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Nye Bidrag til Oplysning om den danske Skueplads

i dens forste Aar.
Meddelte af C hr. Bruun.

IL

Det tegnede til at den danske Skueplads i Aaret 172S
skulde gaa en roligere Fremtid imøde. Allerede i Februar Maaned
vare Forestillingerne begyndte, der spilledes for Hoffet paa
Slotstheatret1), Montaigu fik sit Privilegium fornyet paa tre Aar,
og, da Holberg viste sig uvillig til at lade sine nye Comedier
komme frem, forsøgte man at skabe et Repertoire ved at over
sætte fremmede Stykker. Men det varede ikke længe, før For
viklingerne begyndte. De opstod derved, at andre Kunstnere
søgte at skaffe sig Publikum trods det Privilegium, der var givet
Montaigu. I Juni Maaned indgav denne derfor en Klage til
Cancelliet, eller rettere til Obersecretairen i det danske Can
celli, Christian Møinichen, saaledes lydende:

Monseigneur,.

C’est avec un profond respect que les Acteurs Danois
prennent la liberté de representer à Vostre Excellence, que
malgré les ordres qu’il a plu à Sa Majesté de donner en leur faveur
Den 24. Februar skrives fra Kjøbenhavn til Hamb. Correspondenten:
*Da Montaigu ingen Midler har til atter at lade spille Comedier, har
Kongen besluttet at give ham aarlig 1300 Rdlr., for at han kan con
tinuere; derimod skal han lade spille for det kongelige Herskab paa
Slots-Theatret. «
Danske Samlinger,

III.

j
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il s’eleve tous les jours ici de nouveaux Spectacles, vn etranger
a de Sa propre Autorité établi un Concert public, on a donne
a un petit Monstre la permission de se faire voir pour de
l’argent, on attend une Bande françoise dont quelques uns sont
deja arives; C’est pour prévenir tous ces abus que les Sup
pliants implorent la Confirmation des Ordres de Sa Majesté
qu’il les maintiene dans le droit d’etre ici le seul Spectacle pu
blic à l’exclusion de tous les Etrangers.
Monseigneur
de Vostre Excellence
les tres humbles
Copenhague le 20 Juni
et tres obéissants Serviteurs
1728.
les Acteurs Danois
Montaigu.

Klagen blev strax refereret Kongen, og dens Virkning blev
følgende Skrivelse til Politimesteren, som derved fik en alvorlig
Paamindelse om at sørge for at lignende Klager ikke for Frem
tiden skulde blive reiste:
Velædle og Velbyrdige
Hi Politie Mester og Borger Mester!
Indlagde Memorial med hosfølgende Placat fra René de
Montaigu hvorudi hånd klager, at en her til Staden ankommen
person som lader sig, og sine Exercitier see for penge, til
præjudice for de alleene priviligerede Danske Acteurer, haver
Jeg hånds Kongel. Mayâ allerunderdanigst refereret, og som
allerbøist bemjî hånds May“ erindrede sig, at Hi Politie-Mester
tilforn nembi. d. 14. Oct. 1726 var rescriberet at se derhen,
at ingen herefter giorde de danske Acteurs nogen hinder eller
præjudice udi de dennem allernaadigst forundte Privilegier,
saa blev jeg allernaadigst anbefalet, at til kiende give Hr.
Politiemester, strax at forføye den anstallt, at ovenmelte
Person vorder inhiberet paa forskreven maade, at lade sig
eller sine excercitier see; og ellers at Hi Politiemester vilde
lade sig være angelegen, at hånds May“ i slige tilfælde
for Klagemaal kand blive u-molesteret, og kongel. allernaa-
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digste befalninger med allerunderdanigste obcervance efter
levet. Jeg forbi.
Velædle og Velbyrdige
HL Politie-Mester og Borger mesters
Kiobenhafn d. 22de Junj
tienst villigste
1728.
tiener
C. Møinichen.
Til Hr. Politie Mester og Borger Mester Himmerich.

En Maaned efter blev Montaigu nødsaget til paany at ind
give en Klage. Denne Gang henvendtes den baade til Kongen
og til Obersecretairen, undertegnet foruden af Montaigu tillige af de
øvrige Skuespillere. Det var General Hans Jacob Arnold Klagen
gjaldt. Han var Eier af Theatret i Grønnegade og havde, for at
opnaa større Indtægt af sine Penge, end de danske Skuespil
kunde skaffe ham, indkaldt fremmede Kunstnere, som han vilde
lade optræde vexelvis med de danske Acteurer. Der fremkaldtes
nu en formelig Notevexling, som giver interessante Oplysninger
om de gjensidige Forhold.
De danske Skuespilleres Klageskrifter ere følgende:
Au Roy,
Sire
Les Acteurs Danois prosternez aux pieds de Vostre Ma
jesté, prennent la liberté avec vne soumission profonde de luy
representer, que penetrez de ses Royalles bontez, et vniquement occupez de tacher de les mériter, en travaillant a des
ouvrages dont l’execution se perfectionnant de jour en jour,
cultiveroit la langue, et le theatre du Pays, s’en voyent mal
heureusement empechez par les vexations de Monsieur le General
d’Arnholdt, qui a acheté la maison de Capion ou les spectacles
doivent etre représentez, les suppliants avoient cru qu’en don
nant a Monseiur Darnholdt cinq cents ecus par an pour vne
maison qui ne luy en couste que trois mille trois cent, la rente
etoit assez forte pour luy suffire, il a rejetté cette proposition,
et a mieux aimé s’en tenir aux dis ecus par chaque repré
sentation, les acteurs s’y sont soumis, mais ce n’est pas en
core assez pour luy, il se plaint que les Acteurs Danois ne
jouent pas assez souvent, quoyque dans ces trois mois d’esté,
i*
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il ait déjà tiré d’eux la rente du Capital de la maison, et qu’il
luy reste encor neuf mois d’une saison plus favorable a pré
tendre, et qui luy en promettent trois ou quatre fois autant,
vn autre homme moins difficile s’en contenteroit assurément;
il n’est par si traittable, et pour tirer cent pour cent de sa
maison, il a jugé a propos, d’établir ici de son autorité et au
préjudice des ordres de Voslre Majesté vn nouveau spectacle,
il a fait venir pour cela de Suede, deux Comédiens et vne
Comédienne, il a cru avec eux qu’avec le secours de la fa
mille de Montaigu ils pourraient comme en eftet jouer tout
le Theatre de Guerardy, mais Montaigu et sa famille constam
ment fidele aux Danois a refusé toute association avec tout
spectacle etranger.
Monsieur Darnholt qui se voit par la
obligé de faire venir d’autres Comédiens cherche aux acteurs
Danois toutes les Chicanes qu’il peut, le detail en serait trop
ennuyeux a Vostre Majesté, j’ay pris la liberté d’en détailler
quelques traits a Monsieur L’obersecretaire de Munich, pour
en rendre conte à vostre Majesté, elle me permettra cependant
d’en alléguer vn seul. Monsieur Darnholdt peu content des dix
ecus par jour prétend encor extorquer des acteurs vne loge
franche par jour, et leur a envoyé redemander quatre schlechtdallers pour vne loge que Monsieur le Comte de Vedel son
gendre avoit payée il y a six semaines, les menaçant a faute de
ce payement jnjuste de quatre schlechldallers, d’envoyer vn
bas officier avec six mousquetaires pour leur deflendre le the
atre, et les en chasser s’ils s’opiniâtraient a y vouloir jouer.
Voila vn de ses traits, je passe les autres de peur d’jmportuner
vostre Majesté et pour finir en vn mot, Monsieur Arnholdt en
achetant la maison de Capion n’a pas d’autres droits que ceux
de Capion. les voici :
Capion avoit vn privilège que les spectacles etoient obligez
de jouer dans sa maison, Monsieur d'Arnholdt n’en a pas
d’autre.
La Comédie Danoise, etoit des son etablissement assujetie
de la mesme loy, a condition pourtant que Capion donnât sa
maison a vn prix raisonnable, on n’en demande pas d’avantage
de Monsieur Arnoldt.
Capion étant encor proprietaire de la maison voulut faire
jouer alternativement des danseurs de Corde avec les acteurs
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Danois, ces demies s’en étant plaints obtinrent de vostre Ma
jesté, vn ordre expédié de funen par Monsieur le Kammerher
de Holstein, alors grand Maréchal de la Cour, par le quel il
etoit ordonné au dit Capion de laisser les acteurs Danois seuls
en possession du Theatre en payant, s’il ne vouloit perdre non
seulement les profits qu’il tiroit de la Comedie Danoise, mais
encore le privilege attaché a sa maison, cet ordre est décisif,
et regarde egalement Monsieur d’Arnhold et Capion.
Ce mesme ordre de Vostre Majesté a été confirme depuis
au sujet d’un nommé Bredau1).
il vient de l’estre sur nouveaux frais par vn ordre envoyé
au maistre de Police qui defïend toute sorte de representations
au prejudice de la Danoise.
Les Suppliants jmplorent de vostre Majesté, vne decision
qui prononce si Monsieur Arnholdt est en droit d’établir au
prejudice des ordres de Vostre Majesté, vn nouveau spectacle

1 ) Den 14. October 1726 udfærdigedes følgende kongelige Befaling til Po
liti- og Borgemester Hans Himmerich:
V. G. T. Eftersom Montaigu paa samtlig Danske Acteurs vegne,
for os allerunderdanigst haver ladet forestille, at den fornemmeste aarsag,
hvorfor de Danske Comoedier ere indrettede, har været at hindre om
løbere at indkomme med fremmede Skue Spil; og som Vi alleene til
dend ende allernaadigst have benaadet dem med særdeles privilegier,
men end og ved a parte Rescript til Voris forrige Politiemester Ratcken, som og ved ordre til da værende Ober Hof Marschalch Hr. von
Holstein, allernaadigst mainteneret dem, og befalet, at de daværende
Linie Dantzere skulle forføye dem af Staden; Saa finde de dennem
høyligen fornermede ved een navnlig Bredo, som tvert imod Høystbemelte Privilegier og anstalter skal have indfunden sig udi Vores Kon
gelig Residentz Stad Kiøbenhavn, og understaaet sig der at indrette et
Skuespil med Perspectiver at forestille, hvortil han formener sig be
rettiget, fordi han har taget Borgerskab, og derpaa betalt 12 Rd= ; Men
som enhver, naar hand ickun tog Borgerskab og betalte 12 Rd=, kunde
giøre skaar i Privilegierne, u-tiltalt og ustraffet; Thi er hermed Vores
allernaadigste villie og befaling, at du strax ei alleene forbyder bemelte
Bredo aid Skuespill, men end og derhos tilholder hannem at forføye
sig ud af Staden og ellers derhen seer, at ingen herefter giører Sup
pleanterne nogen hinder eller præjudice, udi de dennem forundte Pri
vilegier. Dermed etc.
Friderichsberg Slot den 14. October Ar= 1726.

6
capable de ruiner les suppliants, d’attirer ici des coureurs de
pays, et d’emporter l’argent hors du Royaume.
Sire de Vostre Majesté
Copenhague le 18 juillet
les tres humbles tres obéissants
et tres fideles serviteurs et sujets
1728.
les acteurs Danois
Montaigu.
I. Schumacher.
H. Lindorph.
I. N. (Jlsoe.
F. Pilloy.
P. From.
C. Rehsen.

Monseigneur,
Les acteurs Danois prennent la liberté de s’adresser a
Vostre Excellence, avec vn profond respect, il s’agit pour eux
d’une affaire qui a peu d’exemples.
les suppliants à l’abry des bontez du Roy, ne songeoient
qu’a tacher de les mériter, en travaillant jour et nuit a des
ouvrages dont l’execution se perfectionant de jour en jour,
pourroit devenir dans la suite digne de paroistre devant sa
Majesté, capable de cultiver la langue et le theatre de la
nation.
qui l’eut cru qu’vn General Danois, eut voulu renverser
vn dessein si légitimé, c’est pourtant le but de Monsieur Arn
holdt aujourdhuy; peu content de quinze a vingt pour Cent de
rente que les acteurs se sont offerts de luy payer, pour le
loyer d’vne maison qu’il a achetée trois mille trois cents ecus, il a
refusé d’eux cinq cens ecus par an, et a mieux aimé s’en tenir
a dix ecus par chaque représentation, comme on etoit autre
fois convenu, avant que le Roy eust pris les Acteurs Danois
a son service.
Les acteurs y ont souscrit, mais ce n’est pas encore assez
pour Monsieur Arnholdt, il trouve qu’on ne joue pas assez
souvent, quoyque cependant dans ces seuls trois mois d’esté,
il ait receu la rente de son Capital, et qu’il ait encore par de
vers luy neuf mois de la meilleure saison qui luy en promet
tent trois ou quatre fois autant.
Cela n’est par encore suffisant -- Monsieur Arnholdt pour
doubler le profit des représentations, a juge a propos d’établir
ici de sa propre autorité, et au préjudice des ordres du Roy,
vn nouveau spectacle, moitié françois, moitié jtalien du Theatre

7

de Gerardi, il a pour cet effet envoyé de l'argent en Suede
pour en tirer vu arlequin françois, vn maistre a danser Co
médien, et vtile par conséquent a deux mains a Monsieur le
General, et vne Danseuse, devenue Comédienne depuis peu.
L’jntention du General et de sa petite troupe, etoit comme
ils ont dit que trouvant ici la famille de Montaigu et Pilloy,
ils n’avoient plus besoin que d'un homme pour jouer tout le
Theatre jtalien et cela etoit vray, mais la réponse de Montaigu
et de sa famille a été qu’attachez vniquement à la Comedie Da
noise, ils ne pouvoient ni ne vouloient entrer dans vne asso
ciation avec dés spectacles etrangers et jnterdits.
nouveau sujet de mécontentement a Monsieur le General,
qui par la se voit obligé a de nouvelles dépenses, pour faire
venir de nouveaux acteurs, la chose retombe sur les pauvres
Danois, à qui il fait tous les tours du monde, en voici quelques
traits qui feront juger du reste.
jl etoit deu quelques jours a Monsieur Arnholdt, il n’est
pas possible aux acteurs sur tout en esté, de’ payer a point
nommé le lendemain tous les frais, dont ils s’aquitent dans la
suite par le payement qu’on leur fait des loges. Monsieur Arn
holdt sans entrer dans ces raisons, envoyé a la répétition vn
bas officier annoncer de sa part aux Acteurs, que s’il n’est
pas payé le matin, il leur deffend de jouer, les acteurs trou
vent de l’argent, envoyent à Monsieur Arnholdt tout se qui luy
etoit deu, Monsieur d’Arnholdt fait de nouvelles difficultez, et
prétend qu’on luy rende de plus quatre Schlechtdallers qu’il
avoit payées il y a six semaines, pour vne loge qu’avoit eu
Monsieur le Comte de Vedel son Gendre, et que Monsieur le
General prétend avoir tous les jours pour rien. Les acteurs
avec raison s’y opposent. Conclusion, Monsieur Arnholdt leur
fait déclarer que s’il n’a pas ces quatre Schlechtdallers avant
midi, ils ne doivent pas se présenter au theatre, et qu’en cas
qu’ils s’y présentent, il envoyera vn bas officier et six mous
quetaires pour les en chasser.
Procedure aussi nouvelle qu’jnouie contre des enfants de
famille et des domestiques du Roy, avec lesquels vn General
de qui ils ne dépendent point doit procéder par les voyes or
dinaires de la justice, et non par execution militaire.
vne telle violence, jmpraticable dans tous les pays du
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monde le doit encor moins estre dans les états du meilleur et
du plus juste des Roys, et c’est dont les Suppliants demandent
justice, ils scavent que Monsieur Arnholdt est vn homme en
place, et qu’ils ne sont que de pauvres malheureux mais ils scavent
que la justice du Roy est pour tout le monde, et c’est a cette
justice Royalle qu’ils s’adressent a genoux, pour faire voir les
droits de Monsieur Arnholdt et les leurs ou pour mieux dire les
grâces accordées en cette occasion à Capion de qui Monsieur
Arnholdt a acheté la maison, et aux suppliants.
on débité que Monsieur Arnholdt a vendu ou veut vendre
par vne vente simulée sa maison au sieur landois entrepreneur
de la Comédie française mais que la maison soit a Capion, a
Monsieur Arnholdt, ce ne sont ni plus ni moins que les mesmes droits, les voici :
1. Capion avoit le droit que tous les spectacles etrangers
dévoient se représenter dans sa maison, monsieur Arnholdt
en l’achetant, ne peut pas avoir acheté d’autres droits que ceux
que Capion avoit avant luy.
2. Montaigu en obtenant le privilège de la Comedie Da
noise, fut assujeti a la mesme loy, mais a condition pourtant
que Capion donneroit sa maison a vn prix raisonnable, clause
qui par Parenthèse n’a point été executée du tems de Capion,
encore moins de celuy de Monsieur Arnholdt.
3. Capion etoit encore proprietaire de la maison, lorsque
pour doubler ses revenus, il fit venir des Danseurs de Corde
pour jouer alternativement avec les Acteurs Danois, ces derniers
s’en plaignirent, et obtinrent du Roy, vn. ordre expédié par
Monsieur le Kammerherr de holstein, alors Grand Maréchal de
la Cour, par lequel il etoit ordonné, au dit Capion de laisser
les Acteurs Danois, seuls en possession de son theatre en
payant, s’il ne vouloit perdre non seulement le profit qu’il
tiroit de la Comedie Danoise, mais aussi le privilège attaché a
sa maison.
Cet ordre est décisif, et deffend egalement l’jntroduction
nouvelle d’un spectacle etranger que Monsieur Arnholdt médité
aujourdhuy au préjudice des ordres du Roy.
Ce mesme ordre a été confirmé depuis au sujet d’un
nommé Bredau.
il vient de l’estre sur nouveaux frais par vn ordre nou
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veau envoyé au maistre de Police, de ne permettre ici aucune
representation que la Danoise.
apres des ordres si solennels et tant de fois reitérez, il
paroistra étonnant, que dans le tems que sa Majesté par bonté
pour ses sujets, établit vn spectacle en leur langue et deffend
les etrangers, Monsieur Arnholdt au contraire veuille perdre le
spectacle national, par Introduction d’un etranger.
Voila Monseigneur les raisons que nous prions vostre
Excellence de représenter au Roi pour nous, elles nous ex
posent sans doute a la haine eternelle de Monsieur Darnholdt,
et c’est pour nous en affranchir que nous supplions sa Ma
jesté ou d’acheter la maison pour le prix qu’elle a été vendue,
dont nous nous engageons faire toutes les réparations, et de
payer les rentes, ou de nous donner quelque autre endroit
que nous ferons accommoder a nos dépens trop heureux de
n’avoir jamais rien a demesler avec Monsieur Arnholdt.
Monseigneur de Vostre Excellence
les tres humbles
Copenhague le 18 juiltet
et tres obéissants serviteurs
1728.
les acteurs Danois
Montaigu.
I. Schumacher.
H. Lindorph.
1. N. Uisøe.
F. L. Pilloy.
P. From.
C. Rehsen.
Disse Klager fremkaldte følgende Brev fra General Arnold
til Kongen:
Allerdurchlauchtigster-Großmächstigster
Erb König
Aller Gnädigster König und herr!
EwL Königl. May“ haben A° 1721 unterm 12 Maj, die
Etienne Capion bereits den 17^ Mai 1720 zuvor, Allergnädigst
zugestandene Freyheit, daß niemand, außer seiner Zulasßung
Comoedien spielen, oder andere Representationes zumachen,
sich dahier unterstehen soll, bey aufbauung eines Neuen Co
moedien haußes, demselben oder wer hiernechst dieses haußes
Eigner wurde, nebst einer 15 Jährigen Freyheit von allen bür
gerlichen Onera, auch obgedactes Allergnädigstes Privilegii,
vor immerhin zu verneuern Allergnädigst geruhet; wie Er Ca-

10

pion, dann auch so weit dero hiesigen Residence gründ gehet,
hiebey beschützet zu werden, durch ein Allergnädigstes Rescript,
dem damahligen Etatsrath und Politzey Meister Ernst unter
dem 14i 7bre 1722 aufs Neue anbefohlen worden, Und daß
Reine de Montaigu den 14n Aug. 1722 ertheilte Allergnä
digste Privilegium daß Er alleine dänische Comoedien spiehlen
lasßen darff, die Expresse Reservation in sich hält, daß die
Capion vorhin erwehnte Allergnädigst zugestandene Privilegien
nicht hiedurch graviret sein sollen, Wie dieses alles auß den
Copeylichen Anlagen Sub. Lit? A. B. C. & D1) sich weitläufftiger und näher ergiebet; In ansehung nun der auf diesem
hauße hafftenden Freyheiten enlsahe sich Niemand Capion,
sowohl zu aufbauung des haußes selbst, alß der benöthigsten
einrichtung zulängliche Summen vorzuschießen, Umb soviel
mehr alß Capion Endlich an Montaigu daß hauß mit seinen
Privilegien auf 4 Jahr alß vom 11 Junij 1724 biß 11 Junij
1728 der Condition vermiethete, daß Montaigu quartaliter 200
rth£ heuer hievon ordentlich bezahlen solle, alß wodurch Er
vermeinet seinen Creditoren ein gewißes zu abtragung Ihres
Capitals zu verschaffen; Obnun gleich Reine de Montaigu die
Ersten Jahre sich dieses haußes mit nicht geringem Nutzen
bedienet, Und Ich der sowohl den heuer Contract alß andere
Pfand gerechtigkeit in dem haußen und deßen Freyheiten in
Schuld angennommen, weiln Capion seine Creditores nicht be
zahlen können, mich Endlich gemüßiget gesehen da daß Kriegs
Hospital solches hauß, mit den darauf hafftenden Freyheiten,
zur Auction geschlagen deren Erste Priorität mit 3537 rth.
außzulößen, und daß hauß, umb wo möglich mich etwas meines
darinn steckenden Capitals halben erhohlen zu können, an
mich zu kauffen, so war doch von besagtem Montaigu so wenig
zu erhalten daß Er in allen vier Jahren nicht mehr als 574 rth.
abgetragen, und also noch würckl. 2626 rthr Restiret, Ob gleich
mann daß wenig erhaltene so plückweise zusammen suchen
müsßen, daß da mann in abschlag ä spiel 10 rthf anzunehmen
Resolviret, doch auch solches nicfcit zuerhalten gewesen aller’) Disse Bilag ere: A. Capions Privilegium' af 17. Mai 1720; B. Capions
Privilegium af 12. Mai 1721; G. Montaigus Privilegium af 14. August
1722; D. det kgl. Rescript til Politimesteren af 14. September 1722.
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masßen vor einige wenige Information meiner Kinder, Montaigu
ein gut theil nachgelaßen, und Er doch noch 52 rth* hierauf
Restiret.
Ew? König!. May.“ geruhen dannenhero Allergnädigst zu erwegen, Waß vor ein ansehnliches Capital vor mich in diesem
hause stehe, Dahero dann, weiln die dänischen Acteurs sich
gar des Spiehlens über ein Jahr begeben, auch ob Sie schon
diß Jahr wieder einen anfang gemachet, Mir dennoch Montaigu
gesaget, daß Selbige über den 15n May nicht fort fahren, noch
den Sommer ferner spiehlen würden, ja mir dazu anleitung
gegeben, waß zu abhaltung Meines Schadens von andern for
dern könnte, umb meine gelder nicht fruchtloß stehen zu
laßen, mich veranlaßet befunden, nach experirter zeit deß zwi
schen Montaigu und Capion errichteten Contracts und da die
dänischen acteurs weder die Restirende 2626 rth. abzutragen
Noch einen Neuen, Ihnen sowohl billich — als mir schadloßen
accord einzugehen, nicht die geringste Mine gemachet, Dieses
hauß mit denen darauf hälftenden freyheiten, nach anleitung
der allergnädigsten Privilegien, Einem an dem Königl. Pollnishen — sowohl alß an andern hohen höfen, einige Jahre ge
wesenen Directeur der Operen und Comoedien Nahmens Lande,
mit einer Frantzösischen Trouppe doch mit dem beding zu vermiethen, daß wann die dänischen Acteurs spiehlen wollen, sel
bige die Wahl der Tage haben, und Er sich darüber mit Ihnen
vergleichen solle.
Ob nun gleich die dänischen Comoedianten, so vorhin
nicht länger alß Medio May. zu spiehlen gesonnen, waren,
(wiewohl nur auch dieses auß Mißgunst) sich Declariret daß
Sie wöchentlich nur einmahl spiehlen wollen (wobey Ich mich
doch nicht schadloß gehalten sehen kann) Auch Sie nach experirten, und dazu nicht vollbürdeten Contract, Sich der biß
dahin ihnen mit dem hauße verheuerten Privilegien, nicht weiter
anzumaßen befugt, vielmehr Ich alß Eigener des haußes in
solche wieder völlig eingetretten, demnechst in solange Ich den
Reine de Montaigu allergnädigst ertheilten Privilegiis, daß Er
alleine dänische Comoedien zu spiehlen zugelasßen sein soll,
nicht zu nahe komme, Macht habe, mich deß meinen best zu
benutzen, und also auch daß Comoedien hauß richtigem bezahlern vermiethen zu können; So dennoch hat wie die Copey-

12
liehe anlage Lit.a E.1) zeiget, mehr besagter Montaigu, bey
dero Ober Secretaire von Mönnichen sich zubeschweren ge
fallen ; wie Erstlich, sich Ein Frembder unterstanden ein
öffentliches Concert anzulegen! Da nun dieses in purer Vocal
und Instrumental Musicque bestehen soll, weiß Ich nicht, Ob
Er — oder der hiesige Stadts Musicus, sich hierüber mehr
zubeschweren; Zweytens, daß man einen kleinen Monstro Er
laubet sich vor geld sehen zulaßen! Wohl hätte mir gebühret
daß da der zwischen Montaigu und Capion errichtete Contract
nicht weiter verneuert, dieser sich bey mir angegeben, und zu
wieder den auf dem hauße hafltenden Privilegiis nicht mit denen
hiesigen Acteurs Mehren sollen, alß deren Privilegio nur dahin
lautet, dänische Comoedien zu spielen, nicht aber erlaubet dem
hause einpaß zu thun; In deßen habe mich doch darumb nicht
dieser Sache annehmen wollen, klagen Sie also gegen sich
selbst, dann Selbige haben Ihn auf öffentlichem Theatro mit
seinen Exercitiis angebotlen; Endlich will Er auch vor einen
Mißbrauch rechnen, daß mich deß meinen bediene, und dieses
hauß nebst seinen Privilegien, an Einen andern richtigem be
zahlet’, wie Ich fug und recht habe, zuüberlasßen Resolviret.
Da nun dennoch der Ober Secretaire von Mönnichen dem
hiesigen Politzey- und Burger Meister wie Lit* F1) Copeylich
weißet, die Ordre beygeleget, nach anleitung eines den
8bre 1726 an Ihn ergangenen allergnädigsten Rescripts, die an
stallt zuverfügen ! daß in solchen fällen, wo Ew£ königl. Mayu
dero allergnädigsten willen Declariret haben, dieselben vor
klagen un Molestiret bleiben mögen etc. Und dieser also da
Ihme meine berichtigte vermiethung an einen andern zuer
kennen gegeben, darinnen nichts zuthun vermögend, Ich aber
auf diese weise, der dem hauße auf immerhin ertheilten Aller
gnädigsten Privilcgii ohne gegebene Ursache gäntzlich benom
men; folglich da auß demselben ohn umbgänglich fließet, daß
wann diese fort — Ich auch meines in diesem hauße stecken
den Capitals (welches auß nichts anders alß denen nach und
nach einkommenden Revenuen allmählig wieder einhohlen kann)
verlustig, Ewr, königl. Maytt dem hauße so offt Reservirte
*) Montaigus Skrivelse aftrykt ovenfor S. 1.
-) Skrivelsen til Politimesteren aftrvkt ovenfor S. 2.
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allergnädigste Freyheiten, durch obgedacht allegirtes Rescript
an den Politzey und burger Meister, auch gar nicht aufgehoben,
sondern zu der zeit, daß hauß denen dänischen Acteurs auf
eine gewisße zeit mit deßen Privilegien übertragen gewesen,
ergangen, diese aber nach verlauffener Zeit, sich deßen umb
so viel weniger weiter anzumaßen fueg haben, Alß Reine de
Montaigu durch so schlechte bezahlung selbsten veranlasset
mich bey andern schadloß gehalten zu suchen; ja Ich auf
solche weiße mit samt dem meinen nach der dänischen Acteurs
willen meine Sachen richten müste, Ob ihnen gefällig, falls es
dann und wann Ihre Commoditet (deren Sie sich bey der Allergnädigst Ihnen zugelegten Pension recht wohl zu gebrauchen
wisßen) zuspiehlen erlauben wolte, mir etwas oder nichts zu
bezahlen, Wie selbige sich dann schon solches anmasßen, da
Sie sich so wenig scheuen, daß Theatro vor daß Ihre — alß
auch anbej in Ihren Placats zuernennen, wann es Ihnen zu
spiehlen beliebet; Alß kann da diese Frantzösische bande, mit
Einiger hundert reichsthaler vorschuß anhero kommen laßen,
und Tag Täglich mir solche zu halse liget, allermaßen Ich an
dem übertrag deß dem hauße zugelegten Privilegii behindert
bin; nicht umbhin Ewr königl. May?. Allerunterthänigst zu er
suchen; dem Politzey- und Burger Meister Himmerich, die
Allergnädigste ordre beyzulegen, obbemeldten Lande, oder wel
chem Ich künfftig, daß hauß, mit denen Privilegien durch kauft
oder veriniethung abstehen möchte, nicht weiter hinderlich zu
sein, sich deß Ihme vermietheten haußes und deßen Privilegii
benutzen zu können;
Über Reine de Montaigu aber der mich außer den noch
Reslirenden 26*26 Rthlr., noch durch Verhinderung meines
rechts, bey |()0 !dF in Umkosten gesetzet, Ersuche Allerunter
thänigst Ew£ königl. May?. Allergnädigste Justice, daß solcher
durch die Wege rechtens ohne aufenthaltt zur erstattung ange
halten werde;
Solte aber Ewe, königl. May? wider vermuthen, in dieser
dem wörtl. Einhalt nach, warhafften Vorstellung dennoch einigen
ansland finden; habe in tieffster Soumission mir die Gnade
auß bitten sollen, daß Ew° königl. May? bevor einer Allergnädigst zuervartenden Resolution die in vorhergehendem allegirte
Allergnädigste Privilegien und Ordres durch dero Conseil!
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examiniren, und darauß sich allerunterthänigst der Sachen Be
schaffenheit Referiren zu lasßen Allergnädigst geruhen wollen;
Da Ich dann nicht zweifele, sich zu Tage legen wird, daß so
wenig Ich denen dänischen Acteurs in Ihren Privilegien däni
sche Comoedien zu spiehlen, hinderung zuthun gedacht, Eben
so wenig dieselben befugt zu hintertreiben, daß mir nicht deß
meinen so nützlich zu machen gelegenheit nehme, alß es die
dem Comoedien hauße Allergnädigst ertheilten Privilegia zu
stehen, Ich beharre in tieffster Devotion
Ewi königl. Mayg
Copenhagen d. 29n Julij
allerunterthänigster
1728.
treu-gehorsamster
Knecht
H. I. Arnoldt.
Directeuren for den Trup, som Arnold havde engageret,
hed Lande. Han havde været kongelig Dandsemester i Stock
holm og i Aaret 1723 faaet Tilladelse til at forskrive et fransk
Skuespillerselskab. Det fik Navnet »l’Académie royale de musique«. Lande var Intendant; imod en aarlig Afgift af 800 Rdlr.
til Rasp- og Spindehuset i Stockholm spilledes paa Boldhuset,
og der blev givet Tilladelse til at Skuespil maatte opføres i
Adventstiden imod en Afgift af 400 Rdl. til de Fattige. Tre
Aar senere var Lande endnu i Stockholm i Spidsen for en ny
fransk Trup, bestaaende baade af Dandsere og Sangere. Den
var »au service de Sa Majesté«, men blev ikke længe samlet.
Aarsagen til at den opløstes var »la mauvaise conduite et la
dissipation des fond du Sr. Landé« *). Han kom altsaa til
Kjøbenhavn, indgik Contract med Arnold og samlede en ny
Trup, men saa sig skuffet paa den ubehageligste Maade ved
den Strid, der var opstaaet mellem Theatrets Eier og de danske
Skuespillere, hvilket ses af et Brev fra ham til General Arnold,
der lyder saaledes:

Monsieur,
C’est auec toute la soumission possible, que jay l'honneur
de uous repressenter ma triste situation. Vostre Excellence
aura la bonté de se resouenir, que je ne me suis seullement
*) Se: F. A. Dahlgren, Förteckning öfver Svenska Skådespel etc Stockh.
1866, S. 23-25.
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pas teneu aux Lettres, que vostre Excellence m’a fait la grâce
de m’ecrire, mais aussi aux copiées des priuilleges, qurelle
m’a envoyés, apres les avoir examines je n’ay fait aucune dificulté de quiter mon poste et de passer un contract auec
vostre Excellence le qvatrieme de januier mille cept cent
vinte huit qui est spesifié dans ces termes que voste Excel
lence doit me remettre le theatre Fl 1 juin de la meme année
avec tous les priuilleges ataches a la maison, vous reseruant
que les Comédiens dannois auront la liberté de représenter sur
le dit theatre toutes les fois qu’ils le jugeront à propos en me
payant selon l’acort que j’oray foit auec les dits Comédiens, en
considération je suis engage entiers vostre Excellence de luy
payer cent ecus par mois pendant le tems de quatre années,
elle peut juger la suprise ou je dois ettre et l’embarras ayant
une troupe sur les bras dont il y en a ici une partie et Vautre
a hambourg et en holande comme vostre Excellence a uëu
selon leurs lettres qu’ils m’ont écrit ce qui me coûte un ar
gent infinis les ayant engagés par lettres et parolles, et si je
n’ay pas mené auec moy la troupe complète c’est en considé
ration du sieur Montaigu et de sa famille et du Sieur Piloy
lesquels sitôt mon ariuée en ceste ville leurs ay proposé de
jouer auec moy la Comedie françoisse mon dessein ayant tou
jours été de les soutenir par l'union des deux spectagles dan
nois et françois. Cependant maigre toutes les précautions
prises je ne uoy nulle définition, il y a pourtant que celuy qui
contreuiendra aux clauses du dit contrat sera teneu de payer
à la partie lesée dépens, domages et interes; vostre Excellence
peut bien juger, que je n’aurois pas quité une place si auantageuse en suede si je ne m’etois fié a la copie des priuilleges,
c’est pourquoy je fais une telle entreprise, j’ose donc esperer
une pronte execution de l'acord, fait auec vostre Excellence, je
dois aussi donner auis que les dépenses se montent jusques
aujourdhuy à douse cents ecus de Banque sans conter que je
suis engagé avec mes acteurs de leur payer toute l’année
comme s’ils avoint joué la Comedie ce qui se montera a une
grosse somme; je doneray pour c’est effait un fidelle mémoire
à vostre Eccellence de l’argent qu’il en coûtera, a fin que je
maquitte enuers les dits acteurs, j’espere que vostre Excellence
me donnera une promte satisfaction au tout ce cy faute de
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quoy je seray forcé dauoir recours a Sa Majesté pour luy en
demander justice comme étant le refuge des oprimés. j’ay
l'honneur d’estre auec un profont respect de
Vostre Excellence
a Copenhague ce 14 auout
le tres humble et tres
1728.
obéissant seruiteur.
Lande.

Arnold vedblev ufortrøden at stride for sin Sag, som det
vil ses af følgende Skrivelse, hvilken ledsagedes af Landes Brev.
Allerdurchlauchtigst-Großmächtigster
Erb-König
Allergnädigster König und herr!
EwJ Königl. May** habe mich gemüßiget gefunden schon
unter dem 29* Julij weittlaufftiger allerunterthänigst vorzustel
len, Wie ein von dero Ober Secrétaire von Mönnichen an den
hiesigen Politzey-und Borger-Meister ergangenes Rescript, den
Reine de Montaigu in anleitung eines vormahlig an Ihn unter
dem 14* October 1726 abgelaßenen Allergnädigsten befehls bey
seinem Privilegii zu schützen, mir (der Ich doch daß Privilegirte
Comoedien hauß, welchem besagter Montaigu keine vernäherung
thun soll, mit grosem gelde an mir kauften miisßen, umb mich
des an Capion sonst leidenden schadens auß denen einkünftten
nach und nach in etwas erhöhten zu können) behindert, nach
verfloßen und von den dänischen Acteurs nicht gehaltenen
Contract einer verschriebenen Frantzosischen Trouppe Comoedianten, vermöge mit Ihnen geschloßenen accordts daß hauß
mit denen Allergnädigst beygelegten Privilegien zu überlieffern,
und mich deßen benutzen zu können, da doch besagtes hohes
Rescript, worauf sich des Ober Secrétaire von Mönnichen
schreiben fueßet mitten in derzeit ergangen, da Montaigu nach
anleitung der seinem Privilegij annectirten Clausul, denen Ca
pion oder vielmehr dem hauße Allergnädigst ertheilten Freyheiten nicht zunahe zutretten und mit Capion einen billiclien
accord zu treffen daß hauß mit seinen Freyheiten geheuret,
und also alß der wiirckl. Eigner anzusehen war, so Er sich
doch nicht länger zubedienen vermocht, alß Er dem geschloße
nen, und nun verlauftenen Contract (wie doch nicht geschehen)

17

gemäß gelebet, nunmehro aber sich deßen so Ihme nicht an
ders alß miethweise gehöret, keines wegs mit recht länger
beymeßen können;
Wann aber allergnädigster könig und herr biß hiezu keine
Allergnädigste Resolution auf mein voriges erfolget und auß
angelegtem des Directeurs der verschriebenen Frantzösichen
Trouppe an mich ergangenen Copeylichen Schreibens Ew.r Kö
nigl. Mayä allergnädigst zuersehen geruhen, wie Ich nicht nur
allein, durch solche unbiliiche behinderung an dem gebrauch
und benutzung deß meinen bereits in soviele Depense gesetzet,
sondern waß grose Pretension vermöge geschlosßenen Contracts
noch an mir gemachet werden, Da Ich doch nicht weiter ge
gangen, alß die auf dem hauße hälftende, so olft gestärckte
Allergnädigste Privilegien deutlich im Munde führen, ja gar die
dänische Comoedianten nicht zunahe zutretlen, solchen die
preference vorbehalten;
So lebe der allerunterthänigsten hoffnung, Ew£ Königl.
MayS werden die hohe Gnade vor mich hegen, und da gemelter maßen denen dänischen Comoedianten in Ihrem Privi
legs nicht der geringste eingrifT geschiehet, auch bey denen
dem Comoedien hauße allergnädigst zugelegten Frejheiten, zuhandheben, und selbige in Ihrer kralft zu mainteniren gelie
hen, die durch Reine de Montaigu geführte ungegründete Klage
aber mir biß hiezu auf den halß gebürdete aufhaltung kosten
und schaden, nebst der ansehnlichen Summa so Er annoch
auf seinen mit Capion geschlosßenen, und mir Transportirten
Contract an mich schuldig, von den beykommenden ersetzet
werden möge, Alß worüber dero Allergnädigste Rosolution
mir nochmahls Allerunterthänigst erbitte, und in tielfster Devo
tion beharre
EwL Königl. May?,
allerunterthänigster
Treu-gehorsamster
Copenhagen den 17” Augusti
Knecht
1728.
H. I. Arnoldt.
Samtlige indgivne Klager foredroges den 18. August i
Conseillet. Det beslutttedes her, at Sagen skulde refereres
Danske Samlinger.

111.
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Kongen, men der høres ikke Noget om, hvilken Beslutning Kon
gen har taget. Imidlertid fortsatte Arnold sine Klager og Begjæringer til Kongen, som ses af følgende Skrivelser.

Allerdurchläuchtigster, Großmächtigster
Erb König
Aller Gnädigster König und Herr!
Wann Ew* Königl. May? die Gnade gehabt, und wegen der
mir abgedrungenen beschwerde, wie Rene de Montaigu ohngegründeten eintrag, in denen dem hiesigen Comoedien hauße
Allergnädigst ertheilten Privilegien mit seinem Klagen gethan,
durch dero geheimbden rath von Plessen mit mir sprechen
lasßen, und Ich nicht zweifele, daß selbiger Ew^ Königl. May“
allerunterthänigst referiret haben werde, wie Montaigu die Pri
vilegien deß haußes nicht bey körnen können, noch Ich, da
der wegen des haußes und deßen Privilegien mit Ihnen errich
tete heuer Contract schon verwichenen ll^H Junij verflosßen,
Montaigu weder solchen erneurt, noch die accordirte Mietbe
bezahlet, alß worauf Er noch 2626 rthi Restiret, und folglich
Ich in allen vier Jahren nicht mehr alß 574 rth* bekommen, ja gar
daß Er nicht spiehlen wolte sich erklähret, Ihme und seinen
Freyheiten alleine dänische Comoedien zuspiehlen im gering
sten zunahe getretten da zu benutzung deß meinen eine Frantzosische Trouppe verschrieben: Indeßen nicht sowohl mein
in dem hauße steckendes Capital biß zu Ewr Königl. May“ Aller
gnädigsten Resolution fruchtloß stehet, sondern auch die ver
schriebene Frantzosen mir weiln sie am Verdienste gehindert zur
schweren bekostigung bereits vier Monath auf dem halße ligen:
Alß finde mich gemüßiget Ewr= Königl. May? hiemit nochmahls
allerunterthänigst zuersuchen, mich in meinem Eigenthums
recht zuschützen, und dem hiesigen Politzey Meister Allergnä
digst anzubefehlen, mich ohngehinderl deß haußes und deßen
Privilegien gebrauchen zulaßen, zumahlen Ich der allerunterthänigsten hoffnung lebe daß Ewr_ königl. Mav“ nicht zugeben
werden, daß mein in dießes hauß durch Capions Concurs zu
stecken gemüßigtes Capital, der Discretion des Rene de Mon
taigu unterworffen sein solle, in deme mann ohne diß wann Er
dänisch zuspiehlen gesonnen, vor billiche bezahlung die Wahl
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der Tage Ein oder zwejmahl in der Woche selbigem laßen
wollen, Der Ich in lieffster Devotion beharre«
Ewr königl. May g
alleruntertänigster
treu-gehorsamster
Copenhagen den 9ten Sept.t.
Knecht
1728.
H. I. Arnoldt.

Resultatet blev endelig det kongelige Rescript til Politi
mester Hans Himmerich af 8de October 1728, ifølge hvilket
Arnold fik Tilladelse til at lade spille fransk Comedie en eller
flere Dage om Egen; de danske Acteurer skulde have For
retten til at vælge paa hvilke Dage de vilde spille, og der
maatte da ingen Hindringer lægges i Veien for dem; derimod
skulde de betale Arnold 10 Rdl. i Leie af Comediehuset for
hver Gang der spilledes Comedier, »saalænge de kunde have den
Næring, at de tvende Gange udi Vinterugerne, og engang
ugentlig om Sommeren spille kunde.« (Se Hesperus VI, S.
242—43).
ikke fornøiet hermed indgav Arnold faa Dage efter et nyt
Andragende til Kongen, ved hvilket han søgte at fordrive de
danske Acteurer aldeles fra sit Theater.
Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster
Erb-König.
Allergnädigster König und herr!
Auß Ew£ Königl. May“. Allergnädigsten Ordre, d. d. 8n
Octobris h. a. habe allerunterthänigt ersehen, weichergestallt
Obgleich die dänischen Acteurs nach einem den 14* 8^ 1726
an den hiesigen Politzey und burgermeister Himmerich ergan
genen Rescripts alleine daß recht in dem hiezu Priviligirten
hauße, zu spiehlen, dennoch der von mir vsrschriebenen frantzösischen bande, die Woche ein oder mehr mahlen, der Tage,
wann sie spiehlen wolten oder könnten hätten daß Theatro zu
repetirung oder Veränderung derer Machinen nicht gebrauchen
solten, zuspiehlen erlaubet sein soll; dagegen die dänischen
Acteurs, wann sie soviel Nahrung finden, daß sie deß Som
mers Ein — und deß Winters zwejmahlen die woche zuspiehlen
vermögend, vor jedcsmahl 10 rth. miethe an mir bezahlen sollen.
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Wann aber Allergnädigster König und Herr, dieselben
durch deß Geheimbden Habt von Plessen Exellence, mir dero
Allergnädigsten Meinung, zu Hebung meiner allerunterthänigsten
beschwerde, über der dänischen Acteurs völlige — doch ohngegründete anmaßung, der dem Comoedien hauße allergnädigst
beygelegten Privilegien, wisßend machen laßen; wie neinblich,
wann die dänischen Acteurs deß Sommers Ein
und deß
Winters zwejmahl spielen wolten Ich mit 40<> ä- jährlicher
miethe friedlich sein könnte, und also daß haus bey seinen
weitern Freyheiten bleiben sollte; welches in allerunterthänigster
folge gehorsambst acceptiret, auch Ewl Königl. May!-1 hernach
mir selbsten verschiedene mahlen allergnädigst zu sagen ge
ruhet, daß durch solche Dicision die Sache gehoben wäre.
Inmiltelst nicht nur allein in Obgemeldt erhaltener aller
gnädigsten Ordre erwehnet! daß die Acteurs so offt sie däni
sche Comoedien spiehlen wollen, 10 rth. vor jedes mahl in
Miethe bezahlen solten (alß welches mir noch Ewr Königl.
Mayu Allergnädigsten Willen, auch in allerunterthänigstem ge
horsam gerne gefallen lasßen wolte, Ob schon mir hiedurch
keiner gewißen Einkunft von dem meinen versichern kann)
sondern auch hochbesagten allergnädigsten Ordre einhalt, denen
dänischen Acteurs solche gelegenheit an die hand gibet, dadurch
sie mich umb hauß und Privilegien zutrachten bringen solten;
Alß nehme mir die allerunterthänigste Freyheit, die mir
hierauß nachtheilige folgerungen in tieflster Devotion vorzustellen.
Dann Erstlich wird hierinne gedacht, wie die dänischen
Acteurs nach dem den 14" Octobre 1726 an den Politzey- und
Burger Meister Himmerich, ergangenen Kescript alleine daß
recht gehabt zu spiehlen, wovon doch in dem den 14" Augusti
1722 dem Bene de Montaigu, allergnädigst ertheilten Privilegii
nichts gedacht, auch daß allegirte Kescript gar nicht des haußes
Freyheiten zunahe, oder der dänischen Acteurs ihres weiter
zuextendiren sondern da solches hauß der zeit von Ihnen gemiethet, dadurch, deßen Privilegij und deren Eigenem, zu
schützen ergangen; Woranß aber jedoch von denen dänischen
Comoedianten gefolgert werden dörlfte, alß ob EwL Königl.
Maylt nur auß bloßen königl, Gnaden, ohne beschützung des
haußes Freyheiten, mir anjetzo die erlaubnus vor die verschrie
bene Frantzosen (und zwar wie es nicht undeutlich scheinet,
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vor diese alleine» zugestanden, so daß wann es diesen Fran
tzosen etwa nicht anständig wäre, und mann nach denen Pri
vilegien des haußes andern Comoedien oder Spectacles wolte
spiehlen laßen, es gleich neue Disputen setzen würde, in deme
wegen bevbehaltung der diesem hause allergnädist ertheilten
Privilegien nicht ein wort erwehnet;
Es fallen aber die letzern Clausuln, mir noch mehr zur
last; dann falls die Frantzosen, nicht anders alß wann die dä
nischen Comoedianten, daß hauß nicht zu repetiren, und preparirung der Machinen zu einer nechstfolgenden Comoedie ge
brauchen , spielen sollen; So ist Ihnen hiedurch daß hauß mit
samt seinen Privilegien zu ihrer Discretion übergeben, und
wird denen Frantzosen zugleich die Frucht von Ew£ Königl.
Mayfc£ Gnade wieder entzogen, ja waß noch mehr, die Freyheit
so ein jedweder biirger und bauer in seinem Eigenen hause
hat, sich solches bestens benutzen zu können, mir hiedurch
benommen, anerwogen die dänischen acteurs, Täglichen vorwand
nehmen könnten, daß hauß zu ihren preparationen und Exercitien zugebrauchen, ob sie gleich wenig oder nichts spielten,
und da solcher gestallt diß hauß ihrer Disposition völlig über
laßen lediglich von Ihnen Dependiren würde, ob sie denen
Frantzosen soviel zeit gönnen wolten, daß selbige Ihren Lebens
aufenthalt dabey haben möchten, mir aber obläge solches hauß
vor wenig oder nichts einkomendes in Reparation zu unter
halten, und Ihrem gutdünken zuüberlaßen, ob schon in denen
vier Jahren Montaigu solches gemiethet gehabt, nicht soviel
erhalten, alß mir nur die Reparationes gekostet, und also da
Er an vollbürdüng seines Contracts noch 262(5 rth£ Restiret,
mein Capital die gantze zeit fruchtloß behalten, auch noch dazu
mit seinen ohngegründeten Disputen Ursache gegeben, daß
solches hauß den gantzen Sommer über ledig gestanden, über
diß die Frantzosen mit nicht geringen kosten auß meinem
beutel unterhalten müßen; So würde auch sich niemand ver
wundern dörfl'ten, wann solcher gestallt die dänischen Acteurs,
ob gleich nicht sie alle, sondern nur Montaigu alleine Privilegiret die dänischen Comoedien zu representiren, dieses alß ein
Ihnen zugestandenes hauß solange einer von Ihnen vorhanden
zu pretendiren sich unterstünden daß demnach solches an nie
manden, der es Ihnen nicht zu diesem gebrauch nach Ihrer
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Plaisir lasßen wolte, verkauften, oder mich deßen anders be
dienen, und folglich nichts weiter alß daß gebäu, doch ohne
nutzen mir zueignen könnte, welches auch noch ohne hoffnung einiges regresses dem hazard von feuer unter solcher
leute Eigenem gefallen überlasßen müste, die daß Theatro nur
selten alle nüchtern betretten: Alß dann nun ohngeachtet, die
billichkeit der Sache vor sich selbst redet, mir dennoch die
dänischen Acteurs allzumächtig fallen, indeme solcher gestallt
daß Meinige Ihrem gutdüncken unterworften, und Ich mich
bloß nach Ihnen richtende, insteile mit dem meinen macht zu
haben zu thun waß Ich will Ihre anordnungen und befehle er
warten müste; So habe Ewr Königl. Maylt ersuchen sollen, daß
falls es dieselben- nicht gefallen möchte, es hey der mit des
geheimbden raht von Plessen Excellence, gethanen abrede
Ailergnädigst verbleiben zulaßen, doch die Gnade zu haben,
und die dänischen Acteurs von dem hauße zu Separiren, so
daß selbige nach dem Einhalt des Rene de Montaigu unter
dem 14- Augusti 1722 ailergnädigst ertheilten Privilegii sich
mit dem Eigner deß Comoedien hauses abfinden, und einen
andern Ohrt wo es ihnen gefällig in dänischer Sprache zuspiehlen erwehlen, daß Comoedien hauß aber im übrigen bey
denen den 17? May 1720 und 12n Maj 1721 erhaltenen Pri
vilegien nach dem den 14n Sept. 1722 an den damahligen
Etatsraht und Politzey Meister Ernst deßfalls ergangenen aller
gnädigsten Rescripts beybehalten, und Ich dadurch der gefahr
von Verlust eines so ansehnligen Capitals alß welches bloß in
denen Privilegien stecket, entzogen werden möge; Ich getroste
mich allergnädigster Erhörung und beharre in Tieftster Soumission
Ew? Königl. Mayl4
allerunterthänigster
treu-gehorsamster
Copenhagen den 12? October
Knecht.
1728.
H. I. Arnoldt.
Den 20de October udbrød den store Ildebrand, Skuespillene,
saavel de danske som de franske, standsede af sig selv. Lande
blev i Kjøbenhavn. Han gik i Compagni med en Jacob Arne tte,
som i 1728 havde overtaget Joe hum Wi el and s Fabrik af Kort
og couleurt Papir; den 20de April 1729 ansøgte han om Conlirmation for det nye Firma, hvilket bevilgedes den Ole Mai.

