬

stuen, hvilket han skal sende hid med det første.
Udaf disse Slags Ringe skal Rotgitteren, som

boer udi Pilestræde, ved Navn Hans Poppe, støbe

300 Ringe udaf Kobber, hvortil hanyem skal for¬
skaffes Kobber af Artoloriet.

3.

Arken, d. 26 April 1633.

Min Skræder skal I have Bud til, som er
forløvet at drage hen ad Skaane, at han imod

Herredagen skal gjøre mine Klæder færdige, som
Gert Ossevin haver at stikke for mig.

Der er nogle Condita in Laboratorio udi Haven
til Kjøbenhavn, udaf Valnødder, Muskatennødder,

Citronskaller og Kirsebærmos, hvilket skal med hos¬

føjet Seddel forskikkes hen til Hofmesterinden paa
Frederiksborg.*)

*) Denne Hovmesterinde var den bekiendte Fru. Karen
Sehested, som i Aarene 1631235 var Hofmesterinde
hos de kongelige Børn. At hun var stærk i Conditor¬
og Destillerekonsten, er især bekjendt af den i Ny dan¬

ske Mag. II B. S. 8 aftrykte Skrivelse fra Prinds
Friderik (siden Kong Friderik den 3die), som under
9de April 1635 fra Nienhusen bader hende sende sig
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Saafremt den Kandestøber, som har forhuklet
mig det Tinkar, som hører hen i Badstuen til

Frederiksborg, ikke vil medgode skaffe det tilstede
igjen, da skal Byfogden skaffe mig det ud af han¬
nem med Retten.
4.

Glückstad, d. 16 August 1633.

I skal med det første muligt er forskikke hid
saa meget Flesk og Kjød, Smør og Brød, Fisk,

Erter og Gryn, med saa meget Malt og Humle,

som over Vinter og tilkommende Sommer kan for¬
nøden være til Svanen, Hummeren, og Havhe¬

sten. Rigens Admiral*) er befalet dertil at skaffe
tjenlige Skibe.
5.

Skanderborg, d. 9 Decbr. 1633.

Fiidt **) Tømmermand skal befales, at han

Laden paa Abrahamstrup saaledes flier, at den kan

Noget af sit stærke Vand, og takker hende for Gaaa
sepølser, Havresuppe, og andet godt Knas han havde

nydt hos hende¬

*) Rigens Admiral var dengang Claus Daae.

**) Denne Tømmermands Navn staaer her meget tydeligt,
hvorved altsaa suppleres den forkortede Maade, hvor¬

paa det, formedeist Afskriftens Utydelighed, er anført

her foran S. 55 Lin. 6. Han forekommer ogsaa i dan¬
ske Magazin I. 255, hvor han kaldes ⅓Fiet Kragen.“
Han var 1613 Tømmermester og Vorger i Kjøbenhavn.
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staae, og saaframt han ikke kan sætte Loven og
Vissen, at Sligt før Høhøsten skee skal, da skal
det blaa Taarn borge for hannem, og samme Lade
med en anden Tømmermand fortinges. Og efter¬

som jeg, for min Forreisen, befol Friderik Urne,
at han Morten Stenvinkel derhen holde skulde, at

han skulde forandre en Del af de Stykker, som

han udi den Stue paa Cronborg udtil Volden
malet haver, saa at de kunde passere, saa formær¬

ker jeg nu af Friderik Urne, at den Dannemand
lidet agter om hvad hnn hannem sagt haver.

Hvorfor I hannem for Eder skal lade kalde, og

hannem det samme paa mine vegne befale, og af

ham tage Loven og Vissen, at han det inden min
Hjemkomst vil forandre. Saaframt han nu sig

derudi intet skikke vil, som jeg intet troer han
gjør, da skal han Losie paa det Blaataarn ervarte.

6.

Flensborg, d. 14 Febr. 1634.
Eders sidste Skribelse haber jeg i Dag emp¬
fanget og deraf Contenta forstanden; hborpaa Jeg

Eder intet forholder, at den Vin Peter Musfeldt
(Motzfelt) leveret haver, er dyr nok. Man kan

faae en Amme Vin i Glückstad for 24 Daler, en

Pibe spansk Vin for 40 Daler, og et Oxehoved

fransk Vin for 12 3 13 Daler.
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Jeg sender Eder herhos 4000 Rixdaler til at
kjøbe rhinsk Vin for, som strax henad Frideriks¬

borg skal forskikkes.
Hvorledes den Ballette*) skal anordnes, der¬
paa er Earl von Mandern befalet at gjøre en Af¬
rids. Nu tvivler jeg intet paa, at den er færdig,
naar I den affordre.

Mester Hans. Stenvinkel skrev vel hid, at

samme Ballet beqvemmeligen kunde angaae fra den
nederste Ende af Salen; men hannem blev svaret:
non sutor ultra erepidam — han skulde ikke bekymre

sig om Sligt.

Jeg sender Eder herhos en Designation paa

adskillig Gewürtz, som til det forestaaende Laug vil
fornøden gjøres, hvilket Wilhelm Mortensen hos

Bewindthebberne (o: Participantere i det Ostindiske
Compagnie) i Amsterdam skal bestille, hvilket strax,
naar det i Sundet ankommer, contant skal udaf
Tolden betales.
7a.

Coldinghus, d. 24 Febr. 1635.

Eftersom jeg min Søn H. Frederik mit og
min Gemals, saligs, Contrafej i Legems Stør¬

relse lovet haver, derhos ogsaa lovet den franzøske
Gesandt, som forgangen Sommer var i Kjøden¬
havn, mit Contrafej af samme Størrelse, da skal
—

*) See her foran S. 85.

XVI

I de tvende efter mig lade gjøre hos Carl von
Mandern, og det kredie hos Rejmert Contrafejer.
Min Gemal, saligs, Contrafej er at finde paa
Rosenborg.

Udaf Nederland skal forskrives tvende Ele¬

phanttænder, saa store, som de kan bekommes.

Johan Bram skal skaffe saa meget Muskaten¬
træ og Ibenholt, som til Frøken Eleonores Brude¬
seng behøves.

Der er en Jagt bestilt, som strax med aabent

Vand skal henad Ruden, paa hvilken Jagt I strax
skal contentere Folket, saa at den strax med aa¬

bent Vand kan komme henad Ruden og der i
Sommer forblive.
7 b.

Glückstad, d. 29 Juli 1635.

I skal lade mig vide, om vore Bevindtheb¬
bere have faaet dem vedhaanden, som vil beholde

den ganske Ladning, som ankommen er, saa og

hvorvidt de er kommen med Udrustningen paa ny
igjen. Den Tid jeg drog fra Kjøbenhavn, da

maatte Jørgen Danielsen og hans Medbroder flye
mig en Fortegnelse paa Varene, derhos Prisen.

Der jeg nu kom hid, da lod jeg strax hente fra
Hamborg et Pund af hder Slags, og befandt, at,

Negliken allene undtagen, da er de anore Species

enten bedre Kjøb, eller og at bekomme for den
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samme Pris, de ere sat for. I Hamborg gjelder
et Pund Peber 14 ß, som de har sat for en Da¬
ler; et Pund Sapauholz er sat for 20 ß., og man

kan faae Pundet i Hamborg for 7 ß; et Pund
Kattungarn kan man faae for 1 Daler, det de

have sat for 3 Daler; fin Top=Sukker koster Pun¬
det i Hamborg 16 ß, de have sat gemeent Top¬
Sukker for 23 ß.

Vil de saaledes fare fort, da maatte jeg

gjerne see, hvorledes de vil komme til Udrustnin¬
gen igjen. De gode Herrer tør vel gjøre Compag¬

niet den Skade, som de intek er god for at op¬
rette den igjen.

Lader mig strax bide, hvorledes Høet er kom¬

men ind paa Ladegaarden ved Kjøbenhavn *), saa
og, naar Byggen bliver moden.
7c.

Glückstad, d. 1 August 1635.
Denne Brevbiser skal forskikkes op til Vard¬

berg Lehn; at han sammesteds indsylter nogle

Multebær naar de blive modne. Dog skal Esaias
sig først erklære, om han dertil bastant er.
Den, der kommer derhen, han skal tage Snkker
med sig, saa og Glas, som han kan forvare dem üdi.

*) Denne udenfor Kjøbenhavns Nørreport beliggende La¬
degaard blev siden anvendt til et Hospital og fik Navn

af St. Hans Hospital¬
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8.

Fridrichsborg, d. 28 Octbr. 1635.

Efterdi Kronen med mange adskillige og høje

Udgifter nu graberes videre end i fordum Tider,
saa at en fornem Oberst udil min Ungdom intet

torde anmode mig om det, som jeg nu giver en
Musikant, hvilket saaledes gaaer til paa Rejen

med alle dem som er i Tjenesten, enten i den ene

eller anden Bestilling; hvilket at remedere med
nogen ny Paalæg, ihvad der nævnes kan, det

syntes mig intet it kunne have nogen Gjænge,
efterdi Trafiqven intet er saa stor, at det kan

drage noget; hvorfor I skal gjøre et Overslag,
hvad det kan bringe ind, naar alle Kronens Bøn¬

der give 6 Daler for deres Ægt og Arbejde, og
at Lehnsmændene isteden for Avlen, de have frig

bekom en vis Summa Penning. Hvad Lehnsmæn¬
dene i andre Maader have af Kronen, det forbli,

ver dennem som tilforn *).

9.

Haderslev, d. 23 Dec. 1635.

Denne herhos føjede Skrivelse skal med første

Lejlighed sendes hen til Nykjøbing.

*) Dette Brev hører med til Documenterne i Sagen om

Christian den 4des mislykkede Forsøg paa at ophjelpe
Bondestanden, hvorom Herr Justitsraad Engelstoft har

XIX

Mit Contrafej, som er malet paa Kobber og

staaer udi Carl von Manderns Lossement, skal flyt¬

tes ind til M. Corbinianus Contrafejer, at han

derefter maler trende Copier i Legemsstørrelse og
tre Brystbilleder.

Og efterdi jeg haver foræret den frantsøske

Gesandt min Kudtsk (o: Kareth) som jeg plejer
selv at age paa, da er befalet, at de til Frideriks¬
borg skal gjøre en anden lige saaledes som den

forrige var, hvorfor I skal forskaffe Sadelmageren
hvis som han til samme Vogn at forfærdige kan

fornøden have; saa og lade hos Gert Ossevin stikke
en Himmel til samme Vogn, hvortil I hannem

skal forskaffe Guld og Sølv, item Fløjl og andet

Sligt, som han dertil kan behøve, og det lade
hannem tilveje og igjen fraveje, førend Sadelma¬
geren det gjør nagelfast.

10.

Rosenborg, d. 26 Juni 1636.

Jeg var nu i Eftermiddag ude hos de Baads¬
mænds Boder som bygges ved St. Anne Bro, og

befandt, at Kalken intet bliver slagen, men ikkuns

rørt omkring, saa at Kalken ligger hel i Ballerne;
hvorfor Sligt vil haves iagt, ellers bliver der
Skarn af alt det der gjøres.

leveret højst interessante Notitser i Skandin. Selsk.

Skrifter for 1813, S. 1 52.
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II a.

Glückstad, d. 14 August 1636.
Eftersom det lakker flux ad Tiden at min

Datters Bryllup*) skal være, hvorfor I dette Ef¬
terfølgende skal bestille:
I.

Den gamle Sal paa Kjøbenhavn skal under

Loftet beklædes med det samme Tapetzeri, som
den var beklædt med til Prindsens Bilager,

nemlig med det Tapetserie paa Cronborg.
Om Veggene skal bruges af det bedste Ta¬

petserie som er paa Frederiksborg, som pas¬

ser dertil, og skal til Sligt at forrette Hans
Snedker bruges, og hannem derfor tilsiges
en Klædning.
2.

Der skal gjøres en Rendebane færdig paa

Vejen som man kommer op fra Højbro og
gaaer til Slottet lige for Vindderne paa

Salen. Indicerhuset skal staae op til Plank¬
værket eller Stakettet om Slotsgraven, hvor
det bedst sig skikke kan.
3. Vinen, som paa Salen bruges skal, den skal

lægges ind udi de Kjeldere, som findes un¬
der samme Sal, saa at man den kan faae
op igjennem de Hul, som dertil gjort er.
—

*) Det var Eleonora Christinas Bryllup med Corfitz Ulfeldt,

som stod paa Kjøbenhavns Slot, den 9de October 1636.
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4. Der skal itide sees om Tintøj, som man til
Brylluppet kan bruge, saa og Duge og Bi¬

læggere. 4

S. Der skal skaffes saa mange Borde og Bæn¬
ker i den liden Sal i min Vinter= og Som¬

merstue, saa og paa den Gang som er uden¬
for det røde Kammer, som behov gjøres,
hvorom man sig i det danske Cancellie kan
erkyndige, efterdi hos Cancelliet findes Regi¬

steret paa dem som buden er. Samme Gang,
saavelsom Brudehuset, skal behænges med Ta¬
petserie.

6. Der skal bestilles Rostokker Øl imod Bryl¬
lupet, saa og at der brygges dansk Øl og
Brøyhan i Forraad.

7. Der skal føres 24 Stykker paa Runddelen
ved Nørreport og der nær hos.

8. Der skal bestilles Havre til mine og Prind¬
sens Heste imod samme Tid.

II b.
Rosenborg, d. 26 August 1636.

Der skal strax sendes Bud efter Mester Ernsk
Møller, som skal befales at forfærdige Grev Wal¬
demar tre Klædninger af de bedste Klæder han hä¬

ver af mine, hvoriblandt den bedste hvide Klæd¬

ning skal være den ene. Hvad som af samme Klæ¬
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der afgaaer, det skal med Flid forvares indtil vi¬

dere Besked.

Greven skal desuden gjøres en Rejse= og to
daglige Klædninger med al deres Tilbehøring, item

et Skrin til hans Klæder, som Mester Anders skal
beslaae. Hannem skal ogsaa gjøres et lidet Fla¬

skefoder efter Doct. Peder Payngks Anordning.
Hans Præceptor skal gjøres en Rejse= og en Æres¬

klædning; hans Drenge, Folk og Kudsk skal klæ¬
des i Rødt og Gult.

Frøkenernes og Wibekes Piger skal klædes i
røde Skjørt og røde Fløjels Trøjer med grønne

Taftes Forklæder, hvoriblandt Lissabeths, Sophies
Amme, skal medregnes, dog at hun bekommer af
Kaffa en sort Trøje.

Det skal erfares, hvad den Løgte paa Kullen

koster om Aaret at holde ved Magt.

12.

Rosenborg, d. 26 Novbr. 1636.

Rentemesterne skal udi min Fraværelse hver

ottende Dag lade mig vide Tilstanden her sam¬
mesteds.

1. Hvorledes Sygdommen sig anlader.
2. Hvorledes Holmens Admiral befinder Til¬

standen paa Holmen og i den store Smedie.

3. Om der fares fort med Grynmalen, som
forordnet er.
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4. Om der tørres Rug, og om der males saa

stærk paa Vand= og Vejrmøllen, som derpaa
skee kan.
S.

Om der gjøres og males saa meget Malt
som skee kan.

6. Om Valkemøllen ved Vandkonsten bruges

uden Forsømmelse.
Til slige Bud at bringe herfra henad Roes¬

kilde, skal bruges Postvognen, som derpaa passe
skal, og skal der gjøres et Pas til samme Bud,
som skal gjelde denVinter imellem Kjøbenhavn og

Anderskov.
13 a.

Anderskov, d. 7 Decbr. 1636.
Der findes udi det røde Kammer en Stuve

sort slet Fløjel, hvilket Hans Slotsfoged skal lange
herud, og skal det hidsendes. Nøglen til samme

Kammer haver Mester Anders. Der findes ogsaa
et Brandjern i mit Kammer udi Børnehuset, som¬

er Forstanderen derudi befalet at skulle lade Eder

tilkomme, hvilket ogsaa skal hidsendes. Der skal
ogsaa erfares, om der er Multebær at bekomme,
hvilke, om de ere tilfangs, da skal deraf nogle
hidforskikkes.