23
Senere maa Landé dog atter liave følt sig draget til Skue
pladsen; thi det er uden Tvivl ham, som i Aaret 1731 asso
cierede sig med Montaigu og Pilloy om at give »en complet
dansk Comedie samt de smukkeste og divertissanteste af de
franske og italienske Theatris« (Werlauff, IJistor. Antegnelser
etc. 1858, S. 478), og i den Anledning tilligemed de øvrige
danske Acteurer skrev et Brev til Grev Christian Rantzau for
at vinde hans Beskyttelse. Han underskriver sig »Landais«,
hvilket Werlauff (Tritogeneia, I, S. 125) og Overskou (den
danske Skueplads, I, S. 257) antage for at være en galliceret
Omskrivning for Lindorf, Navnet paa en anden dansk Skue
spiller. Men denne Elypothese er sikkert urigtig.

Der er et Aktstykke fra Aaret 1723, som vel ikke berører
den danske Skueplads, men dog angaar Theaterforholdene paa
hine Tider og derfor meddeles her. Det er en Supplique fra
de to Directeurer for den tydske Opera, Johann Kay ser og
Carl Ludvig Westenholtz. I Aaret 1721 blev, efter hvad
der altid berettes, den berømte Reinhold Key ser af Kongen
indkaldt fra Hamborg, for at indrette en tydsk Opera, hvis
Forestillinger gaves paa Slotstheatret. Allerede i Begyndelsen
af 1723 standsede hans Opera. Der anføres nu, at Johan
Kay ser i Januar 1723 anholdt om Tilladelse til at indrette en
Opera, hvilket dog ikke blev bevilget (Werlauff, Historiske An
tegnelser etc. S. 324, Anm. 34). Men, her er en Uklarhed til
stede; thi i den nedenfor meddelte Supplique omtales udtryk
kelig, at Ansøgerne, Johan Kayser og C. L. Westenholtz, have
været den hele Bande underskrevne, det vil sige, have forestaaet Indretningen af hele Hof-Operaen, og at Kongen har
bevist dem særdeles stor Naade fra Begyndelsen indtil Datum,
hvilke Udtryk synes at tyde paa, at der her er Tale om en
længere Tid end høist nogle faa Maaneder. Man ledes næsten
til at tvivle om, at det er Reinhold Keyser, som blev indkaldt, for
at dirigere den tydske Opera. En af de vigtigste Kilder, hvor
den tydske Opera i Kjøbenhavn omtales, nemlig Hamborger
Correspondenten, nævner kun »Directeur Keyser«, uden at tilføie noget Fornavn; der kan let være sket en Forvexling af to
Mænd med samme Navn.
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Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre!
Den særdeeles store Naade, som Eders Kongl. May*!, fra
Begyndelsen og indtil datum stedse beteet haver, giver os
tvende ved Indretning af deres Hoff-Opera den heele Bande
underskrevne, som uformodentlig ved een og anden Creditorers
haarde Adfær bliver overilet, den allerunderdanigste faste forhaabning, at denne vorres Allerunderdanigste Ansøgning ligeleedes allernaadigst bønhøret vorder. Der er desværre udi disse
Dage, maaskee af nogle imod os ilde intentionerede, her i
staden bleven spargeret, at Eders Kongl. May* havde kastet
Dnaade paa vores Bande, og samme inden kort tiid med alt
vilde lade afgaae, hvoraf da een Silke-Kræmer her i staden,
navnlig Wittrock, haver taget Anledning ved Byefogdens tiener
i gaars dato at lade legge Arrest paa vores Meubler og andre
Effecter, ja end og truet os med at lade kaste os udi Slutte
riet, u-anseet ieg Johan Kayser ey meere end een endnu iiliqvide og udi mange poster for høit ansatte Reigning paa
ungefær 300 Rdr. med hannem haver udstaaendes, og ieg Carl
Ludwig Westenholtz hannem ey meere end 60 Rdr. er skyldig,
hvorfor hånd haver min Vexel til forsikkring, som ikke endnu
er forfalden, ey heller bleven protesteret, hvilken uformodentlig
Overiling end ydermere haver forvoldet, at vore huus-Værter
for den først til kommende Paaske forfaldene halve aars huusleie bemelte vore meubler ligeledes med arrest haver ladet
belegge, og vi altsaa, eftersom vi hid og did een og andre
smaae poster ere skyldige, billigen maae befrygte, af de andre
Creditorer paa samme maade at vorde prostitueret, ja vores
Personer os til største tort og præjudice kastet udi Slutteriet,
da vi dog, saa snart vores Gage hos Eders Kongl. May*! Cassa
falder, alle og eenhver saa viit de noget med ret og billighed
hos os haver at fordre, gierne ville fornøie og tilfredsstille.
Allernaadigst Arve-Konge og Herre, det haver været urime
ligt, saadant kostbar Verck til at indrette Opera, uden at giøre
hid og did nogen Gieid, haver kundet komme til stand, saasom
til at des bedre fornøie Eders Kongl. May* og det høie herskab
endnu 4 nye Acteurs og Dantz-Mester tillige med adskillige
pretieuse Klædninger er bleven forskreven fra Tydskland, og
allereede virkelig underveies, desforuden ere vi begge beladt
med een nombreuse Familie, men dog alligevel endnu Gud skee
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lov, i den Etat af de i forraad havende Effecter og den ellers
til Paaske fuldende qvartal, vore samtlige Creditorer at kunde
fornøie, Men, som det i hvor gierne vi vilde, os falder aldeeles
umueligt, paa eengang at kunde præstere, Saa bede vi aller
underdanigst Eders Kongl. May1! af Særdeeles Naade og til at
frelse os og vores nombreuse familie fra total Ruin og Pro
stitution eenhver af os deres Allernaadigste Protectorii brev for
det første vilde meddeele paa det vi saamegen Dilation maatte
nyde, at vi vore Creditorer efterhaanden kunde fornøie, vi for
vente herudinden allernaadigste hielp og bønhørelse, forblivende
indtil Døden
Eders Kongelige Maytts
Allerunderdanigste
Kjøbenhavn den 6 Martii
Tienere
Johann Kayser
Anno 1723.
Carl Ludwig Westenholtz.
Den 9. Marts fik Ansøgerne kongelig Bevilling paa »at de
samt alle de under deres Bande henhørende Personer maa for
al Anstrængelse af deres Creditorer, samt for Arrest paa deres
Personer være befriede indtil deres Gage falder, hvoraf de
Enhver skal og bør tilfredsstille.«

Denne Johan Kaysers Navn er knyttet til en afskvlig
Proces, som nogle Aar efter opstod imellem Lieut. Christian
Frid er i c h de Bois se t, Eier af Basnæs, og hans Hustru Cecilia
Friderica f. de So hr. Efter en af hende forfattet Fremstilling
af deres gjensidige Forhold benyttede Boisset Kayser til under
Navn af Baron Lewold at lokke sin Kone til Utugt, saa at
han selv efter forud truffet Aftale med ham kunde overraske
dem ved deres Sammenkomst. Den nævnte Fremstilling skildrer
Boisset som et rent Umenneske. Da Høiesteret den 17. Februar
1734 fældede Dom i den Proces, der var reist imellem Ægte
parret, blev Boisset dømt til at aflægge Ed paa, at han »ikke
haver colluderet eller havt nogen Slags Opspind eller Intriguer
med Operisten Johan Kayser af Hamborg til at beskjæmme
eller forføre sin Hustru til Utugt.« Boisset aflagde Eden for
Høiesterets Skranke og slap saaledes for Straf. Den offentlige
Mening var mere paa Konens Side, skjøndt Ingen ganske turde
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frikjende hende for letfærdigt Levnet; men Manden var hadet
paa sit Gods og en snaus Karl. En af Høiesterets-Assessorerne
omtaler i sit Votum, at Boisset har taget Joh. Kayser med sig
fra Hamborg og fortsætter saaledes, »at saadan en Karl burde
paa Gaarden have hellere passeret for en Kjedelflikker, Heste
gilder eller saadan en Karl og være bleven i Stalden, end en
Baron Lewold;« ligeledes nævner han Madam Kayser eller
Madam Saurbry, der insinueres at være kommen herind for at
have en Belønning. I et andet Votum antydes, at Kayser ved
at echapere forlod en Pension paa 500 Rdlr., Kone og Børn.
I det kgl. Bibliothek findes (ny kgl. Samling, Polio, Nr.
1301, m.) Fru Boissets ovenfor omtalte Fremstilling af hendes
Mands Adfærd imod hende, skreven paa Tydsk til Markgrevinden
af Culmbach, tilligemed flere Papirer og Optegnelser samme
Sag angaaende; uheldigvis mangler det Blad, hvor Kayser første
Gang nævnes og hvor muligen hans Fortid har været omtalt.
Blandt Optegnelserne forekommer følgende (hvem der har ned
skrevet dem, kan ikke angives): »Saavidt jeg veed, var denne
Keyser Fader til en Mademois. Keyser, som i Begyndelsen af
Frid. 5. Regiering var lønnet ved Kapellet som Sangerinde og
siden blev den Eng. Minister Walt. Titleys Maitresse, hos hvem
jeg har seet hende.«
Hun hed Sophia Dorothea Luise
Keyser og omtales af Overskou, H, S. 18 som Datter af Reinhold Keyser.

Overskou har i sin »Danske Skueplads«, I, S. 257 med
delt Oplysninger om, hvorledes det senere gik de Mænd, som
vare oplraadte paa den danske Skueplads, og som nu, efterat
den ganske var standset, vare uden Levebrød. Formanden for dem,
René Montaigu, siges der, fik Forsørgelse som Sprogmester i
Geheimeraad Poul Løven ørns Huus. Allerede tidligere er Mon
taigu bleven benyttet som en Slags Sprogmester. Der findes
saaledes i det kgl. Bibliothek (ny kgl. Saml. Folio, Nr. 657, c)
en fransk Oversættelse af Poul Vindings Sørgetale over Dron
ning U1 r i k k e E1 e o n o r e, som udkom paa Latin 1693 ; denne Tale
er »traduit du Latin en François par Montaigu«, men aldrig bleven
udgivet paa Fransk. Derimod udkom 1720 en af Montaigu besørget
fransk Oversættelse af C aspar Bartholins Tale i Anledning af
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den samme Aar sluttede Fred. Men det var ikke første Gang
at Montaigu kom i Berøring med Løvenørn, lian havde paa en
Maade været Løvenørns Sprogmester i mange Aar. I det kon
gelige Bibliothek bevares i den store Samling af Documenter
til den danske Adels Historie et ikke ubetydeligt Antal Breve
til Løvenørn, samt Udkast og Klader til Breve fra ham. Blandt
disse sidste er en stor Mængde sat i Pennen af Montaigu
— hans Haandskrift er let kjendelig — og man faar derved
at vide, hvad der forøvrig bekræftes ved et Brev fra Løvenørn,
at Montaigu har været en Slags Secretair hos ham (allerede i Aaret
1714) og hjulpet ham med hans franske Correspondance. Men man
faar tillige at vide, at Forholdet imellem dem har været i høi Grad
venskabeligt, og at Løvenørn har været en god Støtte for Mon
taigu, som denne var ham i høi Grad taknemmelig for, om
ban end en Gang har forset sig stærkt imod ham, saa at det
gode Forhold let kunde være gaaet overstyr (Montaigu havde
nok sladdret af Skole).
Der er bevaret flere Breve fra
Montaigu til Løvenørn og hans Søn, og disse Breve meddeles
her som et Tillæg til de ovenfor givne nye Oplysninger om
den danske Skueplads, dels fordi der ogsaa i dem vil fore
komme interessante Bidrag til Skuepladsens Historie, dels fordi
der knytter sig en særlig Interesse til denne Mand, der, selv
en Fremmed, med saa megen Iver og Udholdenhed arbeidede
under store Vanskeligheder for det første nationale Theater i
Danmark. Man kan ikke læse disse Breve uden at føle sig
tiltalt af den hjertelige, varme Tone, der gaar igjennem dem,
men paa samme Tid kan man ikke andet end føle Medlidenhed
med ham over den fortrykte Stilling, en saa begavet og talent
fuld Mand maatte leve i. — Tillige meddeles et Brev fra Lø
venørn til Montaigu og et som denne har skrevet i Aaret 1736
uvist til hvem; dette sidste findes i den Bøllingske Brevsam
ling (kgl. Bibi.)1) og indeholder to Digte af ham fra hans
Ungdomstid.
Endnu skal her meddeles, at i Aaret 1736 fik Montaigu
Sammesteds findes ogsaa det originale Brev, som Montaigu 1731 tillige
med de øvrige danske Acteurer skrev til Grev Rantzau. Det er aftrykt
af Werlauff i Tritogeneia, I, S. 121—23, og i dansk Oversættelse hos
Overskou, 1, S. 255—57.
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en lille Understøttelse bevilget af Kongen. Hofmarskalk \on
Gram underrettede General-Post-Amtet om, at Kongen havde
lovet »den gamle Montaigu i Henseende til hans høie Alder«,
at han skulde være den første af alle dem, som havde faaet
Exspectance paa Pension af Generalpostkassen, der skulde nyde
et Tillæg til sin Pension, naar Vacance indtraadte. Da der var
saa mange Aspiranter, indstillede General-Post-Amtets Directeurer, Hans Seide I in og H. L. v. Rlieder, at Montaigu maatte
faa sit Tillæg, 100 Rdlr., udbetalt af den norske Postkasse,
hvor Vacance var indtraadt. Dette bevilgedes den 5. Mai.

1.
Monsieur,
Ce n’est pas sans agitation que nous entendons parler
ici des apprêts que l’on fait en vos Cartiers pour l’attaque de
l’isle de Rugen, et pour la tranchée de stralsund. la prudence
des chefs, la valeur des troupes nous répond du succes, mais
pardonnez mov si je vous dis, que la gloire de cette grande
conqueste, qui doit Unir la campagne et selon les apparences
terminer la guerre, n’empeche pas que nous ne tremblions
pour ceux a qui il en doit chuter la vie, tels sont les fruits,
ou pour mieux parler tels sont les malheurs de la guerre, je
le scais, la gazette nous aprend le nombre des troupes desti
nées a ces deux attaques, mais elle ne les spécifié pas, nou
veau sujet pour nous de trembler pour tous nos amis, par
donnez moy la liberté de ce terme; on ajoute, que plusieurs
officiers qui n’estoient pas commandez, ont demandé au Roy
la permission de servir a la descente de Rugen en qualité de
volontaires, je vous crois trop sage pour estre de ce nombre,
rien n’est plus beau que de faire son devoir, d’affronter la
mort, de se faire estropier, quand le service du Roy et le
poste ou l’on est le demandent, voila je croy mettre la gloire
des heros dans tout leur jour. Cela meriteroit pourtant quel
ques reflexions, des âmes plus roturières pourroient soustenir,
qu il n’est rien tel que de vivre, qu’il vaut mieux vivre vingt ans
dans le monde que cent ans dans l’histoire, que cette jmmortalité mesme dont on fait tant de bruit, est souvent de courte
durée; vn heros fait des prodiges de valeur dans vn combat,
il y est tué, deux jours apres on ne parle que de luy, on le
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plaint, on le loue, on le regrette, huit jours apres on n'y songe
plus, d’autres acteurs sur la scene attirent toute nostre atten
tion, l’amiral yul en est vne preuve nouvelle, laissons cepen
dant les guerriers se flatter, ne diminuons rien de tout ce que
la prévention, ou la gloire leur acordent, les plus zelez par
tisans de la vertu militaire distinguent les choses ou le devoir
nous engage et celles ou la témérité ou vne fauste valeur
nous emporte, je ne décidé point, permettez moy seulement
de vous dire ce que l’age et l’experience m’a appris, j’ay veu
depuis que je me connois des exemples, je n’en cite point les
noms, je laisse a part l’histoire ancienne ou il estoit defïendu
de s’exposer a la guerre sans ordre, ou la témérité estoit mesme
punissable, j’ay veu de nos jours le Prince de luronne; il avoit
fait au combat de Steinkerque des miracles, il en fut loué,
peu content d’avoir fait son devoir il voulut faire quelque
chose de plus, il se mit a la teste d’une troupe ou il n’estoit
point commandé, il y fut tué, qu’alloit il faire dant cette galère,
voila le fruit de sa valeur indiscrète, profitez, s’il en est temps
Monsieur, d’un si grand exemple, voyez en les conséquences
et les fruits, songez que vous etes necessaire a vostre pays
a vostre épousé a vostre famille je n’ose dire a vos serviteurs
a Coppenhague ce 22
Montaigu.
octobre1) 17151; Samme Dag, som Landgangen paa Bygen fandt Sted, afsendte Løvenørn
det her aftrykte Brev, hvortil Originalen findes i ny kgl. Saml Folio,
Mr. G85, b. Udskrift mangler.
»Efter hans Kongl. Maytts allernaadigste ordre har jeg skuldet ved
disse Linier notificere Eders Exellence, at idag formiddag Klocken 10
blef resolveret at lande paa Rügen idag, som og ved Guds Bistand saa
løckelig er udfaldcn, at vi i Efter Middag Klocken 3J kom i land, ved
een Lands Bye Stresau, I Miil østen lia Puttbusch. Begge Linier In
fanterie ere udj Land, uden at liafve mist een Mand, eller seet meere
end 30 Svendske Ryttere, som strax retererte sig. Infanteriet er nu
saa dybt i Jorden og saa forskandset, at icke 20,000 Svenske ere capable at delogere dem. Saasnart Maanen staar op, begynder Cavalleriet
at dcbarquere, saa at Armeen schall med Guds liielp være i Stand i
Morgen med Dagen at gaa Svendsken imøde. At vi ingen Svenske har
funden for os er vel Aarsagen, at ingen liafver vented eller troed, det
\i der kunde eller villde gaa i Land, dertill med giorde vi og et inouvement med Cavallerie - Skibene ved Palmer - Orth, som vi hafde i
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2.
Monsieur,
Ce fut dimanche passé que vous m’ordonates en termes
exprès de vous écrire; mon intention etoit de vous obéir des
le mardi, les nouvelles de la victoire1) de Mr. tournesol ou
vessel — je mets les deux noms de peur que l’ortographe du
premier ne vous le fit méconnoistre — ces nouvelles, dis je,
me fournisseront vne belle matière, mais on les contoit de tant
de façons, que je ne scavois laquelle choisir pour vous écrire,
le lendemain la chose fut débrouillée, mais la poste estoit partie,
vous en avez apparement eu, Monsieur, depuis vne relation
plus parfaite que celle que je pourrois vous en faire, trouvez
bon que sans entrer dans vn plus grand detail, je la regarde
comme vn présagé heureux et infaillible des pleins succès qui
nous attendent [dans] cette campagne. Voici d’autres nouvelles
que vous ne pouvez aprendre que par cette poste icv. nous
attendîmes le czar jeudi, les bourgeois etoient sous les armes
des le matin aussi bien que toute la garnison, le Boy etoit
meme allé à friderixberg pour le recevoir, il ne jugea pas a
propos de venir, a dix heures du soir tout le monde se retira
chez soy assez confus, le lendemain2), lorsqu’on s’y attendoit
le moins, on vit paroistre de loin les galères Moscovites, nou
veau mouvement dans la ville, bourgeois et soldats en armes
accourent de touts parts, le Roy en personne court a la tolbode. Des caresses, des chevaux de selle, des gens a pié
(sic!)j tout fourmille dans les rues; enfin a neuf ou dix heures
du soir j’eus l'honneur du voir sa Majesté czariene avec
nostre Maistre; il fut souper au chateau et coucher chez son
Ambassadeur, nous attendons la Czariéne, on dit que c’est
vous qui la devez amener; jugez de l’impatience avec laquelle
nous l’attendons; je ne scay si les spectacles que l’on préparé,
ne seront pas suspendus jusqu’à vostre arrivée, le bruit de la
Sinde at villde gaae der i land. Hans MayË venter nu Eders Excel
lence hid med første med Leilighed.
Galleien Printz Christian
Leuenorn.
till ankers under Willem
den 15 Nov. 1715.
1) Slaget i Dynekilen den 8de Juli.
2) Den 17de Juli.
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ville est que le Czar doit aller demain a friderixbourg voir la
Heine, qui y est restée avec Monseign. le Prince Royal, je ne
scay s'il est vray; on conte icy quarante deux galères mosco
vites, on prêtent, qu’elles nous ont amené dix mille hommes, je
ne suis pas garant du calcul, on ajoute que le Czar a envoyé
a Cronenbourg a Mr. l’amiral d’angleterre pour qu’il eut a se
déclarer pour ou contre, ne voulant point de neutralité; je ne
répons pas plus de cette nouvelle que de l’autre, il presse
l’expedition de Schonen, et moy vostre retour, je suis avec tout
le respect que je dois, Monsieur, vostre très humble et très
obéissant serviteur
Montaigu.
ce 18 juillet 1716.

3.
Udateret.

Comment diable faire avec vous autres guerriers pour vous
écrire, on ne scait ou vous prendre, a peine vous croit on
dans vu endroit, que la gloire vous entraine a cent lieues de
la, on l’aprend par la gazette, vous n’y etes déjà plus, le
moyen de fixer vne correspondance aussi incertaine, il y a vn
mois qu’on dit touts les jours que vous devez arriver incessament, je le souhaitois trop pour ne le pas croire, vostre lettre
me desabuse, et me menace encor d’un retardement de trois
semaines, je ne suis pas le seul, qui aye lieu de me plaindre
de ces contretemps, vous voyez. Monsieur, que les Ministres
s’y trompent, la lettre de Mr. de \ernik, égarée si longtemps,
avant que de parvenir jusqu’à vous, justifie la difficulté de vostre
commerce: j’ay receu deux lettres de Mr. Vernik depuis, par
lesquelles il m’aprend que vostre chapeau n’est point parti par
foccasion de Mr. Grijs, qui luy a manqué; il l’a envoyé à bruxelles à l’adresse du beaupère de Mr. Amptorf, que je luy avois
donnée; j’ay communiqué la dernière lettre de Mr. de Vernik
à Madame la Colonelle, qui l’a montrée a Mr. Amptorf et ce
dernier a écrit à son beaupère pour presser l’envoy du chapeau,
vous l’aurez ainsi au premier jour; je croy que tout ce detail
vous avoit déjà été mandé par Madame, je ne vous le répété
que par ce que j’en dois faire quelque mention dans la lettre
que vous m’ordonez de vous écrire pour Mr. de Vernik. ce
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n’est pas vne petite affaire au moins que de repondre a ces
Messieurs la, ils sont a la source et l’on voit par la peine et
le travail qu’ils se donnent dans leurs lettres, l’envie qu’ils
ont de bien écrire; je suis en arrière avec luy de trois réponses,
je m’en aquiteray d’une aujourdhui, sans conter celle que vous
demandez; elles ne seront pas travaillées avec tant de soin,
Copenhague est loin de Paris.
a propos de Copenhague, le Czar est revenu il y a trois
jours1), que n’avez vous tait de meme? il n’y a rien icy de nou
veau, on s’accoutume a tout, on ne court plus tant dans les
rues pour voir passer leurs Majestéz czarienes que l’on faisoit
dans les commencements, la Cour de tems en tems se donne
pourtant quelques mouvements pour les divertir; on mangea
avant hier au Rosembourg, le lendemain on fut a la chasse,
la Comedie, je vous l’ay mandé, a paru vne fois, je croy
qu’elle a si bien réussi, qu'elle ne paroistra plus, on a eu vn
opéra jtalien pour le jour de la naissance de la Reine2), dont
on a etè encor moins content, cela fait croire, que le theatre
ne sera pas désormais fort occupé, j’en serois fâché, on m’a
commandé vne harangue pour le Czar, qui est a moitié faite,
bonne ou mauvaise; je voudrois qu’on jouât au moins encor
vne fois devant luy afin d’avoir occasion de la reciter, non que
j’en attende rien; on dit icy qui le Roy a fait des chevaliers,
mais qu’il ne les a pas nommez et qu’il les a reservez in
petto. C’est ainsi qu'en vse quelquefois le pape à l’egard
des Cardinaux, qu’il ne nomme pas d’abord, ne vous offensez
pas de la comparaison, vous savez que quelques generaux
majors ont pris leur congé; on parle toujours differement de
Mr. le Duc, les vns veulent absolument qu’il quitte, les autres,
au contraire, prétendent qu’il fera encor cette campagne, il
n’est cependant pas arrivé; il y a à la cave et a la cuisine du
Roy de grands changements, Vivet et Schleusser sont cassez,
on parle encor de bien d’autres reformes de nostre nouveau
maréchal, je suis avec tout le respect que je dois, Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur
Montaigu.
1) Den Iste September.
*2) Den 28de August.
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4.
Monseigneur
depuis le malheur que j’ay eu de déplaire a Vostre Excel
lence, je n’aurois pas vécu jusqu’à présent, si M. foss ne
m’avoit assuré que vous m’aviez pardonné, cette assurance me
rendit la vie, M. foss. me flatta déplus que vous confirmeries
ma grâce, par vne lettre que vous luy mandies, que vous me
feriez l’honneur de m’ecrire; je l’ay attendue dans toute
l’jmpatience du monde, elle n’est point venue, et dans cette
attente, agité de toutes les horreurs de l’esperance et de la
crainte, je ne scavois plus a quel saint me voüer, quand M.
Gunther a son retour de yutlande, m'assura des bontez de
vostre Excellence, a quelque changement près, qui ne laissoit
pas de me penetrer au fonds du coeur, jl me conseilla de
prendre la liberté d’ecrire a vostre Excellence, je n’osay pas
profiter de ses conseils; le malheur qui vient d’arriver a cette
Capitale me rend plus hardi, non pour jmplorer les secours
ordinaires de vostre Excellence, je n’avois rien a perdre et
je n’ay rien perdu, je ne doute pas que Vostre Excellence ne
soit jnstruite, par des gens plus exacts, et plus éclairez que
moy de toutes les circonstances de ce funeste embrasement,
mais j’ay creu pouvoir saisir l’occasion de luy mander ce que
j’en sçavois, ne fust ce que pour saisir le pretexte de recom
mencer a l’assurer de la continuation eternelle de mon attache
ment et de mes respects.
Ce fut mercredi 20 d’octobre que le malheur commença
a sept heures du soir, nous nous mettions a table, quand la
petite Coffre, qui depuis la mort du Comte Danesciold, est sur
mes bras, n’ayant pas de pain avec ses deux soeurs, vint
toute allarmée crier, Ah Madame montaigu, il y a du feu. ma
feme épouvantée, se leve et se tourne le pied, on la porte au
lit ne pouvant pas se soutenir, Pilloy vient quatre heures apres
nous dire que dans ces quatre heures le feu avoit consumé
onze cent maisons et que la ville entière etoit menacée d’un
embrasement general.
pour moy rassuré sur l’exemple de l’utilité des pompes, a
qui j’avois veu plus de vingt fois en ma vie eteindre le feu
allumé lur les matières les plus combustibles, je regarday cet
Danske Samlinger. III,
3
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avis comme vne terreur panique, le lendemain jeudi me fit
voir mon erreur, le feu continua avec plus de rapidité que
jamais, les pompes devenues jnutiles soit par le manque
d’eau comme disent quelques vns, soit par le mauvais état ou
elles se trouvoient. l’jncendie gagna plus de la moitié de
Copenhague et ne se rallentit que le vendredi apres midi, que
le Roy, qui jour et nuit présent au malheur avoit donné ses
ordres par tout, trouva moyen de prendre le dessus du feu,
par la quantité d’eau qu’il fit venir de toutes parts.
On conte trois mille six cens et quelques maisons en
cendre sans conter les Eglises; Nostre Dame, l’Eglise alle
mande, celle du saint Esprit et celle de la Ronde tour, ne
sont plus que des monceaux de pierre, l’Eglise des reformez a
eu le mesme sort, l’vniversité, les colleges, les maisons des
professeurs, les bibliothèques de la ronde tour, de M. L’Evesque
et plusieurs autres toutes bruslées, le Professeur Gram a perdu
sa maison et son bien, il a sauvé vne partie de ses meilleurs
livres, M. Le Conseiller Privé de Plessen luy a donné la table
et vn apartement dans la maison, il est encor des Mecenas,
Dieu les Benisse. je ne vous diray point les differents noms
des Rues en cendres, la rue du vest, celle du nord, le vieux
marché, la maison de ville, la vimmelschaft, la rue des mar
chands, et tant d’autres dont les noms me sont jnconnus aussi
bien que les habitants. M. Le Comte de Reventlau perd ses
deux maisons, l’ober secrétaire Munech la sienne, la Poste, en
vn mot le feu ne s’est arresté de ce costé la qu’au coin de la
silke stras; sur le marché D’amach le feu a respecté les mai
sons de sol, et de fabritius. il me faudroit vn volume pour dé
tailler a Vostre Excellence ces differents malheurs, qu’elle se
figure elle mesme vingt ou trente mille âmes hommes femmes
enfants couchant a la belle etoile pour garder les malheureux
débris de quelques mauvais lits, ou de quelques vieux meubles,
mais qu’elle admire en mesme tems la bonté et l’attention du
Roy dans vn si terrible revers, sa Majesté jour et nuit a cheval
pour arrester le feu, a eu en mesme tems l’attention neces
saire pour secourir les malheureux, elle a ordonné des chariots
pour transporter gratis a la Campagne tous ceux qui n’ont
point de demeure a la ville, elle a fait venir du pays toutes
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les prouisions necessaires franches de toutes sortes d’accise
ou d’jmposts, ce qui fait que toutes les denrées sont ici a
meilleur prix qu’auparavant et que nous vivons a meilleur
marché malgré toutes les provisions que le feu a consumées;
voila tout se que pouvoit faire le meilleur des Roys, la suite
ne dépend pas de luy. ceux qui ont sauvé le peu d’argent
qu’ils avoient trouvent a vivre, mais cet argent mangé ou en
trouveront ils, s’ils ne sont maçons ou charpentiers? le présent
est affreux, l’avenir plus terrible, j’oubliois de dire a Vostre Excel
lence que ma femme ne pouvant pas marcher et grosse de
cinq mois n’osant de peur du feu rester dans sa maison, il m’a
fallu la faire porter a Christhienshaven chez l’ambassadeur,
la maison etoit pleine, Monseigneur le Prince Royal jugea a
propos le soir d’en faire sa retraite avec sa famille, on voulut
d’abord pour faire place au Prince en chasser ceux qui s’y etoient
réfugiez, le Prince trop débonnaire s’y opposa et se contenta
d’un simple appartement, les chariots D’amach arrivez dans la
nuit me donnèrent en payant grassement le moyen de sortir,
j’ay profité au mesme prix de la mesme voiture pour revenir,
et si quelque chose dans ce malheur general peut me con
soler, c’est de ce qu’il m’a procuré d oser renouveller a Vostre
Excellence la protestation du respect et de l’attachement eternel
avec lequel j’auray l'honneur d’estre toute ma vie
Monseigneur
me seroit il permis
de Vostre Excellence
le tres humble
d’offrir a Vostre Excellence
et tres obéissant serviteur
a Madame, et a Monsieur
Montaigu.
de Louenorn, l’assurance
de mes respects de ma femme
de Vostre filleule et de vostre fillol.
Coppenhague le 30 octobre 1728.

5.
Monseigneur.

La poste de vendredi, n’est arrivé que le samedi, et je n’ay
receu que le dimanche matin à 10 heures la lettre que M.
frys m’a envoyée de la part de Vostre Excellence, je ne luy
3*
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rens conte de ce contretems que pour justifier l’jmpossibilité
ou j’ay été d’obeir plustost a ses ordres, cette preuve de ma
régularité me couste mesme assez cher, puisqu’elle m’a em
pêché de commencer par marquer à Vostre Excellence les
differents transports dont j’ay esté agité a la lecture de la
lettre dont elle a bien voulu m’honorer; j’en suis encor si pé
nétré? qu’apres l’avoir leue trente fois, je ne puis trouver de
termes pour y repondre, jmaginez vous Monseigneur tout ce
que dans vn coeur reconnoissant, des bontez jnfinies telles que
les vostres, peuvent jnspirer de plus vif et de plus tendre, et
reconnoissez à ces mouvemens les sentiments de mon coeur,
vous m’avez fait grâce Monseigneur, j’en connois et j’en sens
tout le priz, que puis je faire jamais pour le mériter, mais
faites la toute entière Monseigneur, effacez jusqu’à la cicatrice
de la playe et oubliant le passé, laissez a moy seul le soin de
m’en souvenir, et de la reparer à l’avenir, par vne penitence
dans les affaires du monde comme dans la religion, plus ré
gulière et plus exacte que l’jnnocence mesme que ce passage
de M. flechier vous rassure sur les conseils de Cicéron, ne
craignez nulle rechute de ma part, j’en atteste tout ce qu’il y
a de plus saint et de plus sacré, et pour dire encore plus j’en
jure par vos bontez, serment plus cher pour moy, que tous
les sermens que je pourrois faire, je prie Vostre Excellence
d’estre persuadée que tous ses ordres seront executez dans la
derniere précision, je remettrai le paquet demain lundi en main
propre a M. Frys pour qu’il le fasse partir mardi, je scavois
déjà que Vostre Excellence avoit essuyé de grandes pertes
par nostre jncendie, je vois avec quelque consolation par vostre
réponse à M. de Camas que vos amis avoient grossi les objets,
eh pourquoy faut il Grand Dieu que des gens qui savent faire
vn si bon vsage de leurs biens, soient corne les autres ex
posez à les perdre, ce ne sont pas eux seigneur que vous
punissez par la, Vostre justice ne le permettroit pas. mais ce
sont mille malheureux, sur qui leurs mains charitables les repandoient tous les jours qui en souffrent. O profondeur des
Decrets de l’eternel, pardonez moy cette reflexion Chrétienne,
je l’abrege et connois trop que ce stile la n’est pas mon fait,
à propos de stile, cornent feray-je pour repondre a la lettre de
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M. de Camas, je vous avoue que je n’en ay point veu pas
mesme dans Bussi, de mieux ni de plus noblement écrite, je
crains que la foiblesse du secrétaire, ne soutienne mal vos
interets, j’y feray de mon mieux et tacheray de suivre le plan
que vous me tracez, malgré tout cela je ne répons pas a Vostre
Excellence d’une réponse égalé a la lettre, je n’ay pour
achever l’autre qu’a mettre quelque arrangement dans vos pen
sées, elles sont si vives et marquent vn coeur si pénétré, que
je serois fâché de les affaiblir en y ajoutant quelque chose du
mien, il n’y faut qu’vn peu d’ordre et rien de plus, cecy soit
dit sans vous offenser, pour moy j’ay eu l’honneur de vous le
dire plus d’une fois, et j’ay celuy de vous le repeter, et cela
sans faire le faux modeste, qu’il faut que la vivacité de vos
jdées m’anime pour écrire avec quelque feu, je ne le dis point
par compliment, c’est la vérité qui me fait parler, j’ay trop de
part a celle que vous voulez bien prendre au sort du Theatre
dont vous me demandez de nouvelles, pour ne pas vous en
marquer ici ma très humble reconnaissance, mais que puis je
vous en dire, on n’en dit mot, et c’est ce qu’on peut esperer
de mieux, dans ce tems cy, que de voir qu’on l’oublie, pour
peu qu’on ioint a y penser, il ne faut pas douter que messieurs
les Prestres ne demandassent qu’on transportât a des vsages
pieux les quinze cens ecus que le Roy a accordes par an pour
entretenir vn spectacle en langue du Pays, c’est le tems de ces
Messieurs, autorisez par le malheur public, leur zele redouble
leur criaillerie, rien n’est permis, rien n’est jnnocent que le
bien qu’on leur fait, les chaires retentissent tous les jours de
la nécessité de renoncer aux plaisirs, d’embrasser la penitence,
de se couvrir de sac et de cendre, ils joignent mesme à ces
exhortations des menaces d’un second malheur, si l’on ne des
arme la vangeance céleste toute preste à éclater sur nouveaux
frais, jugez Monseigneur, si la pauvre Comedie oseroit apres
cela lever la creste, je n’ay garde d’y penser j’attens et je
me tais Dieu sur tout, le zele de ces Messieurs va plus loin
que je ne puis vous dire, les festes de* Noël ont esté vn
sujet pour eux, de deffendre et l’excommunier tous les yuell
stuves ; il est tombé quelque neige, autre sujet pour eux de crier
par avance contre les traisnaux, qui attendoient de secondes
neiges pour pouvoir courir; tout le monde hausse les épaulés,
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et malgré tout cela, personne n’ose leur contredire, il n’est
pas jusqu’au Comte de holstein qui avoit commandé vn équi
page de traisnau dans le dessein de s’en divertir cet hyver, mais
a la chute de la première neige ces Messieurs ont crié, et le
Comte a contremandé son traisnau, telle est la vie que l’on
mene ici; on y parle de divers arrangements qui paroistront
au jour de l’an pour faciliter les moyens de rebastir cette ca
pitale , on avoit commencé par aller chez les habitants, leur
demander de se taxer eux mesmes pour le don gratuit qu’ils
vouloient ou qu’ils pouvoient donner, mais soit que les offres
des habitants n’ayent pas répondu à l’attente dont on s’etoit
flatté, soit par quelque autre raison, on n’a pas poussé la
chose plus avant et on parle d’établir vne brandt taxe pendant
trois ans. on scaura jncessamment à quoy s’en tenir, j’ay mandé
juste a Vostre Excellence quand je luy ay mandé que la petite
Coffre etoit chez moy avec ses deux soeurs, elles y sont depuis
le mois d’avril que leur Mere mourut. la demoiselle ne
m’avoit pas regardé dans le tems de sa fortune, mais le Comte
mort et n’ayant pas de pain, elle me demanda vne retraite,
on me fit esperer qu’elle auroit vne pension, jusqu’à présent
je n’ay rien veu que des promesses, renouvellées a la vérité
depuis quelques jours, mais sans effet cependant depuis neuf
mois, circonstance assez fâcheuse pour vn homme qui ne
gagne rien, d’avoir outre ses enfans trois autres grands en
fants a nourrir et qu’il ne peut pas avec honneur mettre à la
porte, ma feme apres vous avoir très humblement remercié de
l’honneur de vostre souvenir, joint de nouvelles actions de
grâces pour les bontez que vous avez de vous jnteresser au
destin de sa soeur, cette derniere est vne bonne petite per
sonne a qui l’on n’a point de peine a faire faire tout ce qu’elle
veut, je luy ecriray pourtant sur le ton que vous m’ordonez,
et je l’aurois fait des cet ordinaire sans les commissions dont
je suis occupé pour le nouvel an. elle en fera en suite tout
ce qu’il luy plaira, apropos du nouvel an, Recevez mes voeux
Monseigneur, ce ne sont point des voeux ordinaires, c’en sont
de ceux que le devoir, la reconnoissance, le zele, le respect et
l’jnclination jnspirent avec le plus d’ardeur et de fidelité, ne dedites point sur tout vos Médecins sur le nom de chiragra ou
de goûte, qu’ils ont donné a vostre derniere maladie, acceptez
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en au contraire et le titre et l’augure, songez que quand cette
maladie vient a vn certain âge elle prolonge les jours; recevez
Monseigneur le bénéfice avec ses charges, et vous precieuse
et chere goûte, faites durer a jamais des jours qui ne devroient
jamais finir si le mérité et la bonté decidoient de la Durée de
la vie. ce sont la les voeux de tous ceux Monseigneur qui
ont l’honneur de vous connoistre, ce sont ceux que fait avec
plus d’ardeur et avec plus de raison que personne du monde
Monseigneur, de Vostre Excellence le très humble et très
obéissant Serviteur
Montaigu.

dans les voeux que je prens la liberté d’offrir à Vostre
Excellence, Madame La Generale et Monsieur de Louenorn
trouveront assez d’avantage sans que je leur en offre de nou
veaux, puissent-ils seulement témoins de vos prosperitez partager
vostre bonheur.
Copenhague le 27 Décembre 1728.
6.
Monseigneur
j’ay encore receu par la voye de M. frys la lettre que
vostre Excellence m’a fait l’honneur de m’ecrire du 24 dé
cembre. mais je ne l’ay receue que le mardi a deux heures,
la poste n’estant arrivée que ce jour la a midi, ce qui m’a mis
dans l’impossibilité d’y repondre le mesme jour ayant été retenu
chez le G Chancelier depuis deux heures jusqu’au départ du
Courrier, cette jrregularité de la poste dérangera vn peu la datte
des minutes que Vostre Excellence m’avoit ordonées, elle s’en
prendra s’il luy plait aux belts et aux vents et non a moy qui
n’ay rien a leur ordonner, je rhabille autant que je puis ce derangement comme vous pourrez le voir par la lecture des dites
minutes que je commence dans le moment apres avoir souhaité
a Vostre Excellence et a toute sa maison toutes les prosperitez,
qui sont deües a des mérités dignes d’un temps plus heureux,
ne craignez pas. j’en avertis vostre Excellence par avance, qu’on
reconnoisse dans ces minutes la main d’esau et la voix de
jacob, l’expression m’a paru si singulière, que je ne puis m’empecher de la repeter en l’admirant, mais ne craignez point la
double reconnoissance, tout y sentira et vostre main et vostre

40
voix, à quelque arrangement près que vous n’avez pas voulu
vous donner la patience d’y mettre; je passe a la preuve et
suis comme je dois, c’est a dire plus que personne du monde
Monseigneur
de Vostre Excellence
le très humble
Copenh. le 31 décembre
et très obéissant
1728.
serviteur
montaigu.
7.

à Aarhuus ce 18 Mars 1729.
Si je vous ai rendu quelques services, mon cher Montaigu,
je puis vous assurer, qu’ils m’ont fait plus de plaisirs qu’ à
vous, je plains de tout mon coeur vostre triste état, Dieu m’est
témoin que je ne vous y laisserais pas, si celui de mes affaires
pouvoit seconder mes inlinations; je vous envoyé ici un billet
par lequel je crois que Monsieur bonfils vous donnera bien dix
ecus (je n’ai point d’argent à cette heure à Coppenhague dont
je puis disposer) que je lui rembourserai à l’onzième de Juin
qui vient. Je vous prie de me mander de qui vous avez appris
que Mess. Reventlow et Plessen ont parlé en ma faveur au
Roy: si la chose est véritable, quelqu’en puisse etre l’effet,
c’est un nouveau sujet de reconnaissance pour moy (outre que
je ne les en ai jamais prié) et dont je leur serai toujours in
finiment oblige; car les bonnes intentions de ceux qui veulent
me faire du bien, ont toujours quelque chose de fort doux et
foit agréable pour moy, quand meme elles ne reussiroient pas.
Donnes moi souvent de vos nouvelles, mais ne me parles point
de vostre dernier terme, c’est une matière, qui augmente mon
chagrin qui est sans cela assez grand; on fait toujours bien
de se familiariser avec la mort, d’y penser avant qu’elle nous
surprenne et de ne pas la craindre, mais il ne faut pas non
plus la souhaiter: fions nous à la providence, elle epreuve
souvent, mais elle ne nous abandonne pas: voilà des morales
que je preche tous les jours a moi même, Dieu veuille me
donner sa grâce de pouvoir les pratiquer. Adieu, mon cher
Montaigu, je suis de tout mon coeur vostre vrai ami et serviteur
P. de Lovenorn.
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Obliges moi de corriger cette lettre à la rigueur et de me
la renvoyer. Vous n’aves qu’à donner, à l’avenir, vos lettres
à un certain Mons. Vineke, c’est le successeur de Mons. friis,
qui part de Coppenhague la semaine prochaine.
Nb. Vos lettres doivent toujours estre pliées comme
celle-ci et cela pour cause.

8.

Monseigneur.
C’est moy qui ay tort, Vostre Excellence s’etait parfaite
ment expliquée, c’est ma faute de n’avoir pas eu l’esprit de
l’entendre pardonner cette bévue a mon peu d’jntelligence.
j’etois d’ailleurs si pénétré de toutes les marques obligeantes de
bonté que vous joigniez a vos bienfaits, que tout entier a la
reconnoissance je n’entendois pas d’autre raison, eh comment
pouvois je m’jmaginer que je dusse corriger a la rigueur vne
lettre que vous me faisiez l’honneur de m’ecrire, mais vne
lettre si pleine de bonté, de tendresse et d’affection que j’avois
conté de la laisser a mes enfants corne vn monument du mé
rité de leur Pere, par l’assurance de l’estime et de l’amitie
qu’un seigneur comme vous avoit eu pour moy. voila mes ex
cuses, elles sont aussi véritables que légitimés, a l’egard du
passé, et je vais vous obéir, avant de le faire, permettez moy
de vous dire que je ne tiens pas des violons seuls, ce que j’ay
mandé à Vostre Excellence, gunter me l’avoit dit avant eux il
me l’a confirmé depuis avec la circonstance, qu’il le scavoit
d’une personne qui etoit à table, il ne m’a point nommé
la personne, je devine que c’est vn seigneur qui a changé
le poste qu’il avoit en Oldenbourg pour vn autre charge. M.
Gunter vouloit se charger de faire tenir cette lettre a Vostre
Excellence, j’ay cru devoir suivre le Canal que vous m’avez
prescrit du successeur de M. frys.
le nouvel ambassadeur n’est pas encore arrivé, je l’attens
avec jmpatience pour faire quelque arrangemen! a mon sort,
le Pere de pilloy est mort en france, le fils exclus de la suc
cession pour s’estre fait luthérien, il implore de la protection
du Roy vn ordre a M. de Sested pour empecher cette jnjustice.
Tresfort que vous connoissiez est aussi mort il y a quelques
jours, il ne laisse point de demelé sur la succession, je l’ay
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connu tant d’années que je l’imiteray a coup seur sur ce der
nier article, on dit N. Le P. C. mieux dieu le venille. il y a
très souvent encor du feu en cette ville, a l’heure que j’écris
il y en a vn assez grand au neuhaven mais il est presque
eteint. voila toutes les nouvelles, permettez moy de finir par
les nouveaux remercimens que je vous dois, j’ay l’honneur
d’estre plus que personne du monde
Monseigneur
de Vostre Excellence
le très humble
et très obéissant serviteur
le 5 avril 1729.
montaigu.
plus je veux corriger la lettre en question, moins je voy
qu’il y ait rien a corriger; le commencement n’est pas moins bien
écrit qu’il est obligeant, la première faute est dans: que je
luy rembourseray, le que etoit inutile, tout le reste de la lettre
est juste et plein d’esprit il falloit seulement mettre surprene au
lieu de surprend et rigueur au lieu de riguer, à cela près je
voudrois avoir fait vne pareille lettre.

9.
Dette udaterede Brev er skrevet til Frederik Levenoro.

a Monsieur de Louenornî
Son Excellence Monseigneur Vostre Pere ayant jugé à
propos Monsieur, que vous écrivissiez de Brest à M. de Maurepas et à Mad. de Plelo quelque lettre de remerciment, elle m’a
ordonné de vous en tracer le formulaire suivant; je com
mence par la lettre à M. Maurepas. je n’ay pas besoin de vous
dire, Monsieur, qu’avant toutes choses il est bon de vous in
former si, quand Messieurs les Capitaines de Marine luy écri
vent, ils luy donnent du Monseigneur ou simplement du Mon
sieur, il ne faut pas oublier aussi de scavoir, si on le traitte
d’Excellence ou si on luy en donne quelque autre titre pour
suivre en cela l’exemple des autres, il n’y aura pas d’autre
difficulté que de changer la construction et de dire ou: Vostre
Excellence est informée et elle m’a fait l’honneur, ou: vous
scavez Monsieur et vous m’avez fait l’honneur. Remarquez
aussi, qu’il y a des gens en France que l’on traitte de Mon-
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seigneur sans autre titre et a qui on dit, je scav, Monseig
neur, les bontés que vous avez ... et ainsi dans toute la
suite.
Pardonnes moy, Monsieur, si je m’inquiété de vouloir
vous avertir de ce que vous savez peutestre mieux que moy,
c’est vn effet de l’envie que j’aurois de pouvoir vous etre bon
à quelque chose. Permettez qu’avant de finir je vous souhoite
encore vne fois vn bon voyage et vn retour heureux ou comblé
de vertus de scavoir et de mérité, vous trouviez vostre illustre
Pere en santé et luy donniez le plaisir et la consolation de
voir et d’embrasser en vous vn fils digne de luy.
J’ay l’honneur d’etre avec tout le respect que je vous
dois, Monsieur, vostre tres humble et tres obéissant serviteur
Montaigu.
10.
Monsieur
dans le dessein ou m’ont enhardi vos suffrages de ras
sembler les foibles ouvrages que j’ay pu faire, j’en ay déjà
ramassé vne assez grande partie et aux divertissements près
que j’ay faits du tems de la Comedie francoise, pour les
naissances pendant sept ou huit ans et dont je ne puis pas dé
terrer la copie d’un seul, je croy avoir recouvré ce que j’ay
fait de moins mauvais, mais parmi ces pièces fugitives en voici
deux qui me sont revenues depuis quelques jours, que je
crains de ne pouvoir pas mesler avec les autres, je vous les
envoye, Monsieur, et vous demande votre decision que je pré
féré avec justice à l’approbation des Docteurs; permettez moy,
Monsieur, de vous informer de ce qui a donné lieu à ces deux
petits ouvrages.
L’an mille, je ne scay pas combien, M. de Bonrepaux,
ambassadeur de France, receut de Paris par la poste les bouts
rimez cy joints d’un sonnet, ce Ministre m’envoya chercher
deux heures avant le départ du Courier, j’eus le bonheur de
les remplir en sa presence a la louange du Roy Louis 14 son
Maistre asses a tems pour que l’ambassadeur put les envoyer
en france le mesme ordinaire, le mérité frivole de cet im
promptu, si je puis le nommer ainsy, donna a l’ambassadeur
assez bonne opinion de moy pour me proposer vn plus grand
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ouvrage au sujet de la révolution d’angleterre qui etoit encore
nouvelle, il me donna luy mesme pour titre et pour sujet:
Plainte de l’Eglise Catolique.
je suivis ces ordres et fis l’ouvrage que je joins ici au
sonnet, le succès en fut heureux pour moy et vn mois apres
je receus outre beaucoup de compliments cinquante Ducats
d’or ou de la Cour de France ou de la libéralité de l’ambassadeur,
il n’jmporte. ce qui est bon là peut ne l’estre pas ici, j’attens
avec respect l’arrest qu’il vous plaira de prononcer prest a
m’y soumettre avec tous les égards que je dois a la supé
riorité de vos lumières, avec toute la reconnoissance que je
dois a vos bontez sans parler de l’attachement avec lequel
je me fais gloire d’estre
Monsieur
vostre très humble
et très obéissant
Copenhague le 11 Octobre
serviteur
1736.
Montaigu.

Sonnet
en bouts rimez.
En vain nous feuilletons toute l’historié.... antique
Pour y pouvoir trouver la parfaite................... vertu
Louis seul dans l’éclat dont il est................... revestu
En fournit en nos jours l’exemple................... magnifique.

Ce héros confondant l’envie et la................... critique
Rend docile à ses loix l’esprit le plus .... testu
et partant d’ennemis vainement...................... combattu
L’Equité fît toujours toute sa vie.................... Politique.
Ses ordres souverains font briller le.................. sponton
des lieux» ou le soleil echaufe le...................... Triton
jusqu’aux climats glacez d’ou nous tirons 1’. . hermine
La victoire par tout le suit d’un pas.............dispos
mais dans tous ses projets le Ciel ne l’a- . . chemine
que pour mieux assurer la Paix et le............. repos.
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Plainte
de l’Eglise Catolique à la révolution d’Angleterre.
Tandis que la Discorde aux deux bouts de la terre,
arme de ses fureurs le démon de la guerre,
L’eglise desolee aux pieds de ses autels
qui voit l’egarement des malheureux mortels
recourant au Seigneur en ces rudes atteintes
exprime par ces mots ses douleurs et ses craintes.

Toy qui formas de Rien tout ce vaste univers,
qui réglas de ta voix mes articles divers,
Grand Dieu, mon seul espoir, mon secours et mon Père,
de ta fille eperdiie écouté la misere.
ce n’est donc pas assez que depuis deux cens ans,
L’Ereur ait aveuglé mes crédules enfants
qu’aux dépens de mon sang son audace arrogante
ait fait voir en cent lieux sa rage triomphante
et qu’elle ait par un sort trop digne de pitié
de mes sacrez états vsurpé la moitié.
faudra-it-il donc enfin que sa rage funeste,
de mon sang affoibly vienne epuiser le reste
ce sang qui t’est si cher ce sang vrayment chrétien
qui, pour le conserver, t’a coûté tout le tien.

C’est la pourtant, c’est la ce qu’entreprend de faire,
de mes fiers Ennemis la ligue sanguinaire.
Tout s’unit tout conspire aujourdhuy contre moy.
qu’vn Prince soit fîdele aux réglés de ta foy
C’est pour le detrosner vn sujet légitimé
leur profane fureur en fait vne victime1)
Sa vertu qui devroit le rendre précieux
leur fournit pour le perdre vn pretexte odieux
vn gendre ambitieux
contre luy se rebelle
vn peuple factieux |
et les Roys qui devroient embrasser sa querelle
Jacques 2.
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loin de vanger en luy l’affront qu’on fait aux Roys
trahissent a l’envy sa querelle et leurs droits.

Le Chef1) meme qu’icy tu m’as laissé pour guide
regarde d’un oeil sec leur complot parricide
il me voit accablée, il me laisse périr,
et sa lâche tiedeur n’ose me secourir,
sans déployer pour moy ces foudres redoutables
qu’il a receus du Ciel pour punir les coupables
touts les secours qu’il donne en des maux si pressans,
sont de foibles conseils, ou des voeux impuissans.
Ainsi de toutes parts a mes malheurs en bute,
soit mollesse ou fureur, tout conspire ma chute
et je n’ay pour appuy, dans mes maux infinis,
Parmi tous mes enfans que l’aisné de mes fils.

Le fils unique appuy sur le quel je me fie
l’eternel desespoir de ma fîere ennemie.
Grand Dieu soutien son bras et fais voir aujourdhuy
que s’il combat pour moy, tu veux vaincre par luy
que de ces légions contre nous animées
L’ange Exterminateur confonde les armées,
et maintienne à l’abry de son bras tout puissant
la foy victorieuse, et Louis Triomphant.

Som Tillæg til Efterretningerne om Montaigu kan endnu
tilføies, at han den 2den Februar 1714 blev ansat som Lærer
i Fransk ved Landcadet-Compagniet med 100 Rdlr. i aarlig
Gage; den 13de Juni 1721 afgik han fra denne Stilling »in
erwegen derselbe anderer Verrichtungen halber dieser Func
tion nicht gebührlich obwarten kann.« (Meddelt af Hr. Cancellist Dittmqpn i Krigsministeriets Archiv.)
x) Le pape d’alors.
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Povel Joels Projekter og hans Sammensværgelse,

et Bidrag til Enevældens Historie.
Af C. E. Secher.

I Geheimearkivet findes adskillige Dokumenter og Konge
breve vedkommende den som Landsforræder henrettede Povel
Juel, hvorpaa følgende Afhandling er grundet, i det tillige for
Sammenhængens Skyld adskilligt er tilføjet efter trykte Skrifter.
Povel Juel, om hvis tidligere Levned intet vides med Be
stemthed, var Prokurator i Bergen, da han blev konstitueret
som Byfoged, imedens Hans Ruus, der beklædte dette Æmbede var bleven suspenderet. Dette er visst nok i det seneste
sket i Løbet af Vaaren 1709; thi i Juni dette Aar fik Etatsraad
Vilhelm de Tønsberg, Stiftamtmand i Bergen kongeligt Paabud om at lade en anden foreløbig betjene Byfogedæmbedet, efter
som der var ført Klage over, at »Povel Juel, som i nogen
Tid havde forestaaet dette Æmbede, med stor Insolence og
med nærgaaende Ord havde begegnet og beskæmmet Præsident,
Borgemestere og Raad i Byen, efter at de havde givet ham
Svar paa hans skriftlige Begjering om at faa Sæde i Forsamlin
gen.« Da dette Svar var blevet ham tilsendt, havde han sønder
revet det, og desuden havde han behandlet Præsidenten usømme
lig i dennes Bolig. Desuagtet maa han dog have vedblevet
at forestaa Æmbedet, eftersom det i Juli 1710 blev paalagt
Magistraten at tilholde Povel Juel, at han skulde give den
suspenderede Hans Ruus den ham tilkommende Halvdel af
Æmbedets Indtægter, som hin havde forholdt ham.
Da Staten paa den Tid var indviklet i en Krig, der tærede
stærkt paa dens faa Hjælpemidler, og den Del af Undersaatterne,
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der ikke hørte til det særdeles begunstigede tyske Aristokrati,
allerede før Krigen var haardt nok betynget, maatte Regeringen se
at skaffe Penge til Veje paa andre Maader, end man hidtil havde
prøvet, og her var en frugtbar Mark aaben for saadanne kloge
Hoveder, som ikke vare alt for nøje regnende med Hensyn til
Ret og Billighed. Kort Tid efter at han har faaet den sidst
nævnte Paamindelse, maa han have ladet høre fra sig; thi i
Oktober 1710 blev det paalagt Baron Valdemar Løvendal,
kommanderende General i Norge, »at nedsende sin Betænkning
over adskillige nyttige Forslag, Povel Juel sagde sig at vide
til Kongens og Landets Tjeneste.« Povel Juel maa ikke have
været tilfreds med Sagens Gang, og for at gjøre sig des mere
gældende drog han i Januar 1711 til Kjøbenhavn. Fra den
Tid ophørte han at forestaa Byfogedæmbedet; thi han kom ikke
mere tilbage til Bergen. Til at bedømme hans Projekter ud
nævnte Kongen i April eller Maj en Kommission af fire Med
lemmer, af hvilke Povel Winding og Niels Slange (Forfat
teren af Christian den 4des Historie) vare de mest bekjendte
og ansete. Kommissionen var ikka synderlig fornøjet med det
den tildelte Hværv og lod ved mange Lejligheder Projekt
mageren vide, at man ikke havde den største Tillid til ham og
hans Projekter, og Forholdet imellem dem var alt andet end
venskabeligt. Disse Projekter vedkom Forandringer med Fiske
tienden i det søndenfjældske Norge, det stemplede Papir i
Danmark og Norge og Toldvæsenet. I en Ansøgning til Kongen
af ote Juni, hvori han anker over, at Kommissærerne og især
Formanden behandlede ham som en anklaget eller sagsøgt
Mand, idet de ikke vilde lade ham vide, hvad de besluttede,
fremsætter han den Paastand, at »Kongen vilde uden ny Paalæg
aarlig prosperere over 260,000 Rdlr, og tillige vilde det gemene
Væsen til almindeligt Gavn i adskillige Poster reguleres, jævnes
og forbedres.«
Hans Projekter havde hidtil været saadanne, der ikkun i
ringe Grad kunde forøge Kongens Indtægter; men snart fik de
større Betydning. Til Kongen selv indsendte han den 10de
Juni s. A. et Forslag om, hvorledes Kongen kunde faa en stor
Kapital rede Penge til Laans af Norges fornemste og mest formuende Indbyggere imod aarlig Rente af 5 p. C.; derved mente
han, at der vilde indkomme 10 til 16 Tønder Guld i det mindste;
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og det samme kunde ogsaa nok lade sig gjøre i Danmark,
Slesvig og Holsten. Hovedsagen vilde dog være den, at Kon
gen fik ligesom »et Haandepant paa de ypperste Indbyggeres
Troskab til Fjenden at bekrige, saa og Forhaabning, at de blive
anledigede, Krigens Last til den yderste Mulighed taalmodig at
bære. Thi det maa hede: hvor ens Liggendefæ er, der er og
ens Hjærte.« Hans andet Forslag gik ud paa af de forefald
ende Dødsboer at lade Kongen faa til Laans imod Obligation
og lovlig Rente 5 af Hundrede nogle Tønder Guld i rede Penge.
Hermed fulgte en Memorial til Kongen, hvori han udtaler sin
Forbitrelse over, at han ikke bliver paaskjønnet; »men man kan
lægge ham en Ring i Næsen og vise ham hjem til sin Moder
igjen, alligevel kan intet afholde ham fra at vedblive i sin Iver
og Troskab til Kongens høje Interesse.» Han havde flere des
lige Forslag ved Haanden, men kunde ikke komme frem med
dem, med mindre han fik den ny Værdighed som Rigs- eller
General- eller Overinspektør i Norge; »thi«, siger han, »under
noget andet Navn er det ikke muligt at komme til fuldkommen
Operation med min Iver, Troskab, Forstand og Forfarenhed«;
dette havde han allerede tidligere taget sig den Frihed at frem
hæve for Kongen. Med Instruxen kunde der væntes saa længe,
indtil hans Planer vedkommende Politiet, Justitsen og Statens Ind
tægter vare gjennemsete og fundne gode og nyttige. For at frelse
sin Samvittighed nødtes han til ligefrem at bekjende for Kongen
som »Landsens Fader og Ejendoms Herre«, at der i Norge ikkun
var lidet eller intet Politi til Landets Opkomst, at Retfærdig
heden blev udøvet paa en konfus og vanvittig Maade, at Skjenk
og Gave, Vild og Venskab, Fjendskab og Nid forkrænkede
Retten, og at Statsindtægterne vare i en vanhellig Uorden ved
mislig Anstalt, Forpagtninger, Underslæb og Bedrageri o. s. v.,
hvilket menige fattige Undersaatter maatte undgælde til Landets
Udsugelse og Undergang. Men han var en Mand, der vidste
»Raad og Middel til at afskaffe alt det forbemældte onde, der
æder det gode«. Tilsidst ytrede han i denne Memorial det
Ønske at vorde optagen i Norges Slotslov eller civile Rege
ring ; hvis dette ikke kunde tilstaas ham, udbad han sig Tillad
else til at vende tilbage til Norge eller og til i eget Hværv at
drage udenlands. Saa meget opnaaede han ved sine Projekter
og store Løfter, at Kongen lagde Mærke til ham og tænkte paa
Danske Samlinger. III.
4
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at udnævne ham til Inspektør ved de norske Bjærgværker.
For at uddanne sig i denne Retning rejste han i Midten af
Juli 1711 til Tyskland; men han havde ikke naaet længer end til
Rendsborg, førend han atter indsendte et Projekt. Denne Gang
tilbød han sig at overtage den norske Told i Forpagtning,
hvorved han mente at kunne forøge Indtægterne med henved
70,000 Rdlr. aarlig; men dette skulde ske ved at gjøre den
allerede meget tunge Byrde endnu mere trykkende, saasom ved
at »indvolde« Kjøbstederne. Halvdelen af det Udbytte, han selv
kunde faa af denne Forpagtning »formedelst god Lykke, For
stand og Tilsyn«, vilde han lægge fra sig til Kongens Kasse og
med Hensyn til det øvrige kraftig forbinde sig til at optage og
fortsætte ny Bjærgværker og Manufakturer, saa at Forpagtningen
nok skulde vorde baade Kongen og Rigets Indbyggere til Gavn.
Fra Hamborg lod han atter høre fra sig i samme Anledning.
Imedens han var paa denne Udenlandsrejse eller kort efter sin
Hjemkomst derfra blev han i Aaret 1711 udnævnt til Amtmand
over Lister og Mandals Amter.
I det seneste i Marts 1712 var han atter i Kjøbenhavn, og
den 29de denne Maaned henvendte han sig til den meget formaaende Geheimeraad Ditlev Wibe, Oversekretær i Danske
Kancelli, med et fornyet Forslag om, at Kongen skulde skaffe
sig Penge ved at laane de rede Summer af alle Dødsboerne i
Kjøbstederne i begge Lande. Brevet til Ditlev Wibe lyder
saalunde:

Eders Exellence
Høywelbaarne Naadige Herre!
Efterdi det er min allerunderdanigste Skyldighed og Emb
eds Eed og Pligt gemæs at pønse paa Hans Kongl. Maj^s Tieniste og den herudi indlagte Forestillelse kunde maaskee udi
disse Nødtørftige Tider ikke være u-tienlig, Da veedste ieg ikke
til en bædre Kongens Troe Mand end Eders Exellence er ydmygst at kunde frembyde den samme til Eftersiun:
Hvor forre Eders Exellence turde behage at foredrage
Hans Majg Indholden og om Matterien befindes god videre udbædre fremme og befordre den til allerhøyestbemelte Hans
Maj^s Tieneste og Nytte.
x For det Øvrige skulle ieg ydmygst udbede, at Eders Exellence
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i regard og Sigt til Kongl. Tieniste og Interesse, hvor hen ald
min Ågt og Tragt Idelig er, om ikke saa lige for slig min gode
Intentions Skyld, Ville behage at Være min Naadige Patron og
bevilge, at ieg maa beflitte mig paa at leve
Eders Exellence Høyvelbaarne Naadige Herres
Underdanige og ydmygste
Tiener
Kiøbenhavn den 29. Martij 1712.
P. Juel.

Hermed fulgte følgende:

Allerunderdanigst Forestillelse om ikke Hans Kongl. May^
paa en beqvem maade af forefaldende Stervboder i Kiøbstæderne Aarlig kunde lætte og faa til Laans en stor Deel Reede
Penge i Danmark og Norge etc. imod 5 pC Rentte.

Remarques.
Der ere faa For
myndere , som vil
have Rørne Penge
inde og derfor fast
alle udsette Børne
Pengene til andre
mod5pC. R. Aarsagen er denne, at
Arv betroes allene
Vederhæfftige Folk,
som Egne Midler
have og bemidlede
Folk bruge iche
Rente Penge, men
udsette selv Penge
paa Rente til andre
tarvende Folk.

Den Arv, som indenlands u-myndige
Arvinger paa Arve Skiffter udj Kjøbstæderne lovl. maatte tilfalde, bestaaende af
alle Slags Løsøre, som formedelst forderlig
Auction elfter Loven og Forordninger bør
giøres i Penge før Arven skifftes, saa vel
som Lands Huuse Jord og Eiendom samme
Kiøbstæders Stervboer vedkommende, naar
Arvingerne ved Rettens Middels Betenchende befinder for got at giøre det
alt eller til en Deel i reede Penge, desligeste visse Gieid, som i det længste ind
en Aar og Dag bør betalis, kunde Hans
Maj?l ved enhver saadan Stervboes Skiffteforvaltere lade antegne til Laan for Hans
MajS? Tieniste imod 5 pC. aarlig Rente,
Renten fra den Dag Pengene udj Amt
stuen blev indleveret, indtil Ledighed enten
før eller ved Krigens Ende kunde falde,
Capitalen, efter it halvt Aars Advarssel at
levere tilbage af Amtstuen, og imidlertid
Renten til hver Aars siste Dag i Dec.
Maaned at erleggis.
4*
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Myndige Arvinger
kunde ei ancke paa
dette, thi de lider
ingen Skade derved,
Og efterdj Dødsfald
og Arv er u-viss og
ei til Tid og Ter
min falder, mens nu
rammer een nu en
anden, da kand ing
en missnøjelse i
gemeen oprinde.
Kom dette Anslag
til effect, kunde det
ei allene indbringe
en stor Summa Aarlig, i sær dette Aar af
Kiøbenhavn, naar
det aller forderligst
gich i Wærk, mens
end og nogetlættede
Undersaatternis Udgiffter, ia forbant
mange Tusinde til
bestandig Troeskab,
særdeles
mange
Mægtige og Rige
Slægter, som be
synderlig udj det
afsides
liggende
Norges Rige var
nytteligt, thi hvor
eens liggende fæ er,
der er og eens
Hierte!

Dersom de U-myndiges Wærger Vilde
have noget videre end det u-solte Jorde
gods og den u-visse tilstaaende Gieid til
deris Myndlingers Nødtørfftige og lovlige
Underholdning, kunde det dennem bevilges
saa vit Skiftesforvalterne effter gode Befind
ende og antegnede Omstændigheder og
Skiell Eragtede billigt;
Hvor en Deel af Arvingerne vare Mynd
ige, eller alle Myndige, dog nogle fra
værende, saa Rettens Middel efter Loven
Stervboen slig burde antage enten at Re
gistrere eller Skiflfte, kunde den halve Arv
(Efterlevende Huusbonds eller Hustrues
Lod ei meent) antegnis og optagis af de
Jndenlænske Arvingers Lod.
Saasnart al forbemelte Arv var antegnit
til Laan, kunde Skiflftesforvalterne give en
Afskrifft deraf ved Dag og Datum under
deris Haand og Segl til Stædets Stift Amt
skriver, at hånd der effter kunde Indfodre
og annamme samme Laan, og der imod sit
Beviiss til een af de fornemste Formyndere
eller bemte. Slags Myndige Arvinger, som
i Skifftebrevet er vorden navngivet, for
heele Summen af Amtstuen udgive, hvor
effter Renten til hver siste Dag Dec. kunde
fodris og der paa afskrevet vorde, indtil
Hovedstoel og Rente paa en gang blev be
talt og bem,te Amtstuens Beviis igien ind
friet. Slig Erholdene Penge Laan kunde
Stifft Amtskriveren Tid efter Tid formedelst
sin Maanetlig Indtægts og Udgiffts Extract
til Rente-Cammeret giøre Specificerlig for
klaring om. Alt saadant var ved en kongl.
Forordning heel læt at Wærk stillig giøre.
Allerunderdanigst
Kiøbenhavn d. 29de Martij
P. Juel.
A° 1712.
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Kun faa Maaneder bestyrede han sit Amtmandsæmbede i
Fred og Ro. Allerede den 28de Januar 1713 fik Medlemmerne
af Regeringen eller Slotsloven i Norge kongeligt Paabud om at
undersøge en Anke fra den engelske Minister i Kjøbenhavn
Pulteney over, at det engelske Skib »Friends* increase« var
blevet lagt under Beslag i Buesunds Havn af Povel Juel.
Hvis Sendemandens Paastand, at der herved var begaaet en
Uretfærdighed, var overensstemmende med Sandheden, skulde
de hæve Beslaget. 1 Følge den nu foretagne Undersøgelse
fik de den 18de Marts s. A. Paabud om strax at hæve Be
slaget. Men da dette skulde iværksættes, vilde Povel Juel
ikke adlyde. Rettens Folk søgte nu at overgive Skibet til Skip
peren Henry White; men Amtmanden fik en Del Almue
væbnet og hindrede Udførelsen heraf. Der afgik Meddelelse
herom til Kongen, og den 19de Maj fik Stiftamtmand Henrik
Adeler Befaling til uden mindste Tidsspilde at overgive Skibet
til Skipperen. Sagen trak nu som sædvanlig i Langdrag, og
først et Par Maaneder efter blev der udnævnt Voldgiftsmænd,
to paa hver Side, til at paakjende, hvilken Godtgjørelse der
maatte tilkomme Skipperen for den ham ved Skibets Arrest tilføjede
Spot, Skade og Ophold. De gjentagne alvorlige Befalinger til
Amtmanden om at løsgive Skibet nyttede intet; tværtimod satte
han oven i Kjøbet Skipperen i Fængsel. Han blev endog be
skyldt for at have gjort dette, efter at han omtrent i Juni i
Følge Befaling til Vicestatholderen Klavs Henrik von Vieregg
var bleven suspenderet, saa at han aldeles intet kunde paabyde
i denne eller nogen anden Sag. Endelig blev til Slotsloven
den 20de Oktober udstædt den strænge Befaling: »Saa kær
Eder vor Naade er, strax at gjøre Anstalt, at Skipperen uden
Ophold faar Skibet.« Paa samme Tid begjerede Povel Juel
Afsked af Statens Tjeneste; men i Steden for at faa dette
Ønske opfyldt, fik han den følgende Maaned Befaling til at
drage til Kjøbenhavn for at retfærdiggjøre sit formastelige For
hold med Hensyn til Skibet, som det heder i et Kongebrev af
10de November: »Da du dog fra Amtmands Embedet var sus
penderet og saaledes aldeles intet hafde at befale, om det end
havde vaaren i andre Sager, hvor ei af Os tilforn havde vaaren
saa alvorlige Befalinger, som i denne været haver udgivne.«
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Da han imidlertid senere, som det heder, klarlig afbeviste den
Beskyldning, at han, efter at Suspensionen var ham forkyndt,
havde sat Skipperen i Fængsel, blev det den 19de Februar
1714 paalagt Stiftamtmanden at forkynde ham, at han ej be
høvede at rejse til Kjøbenhavn for at retfærdiggjøre sig. Ved
en Landstingsdom blev Skipperen frikjendt, og en Godtgjørelse
tilkjendt ham. Efter Skipperens Paastand havde Amtmanden
aftvunget ham 300 Rdlr. for at hæve Beslaget. To Voldgiftsmænd bleve i Følge et Kongebud af 30te Juni 1714 udnævnte
paa Povel Juels og Raadmand Jens Rodsteds Vegne; den
sidst nævnte havde haft Del med i Beslaglæggelsen, og Henry
White havde desaarsag ogsaa af ham krævet Godtgjørelse.
Endelig blev der den 4de Januar 1714 udstædt kongeligt
Paabud til Geheimeraad og Vicestatholder Baron Frederik
Krag at forkynde Povel Juel, at Suspensionen nu maatte
ophæves, men kun »efterdi han saa længe havde været suspen
deret«.
Hidtil havde Povel Juel ikke faaet nogen Løn som Amt
mand, hvisaarsag hans Adfærd imod den engelske Skipper nok
kan forklares, om end ikke undskyldes, ved hans Pengeforlægenhed, der var saa meget større, som han havde haft store
Udgifter siden Sommeren 1709. For at raade Bod herpaa
attraaede han at gjøre et rigt Giftermaal; men herved var der
den højst uheldige Omstændighed, at han ikke længer var ung,
og den endnu værre, at han som Amtmand ikke sad synderlig
højt paa Ærens Stige. I Følge Christian den femtes Rang
forordning af 1699 havde en Amtmand Rang i 6te Klasse Nr.
6 eller under virkelige Kancelli-, Kammer-, Krigs-, Admiralitetsog Kommerce-Raader. Denne Amtmand havde faaet Øje paa
en Kvinde med Formue; men for at kunne gjøre Lykke hos
hende maatte han efter sin Mening have en højere Rang —
for sit eget Vedkommende var han naturligvis ikke plaget af
honnet Ambition — og søgte derfor om Karakter af »Etatsraad
eller noget andet anseeligt Raad.« Den Gang vare de virke
lige Etatsraader endnu højere paa Straa end nu for Tiden, da
de vare i 3die Klasse Nr. 2 og et Trin over Stiftamtmændene,
hvorimod andre Etatsraader hørte til 4de Klasse Nr. 5. Han
skrev da følgende Brev til Kongen:
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Allernaadigste Konge!
Eftersom jeg siden 1709 Juli Maanets Udgang haver for
tæret nogle Tusinde Rixdlr., dog i Ære og Attraa af Eders
Maj?ts Tienistis allerunderdanigste Befordring; Thi jeg haver
fra den Dag appliceret min Tid og Daad til Eders Maj^s In
teresse og meenige Bæste, og J midler tid udstaaet adskillige
U-lycher og U-leiligheder baade paa Person og Gods, Item ved
Penge til min Subsistence paa høye Interesse at laane og Borge
sat mig i Gieid, af Aarsage jeg til Dato ei har nøt af Rente
Cammeret en Daler paa den mig allernaad: tillagde Amtmands
Gage, effter 3| Aars Tieniste, og i medens mange Skatter be
talt, Saa jeg for saadane Aarsager og Tilfælde er (disværre)
paa Midler ganske ruineret, uden at have haft en lystig Dag
af dem, og veed intet Anslag at komme mig paa Fode igjen
udj dette Land, formedelst nogen Charge og dens Indkomme,
eller i andre Maader, uden det skulle kunde skee ved it Riigt
Gifftermaal, Hvilket er besværligt for en Fattig eller u-bemidlet
Mand, som er noget til Alders, i disse Egner, hvor de rige
Brude, helst naar de tillige skal være fornemme, ere saa rare
som Orientalske Perler at naa og faa, med mindre Æren for
gylder hans Armod og i Særdelished Kongens Naadis Sool lyser
og skinner derpaa og giver den en Glantz og Anseelse. Da
for saadane og andre i een min her allerunderdan. jndsluttet
publiqve Memorial allerunderdanigst foredraget bevegende Aar
sager, i Særdelished fordi at Jeg omtrent veed it fornemt og
bemidlet Parti at kunde giøre, om Ære og Rang vilde erstatte
hvad mig paa Midler fattis og paa de unge Aar er afgangen,
Saa og i Særdeelished fordj at jeg hiertelig længis at være forsichret om Eders Majestets forhen for mig haffte høy Kongl.
Naade, at den formedelst mine Haderis Beførelse ei har taget
af, Beder ieg allerunderdan. og jnstændigst, at Eders Majestæt
af sær Kongl. Naade, efter allernaadigste Forjettelse for hen
ved fire Aar leden, vilde allernaadigst forunde mig Caracther
af Etats Raad, eller hvad Eders Majestet selv allernaad. vel
behageligt er; Jeg skal der i mod, som ieg des for uden
skyldig er, beflitte mig paa io meere og meere at Tiene Eders
Majst Troelig og Arbeidsom min Livs Tid, og i sær ikke lade
haanden af fra mine mange under Commission beroende importante Projecter førend de kommer til Rigtighed og i Tiden
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kand nyde Eders Majestets allernaadigste approbation til Eders
Majestets Udødelige Ære, Interessis Forbædring og meenige
Undersaatters Bæstis Befordring og Forplanteise paa Posteritetet.
Allernaadigste Konge! Det staar nu til Eders Majestets Naade
at giøre mig lyckelig efter megen udstanden U-lycke, og at
ieg maa kunde forglemme min Modgang og Elendighed; Saa
hør og Eders Majestet Æren og Tacken fremt for nogen af
sine høye Mænd. Thj haver ieg med dis større Tillid, aller
underdanigst addresseret min Bøn og Tarv, formedelst denne
allerunderdanigste Missive, lige til Majesteten selv, hvilket Eders
Majestet udi Naade vilde ansee, og aldrig fortørnis over den,
som over al egen Ære, Nytte og Fornøyelse der er i Werden
at søge og finde, frygter og ærer sin Gud og Konge, og ved
ingen Slags U-lykke derfra afvendis, samt ynsker af sit Hierte1),
at Eders Maj?® Waaben maatte ved lyckelig Fremgang og Sejer
forhverwe Eders Majestet en glorieus god og bestandig Fred
for sine Riger og Lande; Det er
Eders Kongl. Majestets
Christiansand d. 29 Martij 1715.
allerunderdanigste
hulde og Tro skyldigste
tiener
P. Juel.
Den Brevet ledsagende Ansøgning lyder saalunde:

Stormægtigste Konge,
Allernaadigste Arve Herre!
Som ieg for Eders Maj? Høy Kongl. Respect og Enevolds
Myndighed effter allerunderdanigst Pligt med Troeskab, Iver og
Nidkierhed at observere samt for Lands Lov og Ret rædelig
at overholde nylig haver udstaaet en langvarig og mig sær
nærgaaende Tort, Fortræd og Skade, uden at Tidemis Conjuncturer har villet tillade reparation ved Lov og Dom, og mig
Tychis, at ieg iche uden Blyssel forvalter den mig af Eders
Maj? allernaadigst anbetroede Amtmands Charge saalænge Eders
Maj:s skinbarlige Naade ikke i Stæden for Lov og Ret forklarer
min Uskyldighed i mod meenige Folkets onde eller tvivlagtige
*) 1 Originalen har han tegnet et Hjærte i Steden for at skrive dette Ord.
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Domme. Dertil med maa ieg leve mellum Haab og Tvivl om
Eders Maj’l er kommen i allernaadigst Kundskab om min
Reenhed og U-skyldighed udi alle de mig af mine Fiender paabyrdede Beskyldninger og er sin allerunderdanigste Arve Undersaatte og troe Tiener endnu som tilforn høybewaagen og
Naadig eller ikke, hvilken tvivl og vedhengende Frygt allermæst
bekymrer og foruroliger mig. Saa er min allerunderdanigste
Ansøgning og Begiering, at Eders Maj5} allernaadigst vilde, til
et mildt Tegn paa sin Majestetiske hellige Naade samt til it
Middel at læge min U-lykkis Saar fra Grunden, saa og tillige
bort tage dets udvortis i de Ondis Øyne værende u-hæderlige
Ar, forleene mig Caracther af noget anseeligt Raad, saadan,
som Eders Majestet allernaadigst behager at nævne den og
omtrent som Eders Maj^ for hen ved fire Aar leden af Høy
Kongl. Dyd vilde have bevist sin store og Majestetiske Naade
og seet mig Æret med, samt kand beqvemme sig med min
aflagde allerunderdanigste Embeds- og Troeskabs Eed og Lølfte
og med en Kongl. Befalingsmands Charges ældgamle og i
Fornuftten selv følgelig Myndighed og der af voxende Værdig
hed; dog alt eftter Himmelens Naadigste Forsiun og Eders
Maj*8 levende Godhed og Stormodighed! Til hvilken Æres
Stelle Eders Kongl. Majestet eftter Guds Indskydelse nu aller
naadigst maatte behage at opflytte mig, der skal ieg efter min
formeening altid kunde findis beqvem og dygtig tro og for
standig Tieniste i forefallende Forretninger at giøre efter Arve
Underdanig Skyldighed og Embedets eller Titulens Vedbørlighed. Men dersom min Allernaadigste Konge haver imod for
modning og min allerunderd. Pligt befundet mig udjnden nogen
af de mig tillagde Forseelser skyldig eller i nogen anden
Maade formærcket min Bryst og feil, da beder ieg allerunderdan., at Eders Majst allernaad. vilde forløse mig fra min Amt
mands Charge, Thj ieg baade i og uden Tieniste med lige
Tilbøyelighed Attraa og Forsæt er og forbliver lever og Døer
Eders Kongl. Majlts
allerunderdanigste
hulde og troskyldigste
Christiansand
Tiener
d. 29 Martij 1715.
P. Juel.
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Ansøgninger om at faa højere Rang for derved at kunne
gjøre fordelagtige Giftermaal vare ikke ualmindelige, hværken før
eller senere. En Kapitajn søgte saaledes 1749 om en højere Ka
rakter, eftersom han ellers ikke kunde faa en Majors Enke til
Kone. Han opnaaede sit Ønske; men Povel Juel var ikke
saa heldig, hvilket var stor Skade, da han maaske, hvis han
havde faaet en rig Hustru, aldrig havde vordet Landsforræder.
Imidlertid maa en anden, hvis hin skjønne »Perle« virkelig har
været ubønhørlig, have taget til Takke med ham ikke længe
efter; thi i Septbr. 1720 blev han Enkemand, og hans Kone
efterlod ham en Søn paa tre Aar, hvem Kongen 1728 skjenkede den Del af Faderens Boslod, der var hjemfalden til Stats
kassen.
Som Amtmand fik han snart en anden endnu værre Sag
paa Halsen. En Kjøbmand fra Berwick begik Toldsvig, og ved
denne Lejlighed overskred Amtmanden atter Lovens Grænser,
hvilket i Forening med andre Omstændigheder fremkaldte et
Kongebrev af 25de April 1718, hvori det heder, at han paa
Grund af sin lovstridige Adfærd i denne Sag, »hvilken til vore
Intraders Formindskelse haver været baade Loven, den dig
givne Instrux og Vores Told-Ordinance imodstridig, og ellers
dine meget ubesindige, ublue og formastelige Skrifter imod
Vores Tilforordnede udi Vores Rente-Kammer, hvorudi Vi have
haft største Mishag«, var afsat fra sit Æmbede og ej mere
maatte give sig af dermed.
I højeste Grad forbitret over denne Afskedigelse, har den
hævngjerrige Mand maaske allerede den Gang tænkt paa at
træde i Sveriges Tieneste, og man undlod heller ikke at gjøre
ham Tilbud underhaanden i denne Henseende. Imidlertid førte
dette ikke til noget, og i Begyndelsen af Aaret 1720 opholdt
han sig i Kjøbenhavn, hvor han gjorde sig Umage for atter at
komme i Tjeneste. I en Ansøgning til Kongen, som han skrev
i April d. A., paastaar han, at i mere end halvandet Aar har
der været Levebrød rede for ham i et fremmedt Land. Han
vilde gærne have et Æmbede i et eller andet Kollegium. Da
skulde han vise, hvad han duede til, at han var den Mand,
der kunde diktere tre Skrivere tillige (paa en Gang). Han
havde, siger han, expederet 4 til 8 Processer paa en Dag,
havde af nogle tusende Retssager ikke tabt en til Slutningen
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og havde dømt flere end 1000 Domme uden at tage imod
Gaver for nogen af dem alle. Han paastaar end videre, at
han kjender »Norges Rige fra Hoved til Taa, alle Slags Næring
og Bjering, Velstand og Vestand, og alt andet, hvad nyttigt er
at vide«, i Særdeleshed Kongens Indtægter. Hvis alle hans
Angivelser i denne Ansøgning i øvrigt ere ligesaa sande som
hans Paastand, »at han hørte til en ældgammel grevelig Slægt
og havde næsten alle Menneskers Ynde og Approbation i sit
Fædreland«, saa have de visselig ikke meget at betyde. Han
beder dernæst om at faa sin resterende Amtmandsgage udbe
talt, hvilket er nødvendigt til hans og hans Families Ophold;
thi han har nu hværken Penge eller Kredit mere. I fremmed
Tjeneste vil han ikke gaa, saa længe der er det mindste Haab
om, at Kongen vil forunde ham et Æressted i sin Tieneste, et
Sæde, siger han: »hvor daglig kunde ses, hvem jeg er, og
hvad jeg gjør.« 1 en Efterskrift tilføjer han, at Kongen jo kan
sende ham til Finmarken; »jeg skal føre Kornsæd ind i Landet
og gjøre Landet lykkeligt. To kunne hjælpes paa en Gang,
om det er E. M. behageligt.«
Dette Brev, i hvilket han pukker paa sine store Egen
skaber og tillige paa sin Redelighed, i det han paastaar, at
han er bleven afsat paa Grund af sin Nidkærhed for »det ge
mene Bedste og sin betroede Amtmand-Charges Myndighed,«
kunde ikke bevæge Kongen til at opfylde hans Bøn om et nyt
ÆJmbede, og den Løn, han havde til gode, kunde han ikke
under den herskende Finansnød faa udbetalt. Da han derpaa
i Septbr. s. A. var bleven Enkemand, drog han til Sverige, efterdi
han nu havde i Sinde at forsøge sin Lykke i dette Land.
Senere vidnede hans Tjener, at Povel Juel paa Rejsen var
meget vred og ytrede en Gang: »Ja, jeg faar gaa bedre op,
fordi de have gjort mig Tort, hvilket jeg skal revanchere, og
hvad jeg ikke kan, skal denne Enge — hvormed han mente
sin lille Søn — gjøre«.
I Maj 1721 fik han Særrettighed til »alene i 10 Aars Tid
at lade oplægge og trykke sin Rimbog, kaldet et lyksaligt Liv.«
Man maa paa den Tid have faaet Mistanke til ham og frygtet
for, at hans Ord i den sidst omtalte Ansøgning, »at en Flue
ogsaa kan inkommodere«, kunde gaa i Opfyldelse; thi en
Maaneds Tid efter blev det bestemt, at hans Afskedigelse ikke
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skulde udleveres ham, førend han edelig havde lovet ej at ville
gaa i fremmed Tjeneste. Delte kongelige Forbud kan næppe
betragtes som et Vidnesbyrd om, at Kongen nærede Velvillie
imod ham og havde i Sinde med Tiden at sørge for ham; det
er visst nok langt mere et Bevis paa, at man frygtede hans
Rænkefuldhed og Ærgjerrighed. Resolutionen blev ham ikke
meddelt, hvoraf efter hans senere Paastand al hans Ulykke op
rindelig kom.
Den langvarige Sag om det af ham beslaglagte skotske
Skib var imidlertid endnu ikke afgjort ved Højesteret, og han
ansøgte nu om, at den maatte hvile og opstaa (opsættes),
indtil det Vidnesbyrd, han mente vilde tjene til Sagens Oplys
ning, og som han væntede tilsendt, var kommet fra hans Korre
spondent. Den 14de November 1721 blev et Reskript udstædt
til Storkansler Grev U. A. von Holstein, at forrige Amtmand
Povel Juels Sag imod Raadmand Anders Mortensen som
Fuldmægtig for Benjamin Bradly og Skipper Henry White
skulde foretages i sin Orden efter Instruxen. Derimod kunde
det ikke nægtes Povel Juel at føre Sagen paa sin egen og
den deri indviklede, men senere afdøde, Raadmand Jens Rod
steds Vegne, eftersom denne tidligere havde gjort Paastand
derpaa.
I Aaret 1721 var det, at Grønlændernes store Apostel
Hans Egede drog til det høje Norden for at omvende Hed
ninge, og at det Grønlandske Handelsselskab blev stiftet. Povel
Juel, der altid havde Projekter paa rede Haand, vilde ogsaa
være med ved denne Lejlighed og indgav i Begyndelsen af
Februar 1722 et Projekt om Handelen paa Grønland og i en
dermed følgende Ansøgning tilbød han selv at ville opsøge
Landet. Imidlertid tog hans Skæbne snart en anden Vending.
Ved Udgangen af Aaret 1722 kom her til Staden en fyrste
lig holstensk Major Hørling, der var født Svensker. I Be
gyndelsen holdt han sig aldeles rolig, og ingen vidste, i hvilket
Øjemed han var kommen; men snart lykkedes det en snedig
Spion at opdage hans Hemmelighed. Overpostkontrolør og
Toldinspektør i Kjøbenhavn Christian Erlund, der ved at
opdage Grev Magnus Stenbo c, ks Plan at flygte bort fra sit
Fængsel, havde i høj Grad vundet Kongens Yndest og derved
opnaaet sit sidst nævnte Æmbede, kom næmlig paa Spor efter,
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at Majoren i al Stilhed skulde opholde sig lier, i Steden for
at fremsende de Beretninger, der kom fra den holstenske
Sendemand Geheimeraad von Bassewitz, som i Stokholm
skulde indhente nøjagtig Underretning om alt, hvad der foregik
i Rigsstændernes Møder vedkommende Hertugen af Holsten;
naar alt var afgjort, skulde Bassewitz over Land selv overbringe
det hele til Petersborg. Under Paaskud af Ceremoniellet blev
Bassewitz standset paa Grænsen, indtil alt var afgjort. Tidende
herom meddelte Er lund paa højeste Steder, og han fik nu i
Januar i 723 kongeligt Paabud om at lægge nøje Mærke til
Hørlings Brevvexling. Imedens Hørlin g opholdt sig her, gjorde
han Bekjendtskab med den svenske Generalmajor Gustav Vil
helm Coyet, der var svensk Kommissær i Helsingør ved Afgjørelsen af de gjensidige Krav for lidte Tab under Krigen, og
begge disse Mænd fik Indflydelse paa Povel Juels Skæbne.
Efter at Er lund havde væntet temmelig længe, fandt han
endelig paa Posthuset et Brev under Adresse til Dr. Schmeusner
i Hamborg, hvorved man vilde bortrydde al Mistanke. Han
aabnede det, eftersom han mente derved at skulle faa Fingre i
den saa længe væntede Relation fra Stokholm. Deri saa han
sig skuffet; men med Forbavselse blev han vår, at der arbejd
edes paa et stort Forræderi, hvilket han kunde se af et Brev
fra Coyet til den holstenske Geheimeraad Claussenheim, i
hvilket Coyet gjør Paastand paa et Forskud af 4000 Rdlr. Banko,
i det han anmælder sig som en Svensker, der er Hertugen af
Holsten særdeles hengiven; han havde rigtig nok sluttet en
Overenskomst med Czaren om 12,000 Rdlr. til Dækning af
sin Gæld og til Rejseudgifter til Petersborg, men kunde ikke
faa den Sum før Midten af Marts. .
Af denne Hørlings Brevvexling forelagde altsaa Er lund
Regeringen en nøjagtig Afskrift, hvoraf det blev denne klart,
at Povel Juel havde Del med i Forræderiet; og nu blev der
udstædt Befaling til at fængsle ham. Men denne Ordre blev
ikke udført af en Politiæmbedsmand, saaledes som man skulde
have væntet, men af selve denne Despotismens Haandlanger
Toldinspektør Erlund, ret som om det var forbudne Varer, der
skulde beslaglægges; han havde brudt Brevene og skulde ogsaa
have Æren af at fængsle Forbryderen; bedre end nogen anden
maatte han jo være duelig til sligt Hværv. Erlund fandt, at
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dette »Værk« ikke kunde udføres.af en alene, saa meget mindre,
som han ikke kjendte Povel Juel personlig; han maatte desaarsag have med sig to Mænd, hvem hin ikke var ubekjendt.
Men ved en Fejltagelse gik disse to, i Steden for først at hente
Erlund, lige til den forrige Amtmands Hus. Den ene blev
staaende uden for Døren for at vænte paa Toldinspektøren;
men den anden gik lige ind i Povel Juels Stue og lod strax Ord
falde om, at Erlund skulde komme og forkynde den forhen
værende Amtmand Arrest og forsegle hans Breve. Med den
største tilsyneladende Rolighed stod Povel Juel op, gik under
Samtalen ind i sit Kontor og tog nogle Papirer, hvilke han
derpaa gjemte under sin Morgenfrakke, vendte om til sit Sove
kammer og kastede Papirerne ind i Kakkelovnen; det var Af
skrifter af de Breve, han havde sendt Czaren ved Hjælp af den
russiske Resident B es tusch eff, hvilket han og en aftakket
Lieutenant Roli, der havde renskrevet disse Breve, senere
tilstode. Ikke førend disse Papirer netop vare fortærede af
Luerne, traadte Erlund, ledsaget af den anden Mand, ind i
Stuen. Den kløgtige Spion mærkede strax Uraad; men hans
først komne Medhjælper, der ved hans Indtrædelse var i en
Samtale med Povel Juel om meget forskjellige Ting, havde
efter Erlunds Beretning ikke mærket det mindste til de brændte
Papirer. Med Rolighed og høflig Mine spurgte Povel Juel,
hvem han havde den Ære at tale med. Den fornødne Under
retning udeblev ikke, og de lode ham derpaa vide, at Kongen
havde paalagt dem alle tre at forkynde ham Arrest paa Stedet
og undersøge hans Papirer, og derhos lykønskede de ham til,
at han, da det nu en Gang maatte ske efter kongeligt Paabud,
havde faldet i saa gode Hænder, »eftersom de ej skulde undlade
at bringe hvert Bogstav, der kunde godtgjøre hans Uskyld, for
Kongens Øjne«; men han maatte paa den anden Side heller
ikke fortænke dem i, at de vilde meddele Kongen alt det, der
maatte være til hans Skade. Den ene Høflighed var den anden
værd, mente Povel Juel, og han svarede desaarsag, at han var glad
ved at falde i Erlunds Hænder, om hvem han havde hørt saa
meget godt o. s. v.; men det forundrede ham, at hans Fjender
kunde gaa saa vidt i sin Ondskab. »Gud var hans Vidne,«
sagde han, »at han elskede Kongen af hele sit Hjærte, og at
han som en tro Undersaat havde ydet Kongen store Tjenester;