Eftersom Eder er bekjendt, at Christian Ulrich
(Gyldenløbe) strax i Begyndelsen der det ostindiske

Compagnie blev oprettet, blev sat til Præsidenk
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haver Lyst til at blive udi samme Charge længer
feemturende, men formener, at han samme Charge

med sin Profit kunde til Johan Bram afstaae, og
mueligt, at Johan Bram Compagniet større Tje¬
neste, end Christian Ulrich, gjøre kan, da, uanseet

at det Mange skal fortryde, skal I forsøge, hvor

nær I kan gaae Johan Bram det at antage.
13 b.
Anderskov, d. 15 Decbr. 1635.

Jeg fornemmer af Forstanderen udi Børne¬

huset, at den Doctor der er inde, curerer Børne¬
ne, at de efter hinanden komme henad Kirkegaar¬
den, uanseet at, Gud være lovet, endomstund

derinde ingen Pest grasserer; hvorfor I skal erfare,
om man kan bekomme en anden, om man end¬
skjøndt skulde tilvende hannem en større Løn; thi
de Penge vare vel stædt.

14.
Rosenborg, d. 19 April 1637.

Rentemesterne skal for sig lade kalde Byfog¬
den, og hannem lade forstaae, at siden jeg talede
med ham i Dag om dem jeg fandt igaar i de

Bagstreder offentlig at have imod Forordningen
Brød tilkjøbs, hvorudover han burde at have In¬

spection, da haver jeg seet en hollandsk Qvinde i
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Kjøbmagergade sidde offentlig og sælge Brød for
sine Vindber, hvorfor I skal hannem paa mine

begne om et frit Logemente paa det Blaataaru
forsikkre det første jeg erfarer noget Sligt igjen,
om han endskjøndt var ti Gange saa brav en
Mand, som han er. Jeg haver intet sat den sine
Mand til Byfoged, at han skal illudere mine For¬

ordninger, mens at han skal være derom, at de
blive holdte i alle Maader.

15.

Af Lejren, d. 17 Novbr. 1641.

Rentemesterne skal være derom, at de kan

skaffe Enkedronningen af Sverrig Foder til et
o 4
Skjørt og til en Trøje, om hun det begjerer
).

*) Jævnf. Engelstoft Efterretninger om den svenske
Enkedronnings Marie Eleonoras Undvigelse til Dan¬

mark og Ophold der i Aarene 1640—43, i det Skan¬

dinav. Litterat. Selskabs Skrifter for 1811. I et
Brev til den danske Resident P. Vibe i Stockholm

skriver Kongen under 3die Maj Aar 1641 om den
svenske Regjering: *De maa skamme dem, at de trae¬

tere deres Dronnings Fru Moder, som de gjør. Hendes
Herre var al Verden for snever, og nu maa hun leve

af Andres Naade.“ Hvilket her anføres, da Holberg,
som i sin Danmarks Historie under Aaret 1641 om¬

handler denne Sag, har citeret disse Udtryk urigtig.

C. Breve, af Aaret 1642, til Rigsraaden

4
Rentemester Jørgen Wind)
I.

Christianspris, d. 13 Jan. 1642.

Du skal lade mig med første Post vide, hvad
Kronen kunde have deraf, om Lehnsmændenes He¬

ste en Tid lang blev afskaffet. Her vil Hjelp til
itide, førend Ondt bliver værre.Jeg kan intek

vide, hvor Pengene skal tages nu til Paaske, ngar
Folket der hjemme skal have det dem tilstaaer. Vale.

2.

Glücksborg, d. 3 Februar.

Udaf Din Skrivelse erfarer jeg Din Mening
om den store Fare, der skulde være at forvente hos

Lehnsmændenes Hestes Afskaffelse, hvorfor jeg der¬
oder vil sige Dig min Mening, naar Gud vil jeg
kommer tilstede.—

Her hjelper ingen Snak til. Skal jeg hjel¬
pes af de Middel, som Gud haver givet, da vil
al Rigens Indkomst derhen dirigeres at den kan

naae til Rigens uomgjængelige Udgift, og at jeg

*) Originalerne til disse, saavelsom de under Littera A
anførte, opbevares i det kongl. store Bibliothek.
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kan have Noget for mig. Resten bør at deles
iblandt dem, som jeg og Riget størst Tjeneste kan

have af. Disse mange Smaalehn vil afskaffes, saa
at Kronen kan nyde Indkomsten højere. Skatten
bør intet at regnes til andet end til extraordinair

Verk som paakommer. Naar Gud vil jeg kom¬
mer tilstede, da vil jeg bidere tale med Dig om

samme Lejlighed; thi det er mit ramme Alvor, at

jeg vil, at Rigens Indkomst og Udgift skal qva¬
drere sig med hinanden; jeg haver længe nok troet
paa Snak. Vale.

3.

Rendsborg, d. 17 Februar.

Eftersom jeg jo længere jo mere mærker, ak
det ingen Bestand kan have med min Dont paa
den Vis, som det nu gaaer, isynderlighed imens

Udgiften beløber sig ulige højere end Indtægten,

da skal Du med det første forskaffe mig begge Ri¬
gernes og dessen underliggende Landes rigtige Ind¬
tægt, og derhos flye mig en rigtig Designation paa

deres Besoldning, Kost og Klæder, som findes paa

denne herhos føjede Fortegnelse. Naar Gud vil,
at jeg faaer de tvende Ting, nemlig Rigernes Ind¬

tægt og Udgift, da vil jeg, næst Guds Hjelp, mage
det saa, at det noksom skal kunne naae til for mig,
Raadet, og Floden, Gud give hvem der kommer

til at miste iblandt de Andre. Man har Exem,el
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for Øjen i Nabolaget, som findes faa Lehnsmænd

mens store Gubernamenter, til den Ende, at Kro¬
nen kan nyde Indkomsterne desto højere. Vale.

Bilag til foregaaende Skrivelse.
Dette Bilag, der, ligesom selve Brevet, er

skrevet fra først til sidst med Kongens egen Haand,
bestaaer af to Qvartblade, hvoraf dog kun de to

første Sider og den halve af den tredie ere fuld¬
skrevns. Resultatet af Kongens her leverede Ordre

til Rentemesteren, har for længe siden tildels lig¬
get for Publikums Øjne. Thi det er vel unægte¬

ligt, at den i danske Magazin 5te Tome Side

202—13 indrykkede Forklaring over Christian den
4des Hofstats aarlige Besolding jo er en
Følge af nærværende Brevvexling. Forresten er det

interessant at sammenligne denne Besoldingsetat, med

didhenhørende Data i det Overslag over Rigens Ind¬
tægt og Udgift 1602, som Schlegel har ladet af¬
trykke i 1ste Bind af sin Samlung zur däni¬
schen Geschichte.
Jeg vil vide:
1. Hvad Prindsen nu faaer mere om Aaret end

før. Item hvad Printsesinden faaer aarli¬
gen til Haandpenge.

2. Hvad der gaaer om Aaret paa Grev Walde¬

mar Christian. NB. Han haver Dalum Klo¬
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sters Lehm. Hans Hofmester faaer af Kam¬
meret 1000 Daler.
3.

Hvad Frøkenernes Opvartning koster. Hof¬
mesterinden faaer 200 Daler; den som lærer

dem Sprog og Dands, 300 Daler; den som
lærer dem at lege, 200 Daler; tvende Piger
70 Daler.
4.

Hvad Herr Christian Thomesen (Sehested)

faaer videre om Aaret end det han haver af
hans Lehn.
S.

Hvad Statholderen (Corsits Ulfeld) faaer af
Renteriet, item hvor høit han nyder Møens
Land.

6.

Hvad Rentemesternes Gage er item hvor

højt de nyde deres Lehn.
7.

Hvad Ivar Wind haver til Gage, og hvor

8.

Hvad Cancellieherremændenes Besolding er;

højt han nyder Lehnet.

item de som paa Cancelliet bestilt ere.
9.

Hvad den tydske Canceller (Reventlov) haver
af Renteriet. Af Kammeret haver ham 1000
Daler.

10.

Hvad de tydske Cancellister igjennem Bæn¬
ken koste om Aaret.

II.

Hvad der gaaer med til Hofholdningen af

spansk, rhinsk, og fransk Vin; item af Rug¬

og Hvedemeel; saltet og fersk Kjød og Fisk,
med dertil gehørige Speceri og Confecturer.
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12.