63
han levede i det faste Haab, at Herren vilde hævde hans
Uskyldighed.« Ved dette Hykleri haabede han visst nok at
blænde Erlund, og denne svarede i samme Tone som hidtil,
at Amtmanden kunde være viss paa, at Sandheden nok skulde
komme for Dagen, og hvis han var uskyldig, skulde det blive
til hans store Lykke. Dermed var al Talen forbi, og Under
søgelsen tog sin Begyndelse. Erlund lod aabne hans Kontor,
og derpaa begyndte de alle tre at trække Skufferne ud, den
ene efter den anden, og at efterse alle derværende Papirer.
Strax faldt Erlunds Øjne paa en Revers fra Coyet paa nogle
og tresindstyve Rigsdaler. Imedens han gjennemlæste den,
spurgte han, om Povel Juel stod i nøje Forbindelse med den
svenske Generalmajor, eftersom han saaledes gav denne For
skud. Han svarede aldeles, rolig, at de begge vare store
Elskere af Skak- og Damspil og derved vare komne i Bekjendtskab med hinanden. Strax derefter fandt Erlund et af Coyet
forfattet Udkast, hvoraf Povel Juel havde skrevet og afsendt Ori
ginalen til Czaren. Derved blev han vel noget forvirret; men paa
Toldinspektørens Spørgsmaal, om han nogensinde havde skrevet
til Czaren, svarede han, at Coyet havde opsat dette for ham,
i det Tilfælde, at han vilde søge Tjeneste i Rusland; han var
imidlertid en alt for god Patriot og havde været en alt for tro
Kongens Tjener til, at han ej skulde have lagt det til Side
med Foragt; han bad ydermere Erlund rive det i sønder; saasom han ej trængte til det, kunde det kasseres; det duede
ikke til noget. Da Erlund havde opdaget saa meget, væntede
han at gjøre en endnu større Fangst, og ved nærmere Under
søgelse fandt han Povel Juels egenhændige Afskrift af Coyets
Udkast, men med nogle Rettelser; og det var netop dette Do
kument, der under Bestuscheffs Adresse var blevet sendt til
Czaren. Derved tog Erlund en meget uskyldig Mine paa og
sagde: »Her er jo Eders egen Haandskrift til Udkastet.« Strax
kom Povel Juel aldeles rolig og bad meget koldsindig om at
maatte se det, i den Tanke, at det visst nok maatte være brændt
med de andre Papirer. Imedens Erlund holdt det i Haanden
og viste ham det, trak Povel Juel det i største Skynding fra
ham, rev det i tu og stak Halvdelen deraf i Munden for at
synke det; men strax var Erlund bag ved ham, kastede ham
om paa en Stol i Stuen og satte sine Fingre imellem hans
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Halstørklæde og Strube, for at han ej skulde faa det ned; der
ved maatte han spytte et Stykke ud, hvilket indeholdt Datum
og Underskrift og i øvrigt var overensstemmende med Af
skriften. Over denne »grove Hardiesse« blev Erlund rasende og
lod strax hente en Underofficer og fem Musketerer fra Hoved
vagten; han bød dem sætte Bajonetterne paa og hæfte Povel Juel
og forbød dem at lade ham komme ud. Derpaa lod han bort
tage alle Vaaben, hvoriblandt et Par Pistoler og en stor »Dyrendal.« Povel Juel blev fængslet den 5te Februar 1723 og
efter at have haft Husarrest et Par Dage underkastet et fore
løbigt Forhør og derpaa ført til Slotsholmen, hvor han var en
otte Dages Tid, inden han atter kom i Forhør.
I det oven nævnte Brev til Czaren ytrer han, at han har
sikre Tidender om Grønlands Beliggenhed og de Fordele, der
kunne væntes af dette store Distrikts Besiddelse; Aaret i For
vejen havde han tilbudt Kongen af Danmark, at han paa egen
Bekostning vilde gjøre alt muligt for at opdage dette Land til
Kongens og Rigets Nytte. Forslaget var ikke blevet optaget i
Naade, uden Tvivl af den Aarsag, at den russiske Kejser havde
en stærk og udisputerlig Prætention paa det hele Grønland,
som efter Brevskriverens Mening havde faaet sine første Ind
byggere fra Kejserens Lande. Han har ikke undladt noget for
at tilbyde sin forrige Herre sin Tjeneste; men da han senere
har fundet Anledning til at træde ud af Kongens Tjeneste,
nedkaster han sig for Kejserens Fødder i Haab om, at han
med Geheime- Kancelli- eller Kommerceraads Karakter maa
sysselsætte sig med disse vidtløftige Landskabers Opdagelse
baade til Lands og til Vands, og at det efter Opdagelsen maa
vorde ham og hans tillige med flere Familier tilladt at bosætte
sig der. Dette Foretagende mener han at skulle »tjene til
Kejserens Magts Udbredelse og Interesses Fremme, til det
næsten umaalelige russiske Riges endnu større Udvidelse og til
dets Sømagts mægtige Flor, i det Matroserne derved vilde faa
nyttig Øvelse i Navigation og Hvalfangst.« Hvis Kejseren skulde
have i Sinde strax endnu samme Aar at sætte sig i Besiddelse
af nogle bekvæmme grønlandske Havne og ved denne eller
nogen anden Expédition af dette Slags vilde bruge hans Ring
hed, haabede han at være i Stand til at yde særdeles nyttig
Tjeneste derved, da han havde de til et saadant Værk nød-
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vendige Egenskaber: »de bedste Aar, en lang Erfaring, sit
friske Mod og gode Legemskræfter«. Ydermere har han »til
strækkelig Kundskab om alle Arter af Økonomien, af Fiskeriet
Bjergværksdriften som og om mange andre Ting, der kan
høre til et nordligt Lands Opkomst, Næring og Politi.«
I Begyndelsen af Marts blev Generalfiskalen færdig med
sit Indlæg, i hvilket han som Følge af dette Brev beskyldte
Povel Juel for at have givet fremmede Magter Anslag paa at
sætte sig i Besiddelse af den danske Konges Arvelande; men
dette, paastod den anklagede, kunde man ikke ved troværdige
Breve eller lovlige Vidnesbyrd overbevise ham om; thi han
mente, at den Del af Grønland, han havde skrevet om, ikke
var det Distrikt, hvori Islænderne havde haft en Nybygd (Øst
kysten); men det var Syd- og Vestkysten og nogle store Øer,
han havde givet Anvisning paa. Ligeledes blev han efter Hørlings Angivelse anklaget for at have staaet i hemmelig Forbind
else med Nordmænd og fremmede for at opløse Norges undersaatlige Forhold til den danske Krone, hvilket han tilstod,
da han anden Gang var under Torturen; men denne Tilstaaelse
tilbagekaldte han senere. Den 5te Marts 1723 blev han dømt
til at miste Ære, Liv og Gods, og Dagen efter blev han under
kastet en saa kaldet »Extraexamen« paa Tysk(!) Da han ikke
»frivillig« vilde give Oplysning om, hvem de vare, der havde
begaaet noget, som kunde vorde til Skade for Kongen, hans
Lande og Riger, spændte man ham igjen paa Pinebænken, og
nu fortalte han iblandt andet, at nogle af Æmbedsmændene i
Norge, der i Almindelighed vare fødte i Landet, vare Folk, Re
geringen maatte tage sig i Agt for, næmlig alle Præsidenter,
Borgemestere og Raadmænd i Byerne; thi de følte sig meget
forurettede ved sidst udgangne Rangforordning. Efter derpaa
at have nævnet Præsidenten C o Hin i Throndhjem og Justitsraad Dreier sammesteds som Mænd, der ikke vare Danmark
hengivne, gav han Anvisning paa en Mand ved Navn Jens
Kjelstrup, »hvilket Menneske var af stor Resolution, havde
megen Experience om Bjærgværker og om Staden Throndhjem
og torde vove alt, hvad der var at vove i Verden;« ogsaa
havde han søgt at komme i russisk Tjeneste. End videre
skulde denne Mand have ytret til Coyet, at Throndhjem var
let at indtage; derfor mente Povel Juel, at dersom Coyet
Danske Samlinger.
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havde haft i Sinde virkelig at foretage noget imod Norge, vilde
han have benyttet Jens Kjelstrup til en eller anden Expedition. Angivelsen havde siden vigtige Følger for denne Mand.
Den 8de Marts led Povel Juel Landsforræderens forsmæde
lige og barbariske Dødsstraf. I den Anledning skriver Erlund,
hvem Povel Juel beskyldte for at have været hans værste
Avindsmand: »Men at man har ilet saaledes med Dommen og
Exekutionen, maa de forsvare, der ere Skyld deri.«
Netop i de samme Dage, da Povel Juel fremførte de
oven nævnte Beskyldninger imod Jens Kjelstrup, henledede
en anden Nordmand Opmærksomheden paa denne, saa at Jens
Kjelstrup bradt blev en vigtig Person i Regeringens Øjne, en
Værdighed, bvorom han visst aldrig havde drømt. Hin Nord
mand hed Frederik Rolfsen, havde tidligere været Matros
og Styrmand og var nu Kjøbmand i Throndbjem. Han havde
været saa ubesindig at ytre, da han var kommen i slem For
lægenhed paa Grund af en Sag om Søassurancesvig, at
nu var han vel i Betryk for Hollænderne; men naar Jens
Kjelstrup og Svend Floberg kom, den første med 30,000
Mand og den anden med 20,000 Mand fra Rusland, skulde
hans Sager nok komme paa en bedre Fod igjen. Han forsik
rede nu rigtig nok, at sligt havde han ikkun sagt af Lystighed;
aldrig havde han haft Brev fra Jens Kjelstrup om en saadan
Sag. Han blev i Begyndelsen af April, efter nogen Tid at have
siddet i Fængsel, forhørt i Kommandantens Hus af denne og
flere Officerer. Nogle Mænd fremtraadte og vidnede, at han
havde brugt slige Udtryk, deriblandt Byfogeden Peder Ni der aa s
og Prokurator Jens Aldrup. Den sidste havde kort Tid i
Forvejen, da han paa Bytinget, hvor Prokuratoren havde en
Retssag imod ham, fremførte hin Trusel, sagt til ham: »Ti
stille og tag vare paa Eders Mund og betænk, hvad 1 taler«;
hertil svarede da Frederik Rolfsen: »om han ikke forstod
Spøg«, og dertil gjenmælede Prokuratoren, at sligt ikke var
Spøg. End videre blev han adspurgt, om han ikke vidste, hvi
Jens Kjelstrup havde begivet sig til Rusland, om han var
ved Militsen, og hvilken Betjening han havde der. Dertil svar
ede han, at han ikke vidste, om hin var i Kjøbenhavn, eller
hvor han var, eftersom han ingen Brevvexling havde ført med
ham. Saa spurgte man, hvorlunde han da kunde sige, at Jens
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Kjelstrup vilde komme med saa mange tusende Mand,
hvortil han atter svarede, at det ikkun var af Lystighed, og at
han aldrig havde hørt noget derom. Desuden spurgte man
ham, hvoraf han da havde vidst for lang Tid siden, førend den
»skjelmagtige« Povel Juel blev hæftet, at Jens Kj elstrup
skulde gaa til Moskowien og komme hid med en saadan Hær.
Hertil svarede han, at han aldrig i sine Levedage havde kjendt
hin eller talt med ham. Den 9de Januar 1724 skrev Kommis
sionen sin Beretning om denne Sag og fremhævede i Særdel
eshed Povel Juels Ytringer om Jens Kjelstrup i det sidste
pinlige Forhør, og tilføjede, at Coyet havde spurgt om denne.
Disse mistænkelige Omstændigheder i en »important og delicat«
Sag bevægede Kommissionen til at holde et »vaageligt« Øje med
Jens Kjelstrup. 1 Oktober Aaret i Forvejen var denne Mand
kommen hjem fra Tyskland, og det traf sig netop da, at
Svend F lob er g, hans Staldbroder, var kommen til Kjøbenhavn fra Norge; de havde da strax søgt Samkvæm med hin
anden, og derfor fandt man det nødvendigt at fængsle dem
begge og paa det skarpeste forhøre dem. Men i Forhøret nægt
ede Svend Flob er g at have vidst noget om hans Fælles
Ankomst hertil. Selv var han for sin Person saa langt fra at
nære store Planer, at han tværtimod ikkun havde begivet sig
hid — for at søge om en ledig Visitørtjeneste ved Bragnæs
Toldsted. Den anden anklagede vilde ej heller gaa til Bekjendelse. Det var kun af Frygt for personlig Arrest paa Grund
af sin Assurancesvig, at han ver rejst herfra. Han kjendte al
deles intet til Povel Juels Planer; ikkun et Par Gange havde
han talt med denne. Det eneste, han kunde og vilde vedgaa,
var, at han havde begivet sig til Stokholm og der talt med den
russiske Resident, og at han af en russisk Baron havde faaet en
Anbefalingsskrivelse til en Æmbedsmand ved Bjærgværksvæsenet,
for ved Hjælp heraf at vorde benyttet ved Bjærgværkerne i Siberien; men denne Skrivelse havde han senere brændt i Danzig,
for at den ej skulde skade ham og hans Familie, naar han gik
i russisk Tjeneste. Til Søs begav han sig derpaa fra Danzig
til Lybek og opholdt sig siden 5 Maaneder ved Bergamtet i
Harzen, indtil han havde hørt, at hans og hans Medinteres
senters Assurancesag lovede et godt Udfald. I disse to Mænds
Papirer var der ikke fundet det mindste mistænkeligt vedkom-
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mende Povel Juel. Ligesom Frederik Rolfsen efter nogle
Maaneders Varetægtsfængsel var bleven sat paa fri Fod, da der
ej vare tilstrækkelige Vidnesbyrd imod ham, saaledes indstillede
Kommissionen og, at de to andre kunde vorde fri, imod at det
blev dem betydet, at de for Fremtiden skulde leve skikkelig og
under Livsstraf aldrig mere blande sig i en saadan mistænkelig
Sag; men, saaledes sluttede Kommissionens Skrivelse, hvis
Sagen imod disse to skulde fortsættes, borde ogsaa Frederik
Rolfsen »haardere angribes«, for at man kunde faa at vide,
hvi han havde brugt slige Udtryk.
Regeringen synes dog ikke at have ladet Sangen gaa videre.
Af disse tre Personer omtales senere ikkun Frederik Rolfsen,
der rigtig nok (1725) blev sat i Fængsel, men ikkun paa Grund
af sin Deelagtighed i Assurancesvigen, ej som Medvider i en for
mentlig Sammensværgelse.
Det er blevet paastaaet i »Illustreret Nyhedsblad« om
Povel Juel, at han besad en Revolutionsmands fleste Egen
skaber, Ærgjerrighed, Idérigdom, Handlekraft, Dristighed og
Ordets elektriserende Magt. Dette, ville vistnok de fleste finde,
er at gjøre alt for megen Ære af denne uredelige, forfænge
lige, rænkefulde og hævngjerrige Projektmager. Derimod ind
rømmes det gærne, at det skortede ham paa »sindig beregn
ende Klogskab«, hvorved hans Fremfærd fik »Fusentastens
Præg.«
Povel Juels Henrettelse udførtes af Garnisonens Skarp
retter, hvorover en anden Skarpretter Jakob Langboe var højst
utilfreds. Denne ankede siden over, at hin Mand havde udført
baade Exekutionen og Torturen, uagtet Magistraten havde fore
vist ham selv en kongelig Befaling af 7de Marts, at han skulde
paatage sig dette Hværv; han bad derfor om at maatte »souteneris i sin Rett.« Af Statsraadet fik han den 1ste Decbr. 1723
det Svar, at han kunde gjøre sin Ansøgning der, hvorfra Ordren
af 7de Marts var expederet.«
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Tre Breve fra Peder Bodske,
angaaende Pesten i Kjøbenhavn 1553, Slotsbygningen m. m.
Meddelte af N. Jacobsen.

Forfatteren til de tre efterfølgende Breve er Peder Godske,
hvem Pontoppidan alt anfører som Høvedsmand paa Kjøben
havns Slot 1540 (Origin. Hafn. 138), en Stilling, han beklædte
til sin Død 1556. Om den Yndest, han har staaet i hos sin
Konge, vidne flere Træk i disse Breve; naar denne saaledes
sender ham Gaver, beder ham holde sig borte fra den pest
befængte By. Hvorledes Peder Plade hædrede ham ved Til
egnelsen af et af sine Skrifter og mindedes paa Prent hans
Død og Begravelse, har alt L. Harboe gjort opmærksom paa
(Fortalen til Zwergius’s Sjællandske Cleresie pag. 22. Anm.).
Det faldt nemlig i Peder Godskes Lod at forfølge Sagen mod
Johan a Lasco og hans Ledsagere, og flere Breve fra ham i
denne Sag ere af Harboe meddelte sammesteds, hvor da ogsaa
den Passus af Brevet II om samme Fremmede efter Langebecks Meddelelse har fundet Plads (pag. 54.); hvilket jeg dog
ikke har anseet for en vægtig Grund nok til her at udelade
den af dens hele Sammenhæng.
Da Pesten i Kjøbenhavn 1553 omtales i de to første
Breve, skal jeg kortelig berøre, hvad der andetsteds fra kjendes derom. I »historisk Udsigt over de mest bekjendte Epi
demier i Danmark fra 1539 til 1588« i Molbechs Nordiske
Tidsskrift IV., har den fortjente Forfatter paa Medicinalhisto
riens Omraade F. V. Mansa omtalt denne Epidemi pag. 84—
85. Efter at have anført P. Tidemans Ord i en Fortale (—
men ikke til hvilken Bog) om Sygdommens Høide, vedbliver
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han: »Universitetet og den latinske Skole maatte formedelst
Sygdom opgives fra St. Laurents’s Dag til Fastelavn. Men at
Pesten endnu vedblev at herske i Høsten, sees af det consilium prophylacticum antipestilentiale, som Peder Kaptain, Kon
gens Livlæge, skrev til Kjøbenhavns Borgere« — og i en Note
anføres: scriptum in Halsness die Mercurii post Samaritanum
Anno 1550 (skal være 1553). Hvorfra Forfatteren har hentet
de to Terminer om Sygdommens Varighed, seer man desværre
ikke, og kan altsaa heller ikke bedømme deres Værd. Men af
hele Sammenhængen seer det ud, som om Forfatteren mente,
at de to Terminer laa i samme Aar, og at Universitetet atter
havde optaget sin Virksomhed efter Fastelavn, skjøndt Pesten
endnu varede om Høsten. Men det maa vistnok forstaaes helt
anderledes. Ere de to Terminer rigtige, kunne de ikke ligge
i samme Aar. St. Laurents’s Dag ligger i Høsten (10de Aug.),
og »til Fastelavn«, maa altsaa være til Fastelavn i det følgende
Aar 1554. Dette har F. V. Mansa overseet, og polemiserer
endog mod Stephanius, der omtaler en Pest 1554. At Pesten
begyndte ved Midsommer 1553 veed man bestemt fra andre
Steder. I Fortalen til: »En Præseruatiue oc foruaring mod
Pestelentze screffuit aff Doctore Petro Capitanio til Københaffns
indbyggere. Och der hoss for en indgong oc beslut en Aan
delig Recept oc Præseruatiue, som Doctor Petrus Palladius
haffuer tilhobe screfiuit aff den Hellige scrifft mod Pestelentze«,
dateret »den Tissdag nest faare S. Michels dag, Gudz Aar«
1553, hedder det udtrykkeligt, at Pesten har raset »i dette
hele fierding Aar«. I August forlægges endvidere Hoffet fra
den pestbefængte By; cfr. et Brev fra Chr. IH til Raadet i
Lubek, dat. Følleslev 24. Aug. 1553, hvor netop Pesten anføres som
Grunden dertil (Hubertz Aktst. til Bornholms Historie p. 187.).
At Pesten har varet ind i det følgende Aar bliver til Vished, naar
Brevet II, dateret 2den Torsdag i Advent, omtaler Pesten som
herskende endnu, omend »formildet«. Ja Hoffet holdt sig
endog borte fra Hovedstaden hele Aaret 1554; idetmindste kjender man ingen Breve udstedte fra Kjøbenhavn før
i Mai 1555 (cfr. Regesta diplom.). Naar endelig Peder Kaptains Skrivelse af Mansa er anført med en latinsk Titel, saa
har den gandske vist en saadan i Bartholins cista medica pag.
12; men en saadan har den ikke havt fra Forfatterens Haand.
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Hvorledes det staaer til med hans Forfatterskab, oplyser Peder
Plade i anførte Skrift. Det hedder der, at »Peiter Capiten«
— som under Sygdommen var langt borte fra den ulykkelige
By, i Halsnes — »haffuer screffuit en stor oc merckelig Bog
om Pestelentze« (som Ingen dog kjender og rimeligvis heller
aldrig er kommet frem), og at han deraf har gjort et Uddrag
og sendt det til alle Prædikanterne i Byen at læses op af Prædikestolene. Det er dette Uddrag, dateret »Halsniss Onsdagen
eliter Samaritanum, Aar 1553«, Plade har ladet udgaae i Tryk
ken med sin egen Indledning og Slutning, og derfra er det
senere optaget og oversat paa Latin hos Bartholin.
Om Sygdommens Styrke taler Peder Plade et Par Steder,
som jeg skal tillade mig at anføre. Pesten har raset saa liart,
hedder det Fol. As, »at her er allerede døde vdi saa kort en
tid, flere end sex hundrede Menniske vden de som bleffue
Begraffuede aff deris Forældre, som de mene skulle vel være
fire hundrede, at der skal vel være it Tusinde døde til denne
dag, Samme Ild siger ieg begynder nu at udsprede sig alle
vegne omkring her i Landet, i Skaane oc andersteds«. Og
Noget efter (Fol. Cs) hedder det: »Ere de glade aff det spectakel, de saae igaar, fire paa en Ligbar, Oc sexten i den ny
Kæregaard foruden de andre, som bleffue begraffne i Byen i
gaar ved tredue personer oc flere som vaar den Mondag nest
faar S. Mickels dag«.
Om Slotsbygningen i Kjøbenhavn, som omtales i alle tre
Breve, har man andresteder ikke mange Oplysninger. J. Lau
ritsen Wolf omtaler vel i sin Encomion Beg. Daniæ pag. 145
en Om- eller snarere Tilbygning til det gamle Slot 1554; men
det er saare dunkelt. Og Pontoppidan har, næst at henvise
hertil, kun et Uddrag af et Kongebrev til Peder Godske, dat.
S. Mortens Dag 1553, der maa være Svar paa det her under
I. anførte Brev. Et Par Oplysninger til enkelte omtalte Ting
og Begivenheder, har jeg anført som Noter under Texten.
De originale Breve findes i Samlingen af Adelsbreve paa
det store kgl. Bibliothek, skrevne med en smuk, tydelig Haand;
men Brevet 11 er saa medtaget af Tiden, at det snart ophører
at være læseligt.
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1.

Wenliig kierliig helBenn altiid forBentt mett wor Herre
kierre Corfiitz Synderliig gode wenn, nest aldt kierliigenn och
tiilborliger thacksiigelBe for møgett gott giiffuer Jeg teg kierligenn tiilckiennde, och som teg wdenn thuiffl er før beuest,
att kong. matt. minn naadige herre nw haffuer sendt meg thw
tU£L hamborger 011 tiill mitt behoff ij minn wanførBell och
sckrøbelighedtz thiidt, Saa haffuer Hans kong. matt. ther hos
schreffuedt meg tiill, att om ieg end allerede worre Saa tiilpaas, att ieg gade nogett wandrett, tha schulle Jeg dog icke
drage tiill kiøpenhaffnn for thend Leijglijghedt, seg ther begiiffuer mett pestelentz. kijerre Corfiitz saa er minn kierliige
bønn tiill teg, att thw wiilde well giørre och paa minne wegne
gandske ydmygeligenn gierne betacke kong. matt. for samme
Hamborger øll och for hans Kong. Matt3 gode fromme schreffuelfie, som hans naade baade tiilforne och nw gunsteligenn
haffuer ladett meg tiilschriiffue, siidenn att ieg er komenn
wdj thenne sorig och sckade. Jeg forhober nw nest gudtz
hielp, att ieg snartt kommer tiill minn førlighedt igenn, Endog
att Saaritt endt nw icke er tiilhellett. Saa well ieg och Rette
meg epther kong. matt^ schriffuelfie (ij the maade) icke att
drage tiill kiøpenhaffnn, før end thedt nogett stiller sig mett
pestelentzen, saa well som ieg plictigenn Bør att giørre ij alle
ander maade, hans naadis kong. Matt® welge aff minn yderste
formouge mett enn godt Flitiger wellighedt. kierre Corfitz Saa
thesligeste indholdere och forbemelte kong. matt® schriffuelBe,
att ieg schulle strax schriffue hans naade tiill, om ther wor
døde nogenn aff hans Kong, matt® arbetzfolck enthenn paa
landett heller paa sckibenne, Saa sender Jeg teg her indelugtt
ett Regiister1), huor mange Bomm er døde ij thenne pestelentzie aff slotz folck , arbedtz folck, Bodtz mend skiibbygher
paa holmenn, som same sedell wiiderre forclarrer, och døde
firre aff thennum ij thenne wge nest forledenn, the thuo wor
hoffmend tientte paa slottedt, thend threde wor slotzfougedens
suendt, thend fierde enn kelderdreng; och paa thedt att kong.
matt. maae wiidett, huorledis thedt stiller Beg ann ij Byenn
med dødenn, tha sender ieg teg paa thuende indelugtt Regi*) fiudes ikke, ligesom intet af de senere omtalte.
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stere, huor mange ther er døde och begraffuenn ij thesBe neste
forledne xiiij dage mett predicantheres widsckab. Sammeledis
kierre Corfitz schriffuer kong. matt. meg tiill, huorledis att
koenn och Pinckenn icke endt tha wor komenn for kolling, Saa
giiffuer Jeg teg kierligenn tiilkende, att Ther kom enn bodtzmandt fran same sckiib, wedste och kunde siigedt for santt,
att the same thuo sckiib laae for høneborig viij dage siidhen
och kunde icke komme lenger for windenn. Jørgenn stuthinn
mett thend fyrre Jach, hånd førrer, och thisliigiste enn andenn
gameli fyrblasBe, ladt mett sthiwedt, the løbe for syndenn om
Landett, och the løb fran kiøpenhaffnn ij fredt dags, dog att
the mer endt ij 8 dage haffde liett och ingenstedt kunde
komme for winden schyldt, och hans kong. matt® schriffuer
att welle wiide allehånde leijglighedt, huor tiillgaaer ij byenn,
paa slottedt, och anderstedtz, tha døde ij denne wge thuende
naffn kundige borger, som wor Anders hallager och mester
kortt barsckierre, som boede wedt strandenm Jeg haffuer
dellett the sckiips themermendene ij thuende parther, halffparthenn hos mesther anders, och andenn halffparthenn hos kolthermandt, och the schulle, huer for seg, mett sijtt Selsckab
Bygge paa kong. matt® sckiib før endt paa foraaritt, hues ther
behoff giørris, Att thømbre paa thennum, the haffue nw, før
end Jeg lodt sckielle thennum adt, braedt saltholckenn och
lagdt nytt Offuerloff ij Daffuedenn, Saa the nu ij lige maade
schall hielp the andre alle samentt, huor behoff giørris, eptherhandenn. Jeg haffuer end nu her tiill dags haffdt Claus thømermann seluif ottende staaindis stedtz for slottedt och haffuer
huggitt paa thedt thømer tiill husbygningenn, dog haffuer Jeg
forstaaedt, att the icke nu well hugge lenger end tiill Stj morthenns dag. Jeg haffuer och xij kalckslaer staaindis for slottedt,
som støber kalck ij forraadt, och vij Snedckere arbeijde tiill
bygningens behoff, och iij sthenhugger, och haffuer Jeg ladett
Samelle mursteenn hiemm allerede ij forraadt en tirre hundertt
tusinde baade aff tegl gaardenn och anderstedtz. Jeg haffde
Mesther niels kong. matt? murmesther offuer ij sckonne hos
her peder schram om thend huggennstenn, Bom hånd tiilfornn fick schriffuelBe om att lade hugge tiill en windelsteenn
och mester niels siger, att mand kand beckome thennum lange
och sthorre nock ij kuldenn paa thend stedt, Bom kong. matt.
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seluff lodt opfiøge, och endog att her peder schram tiilforne
schreff meg tiill, att hånd strax wiilde lade thennum hugge,
tha bødt handt meg siidste gang tiill mett mesther niels (och
icke schreff), atth handt icke wiilde lade huggenn før endt paa
foraaridt, huilckett mesther niels siiger, att thedt well tha
falde for møgdt sildiig medt samme steenn, och siiger, att
mandt kand well lade huggenn ij winther. Thij wor mesther
niels begierindis kong. matU schriffuelfie tiill her peder schram,
Saa handt strax ij winther lader hugge samme sthenn, att
mand icke paa foraaritt schulle forsøme bygningenn epther
samme steenn, Mesther Jacob byggemesther kandt sige kong.
matt., huor Mange ther sckall hugges, att thedt kunde settes
wdj thedt breff tiill her peder Schram. Jeg well ncst gudtz
hielp bestille Mursteenn och kalck nock. kierre Corfitz ieg
wiilde giernne haffue wedebreff att lade hugge ij winther,
thij beder ieg teg gierne, att Jeg kunde faae thennum epther
thenne indeluct Sedell etc. kierre Corfitz wilde thw well giørre
och giiffue kong. matt. thesfie erinde tiillckende, hues teg
lefft och tiill welge kand werre, well ieg altiid gierne giørre.
her mett teg gudt aldmegtiste Beffallindis. Schrefluett paa
høringsholm Thorsdagenn nest for martinj anno dni 1553.
Peder
godscke.

Uden Udskrift1).

2.
Wenliig kierliig Helfienn altiid Forfientt mett wor herre
kierre Corfiitz Synderliig gode wenn nest aldt kierligen och
tiilbørligenn thacksiigelfie for møgett gott, hues ieg giernne
Forschylde well, giiffuendis teg wenligen tiilckiende, att nogenn
føije thidt Sidenn forledenn kom meg tiilhande kong. matt?
schriffuelfie, indeholindis, att Jeg schulle forschiicke mester
niels murmester offuer tiill helsingborg mett Kong. mattX breff
tiill her peder Schram om nogenn Stheenn att lade hugge tiill
Enn wiindeltrappe ij thend bygning paa kiøpenhaffnn, huilckett
ieg Strax giorde, saa kom hånd och strax tiilbage igenn mett
her peder Schrams wndschylding och ett breff, teg tiilschreff’) Cfr. Udskriften paa følgende Brev.
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uett, thedt ieg nw sender teg, huor aff thw wiiderre forfarindis worder, huor ther om er; Thesliigeste lydde och samme
bemelte kong. matU schriffuelBe, att ieg schulle schriiffue hans
naade tiill, hues som wiilde behoff giørris tiill thend bygning
paa kiøpenhaffnn ij for aaritt. Saa wedt Jeg paa thenne thiidt
inthedt Synderliigenn ther tiill fattis wdenn wogenskudt, glas
och bly, och kong. matt. Sagde tiill meg, att thedt wor bestellet
mett Sander leyll; ther for schreff ieg hannum tiill nogell faae
dage seden ther om, tha fiick ieg hans schriiffuelBe tiilbage
igenn, att hånd fiick kong. matts beffalling att bestyrre jM
wognsckudt, ther aff hafTde hånd ladett leffuerre paa kiøpenhaffn
; thedt andett halue tusiindt kulle (sic!) komme mett
thedt første paa foraaritt, och schreff ther hos widerre, att
hand ingenn befalling haffde faaett huerkenn om glass eller
blye. kierre Corfitz Saa wiilde thedt nw werre høij thiidt att
bestelle Samme glasB och bly, hues thedt icke er bestellet
tiilforne; thij att paa slottett er inthedt glasB och icke wdenn
x eller xij sckiipdht bly, och thedt kand icke diertt forslaae, och
om saa er, att mesther Jacob Bygemesterenn tyckes, att ther
icke er wognsckudt nock ij thedt thusind, som er bestelledt,
tha wiilde the och bestelles wedt thiide, saa mand icke sckulle
fattis, nar mand bedst behøffde. kierre Corfitz Jeg haffuer
epther kong. matU schrifftliigenn -Befalling forsckiickett mester
Claus thømer mandt tiill Soer Closter att lade hugge the kro
gede thræ tiill bygninngenn epther kong. matt8_ breff, som hånd
fiick mett seg tiill abbedenn, att thw wiilde ther for giørre
well och flye mester iacob Byggemestheren breffue mett Seg,
Saa att hamme thømer maatte bliffue førdt tiill kiøpenhaffnn etc.
Sameledis fiick ieg och kong. matU schrefftligenn Beffalling,
att Jeg schulle strax wdsckijcke thedt fremede folck, som kom
aff Engeland, her wdaff Riigett indt wdj tydsck landt, anthenn
tiill Siøs eller offuer Landt, Saa haffuer Jeg nw ladett sekaffe
thennum sekiibe, Saa the er komenn tiill Siøs, saa ner som
xiij perBoner, gamble Siuge och Sckrøbelige, Bom icke kunde
tholle att werre tiill Siøs, the bleffue sckiickede wdt offuer
Landt, och mett thennum enn aff minne thiennere epther kong.
matt8 schrefftligenn Beffalling att fordre thennum wdaff Riigett
tiill thedt bedste; och er end nw tiilbage igenn ij kiøpenhaffnn
aff samme folck fem siuglige quinder, som gaae paa fallende
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foede och kunde for ingenn dell komme nogenstedtz. Thennum bleff tiilstedt Epther Doctor peders Raadt att mwe bliffue
ther ij byenn tiill the Erre forløst, och the samme haffue hos
seg tiilhobe viij børnn, dog haffue the giortt sterck forplictinge,
att the sckall ij alle maade holde seg stille; thett bleff forhuldenn alt thedt folck, om the wiilde affstaae therris menning
och forsett, wiilde kong. matt, wnde thennum att bliffue her ij
Riigett, epther som kong. matt. meg. tiilschreff. Tha xvor
ingenn Eblandt thennum alle, som wiilde affstaae wdenn alleniste enn mand, Som er enn sckoemagere, thend bleff ther
epther doctor peders forbønn, epther att hand hannum forhørt
haffde. Sameledis haffuer Jeg wdj lige maade saa bestellett,
att Saa mange wdaff Samme folck tiill helsingør komenn wor,
erre och mett the andre wdsckiickede, Saa ner som enn lerdt
mand døde ij helsingør for viij dage siidenn. kong. matt,
schreffuer meg och saa tiill, att ieg schulle schreffue hans
naade tiill, huorledis thedt seg begiiffuer mett thend farlige
thiidt och pistelentie leijglighedt ij kiøpenhaffn, Saa er thedt
gudt werre loffuedt formildett, epther som att thw haffuer att
forfarre wdj thesfie indelugtt zedeller, som er wpschreffne,
huor mange ther er døde ij neste forledne iij wgere, att thw
wiilde thennum forleslJe kong, matt.; haffuer och kong. matt,
schreffuelt meg tiill, att hans kong. matt, wiilde wiide, huorledes minn egen leijglighett seg begiiffuer mett minn schrøbelighedt
och bennbrudt, saa tacker ieg gud aldmectgte och saa kong, matt.,
att thedt bedres huer dag mett meg, dog att Jeg eij wiiderre kand
komme, end Jeg ligger och sider stedtze wedt sengenn, Forhobendis nest gudtz hielp, thett bliffuer well Snartt gott, endog
att thett er gandscke Suartt och langsompt for meg. kong,
matt, schreff meg och tiill om enn springe brønd1), Som Jeg
schulde Anamme aff hans naadis arckelie mester och forsckicke
tiill hans naade, om thend worre Ferdiig. Saa haffuer Jeg
ther om hafftt mitt budt hos arckelie mestherenn, tha IJiiger

’) En Skrivelse til Peder Godske af dette Indhold findes i Tillæget til
Krag: Christian IIl’s Historie pag. 122. Der handles rimeligvis om den
store Fontæne, der fordum prydede Slotsgaarden paa Koldinghus, som
og Fyhn antager i sin Beskrivelse over Kolding pag. 30. Anm. 2 og
som sees paa Afbildningen Plan V.
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hånd, att thend icke end nw er ferdiig, dog well hånd giørre
thend Rede mett alderførste; thedt snareste Jeg kand thend
beckomme, skall ieg wforfiømeligenn for sckiicke thendt tiill
hans kong. matt. kierre Corfitz Saa flick ieg och ij neste
forledne dage kong. matt? breff, att for thendt farlige thiidt
sig begiiffuer wdj kiøpenhaffnn, schulte Jeg mett flidt forhandle
thett Saa mett Johann guldsmedt, Att hånd gaflue seg ther
frann Byen, och ieg schulte forsckaffe hannnm enn werelße
nogedt nær hos Seygermagerenn, som hånd er tiill Farum, paa
thedt att the kunde thes bedre och snarre tiilckomme att ferdiigedt giørre hans kong. matf? Segeruerck, huor epther ieg
strax endelig haffde bud epther hannum, thesligeste epther
Segermagerenn, Saa the baade kom hiid tiill meg, och ieg
strax handledt mett Johann epther kong. matt? beffalling, tha
wndschylditt hånd seg, att hånd icke kunde komme aff Byenn
for the armes schyld wdj helligest husß, for thij att peder
iensen Borgemester, som er mett hannum ij thend Beffalling,
icke er hiemme. dog er hånd nw strax ij dag mett Staffenn
Segermager offuer ens komenn, Saa att the welle mett alder
største flidt, som thennum mueligtt er, giørre samme seger
uerck saa ferdiigtt, att kong. matt, och alle the, som thes
forstand haffiie, schulle kunde see och forstaaedt, att the haffue
thedt Rett giortt, och Johann guldsmedt strax haffuer wnderwist staffenn Saa møgett, att hånd siiger seg att haffue aldellis
nock att arbeijde ij enn monnidtz thiidt, och hånd well dog
Jeffnnlige hos hannum och beflitte seg ther wdj, Som bandt
bedst kandt och mueligtt er, och thesligeste Siiger staffenn
sig och att welle giørre ther paa sijtt arbeijde och kunst thedt
yderste, hånd kandt. dog the beclage seg, att thedt nw er
kortte och mørcke dage och dunckell wederliig, och the kandt
inthedt arbeijde, forudenn att thedt er Clartt weder, tha welle
the dog warre thiidenn thedt alder flitigste, the kunde, huer
paa Siitt arbeijde1). Jeg haffuer antuorditt Johan guldsmedt

1) Dette Seyerværk, der laa Kongen saa meget paa Sinde, maa have været
et stort, anseeligt Kunstværk. Det Indtryk faaer man idetmindste af
et Kongebrev af Fr. Il dat. Odense 16 Dag febr. 1559 til Mogens Gyl
denstjerne paa Kjøbenhavns Slot, hvori det hedder, at han skal ud
ruste det blekingske Skib, som ligger for Slottet, hvilket han har
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the iiij lodt guldt och ij marck søluff, kong. matt, sckiickede
meg, Som handt schulle haffue, och haffuer ieg antuordett
Segermagerenn thett lille seger, Bom kong. matt, sende meg,
och hand siiger seg att welle ferdige thedt mett thedt Snareste
hand kandt, endog att baade iohann guldsmedt och staffenn Se.
sagde baade, att ther som Kong. matt, well Sckiicke hannum
Sligtt och anditt att giørre, tha well thedt forsingke paa therris
rette arbeijde, som the haffue fortagett paa thendt Rette Sevgerwerck. kierre Corfitz fick ieg och kong. Matt? schriffuelBe,
att ther Bom ieg icke haffde tiilforne forsckiickedt hans naadis
Rendetyg och stecktyg aff kiøpenhaffn, tha schulde Jeg end
nu thedt giørre. Saa giiffuer Jeg teg kierligenn att wiide,
thedt ieg wdj the maade Rettede meg epther kong, matt®
beffalling och lodt strax samme tyck baade Rende tyg og
stecktyg førre tiill Ebeholt och schreff mett Harnskieknecten om wnderholding tiill Seg Seluff andenn aff Christopher
trundsz; nv\ ieg fiick paa ny schriffuelBe ther om, tha bleff ieg
tiilBinde och haffue harnske knectene hiidt tiill meg frann
Ebelholt att Siige thennum, att the schulle tiilthencke att holde
thedt Rentt och ferdiig, huilckedt ieg och strax giorde; tha
siige the, att thedt er smugtt Rentt och ferdiigtt, och the haffue
thedt wphengtt ij ett Smuct sckorstens Camer, ther haffuer
thedt hengt stedtze siidenn strax epther kong. matt, wor
dr[a]genn aff Abramstrup, och the haffue ther gott wesBen tiill
samme tyg, the haffue och baade weritt stedtze ther hos tøigett, siidenn thedt kom thiidt. om the Raabucke tacke, som
kong. matt, schriffuer epther, ther tiill haffuer ieg nøglen wdj
minne egne giemme paa slottedt, Saa ieg icke kandt well
komme tiill att beckome samme bucke tacke, før end Jeg
seluff kand komme tiill Slottedt, om kong. matt, wiilde Saa
lenge werre ther mett tiilfritz. Jeg haffuer epther kong, matt®
schriffuelBe ladett handle mett mesther Jørgenn Sangmesters
høstrw om the sangbøger hannum tiilhørde, tha well hun icke
foræret sin Moder »og siden der indskibe det store Sejeruerk, som
mester Johan Guldsmed gjorte; desligeste den Jern Kackel 011‘uen, som
vii have standende der paa vort Slot Kiøbenhavn udi Hertug Hanses
Kammer, og samme Skib atterdige til Kolding.« Tegn, over alle L
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sleppe thennum, medenn hunn sagde seg att welle foruare
thennum, och seluff anttworde kong. matt, thennum, tha
haffuer Jeg ther paa ladett hende tiilsiige, att hunn schall
tiilthencke att holde samme bøger forborgene, att ingen beckomer thennum att wdschriiffue, hunn haffuer antwordett frann
seg alle kong, matt? sangbøger tiill Slotzreffuerenn (sic!). Jeg
well strax paa mandag eller thisdag lade aff Ferdige Jens guldsmedt mett kong, matt? sølff kande och søluffbeckenn tiill kong,
matt., och well Jeg Saa lade mitt egenn wesBe bud følge hannum, som och schall epther kong, matt? schreffuelBe førre
nogett sckiips Redsckaff, beg, thierre^ glaB och andett tiill
CollinghusB. Jeg fick och kong, mattj schreffuelBe, att ieg
schulde Sende nogenn deller iiij eller v tylther tiill Colding,
nar her bliffue nogenn sckib eller sckude fangelig, som wiilde
thidt henn, ther mett well Jeg Rette meg epther kong, matt f
wilge och beffalling, thedt første ieg kand faae nogen sckiib
eller schude, thiid will. Jeg fiick och kong, matt? schriiffuelBe,
att ieg schulle lade tiill Røste Daffueden eller ett aff the andre
sckiib, huelkett meg tyckede bedst werre att bruge tiill Island
paa foraaritt, Saa hafluer Jeg ther om beraadslagett meg mett
pouell huitfeld1) och sckiiperenn, tha Siiger the att welle hel
ler haftue gabriell endt daffuedt, och thend er stor nock och
Ringerre tiill Beckostning, dog att ther paa schall nogett først
bygges och flijes anderledz, huor for ieg strax haffde theus
prydtz och kolthermand her Hos mig och befalledt thennum
att lade ferdiige giørre baade dauett och gabriell paa kong,
matt? egenn gode behage, Huilckett hans naade well bruge aff
thennum paa samme ReijgBe, och thesligeste haffuer Jeg och
befalledt thennum att lade ferdiige the andre kong, matti skiibe,
om saa er, att kong. matt, well bruge thennum nogenstedt paa
foraaritt. kierre Corfitz Som Jeg tiilfornn schreff teg tiill, att
tiill kong, matt? sckiib wiilde fattis j sckiipdht hamp och Cabelgarn, och ieg fick ingenn Suar tiilbage igenn, huor ieg thed
schulde faa, Saa haffue nw theus prydtz paa ny tallett meg
*) Paa den Tid satte Islænderne og Hamborgerne der sig op mod de kjøbenhavnske Borgere, hvorfor Povl Hvitfeldt sendtes med kongl. Fuld
magt derop. Cfr. Finni Iohannaei hist, eccles. Isl. II. 338.
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ther om tiill, thij beder ieg teg gerne End nw som tiilfornn
att thw welt well giøre och giiffue thedt kong. matt. tiilckende,
att Jeg paa enn Andenn thiidt kunde werre wndschyldiigett, att
ieg haffde betimelige nock tiilsagtft, och thw wiilde flye meg Suar
tiilbage igenn, huor ieg schall bekome samme hammp och
Cabbelgarnn. kierre Corfitz er thend gamble fyrblasfie, gud
werre loffuett, mett stor nødt och farre hiemkomenn och haffuer
inde vij lesther Salthedt fusk, huilckett Som well lidet forsiae
baade paa slottedt och paa sckiibenne och till saa møgett arbitzfolck, som paa foraaritt er formodendis; thij beder ieg teg
gerne kierre Corfitz, att thw wiilt well giørre och bede kong.
matt., att hans naade wiilde bestelledt mett Jørgenn Renttmester, att ieg tiil hans naadis behoff maatte end faae viij eller
x lesther Salltfisk, thij mand kand icke beckome hannum her
mett mindre end mand sckall giffue vj eller vij m^ for thøndenn, och ieg wedt, att thett er icke kong. matt8 gaffnn att
kiøbenn her saa dyrre, epther thij mand ther kand faae bedre
kiøb. Jeg well well seluff lade schiib henthenn hiid, dog ieg
først maatte faae gode Suar, huor Jeg kunde faa samme fisck.
kierre Corfitz andett Synderliigtt wedt Jeg icke paa thenne
thiidt att SchriifTue teg tiill, wdenn att thu wiilde well giørre
och haffue thendt wmag att giiffue kong. matt. thesBe huerff
paa minne wegne tiilckende och sige hans kong. matt. mett
tacksigelfie minn plictige gandscke wellig thieneste mett flidt aff
mijnn yderste formoue till hans naadis kong. matt8 gaffnn och
forladt meg, att Jeg Saae mangfoldigenn besuerger theg mett
min schriffuelBe, huor Bom Jeg wdj noger hande maade kand
thiene teg nogett tiil gode, wilge och welfartt aff minn Ringe
formue, well ieg lade meg befindis throlligenn wellig tiill, lier
mett teg gud Befalliindis Schreffuett paa høringsholm anden
torsdag ij aduent Anno d^ 1553
peder
kierre Corfitz sender jeg teg ett
godscke
breff, Sander leyll sende mig, som er
kong. matt. tiilschreffuett.
Udskrift: Erliig och welbyrdiig mandt G. wulfeldt tiil Coutzbølle, kon lige
lig Matt» Secreter sijn synderliig gode wenn wennligenn tiilschreffuett.
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3.
Stbormectugiste Furste Alder kieriste Naadige herre och
Honning giiffuer Jeg etthers kong. magtt. gandscke ydmygeiigenn tiilckiende, att epther etthers naadis schrefftligeim Be
falling, som meg ij neste Forledne dage er tiilhande kommenn,
Haffuer Jeg mett Christopher thrundßenn ladett offner Regne,
huor møgenn Fettallie, som well behoff giørris tiill alle etthers
kong. matt8 Orloffs sckiibe forudenn the Sckiibe, som Etthers
naade well bruge tiill Islandt och norge (paa enn iiij monnitz
thiidt). Saa sender ieg etthers kong. Matt, her hos ett Clart
Regiister paa huor møgett folck, som ij thett mindste well
behoff giørrs paa alle etthers naadis orloffs sckiibe, som nw
her ij haffnenn tiilstede ere, forudenn the som schall bruges
tiill Island och norge; thesliigeste paa huor Møgenn Fettallie,
ther well behoff giøris tiill thennum, huilckenn etthers Kong.
Matt, kandt lade etthers Naade forlesße och ther wdaQ* ydermer
Forfarre om thendt huerff. och somm etthers kong. matt.
schriiffuer meg tiill, att ieg schall lade støbe the meste felt
slanger, helle Slanger, halffue Slanger och dubbelte Falckonether, som mand kunde mest affstedt komme, huilckett Jeg
haffuer Strax bestellet, och epther etthers naadis schriiffuelße
befailett mesther lauritz bøsBestøber och antuordett hannum
the sckabluner paa lodenne, som etthers naadis Arckelimesther
lick meg, och hand haffuer sagdt seg at welle strax giørre the
forme, ther tiill schall bruges, och beflitte seg ther mett epther
etthers kong. matt8 welge etc. Alder naadiigeste herre som
etthers naade schriiffuer meg tiill om alle etthers kong. matti
orloffs sckiibe baade storre och smaae att lade ferdige giørre,
och om ieg kunde her beckome nogenn, sckiipper, styrmenndt
och bodtzmendt, ßom ther tiill kunde thienne, att Jeg tha
schulle handle mett thennum paa etthers naadis vegne, Saa
well Jeg plectigenn Rette meg ther epther, Saa nest gudtz
hielp schall samme sckiibe bliiffue Ferdiige giortt thedt alder
første mueligtt kand werre, och om Jeg kand beckomme nogenn
folck her, saadanne som kunde thienne paa Etthers naadis
orloffs sckiibe, tha well Jeg handle mett thennum paa etthers
kong. matti wegne etc. Thesliigeste Er meg och nw tiilhande
kommenn etthers konge matt® schriiffuelße om thenne husbyg
ning her paa slottedt frann thett ny husß och tiill kiøckenDanske Samlinger.

III.

ß
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gafflenn, att etthers naade wiill haffue samme hus forhøijgett
paa murenn enn wonning høgre endt som tiilfome och wnder
sliigtt ett sperr som thette andett nye husß er, att Jeg ther for
schulle først lade forfarre, om grundwallenn och thendt gamble
mur kandt tholledt att forhøijges, saa thedt kunde haffue biistandt.
huor epther Jeg nw strax haffuer ladett Mesther Jacob byggemesther och mesther niels murmesther thedt forfarre, och the
thedt forhøgtt haffue baade paa grundt wallem indenn och
wdenn Saa well ij kiellerne och anderstedtz paa samme gameli
mur, tha siige the att thendt er fast nock intill Sallenn, och
saa siiger mesther Jachob, att ther som samme husß schall
Forhøijges, tha well thend gamble mur affbrydes intiil gulffuedt
ij Sallenn, forthij att hand er møgett forhuggenn mett windue,
och er ther aff for suack att bygge paa, och hand siiger, att
mandt tha kunde schiude nogenn stercke bielcker indt wnder
Sallenn
thennum mett stercke murancker forbinde ij
murrenn, att mandt Siidenn maae tryggeligenn forhøghe samme
mur, och paa thett att Samme bygninng maae bliiff alting
sckiickett epther som etthers kong. matt. thedt haffue welle,
och etthers naade kandt thes bedre och wiiderre forfarre aldt
leijglighedenn om bygningenn, Tha er mesther Jacob och Jeg
saa tiill Ens wordenn, att hand schall drage her aff paa mandag
och idelige Reijgße, saa hand kand werre paa thisdag att afftenn
hos etthers kong. matt. tiill nyborg om windenn well føijge
hannum offuer belt, att hand tha personlig kandt ydermer be
rette etthers naade aldt leijglighedenn och anamme mett Seg
etthers kong. matt! welge tiilbage mett seg, huorledis etthers
Naade thett ther mett haffue well, att thett kandt bliiffue bygdt
och Ordinerit mett altingstt epther etthers kong. matti gunstige
welle och welbehage, och ther mett dog aldellis Inthett forßomett worde paa Arbeijdett thend stundt, bandt er hos etthers
kong. matt. etc. Alder naadige herre hues andre huerff, som
etthers naade schreff meg tiill att schulle bestille, schall wforsømellig sckiee, och bestillett bliffue epther etthers kong. matt?
Befalling och wdj alle maade lade meg findis wellig och wspartt
Etthers naadis ydmyge plictige throe thiener, som ieg pligtigenn
bør att giørre saa sandt meg gudt hielpe, huilckenn Jeg well
nu och altiidt haflue etthers kong. matt. Euindelige Beffallett
tiill liff och Siell mett ett languarigtt lycksallige Regiemente,
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Schreffuet paa Etthers naadis Slott kiøpenhaffnn Onsdagnn epther
reminisere Anno dn2 1555.
Etthers naadis
kong. matti
ydmyge plictuge
throe thiennere
Peder
godscke.
(vedlagt findes tvende Sedler, saa lydende):
Jeg haffuer antuordett knudt alßenn timende styckerAscke
Flader som etthers kong. matt. schriiffuer epther etc.
Alder kierreste Naadige herre Jeg haffuer lade Ferde paa
etthers naadis sckiib bondenn och ladett forbedrett thend ij
bondenn mett ny Jernn, thij ther wor møgett aff the gameli
Søm forderffuede aff Røsth och lader end nw daglige arbeijde
paa thendt, Saa Jeg forßeer meg att faa thend ij Wandhett
igenn paa løgerdag nest kominndis, Saa thendt schall bliiffue
Ferdiig om viij dage, och schall the andre etthers kong. matt?
orloff sckiib altingeste bliffue Ferdiige giortt och werre tiill
Rede, Saa thillige etthers naade thennum Bruge well etc. datum
vt in literis.
Udskrift: Høgbornne Furste oc Stormectugste Herre her Chriistiann,
Danmarckis norgis wendis och Göttis Konning, Hertug vdj Slesuig, holstenn
Stormarenn dytmersckenn, Greffue wdj Oldenborg och delmenhorst, mijnn
naadige herre gandscke ydmygeligenn
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Et Bidrag til Oplysaing om Stemningen i Norge i

Aarene 1786 og 1787.
Meddelt af Professor C. F. Allen.

Brevskriveren, Commandeur Frederik Grodtschilling, var Øverstbefalende
paa Frederiksværn Fæstning. De som ønske nærmere Oplysning om de Be
givenheder, nedenstaaende Brev berører, henvises til H. Wergelands udfør
lige Skildring af Chr. Jensen Lofthuus i hans Samlede Skrifter, VIII,
S. 151—311, og til Brevene fra Frederik Moltke og fra Laurids Smith i
Ludvig Daaes Skrift »Af Geheimeraad Johan v. Bülows Papirer.« Christiania
1864, S. 19 og S. 217-223.

P. M.
Af hans sidste Skrivelse dateret d. ]3 April, men som Jeg
formedelst Skipperens lange Reyse først bekom d. 28de, seer
Jeg, at det har været ham kiært, ved min Søns Brev, at faae
nogen Underretning, om disse fortredelige Norske Uroeligheder ;
at han anseer dem for farlige, og ønsker, at viide min Meening,
hvorledes ulykkeligere Følger kunde forebygges. Endskiøndt
nu min Mening derom ikke kan være af megen Betydenhed ; saa
dog da dette ikkun s er en particulair Correspondence, som bliver
imellem os, skal Jeg tilkiændegive ham mine Tanker.
Først ønsker Jeg, at man hverken maae ansee denne Op
stand alt for farlig, heller ikke alt for ubetydelig. Dersom man
anseer den alt for farlig, vil man maaske holde troupper og
Skibe parat i Dannemark, for at sende op ligesom i de Ber
genske Uroeligheder, om Tumulten skulde begynde paa Ny, til
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en stor og unødvendig Beskatning for Riigerne, som knap kan
bestride de Bekostninger de bør. Men dertil bør det aldrig
komme, da intet kan være meere skadeligt, det vilde afvende
Nationens Kiærlighed, denne en Regents Styrke, til Regiæringen,
naar de Norske saae, at man vilde bruge et andet Riges Magt,
for at holde dem i Ave. Faldt de da aldeeles til Desperation,
vilde vor Naboe, som uden tvivl har Øye paa vore Foretagende,
om ikke offentlig, saa dog hemmelig søge at føre sig dette til
Nytte, de vilde maaske da faae Anførere, og den Nationale
Milits, frygter Jeg for lod sig hellere decimere end skyde deres
Fædre og Brødre ihiel. Og endskiønt Kongen alligevel med
Magt kunde bringe dem til Lydighed (hvorpaa Jeg neppe kan
tvivle) saa vilde det dog ikke skee uden det heele Lands Ruin
og mange ulykkelige Menneskers Undergang. Kongen vilde da
regiære over en Ørk, og over nogle faae underkuede modtvillige Slaver, som vare i hiertet finsk og hadefuld imod Re
giæringen og Dannemark. Men hvilken Europæisk Konge kan
tænke oderint, dum metuant, og maaske var det ikke heller saa
ganske sikkert, da de altiid ved Leylighed vilde søge at afkaste
Aaget, og Landets Beskaffenhed og Situation kunde invitere
dem dertil. Det var desuden Synd at enfoldige Bønder, som
allene har giort Allarm (endskiønt deres Ufornuft har kommet
dem til at gaae viidere end de burte), fordi de have været for
urettede, skulde bringes til at fortiene saadan Straf, thi de
have jo bestandig høyagtelse for Kongen, og hans Befalning,
og har til dato endnu ikke udøvet saadan Vold at nogen er
blevet dræbt, hvilket Jeg anseer for en meget lykkelig Om
stændighed. Thi var ved General Diderichsens Expedition nogle
af Bønderne bievne dræbt, havde det giort Almuen forbittret
og Normanden er overmaade hevngirrig, og havde nogen af
Soldaterne faldet, frygter Jeg at Kongen ikke kundet lade det
gaae uhævnet af.
Men ligesom man paa den eene Side ikke bør ansee denne
Opstand for alt for farlig, saa bør man heller ikke ansee den
for aldt for ubetydelig; thi skiøndt at Bønderne nu ere roelige,
som deels er skeet ved General Diderichsens lykkelige Expedition, deels ved det, at det nu er Pløyetiiden, som de ikke kan
forsømme uden at de i Aar ganske vil omkomme af Hungers
Nød; saa maae man dog ikke troe, at det dermed bliver ganske
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stille, det er en Ild, som ligger under Asken, og vil ganske
vist bludse op iglen, dersom Regiæringen ikke antager sig
deres Sag. Nu lever han i det Haab, i følge de udkomne
Placater, at alting paa det nøyeste af Commissionen skal under
søges, og at han skal faae en prompte Justice, og Jeg veed,
at endeel forsamlede Bønder har sagt, Gud velsigne Kongen
og Kronprinsen, som vil skaffe os ret. Men bliver der intet
af deres Forventelse, eller det trækker saa langt ud i Langdrav
at de døe hen derover, kan man ikke viide hvortil deres feilslagne Haab kan drive dem. Man maa ikke ganske foragte
deres Bevægelser, eller af det som er passeret med Fogden
Dalils Utagelse [?], ganske slutte sig til Eftertiden; thi den gang
stoed de med hænderne i Lommen, de kan maaske beslutte at
giøre det bædre en anden Gang. Man maa desuden betænke,
at Bonden ikke giør saa accurat Calcul imellem sin force og
den man kan modsætte ham, at han stoler paa sit biærgede
Land, og paa at de Nationale Norske ikke vil skyde paa ham
(Man erindre sig Garden i Kiøbenhavn 1772, som meest bestoed af Norske) hans Nød vil tilsidst blive saa stor, at han
maae vove alting, hans Land grenser til Sverrig, og ligesom
Kornprisen er dyyr i Norge, saa er derimod i Sverrig (Jeg veed
ikke hvad Operation Kongen af Sverrig kan have giort) just til
Ulykke Kornet i denne Tiid i lættere Priis end hos Os. Ordet
gaaer derfor (skiønt Jeg ikke kan see hvorledes saadan Ud
vandring med Kone og Børn vil lade sig gjøre) at hvis de ikke
faae ret, vil de forlade deres fædrene Land og gaae over til
Sverrig. Hidintil, har allene Bevægelsen været i det Vestelige
Norge neml. i Christiansands Stift og i Øvre Tellemarken,
men breder den sig ogsaa ud i Guldbrands Dalen og i Østre
Dalerne paa Grænserne af Sverrig kunde det have betydelige
Følger, og hvo veed hvad der kan indfalde dem Nordenfields.
Det er sandt, der er sat en Commission af meget retskaffne Folk, for at undersøge Sagen, tvende af dem kiænder
Jeg selv, Stiftamtman Scheel og Etatsraad Colbiorensen, reedeligere Mænd og af meere Indsigt kunde ikke vælges, og give,
at Landet var fuldt af saadanne, saa havde Bonden vist været
rolig; Men har de fri Hænder, maae de ikke g&ae juridice til
Værks? Hvad tager det ikke for Tiid i Sager af saadan Mængde
og Vidtløftighed, helst naar der skal corresponderes? Dermed
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er nu gaaet l1/« Aar bort, uden, at Bonden har seet anden
Virkning, end et par Fogeder suspenderet, naar kan han da
vendte at see Enden derpaa. Denne Tumult vil altsaa ikke
lætteligen stilles ved at gaae juridice til Værks.
Men vil man kunde siige, dersom den hverken bør
stilles ved at bruge Magten eller jura, paa hvad Maade da?
Det maae Statsmænd best skiønne. Maaske om Kongen eller
Kronprinsen kom her op? Dog ney! De bør ikke komme førn
det heele Land kan modtage [dem med Glæde Skrig og Tak
sigelse for den Lyksalighed deres Naade og Retfærdighed
har tilveyebragt dem. Kongen og Prindsen er Nordmandens
sidste Resource, og hvad De beslutter ved Almuen er den
endelige Dom. Da det nu ikke feyler, at jo ogsaa Bonden i
nogle Poster klager over det han ikke bør, og derfor ikke i
alle Ting kan gives ret, saa vil han maaske om endogsaa
Kongen selv dømte i hans Sag, dog holde for, at han i nogle
Poster var blevet forrurettet. Og saadan Tanke maa han aldrig
faae om Kongen og Kronprinsen, som han maa have Tillid til,
som jordiske Guder. Disse tvende Personer, maae derfore Al
muen altiid kunde have at haabe til. Men hvad giorde man i
Rom, naar Staten kom i Uorden? Man valgte en Dictator, som
med en uomdskrænket Magt kunde bringe alting i Orden igien.
Er her ikke just det Tilfælde, hvori Kongen kunde give en
Mand af bekiændt Reedelighed, Forstand og Anseelse en uomskrænket Magt, til at handle og giøre alt hvad han fandt tienligt ikke aliéné til at tilveyebringe Roelighed, men ogsaa fuld
kommen Lydighed og Fortroelighed. Og hvo var bædre skikket
hertil end Prinsen af Hessen. Han har alle de Egenskaber,
som kan giøre en Prins agtet og elsket. Han er nøye forbun
den med det Kongl. Huus, han er af moden Alder, hans Ind
sigt som General og Nidkierhed i Hans Majestæts Tieneste har
forværvet ham alles Høyagtelse og hans Nedladenhed og be
synderlige Høflighed har indtaget alles Hierter; Normanden
troer i almindelighed, at han ikke kan faae Hug, naar Prinzen
af Hessen commanderer ham, og enhver Parliculair er saavis
paa hans Menneskekærlighed og Grund Godhed, at han troer
hans Lykke sikker i hans Hænder. Saaledes tænke de Norske
Militaire, og denne Tænkemaade har ogsaa udbredet sig til
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andre Stænder, at alle ønske, at han maatte komme herop.
En saa vanskelig Commission udfordrede saadan en Man, og i
Sandhed han vilde møde mange Vanskeligheder, først maatte
han skaffe Overflødighed i Landet, at Almuen ikke skulde omkome af Mangel paa Brød, han maatte indgyde dem saadan en
fortroelighed til Regeringen, at de kunde forglemme deres
Skyts Engel Lofthuus; Med Geistligheden vilde det ikke have
megen Vanskelighed, man beskylder dem maaske med Grund
for Giærrighed, men Bøndernes Godgiørenhed er nok ogsaa
mindre imod deres Præster end i forrige Tiider, overalt, saa
kunde Bønderne klage til deres Øvrighed, og som Jeg nu har
hørt, skal der ikke være uden Een, som de har noget retskaffen
at klage over. Med Fogder derimod og Skrivere vil det have
mere Vanskelighed; Thi de vil uden Tvivl i mange Tilfælde
have Medhold af Love og Vedtægter, og Bønderne endskiønt
høyst ubilligen behandlede og trykkede gaaer dog udentvivl i
nogle Poster for vidt med deres Besværinger. Eenten vil da
Bonden troe, at han ikke haver faaet fuldkommen Ret, eller
maatte endeel Fogder og Skrivere uretfærdigen behandles, og
da maatte man med rette sige Summum jus, summa injuria.
Thi de høyst Skyldige bør haardelig straffes, men for menne
skelige Forseelser, og hvori man allene har fulgt Vedtægter,
som i lang Tiid har faaet Hæv, bør en Mand ikke giøres
ulykkelig, men Grænser sættes for Ham i Fremtiden. Dog
var det maaske fornøden, at saadanne Folk, som Almuen dog
ikke meere kunde faa troe til, bleve forfløttede til andre Stæder.
Ligeledes vil det ogsaa være vanskeligt at dømme imellem
Bønderne og Kiøbmændene. Thi naar Man hører, at en Bonde
skal have betalt til en Kiøbmand 10 å 14 Rixd. for en Tønde
Rug, og 20 rd. for et Anker Dansk Brændeviin (saaledes gaaer
Ordet) saa er det forskrækkeligt, lægger man hertil hans For
tæring paa Veyen, da han maae føre det nogle Dages Reyse
paa hæste Ryggen, saa seer man læt, at han tilsidst maa løbe
Fare for at døe af Sult; Kiøbmanden derimod paastaaer, at han
ofte bliver bedraget af Bonden, naar han leverer ham sin Last,
og at han maae sætte sine Penge ud som paa Bomerie, da
han ofte maae give Credit paa 20 ja 30 Aar og undertiden
aldrig faae Betalning. Der hører derfor ikke allene en stor,
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fornuftig og elsket Mand til at bringe alting i Orden, men
dertil hører ogsaa megen civil Kundskab. En saadan Kund
skab som Geheimeraad Osten besider. Naar disse to store
Mænd vilde, som ikke er at tvivle paa, være fuldkommen
eenige, kunde de snart bringe Landet i Roelighed igien og
bringe Nationens forrige Hengivenhed og Fortroelighed igien
tilbage.
Men ligesom Kongen udentvivl vil finde for godt, at viise
Kongl. og faderlig Naade imod den almindelige vilfarende Hob,
og ikke fortørnes over, at de have besværget sig over Foru
rettelser, saa da dette er gaaet alt for vidt, og Maaden tilsidst
har været saaledes, at det har Anseelse af Oprør, saa maatte
vel ogsaa nogle af Dem, som blev overbeviist om, at have
været hoved Mændene til at ophidse den Eenfoldige, og have
forført dem til Oprøriske Skrit, straffes andre til Exempel, og
hvad Loftliuus angaaer, da enten hans handlinger ere uskyl
dige eller ikke, saa er han dog saa farlig en Person, at han
aldrig bør komme paa fri Foed igien.
Saaledes troer Jeg, at Landet for en Tiid vilde blive roeligt,
men bestandigt, er det dog neppe at haabe, da Grunden til
den fattiges Undertrykkelse ligger i vore fordervede Sæder og
vor Overdaadighed. Lehnsmanden vil leve som Foged, Foged
som Amtmand etc. Dersom da ogsaa Embedsmænd en Tiid
lang blive tvungne til at holde sig inden Grænserne, saa vil
de dog efter nogen Tids Forløb begynde at gaae den gamle
Vey igien. Thi Yppigheden maae holdes ved lige, det koste
hvad det vil, og den veed Jeg ikke Exempel paa i Historien
at nogen Regent har været mægtig til at hindre. Denne for
øger naturlig ogsaa vor Lyst til Rigdom, som Vi da søge at
erhverve om Vi ikke kan paa en retfærdig Maade, saa paa
hvad Maade Vi kan. Og i Sandhed de Fordeele Penge brin
ger med sig ere saa store, at man ikke maae undres over, at
saa faae have Moed nok til at imodstaae Fristelsen, da den
næsten allene tilveyebringer sin Eyere Anseelse, Ære, et fornøyeligt Liv og sætter ham i Stand til at forfremme sine Børns
Lykke. L'esprit des loix siger: Ekonneur supplée dans le
Gouvemement monarchique å la vertu républicaine, et y peut
inspirer les plus belles actions. Men naar Rigdom allene brin-
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ger til Ære og Æres Tegn ikke engang kan bæres uden
Omkostninger, saa bliver nok Summen af Ædle Handlinger
meget liden.
Friderichsvcem d. 2. Maij 1787.

F. Grrodtschilling.
P. S. Med faae Ord, hvad enten Undersøgnings Commisionen skal fremdeeles afgiøre Alting, eller Kongen skulde
finde for godt, at sende nogen Anden herop, saa synes det
fornemmelig, at komme an derpaa, at den eller han har frie
Hænder til at handle saaledes, at Roeligheden kan tilveyebringes,
med Sagernes, saavidt mueligt er, hastige Afgiørelse.
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En Klage over Universitetets Professorer fra Aar 1636.
Meddelt af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith.

I et Miscellanbind i den Rostgaardske Manuskriptsamling (Nr. 270, 4; tid
ligere i Peder Syv’s Eje), findes indheftet et af 4 Blade bestaaende Haandskrift, der
indeholder den nedenfor aftrykte, unavngivne Klage over forskjellige Mislig
heder i Universitetsprofessorernes Forhold til de Studerende i det 17de Aarhundredes første Halvdel. At Klagens Alfattelsestid med Bestemthed lader
sig angive, skyldes en Optegnelse af Peder Syv i Haandskriftets Rand, saaledes lydende: Liber famosus contra Profess. Theol. Hafnienses
A8 16361). Haandskriftet synes forøvrigt ikke at være meget yngre.

At tage bladet fra munden, det er:
Nødvendig angiffvende, alle oc en hver forstilled, |s]om2) haffver
siine børn dend geifi[t]lig øffrighed vdi [djet høylofflig academia
Kiøbinghafn betroet, med detz forlønning, de kand sig formøde[l],
med mindre pungen [kjand veye, eller slect oc gode venners
commendats [kjand vdrette noget:
Klarligen oc eenfoldeligen de eenfoldige til forvndring, de
skyldige til emendation vdgangen.
Summa rudes asini rerum fastigia scandunt,
Maximus hoc illis tempore venit honos.

1) En lignende Klage, men fra en noget senere Tid (1707), er aftrykt i
Mincrva for Juli Maaned 1786 S. 1—27 og i Nyerup’s Hist. stat.
Skildring af Tilstanden i D. og N. 3 Bd. 2 Halvp. S. 213—38.
2) Haandskriftet er paa flere Steder, og navnlig paa den inderste Rand,
temmelig stærkt beskadiget. De derved fremkomne Huller lade sig
imidlertid næsten alle med Lethed udfylde.
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Dend gandske studerende vngdom, som for hans kong.
may. rundelig munificentz til skoler oc kircker ere vdi denne
tiid til det høylofflige oc for alle celebrerede, moxen vdi dend
gandske Evropa, academi i Kiøbinghafn kommen, kand icke
nock hans kong. may. naadigste decreter, vdgangen til dend
studerende vngdoms store forfremmelse oc kirckernis eller Guds
ords propagation, vnderdaniste suspicere, lydendis, at en hver
studiosus, som er vnder Danmarckis oc Norges krune, skal sig
siin testification (attestation ellers gemeenlig kaldet) hos profes
sorerne i Kiøbinghafn forhverfve, hvorledis de ere i dend bi
belske skrift oc articulis fidej verserede, oc hvad gafver de
hafver paa prædickestolen, førend de noget kald lovligen maa
affectere. Hvil[c]ke saadanne hans kong. may. naadigste decre[t]er
oc vdgifne mandater mand aldrig nocksom [k]and lavdere oc
berømme. Men de personer, som ere vedtørfvede oc har ingen
formue eller vndsettning, maa vel græde, jamre oc beklage
dend store mifibrug paa forne, kong. may. forordnede oc vd
gifne mandater, som imod dennem verre end i hedenske viili
oc maneering øffvis oc [.. Jvis, som her efter vdi følgende
puncter klarligen e[r] at see.
1. Cavserer sandelig fornefnde miBbrug icke en rin[ge] forvndring, forargelse, ia despect, baade for gemen mand saa vel som
andre oplyste, nar mand tager exempel af de gamle hedninge
oc philosophis. som i ga[m]le dage hafve saa elsket honestas
actiones oc oprigti[ge] gierninger, at de skulde førre dette
verdsens lys [pri?]veris, end de skulle giøre noget, som icke
vaar deris samvittighed ligt, oc saadant var af naturen indg[if]ven.
Men theologiæ professores vdi Kiøbinghaffn], som icke alleniste
af naturens lys, men ocsaa af G[uds] aabenbarede ord ere paa
saadant nock certificerede, angaar saadanne gierninger, som
ere for Gud i himm[e]len at beklage, som hedningene vdi gamle
dage veirefd] oc skammed sig ved at giøre, i det de formedelst
g[unst?] oc gafver hafver personers anseelse, i saa store oc victige ting, at dend, Gud vil hafve forfremme[t], dend vil de icke
forfremme, til med acceptfere] skenck oc gafver til den fat
tiges fortrengelse oc f[orjtryckelse oc den riges promotion, saa
at guld oc. penge, skenck, gunst oc gafver deris øyen sivnis at
forblinde. Er det icke noget — monne mand skulle sige
vchristeligt? — at de, som skulde vere de fattiges oc fader-
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løsis fader, er nu deris had[er]? Er det icke meget, at de, som
skulle forfremme, nu fortrenger? De, som skulde ynde, nu
mifivn[de]? De, som skulde forlade, nu forhade? O, du naadige Gud, see her til! Ki[r]ckerne vden for Guds ords tienere
for deris skyld forsømmis; forældre at tage derfis] børn fra
skoler der vdover foraarsagis.
2. Ydermeere for det andet contribueris icke en ringe ting
til skat om aaret til foræringer. Hvo som icke vil spare penge,
introduceris først i communitetet; dend vedtørfvede kommer
sidst eller kand skee aldrig. Hvo som vil gifve foræringer, som
til køcke[n]et fætallie, meel, gryn, øxen, fisk etc. skal pri[vjatim examineris. Hvo som vil foræringer vdbytte, hvo som
har deris venners gunst oc victige commendatz [t]il dennem,
skal først examineris oc ingenlunde [rjejiceris. Monne de saaledis kand skyde deris [s]kudsmaal, som Samuel i gammel tiid
giorde (1 Sam. 12, 3 seq.) See, siger Samuel, her er ieg,
sverer imod mig for Herren oc hans salvede, hvis oxe oc hvis
asen ieg hafver taget, oc hvem ieg hafver giort vold, hvem ieg
hafver vndertryct, oc hvis haand ieg har taget skenck af!
Dette var Samuels ord; men ingen kand gifve dend revers med
en god samvittighed, som lsraeliterne giorde, sigendis: Du
hafver hvercken giort os vold eller fortryet os etc. Monne de
kand sige, som efterfølger: Herren vinde mod eder, oc hans
salvede er vinde paa denne dag etc. Ney ingenlunde! Men
Herren vdi siin tiid skal vinde, at de har giort alt dette.
Monne de kunde protestere som PavlusAct. 20 v. 33: leg har
icke begeret nogens sølf eller guld eller klædebond; men i
viide self brødre etc.? Monne de redde dend fattige, som
skriger, oc dend faderløse, som hafver ingen hielpere? Monne
de vere dend blindis øyen oc dend haltis føder oc dend fat
tigis fader, som lob siger 29 cap. v. 12, 15, 16? Ach, hvor
ynckeligt er det, nar bedrøfvede oc nødtørftige personer med
allerstørste demyttighed begiere promotion af dem til Guds ære,
kirckers oc skolers forfremmelse, da lover de det vel med ord,
men fordi de faar ingen memorial, tager de det sig icke lenger
til hierte. For saadant oc andet meere befordris de rige oc
kommer snarere her fra end de fattige, som for her at ligge i
liggervol[dj.
3. Mand kand om et aar eller 2 en skoles brøstfe[l]dighed
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eracte, som allerede deflorescerer for deris skyld; der siges, at
dend er ickun 9 miles distantz fra Kiøbinghafn.
4. Oc paa det de kand end da dis meere saa sivnis efter
deris sinds begering, paabivder de strengeligen vden nogen
delectu, hånd vere sig døctig eller icke, en bacchalavrij grad
at paatagé, hvilcket mand kand icke necte, at io skeer efter
hans may. naadigst fundatz; men at mand skulde tage grove
personer oc [vjdyctige, som icke de øffverste lectier vdi en trivia[l] skole kunde forestaa, er icke at tro, at constitutiones
regiæ majestatis det vdi sig indeholder. Hvorfor mon der ingen
discretion skee imellem de personer, som enten tilbivdis, nødis
eller ambierer denne grad? H[vor]for monne der ingen reji
ceris, nar studiosi, vnde oc g[ode] til fornefnde examen over
høris? Men io flere sine nafn profiterer, io kiærere det er.
Det skeer gierne, fordi der kand dis større summa reserveris.
5. Herfor vden er høyeligen at beklage, at examen atte
stationis vdi 15 eller 16 Vger suspenderis, oc nar dend da om
sider skal holdis, blifver de formuende oc d[e], som hafve store
commendationes, indkaldet. Oc om end skiønt en fattig blifver
nogen tiid indkaldet, maa hånd dog vden nogen effect gaa til
bage, saa at de fattige, som hafver ickun faa penge (kand skee
icke en skilling i pungen), lider der vdofver stor afbreck oc
kommer vdi stor elendighed, i det de samler sig baade borrig
oc gieid, nar de skal forvente professoremis gunst, icke vndertiden for siin grofhed (nar mand vil andre langt grovere, som
promoveris, respectere) men for en indvortis had eller oc saa
gafvers forventelser. See, dersom en end skiønt saa viit kom
mer, at den maa stige paa prædickestolen oc før har mange
gange ladet siine gafver paa prædickestolen for professorerne betee
(hvor gafver er ey en part at laste), maa dog icke forløsis, at de
maa sig et erligt stykke brød fortiene, førend de ere paa 4 eller 5
aards tiid i Kiøbinghafn vdsuede oc af fattigdom fortæred og fortørede. Itim[l] de hemmelig oc imod hans may. forordning ny
figen vdgangen til en part forskicker testimonia, som icke
endnu hafver paa denne ordinarie regentz ladet sig høre etc.
6. Hvo er aarsag til, at der er saadan en væklage vdi
langt omliggende lande eller Norges grendser for dend store
defect paa Guds ords tienere til det hellige ministerium oc prædicke embede at forrette, at icke alleniste nogle maaneder, men
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meere end aar oc dag forløber, førend forbemelte nationer
kand sig nogle siælesørgere formode: saa at det der vdover er
storligen at befrycte, at de andre folck, som icke lettelig af
andre sogner paa samme orter kand sig andre sognepræster
for hine store oc besverlige reiser til Kiøbinghafn forvente,
inden de fra Kiøbinghafn med personer forleenis, maa i siin
grove barbarie oc hedenske afguds dyrckelse falde, saa det er
for Gud i himmelen, som vil gierne, at alle mennisker skulle
komme til sandheds bekiendelse, at beklage.
7. Hvor elendigt er det, at de personer, som Gud ved
lovlige middel vil skicke sit brød, oc hånd er døctig der til,
icke maa tilstedis at examineris, men formedelst idelig afviselse
oc fattigdoms skyld maa benectis, at kirckerne oc skolerne der
vdover blifver forsømmet, borgerne oc bønderne deris rettighed
at kalde personer til sine siælesørgere der vdofver dem blifver
frataget. Ia, det som mere er, mange personer hafver veret
fra skolens bestilning oc tieniste mere end fierding aa[r], van
seet, at de har ingen aarsag at holde dem fra, vden for deris
fattigdom og ringe anseelse. Skolebørnene en anden dag, nar
de kommer bedre til alder, saa klager de paa hørerne, som
dennem i der[isj vngdoms aar har forsømmet, oc hørerne
klager pa[a] professorerne. Saa sucker børnene oc hørerne til
hobe til Gud, at hånd vil strafe dem, som vaar aarsag til deris
forsømmelse, deris samvittighed maa være væ etc.
8. Men hvad dog fornefnde puncter ere anlange[n]des,
kand mand dog icke andet, ey heller bør anfdet], end skylde
dem, som for dend studerende vngdom vdi visse puncter ere
gandske omhygelige, besynderlig om af Gud nogle fattige per
soner med nogen smittesom sivgdom blef beladen; da p[aa]
det de andre vdi regentzen (men helst dem self, nemmelig
professorerne, som skulde hver prædicken præsentere) icke
skulde inficeris, hafver de samptligen begyndendes bygnings
verck vden byen ville[t] lade forferdige oc lade en skat gaa
over rigerne til det vercks opbygning oc vdi alle maade ved
lige holdelse. Det vilde vden tvil gaa til, som det nu gaar til
med kong. may. munificentz til fattige og vedtørfvede personers
vnderholdning i Kiøbinghafn, med hungrige maver oc [. . ]ve
haard spiise etc.
De male qvæsitis non gavdet tertius hæres.
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9. Men hvad om nogen vilde protestere? Eja, hvem skulde
mand da protestere for? Dersom en studiosus blef i sit ansifcjt
oc mund tillige, at blodet [r]ant neder til jorden, slagen af en
anden, som oc skeet er, [d]a viste mand ingen nermer oc
bedre [r]aad end at gifve rectori det tilkende. Men der [gjrifver
hånd ingen fortrøstning an men langt meere trusel af hannem
med attestation, som hannem [ijcke saa snart skal tilhendigis.
Om hvilcket oc andet saadant vrørlige, som deris professer
icke er vel gemets, her efter viidere med det første skal røres.
Oc icke alleniste hvad sig denne post andrører, men alle forne,
puncter vedkommer.
Men maa skee alle forne, poster eller puncter ere forseet
af dennem, men ellers deris menniskelige aifecter regierer
dennem, eller oc, i det de saa meget vdi Guds ord speculerer,
mere søger de synder at efterkomme, som der vdi andtegnis,
end dem flyes1). Ia, hvad vil mand dog sige? De ere dog et
livs vdi Danmarck. Men hvor vdi kand mand følge dennem?
Alleniste i lærdom! oc bede der hos, at Gud vilde deris hierter
omvende, at de saa vel maatte kiende dend fattige oc fortrengte
som andre gunstige. Oc endog saadant burde vel at foregifves
høyere øfrighed, saa tør dog ingen vofve sig der til, thi hvem
de det hafde befundet med, aldrig havde hånd faaet siin atte
station.
Ynsker derfor til beslutning retferdighed oc forladelse:
retferdighed, at alle fornefnde puncter maatte corrigeris, forhaabendis, at om nogen her med denne beretning hafver sig
forbrøt, dend maatte af en Christen kierlighed benaadigis. Ne
qvid nimis.
Clavdite jam rivos pueri, sat prata biberunt.
Formodentlig Skrivfejl for flyer.
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Laurids Eiigelstofts Dagbogsoptegnelser fra 1807 og 1808.
Meddelte efter Forfatterens Haandskrift paa Universitetsbibliotheket ved
A. Petersen.1)
Tirad. 11. Aug.

Kronprinsen ankom igaar Middags fra Holsten. Saasnart
det rygtedes, fik strax alle Gemytter nyt Liv. Man havde
meget ønsket hans Komme. J 7 Timer havde han tilbagelagt
Veien fra. Corsør til Kiøbenhavn. Hele Gaarsdagen tilbragtes
med Statsraadsforsamlinger. Sidste Nat Kl. 12 besluttedes, at
Kongen skulde reise. Ligeledes bestemtes, at alle Departe
mentscheferne tilligemed en Secretær eller flere skulde begive
sig til Colding til Kongen. Jmorges reiste Kongen og Kronprindsen. Den sidste efterlod en Bekiendtgiørelse til Borgerne,
som blev opslagen paa alle Hiørner, hvori han siger y at han
forføier sig igien til Armeen for der at virke, og lover hastig
Tilbagekomst. ^Kongens og Kronpr. Bortreise giorde ikke den
heldigste Sensation, især Kronprindsens, da man ansaae hans
Nærværelse saa god som 10000 Mand, forstod ikke ret, hvad
han kunde virke til Siellands Forsvar i Holsten, og havde glædet
sig ved den Tanke at see hans Exempel paa Farens Skueplads.
Gener. Paymann fik Overbestyrelsen af Stadens Forsvarsvæsen
og modtog Befaling at forsvare sig til det yderste. Den En
gelske Minister lackson, som allerede havde talt med Kronprinds. i Kiel og der været saå grov, at K. P. havde maattet
henvise ham til Kongen og Bernstorff, var imidlertid paa Veien
til Kbhavn, men kom der først, efter at Kronpr. var borte
igien. Til Bernstorff (Jochum; thi Broderen Christian var i
b For ikke at berøve Haandskriftet Noget af dets Eiendommelighed, har
jeg gjengivel det bogstavret, med Bibeholdelsen af hele dets yderst
inconsequente Orthographie. Det kan iøvrigt bemærkes, at dette Haand
skrift ikke er den originale Dagbog, men derimod en Renskrift af denne,
som Forfatteren har taget, aabenbart i den Hensigt at lade den trykke.
A. P.
Danske Samlinger.

III.
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Kiel) efterlod Kronp. Befaling ikke at indlade sig i nogen Negotiation uden med Betingelse, at den Eng. Flaade først forlod
de danske Farvande, og at forlade Byen, naar det første Skud
løsnedes.
Ligeledes efterlod Kronpr. en Opfordring til Studenterne.
Hertugen af Augustenborg havde imorges spurgt ham ad, om
han ikke vilde have sit Livcorps sat i Virksomhed, hvorpaa
K. P. havde svaret: ja nok; De giør vel i, at De erindrer mig derom.
Der blev da strax af Kronpr. selv conciperet en Opfordring,
hvilken med en aparte Skrivelse blev sendt til Univers, og
Skoledirectionen til videre Foranstaltning.
Jeg fik i Eftermiddag Befaling at møde Kl. 6 i Aften til
en overordentlig Seance. Hertugen fremlagde Kronprindsens
Brev og Opfordringen, der lød saaledes:
»Den Fare, Staten trues med, giver mig Anledning at an
mode de Studerende her ved Universitetet til at støde sammen
i et Corps under Navn af Kronpr. Livcorps. Jeg har ved den
mig uforglemmelige anden April seet dette Corps og med
Glæde erfaret dets Jver for Kongen og Fædrelandet. Vel an
Landsmænd! viis det samme denne Gang.
Dette Corps skal anføres af den saa almindelig agtede
Overhofmarskal Hauch.
Kiøbenh. d. 11 Aug. 1807.

Frederik C. P.«

De gamle Acter fra 1801 bleve søgte op, og Direct, antog
som Princip, paa Grund af den Kong. Resol. af 17 Juli 1801,
som taler om Corpsets Vaabenøvelsers Udsættelse til videre, at
Corpset stedse siden 1801 havde været existerende og organi
seret, saa der behøvedes blot at henvise til de dengang føiede
Foranstaltninger; en besynderlig Supposition, at antage et Corps
som existerende og organiseret, hvoraf
aldrig havde taget
Deel i nogen Vaabenøvelse, og hvorom der aldrig havde været
Spørgsmaal siden dets Ophævelse. Ogsaa er denne Supposition
ligefrem stridende mod Kronpr. Udtryk i Opfordringen; thi han
kunde da ikke have anmodet dem om at støde sammen i et
Corps under Navn af Kronpr. Livcorps, men maatte have
befalet ligefrem Kronpr. Livcorps at være beredt til nærmere
Ordres Modtagelse. Heller ikke kunde han da have sagt: dette
Corps skal anføres af Hofmarsk. Hauch, men maatte have nævnet
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Hauch som Corpsets allerede værende Chef; ja Hauch havde
da ei engang behøvet at nævnes, ligesaa lidet som man i saadant Tilfælde finder nødvendigt at fortælle Regimenterne, hvilke
de Chefer ere, som de allerede have. Kronprindsens Livcorps
er altsaa nu ikke igien sat i Virksomhed, men igien oprettet
efterat have været ophævet siden 1801.
Kronp. Opfordring blev strax expederet til Consistorium
tilligemed den Ordre fra Direct., at Rector Magnificus og de 4
Decani skulde sammentræde i en Commission for at modtage
Anmeldelserne af de Studerende o. s. v.
Kronprindsen har under sit korte Ophold i Byen givet
mærkelige Prøver paa den Fasthed og Bestemthed, hvoraf han
har tre Gange saa meget som hans hele Statsraad. Men i
Eenrum skal han have overladt sig til de Følelser, der giøre
Menneskevennens Hierte Ære.
Onsd. 12 Aug. 1807.

J Nat er Proclamationen til Studenterne bleven trykt og
fandtes allerede imorges tidlig opslaaet i Studieporten. Fra Kl.
S af var Rector med de 4 Decani forsamlede i Consistorii Væ
relse for at modtage Anmeldelserne. J Formiddag skal allerede
600 have meldt Sig. Om deres Uniform m. v. var fra Direct,
intet skrevet, da den antog, at denne allerede i Aaret 1801 var
bestemt for den hele Fremtid. Etatsr. Moldenhawer var i Direct,
af den Meening, at Studenterne gierne kunde undvære Uniform,
hvilket alligevel ikke harmonerede med den antagne Grund
sætning, at Corpset ikke skulde være ophævet, men det blev
strax modsagt af de andre Medlemmer. — Kl. 10 i Formiddag
fortalte Hertugen mig, at han reiste i Eftermiddag til Colding
og skulde have en Secretær med, hvortil han foreslog mig.
Jeg giorde strax Anstalt til at faae et Kammerpas, lod min
Kone i en Hast pakke noget Tøi ind,.og Kl. 3 reiste hun og
jeg af til Roeskilde. Hertugen vilde komme siden i sin
egen Vogn. Byen var idag i en overordentlig Bevægelse. Paa
Rheden havde man allerede for 48 Timer siden alle Batterierne
i fuldkommen Stand. J Byen selv saaes næsten intet Militær
undtagen Borgerne, da alt var draget til Helsingøer eller fordeelt paa Batterierne og i Kanonerprammene. Søeofficererne
vare i Almindelighed meget utilfredsfe] med, at vi ikke havde
7*
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Flaaden eller en Deel deraf ude, for at de saaledes kunde have
udrettet noget. Kyndiges Meening var ellers, at Batterierne
paa Rheden vel kunde giøre en god Modstand, men vilde dog
ikke kunne udholde et Angreb i længere Tid end 4 Timer.
Til Studentercorpset havde meldt sig en heel Deel Depo
situri i Byen og ellers fra Provindserne allerede ankomne. Paa
Forespørgsel fra Decanus Facult. philos. afgav Direct, den Re
solution, at de kunde antages, dog at de derfor ikke indskreves
i Studenternes Tal, hvilket først deres Examen i sin Tid skulde
afgiøre.
Uden for Vesterport mødte vi mange Vogne med Gods,
som flygtede ind i Byen. Deriblandt vare hele Læs af Stole,
Borde og saadant Skramlerie, som det ikke syntes Umagen
værd at være saa ængstelig for.
Paa hele Veien til Roeskilde mødte vi Rækker af Permit
terede og andre militære, som ilede til Byen, og alle vare ved
got Mod, sang og opmuntrede hinanden. J Roeskilde stod
Torvet fuldt af Landværn.
Estafetter ilede frem og tilbage.
Det samme var Tilfældet den øvrige Deel af Veien, som fort
sættes igiennem Ringsted og Slagelse.
Torsd. 13 Aug.

Ankom imorges Kl. 7 til Corsøer. Her traf jeg 4 Artillerieofficerer, som havde været anholdte paa Beltet af Engellænd.,
som efter megen Spørgen dog tilsidst havde ladet dem fare.
Skipperen havde de ogsaa vidt og bredt udfrittet ang. Trop
pernes Antal i Nyborg, Corsøer o. s. v. og meget spurgt efter
franske Tropper, og hvor Bonaparte var. Thi de stode i den
Troe, at her var fuldt af Franske. To Timer efter kom Hertugen
af Augustenborg, som først i Aftes Kl. 10 var taget fra Frede
riksberg, og strax efter ham en Deel af Finanzcollegiets Perso
nale med et Par Millioner Papirpenge. Da Hertugen havde de
vigtigste af Rigsklenodierne med sig, saa turde han, da han
erfarede, at Engellænderne visiterede, ikke gaae over med denne
kostbare Bagage. To Smakker laae færdige, paa hvilke alle vi
øvrige indskibede os. Hertugen reiste igien op i Sielland. Jeg
var paa den anden af Smakkerne. Da vi kom hen mod Fyens
Kyst, saae vi en Chalouppe med 8 Mand stikkende ud efter os;
men hvad enten den ikke vilde os tillivs, eller og vi seilede fra
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den, nok, vi lagde den agter ud til stor Lettelse om Hiertet
for Secret. Kellermann, der havde en Kuffert staaende paa
Dækket, hvori alle Finanzcollegiets Papirer vare, forsaavidt han
havde dem med, og som han derfor var betænkt paa at have
kastet over Bord, hvis Chaloupen var kommen til os.
Vi ankom i Nyborg Kl. 4. Der fandt vi alt opfyldt med
Militær, hvoriblandt det hele Aalborgske Regiment. Jndqvarteringen var saa stærk, at der gaves de Gaarde, som havde over
100 Mand.
Kongen og Kronprinsen vare idag reiste til Odense. De
vare ankomne her igaar Eftermiddag. Smakken, hvorpaa de
vare, var vel bleven anholdt af Engellænderne, men dog igien
løsladt. Kongen var puttet ned i Rummet, hvor han skal have
været meget utaalmodig. Kronprinsen laae i Cahytten indsvøbt
i en Kappe. Engellænderne kigede derned, men saae ham
dog ikke. Et almindeligt Rygte sagde, at Kronprinsen havde
været klædt som Matros, men det er urigtigt. De spurgte
meget om Kronprindsen. Generaladjutant Lindholm svarede, at
K. P. var i Kiøbenhavn, hvor han var ankommen i Mandags.
(Det sidste var da sandt nok.) Matroserne havde man for en
Forsigtigheds Skyld givet paa Kroppen de Papirer, hvis Sik
kerhed det var meest om at giøre.
Formedelst den stærke Udskrivning af Befordring kom vi
først Kl. 9 fra Nyborg og Kl. 1 til Odense.
Fredag 14 Aug.