Hoad der gaaer med paa Hofmarskalken,
Oberskjænk, Staldmester og Kjøgemester, til

Besoldning, Kostpenge, og Hofklæder; item
Hofprædikanten, Dr. Fabricius, Dr. Sper¬

ling, Dr. Peter Payngk, Kammerskriveren,

Kammertjener Kjøkkenskriver med hans Tje¬
ner Hofbartsker med hans Svend, Bartske¬

ren i Børnehuset, Apothekeren, Hofskræderen,
Sølvstuepoppen med hans Folk, Mundkokkene

med deres Folk, Vinskjænkeren paa Kjøben¬
havn (Slot), den paa Frederichsborg, og den
som er daglig tilhove; Fodermarskalk, tvende
Vognmestere, tre Enspendere, Trometer, Mu¬

sikanter, Dravanter, Fyrbødere, Karle og
Drenge i Stallen, Kudske og Drenge hos

Kudtz= (o: Kareth) og Rustvognene.
13.

Hvad Jægermesteren med hans Opvarter koster

om Aaret; item Skovriderne paa Lehnene som
Vildbane findes.
14. Fiskemesteren paa Friderichsborg, item paa

Cronborg, paa Colding, og paa Skanderborg,
med deres Folks Besoldning om Aaret.
15.

Hvad Maanedsregisterne paa Friderichsborg
beløber sig om Aaret.

16.

Hvad den øverste Renteskriber med de andre
Renteskrivere faae om Aaret.

17. Hvad Knud Christensen paa Klædekammeret,

Gottfried Michelsen paa Holmen og for Dele¬
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haven med deres Underskrivere og Drenge have
om Aaret.

18.

Hvad Proviantskriveren med den som er paa
det store Bryggers, og deres Underskriver,

Vrager og Kjeldersvenne, item Brygger og
Bager, som under dem er, med deres Folk,

item Bødkere, med det Tømmer som de for¬
bruge, koster om Aaret. Item hvad Bryg¬

gerredskaber og Bagerovnen koster om Aaret
at holde vedmagt. Item hvad Sengeklæder

koste til alt det Folk at holde vedmagt.
19.

Hvad de unge Herrer med deres Opvarter paa

Sor vil koste om Aaret med Øl og Mad, item
med Klæder og Sko, og anden Nødtørft.
20.

Residenternes Gage i Spanien, Sverrig og
Nederlandene, item hvad der gaaer paa Avi¬

ser og Correspondents.
21.

Gesandternes Fortæring i fremmede Lande;
item hvad de koster som sendes ind til mig;
item paa Bryllupper og Barsel.

22.

Hvad Holmens Folk, som i Tjenesten er, ihvem

de og være kan, faae til Løn, Kost, og Klæder
om Aaret.

23.

Hvad Smeden paa Bremerholm koster om Aa¬
ret med Mestere, Mestersvende, gemene Svende,
Jern og Kul med —

24. Hvad Jernet koster, som
mermøllen ved Cronborg.

forbruges paa Hann
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25. Hvad Reberbanen paa Holmen koster med
Hamp, Beg, og Tjere, at holde vedmagt;

item med Mestere, Hampheglere, Spindere,
Fanger og Fangefogeder.
26.

Hvad der gaaer med om Aaret af Kanifas,
Segellærred og anden Lærred til Skibenes Ud¬

flining.
27.

Hvad Urtegaardsmanden üdenfor Kjøbenhavn

(o: i Rosenborg Have) item den til Friderichs¬
borg, den til Cronborg, og den paa Colding,
faaer til Løn, Kost og Klæder.
28.

Hvad Skibenes daglige Reparering med Krum¬

holter, Knæ, Bjelker, Planker, *** koster;

item Mester, Mestersvende, og Tømmermænd,
som den Reparering forrette skal, med hvis

Tjære og Beg dertil hører.
29.

Hvad Tømmecet koster, som aarligen forbru¬
ges til Kronens Huse (o Slotte).

30. Hvad Krudt og Lod, Bly, Lunter og Gevær

koster om Aaret; item hvad Krudtmøllen og

Gjethuset koster at holde vedmagt.
31.

Hvad Christopher Swencke, med de andre Ar¬

kelimestere og Bøsseskyttere faae om Aaret;
item Arkeliskriveren og det andet Folk, som
bruges ved Arkeliet.
32.

Hvad alle Toldere i Danmark og Norge faae
til Gage om Aaxet.
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33.

Hvad Berideren paa Anderskov med hans Folk
koster om Aaret, item hvad Havren koster,

som sammesteds forbruges.
34.

Hvad Slotsfogeden paa Kjøbenhavn med Fa¬

debursqvinden, item den Ovinde som toer for
mig i Haven (o: paa Rosenborg) item Jo¬
han i Haven med den som varer Røgekam¬

meret paa Slottet, haver til Løn, Kost og
Klæder.

35.

Hvad Snedkeren paa Holmen med hans Sven¬
de, item hvad Tømmeret, han forarbeider,

koster, item Flagmager, Maler, Compasma¬

ger, Slottets Snedker og daglige Folk, som
Vægter, Portener, Bomslutter Taarngjem¬
mer, Liggere, Vogndrenge, og den som deler
Høet ud; item Slottets Hjulmager, og Pligts¬

fogeden i Vedhaven koster, item Svineman¬
den i Proviantgaarden og det store Bryggers,
item Slagteren med Aarsknegtene.
36. Hvad Slotspræsten, item han paa Holmen

med hans Kapellan, med Skibspræsterne, Deg¬

nene eller Skolemesterne paa Holmen faaer

om Aaret. NB. den Præst og hans Kapellan,

som skal boe ved Kirken ude ved St. Anne Bro.
37.

Hvad Rigens Profos haver til Gage om Aa¬
ret, item Herolderne.

3
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38. Hvad Generalbygmesteren M.... haver om¬
Aaret.

39. Hvad der gives til Studentere om Aaret.

Anmærkning.

En Note, dateret Christianspris den 18de Jan.
af samme Aar, med Udskrift: Rentemesterne

tilhænde, hvoraf Udgiveren ogsaa har Autographum
for sig, er aldeles af lignende Indhold, men noget

kortere og mere summarisk forfattet. Heri forekomme
følgende Momenta, som Kongen i sin senere Note
har forbigaaet:

Min Søn, Erkebiskoppen af Bremen, faaer
om Aaret 12000 Daler; hvortil jeg i Aar ha¬

ber maat give ham 4000 Daler for det lange
Liggen, han forgangen Aar maatte ligge i Stade

for de nederlandske Tractaters Skyld.
Den sidste Faddergave til Gottorp kostede

3300 Daler, foruden hvad Printsen der gav til
Drikkepenge.

Det maa intet glemmes hvad Corfits Ul¬

felt har fortæret først i Engelland, siden til Re¬

gensburg; item Hannibal Sehested i Spanien;

Grev Waldemar Christian i Rusland; Jørgen
Wind først i Sberrig, siden i Stade.

Reventlov (den tydske Cantsler) haver til
Kieler Omslag 1200 Daler.
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4.

Fridrichsborg, d. 30 Martii.

Jeg havde vel formeent, at Folkene her ved

Slottet havde været given deres Løn efter Qvar¬

talregisteret, men nu evfarer jeg, at dem tilstaaer
et ganske Aars Løn til førstkommende Paaske, som
de umulig kan udstaae, uden at de skal stjæle;
hvorfor dem endelig vil gives Penge, enten heelt

eller halvt; ellers kan der Ingen være i Huse
med dem.
S.

Glücksborg, d. 25 August.

Eftersom jeg haver lovet min Søn Erkebisko¬

pen af Bremen Noget af det kjøbte Gods her i
Landet Holsten til hans Underholdning, da, paa
det at han til sin Stat at holde intet faaer mere

end Printsen haver, da skal Du være derom, at
flye mig en rigtig Designation paa det som Print¬
sen kan have om Aaret af de Lehn han haver i

Falster og Lollatto, samt af Renteriet, paa det

den ene ikke skal have sig mere end den anden at
beklage. Vale.
6.

Fredrichsborg, d. 31 October.