Saasnart jeg kom op, gik jeg paa Slottet til Stiftamtm.
Gersdorf. Denne foreviste mig et Brev fra Kronprindsen —
som alt var reist, — ifølge hvilket Kongen indtil videre forblev
i Odense. Da jeg heraf formodede, at ogsaa Collegierne vilde
blive en Tid her, fik jeg mig et Qvarteer anviist i Byen og
flyttede derhen. Successiv ankom af de forskiellige Departe
menters Personale. En Mængde Reisende kom fra Kiøbenhavn.
Ellers intet mærkeligt.
Løverdag 15 Aug.

J Nat kom Hertugen. Han havde ingen Visitation havt
ved Overfarten. Nu indtraf og Statsministrene og Departe
mentscheferne, Schimmelmann, Reventlov, Møsting, Sehested,
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Moltke, Kaas. Ligeledes den franske Minister Didelot, som til
ligemed den hollandske kunde takke Cancelliepræsidenten Kaas’s
Aandsnærværelse for, at de ei faldt i Engellændernes Hænder.
Thi de vare gangne fra Nyborg paa een Smakke. For Forsigtigheds Skyld holdt de temmelig ned mod Langeland. Maaskee
har dette giort Engellænderne mere mistænkelige. En Ghaloupe kom ombord. Man vilde vide, hvorfra de kom, og hvor
de vilde hen. Kaas svarede, at de kom fra den sydlige Kant af
Sielland og vilde til Langeland, hvor han, Kaas, var Jordegodseier og begav sig nu til sit Landslot. Engeli. spurgte, hvo da de
andre vare. Det er mine Venner, sagde Kaas, gode ærlige
danske Mænd, som jeg tager med mig til mit Slot, da det seer
ud til Krig, og det ei er behageligt at være i Kiøbenhavn under
disse Omstændigheder. Engellænderne bemærkede, at de intet
Sted havde seet paa Langeland, som lignede et Herresæde.
Deri tage De Feil, svarede Kaas; hvis de har seilet Øen om,
vil De sikkert have bemærket Slottet Tranekiær, som falder ret
got i Øinene; det er mit Slot. Engellænd, sagde derpaa,
at det vist nok var Løgn, og de skulde følge ombord med.
Dette var det meest critiske Øieblik for den franske og hol
landske Minister. Jmidlertid fik Kaas dem saaledes snakket til
rette, at de endeligen lode Smakken gaae. Denne styrede nu
ind til Svendborg, hvorfra Ministrene kom paa Bondevogne til
Nyborg og videre til Odense.
Uagtet Kronpr. Brev blev imorges i et Statsraad besluttet,
at Kongen skulde reise til Colding Kl. 12. Heste bleve bestilte
til Ils. Majest., og han reiste med en usel Befordring, 6 daarlige Heste, som neppe kunde trække ham, hvorover ogsaa Post
mesteren siden fik en dygtig Næse. Reventlov skal især have
insisteret paa Kongens Afreise af Frygt for, at Kongen skulde
afskiæres fra Jylland. Hertugen stemmede ogsaa med deri,
skiønl ikke uden Frygt for, at det ikke skulde behage Kronprindsfen].
*
Nu skulde da samtlige Departementer bag efter. For ikke
at overvælde Befordringsvæsenet tog Kammerherre Kaas sig paa
at foranstalte en successiv Afreise, nogle imorgen, andre over
morgen. Hertugen reiste en halv Times Tid efter Kongen. J
øvrigt havdes ingen videre foruroligende Efterretninger fra
Kiøbenhavn.
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Søndag 16 Aug.

Jdag Morges reiste jeg fra Odense. Af de forskiellige De
partementer vare vi 5 å 6 Vogne ifølge. J Snoghøy stode
Vogne færdige for at befordre os videre. J øvrigt saae det
paa Landeveiene i Fyen ikke nær saa krigersk ud som i Sielland. Hertugen havde ligget i Snoghøy i Natten. Medens han
var der, var en Apotheker Eilschov kommen fra Fyen med den
Efterretning, at Kiøbenhavn var indtaget og Flaaden ødelagt.
Man troede mere deraf, end man burde, og Reventlow, skiønt
Statsminister, ilede som en Lynild med den til Colding, hvor
han løb igiennem Gaderne med det blaa Baand, udbredte Skræk
og Allarm, saa der blev en almindelig Troe, at Fienden alle
rede var i Fyen. Han prækede for nogle Bønder paa Torvet,
talte om at slaae paa Fienden, sagde, at det var nogle skit
Folk i Colding, og bar sig ad som en, der er halvgal, hvilket
gav Anledning til megen Eftertale. Nogle troede endog, han
maatte have en Perial. Snart erfarede man, at den hele Jobs
post var aldeles grundløs.
Jmellem Snoghøi og Colding patroullerede Ryttere, som et
Par Gange kom til Vognen for at spørge, hvem vi vare. Nogle
holdt Vagt paa de Høie, hvorfra der haves Udsigt til Fiorden.
Kl. 7 om Aftenen kom jeg til Colding og fik strax Qvarteer
anviist i Byen.
Kongen var i Aftes ankommen. Man havde faaet nogle
Værelser paa Slottet lit satte istand til ham. Men da Hertugen
idag kom, var der slet ikke tænkt paa ham, saa Slotsforvalteren
maatte indrømme ham sine Værelser. Slottet er meget for
faldet men dog næsten uforgiængelig solid. Man paastaaer, at
Tømmeret i Loftet kunde afgive de beste Skibsknæer til Orlogskibe. Staldgaarden at reparere er alene anslaaet til 15000
Rd. Der anvendes ellers aarlig et Par 1000 Rd. paa Slottets
Vedligeholdelse, men det er aldrig kiendt.
Mandag 17 Aug.

Jmorges ankom hertil fra Kronprindsen en Befaling, hvor
efter alt engelsk Gods skal seqvestreres og alle Engellændere
arresteres, samt hver Mand opfordres at gribe til Vaaben mod
disse Fiender. Byen er nu ganske fuld af Fremmede. Alle
Departementerne ere nu samlede. De sidste ere idag successiv
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ankomne. Paa Slottet indrettes i Hast Contoirer for Cancellierne og andre Collegier. Et Jægercorps, som er her i Byen,
giør Vagt paa Slottet. Alt var i Forventning af Posten. Frygten
for, at den muligen ei var sluppen over Beltet, ophørte, da
man erfarede, at Postsækken Kl. 11 idag Formidd. var an
kommen til Snoghøi. En Stafet var afsendt herfra imorges for
at bringe den umiddelbar hertil. Da Stafetten kom, befandtes
Postsækken saa stor, at den ei kunde rides; men Postmesteren
lod den ligge, og først Kl. 7 i Aften kom den med nogle Reisende. Vi havde allerede Postens medbragte Efterretninger
over Haderslev, inden den kom her.
Man veed, at lackson allerede i Torsdags Aftes har erklæret,
at Fjendtlighederne skulle tage deres Begyndelse. Jmidlertid har
Bernstorff, som ikke forlader Kiøbenhavn førend Fiendtlighedernes Begyndelse, sendt to, tre Stafetter herigiennem til
Kiel, hvoraf man haaber, at Negotiationerne endnu fortsættes.
J Løverdags Aftes, da Posten gik fra Kbhavn, var alting
endnu roligt, undtagen at der var en stor Bevægelse mellem
de Militære. Studentercorpset havde faaet Vaaben og vare inddeelte i 7 Compagnier. Hauch havde foreslaaet til Uniform
sort Kiole med rød Krave og Opslager, hvid Vest og graa
Buxer. De, som sidste Gang vare Officerer og Underofficerer
ved Corpset, havde beholdt deres Charge. De danske Jurister
havde forlangt at optages i Studentercorpset, hvilket var blevet
overladt til Hauch at afgiøre. Man havde temmelig got Mod,
og Peymann havde sagt, at, hvis man endnu fik 48 Timers
Frist, frygtede han ikke for Kiøbenhavn. Engellænderne havde
endeel Syge og mange døde. Deres Heste creperede. En
Commission var nedsat for at overveie Midlerne til Byens Proviantering. En Engelsk Spion, som skulde stikke Jld paa Kron
borg, var fangen.
Efter en Kongel. Resolut, af 15 Aug. henvises alle offi
cielle og Coilegial-Breve og Pakker til Colding. En Postfart
oprettes mellem Fladstrand og Norge.
Tirsdag 18 Aug.

J Nat Kl. 3 passerede Bernstorf herigiennem. Han med
bragte den Efterretning, at Engellænderne havde begyndt at
sætte Tropper i Land mellem Helsingøer og Kiøbenhavn i Søn-
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dags Morges. Men længere hen paa Dagen er der kommen
Efterretning om, at Engellænderne vel havde landet, man siger
med 7 å 800 Md, men reembarqveret sig strax igien, hvilken
Efterretning bliver anseet som et got omen.
Jdag passerede det Schleswigske Regiment Dragoner og
Jægere her igiennem. En Major af samme, da han hørte om
Studentercorpset, sagde i mit Paahør: »det er Karle; de staae
Pinedød nok.«
De udenlandske Ministre ere i Kiøbenhavn officielt under
rettede om Kongens Ophold i Colding og inviterede til, hvis de
finde for got, at begive sig derhen. Dog har man underhaanden søgt saa meget muligt at forhindre det, og der har heller
ikke indfundet sig en eeneste.
Jdag ere Diætpenge bievne bestemte. Hver Contorchef
faaer 3 Rd. daglig; Departementscheferne 6 Rd.; Deputerede
og Committerede 4 Rd., Copiister og Volontører 2 Rd.

Onsdag 19 Aug.

Jdag bragte en Stafette den Efterretning fra Sorøe, at En
gellænderne vare gaaede i Land mellem Kiøge og Kiøbenhavn,
og at Hovedstaden var indsluttet. Man haaber dog bedre Ti
dender. J Aften er Hertugen reist til Middelfart for at tage
mod Arveprinsesserne, som hidtil vare paa Sorgenfrie. Det
var i Begyndelsen bestemt, at de skulde have blevet der. Folk
troer i Almindelighed, at man har glemt dem, hvilket ikke er
Tilfældet.
leg har besøgt den latinske Skole her. Det er en usel
Bygning, som har i nederste Etage to slette Læseværelser med
Steengulv og uden Kakkelovne. Ovenpaa ere nogle Huller med
samme Slags Gulv, egentlig bestemte til Hørerværelser. Da
der dog i disse ere nogle Kakkelovne, er Underviisningen hidtil
givet her om Vinteren. Skolebibliotheket var i den alleryderste
Lorden.
De 4 Departementschefer: Kaas, Møsting, Moltke og Sehested
ere idag reiste til Ghristiansfeldt, ventelig for at fornøie sig.
Ender nærværende Jndqvartering i Colding hentes de aller
fleste Fornødenheder f. Ex. Smør, Sukker, Thee, 01 o. s. v.
fra Ghristiansfeldt.
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Torsdag 20 Aug.

Ved Stafette var det meldt, at Arveprindsesserne vare paa
Reisen. De ankom idag noget over Middag, spiste paa Slottet
og reiste i Eftermiddag videre til Christiansfeldt, da der ingen
Ledighed var for dem paa Slottet. De begive sig til Gravensteen, hvorhen de af Hertugen ere indbudne. J Eftermiddag
efter Bordet var der Cour hos dem paa Slottet.
Posten fra Kiøbenhavn ankom rigtig idag, endskiønt man
næsten havde mistvivlet derom. De ufuldstændigste Efterret
ninger fik Ministrene; de fuldstændigste Privatfolk, som det
pleier at gaae. Efter de forskiellige Breve havde Engellæn
derne allerede i Søndags besat Frederiksberg. J Mandags
Morges var Generalmarschen slaaet. J Mandags havde der
været en Skiærmydsel ude paa Fælleden ved Østerport, hvori
Kongens Livjægere havde udmærket sig og havt 1 Død og 14
Saarede. Paymann havde udstædt en Proclamation for at op
muntre Jndbyggerne til Tapperhed. Rytteriet var taget ud paa
Amager og havde paa Slotspladsen svinget deres Sabler og
raabt Hurra. Studenterne exercerede flittig og havde af Communitetet faaet 1000 Rd. til de første Fornødenheder. 3 en
gelske Skibe med Tropper vare tagne og eet af dem opbrændt.
Borgerne vare allerede posterede paa Voldene. Paa nogle Lev
netsmidler begyndte Prisen at stige.
Prinsesserne havde havt et Pas fra Admiral Gambier.
Den øverstcommander. engelske Officer havde ved Damhuset
ladet sine Folk giøre Front for Prinsesserne og begegnet
dem meget artigt; sagt, at det giorde ham ont at skulle være
kommen i saa ubehageligt et Ærende, og forsikkret, at de gierne
kunde have blevet, der skulde ikke være blevet Dem tilføiet
nogen Ulempe.
Den Engelske Minister i Kiøbenh., som fik sin Rappel, da
Taylor kom, Garlike skal have været meget bedrøvet over sin
Regierings nedrige Fremfærd og endog fældet Taarer, da han
gik ombord.
Man har været noget urolig over Rygter, at de Svenske
samlede Tropper i Skaane; men vore Diplomatikere paastaae
nu at være fuldkommen overbeviiste om det Modsatte.
Jeg var i Aften paa Postgaarden Tilhører ved en Discussion, som gik ud paa at bevise, at Tropper burde fra Holsten
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have været sendte over til Siælland, saasnart man erfarede de
Engelskes Hensigt at sende en Flaade i Sundet, men i det
mindste, da den første Division af den engelske Flaade var an
kommen ved Cronborg.
Man venter sig her meget af en Operation, som General
Castenskiold i Sielland skal foretage med Landværnet, hvoraf
han har faaet et heel Regiment Cavallerie dannet, ved at falde
de Engelske i Ryggen.
Jdag have en 15 a 16 Personer af Collegierne begyndt at
spise ved et sluttet Bord hos en Billardvert, som hedder Fedderspiel. Man betaler 3
dansk for 3 Retter Mad, Vinen aparte.
Frimurer-Logen har indrømmet en Sal til Lazareth for
Studenterkorpset, der har faaet Dr. Rahlff til Overlæge foruden
4 Underlæger. Til Lazareth for Landværnet er anviist v. Hemmerts
Gaard paa store Kiøbmagergade, der for nogen Tid siden blev
kiøbt til Waisenhuusbogtrykkeriet etc.
Engellænderne skulle have en Deel Syge og begrave
Mange i Skaane.
Fredag 21 Aug.

Den hele samfulde Nat og Dag er hertil ikke indløben den
allermindste Efterretning fra Siælland.
Da Kongen er her og den egentlige Regent, Kronprindsen,
i Holsteen, saa gaaer det noget confus i Henseende til For
merne. Saaledes er intet Collegium endnu officielt underrettet
om, at Krigen er udbrudt. At dette er Tilfældet, er ved en
militær Ordre fra Kronprindsen bekiendtgiort Undersaatterne
igiennem den høistcommanderende General. Om Seqvestrationen af Engelsk Eiendom m. v. har Kongen selv endnu intet
sagt. Stiftsøvrigheden i Fyen har udstædt Caperbreve, uagtet
Commerzcollegiet endnu ingen officiel Communication har om,
at saadant kunde eller skulde skee.
Meningerne, om og hvorvidt vi kan staae os, ere forskiellige; men mærkeligt er det, at næsten alle danskfødte have
got Mod, og derimod de tydske — som Ministrene tildeels ere
omgivne af — ansee os for tabte.
Jkke mindre mærkeligt er det, at uagtet Engellændernes
Fremfærd imod os er saa nedrig, at Admiral Gambier selv
skal have sagt, at, dersom han havde kunnet troe Expeditionen
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var stilet mod os, skulde han aldrig have taget Commandoen,
og alle brave Engellændere maae revolteres, har dog en Assessor
i Commerzcollegiet (Brandt) offentlig i dets Seance med Haardnakkenhed forsvaret den. O tempora!
Biskop Hansen i Fyen har ogsaa udstædt en Proclamation,
som staaer i de fyenske Aviser, og hvori han opfordrer Præ
sterne til at opflamme Folket. Denne Proclamation er halv
bibelsk og halvpoetisk, et smagløst Stykke, for hvis Skyld den
gustne Misundelse, som han taler om, vist ikke skal komme
i Bevægelse mod Forfatteren.
Det hedder, at Statsraadet har indstillet til Kronprinsen,
at Kongen og Collegierne maatte forflyttes herfra til Rendsborg.
Aarsagen maa da være denne: at kunne være Kronprinsen
nærmere, saavel for Efterretningernes Skyld, hvilke nu passere
til og fra Kronprindsen med Stafetter igiennem Colding, uden
at Statsraadet faaer noget at vide deraf, som for de Kgl. Re
solutioners Skyld, at disse ikke skulle komme alt for langt bag
efter de udstædte Ordres. «Imidlertid er der føiet Anstalt til,
at Gudstieneste paa Søndag holdes i Slotskirken.
Først idag har Cancelliet communiceret den Kgl. Resolu
tion, hvorefter Collegialpersonaleft] skulde begive sig med Hs.
Majest. til Colding. Den er dateret d. 11 Aug., for at det kan
see ud som, at den allerede i Kiøbenhavn var af Kongen under
skrevet.
Cancelliet har af Directionen forlangt, at Skolens Cantor
og tvende Disciple af øverste Classe maatte bestyre Sangen
i Slotskirken. Det første havde ingen Vanskelighed, men i
Henseende til det sidste blev svaret, at Directionen for Univ.
o. d. lærde Skoler ikke kunde anvise Disciple af Latinskolen
nogen Andeel i Kirke- og Sangopvartning, da dette Slags
Forretninger her som allevegne siden 1 Jan. 1806 vare afson
drede fra de latinske Skoler.
Fæstningen Fredericia sættes nu saaledes istand, at den
kan være sikker for et Coup-de-main. Da det meeste Mandkiøn er i Bevægelse til Fædrelandets Forsvar, seer man Høstarbeidet besørges især af Fruentimmer. Mange Steder skal
man dog have saa vanskeligt med at faae høstet, at Kornet
staaer og falder af for Modenhed.
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Løverdag d. 22 Aug.

Jdag have alle Efterretninger fra Kiøbenhavn absolut manglet.
Statsraadet har foreslaaet Kronprindsen, at Collegierne maatte
forflyttes enten til Schlesvig eller Rendsborg, som man siger,
fordi Colding ikke skal være aldeles a l’abri d’un coup-de-main.
Kronprindsens Svar er endnu ikke indløbet; men man er vis
paa, at Forflytningen ikke skeer til Schlesvig, siden Prinz Carl
er der, med hvilken endog Localforbindelse undgaaes, siden
han ifior Efteraar skrev det Brev til Haugwitz, der var indrykket
i Moniteuren.
Man har her confiskeret et Sæt engelske Aviser. Man
seer ikke videre af dem, end at Ministerialbladene prise Expeditionens vise Hensigt og Oppositionsbladene kalde den en
Skandal.
Jeg har her i Byen forgieves søgt at faae et Exemplar af
Pontoppidans Atlas. Det var alt for stor Rigdom at vente her.
Søndag d. 23 Aug.

Jnat kom en Stafet fra Amtmand Stemann i Sorøe til
Kronprindsen. Den passerede her igiennem, uden at selv Stats
raadet fik Underretning om, hvilke Efterretninger den med
bragte.
J Formiddags hørte jeg i Sognekirken — der ikke er saa
styg inden i som uden paa — en Præken af en Student lørgensen
om almindelig Menneskekiærlighed — behandlet ogsaa paa en
temmelig almindelig Maade.
At han just ikke havde noget
flint judicium, derpaa kan blandt andet dette være et Beviis.
»Menneskekiærlighed, sagde han, kan udøves af alle, fra Kongen
indtil den ringeste Undersaat, hiin ved de Skatte, Forsynet har
betroet ham, denne ved de Jndsigter og Evner, han besidder.«
Kongernes Skatte og Undersaatternes Jndsigter modsættes
altsaa hverandre. Jngen Compliment for Regenterne, hvis Mod
sætningen var rigtig, især dersom de nu og — som er Til
fældet med de fleste — skulde kun være slet forsynede med
Skatte. Efter Præken bleve 4 Tavler ombaarne; jeg saae ikke
en eeneste give noget i dem, og de ombares tillige med saadan
Hurtighed, som om Bærerne forudsatte som afgiort, at Jngen
vilde give noget.
Siden Kl. 12 var der Gudstieneste paa Slottet. Kirken er
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ret smuk i en forædlet gothisk Smag, men for nærværende Tid
uden Orgel. Kongens Stol er i Fonden lige for Alteret. Paa
begge Sider er Gallerie. Det eene paa venstre Haand af
Kongens Stol var anviist til Collegierne og Officererne. Det
andet til Publicum. Kirken var fuld. Præsten, Raaschou, havde
til Text Ps. 3: Herre, mine Fiender ere mange imod mig etc.
Denne Text udførte han temmelig maadelig uden Tankefylde
eller ret logisk Orden. Hovedideen var, at vi i vor nærvæ
rende Stilling især bør søge Trøst og Opmuntring i den Tanke,
at den retfærdige Gud vil forsvare vor retfærdige Sag. Han
lovede at anføre os de Grunde, som skulde opmuntre os, men
vi fik kun den samme. Declamationen var som i en fortløbende
Bøn. Sproget var temmelig got, undtagen hvor Taleren repe
terede sig selv med andre Ord eller med de samme. Hans
Begyndelse var ikke heldig, da han strax anraabte Gud om at
opmuntre de bange og trøste de forsagte, som om hele For
samlingen — hvori en heel Deel Militære — havde bestaaet af
Bange og Forsagte, hvilket ingenlunde var Tilfældet, uden
maaskee med nogle Tydske. Nogle Udtryk faldt vel meget i
det daglige Sprog f. E. at Kongen var flyttet fra Hovedstaden
til det lille Colding. J Begyndelsen var han noget frygtsom,
saa man begyndte at blive bange for, han skulde gaae fra Præ
kenen. Hele Gudstienesten varede 1 Time.
Mandag 24 Aug.

Den Kiøbenhavnske Post, som skulde komme idag, udeblev
for første Gang. Rygter sagde, at Engellænd, havde besat
Frederiksborg, at de havde nedhugget den skiønne Frederiksberg-Allee og begyndt at bombardere Byen fra Landsiden; at
de Beleirede havde opbrændt Forstæderne; at Landværnet havde
ingen Vaaben etc. Prinz Ferdinand ventedes, men kom ikke
her. Stafetter gik frem og tilbage. Bernadotte skulde være i
Kiel. Rygtet om, at Engellænderne havde tilbudet en Vaabenstilstand, fandt ligesaa lidet Tiltroe som det, at der var sluttet
Fred mellem Frankrig og Sverrig paa det Vilkaar, at Sverrig
skulde hielpe os med sin Skiærflaade.
En foregiven Spion, som var bragt til Rendsborg, har der
hængt sig selv.
Jeg var i Eftermiddag spadserende ud til Paabye, en Landsbye
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| Miil herfra mod Vesten; Veien er smuk langs med Aaen.
Bønderne ere alle Selveiere og velhavende. J Præstegaarden
og Byen laae Soldater indqvarterede, der alle vare ved got Mod.
Da Kongens Ankomst her blev ansagt, udstædte Raadmand
Abei her et Circulære til Præsterne i de omliggende Herreder
og bad dem bringe Sengeklæder. Endnu ankomme daglig
Vogne med saadanne, selv nede fra Horsens Kanten, og man
maa vise dem tilbage, da man allerede er mere end forsynet.
Det er blevet forsømt at avertere, at flere ikke skulde sendes.
Hertugen viste mig idag vort Manifest mod Engellænderne,
skrevet paa Fransk af BernstorfT. Det er affattet med megen
Værdighed og en vis ædel Moderation, selv under de bittreste
Sandheder. Man venter en dansk Oversættelse deraf.
Engellænderne have nedtaget Telegraphen paa Sprogøe og
opkastet Batterier der. De skal have forundret sig meget over
at finde Øen ganske ubefæstet.
Det er anordnet, at Postsækken, som til Søes afgaaer fra
Fladstrand til Norge, vil blive kastet overbord og nedsynket,
om Posten maatte vorde eftersat af fiendtlige Krydsere, som
ikke kunde undløbes.
Ved en Kongel. Resolution er det idag befalet:
1. at vedkommende Departementers Navn skal bruges ved
alle Expeditioner, uagtet disse kun underskrives af et enkelt
Medlem.
2. at Generalveicommissionens Forretninger, forsaavidt Sielland vedkommer, underlægges Rentekammeret i Kiøbenhavn.
3. at det overlades til hver Departements-Chefs Bedøm
melse og Conduite, hvilke Sager der i Colding skulle foretages
til egen eller allerhøieste Afgiørelse.
4. at det overlades til hvert Departement at indkomme
med nærmere Forestilling angaaende, hvorvidt Øvrighederne i
Provindserne under nærværende Omstændigheder bør tillægges
større Myndighed i de Sager, som ere det underlagte.
o. at [det] tilkiendegives samtlige Embedsmænd paa Øerne,
som kunne være udsatte for at omringes af Fienden, at de,
naar Communicationen afskiæres dem, have at forholde sig
efter beste Skiønnende og at bruge Embedsconduite.
Efter en anden Resolution fra idag anordnes der for Norge
en interimistisk Regieringscommission, som bemyndiges til paa
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eget An- og Tilsvar at afgiøre alt, hvad der til Landets Tarv
ansees fornødent, og hvortil ei betimelig kan erhverves Kongel.
speciel Resolution, til hvilken Ende samtlige Over- og Under
øvrigheder i Norge uden Undtagelse befales at indhente For
holdsordres fra denne Regieringscommission, hvis Sæde bliver
i Christiania. Til Medlemmer af denne Commission ere ud
nævnte Generalmajor Prins Christian August af Augustenborg,
som fører Præsidium, Stiftamtmand Moltke i Christiania og Justitiarius sammesteds Etatsr. Falsen.
Tirsdag 25 August.

Man erfarede idag, at Vagtskibet i Sundet Fregatten Frederiksværn, som havde kappet Anker og var gaaet op i Katte
gattet for at redde sig til Norge, er taget af Engellænderne
efter en Fægtning, hvori den har havt 18 Rlesserede, hvilke
siden ere bievne udvexlede mod de 5 Engellænder, man havde
taget paa det erobrede engelske Skib. Men at Fregatten skulde
være taget jaf en engelsk Brig, haaber man ikke maatte
være sandt.
En officiel Beretning fra Steen Bille til Admiral Vleugel
om det Angreb med vore Smaafartøier, ved hvilket vi toge de
tre Skibe og tvang Engellænderne til at lade være at kaste
Bomber ind, har idag circuleret til Læsning. Bille havde selv
sat sig i Spidsen og ladet sig betiene af Admiralitetets gamle
Sluproere, der just ikke havde været store Elskere af den Com
mission.
Meeningerne om, hvorvidt og hvorlænge Kiøbenhavn kan
holde sig, ere her meget forskiellige. l)e Fleste meene, at
den got kan holde sig et Par Maaneder; andre, at den snart
maa give sig. De sidste ere endog af den Tanke, at det af
denne Aarsag var det ønskeligste, at Engellænderne fik den
efter liden Modstand end efter megen og for Byen ødelæg
gende, skiønt dog unyttig. Man haaber ellers i mørke Nætter,
og naar stormende Veir indtreffer, da at skulle faae Tropper i
smaa Partier satte over til Sielland.
Ved Snoghøi og Middelfart anlægges i disse Dage Batte
rier. Det hedder, at Engeil. have besat Samsøe. Prinds Ferdinand
er endnu ikke kommen. Det hedder, at han i Odense oppebier Kronprindsens nærmere Ordre.
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Onsdag d. 26 Aug.

J Selskab med Etatsraad Knudsen af Cancelliet giorde jeg
idag en Tour til Fredericia. Veien gaaer igiennem lutter skiønne
Egne, men er selv endeel ubeqvem, især imellem Colding og
Kroet Krybilye, da dens Ryg er slet brolagt, og Jordveiene ved
Siden snevre og heldende.
Fredericia røber i dets hele Anlæg Plan til, at det skulde
være blevet noget stort, hvortil ogsaa dets Beliggenhed kunde
være gunstig. Man viser endnu de Pladser, som vare bestemte
til Slotsbygning, Collegier o. s. v. En stor Have skulde have
været gravet; altsammen i den Jdee at henlægge Residentsen
dertil. Nu er det en velfortificeret Landsbye, der har omtrent
4000 ell. 3500 Jndbygg., hvoraf 1000 ere Colonister og for
største Deel Reformerte eller Calvinianer, hvorfor de af Bøn
derne i Omegnen kaldes Kolfmer. De leve meest af Ager
dyrkning, og Colonisterne af Tobaksavl. Raadmand Brun har
en Klædefabrik, hvortil han forhen meget har brugt Folk af
Colonisterne, men har lit efter lit afskaffet dem, da han be
finder sig bedre ved de Jndfødte. Jsær havde de catholske Arbeidere giort ham mange Chicaner. Jnden Byens Volde er
ligesaa meget ubebygget som bebygget. Paa det første saaer
man Korn o. s. v. Voldene ere temmelig anseelige, men for
sømte, især ud til Stranden, hvor de for en Deel ere nedfaldne.
Vindebroen, som fra Landsiden førte over Gravene (der nu ere
tørre), er forlængst forandret til en simpel Træebroe, og Graven
under samme opfyldt med Jord. Commandanten har Jndtægten
af Græsningen, der indbragte 7 a 800 Rd. i Forpagtning, saalæ’nge det var Byens Kiør tilladt at gaae derpaa, men er falden
til 400 Rd., siden det sidste er blevet forbudet. Luften er
reen og sund, hvortil og de meget brede Gader og lave Huse
bidrage.
Byen har en Latinskole, hvori der for nærværende Tid ere
5 Lærere og 5 Disciple. Lærerne koste 2600 Rd. aarlig, altsaa
hver Discipel 500 Rd. Skolebygningen er en Hytte, i hvis
egentlige Skoleværelse man seer Himlen giennem Loft og Tag.
Gulvet er af Steen, og Kakkelovn er der ikke. Disciplene
gaae derfor omkring fra den eene Lærer til den andejj.
Paa Hiemveien mødte vi en Snees Vogne, som havde ført
Kongens Kiøkken fra Snoghøy til Colding.
Danske Samlinger.

III.

g
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Torsdag d. 27 August.

Kongens Kiøkken, som kom i Aftes, havde været 9 Dage
underveis. De Engelske havde tilladt 9 Vogne med Kongens
Gods at kiøre ud. Flere havde Man ikke forlangt af Frygt for
at faae Afslag. Men da man nu kom, havde man 14 (andre
sige 22). Dette foranledigede den Engelske Officer, som skulde
paasee Afsendingen, at giøre Indsigelse mod alle, som vare
over de 9. J Hast — kun eet Qvarteer tilstodes dertil, og
Officeren stod med Uhret i Haanden — maatte man derfor
pakke saa meget, man kunde, paa de 9 Vogne og lade Resten
gaae tilbage. Dette var saaledes Tilfældet med Conditoriet og
en Vogn med Vine. Transporten tog Veien ad Wordingborg,
hvortil de samme Heste fra Kiøbenhavn maatte bruges, da
ingen Forspand maatte faaes. Engellænderne forbøde Karle og
Heste at komme tilbage til Kiøbenhavn. linder Ompakningen,
som skede ved Frederiksberg, saae Folkene to halvvoxne Drenge
nede fra Vebek, som Engeil. havde tvunget til at vise dem Vei
til Frederiksberg. Disse to Drenge græd og klagede sig til
vore, at Engellænderne ikke vilde lade dem slippe, og at de
lode dem lide Mangel; men det blev dem strax forbudet at tale
videre. Engellænderne vare iøvrigt saaledes posterede, at de i
et Øieblik havde kunnet omringe den hele Transport, hvis
nogen Slags Misforstaaelse skulde være opkommen.
Af Frygt for personlig Visitering efterlod Justitsraad Nielsen,
der som Hofrevisor tilligemed Overkammerjunker Calmette
forestod Transporten, i Nyekiøbing alle de vigtige Papirer, han
havde med. Deriblandt ogsaa en Pakke for mig, indeholdende
haandskrevne Sager til Historien af Kiøbenh. sidste Beleiring.
Mellem Lolland og Langeland bleve de rigtig nok visiterede, men
kke personligen, saa denne Forsigtighed ikke var nødvendig.
Overhovedet vides ingen ret Grund til, hvorfor man, da man
dog havde engelske Passer, hellere valgte den længere Vei over
Smaa-Øerne end den kortere over Fyen.
Fra Sielland haves kun løse Efterretninger. Engellænderne
selv skal holde ganske god Mandstugt, men den tyske Legion
være noget Røverpak.
J den med Dagsposten ankomne Hamborger-Correspondent
staaer den danske Regierings Declaration i tvende Sprog. Man
forundrer sig ikke ganske uden Grund over, at denne Decia-
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ration ikke samtidigen er bleven publiceret paa dansk, deels
fordi det ikke synes passende, at de danske Undersaatter først
af fremmede Aviser skal lære den at kiende, deels fordi det nu
let kan befrygtes, at en og anden Journalist giør en slet Over
sættelse, hvorved Originalens Værd taber sig, hvilket havde
kunnet forebygges, hvis Regieringen selv havde foranstaltet en
Oversættelse og meddeelt Aviserne den.
Med Hamborg-Posten ankom idag til Posthuset her en
Pakke af et Blad, kaldet til Folket, indeholdende tvende
Krigsdigte, det eene af Prof. Guldberg i riimfrie Vers, det an
det af Kammerjunk. Schach Staffeldt, der saaledes skulde ud
deles. Begge svare i ingen Henseende til deres Bestemmelse;
Guldbergs er saa høitravende, at ingen Almuesmand kan forstaae det, og Schach Staffeldts mangler ligeledes Popularitet
og den Kraft, som skulde henrive. Det er populære og fyrige
Sange med raske Melodier, som skal giøre Virkning ved saadanne Ledigheder. En meget skiøn Krigsvise stod i den sidste
Altonaer-Mercur.
Legationsraad Manthey er idag reist til Kiel, saa der nu
ikke er en eeneste af det udenlandske Departement tilbage her.
De fremmede Ministre paa den franske nær, som er i Kiel,
ligge endnu i Christiansfeldt.
Fredag d. 28 Aug.

Reiste til Ribe. Dertil ere fra Colding 8 Mile. Naar man
kommer en halvanden Miil fra Colding henimod Anst, taber
den smukke Egn sig og gaaer over til flade og skarpe Egne,
tildeels begroede med Lyng. Anst Kirke tilhører Justitsraad
lunghans i Colding, som holder den i fortreffelig Stand og
har tækket den heel med Blye, hvortil han tildeels har kiøbt
det, som andre af Cancelliet fik Lov at tage ned af deres
Kirker. Ved Siden af Vaabenhuset sees i Væggen anbragte to
qvindelige Figurer af meget slet Arbeide i Steen, havende et
Dyr ved sig, som skal være et Lam, men kunde ligesaagot
tages for en Ulv. Efter Tradition skal det forestille to Søstre,
som først have bygget denne Kirke. Tæt ved Byens Kroe er
Skolen, en vel vedligeholdt Bygning med en Jnscription i danske
Vers paa en Steen over Døren, som fortæller, at det er en af
de 240 Skoler, Friderich 4 (hvis Chiffer ogsaa er anbragt) lod
8*
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bygge paa Ryttergodserne, og i øvrigt udtrykker Kongens reli
giøse Tænkemaade og hans Ønske, at hans Efterkommere maae
tænke som han.
Omtrent 4 Mile fra Colding ligger Foldingbroe, hvor Told
stedet er for Stude etc., som passere fra Jylland til Slesvig.
En Mængde Toldbetiente ere ansatte paa den hele Linie fra
Colding til Ribe og have hver sit Stykke at patroullere paa.
J Kroen ved Foldingbroe — et skident Hul — saae jeg 3 a 4
af disse Svende, som havde Udseende af Dagdrivere og Brændeviinselskere. Herfra til Ribe ere omtrent 3 Mile; thi endskiønt
der betales for 8 Mile, er der dog ikke stort over 7. De sidste
2 Mile ere lutter Hede, og da Landet er saa fladt som en
Pandekage, seer man Domkirkens Taarn strax oven for Fol
dingbroe. En halv Miils Vei fra Ribe begynder Egnen at blive
sidere og moseagtig, og nærmest ved Ribe er det lutter Vand
og Eng, liig Marsken i Holsteen. J nogen Afstand fra Byen
begynder en Art af Chaussee, der giver en god Vei, som ellers
over Heden er meget sandet. Den sidste Miils Vei kiørte jeg
ifølge med en Vogn, hvorpaa Manden, som kiørte, var saa nysgierrig, at han endelig vilde, jeg skulde staae af og sidde op
hos ham, for at han kunde spørge mig, eller, som han sagde,
jeg vil snakke med ham, hvori hans Ønske dog ikke blev op
fyldt. Den Dialect, Almuen her taler, falder afskyelig i Øret.
Løverdag d. 29 Aug.

Jeg tilbragte det meeste af Dagen paa den latinske Skole,
der nu er en vel indrettet og smuk Bygning. Skolen har 22
Disciple, hvoriblandt to fra Tøndern. Sønden for Byen er nylig
indrettet en stor Kirkegaard, som giennemskiæres af et Par
Gange, der med Tiden kunne blive til Alleer. Den støder mod
Sønden til en Arm af Nipsaa. Byen har forhen havt 6 Præster
til de to Kirker; nu har den kun 3 i alt. Den forhenværende
Garnisons Hovedvagt er for Tiden et Arbeidshuus. Byen skal
nu neppe have 1400 Jndbyggere, som meest leve af Agerdyrk
ning og Græsning. Byen skal have henved 600 Køer, som
græsse i Marsken, der paa den vestlige og sydlige Side støder
til Byen. Dens Handel er saa got som ingen. Her tilskriver
man denne Handelens Forfald især Nærheden af det Slesvigske,
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hvor alting kan haves for bedre Kiøb formedelst de mange flere
Privilegier, Indbyggerne der nyde.
Hele Byen stod her i den visse Formening, at Engellænderne
vare bievne total slaaede i Siælland. Denne Efterretning havde
en Post fra Tøndern bragt med og sat i Circulation. En Rei
sende fra Colding har nu ganske tilintetgiort dette glade Haab,
der i sig selv kun var meget svagt grundet.
Her fra Egnen ere blot 120 Mand af Landværnet udskrevne
og afmarscherede til Aarhuus, men de øvrige beordrede at
holde sig færdige.
Paa Domkirkens Taarn er giort Anstalt til Signaler, der
correspondere med Kystsignalerne. De ere en Flagstang om
Dagen og Lygter om Natten. De, som have Vagt, opholde
sig paa et lidet Værelse i Muren høit oppe i Taarnet, der formodentligen ogsaa i gamle Dage har været Vægterkammer.
Søndagen d. 30 Aug.

Gammel Ribe har ikke, som Terpager siger, ligget en
halv Miil fra det nærværende Ribe ved Vestervedsted eller
Fårup, men uden for Nørreport; hvor der nu ere Tofter og
nogle faa Huse, har tilforn været adskillige Kirker, Klostere og
mange Huse, og dette er gammel Ribe.
Raadstue- og Stiftsarchiveme ere vigtige formedelst de
gamle Documenter, de indeholde.
Det første er nu for største Delen bragt i Orden af nær
værende Borgemester Lund; dog ligge endnu mange Papirer
ugiennemseete. De ordnede indeholde en gi. Pergam. Codex,
indbunden med Sølvbeslag, hvori Riber-Ret og Waldem. 2.
jydske Lov; de skal være benyttede af Kofod Ancher. Frem
deles en saakaldet Domsbog, der begynder med 1404; Raadets
Acta, en stor Svite; en gi. Jordebog; Byens Regnskaber; dens
Skattevæsen; en Mængde Tingbøger o. s. v. Ogsaa giemmer
Man der endnu det saa kaldte Raadmandsskab, som Terpager
omtaler p. 460. Det er af Træe, viid for neden og for oven,
indknebet i Midten, Randen omgiven med en bred Sølv-Ring,
hvorpaa staaer tydeligen den hos Terpager 1. c. anførte In
scription. Archivet er i Raadhusets anden Etage, der ellers
staaer ledig paa det Værelse nær, hvor Archivet er. I un
derste Etage er et Forsamlingsværelse for Raadet, hvori Por-
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træter hænge af Byens sal. Præsidenter, Fængsel for Forbry
dere etc. Raadhuset er egentligen et gammelt Gildehuus, hvorfor
det eene af Arresterne endnu kaldes Smørkammeret.
Stiftsarchivet har hidtil været i Domkirken, hvor det for
dærvedes af Fugtighed. Den nærværende Stiftsrevisor, Casserer
Hansen, stræber at faae det befriet fra Fugtighed og Møl, og
har til den Ende taget det hiem i sit Huus for tillige at ordne
det, hvorefter der igien i Domkirken skal udsøges et mindre
fugtigt Sted, hvor det kan giemmes. Det indeholder mangfol
dige gamle Documenter fra 13, 14 og 15 Aarhundrede, hvoraf
dog de vigtigste alene i Afskrift, da Originalerne ifølge et Kgl.
Bese, af 1776 bleve sendte over til Kiøbenhavn til Langebek
og ere nu formodentligen paa det Kgl. Bibliothek. Afskrifterne
udgiøre et eget Foliobind og ere giorte af da værende Ca
pelian Grønlund, som derfor fik 150 Rd. Samme Grønlund har
opfyldt sit Exemplar af Terpager med mangfoldige vigtige An
mærkninger; dette Exemplar eies nu af Skolebibliotheket. Han
efterlod sig ogsaa ved sin Død en stor Mængde Excerpter,
men som man ikke veed, hvor ere komne hen. J Stiftsarchivet
kunde Grønlund ikke finde den af Terpager saa ofte citerede
gi. Bog: Oldemoder s. Træbogen.
Den Puggaards Stok eller carcer scholasticus, som Terpager
omtaler p. 504, findes ikke for nærværende Tid i Puggaards Kieldere, og den nærværende Rector erindrer sig aldrig at have
seet den. Ligesaalidet har han nogentid seet plumbum cho
rale ib. 138. Cathedralkirkens Bibliotheks Levninger kom tilsidst (Terpag. 228) ind i Lectorium. Da dette blev nedbrudt,
blev Levningen nedlagt i det Capel ved Daaben, hvor fordum
Stiftskisten har staaet. Men nu veed man ikke engang om
disse Levninger nogen Beskeed. Af de to Stiftskister (Terpag.
p. 195) er kun den eene tilbage, og deri intet. Hvor den
anden, der giemte endeel ossa sanetorum, er bleven af,
vides ikke. Det Fyrfad, som Terpag. omtaler p. 201, blev
ved sidste Reparation af Kirken solgt til en Gyrtler. Det
brugtes endnu i nærværende Rectors Skolegangstid om Vin
teren til at varme Disciplenes Fødder i Kirken. Den hellige
Christophers Træbillede (Terpag. 342) tog man ogsaa ved sidste
Kirkereparation og hug i Stykker til Brænde for at smelte Blye.
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Mandagen 31 Aug.

Reiste tilbage til Colding. Uden for Ribe Nørreport er
anlagt en ny Vei tilligemed en Broe over Aaen. Dette er
Stiftamtmand Moltkes Fortjeneste, hvorfor Byen har opreist
ham en Æresstøtte lige for Broen. Ved min Hiemkomst til
Colding havdes ingen anden Efterretning fra Kiøbenhavn, end
at Carstenskiold og Oxholm skulle have foreenet sig ved Kiøge,
at en Deel af Landværnet er bleven væbnet med Piqver og
Landser, at Engeli. ere fordrevne af Clasens Have; at de
Danske have anlagt Batterier ved Broen over Peblinge-Søen og
ved Set. Hans Hospital, samt nedhugget de høie Træer ved
Blaagaard. J Kiel udgives et Slags officiel Avis af Auditeur
Mariboe. J Anmeldelsen deraf ere tvende grammaticalske Feil.
Den under 28 Aug. omtalte Jnscription over Skolens Ind
gang i Store-Anst lyder saaledes:
Halvtredsindstyve Aar Gud har nu mig opholdet,
At Sygdom Krig og Pest mig intet ondt har voldet,
Thi yder jeg min Tak og breder ud dit Navn
Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn.
Gud lad i dette Værk din Naades Fylde kiende,
Lad denne min Fundatz bestaae til Verdens Ende,
Lad altid paa min Stool een findes af min Æt,
Som meener Dig, min Gud, og alle Skoler ræt.

Saavidt jeg erindrer er dette Vers af Th. Kingo. Paa min
Tilbagereise fra Ribe talte jeg med Skoleholderen, som var
meget vreed over, at man fordrede Afgift af ham af hans Skole
jord efter Fdn. af 1 Oct. 1802 og Forhøielse af 1803, da han
paastod, at Skolejorden var indberegnet under Byens Hartkorn
og ikke derfra afsondret, saa at Bønderne deraf erlagde Skatten,
og Kongen saaledes fik dobbelt Skat af den samme Jord. Mu
ligt, at Skoleholderen har Ret, og at dette er et af de sæd
vanlige Kammerkneb.
Tirsdag d. 1 Sept.

Sex Overjægere af General Ewalds Jægerregim. ere idag
passerede her igiennem for at liste sig over til Sielland. De
have uddeelt her et Blad: en Siellænders Bemærkninger ved den
af Engelskmændene i Sielland uddeelte Proclamation.
Man er ved at forfatte en Proclamation til det norske Folk.
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Den synes at komme noget sildig. Den er udkastet af Her
tugen paa Tydsk, og jeg har giort en fri Oversættelse deraf
paa dansk.
Jdag er en Deel svært Artillerie passeret herigiennem Colding, hvilket skal bruges til de nye Batterier ved Snoghøy og
Middelfart
Det Diplomatiske Corps maa i denne Tid høre meget,
fordi det med al sin diplomatiske Snildhed dog har ladet Dan
mark saaledes overrumple, og det medens vi havde en Legation
i London. Allerede i Begyndelsen af Juli var Rygtet om en
Expedition mod Danmark almindelig i Engelland. Oeconomieog Commerzcollegiet advarede Bernstorff, men forgieves. Sidst
nævnte Collegium var fuldkommen overbeviist om Engellæn
dernes fiendtlige Hensigter, da det under 17 Jul. efter Bernstorfs Ordre tilmeldte Consul Duil i Amsterdam om Nulliteten af foregivne Tvistigheder mellem Engelland og Danmark,
og befalede ham at sætte dette i Aviserne, hvoraf da ogsaa
Følgen var, at man læste Duils Avertissement om det fuldkom
neste Venskab paa samme Tid, som den engelske Flaade alle
rede laae i Sundet. Aldrig har vort udenlandske Ministerium
været saa uheldigen vantroe. Kiøbmænd i Altona og Hamborg
skreve i Slutning[en] af Jul. derom som om en afgiort Sag. En
Skipper, som kom til Kiøbenhavn efter en hastig Reise fra
Engelland, fortalte, at man i den Engelske Havn havde sagt til
ham, at han maatte skynde sig, hvis han vilde vente at komme
til Kbhavn, inden Engellænderne fik den.
Onsdag 2 Septemb.

Mere Artillerie er gaaet her igiennem idag med 10 a 16
Heste for hver Kanon. For nogle Dage siden gik en Engelsk
Brig ind i Ebbeltoft Viig, og borttog 3 Fartøier af 6, som laae
der. Skipperne paa de tre, som slap, skyndte sig at lade
deres løbe paa Grund. Af hine 3 leverede dog Engelskmanden
godvillig det eene tilbage og lod Skipperne for de tvende andre
sige, at de ogsaa kunde faae deres, om de vilde afhente
dem; men Levnetsmidlerne, som de fandt paa dem, be
holdt de.
Ellers intet Nyt og ingen Efterretninger.
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Torsdagen d. 3 Septemb.

Dags-Posten har medbragt den Erklæring i Moniteuren, at
vi hverken i Henseende til Penge eller Folk skulle mangle
fransk Understøttelse. Privatbreve fra Lybek og Altona melde,
at det der er almindelig Troe, at de Franske ville besætte
Holsten, hvilket her sætter mange i Bekymring.
Jgiennem den russiske Minister Lisakavitz, som nylig har
forladt Kiøbenhavn, er den Efterretning bleven udbredt, at En
gellænderne allerede begynde at indskibe sig, hvilket dog her
ikke finder megen Tiltroe.
Ogsaa idag er mere Artillerie passeret her igiennem fra
Rendsborg. Ellers intet nyt.
Ved en ny Kongel. Resolut, af 2 Sept. er Amtmand
Rosenkrantz tilforordnet den norske Regieringscommission; til
lige er det nøiere bestemt, at denne sidste ikke skal have med
militære, men blot med civile Sager at giøre, hvilket sidste
Ord staaer to Gange understreget i Commissionen. Endelig
bemyndiges Commissionen til at overlade til Stiftsbefalingsmændenes Afgiørelse saadanne Sager, som uden Betænkelighed
kunne dem overgives, for at Commissionen ikke skal bebyrdes
med alt for mange Expeditioner, og hindres i at vaage for det
Hele. Commissionen bestemmer hvilke Sager, der kunne afgiøres af Stiftsøvrighederne, og Collegierne meddele den de i
saa Henseende fornødne Oplysninger. Det hedder, at Rosen
kranz er bleven sat ind i Commissionen for at — da Prinz
Christian af Augustenborg sielden vilde kunne være tilstæde —
Etatsraad Falsen, der er noget egensindig og fremfusende, ikke
skal blive alt for raadig over Stiftamtmand Moltke, men der
saaledes altid i fornødent Tilfælde være en Stemmepluralitet af
de mere sindige, Moltke og Rosenkrantz, imod ham. Synderligt
nok er ellers Forholdet mellem de Kongel. Collegier her og
denne Regieringscommission. Da den sidste staaer i Kongens
Sted, saa er den i visse Maader over Collegierne. Men da den
skal være ansvarlig, for hvad den giør, for Kongen, og hvis
Kongen skulde faae isinde at fordre den til Ansvar for noget,
saadant naturligviis vilde skee ved Collegierne, saa maa Com
missionen tillige betragte disse som dem, den engang skal
giøre Regnskab for, og følgelig disse at være over den selv.
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Jdag har Luften første Gang havt den Kiølighed, som viser,
at Sommeren er til Ende.
En Fordeel, Colding har havt af Collegiernes Nærværelse
her, er ogsaa denne, at alle Gaderne have faaet deres Navne
satte paa Hiørnerne.
Fred. 4 Septemb.

Med Hertugen af Augustenborg reiste jeg idag til Frede
ricia. Vi toge ind hos en Klubvert, som hedder Rasmussen.
General Baudissin var ogsaa kommen her idag for at besee
Forsvarsanstalterne og især de nye Batterier ved Snoghøy. Her
tugen indbød denne General, Grev Holstein, Major Kaalund, en
Prins af Witgenstein — som blev kaldet Durchlauchtighed, skiønt
det efter Hertugens Sigende til mig ikke tilkom ham — Capitain Moltke og endnu nogle andre, alle Officerer, saa der
ingen Civile vare ved Bordet uden Hertugen selv og jeg. Vi
fik 4 Retter Mad. For de 10 Couverts betalte Hertugen 17
Rd., Viin og Caffe iberegnet, hvilket ikke just var dyrt, skiønt
Maden var temmelig maadelig. Alt hvad der var i Byen af
Militær og af civile Embedsmænd giorde Cuur hos Hertugen
før Maaltidet. Der bleve strax satte to Skildvagter ved Porten,
hvor han aftraadte, og Trommen rørtes ved hans Passeren forbi
Hovedvagten.
Løverdag d. 5 Sept.

Det udgives for vist, at det igaar Nat er lykket en heel
Bataillon let Jnfanterie at komme over til Sielland fra Kierteminde af.
J den til de fremmede Magter udstædte Declaration criticeres de Ord: succomber dans la lutte som indeholdende alt for
megen Fortvivlelse eller Tilstaaelse af Trang til fremmed Hielp.
Paa Slottet grassere Rotter og Muus — som længe der
have havt et roligt Hiem — saaledes, at man ikke kan sove
for dem om Natten.
Fra Kiel af ere nogle Krigsviser sendte omkring til Uddelelse, en under Titel: Soldatersang paa Marschen, en anden:
Krigssang for den danske Hær. Ogsaa noget i ubunden Stil
under Titel: Til den danske Soldat, ventelig af Prof. Guldberg.
Jndqvarterings-Godtgiørelsen for de Kong. Collegier her i
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Colding er nu fastsat For Statsraadets Medlemmer, Collegiernes Præsidenter og samtlige Medlemmer betales om Som
meren 12 Rd., om Vinteren 24 Rd. maanedlig; for Bureau- og
Contoircheferne 8 Rd. om Sommeren, 16 om Vinteren; for
Fuldmægtiger, Cancellister, Undercancellister og Copiister 5 Rd.
om Sommeren og 10 Rd. om Vinteren for hver Maaned.
Søndagen d. 6 Sept.

Posten bragte idag i et N-. af Moniteuren den Samtale,
lackson og Kronprindsen skal have havt med hinanden i Kiel.
Deri findes et og andet, som man her ikke vidste før, ligesom man
og veed et og andet, som ikke staaer der f. E., at lackson i
Begyndelsen ikke sa[g]de andet end Vous til Kronpr., hvorpaa
denne spurgte, om han ikke vidste, hvem det var, han talte
med, at det var en Prinz, Kongen af Danmarks Søn, hvor
paa lackson blev noget høfligere og brugte Tiltalen: Mon
seigneur og Vôtre Altesse Royale.
J samme N=. af Moniteuren faae vi et Rap i Forbigaaende,
da det siges, at den Omstændighed, at vi nu have vore fleste
Tropper i Holsten og ingen i Sielland, kommer af Fastlandets
uheldige Principer de n’avoir de jalousie que contre la France.
Jmidlertid er det en for nærværende Tid blandt alle høiere Ci-;
vile og Militære almindelig Overbeviisning, at, dersom vi ikke
just nu vare bievne angrebne af Engellænderne, vilde Holsten
være bleven besat af de Franske, saa at Engeli. Angreb baade
var grundet paa en rigtig Supposition og tillige aldrig kunde
for os have indtruffet paa en i politisk Henseende beleiligere
Tid. Denne Overbeviisning skal ogsaa de franske Generaler
have yttret.
Efter Rygte er der Ueenighed mellem Admiral Popham og
Gambier, da den første har villet, man skulde angribe, den
sidste sat sig derimod.
Et Par engelske Officerer have været i Land her i Jylland
ved en Herregaard, som heder Worsnesgaard, og drukket Kaffe
i en Kroe, hvorfor de hver have betalt en Ducat.
Proclamationen til det Norske Folk er nu afgaaet. Den
blev udkastet paa Tydsk af Hertugen af Augustenborg, der gav
mig den at oversætte og tillige at foreslaae, hvilke Forbedringer
deri jeg maatte troe at kunne giøre. Udkastet var i det Hele
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ganske som en Proclamation af denne Art bør være, kort,
fyndig, værdig. Kun ved een Periode foreslog jeg en Foran
dring, som Hertugen strax approberede. Ved Oversættelsen
søgte jeg saa meget muligt at anvende gamle danske Ord,
der uden at være forældede dog havde en vis antiqua sanctitas
og forhen i lignende Tilfælde pleiede at bruges f. E. Ulempe,
Standhaftighed, Fortrøstning, Trofasthed o. s. v.; thi det er
slemt, naar, især i saadanne Tilfælde, den tyske Original skal
skinne frem, hvilket dog saa ofte er Tilfældet, med hvad der
nu fra Collegierne udstædes, hvor desværre en stor Deel af de
vigtigste Personer tænke med større Lethed paa tydsk end paa
dansk. Mod et og andet i Sproget havde dog Grev Reventlov
noget at indvende — hvor competent en Dommer! — men da
hans Forslag til Forandringer tilstilledes Kronprinsen tilligemed
Udkastet selv, antog denne slet ingen af dem.
J Eftermiddag var jeg i Christiansfeldt i Selskab med nogle
Bekiendtere. Der opholde sig der adskillige Kiøbenhavnske
Familier i denne Tid. Stedets Beskaffenhed er tit nok be
skrevet af andre. Vi spiste til Aften i Vertshuset baade got
og billigt, og Gonversationen blev meget levende i Anledning af
en Discussion mellem Justitsr. Smith-Phiseldek af Oeconomieog Commerzcollegiet og mig angaaende videnskabelig Dan
nelses Nødvendighed som Forberedelse til at blive duelige Forretningsmænd i de høiere Poster. Han, skiønt selv videnska
belig dannet, meente, at den sunde Fornufts frie Uddannelse
ved Realkundskaber med Tilsidesættelse af Sprogunderviisning
og andet lærdt Pedanterie var det rette, at den lærde Dannelse
giorde uskikket til practiske Forretninger, og citerede navnligen
Amtmand Arctander og Amtmand Ahrentz som Exempler paa
udmærkede Geschåftsmænd, omendskiønt og fordi de ei vare
engang Studentere. Justitsraad Rottbøll kom til og spurgte,
om de da vel vare bievne mindre duelige, hvis de havde lært,
og han i Foreening med Secretær Gierlev og mig bekiæmpede
saaledes den fordømte Lære om den simple sunde Fornufts
Tilstrækkelighed og Routine-Mekanismens Ypperlighed, at vi
afvæbnede paa det fuldkomneste alle Modgrundene, og Re
sultatet blev, at Collegier, der ikke bestaae af andet end
Routine-Mennesker, ere ikke heller andet end Skriverstuer, hvor
Talenternes og Kundskabernes Mangel bliver til Skue ja til
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Latter for den mere cultiverede Deel af Nationen og lader Re
gieringen i Stikken, saasnart der er Spørgsmaal om Lovgiv
ninger, nye Planer, offentlige Foranstaltninger. Muligt, at Justitsr. Smith, som Medlem af Commerzcollegiet, ansaae
det for Pligt at forsvare i hiin Sætning dets Principer.
Jdag holdtes som sædvanlig Gudstieneste i Slotskirken.
Sognepræsten Hr. Raaschou prækede noget yderligt Trivielt om
Tillid til Forsynet. Sangen understøttedes af nogle RegimentsHoboister, hvorved den blev ganske høitidelig. »Wer kommt
heute in die Kirche?« sagde Kongen. »Der König und seine
elende Suite«, svarede han sig selv.
Mandagen d. 7 Sept.

Jdag bleve vi noget satte i Urolighed ved Rygte om, at
ved en Affære i Sielland Landværnet skulde have kastet sine
Geværer og være bleven ganske adsplittet. Dette Rygte kom
egentlig først fra Postfører Erichsen, der var kommen hertil
fra Nyborg, hvorover General Baudissin lod ham sætte i Vagten
og giøre Forklaring, hvilken gik ud derpaa, at han havde hørt
det af to Landmaalere, som kom bag efter. Disse indtraf
ogsaa virkeligen snart og maatte nu lade sig forhøre, hvad de
vidste om den Sag. De sagde, at de i Nyborg havde fra deres
Værelse oven paa hørt det fortælle neden under, og afgave
overhovedet en meget usammenhængende Forklaring, hvoraf de
fleste slutte, at det har været deres eget Paafund for at give
Postføreren noget at løbe med.
Churfyrsten af Hessen har 60 Millioner staaende i de En
gelske Fonds. Hans Jndtægter beløbe sig til 240000 Rd. aarlig.
Han er altsaa af alle exilerte Fyrster den mindst beklagelige,
ligesom hans Undersaatter ere det mindst af alle dem, der
have tabt deres forrige Regentere.
Standsningen af Udførselen til Kiøbenhavn har stor Jndflydelse paa Levnetsmidlers Priis her i Jylland. Et Pund Smør
koster her for nærværende Tid kun 8 ß; derimod 1 Tønde
Salt 10 Rd.
Ved Trommeslag er det blevet forbudet her i Byen at
sælge umoden Frugt. Det var at ønske, at saadant Forbud
ogsaa skede i Kiøbenhavn og — overholdtes.
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Tirsdagen 8 Septemb.

Med Ordonnantsen ankom i Eftermiddag fra Kiel N=. 6 af
Bladet Danmark i Aaret 1807, hvorved Man be&temtere erfa
rede, hvorvidt der var noget passeret ved Kiøbenhavn og i
Siælland, og de circulerende Rygter saavel om det lykkelige
Udfald fra Kiøbenhavn som om Landværnets Uheld under
Carstenskiold blive derved bekræftede. Detaillerne ventes nu
med Længsel. Man baaber, at det Rygte, at Studentercorpset
skulde have lidt meget, ikke vil blive bekræftet. Uagtet de
Farver, der i fornævnte Blad ere satte paa Landværnets Reti
rade, ansees det dog for afgiort, at det er blevet slaaet, endskiønt man haaber, det ikke er sandt, at Lollikerne skulle have
kastet Geværet. — Besynderligt i øvrigt, at foromtalte Blad
N°. 6, der indeholder saa vigtig en Efterretning, blev af Kam
merjunker^. der Maas sendt til sin Frue her i Byen, som
igien lod den circulere, hvorimod hverken Hertugen eller Statsraadet eller den commanderende General fik Bladet tilsendt
eller om dets Jndhold nogen Underretning. Det var altsaa
alene igiennem private Forbindelser og til private Folk, at en
saa vigtig Efterretning blev sendt fra Hovedqvarteret.
Med stor Jil passerede herigiennem til Kiel i Eftermiddag
Amtmand Wedel-larlsberg fra Norge. Han var kommen over
i stor Hurtighed fra Christiania til Fladstrand med en af de
Søllingske Baade og havde seilet fra tre engelske Skibe, som
forfulgte ham.
Onsdagen d. 9 Sept.

Den Efterretning indløb, at Engellænderne have ved Ebeltoft
taget 3 Skibe og brændt tre. Landværnet samlede sig for at
skyde paa dem, men Engeli. trak sig tilbage med Barcasserne.
Ved et Skud fra dem blev en Landeværnsmand truffet lige i
Hovedet og døde strax.
Ellers intet Nyt.
Torsdagen d. 10 Sept.

J Nat indløb Befaling fra Kronprinsen, at Kongen med sin
Suite imorgen skal begive sig paa Veien til Rendsborg. Ordren
indeholdtes i et Brev til Calmette (Overkammerjunker), men
Statsraadet fik ikke mindste officiel Underretning derom, hvoraf
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det sluttede, at saadant maatte være blevet forglemt. Heller
ikke taltes der noget om Collegierne, der naturligviis ikke kan
regnes til Kongens Suite. Ved samme Ledighed indløb den
ubehagelige Efterretning, at Øen Helgeland havde maattet over
give sig paa Capitulation til Engellænderne, som der skal have
taget en stor Mængde Sildeskibe eller Byser.
J stor Forventning blev alting sat i Formiddag, da man
ved Stafet fik Efterretning om, at Schmettau var paa Veien
hertil som Coureer fra Kiøbenhavn, og da formodentligen med
Engelske Passer. Man spaaede sig i Almindelighed snarere
onde end gode Tidender.
Lidt efter Middag ankom Schmettau. De, som havde
frygtet det værste, havde dog blot giort sig fattede paa at høre
om Forslag til en Capitulation; men hvor consternerede bleve
alle ved at høre, at Byen allerede havde capituleret, at Fæst
ning og FJaade var i Fiendens Vold. Indtrykket er ikke at be
skrive. Om Rædselscenerne i Kiøbenhavn fra 2 til 6 Sept.
ankom Privatefterretninger nok. Gener. Peymanns Capitulation
og Bekiendtgiørelsen deraf til Borgerne fik man her med det
samme. Alle høiere civile Embedsmænd havde tillige egenhændigen afgivet deres votum. Kun tSteen Bille skal have pro
testeret mod Capitulationen, men dog tilsidst underskrevet.
Alle beklage allermeest Kronprindsen og frygte, at et saadant
Slag alt for meget skal angribe ham. Han er maaskee den
ulykkeligste af Alle. J Kiøbenhavn er især Harmen over Flaadens Udleverelse overordentlig, og Tanken om, at den er er
obret fra Landsiden — thi fra Søesiden have Engeil. intet vovet
— foranlediger der megen Declamation angaaende Øens Blot
telse for Landtropper og Veeraaben over dem, som ere Skyld
deri. Dette er især Bernstorff meent, der som Minister for det
udenlandske Departement hverken selv burde have været saa
slet underrettet eller tilladt sin Regiering at være det. Og vist
er det, at naar en Surprise af denne Art kan finde Sted fra et
Naboeland, hvor der endog er en dansk Legation, naar et Mi
nisterium i overvættes Tryghed endog trodser de Rygter, som
forurolige hele Nationen, naar et heelt Departement, der for
det selvsamme Skyld koster Staten uhyre Summer, opfyder sin
Hensigt saa slet, at en Bonde i Jylland kunde have givet for
nuftigere, aldrig ufornuftigere Raad, saa er det i det mindste
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ingen Merite. Da den første Division af den Engelske Flaade
var ankommen i Sundet, blev der i Kiøbenhavn holdt en Conference mellem Statsministeren Schimmelmann (thi Hertugen og
Reventlow vare borte) Admir. Vleugel, Cancelliepræsid. Kaas og
Bernstorff, om ikke en og anden Forholdsregel i en Hast skulde
tages f. E. indkalde Frifolkene, opfordre Landværnet etc., men
Bernstorf satte sig derimod, da man netop derved kunde frem
kalde Fiendtligheder. Der kan man nok sige, som det franske
Ordsprog: qui se fait brebis, le loup le mange. Andre have
bemærket herved, at man var ikke saa bange for at fremkalde
Fiendtligheder — siden det skulde saaledes benævnes — fra
Frankrigs Side ved tvende Gange at trække Cordon i Holsten,
hvis Nytte blev indlysende, da sikkert Ulven havde spiist os,
hvis vi der, som her, havde giort os selv til et værgeløs Faar;
og for saavidt kan Moniteuren have Ret i at bebreide os, at vi
ikke have viist Jalousie uden mod Frankrig.
•’
Ved Schmettaus Afreise fra Kiøbenhavn var den gamle
Peymann af Anstrængelse og Ærgrelse (hvortil kom en Bles
sure i Foden, han havde faaet ved et Udfald) saa svag, at han
ikke ventedes til Livet. Det fortælles, at en Bomberegn stedse
forfulgte det Huus, hvor han opholdt sig, uagtet han jevnligen
flyttede fra det ene Sted til det andet. Af dette og flere
Mærker sluttede Man, at Engeil. havde en Mængde Spioner i
Byen. General Catchart skal have beklaget sin Skiæbne, at
blive saa smuk en Stads Forstyrrer, men Admiral Popham skal
ikke have villet, at noget Huus maatte blive tilbage, men alt
forvandlet til en Steenhob. Et Rygte sagde, at Engeli. havde
faaet endeel Skyts fra Sverrig, hvilket dog af andre regnedes
til de sædvanlige ondskabsfulde eller blot af Mistanke udsprungne
Rygter.
Hertugen reiste i Eftermiddag. Han sagde, at Kronprindsen
allerede var fattet paa det Værste. Han skal have sagt, at
naar Kiøbenhavn skulde capitulere, vilde han intet høre uden
om en militær og ikke om nogen politisk Capitulation. Den,
som er skeet, er halv militær og halv politisk. Paa Fred med
Engeil. menes der ikke at være at tænke.
Studenterne have meest været stillede paa Volden. Man
veed endnu ikke uden om fem dræbte iblandt dem; af disse
ere de 3 Etatsr. Colds eeneste Søn, Justitsraad Holms Søn og
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en af Cancellieraad Qvistgaards Sønner. Overlærer Munthe ved
Frue Skole har mistet den eene Arm. En Datter af Profess.
Hornemann fik Foden saaledes qvæstet, at den maatte sættes
af. Adskillige Studentere havde indgaaet etslags Fostbrødrelag
med hinanden, at staae og falde med hverandre.
Efter hvad Man fortæller, have Engellænderne paa Frede
riksberg slet ikke indqvarteret sig i Hovedbygningen , iivor
Kongen boede, men blot i Sidebygningerne; de have sat Vagt
for Kongens Værelser, at Jngen skulde komme derind. Denne
Efterretning har fornøiet Hoffolkene her saaledes, at deres
Glæde herover holder dem skadesløse for alt det øvrige.
Nu er da og Befaling kommen til Collegierne at flytte til
Rendsborg.
Fredagen 11 Sept.

Nogle af Collegierne ere allerede reiste idag. Ellers ingen
nye’Efterretninger. Al Verden har idag gaaet og mistrøstet
hinanden. Man har oven i Kiøbet havt den Frygt, at den
insolente lackson skulde komme tidligere til Kiel end Schmettau,
og Kronpr. saaledes først erfare vor Ulykke af en overmodig
Fiende.
De, som skulle reise til Rendsborg, har man paa Amt
stuerne i Hadersleb og Apenrade anviist saa mange Penge i
Schlesw. Holst. Banco, som de her kunde aflevere i Danske
Sedler, og det uden at beregne dem nogen Cours, hvorved
man ellers vilde have tabt en Snees Proc. Ellers har indtil
Dato enhver levet paa sin egen Pung, og ingen Diætpenge ere
endnu anviiste.
En Reisende fortalte, at lian havde seet Landværnel for
samlet ved Ringkiøbing. Tvende Officerer havde commanderet,
hvoraf den eene intet forstod. Da havde Landværnsmændene
givet sig til at lee af denne med de Udtryk: ham der ville vi
nok lyde, men den her forstaaer (en drøi Eed) ikke at com
mandere os.
12 Septemb. Løverdag.

Da endnu ingen Post var ankommen fra Kiøbenhavn, opgav
man ganske Haabet om, at nogen vilde komme.
J Eftermiddag Kl. 7 reiste Grev Schimmelmann herfra efter,
Dar.sko Samlinger.

III.

y
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som det hedder, at være bleven færdig med en ny Finanzplan
efter Tidernes Leilighed.
Amtmand Grev Wedel-Jarlsberg kom tilbage fra Kiel for
videre at fortsætte Reisen til Norge. Med ham satte jeg mig i
Vognen for at giøre en Excursion til Randers, hvor jeg ankom
Søndag 13 Septemb.

om Aftenen Kl. 9, efter 25 Timers Reise fra Colding. J Aarhuus vidste man endnu intet om Kjøbenhavns Capitulation, da
vi kom der, og heller ikke i Randers.
Mandag 14 Septemb. (i Randers).

Som Man fortæller, have de jydske Landværnsmænd med
stor Ægrelse hørt de Siellandskes og Lollandskes slette Op
førsel. »Hvad tænke de da, de ere til for?« sagde en af hine.
Ved Ebeltoft har Landværnet vadet ud i Vandet til Armene for
at skyde paa Engellænderne. J et Sogn, som hedder MarieMalene, have Bønderne absolut villet afsted imod Fienden og
forlangt at vide, hvor han var. Man seer her i Randers en
Deel forsamlede for at forsynes med Vaaben, og det sindige
Mod, der er characteristisk for Jyden, staaer at læse paa hvert
et Ansigt. Hvad man i Almindelighed beklager er, at dette
brave Landværn for det meeste commanderes af Mænd, for
hvilke det ingen Agtelse har eller kan have, og som heller ikke
forstaae det mindste af Krigskonsten, forædte Herremænd, unge
Lapser, forulykkede Studentere, Officerer, som forlængst for
medelst deres Uduelighed ere afskedigede o. s. v.
Paa Holbekgaards Mark har man fundet en af de En
gelske Raketter. Den havde en Stang, som var 5J Al. lang.
J Egnen omkring Randers var det Rygte udspredt, at En
gellænderne alt vare paa Marschen dertil. En Sognefog[e]d skik
kede en Pige paa en Hest ind for at see, om det var sandt.
»Diævlen komme efter dette Tøi, sagde en Vaskerpige til den
anden, det skal nok søge til, hvor der er noget.«
Formedelst Mangel paa Udførsel er Smørret her i Egnen
saaledes faldet i Prisen, at Bønderne finde deres Regning ved
at smøre deres Vogne med Smør istedet for med Tiære.
Fire Desertører fra Randers — alle Tydske — have Bøn
derne bragt ind. De omringede et heelt Stykke Skov, hvori
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Desertørerne havde forstukket sig, og tvang dem saaledes til at
overgive sig.
Tirsdag d. 15 Sept, (i Kanders).

Jmod Formodning ankom imorges en Post fra Kiøbenhavn,
og med den en Mængde Breve m. v. J Dagen staae alle
Actstykker af Vigtighed. Overbeviisningen har mellem Offi
cerer, Embedsmænd og Borgere været almindelig, at al videre
Modstand vilde have giort Resten af Byen til en Steenhob og
begravet dens Indbyggere derunder uden at kunne hindre Engeli.
Hovedforsæt. Imidlertid er det ikke at nægte, at af 5 Landværn[s]batailloner i Byen løb de 4 fra Post og Gevær1), at den
saa kaldte anden Afdeling af Borgervæbningen (hvorunder al
den Pøbel, som intet Fædreland har, ogsaa hører) mødte ikke,
ja skal endog have sendt sin Fane tilbage; at denne samme
sidste Classe af Mennesker ikke uden Grund mistænkes for at
have forøget Ulykken ved Plyndring og Ilds Paasættelse (hvoraf
da den uhørte Brand kan forklares); at Matroserne tilbøde sig
at giøre et Udfald og bemægtige sig Fiendens Batterier, hvis
man vilde give dem hvilketsomhelst Slags Vaaben; at de fleste
Landofficerer havde liden Tillid og satte sig saa lidet i Agtelse
ved deres Conduite, at de efter Capitulationen ikke turde vise
sig paa Gaderne. Om en vis General L. fortælles der, at han
under Bombardementet sad i en Kielder med en Uldsæk for
ved sig. Af alle Officerer blev kun een skudt, nemlig Capit.
Repstorff af danske Livregiment, der ogsaa er den eeneste,
om hvilken man veed, at han tog nogen farlig Commission.
Over alle de andre har Himlen holdt sin beskiermende Haand.
Grev Haxthausen ved Garden til Hest blev insulteret paa Kon
gens Nytorv; hans Gardere enten lode ham i Stikken eller
kunde ikke hielpe ham, og han var maaskee bleven et Offer,
havde ikke en anden rask Officer med et Par Mand jaget Pø
belen væk. Artilleriet har heel igiennem udmærket sig, og en
Capit. Hummel er især kommen for Orde. Studenterne stode
paa Volden med Borgerne. Ikke een af dem forlod deres Post.
De havde eengang Vagt 48 Timer i Træk. Da Matroserne
rebellerede paa Kongens Nyetorv, og blandt andre et Par 100
*) Dette berigtiges senere.
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Studentere ogsaa stode der for at holde Orden, skal en af Ma
troserne have hvisket til en Student, at naar de (Studenterne)
forlangte, at de (Matroserne) skulde være rolige, vilde de ogsaa
være det; thi med Studenterne vilde de ingen Uvenskab have.
Onsdag d. 16 Sept.

Jdag forlod jeg igien Randers og kom om Aftenen til
Horsens. Fra Skolen her skulde dimitteres fem Candidater til
Academiet; men da der under nærværende Omstændigheder
ingen Exam. art. vil finde Sted i dette Efteraar, saa faae de
at give dem Tid. En Landværns-Capitain i Egnen af Horsens,
som boer 2 Mile fra Stranden, har flyttet sin Familie dybere
ind i Landet. Et got Exempel! Horsens Fiord ligger fuld af
Skibe, som dertil have taget Tilflugt.
Torsdag 1" Sept.

J Veile traf jeg Confessionarius Bastholm, der med sin
Familie logerede paa Giestgivergaarden. Af en Reisende havde
han erfaret, at hans« Gaard i Slagelse beboedes af Engellændere. Kl. 4 Efterm. kom jeg til Colding, hvor jeg læste en
Bekiendtgiørelse fra Kronprindsen an^ det Passerede. Den
var temmelig tør og indeholdt ikke et Ord til Berømmelse for
Kiøbenhavns Forsvarere, men vel en Bebreidelse, da der stod
deri, at Flaaden var bleven udleveret, istedetfor at den
burde have været tilintetgiort. Den endtes saaledes: »vi
maae slaaes for Æren.« En Officer, som jeg talte med, var
ikke fornøiet med disse Udtryk, da han meente, at det kunde
lidet nytte at slaaes for Æren, hvis der ikke tillige kunde
haabes at ville komme noget ud deraf for det offentlige Bedste.
Fredag d. 18 Sept.

Fortsatte i muligste Skynding Reisen over Christiansfeldt,
Haderslev, Apenrade og Flensborg, hvorfra jeg ankom i Schlesvig
Løverdag d. 19 Sept.

om Morgenen tidlig og siden Kl. 9 til Rendsborg, paa
hvilket sidste Sted nu alle Collegier ere forsamlede. Her er
farede jeg, at Postløbet mellem Jylland og Sielland atter er
spærret. Kronpr. har aldeles forbudet al Communication, og
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Breve, som skrives derovre, blive alle førte til Kiel, der aabnede og læste. Derfor have nu ogsaa Engell. fra deres Side
spærret al Passage. Grev Schack af Cancelliet og Præsten
Tilemann fra Viborg samt et Par andre ere de eeneste, som
kom over med Eng. Passer fra Sielland.
Kronprinds. har sendt Lindholm til Paris og andre Offi
cerer til Bernadotte. Vi have kastet os i de Franskes Arme.
Kronpr. er yderlig forbittret over Kiøbenh. Capitulation. Han
siger offentlig, at den er bleven slet forsvaret, og har spurgt
Caneelliepræsid. Kaas, om ikke Vedkommende burde, naar dem
skede deres Ret, bøde med deres Hoveder. Jsær er han bleven
opbragt over Flaadens Overlevering, da han havde efterladt
Ordre at ødelægge den, naar den ikke kunde forsvares. Man
fortæller, at Rygtet allerede havde underrettet ham om Byens
Capitulation, inden Schmettaukom, ogat han da sagde til denne:
»jeg veed alt, hvad De vil sige; Kiøbenhavn har capituleret,
Flaaden er tilintetgiort« , men da Schmettau maatte berigtige
hans Mening i Henseende til sidste Punkt, skal han være bleven
som rasende.
De Bebrejdelser, som giøres i Henseende til Kiøbenhavns
Forsvar, ere især følgende:
1. at man i Roe lod Engellænderne lande og drage til
Frederiksberg, da de endnu kun vare faa, havde saa got som
intet Skyts med sig og vare desuden meget bange, som de
selv tilstaae.
2. at man ei ved et modigt concentreret Udfald med Ba
jonetten har stormet Engellændernes Mørs-batterier og jaget
dem derfra.
3. at Man ikke i det mindste under det tredie Bombarde
ment tilintetgiorde Flaaden.
Medens disse Bebreidelser af nogle giøres med Hæftighed,
af andre under Forudsætning af den Mulighed, til hvis Bedøm
melse man nærmere maatte kiende alle Omstændigheder, seer
man i Breve fra Kiøbenhavn bestandige Taknemmelighedsyttringer mod de menneskekiærlige Mænd, hvis Beslutning be
friede Resten af Byen fra at blive en Steenhob og dens .Ind
byggere fra at blive et Offer for den sørgeligste Død. Til
hvilken Side skal man nu helde? Skulde det Sande og Rigtige
ikke være dette: Kiøbenhavn blev slet forsvaret; men da den
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ved slet at forsvares var bragt derhen, at Resten af Byen og
100000 Mennesker uden egentlig Nytte for Staten maatte
være bleven opofrede uden Capitulation, var denne dog at ansee
som et mindre Onde.
Man har sagt, at Engellænderne selv holdt god Disciplin,
men at den tydske Legion var noget Røverpak. De seeneste
Efterretninger sige netop det Modsatte. Jsær have Biergskotterne et ondt Rygte.
Man fortæller, at en dansk Matros skal have qvalt den
første Engelske, der heisede det Engelske Flag paa et af de
danske Skibe.
Iackson fik, da han efter Capitulationen begav sig til Kronprindsen, ikke Tilladelse at komme i Land, men blev ved Frederikxort tilbageviist.
Søndagen d. 20 Sept.

Den svenske Post tillades nu ikke længere at passere
igiennem Landet. Den sidste er bleven viist tilbage til Ham
borg. En Svensk, som var her (i Rendsborg), blev arresteret,
da han havde giort sig mistænkelig. J Aftes blev han efter
Befaling fra Kronprindsen igien given fri og viist til Hamborg,
men hans Papirer forbleve i Kiel hos Kronprindsen.
At nogle Landværnsregimenter i Kiøbenhavn under Bom
bardementet ikke skulde have giort deres Skyldighed, modsiges
af Grev Schack. J Breve fortælles, at vore Matroser hielpe
Engellænderne med at tiltakle og faae hver en Piaster om
Dagen.
Jdag, jeg besøgte Geheimer. Moltke, yttrede denne sig
overordentlig hæftig mod Bernstorferne, hvis mageløse Dumhed
og uforsvarlige Ligegyldighed han erklærede høit at være alene
Skylden i al vor Ulykke. De skal dog ikke tage sig denne
Tort meget nær, da de begge ere temmelig indolente. Ogsaa
har Kronprindsen selv fuldkommen retfærdiggiort dem ved at
sige, at en Time, før Iackson kom, maatte han være af samme
Mening som de. Grev Reventlov finder alt det Skete at være
det bedste, især siden det lader til, at man i Rendsborg er
saa temmelig sikker for Engellændere.
Man begynder alt mere og mere at være overbeviist om,
at de Svenske have under nærværende Omstændigheder spillet
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en forrædersk Rolle imod os, og man venter, at det snart vil
komme til en Krig med dem ogsaa. Overhovedet er man fattet
paa at see hele Nordens politiske Forfatning forandret.
Man har i Kiøbenh. arresteret en Lieutenant Bierfreund,
fordi han offentlig havde sagt, at det var en skiændig Capitulation, som var sluttet.
En Borger i Kiøge skal have dræbt tre engelske Matroser,
som vilde udøve Voldsomhed i hans Huus, og begravet dem
i sin Have; men Engellænderne fik det at vide og fordrede
hans Udlevering eller de vilde opbrænde Byen. Magistraten
skal endelig ved megen Forbøn have udvirket, at han for det
første kun er lagt i Bolt og Jern. Bagsvær skal de have
opbrændt.
Var det kommet til Storm, havde Engeli. lovet to Timers
Plyndring. Tropperne skal have forlangt fire Timers.
Mandagen d. 21 Septemb.

Man siger, at Engellænderne endog ophugge de Skibe,
som staae paa Stabelen.
Efter Breve fra Kiøbenhavn skal Capitulationen have giort
saadant Jndtryk i Kiøbenhavn, at Borgere, Matroser og begge
Livvagterne havde selv valgt sig nye Officerer og vilde ved et
almindeligt Udfald have hævnet Fædrelandet og brudt Capi
tulationen.
Biskop Balle skal under Beleiringen og Bombardementet
have gaaet omkring for at indgyde Fædrelandsforsvarerne Mod.
Ved det første Udfald vare Livjægerne opstillede paa Pladsen
mellem Nørreport og Gothersgaden. Bispen indfandt sig og
talede Opmuntrings Ord til dem. Man bemærkede, at han
især addresserede sig til det venstre Fløi og navnlig til
Lieutenant Brun. J Udfaldet blev Brun strax dræbt, og det
venstre Fløi leed især. Ved næste Udfald var samme Corps
samlet paa dets Allarmplads paa Amalienborg. Bispen indfandt
sig og addresserede sig især til det høire Fløi. Men den sidst
havte Erfaring havde bibragt alle saa ominøse Begreber om
hans Nærmelse, at alle strax retirerede om paa venstre Fløi
for ikke af ham at indvies til Døden.
Da Engellænderne havde besat Castellet og Holmen, blev
der af vore Tropper draget en Cordon imellem Castellet og
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Byen. Man iførte Garderne deres Stadsuniform og lod dem
i al deres Pragt paradere for Engellændernes Øine, for at ind
gyde disse Beundring og Ærefrygt! Det forekommer mig, som
naar Man vilde iføre en Døende Galladragt eller hænge præg
tige Gardiner op i et ruineret Huus.
Jdag ere 26 Fændrikker bievne skabte af Kielske Studentere.
Det er vist, at Kronprindsen anvender alt for at kunne
angribe de Engelske i Sielland endnu, førend de forlade Øen.
Men hvorledes komme over Beltet? Engellænderne vedblive
stedse at borttage Færger og Baade, hvor de kan komme til.
For en 8 Dages Tid siden toge de en Færge ved Fynshav,
medens Kystvagten sad i en Kroe og spillede Kort.
For det første spiser næsten det hele Collegialpersonale,
Præsidenterne og Copiisterne i broderlig Liighed, paa Vertshuset
her hos en vis Dørring. Man betaler for 3 ganske gode Retter
Mad 2 m$. dansk, og 3 m$. 8 li dansk for den beste røde Viin,
og 4 [i dansk for en god Koppe Gaffe.
Jdag er her begyndt et Marked, hvortil have indfundet sig
adskillige Kiøbmænd fra Hamborg og Kiel.
Nu ræsonnere mange saaledes om Begivenheden med
Kiøbenhavn. Eftersom Jngenieuren Kammerherre Giedde havde
strax ved Begyndelsen af det første Bombardement paa affordret
Betænkning erklæret, at Byen ingen Storm kunde udholde, saa
skulde Paymann ikke have ladet Byen bombardere i 3 Dage
og dog overlevere Flaaden, men i dets Sted strax ved det første
Bombardement have ladet Flaaden ødelægge og derpaa aabnet
Portene og blot trukket sig selv ind i Castellet; saa vilde En
gellænderne ikke have naaet deres Hensigt, og Byen ikke, uden
Nytte, have lidt saa megen Ulykke.
J Anledning af Biskop Balles Jver skal Kronprindsen have
sagt, at, hvis Kiøbenhavn igien skulde blive beleiret, vilde han
sætte Biskoppen til Commandant deri.
Jngen af Udværkerne have været besatte med en eeneste
Mand. Alt stod paa de egentlige Volde, hvorfra man vel skiød,
men uden al tilføie Fienden nogen Skade, der var værd at
tale om.
Det heder, at General Waltersdorf er paa Veien hertil, og
at Søecapitain Grotschilling er gaaet til Kiel. Man slutter heraf,
at atter noget maa være paa Færde.
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Det. er aldeles forbudet Altonaer-Mercuren at indrykke det
mindste om Kiøbenhavn og Sielland, hvorfor Byens Capitulation
ei engang endnu deri er omtalt. Man er nu især begierlig
efter at vide, hvad Svar Lindholm vil bringe fra Paris.
Efterretning indløb, at de Engelske nu og have besat
Flekkerøe i Norge, hvorved Communicationen mellem dette og
Danmark ventelig vil blive giort meget besværligere.
Tirsdagen 22 Sept.

Efter Kronprindsens Befaling skulde en liden Hofstat ind
rettes for Kongen. Han har nu 3 Cavalerer (Ries, Calmette
og Buchwaldt), en Livmedicus (Hoffmann), 7 Lakaier og 2
Løbere.
Det fortælles, at en Smakke med Reisende er fra Sielland
ankommen til Nyborg med Engellændernes Tilladelse, men at den
er fra Nyborg af viist tilbage til Sielland igien, da Kronprindsen
aldeles skal have forbudet al Communication. Man indseer dog
ikke Aarsagen til at forbyde vore egne at komme over fra
Sielland; Det skal være alle Færgefolk forbudet under Tugtshuus-Straf at føre Nogen til Sielland, ihvo det end maatte være.
Det udenlandske Departement maa stedse lade sig de bittreste Sottiser sige. Jdag ved Bordet kiøbte en af Cancelliet
et Par Briller. »Vil nu Cancelliet til at bruge Briller,« spurgte
En. Det var bedre, at det udenlandske Departement fik nogle
at see med, bemærkede en Anden; o det behøves ikke, svarede
en tredie, thi Engellænderne have nylig saa vel sat det Briller
paa Næsen.
Om den unge Grev H., Lieutenant i Garden, fortælles, at
han ved et Udfald har skiult sig [i] en Grav. Da han er kort
synet (hvorfor han bestandig gaaer med en Lorgnet om Halsen),
forklarer man det ironice saaledes, at han har taget Graven for
en fiendtlig Redoute.
Onsdagen d. 23 Sept. 1807.

Morgenen efter, at Gener. Waltersdorf var ankommen til
Kiel, sendte Kronprindsen en Officer hen, som fordrede hans
Kaarde og lod ham vide, at han som Arrestant skulde føres til
Aalborg, hvor General Moltke er giort ansvarlig for hans Person.
Hvorledes Kronprindsen betragter Kiøbenhavns Capitulation,
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sees af et Stykke i Hamb. Correspond. og Alton. Mercur fra
Kiel, hvori den erklæres at fortiene Regieringens særdeles
Mishag, 1) fordi Flaaden ei blev tilintetgiort, 2) fordi man i
Capitulat. har ladet indflyde Ting af politisk Natur, der ligge
uden for en militær Behørdes Competence og ere ligefrem
stridende mod Danmarks nærværende politiske Stilling. Kronprindsens Ordre skal egentlig have været at synke Skibene og
sønderhugge Takkelagen.
Grev Bernstorf og Adjutant Biilow ere komne tilbage fra
deres Mission til den franske General Bernadotte. Man siger,
at deres Ærende skal især have været at faae ham til at deeltage i et Landingsforsøg paa Sielland, men at han skal have
afslaaet det med den Bemærkning, que le Dannemarc étoit trop
en désavantage. Man vedbliver ellers bestandig at troe, at
dersom Engellænderne ikke havde anfaldet Dannemark i det
Øieblik, de giorde det, vilde saadant være skeet fra de Fran
skes Side, i hvilket Tilfælde da den samme Nødvendighed vilde
have fundet Sted til at søge Engelsk Hielp som nu fransk.
Man anfører i denne Anledning Bernadottes Ord, da han hørte
Engellændernes Angreb, »je Vous félicite; Vous voila sauvés«.
J Moniteuren, som idag med Poeten er ankommen, findes
Engellændernes Proclamation oversat og ledsaget med Noter,
der skulle være af en dansk Mand, men som man nok seer at
være af fransk Fødsel. De røbe en god Stemning hos den
franske Regiering mod den danske, og Kronprindsen kaldes
deri en Prince adoré; det siges og deri, at de Danske admirent
Napoléon sans le craindre. Den almindelige Meening er nu,
at Frankrig vel vil staae os bi. men bruge os som Middel til
at ydmyge Sverrig. Nogle af de første Statsmænd troe og, at
han vil gienforeene de tre nordiske Riger og deraf danne en
Stat, der, mægtig nok til at balancere Rusland og Engelland,
tillige mod disse fik fælles Jnteresse med Frankrig. Man troer
at finde Støtte for denne Mening saavel i et ældre Stykke i
Moniteuren om det Skandinaviske Rige som i adskillige see
nere Vink i samme Blad, f. E. at den danske og svenske Flaade
egentligen burde udgiøre eet. Dette skulde saaledes føre til
Calmar-Unionens Gienoprettelse.
Jdag ere rigtig nok Breve ankomne fra Kiøbenhavn. Po
sterne afgaae ordentlig derfra, men ingen faae Lov at komme
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derover. Kronprindsen har slrængelig forbudet det, og i Da
gens Aviser læses herom en Bekiendtgiorelse fra GeneralPostamtet.
Kronprindsen skal leve meget indsluttet i sig selv, sielden
lade sig see og ikke aabne sig for nogen. Man troer, han har
sine egne Jdeer, der gaae videre end til Siellands Gienerholdelse.
Engellænderne skulle nu allerede have 14 Skibe tiltaklede
og liggende paa Rheden. Ogsaa vore Søebatterier demontere
de, skiønt Capitulationen dertil ikke berettiger dem. Vi stilles
da saaledes ganske aabne og blottede for vore arrigste Fiender,
de Svenske. Der siges ogsaa, at Man i Sverrig ruster baade
til Lands og Vands, hvilket formodes at være mod os. Maaskee
vil de tage Sielland i Besiddelse, naar Engellænderne forlade det.
J Kiøbenhavn ere nu alle ganske rolige. Uvidende om det
politiske System, der følges, troe de, at Alting nu er til Ende
denne Gang.
Overhofmarsk. Hauch skal have anviist dem af Studentercorpset, der endeligen vilde ud af Byen for at slaaes med En
gelskmanden , at gaae ind i Jægercorpset (Kongens Livjægere),
hvilket ogsaa nogle af dem skal have giort.
J Roeskilde er Skoleundervisningen afbrudt, da Rector og
Lærere uden Nødvendighed have forladt Byen.
Torsdag. 24 Sept.

Kronprindsen skal nu have opgivet Haabet og Forsættet at
faae Tropper over til Sielland, inden Engellænderne forlade det.
De bruge mindre end 24 Timer til at udruste et Linieskib.
Saasnart de endnu have udbedret et Par Skibe i Dokken, vil
de ruinere denne, hvortil allerede en Dag er bestemt. Man
paastaaer, at de selv ikke eiede saa herlige Skibe som adskil
lige af dem, de nu tage fra os, f. E. Christian den Syvende
og Valdemar.
Livjæger-Corpset kalde Engellænderne Officeercorpset, og
det er egentlig det eeneste, de have Respect for. Garden til
Hest skal de have en meget liden Agtelse for, og Garden til
Fods ikke mere end til Maade. Adskillige hannoverske Fæn
drikker skal opføre sig meget nederdrægtigt.
Natten til 18 Sept. har man i Kiøbenh. havt et saa for-
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skrækkeligt Tordenvejr, at Jngen kan erindre sig Magen. Det
har slaaet ned paa mange Steder og i eet Huus 3 Gange, dog
uden at tænde.
Engellænderne exercere hver Dag uden for Nørreport og
tillade alle Civile at gaae ud og see [derjpaa.
Saasnart Engeil. have faaet et Skib uden for Bommen,
sætte de strax Seil til og flyde ud med klingende Spil og tyr
kisk Musik. Naar vi lagde Orlogskibe ud, bleve de varpede
igiennem Renden.
Engeil. have tilladt Skibe med Levnetsmidler og Brænde
at løbe ind til Kiøbenhavn, naar de ikke ere over en vis Dræg
tighed.
Capitain Duplat kom idag fra Kiel hertil. Vi talte endeel
om Opdragelsen og vare eenige i, at den civile og militære
Opdragelse burde være sammensmeltet i hele Nationalungdom
mens første Læreaar. Han meente og, at det Kieler-Universitet
burde gaae ind, og de Studerende fra Hertugdømmene hen
vises til Kiøbenhavn, der da kunde foreene det Kieler-Univers.
Fonds med sine. Af Sorøe Academie vilde han have et mili
tært Jnstitut dannet. Han ønskede det latinske Sprog indført
i de militære Jnstituter, men sagde, at han for Fordommenes
Skyld ikke turde tale derom.
Duplat forsikkrede mig og, at han stedse havde været
meget utilfreds med de Elever, han havde faaet fra Hofpræst
Christianis Jnstitut, formedelst deres overordentlige Overflade
lighed, hvorimod de, han havde faaet fra Frue Skole efter dens
Reform vare meget bedre. Han tilføiede, at de, han havde
faaet fra Frue Skoles anden Classe efter dens Reform, havde
han fundet meget bedre dannede end dem, han før Reformen
havde faaet fra Mesterlectien. At Drengene i Skolen allerede
lærte Astronomie og Physik og endog fik udm. godt derfor
ved Examen, ansaae han for en Latterlighed, og at invitere
Publicum til at høre derpaa, det samfng som at giøre Nar af
det. Dette havde han ogsaa sagt til Kronprindsen, som havde
svaret: »ja siig dem det, om De tør.«
Her i Rendsborg er et saa kaldet holsteensk Militær-Jnstitut, oprettet i Aaret 1797. Det forestaaes af Capit. Molvitz.
For nærværende Tid er det organiseret i Schlesvig, da dets
Bygning her beboes af Prinsen af Hessen, imedens Kongen be-
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boer hans Palais. Det har for nærværende Tid kun 23 Elever,
da det har afgivet en stor Mængde til Officerer i disse Tider.
Jnstitutet har her i Rendsborg et Bibliothek paa 1400 Bind.
Ved Negotiationerne angaaende Kjøbenhavns Capitulation,
der skal have varet i 18 Timer, skal især Popham have
været meget impertinent.
Fredagen 25 Sepi.