Du skal lade Erik Ottesen forstaae, at, saa¬

framt der skeer intet mere Arbejde ved den Mængde
af Folk som forhaanden er, end som tildes skeet
3 4

XXXVI

er, da skal han intet forundre sig, om vi ikke for¬

liges længe sammen.
De lade gemeenlig med Kjølhalen og Repa¬

rering paa Coffardiskibe, Iagter og Skuder, som
man meest behøver, anstaae indtil Foraaret, naar
Orlogskibene skal gjøres færdige; hvorudover de for¬

benævnte Aar efter andet forsømmes og forderves.

—

D. Extract af Kongens Breve af Aarene
1640—41, til Corfitz Ulfeld, Kongens

Svigersøn og daværende Statholder i
Kjøbenhavn.
I.

Haderslevhus, d. 20 Decbr. 1639.

Der forfattes nu Noget om den hollandske Am¬
bassade herinde forgangen Sommer, til at demon¬
strere Verden, at de intet saa inciviliter ere af

mig tracterede, som de gjør Ord af. Hvilket,
naar det færdigt er, jeg vil Dig tilskikke, at lade

det samme trykke, efterdi at Frederich Günther er
der ved Haanden, som kan have Inspection med

Bogtrykkeren. Papir til at trykke det paa haber
Du af Mester Kock (o: Bogtrykker Andreas Kock)

at empfange; og skal der ingen flere Exemplarer

trykkes end der af samme Papir blive kan.
Jeg glemte nu jeg var i Kjøbenhavn, ak
spørge Johan i Haven ad, om Doctor Sperling,
efter hans Bestilling, seer til med Gaardeneren
(Gartneren), at han haver det i Haven, som der

bør at være udi; hvorfor Du skal derom erfare
Lejligheden. Det er vist nok, at de som gjør Bade
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til i Haven, have klaget, at de fleste Urter de faae,
ere intet af de beste.

2 3.

Haderslevhus, d. 4 Jan. 1640.

Betreffende den Legation, som Du mente med

stor Fordel kunde sendes henad Spanien, den kan

noksom stilles iverk, havde man ikke større Man¬
gel paa Folk at bruge derhen end paa Penge.

Havde man En, man kunde adjungere Marskal¬

ken, da tjente han nok dertil for een Person.

Friderik Günther er nu Det tilskikket at lade
trykke, hvortil jeg for nogen Tid siden sendte Dig

Papir, hvorhos Du skal være ham i alting befor¬
derlig, saa og hannem erindre, at man det med
det første færdig kan bekomme. Saa tidlig der
bliver nogen Exemplaria færdig, da skal Du lade

Peder Wibe faae nogle paa Latin og Tydsk, item
dem svenske Resident i Helsingør, og Andre der i
Kjøbenhavn.

Der vil tænkes itide paa Tobak, som man

kan bruge til det norske Folk (paa Floden), som
neppeligen skal kunne længe uden det Tøj blive
sunde. De tage det gjerne an istedenfor Fro¬
kosten.

Der vil tænkes itide paa Bartskjærere til

Floden, saa og paa Kister til dem.
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2 b.
Haderslevhus, d. 14 Jan. 1640.

Den Afridsning, Hans Jacob haver gjort paa
Saltholmen med dertil fornødne Skantser, haver

jeg examineret, og befunden Tiden intet at ville
række til at effectuere det Værk, sag hastig, som
man det behøver, omendskjøndt Tømmeret var ved¬

haanden, og man brugte alle de Tømmermænd der¬

til, som findes i al Danmark. Thi skal Verket
saaledes gjøres, at det kan bestaae, da vil de

hugges og føjes i hinanden paa Landet, og siden
føres did, som de skal staae, hvortil vil strax være

fladgaaende Skibe bedhaanden, saa bastant af Ma¬
ster og opstaaende Vandt, at man kan holde Tøm¬

meret saa længe oven Vandet, indtil det bliver
sanket, saa at de kan naae Grunden; og naar

skjønt Tømmeret er sanket, som man det begjerer,
da seer jeg intet, hvor alle de Stene og Sand
skulle i en Hast komme fra, som dertil vilde
behøves.

3.
Af Glücksborg i Glücksstad,
d. 16 Febr. 1640.

Dette Brev til Peder Wibe skal med første
Lejlighed sendes hen til ham. Jeg kaster ham for
i samme Brev, hvortil han spenderer saamange

Hundrede Daler paa mine Vegne, aldenstund jeg
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kan faae det at vide førend han mig derom avise¬

rer. Jeg haver sendt ham paa Fransøsisk, det
som nu paa Rigsdagen i Sverrig coneluderet er,

hvilket jeg formener at burde komme fra ham.

4.

Itzeho, d. 13 Julii 1640.

Efterdi jeg af General King, som igaar for
Glückstad fra Engelland med Konningens Skib an¬
kom, haver forstanden, at det med Kongens Til¬

stand baade i Engelland som i Skotland er hel slet
bestilt, hvorhos han lod sig mærke, at de med For¬
længsel ervartede mine Gesandter; hvorfor Gregers
Krabbe er befalet sig med det første didhen at be¬
give, hvorfor Lindormen, med en Pinasse, som

Delmenhorst, skal gjøres færdig, som ham didhen

kan føre. Og skal Du være derom, at baade Han¬
nibal Sehested og Gregers Krabbe tillige og med

lige mange Opbartere komme deres Kaas. Den

Secretarius, Abraham Golnitz, skal følge Gregers

Krabbe, som Friderik Günther følger Hannibal
Sehested. Hvad Herremænd I ikke der kan bringe

tilveje til Opvartning, dem formener jeg at kunne
her bringes tilbeje, naar jeg derom itide advares,

at I der hjemme Ingen kan faae.
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S:

Glücksborg i Glückstad,
d. 16 Julii 1640.

Jeg skrev Dig stakket siden til, at Gregers
Krabbe skulde henad Engelland, men efterdi Sa¬

gen, som der tracteres skal, Dag efter anden kom¬

mer mig besværligere for, end i Begyndelsen, saa
at det vilde falde hannem for meget at gjøre, og

mig paa det højeste Magt paa ligger, at det gaaer
den Herre vel, hvorfor samme Reise tør falde Dig

til at sætte iverk, hvorom jeg vidle med Dig vil
tale, naar Gud vil jeg komtt., tilstede. Du

maa tage til samme Rejse hvilket af Skibene Du
vil. Vale.
6.

Af Coldinghus, d. 11 Dec. 1640.
Eftersom jeg fornemmer af Peder Wibes Brev,
at den 3die Januar skal i Stackholm møde alle

Landshøvdinger og Bisper, og jeg agter imod sam¬
me Tid at sende Jørgen Wind derhen, efter det
Tilsagn jeg haver gjort Kejseren, at promovere

2Fredstractationen

i Tydskland, hvorfor Du skal

være derom, at der udledes blandt Rustbognhe¬
stene tvende Gespan, som kan bruges for Gesand¬

tens og hans Opvarteres Vogn, og dertil tage af
mine Vogne de bedste forhaanden er. Hvad der

fattes paa Tøjet til Hestene, det skal strax flyes.
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Der skal forordnes En af Renteriet til Spenditeur
paa Rejsen, og naar jeg veed ongefær hvad Jør¬

gen synes der vil medgaae paa samme Rejse, da

vil jeg gjøre Anordning om Pengene, saaframt der,

er ingen Forraad i Kjøbenhavn.
Vor Herre give, at man havde en dygtig
Marskalk, som man kunde bruge paa samme Reise!

thi vore Herremænd, som nu forhaanden ere, kom¬
me fra Soer tilhove,

7a.

Coldinghus, Kyndelmisse Dag 1641.

At der er gjort saa Meget paa de Pramme,
som Du skriver det er mig kjært; thi de samme

Tingester kan man gjøre god Tjeneste med.

Til de Master at hente fra Norge kan bruges
hvilket af Skibene som er næst ved Haanden; thi,

Sud være lovet, eder er ingen Mangel paa Skibe.
Der vil ogsaa tænkes itide paa Takkel og Tov

til det Skib som bygges i Norge, som er fast større

end det til Neustadt; men det kan dog gaae med

saadant Redskab, som St. Sophia haver.
De Stenkul betreffende paa Bornholm, da,
saafremt de som forstaae sig derpaa ere i den Me¬

ning, at de intet blive bedre med Tiden, da er det

Tid at qvittere dem.
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7 b.

Coldinghus, d. 8 Febr. 1641.

Der fremskikkes noget gammelt Fløjel af en

forbrugt Klædning, som skal tilstilles Qvinden i

Børnehuset, at hun det oppudser saavidt det skee
kan til en Klædning til Ulrich Christian.

Der findes En i Proviantgaarden, som haver
tjent Herr Axel Ahnefelt, og kom ilde fra ham,

om hvilken Du skal Dig erkyndige, hvorfor han
findes der. Thi man haver intet behov at tage

vitterlige Tyve an, aldenstund man haver god
Lykke til dem, som man veed intet af. Vale.

8.

Coldinghus, d. 12 Februar.
Jeg haver bevilget, at de tvende Frøkener, som

her ere, maa drage til Karen Sehesteds Bryllup,
saa framt jeg kan faae saa meget Tøj, som jeg

imod samme Tid kan klæde dem i, hvorfor Du
haver herhos Designationen derover at empfange.

Var der noget smukt i Børnehuset at bekomme,

da havde jeg det helst. Vale.

9.

Coldinghus, d. 27 Febr. 1641.

Efterdi paa Baadsmændsboderne i Aar intet,
for den trinde Kirkes Skyld, kan bygges, da skal
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der tænkes paa, hvorledes man kan faae de Gader
brolagte, saavidt Boderne ere færdige.

Der skal tænkes paa Navn til alle Gader og

Stræder, som Søefolket nu iboer og iframtiden
kommer at boe i.

Kirken skal kaldes St. Anne=Kirken, og, per

conseqvens, Byen St. Anne By.

Der skal ogsaa tænkes paa, hvorledes Justi¬
tien sammesteds kan holdes iagt, førend man faaer

Harm derfor af disse Dannemænd, som allerede

findes deri; thi de kan gjøre alt det de vil, og

Ingen kan faae at vide, hvem der gjør det.
Skrædderen skal have Drengenes Klæder fær¬

dige til Paaske, og saaledes sye Snorerne paa, at
de holde det ud med Klædet. Klæderne gjøres nu

saa fransøsisk, at de Skjelmere kan hverken røre
eller bøje sig.

D. Peter Paynck skal fylde Grev Waldemar
Christians Flaskefoder med Allehaande, som han

plejer at gjøre, og sende mig et Parti Jord¬
bærvand

E. Et Brev, dat. Cronborg den 13de Julik
1641.

Udgiveren har det for sig i Original. Det er to
Qvartblade, og har følgende Udskrift: dDette skal
af Rentemesteren Steen Beck og Hans Ul¬

drich Gyldenløffue forrettes.“ Brevet ly¬
der saaledes:

DDet er bekjendt, at Erik Ottesen en rum
Tid haver nydt Admiral paa Bremerholmens Trac¬

tament til den Ende, at han Floden i Rigens Ad¬

mirals Absents skulde have iagt, som det sig bør.
Hvorledes han nu sligt efterkommet haver, det ha¬
ver jeg paa denne stakkede Rejse erfaret; thi jeg
bar neppeligen Kullen forbi, da befandt jeg Ski¬
bet saa læk, at man det med stor Nød kunde holde,

at det ikke sank, og det af Mangel, at Pomperne

bäade vare ufærdige, saa og forraadnede, at de
stod intet at hjelpe, førend Gud i Himlen ved en
god Vind hjalp os ind paa Bergens Vaag.

Den Tid man beflittede sig erfare, hvor Læk¬

ket var, da befandtes det at være imellem Stav¬
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nen og Galgenknegten, hvilken Mangel formenes

dennem paa Holmen længe at have været bekjendt.
Kabyssen var ikke allene ilde med Leer og
Salt forvaret, men ogsaa intet med Kobber,

som brugeligt er, forvaret, saa at jeg om Nat¬

ten i min Skjorte maatte op og leske Branden i
Kjøkkenet.

Den Skipper, han haver sat ind paa samme
Skib, den tog han af Lindormen, der hannem dog

var bekjendt, at han enten lidet eller intet hører,

og mindre forstaaer. Rasmus Samsings Maner,

som død er, sagde han til mig selv at have været,

at han altid lod skrive de vaageste (*) Baadsmænd til
de Skibe, som jeg selv vilde segle paa; hvorudover

jeg geraadede i den Mening, at de som jeg havde

inde, kunde alle passere for Ovartermestere, hvilket

siden meget anderledes befandtes; thi dentid jeg
kom i Søen med de Dannemænd, da bar der blandt

200 Mand neppeligen 40, som kunde tælle et Com¬

pas omkring, meget mindre kunde bruges i Vej¬
ret, hvor fornødent bar.
Hvorfor hannem Bremerholm skal forbydes,

Indtil han beviser, at Sligt, som sagt er, intet af
ham, men af Andre causeret er.
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Efterdi det blev sagt i Bergen, at Byfogeden,
som stakked siden til Stavanger blev casseret, ved
Navn Jens Thomesen, haver Tjeneste paa Holmen

eller i Proviantgaarden; hvorfor derom skal erfa¬
res, ad qvid han bruges; thi jeg eragter endnu
ingen Mangel at være paa Skalke i Danmark,
saa at man end en Stund er utrængt til de
norske.“

—

—

F. Nogle Ordrer af oeconomisk Indhold,
uden Datum.
a. Justits paa Holmen.

Paa Mandag skal holdes Ret paa Holmen, hvor
den ældste af Capitainerne skal tiltale Sten Wilms¬

søn for efterfølgende Sager:
I. At han imod hans Bestilling haver brugk
kongl. Saugskjærere; og tvivles, om samme

Tømmer er kjøbt.

2. At han ikke haver brugt de Tegn, som han¬
nem faaet er til at erfare, hvor Folket om

Dagen løber hen.

3. At han seer igjennem Fingre med Rebslaaer¬
ne, at Garnet ikke, efter som befalet er,
spindes.

Canzleren skal samme Dag præsidere.
b. Vejarbejde.

Lensmændene paa Kjøbenhavn, Cronborg, og
Fredrichsborg, eller deres Ridefogeder, skal lade

jævne den ny Vej med den samme Jord, som den
nu er ujævn af. De skal ogsaa lade lukke de Hul,

som ere gjorte fast allevegne paa Siderne ved Por¬
tene og Slagbommene¬
—
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e. Memorial, som Hofmesteren
skal bestille.
I.

Peder Wibe (Resident i Stockholm) skal til¬
skikkes Copie af de Domme, som ere gangne

over dem, som have brugt falske Certifikater
i Sundet.
2.

Den Snedker Lichtenberg gjør et Smørfad af
Guld for mig, hvilket med et stort og et min¬
dre Guldbeger, som staae i Skabet i det røde
Kammer, skal sendes henad (o: til) Glückstad.

Snedkeren kjender samme Begere bedst, thi
han haver gjort dem.
3. Der skal gjøres en Bro ved Helsingør, lige¬

som den er ved Helsingborg, til hvilken skal
gjøres Præparatoria, saavidt skee kan, i Aar,
at de Fremmede kan see, at det er Alvor;
paa det man kan gjøre en Begyndelse med

Tolden til samme Broes Opbygning.
4.

Der skal gjøres en Træhest med Saddel og
Tøj, som man kan drage afsted paa Ruller,

til den unge Herre af Gottorp.
S.

Der skal strax sendes en Jagt hen under Fyen,

hvor de immer stjæle baade Øxen og Heste ud
af Landet, og give ingen Told.
6.

En dygtig Karl bil opledes til en Marskalk,

som kan følge Grev Waldemar Christian henad
Moskov.
4

L

7. Der skal sendes Tinfade og Tallerkener fra
Kjøbenhavn henad Glyckstad, imod Hertug
Frideriks Bryllup.

d. Straf for falske Efterretninger.
Den Ligger (o: Coureer) som kom sidst herfra
med det som skulde trykkes, han bør at tracteres

en 14 Dage med Vand og Brød, for de mange

Løgne, han satte her i Folkene. Han sagde sig at
have seet en Skude med Beg og Næver, hvormed

de vilde have sat Floden i Brand, og at han
havde seet, at Folket af samme Skude blev ført

paa det blaa Taarn. Item, han säagde, at det
blaa Taarn var saa fuldt af Spioner, at derudi
ingen mere Rum bar.

e. Om Adskilligt.
I.I

Saltkjelderen skal mures 3 Underskedlige
Saltbinge af Cement og Klinker.

2.

Fra Trondhjem skal bestilles Sund og Maager.

3. Deler skal kjøbes, ihvor man dem kan be¬

komme, paa det man Ladegaardene kan faae
tækket med Deler, saaframt man dem med
Skifer ikke kan faae takte.
4.

Skriveren paa Holmen, som er i den store

Smedie, skal Dag efter anden antegne, hvad
og hvor meget Kleinsmeddene gjøre.
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5. Skriveren i Bryggerset skal tilholdes, at han
i Bryggerset er tilstede, saafremt hannem ikke

skal skaffes ek ubelejligere Logement.
6.

De udi Tugthuset skal tilholdes, at de er
paa Arbejde naar 5 slaaer efter Ordinant¬
sen; hvilket nu intet skeer, som jeg selver
haver seet.

7.

Fetalien forarges (o: forringes, bliver slet¬
tere) udi Tugthuset dagligen, saasnart jeg
vender Ryggen; hvorom Mads Davidsen end

een Gang skal advares, hvilket herefter ikke
tiere skee si. l.
8.

Der skal forskrives to Maal hundredtusinde

Enebærstager, som skal forbruges til (o: paa
ell. ved) Frideriksborg.

C

Efterretninger om Børsen,
med et Par Ord om de wenzlerske vedføjede
Stentryl.
(

Af tvende af Kong Christian WVdes egenhændige
Breve sees her bag i Bogen det saa kildte Fac¬
simile. Det første er stukken i Kobber af Hr.

Sonne, og er det som foran S. XXV er aftrykt.
Det andet er aftaget i Sten ved den nylig op¬

fundne og her i Danmark allerførst af Hr. Wenz¬

ler udøvede Konst*). Efter den nu brugelige Skri¬
vemaade lyder dette Brev saaledes:
Jeg haver udaf Brevviser empfanget Din Skrivelse,

og deraf Contenta forstanden, hvorpaa Jeg Dig in¬

*) Til Aftryk af Musikalier, af Vexler og Connossemen¬
ter, af oeconomiske og technologiske Tegninger, saa¬
velsom til Afbildning og Sandseliggjørelse af antiqva¬

riske, arkitektoniske, og mangfoldige andre Gjenstande,
er denne ny Opfindelse af meget stor Vigtighed. Den

Hurtighed, hvormed deslige Stenaftryk forfærdiges, og
den billige Pris, som de kan overlades for, vil uden¬

tvivl ved utallige Lejligheder tjene den til særdeles An¬
befalning.
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tet forholder, at Geerdt Osserin skal flie de bevidste
Sadler efter de Bomme, Printsen haver fremskikket¬

enten han tager for eller bag af dem. At det Ar¬
bejd altsammen som hos hannem bestilt er, skulde

blive færdigt til Fastelavn det er intet min Me¬
ning, efterdi han først om Midfaste skal flytte med
hans Folk op paa Slottet, hvor han skal blive ind¬
til Alting er klart.

Den Afdeling paa den gamle Sal paa Kjøben¬

havn sender jeg forandret herhos tilbage igjen, hvor¬
efter Snedkeren med al Flid skal gjøre Rammen.

Den hollandske Agents og Besøgerens Disputa¬
tion angaaende, da, saafremt Besøgeren den Ene
for den Anden visiteret haver, som udtrykkeligen

løber imod hans Instruction, da skal Du lade tage
hannem og hans Følgesvende, og sende dem henad

Kjøbenhavn, hvor de skal forvares indtil Gud vil
jeg kommer tilstede.
Ladegaardsfogeden paa Faurholm, som sat er,
skal med Retten, saavidt skee kan forfølges, og

derefter straffes. Kunde man komme tilrette med

Bønderne paa den Maner som Dig bevidst er at

jeg det have vilde, da var man fri for Sligt og

Andet mere. Jeg vik haabe, at Rentemesterne og
Du numeer har gjort en Begyndelse derpaa; der

er nok som vil forpagte Avlen til Husene (o: Slot¬

LIV

tene), om de maae dertil bruge Bønderne hvoraf

Bønderne liden Skaansel og Herren liden Fordel i
Længden vilde have.
Paa Skanderborg den 24de Novbr. 1633.

Christian *).

Ved samme Stentrykkerkonst viser Hr. Wenz¬

ler os ogsaa her Børsens Udseende, i Overeens¬

stemmelse med Afbildningen deraf i Thuras Hafnia
hodierna.

Da Børsen saaledes ikke blot ved sit Malerie
oberKong

Christian IV har afgivet Anledning og

Indledning til denne Bog, men nu ogsaa kommer

til at figurere allersidst deri, synes det passende

med et Par Ord at melde Noget om denne Byg¬
nings Historie.

Af Christian den IVdes offentlige Bygninger i
Hovedstaden — hine ærværdige Reliqvier af denne

herlige Konge — dem Vaadeildene 1728 og 1795,
og Bombardementet 1807 — som af en Slags

Ærbødighed for den dem iboende store Aand —

har skaanet, er Børsen en af de mærkbærdigste.
—
*) Udenpaa dette Brev staaer skreven med Kongens egon

Haand: “ Frederik Urne tilhænde“ — Med en

anden (formodentlig Frederik Urnes) Haand er paa
Brevet antegnet: ÆGeert Osserin, Sadelen, Visiteu¬
Prerne Ladefogden paa Fauxholm, Bøndernes Gjer¬
Bningspenge udi Frederiksborg Lehn, saa og Ladegaar¬

denes Forpagtning anlangendes.“
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Man seer herovenfor, S. 54, at i Aaret 1622
skete

Begyndelsen med dens Anlæg, og med saadan

Raskhed blev Arbejdet drevet, at inden to Aar var
omme var Bygningen rejst *). Dens venstre

Ende blev decoreret med en af den berømte Konst¬

ner Hans Stenvinkel opbygt Portal, hvorpaa an¬
bragtes en med Gudsfrygt altfor overlæsset latinsk

Indskrift **), der paa dansk heder omtrent saa¬
ledes:

Land og Rige til Lykke og Gavn! Himmelens
Forsyn, som, for Jesu Christi Forbøns Skyld,

*)Den blev opført paa den Grund, som var indtaget
fra Havnen og med store Bekostninger indpælet; og
det lige over for den i samme Aaringer anlagte ny

Stad Christianshavn, paa Amager. Beliggenheden
skaffede, som Ponloppidan i Origines Havnienses S. 329

anmærker; den Fordel, Lat dels Havnen, dels en
Dgravet. Cangl omgav Børsen paa begge Sider med

WVand, baade til Sikkerhed for Ildebrand og til Ma¬
Pgelighed for Kjøbmandsgods at flytte til de mange

Astærke Hvelvinger, som i Underdelen bleve gnlagte
*til Pakkjeldere.

—) Gvod regno reigve publicæ ac populo Dano feliæ a0
fortunatum velit, qvi ob jugem silii Jesu Christi inter¬

cessionem res tribnit faustas, qvigve mercimoniis om¬
niqve bonæ rei augendæ præest, ter optimus, ter maxi¬
mus, Deus Parer, Filjus, et Spiritus Sanctus, Byr¬

sam, qvam vides, Danicam Christianus IVrus

Danornm, Narrigorum, Slavorum, Gothorumqve tex

potentissimus, pater patriæ optimus, boni publiei cu.
rator felicissimus, laudabili regum magnorum exemple
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i Handel og Vandel beskjærer Held og Flor¬
give hertil sin Naadel I Navn Gud Faders,

Søns og den Hellig Aands.

Christian den IVde,

Konge til Danmark og Norge, de Venders og
Gothers, Landets Fader og Statsoeconomiens

heldige Bestyrer, følgende andre Potentaters
priselige Exempel, og brændende af Begjærlig¬

hed efter at forøge Danmarks Folkemængde,
Velstand og Handel, indvier, Anno 1624,

Kjøbenhavns Børs,

ikke til Lurendrejerie og andre Underfundigheds
Skalkekonster, men til Guds Ære og til rede¬

lige Kjøberes og Sælgeres Nytte og Beqvem¬
melighed.“

Hvad de indvortes Boder, Contoirer, og ød¬
rige Beqbemmeligheder angaaer da er med sam¬

mes Indretning og Udziring vistnok medgaaet no¬
get mere Tid, allerhelst den tydske Krig 1625229 gab

Kongen saa meget Andet at tænke paa. Imidlertid

et serio studio øugendi regna sua viris, censu, empo¬
rus, non kurtivis Mercurii et Lavernæ artibus, sed,

qvod princeps et prunum est, divinæ gloriæ, et qvod

proximum, emptorum venditorumqve fructuosis usi¬

bus sacratam dicatamqve voluit. Anno a Christo nato
MDCXXIV.
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blev man dog ikke staaende paa Halbbejen, men
fik det, alle Besværligheder uagtet, i faa Aar me¬

steparten færdig.

I Ogiers ovenanførte Iter Danicum bliver

Børsen omtalt som en den Gang (1634) allerede
færdig Bygning. Han siger, Pag. 39 (edit. Paris.
1656): Om Eftermiddagen spadserede jeg paa

BBørsen. Den er inddelt i to lange Gange,

2hvor der sælges allehaande Pynt, samt Mand¬

folke= og Fruentimmerklæder. Det er en ny og
’meget prægtig Bygning. Her forsamle sig alle
*Slags fornemme Folk af begge Kjøn. Der er

Logsaa Bøger tilfals, som de leydenske Bogførere
Paarligaars bringe hid *).“
Under 1636 haves en Contract, chbor¬

ved Kongen til menige Kjøbmænd og Kræmere i

Byen udlejede Børsen imod den aarlige Afgift af
2000 Rd.
I Aaret 1640 maa endelig først denne store
Bygning ganske og aldeles være bleven fuld fær¬

dig. Det slutter man af, at man paa dens østre

Ende, som er pryde: med en Portal, lignende den
føromtalte ved den vestre Ende, og forsynet med

selv samme, Indskrift, læser dette Aarstal 1640;

4

Pag. 82 omtales atker Ogiers Spadsering paa Børsen,

hvor han da i den Elzevirske Boglade stødte spaa den

gamle ogsaa i Paris berømte Astronom Longomontan¬
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og neppe kan heller bemeldte Tidsbestemmelse have
nogen anden Betydning, end at der nu var lagt
den sidste Haand paa Verket.

Nu er da i den under No. 8 i Resens At¬

las indførte Prospect af Kjøbenhavn, saaledes

som den var i Aaret 1642, Børsen første Gang
tilskue, med hosføjet Forklaring: at den Ppaa det
2Sted, hvor store Skibe tilforn gik, er bygt for

VCommercien, der at losse og lade, og Varer der¬
2

udi at sælges.“

Det Udseende, som Børsen der paa denne re¬

senske Tavle er fremstiltet med, stemmer, paa smaa
Biting nær, overeens med den Skikkelse, som først

Thuras Prospect i hans Vitrurius, siden i hans
Hafnia hodietna, og endelig Pontoppidan i sit At¬
las 2den Tome, viser, og som Wenzler her har
keveret indskreven i Sten.

Denne anselige Bygning er paa alle Sider

friliggende. Den er 203 Alen lang og 33 Alen
bred, og har tvende Etager eller Stokverk. Dens

to lange Facader ere, efter den gothiske Architech¬

tur, prydede med en Mængde Billedhuggerarbeide
nemlig Sandstensbilkeder i Form af Termes, som
bære begge Etagers Hovedgesimser og ere af ulige

Gestalt og Udseende. Begge Enderne af Børsen
ere zirede mad skjønne Portaler, hvoraf den vest¬

lige, som vender ud mod Slotspladsen, og som
her sees i Stentryk, er den prægtigste. Den er
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Hovedindgangen. Dens Støtteverk er af italiensk
Marmor. Opgangen dertil er skraa opad stenlagt,

samt indsluttet paa begge Sider med et opmuret
Brystvern, beklædt med Sandsten. Paa dette
Brystverns yderste Ende, mod Cancelliet til, sees

Mercurii Billede, og paa den modsatte Ende, imod

Holmens Kirke, Neptuns.

Hvad ellers Børsbygningens Udvortes an¬

gaaer, da er det nederste af Muren af Graastens
Qvadersten, og det øbrige af Teglsten, med mange
Lister og Snirkler til Stads, alt af den sine gul¬

landske Sandsten. — Taget er af Bly, ligesom

ogsaa det midt paa samme staaende spidse Taarn.

Dette er af en egen Opfindelse, da dets Spir
dannes af 4 Drager eller Lindorme, som hvile paa

deres Buge og vende Hovederne nedad til de 4
Verdens Hjørner. Deres Haler slynge eller snoe

de tilsammen omkring hinanden opad i Vejret,

saa at deraf tilsidst bliver en Spids, der endes
med 3 Kroner og et Fløj.

Børsen bestaaer, som alt er anført, af tvende

Etager. Den underste er lutter hbelvede, 6 Alen

høje Kjelder,, hvis Plan er horizontal med Ga¬
den, og som ere indrettede til, at Hørkræmmere

heri kan indlægge og dagligen falholde deres Hør
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og Hamp, Jern og Kakkelovne, Tjære og Tran,
Sild og Salt o. s. b. Da Børsen ligger imellem
to Canaler, saa gaae alle disse Hørboder tverts¬
igjennem fra den ene Side til den anden, og der
er den Beqvemmelighed, at Fartøjer og Pramme

kan, saagodtsom lige ud for hver Hørbøddør, fra

begge Siderne lægge til Bolværket og der losse og
lade.

Den øverste og højeste Etage af Børsen be¬

staaer af 3 Afdelinger eller Længder. Allerførst,
naar man fra Slotspladsen af, gjennem Hoved¬
portalen, træder ind i Børsen, befinder man sig

strax paa en stor og rummelig Plads, der strækker
sig tvertsober til begge Sider af Børsen og er af¬
sat med 10 fristaaende Træcolonner, som bære Lof¬

tet. Dette er Kjøbmændenes daglige Forsamlings¬
plads i Børstiden, fra Kl. 12-2. Paa benstre
Haand, eller den nordre Side af denne Plads, er,

tæt ved Vinduerne, anbragt et forhøjet Bord, ved
hvilket der i Middagsstunden holdes Auctioner

over Skibe, Skibsladninger, og alskens Kjøb¬
mandsgods.

Strax ved Indgangen haves paa denne Plads
Søassurancecompagniets= Contoir paa den ene Side

og Grosserernes Forsamlingsværelse paa den anden.
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Den yderste eller tredie Del af Børsen, eller

den østre Ende, er paa begge Sider indrettet til
lutter Contoirer. Der er paa den nordre Side, ud
mod Gammel Holm, saavel den Kongl. Banqves
Directions, som Speciesbangvens Contoirer. Paa

den modsatte Side, udad mod Slotsholmens Ca¬
nal, forefindes Contoirerne for det almindelige

Brandassurancecompagnie, for Brandassurancecom¬

pagniet for Vare og Efferter, samt for den vestin¬

diske Gjelds Liqvidations Direction.
Den mellemste og tillige største Længde af Bør¬

sen er afdelt i en Mængde Kjøbmandsboutigver og

Boglader. De fleste af disse Boder vende ud til
to Gjennemgange langs igjennem Bygningen, og
ere opfyldte med al Slags Alen= og Isenkram,
Chatoller og Sengesteder, Spejle, Lysekroner, Ko¬

moder og Kufferter, Bøger og Landkort o. s. v.

Tverts for den østlige Ende af denne mellemste
Afdeling i Børsen, er som et Meubelmagazin af
nyt forfærdiget Snedkerarbejde. Den vestlige Ende
derimod, som vender imod Hobedindgangen, er be¬

grændset af tvende Konstverker, hvormed man i

den seneste Tid har prydet denne herlige Bygning.
Det ene er det her foran i Bogen tidtomtalte Ma¬

lerie over Christian den IVdes Besøg paa Hveen;
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det andet er en af Hr. Bygningsinspecteur Horn¬

bech med megen Smag opført Sal af amphithea¬
tralsk Form, som faaer Belysning saavel ovenfra
som fra Siderne, og er forfynet med Borde og

gradvis over hinanden ophøjede Bænke, Altsam¬
men saaledes indrettet, at her er et mere begvemt
Locale til Børs=Auctioners Holdelse end hin aabne

for Vejrs og Vinds Indflydelse udsatte Plads ved
Indgangen.

—
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