Engellænderne borttage endog Lysestagerne i AdmiralitetsBygningen.
Kronprindsen har fra Kiel af sendt Effecter til Kongens
Ameublement o. s. v. for 11000 Rd. Hoffet manglede saaledes
alt, at det endog her i Byen har maattet kiøbe Dækketoi hos
en Jøde Elkan.
Da Grev Schmettau reiste igiennem Flensborg — som
skede om Natten — fortalte han der alt og forstørrede Ulykken
saaledes, at hele Byen blev sat i den største Alteration. Han
fortalte, at det halve af Byen laae i Aske, og at den var plyndret.
J Grønsund er en Skipper af Engellænderne bleven fra
taget ei alene Skib og Ladning, men ogsaa Klæder og Uhr.
Altsammen røvermæssig.
J Sielland selv koster en Fierding Smør nu ikke mere end
13 Rd., da den ellers ved denne Tid kostede 19 a 20 Rd.
Løverdagen 26 Sept.

Det er besynderligt, at vor Cours endnu holder sig saa
got, som den giør. Vexler paa Kiøbenhavn søges stedse, og
Crediten er ikke meget sunken.
Man veed ikke at forklare
sig dette paa anden Maade end deraf, at man udenlands maa
troe, at vi snart igien vil hæve os, eller faae Sverrig til, da
det er en circulerende Jdee, at Keiser Napoleon vil foreene de
3 nordiske Riger under Titel af det nordiske Keiserdømme, og
at vor Kronpr. skal vaare dets Keiser.
Det er vist, at Frankrig umiddelbar efter Freden til Tilsit
giorde os den Proposition at tiltræde de Mesurer, som Fast
lands-Magterne vilde adoptere for at tvinge Engelland til en
billig Fred, men at vi undveege det ved at erklære, at Omhu
for vor egen Sikkerhed forbød os at forlade vor Neutralitet.
J den med Dagsposten ankomne Moniteur omtales Kiøben-
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havns Capitulation paa en Maade, som ikke lader formode, at
dette Tab har svækket Keiser Napoléons Jnteresse for os.
De overordentlige Omkostninger, Observations-Armeen i
Holsten hidtil har medtaget, beregnes til 5 Millioner. Statens
Jndtægter vare i de sidste Tider 12 Miil. aarlig. Vor Flaades
Tab anslaaer Man til 40 Mili.
De Skibe, som stode paa Stabel, have Engellænderne slaaet
fra hinanden, numereret Stykkerne og taget dem med. Man
frygter for, at de skal føre hele vor Søe-Etat og Holmens
Mandskab bort med sig som Krigsfanger, hvilket da endnu
vilde være et smerteligere Tab.
Den afsatte Churfyrst af Hessen kom her idag for at spise
til Middag hos Kongen. Han skal være saa gierrig og skiden
karrig, at han selv beregner hver Pund Kiød, der skal i Suppen,
og nedlader sig til de uanstændigste Kniberier. Det er en
Fyrste, om hvilken der ikke endnu første Gang er talt medAgteise, og hvis hele Tænkemaade fra den Blodgierrighed af,
hvormed han i sin Regieringstid har solgt 52000 af sine Undersaatter stykkeviis for Guld til Engellænderne, indtil det Blodsuerie, hvormed han agerede sine Undersaatters Proviantskriver
og Kornpuger, er et System af Foragtelighed.
Søndagen 27 Sept.

Kiøbenhavn vrimler af Engelske Søe- og Landofficerer,
der opføre sig med den største Artighed, giøre Opvartning i
de heste Huse, beklage med den største Venskabelighed af
Verden, at de have maattet forvolde Indbyggerne saa megen
Ulempe, og lade Penge rullere i Mængde. Derfor skal det
ogsaa gaae ganske fortroligt til mellem dem og en stor Deel
Kiøbenhavnere, hvilket neppe vil behage Kronprindsen. Sir
Popham boer i Epvipagemesterens, Commandeur Kierulfs, Boepæl
paa Holmen. Han skal med denne have havt en Æres-Affaire,
da Popham savnede noget efter Inventarielisten, og i denne
Anledning sagde til Kierulf, at dette havde ventelig Hr. Eqvipagemesteren stukket til Side for sig selv. Kierulf skal derpaa
have udfordret ham, og Popham have udstædt en Æreserklæring til Satisfaction for hiin.
Endog Skibstømmermesternes Kister, hvori de havde deres
Værktøy, tage Engellænderne bort. J Grev Schimmelmanns
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Lyststed, Søelyst, er en stor Jndqvartering. De have opbrudt
Viinkielderen, taget al Vinen og derfor udstædt en reçu til
Huushofmesteren.
Glas til Vindver er ikke at faae i Kiobenhavn, hvorfor man
maa hielpe sig med Papir, Træeluger og hvorledes Man kan.
Alle Breve, som komme fra Kiobenhavn, gaae først til
Kiel, hvor man aabner alle dem, man finder Umagen værd at
aabne. Secretærerne i det udenlandske Departement, Manthey,
Pleuen og Sick have denne Forretning. De aabnede Breve for
segles siden igien med Postseglet, hvis man vil lade dem afgaae til deres Addresse. Der giøres saaledes ingen Hemme
lighed deraf.
Cancelliepræsidentinden, Frue Kaas, maatte under Bombarde
mentet forlade sin Gaard i Vimmelskaftet (hendes Mand var
med Collegierne i Colding) og tyede først ned til Frue FabriciusTengnagel bag Børsen. Der modtog man hende uvillig og
gav hende Morgenen derpaa at forstaae, at bun var til Uleilighed. Nu begav hun sig ned til Stalmestergaarden, hvor hun
forblev hos Hauchs, indtil en Bombe slog en Vægter ihiel uden
for; saa retire[re]de hun ned i Geheimearchivet og derefter i Cancelliearchivet. Da Bombardem. var forbi, tyede hun til Rauchs
paa Kongens Nytorv og fik ogsaa et Værelse der; men neppe
var hun flyttet ind, førend Matrosopløbet begyndte og gik just
lige løs paa Rauchs Gaard, da hun flygtede atter derfra og fik
saa tiisidst et Værelse hos Løbel i Hotel Royal.
Kronprindsen har ladet Commandanten paa Helgoland, som
uden al Sværdslag overgav Øen, arrestere. Engellænderne be
tingede, at Præsten ikke maatte forlade Øen inden 40 Dage,
og tilbøde ham 100 få St. Løn for at blive der bestandig.
Han har ellers neppe 20 Rd. fast Løn.
Mandagen 28 Septemb.

.Man har nu Efterretning om, at der allerede er kommen
en Coureer fra Paris til den Franske Minister Didelot i Kiel.
Didelot har spiist til Middag hos Kronpr., som skal have været
meget oprømt. Det hedder, at Depeschens Jndhold var, at
Kronprindsen ikke maatte tabe Modet, og at Keiser Napoléon
nok skulde hævne vor Flaades Forliis. General Bemadotte skal
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have faaet Befaling at sætte sin hele Armee til Kronprindsens
Disposition, saasnart han forlanger det, men ikke før.
Diætpengene ere nu bestemte for Collegiernes Personale.
150 Rd. maanedlig for en Departementschef, 120 for en De
puteret, loo for en Committeret, 90 for en Contoirchef, 60 for
en Fuldmægtig eller Cancellist, 40 for en Undercancellist, 30
for en Copiist. Forslaget var 6 Rd. daglig for en Departe
mentschef, 5 Rd. for en Deputeret, 4 Rd. for en Committeret,
3 Rd. for en Contoirchef, Fuldmægtig og Cancellist, 2 Rd. for
en Undercancellist og Copiist. Kronprindsen har forandret For
slaget efter Forestaaende.
Endnu vedblive stedse Kiøbenhavnerne at ansee alt bilagt
med Engellænderne. Den beste Forstaaelse finder Sted imellem
begge Parter derover. Oeconomie- og Commerzcolleg. i Kiøbenh. har paa egen Haand udstædt Befaling til alle Stiftsøvrig
heder at sende Skibe med Levnetsmidler til Kiøbenhavn. Det
er, som om der vare flere Regieringer i Landet, hvoraf den
eene virkede i een Direction, den anden i en anden. Kron
prindsen vedbliver stedse at holde al Correspondence med Sielland og Kiøbenhavn forbuden. Derimod komme Posterne ordentligen fra Kiøbenhavn, hvor man slet ikke kan begribe, hvorfor
der ingen kommer igien.
Spørgsmaalet om Universitetets Forflyttelse fra Kiøbenhavn
er der Gienstanden for almindelig Omtale, og de fleeste ønske,
at det maatte forlægges til Sorøe. Paa denne Maade vilde
Sorøe Academies Fonds dog engang blive frugtbringende for
Videnskabeligheden.
Kongens Bibliothek i Kiøbenhavn er blevet ganske ubeska
diget, kun at en Stump af en sprungen Bombe slog nogle Ru
der itu og tilintetgiorde et Par uvigtige Folianter, og at en
gloende Kugle foer midt igiennem den store Sal.
En Student ved Navn Bülow opholdt sig i Sommerferierne
hos sin Fader i Flensborg. Hos denne steeg Kronprindsen af,
og Sønnen blev Hs. K. H. præsenteret. Kronprindsens Livcorps var den Gang allerede oprettet i Kbhavn. »Deres Kammerader ere raske Folk«, sagde Kronpr., »de ere alle Soldater«.
Det unge Menneske beklagede, at Overfartens Sperring giorde
ham det umuligt at foreene sig med dem. Kronpr. sendte
ham derpaa fra Kiel af en Udnævnelse som Second-Lieutenant
i Landværnet.
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Tirsdag. 29 Sept.

Af de med sidste Post fra Kbh. ankomne Breve skal de
fleeste være bievne tilbageholdte i Kiel, fordi de have røbet en
Stemning, der ikke var ønskelig. De have saaledes ved at
aabne dem faaet, som En sagde, mere at vide, end de skiøttede om. Allerede skulle 6000 Breve være bievne aabnede.
Mange blive dog slet ikke aabnede, og andre aabnes uden at
læses, for at det blot kan have Udseende af, at de ere læste.
De Breve, som ere addresserede til længere bortliggende Ste
der, aabne og expedere de først. Deraf kommer det sig, at
Breve her til Rendsborg ofte blive liggende i Kiel en halv
Snees Dage. Hertugen selv fik først igaar et Brev derfra, som
var afgaaet fra Kbh. den 15de og følgelig kunde have været
her d. 18 eller 19de.
De her værende Collegier have oprettet en Klub eller
saa kaldet Aftenselskab, for hvilken Kammerherre, Cancelliepræsident Kaas er Forstander. Den begynder egentlig med
første Octob. Alle Collegiernes Medlemmer, fra Departements
cheferne til den nederste Copiist, ere fødte Medlemmer deraf.
Fremdeles kan ved Votering optages Embedsmænd her i
Byen, naar de lade sig proponere, dog at det hele Antal ikke
kommer til at overstige 70. Collegialpersonalet alene udgiør
over 40. Reisende Medlemmer kunne optages uden Betaling
paa 8 Dage. Contingentet er 2 Rd. maanedlig. Localet er hos
Giestgiver Dørr, som faaer 80 Rd. maanedlig for en stor varmet
og efter Forskrift oplyst Sal. For Punsch, Biskop, Viin, Thee,
Smørrebrød etc. bestemmes Prisen. To Gange om Ugen, Ons
dag og Søndag, maa man tage Damer med. Tobak maa ryges,
og mere republicansk kan det ikke være end at see Collegiernes nederste Copiister sans façon ryge Tobak ved eet Bord
med deres Departements-Chefer. Jeg veed ikke, om denne
Popularitet ikke gaaer lit videre end decorum og de øverste
Embeders Værdighed vel kunde tillade; tviler og paa, at Kronprindsen derom vil synes got.
Onsdag den 30 Sept.

Endnu veed man ikke i Kiøbenhavn, at vi ikke ere forligte
med Engellænderne. Man troer der, at Sagen nu er forbi, da
Engellænderne have Flaaden. »Det, som forøger vor Urolighed,«
Danske Samlinger.

III.
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skriver En, »er, at Man siger, at Kongen af Danmark har er
klæret Engelland i Krig.«
J Kbhavn ere adskillige Forordninger af Cancelliet udstædte i Kongens Navn, hvorover man her meget forundrer sig.
Oeconomie- og Commerzcollegiet derovre har uden engang at
spørge Kronprindsen udstædt Befalinger til Stiftsøvrighederne
og Amtmændene i Provindserne om at lade Tilførsel til Hoved
staden foranstalte. Det har udstædt andre Befalinger af den
Art, at Commerzcollegiet her har maatte[t] contramandere dem.
Det er saaledes, som om der vare flere Regieringer i Landet, og
virkelig synes det, som der ere 3, nemlig i Kiøbenhavn, Rends
borg og Kiel; dog kan de to sidste gierne ansees for een,
fordi den i Rendsborg henter sine Ordres fra den i Kiel.
Til Randers ere komne 3 Skibe med Engellænd. Tilladelse,
men under den udtrykkelige Betingelse, at de skulle komme
tilbage med Provision. Man frygter, at, naar de med Provision
ladte Skibe ankomme, ikke Byen, men alene Engellænderne
skal faae Gavn deraf. J Helsingøer er Almuen færdig at døe
af Sult. J Nærheden af Als har et engelsk Krigsskib anholdt
en Skipper, forlangt at faae noget Proviant af ham, og da han
blot havde nogle Kartofler, have de holdt Hænderne fulde af
Penge ud til ham og ladet ham tage, saa meget han vilde,
samt bedet ham komme igien med mere.
Efter de seeneste Breve aflægge Engellænderne, især paa
Landet, alt mere og mere den gode Skik at betale, hvad de
faae, undtagen med Grovheder og Trusler af Prygl.
Arveprinsesserne, som opholde sig paa Slottet Piøen, have
sendt Hofmester Harboe hertil for at complimentere Kongen.
Jeg var tilstæde, da han havde Audienz hos Hertugen, hvilken
sidste sagde til ham, at det var noget sildigt, han kom, (da
Kongen allerede har været her i 14 Dage).
J Aften ere Breve komne hertil fra Kiøbenh. af 26 Sept.
Man er der meget i Frygt for, at Byen skal komme til at lide
Mangel, da slet ingen Skibe ankomme, og det Rygte havde
udbredt sig, at Engellænderne, fordi de selv trænge, vilde an
holde Bønderne, som føre Levnetsmidler til Byen.
Man læser med megen Begierlighed de Noter, som staae
i Moniteuren ang. Kiøbenhavns Capitulation. Uagtet de Skoser
og Bebreidelser, de indeholde, finder Man dog i det hele en
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favorabel Tænkemaade imod os fra Keiser Napoleons Side og
trøster sig derved.
En Aarsag, hvorfor Jlden under Bombardementet greb saa
stærk om sig, skal ogsaa have været denne, at mange Huse
f. E. paa Nørregade vare ganske forladte af Beboerne, saa der
ingen Slukning blev anvendt itide.
Kronprindsen har endelig tilladt, at Danske maatte komme
over fra Corsøer til Nyborg. Forhen ere mange danske Rei
sende viste tilbage til Corsøer.
Torsdag den 1 Octob.

Justitsraad Berthelsen, som er kommen hertil fra Altona,
giver denne Byes Patriotisme kun et slet Vidnesbyrd. Der
hersker mere Engelskhed end Danskhed. Man læste nylig i
Aviserne deres patriotiske Addresse til Kronprindsen, som denne
meget naadig besvarede. Da det nu kom til den tilbudne Væb
ning, skal ikke uden 30 have meldt sig.
Prins Frederik af Hessen, som er Gouverneur i Rends
borg, er idag reist til Kiel efter Befaling fra Kronprindsen, som
siges nu at ville forlade Kiel.
Hidtil fulgte med de Kiøbenhavnske Breve hertil, naar de
sendtes fra Kiel, tillige den Kiøbenhavnske Chartering, paa
hvilken man da i Kiel udslettede de Breve, som ikke sendtes,
med Vedtegning tilbageholdt. Men sidste Gang maa man
have fundet fornødent at tilbageholde et større Antal Breve, end
man skiøtter om, skal vides, da man ikke lod den Kiøbenh.
Chartering følge med paa dem alle, men havde særskilt char
teret dem, som sendtes hertil.
J Anledning af det, som er bekiendt, at Kronprindsen næ
sten ikke har en eeneste Mand om sig af synderlige Talenter
eller Kundskaber i noget Fag, ingen, hvis Raad han med nogen
Tillid kunde betiene sig af, ingen, hvis Forstands Lys kunde
være ham til Veiledning, har Hertugen fortalt mig, at han flere
Gange har raadet Kronpr., at han blandt unge Mænd af Hoved,
Kundskaber og Dannelse skulde udsøge sig nogle, som han lit
efter lit kunde under hans egne Øine og Anførsel lade danne
sig til de høiere Statsembeder, og saaledes have en Stamme,
hvoraf han altid med Tillid kunde besætte disse. Saadant er
dog ikke skeet, hvoraf Følgen er, at det vel ikke mangler
10*
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Staten paa Mænd nok af Talenter og Indsigter, som havde
kunnet udsees, men da disse ere bievne staaende paa de sub
ordinerede Poster, saa have de hverken faaet Ledighed til at
fuldende deres politiske Uddannelse, og heller ikke kan de for
Formens Skyld med eet flyttes i Veiret til Offer for Adelens
Misundelse og maaskee med Uvished om, hvorledes de, naar
de ikke gradviis ere prøvede, vilde skikke sig i en saa plud
selig forandret Stilling. Jmidlertid staaer Kronprindsen, om
ringet for det meeste af Ignoranter, saa got som eene, hvorfor
det ikke er at undre over, at han med Følelsen af sin For
stands Overlegenhed over dem, som ere om [ham], finder det rig
tigst næsten alene at tage Raad af sig selv. Og vist er det, at
saavidt hans Omgivenheders Meeninger ere bievne bekiendte, vilde
det have været meget slemt, om han hellere havde fulgt deres
Hoveder end sit eget. Thi hans Blik er i Almindelighed ligesaa
rigtigt som hurtigt. Men deraf følger dog ikke, at det vilde
være Skade, om han som Napoleon omringede sig tæt med
Talenter af enhver Art.
Fredag d. 2 Octob.

Ifølge officielle Efterretninger fra Commerzcollegiet i Kiø
benhavn forbyde Engellænderne deres egne Skibe at clarere
ved Øresunds Toldkammer og fraraade andre det. Med Klare
ringen gaaer det derfor meget mislig.
Den Skrivelse fra Kiøbenhavn angaaende Beskaffenheden af
Engellændernes forroeste Ædelmodighed, som staaer i Ham
burg. neue Zeit. af 30 Sept., skal være af Lieutenant Steffens,
som, da han af Kronprindsen var sendt til Kiøbenhavn med
Depescher, faldt i Engellændernes Hænder, men var dog saa
lykkelig først at faae Depescherne sænkede. Ham søgte de baade
ved Guld og ved Trusler af Tortur at bevæge til at aabenbare
dem Indholdet af Depescherne og de mundtlige Ordres, han
formodedes at medbringe, lian kom under Forklædning af en
Student, som reiste til Kiøbenhavn for at hente sin Kiæreste,
og havde allerede faaet sit Pas paategnet flere Gange af Engel
lænderne. Men i Landsbyen Mørkøie siger en Bondekarl, som
seer ham ride forbi: der rider min gamle Lieutenant. Dette
hørte en Engelsk Officeer, og saaledes blev han anholdt. De
Ordres, han havde med skrevne, skal han have spiist. Engel-
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lænderne lode, som de vilde hænge ham, og havde allerede
viist ham Strikken.
Regieringscommissionen i Norge har skrevet herned til
Cancelliet, at den vel havde modtaget den tilstillede Kongel.
Proclamation til det Norske Folk, men at den, efter hvad der
nu var passeret, fandt Betænkelighed ved at bekiendtgiøre den,
og at den troede, at samme i det mindste nu maatte behøve
nogen Modifikation. Cancelliet har nu derom forespurgt hos
Kronprindsen. Alle forundre sig over, hvad Betænkelighed
Commissionen kan have fundet ved at bekiendtgiøre Kongens
Opraab, da Udtrykkene deri vare saa almindelige, at Kiøbenhavns Capitulation deri ingen Forandring kunde foranledige.
Heller ikke troer man, at dette vil behage Kronprindsen.
Løverdag d. 3 Qctob.

Det hedder, at 8 ä 10000 Md ere komne over til Lolland
i disse mørke Nætter. Ogsaa Artillerie er kommet over. En
stor Mængde tildeels fra Holland ankomne Matroser bruges til
at roe Folk over, uden at de Engelske Skibe kan forhindre det.
En Mængde Baade skal til den Ende endog paa Vogne være
førte til Kiel og Omegn. J Fyen vrimler det af Tropper. Der
menes, at man endnu vil forsøge et pludseligt Anfald paa En
gellænderne i Sielland, hvortil en Hær af Franske fra Rygen
af skulde hielpe. Det hedder, at en Cutter fra Engelland har
d. 27 Sept. bragt Engellænderne i Sielland Ordre at komme
hiem saa hastigt som muligt formedelst de Franskes Præpara
tiver i Boulogne. Efter andre Beretninger giøre Engeli. Mine
til at holde sig i Sielland og opkaste Forskandsninger ved
Wordingborg. Ogsaa skal de nylig have faaet Forstærkning af
Landtropper, hvis Styrke nu i alt angives til 36000 Md.
Jfølge Reisendes Fortællinger skal der ingen Grændse være
for den Frihed, hvormed man taler i Kiel, og det lige indtil
Kronprindseus Adjutantere. Man siger offentlig, at alt det, der
er sagt om og til os i Monitoren, er alt sammen rigtigt og vel
fortjent, og Bernstorf med det hele udenlandske Departement
maa saa at sige lade sig træde paa Halsen.
Lindholm har havt Audience hos Keiser Napoleon. Man
venter ham imidlertid ikke saa meget snart, da Man formoder,
at han medbringer de Jnstructioner, hvorefter vi skal handle.
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Selv Breve til Hovedqvarteret aabnes i Kiel. Af de aabnede Breve extraheres alle Domme, Yttringer og Opmærksomhed
værdige Notizer. Man siger, at Man i det Hele just ikke skal
være fornøiet med den Tone, der hersker i Kiøbenhavnernes
Breve. Jkke en eeneste har skrevet Kronprindsen til, siden
Byen capitulerede; han skal derover være meget forbittret.
Blandt de aabnede Breve har man fundet en uhyre Mængde
Engelske, som alle holdes tilbage. Man har ogsaa ved samme
Ledighed faaet mange vigtige Depescher i Hænder.
General Carstenskiold er ankommen til Kiel. Han skal
have giort sine Sager got nok, men ikke være tilfreds med en
deel af sine Medofficerer.
Da Kongen kom paa Colding Slot og intet Daikketøy havde,
fandt man der 4 Duge, som vare 204 Aar gamle, hvilke man
tog og brugte og har siden ført dem med for Raritetens Skyld.
Det var 8 Heste, som Engellænderne tillode at bringe vore til
Kongen.
Søndagen 4 Octob.

J de sidste • Nætter ere en Mængde Tropper — 6 ä 8000
Md, hvoriblandt Cavallerie — komne over fra Femern til Lol
land, uden at Engellænderne have mærket det.
Fortællingerne om mange Officerers slette Conduite i Kiøbenhavn blive stedse mere offentlige. Chefen for Artilleriet,
General Bielefeld, har offentlig maattet lade sig udskiælde for
en Poltron af en af sine egne Officerer. General L. fortælles
det om, at han i Castellet krøb ind under en Bænk i Commandantens Have.
Directeur Moltke i Rentekammeret har ikke villet give sin
Stemme til Capitulationen. Kammerherre Hauch — Chef for
Studentercorpset — har først den anden Dag villet lade sig
overtale dertil.
Den franske Minister i Kiel Didelot skal ikke ville taale,
at man taler foragtelig om Landværnet. Han paastaaer, at det
er Folk, man kan udrette med, hvad det skal være, naar de
kun ere got anførte.
Ovenomtalte Bielefeld skal ikke have været at overtale til
at gaae ud af sit Huus under Bombardementet.
Det er besynderligt, at Gaderne her i Rendsborg ikke ere
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oplyste om Natten. Alle Mennesker gaae derfor om Aftenen
med Lygter.
Popham skal have sagt, at der ikke skulde blive Spor til
bage af, at Danmark har eiet en Flaade.
Mandagen 5 Octob.

De fleste Søeofficerer ere nu komne herover fra Kiøben
havn. De have alle eenet sig om ikke at bære Uniformen.
Under Bombardementet skal den største Confusion have
hersket i Byen, da Militære og Civile løb mellem og paa hin
anden, og Jngen ret adlød. Sagkyndige Folk paastaae, at der
efter Bombardementet aldeles ikke var andet Middel end at
overgive Byen. En Franskmand, som var der og har tient i
Mayntz, da denne Fæstning bombarderedes af Preusserne, har
forsikkret, at dette Bombardement var kun Spøg mod det Kiøbenhavnske. Skiønt Bomberne giorde meget mindre Skade end
Raketterne, vare dog de første overordentlig svære; de mindste
paa 150 i?. En Bombe slog igiennem 8 Lofter og endda 5
Fod ned i Jorden. Man forsikkrer, at der gaves kun 2 brand
frie Kieldere i Kiøbenhavn, nemlig under Proviantgaarden og
Banken — foruden de under det afbrændte Christiansborg Slot.
Som det pleier at gaae, skyde nu i Kiøbenhavn den eene
Classe af de Militære Skylden paa den anden. De Regulære
Tropper søge at vælte den paa Landværnet. At dette ikke
fuldkommen viiste sig, som det burde, tilskrives dog af Alle
eenstemmigen dette, at Officererne ikke duede. Der skal blandt
disse have været 22 Portbetiente som Lieutenanter.
J Slaget ved Kiøge viiste General Carstenskiold personlig
Bravoure nok, da han rev Fanen af Haanden paa Fændrikken
og reed med samme for i Spidsen, men da han saae sig til
bage, var der Jngen, som fulgte ham. Men som General skal
han dog have viist meget liden Jndsigt, da han med sit Land
værn tog Stilling paa en Slette, hvor ban manglede alle points
d’appui. Jntet kan være latterligere end at tilskrive Landvær
nets slette Opførsel i dette Slag den ved Grev Reventlovs
Skoleanstalter i Lolland blandt Almuen udbredte større Oplys
ning, hvilket jeg dog har hørt Overkammerjunker Calmette og
Hofintendant Justitsr. Nielsen paastaae. Men disse Auctoriteter
sige da ogsaa meget lit.
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Tonen i Kiøbenhavn er meget lit fordeelagtig. Man skielder paa Regieringen, paa Kronprindsen, paa Collegierne. De
store Kiøbmænd ere saa engelsksindede, at de intet hellere
ønske end at blive under engelsk Herredømme. Den alminde
lige Mand synes got om de Engelskes Guineer og bander deres
Bomber. Den bedre Deel er i Minoritet og nødes at tie, i
det mindste saalænge Engellænderne ere der. Bielefeld skal
meget ofte spise hos Catchart.
Den svenske General Toil, der som bekiendt er en er
klæret Eiende af Danmark, har været i det Engelske Hovedqvarteer, og man har her faaet i Hænder svenske Depescher
med Tolis Underskrift og daterede fra Hellebæk, men skrevne
med ubekiendte Chiffrer, saa man ei kan forstaae Jndholdet.
Imidlertid stoler man kun lit paa Svensken.
J de Breve, man har aabnet i Kiel, har man fundet mange
frie og haarde Yttringer om Regieringen. Kronprindsen lader
alt saadant extrahere, men er saa ædeltænkende ikke at ville
vide Nogens Navn, fra hvem de komme.
Keiser Napoleon skal have ladet Hamborgerne betale 8
Millioner til Straf for de mange engelske Varefr], de have mod
taget især fra Kiøbmændene i Altona under nærværende Om
stændigheder.
De have hørt i Kiøbenhavn, at Waltersdorf er sendt som
Arrestant til Aalborg, og skal erklære ham for uskyldig, da
ingen Ordre var efterladt eller bragt til Flaadens Opbrændelse.
Der skal endog formelig have været ventileret om denne Sag,
men Peymann erklæret, at han ikke turde paatage sig Ansvaret
for dette Skridt, da der ingen Ordre var derfor, og en tilintetgiort Flaade for evig var tabt, hvorimod en udleveret ved Fre
den kunde faaes tilbage.
Ved Synet af den herlige Flaade i Engeil. Magt skulle
mange Taarer fældes i Kiøhenhavn selv af dem, som aldrig
græd. Gamle Mænd briste i Graad ved at see en dansk Søeofficeer.
Til Bombardementets bestmulige Modstaaelse skal Jngen
have giort saa hensigtsmæssige Anstalter ved sin Gaard som
Etatsr. Bruun. Han tog Sparreværket ned, lod Loftet overmaade tykt bedække med Maatter og Møg, og hans Gaard blev
maaskee just derved reddet.
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Det hedder, at Keiser Napoleon ikke skal ville have, at
Kongen forbliver i Rendsborg. Det maatte da være, at han
selv havde isinde at besætte denne Fæstning.
Rector Magnificus lyser i Addres-Aviserne efter Univer
sitetets Segl, Pedellernes Sceptre, Rector-Kaaben, de gamle
originale Fundatser etc. Examen artium er bestemt til at
holdes den 1 Nov. og følgende Dage. Demittenderne fra de
jydske Skoler kunne ikke komme derover, da det under Livs
straf er forbudet at sætte nogen over til Sielland. Hertugen
har forespurgt hos Kronprindsen, om ikke Passer kunde er
holdes for disse, men det er blevet afslaaet.
Jfølge de seeneste Efterretninger fra Kiøbenhavn er det
uvist, naar de Engelske ville gaae bort. Ved Wordingborg og
ved Nivaa anlægge de Batterier. Paa Holmen have de giort
saa ryddeligt, at de endog have borttaget alle Modeller og selv
Tømmermændenes Høvle og andre Redskaber. Derimod have
de intet ruineret af Bygningerne. Alle Engelske Officerer af
Expedilionen have avanceret 1 Grad. For hver Kanon betales
500 Guineer i Priispenge, hvoraf Regieringen faaer |, det øv
rige uddeles mellem Mandskabet.
General Victor, der for et Aars Tid siden var fransk
Minister i Kiøbenhavn, skal have yttret i et Brev, at dersom
han havde været tilstæde og maattet gaae til Haande med Raad,
skulde Tingen have faaet en anden Gang.
Der skal næsten ikke være en eeneste af alle Embedsmænd i Kiel og Rendsborg, som jo uagtet Forbuddet, have
søgt paa alle Maader at faae Breve til Kiøbenhavn. Kun Kron
prindsen har selv ikke skrevet en Tøddel derhen.
Engellænderne have intet Middel ladet uforsøgt til at faae
Breve til Hamborg; de have sendt dem under Couvert til dem
i øvrigt aldeles ubekiendte og ubetydelige Personer og vedlagt
en liden Demant; de skal endog have faaet Breve afsted under
Postmesteres Segl. J saa Fald ville vedkommende Postme
stere formodentlig ikke undgaae deres Straf.
Tirsdagen 6 Octob.

Mange Søeofficerer ere reiste til Norge. Jfølge en Skri
velse fra Kiel er Lindholm til Audiencen hos Keiseren af
Frankrig bleven afhentet i en Keiserlig Vogn, og ved Audiencen,
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som skal have været ganske under fire Øine, har Napoleon
sagt mange smigrende Ting om Kronprindsen.
Mellem de Engelske Land- og Søeofficerer skal Forstaaelsen
ikke være meget god; ligesaalidet mellem Hannoveranerne og
de øvrige Engellændere. Officererne kiøbe en Mængde Bøger,
og Brummers og Profts Boglader ere stedse fulde af Kiøbere.
De hannoveranske kiøbe endeel videnskabelige Bøger, de en
gelske meest Romaner.
1500 meest Tydskere have ladet sig hverve af Engellæn
derne til den tydske Legion. Hvervingscontoiret er paa Mines
lyst, et Sted ved Ordrup, som tilhører Etatsraad Knudsen.
Vore fleste Marinere ere overløbne. Dette Pak er gaaet saavidt i Uforskammenhed , at det har stiaalet Lagnerne af Ge
neral Lenzburgs Seng paa Hvervings-Depotet.
Det Landværn, som Carstenskiold commanderede, har ikke
indskrænket sig blot til at kaste Geværerne, men ogsaa bortslængt Kiole, Bandeleer, Hat og alt, hvad der giorde Soldaten
kiendelig. J en Brødvogn skal man have fundet to Officerer.
Patriotismen mellem de siellandske Bønder skal være saa svag,
at nogle have sagt, det var dem ligegyldigt enten de kiørte for
Kongen af Danmark eller for Engellænderne.
Sex Engellændere have voldtaget en Kroemands Kone, saa
hun døde, og tvunget Manden til at være Øienvidne dertil.
De sidste Breve fra Kiøbenhavn yttre Bekymring for et
svensk Anfald. D. 29 Sept. manglede i Kiøbenhavn 11 Poster.
En Mængde Cadetter, som ei endnu vare uden halvfærdige,
ere bievne Officerer. Man seer dem her paa alle Billard-Huse
og offentlige Steder, hvor de leve høit, saalænge de 100 Rd.,
de har faaet til Eqvipering, og den Maanedsgage, de have faaet
i Forskud, ville vare. De fleeste af dem ere kun Drenge, og
som saadanne viser deres hele Væsen dem. Capitain Duplat
er sendt herhid for at give dem Underviisning i Feldtienesten
og Fædrelandets Geographie. Paa hans Forelæsninger giøre de
saadan Støi, at han ofte maae tale alvorlig til dem. De ude
blive ligeledes efter Behag. En Student, som er bleven Landværns-Officeer, og som saadan bivaaner de samme Forelæs
ninger, har fortalt mig, at de ere utrolig tilbage i Dannelse,
og at intet Uslere kan tænkes end de Rapporter, de til Øvelse
maae opsætte og indlevere.
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Jeg har seet paa nogle Recruters Exercering. Det er
moersomt at høre de tydske Underofficerer exercere paa dansk:
een, dou, dre, heire, venstre, afvexlende med tydske Eeder.
Derved falder mig ind, hvad jeg har hørt efter en Capitain
Aubert, som hverken kunde tydsk eller dansk: du verfluchter
lange Jiitland, kannst du mir nicht die point-de-vue sehen?
J Nærheden af Rendsborg østlig omtrent | Fierdingvei
fra Byen ligger en lille Skov, kaldet Nopiz-Skov, som er giennemskaaren med Gange og er Rendsborgernes sædvanlige Lyst
sted. Man passerer den nærmeste Vei derud giennem den
saa kaldte Oberider (Ober-Eider) Ausfall, til hvilken Passage
man maa have et Tegn, der for et heelt Aar kun koster 8 /3 lybsk.
De Civile og Militære her i Byen leve ingen god Forstaaelse i med hinanden. Her ere to Klubber, en militær,
hvoraf ingen Civile ere Medlemmer, og en civil, hvor Militære
ikke komme.
En Kiøbmand Lemprect i Altona, som tillige er BancoCommissær, bliver actioneret, fordi han har giort en falsk Eed
i Anledning -af de Engelske Vare. Han er saa meget mere
strafværdig, som han er Kongel. Embedsmand og tillige var
Medlem af Undersøgelses-Commissionen.
Onsdag 7 Octob.

Den jydske Post, som ankom hertil iforgaars Aftes, maatte
efter en fra Kronprindsen indløbet Befaling uaabnet afgaae til
Kiel, hvorfra den ikke endnu er kommen her tilbage. Aarsagen til denne Befaling skal være, at man havde bragt i Er
faring, at Kiøbenhavnske Breve vare gaaede over Jylland til
Hamborg.
J Nat Kl. mell. 12 og 1 gik tre af de nyskabte Officerer
drukne fra Altstadt igiennem Alleen, som fører til Neuwerk.
Paa et Sted, hvor Gelænderet mod Eideren er aabent, faldt den
eene — en Lieutenant Rommelhof — ned og druknede. Man
har idag forgieves fisket efter ham.
Kronprindsens Adjutantere ere som bekiendt næsten lutter
Jgnoranter. Forleden, da Bulow, som ellers pleier at dietere Parolbefalinger, var med Bernstorf hos Bernadotte, skulde
en, som hedder Friboe, dictere en Parolbefaling, som angik en
interimistisk Commando. Da han kom til Ordet interimistisk,
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vidste han ikke, hvad det var, og dicterede interministisk,
hvilket man af Malice ogsaa saaledes efterskrev og afsendte.
Det er bekiendt, at en anden af hans Adjutantere, nemlig
Kammerjunker v. der Maas, var i Aaret 1801 med Kronprindsen
ude at besee Ledigheden paa Amager. »Her«, sagde K. P.,
»skal etBatterie anlægges, vil De tegne dette hos Dem«, v. d.
Maas fik sin Tegnebog op, og skrev: »her skal anlægges et
Batterie.« Da de vare komne hiem, forlangte Kronpr. Notizen
af det Optegnede, og see, da stod der ganske rigtigt: her skal
anlægges et Batterie; men hvad det var for et her, derom
kunde hverken Tegnebogen eller dens Eier give nogen Oplys
ning. — Den samme Maas blev i Efteraaret 1806 sendt til den
preussiske Armee for at see et Feldtslag. Han var ikke saa
heldig at ankomme, førend Eeldtslaget var forbi. Et satirisk
Rygte udspredte dengang, at han var bleven fangen af de
Franske, der vilde hænge ham som Spion; men see, hvad
skeer, da man vilde exeqvere det, havde suspendendus — ingen
Hoved.
Grev Wedel larlsberg, Amtmand i Buskeruds Amt, er an
den Gang kommen herned som Coureer. Han er om Natten
i en hæftig Storm sat over i en aaben Baad fra Gothenborg til
Udbyehøy i 10 Timer og seilede midt igiennem en engelsk
Transportflaade paa 40 Skibe.
Det i Kiel udkommende Blad: Dannemark i Aaret 1807,
som i nogen Tid havde standset, fortsættes nu igien. N°. 7
er af 6 Octob.
Torsdag 8 Octob.

Jdag aldeles intet nyt, det undtaget, at Engellænderne efter
en fra Kiel ankommen Efterretning nu have sperret Postens
Gang fra Sielland.
Det meeste af Formiddagen tilbragte jeg i Amtmand Kam
merherre Slanbusch’s Bibliothek, som indeholder en Samling af
historiske, juridiske og philologiske Bøger, som Man ikke
skulde vente i Rendsborg, tillige en god Samling af Landkorter.
Fredag 9 Octob.

Jdag ere hertil ankomne fra Kiøbenhavn Myntmester
Madelau og en anden Reisende, som have udsagt, at Engel-
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lænderne nu have forbuden al Passage fra Sielland, og at de
vare de sidste, som fik Lov at reise. Man troede i Kiøbenh.
i Almindel. ikke, at de holdt Capitulationen eller vilde forlade
Sielland. Catchart skal være bleven Viscount of Zeeland og
Gambier Viscount of Copenhagen. Den svenske Skiærflaade
skal have sendt en Afdeling til Landscrone. Mange troe, at
de Svenske skulle tage Sielland i Besiddelse i Vinter tilligemed
Engellænderne. Det siges, at Admiral Gambier har faaet en
forseglet Ordre, som først maa aabnes d. 10 Oct. J Kiel troer
man ikke paa Capitulationens Opfyldelse.
For nogle Dage siden forlangte en Engelsk Brig, der
krydser ved Als, Levnetsmidler ved at skikke et tydsk Brev i
Land, der begyndte saaledes: Hochwolgebohrne Hrnn Landsleute. Men da de ingen fik, og man skiød paa Sluppen, som
vilde komme i Land, bleve de vrede og beskiød en Landsbye
ved Kysten med Kugler, dog uden at enten Huse eller Men
nesker bleve beskadigede.
Man fandt siden Kugler af 30
ÏÏ Vægt.
Le Courier d’Angleterre af 11 Sept, har følgende : Buonaparte avoit, dit-on, promis à la Cour de Dannemarc la posses
sion d’une partie des dépouilles de la Suède, et peutêtre même
la couronne, qu’il se flattoit de ravir à Gustave IV. Par le
succès de l’expédition, entreprise contre l’isle de Zeeland,
l’Angleterre pourra donne cette conquête au Monarque, dont la
spoliation auroit été compléttée entre Buonaparte et la Cour de
Copenhague. Ce dépôt entre les mains du Roi de Suède seroit
un nouveau lien entre la Grande Brétagne et ce brave Souve
rain, et la nation Suédoise, qui se verroit fortifiée et aggrandie,
auroit de plus en plus sujet de se confier dans la sagesse et
le courage de son Roi.
J Monitoren N° 269 staaer et latinsk Digt af den refor
merte Præst Marron i Anledning af Engeli. Overfald paa Siel
land. Det har til Overskrift: ad Marcum Portium Catonem,
hvis Votum: delenda est Carthago, er saa bekiendt.
Løverdag 10 Octob.

Mange haabe dog endnu, at Engellænderne holde Capitula
tionen og forlade Sielland. Paa den anden Side udbreder sig
det Rygte, at de have angrebet Falster og Lolland og slaaet
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General Evald. J Monitoren staaer: dersom Engeil. ikke for
lade Sielland, saa maa Gud vide, hvad der vil blive af Kiøbenhavn.
Man taler om, at Kongen og Collegierne atter skulle flytte
herfra til Horsens. Det heder nemlig, at, da ventelig franske
og spanske Tropper ville komme til at ligge i Rendsborg, vilde
det være upassende, at Kongen befandt sig i Midten af Fremmede.
Under 2 Oct. har Kongen bestemt Godtgiørelsen for Collegialpersonalets Jndqvartering i Rendsborg saaledes: For

1 Classe
hvortil høre
a) Statsraadets Medlemmer
b) Departementscheferne
15 Rd. maanedlig om Sommeren, 30 om Vinteren.
2 Classe,
hvortil høre Bureau- og Contoir-Chefer 10 Rd. om Sommeren,
20 Rd. om Vinteren.

3 Classe.
hvortil høre Fuldmægtiger, Cancellister, Undercancellister og
Copiister 7 Rd. om Sommeren og 14 Rd. om Vinteren. Maanederne fra Octob. til April inclus, regnes for Vintermaaneder.
Søndag 11 Octob.

Engellænderne kaldte de tre Kroner the Devils Isle, de
smaa Kanoneerbaade the Devils Gunboats, Herregaardsjægerne
the green Farmers Huntingmen.
Blandt de saa berømt bievne Kongens Livjægere var ogsaa
Concertmester Dupuis; om denne fortæller Man allehaande
Anecdoter, som ganske characterisere den franske légèreté,
hvoraf det maaskee var at ønske, at vi Danske havde noget
mere. Ved et af Udfaldene, da det blev temmelig alvorligt,
og fiendtlige Kugler toge en af hans Commilitoner bort efter
en anden, begyndte han at synge en fransk Arie af dette Jndhold »hvad vil der blive af; jeg troer jeg gaaer min Vei.« Da
han med nogle af sine Kammerater laae i en Grøft for at lure
paa Fienden, kom adskillige Kugler over Hovedet paa dem; »jeg
troer, sagde han, at de skyder efter vore Kabudser; jeg vil
give dem en at sigte efter«, og derpaa lagde han sin Casqve
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hen nogle Skridt fra sig. Strax efter kom en Kugle og traf
den saaledes, at Cocarden blev skudt løs. Siden, da de vare
komne tilbage, sagde en af hans Cammerader, at han skulde
rette sin Cocarde; »jo vist, svarede han, jeg skulde vel giøre
noget for dette Tyvetøi, disse Engellændere? nei, vil de have
den rettet, skal de paa min Siel faae Lov at rette den selv
ved en ny Kugle.« En anden Gang, som de skulde giøre et
Udfald, og deres Chef Major Holstein, opstillede dem og raabte
til dem: retter Eder, giorde Depuis strax deraf et Ordspil
og sagde med den frivoleste Letsindighed af Verden: »messieurs, paa Retræten kan De giøre Regning paa mig.«
En Reisende har her fortalt, at de Commanderende i Kiø
benhavn lode forespørge hos Gener. Catchart, om de maatte
giøre Flaaden uduelig til at gaae i Søen, hvorpaa den Engelske
General naturligviis svarede, at dersom de giorde det, skulde
der ikke levnes Steen paa Steen i Kiøbenhavn. — En Gang
var der ved Engellændernes Raketter kommen Jld i to af vore
Orlogsskibe, men man slukkede den; hvi lod man den ikke
brænde?
Mandag 12 Octob.

Jdag erfaredes, at Generaladjutant Lindholm er kommen
tilbage fra Paris, hvor Keiser Napoleon har foræret ham en
prægtig Daase med sit Portræt.
Man fortæller, at Engellænderne have forgieves forsøgt at
faae Dokken lænds, saa de efter 48 Timers Arbeide endnu
ikke havde faaet Vandet til at synke mere end 2 Tommer. De
skal saavel ved Løfter som Trusler have søgt at overtale
Commandeur Kierulf til at vise dem den rigtige Maade, men
forgieves.
Tirsdag 13 Octob.

Jdag ere ankomne Poster fra Kiøbenhavn af 3 og 6 Octob.
Det var en falsk Formodning, at Engellænderne havde stoppet
Passagen. Alle Breve tale om deres visse Afreise den 18.
Nu have ogsaa deres Underofficerer faaet Tilladelse at komme
ind i Byen. Mange Officerer opkiøbe allehaande Ting f. E.
Møbler, hvorpaa de tænke at profitere i Engelland. — Det er
skandaløst, at 3 Jndividuer af Garden til Fods ere gangne over
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til Fienden. Engellænderne holde saaledes over Reenlighed, at
de have brændt Marinernes Klæder, som deserterede over til
dem. Jdag ere Tropper fra Husum og lønningen passerede
her igiennem til Heiligenhaven.
Onsdag 14 Octob.

Jdag ere adskillige Breve ankomne fra Kiøbenh., daterede
10 Octob. J de fleste yttres fornyet Tvivl om Engellændernes
Afreise ved Capitulationens Udløb (d. 18 Oct.). J nogle for
tælles, at Engellænderne have nedtaget det Engelske Flag paa
de danske Skibe, hvoraf Hensigten ikke sees. Commezcollegiet
har faaet Efterretning, at Engellænderne have tilkiendegivet, at
de Passer, de have udstædt for Skibe, ere ikke gieldende læn
gere end til Capitulationens Udløb.
Det forsikkres af Mange, at, dersom Carstenskiolds Land
værn blot havde holdt sig en halv Time, vare 2000 Hannoveranere med Officerer og alt gaaede over til de Danske.
Megen Sensation har idag giort en Artikel i Correspondenten, taget af journal de l’Empire, som har et officielt An
seende, og hvori siges med reene Ord, at Danmark har sluttet
Of- og Defensiv-Alliance med Frankrig, at 40000 Franske skulle
rykke ind i Holsten og tage Hovedqvarteer i Rendsborg, at
Skaane skal tages i Besiddelse, Sverrig og Danmark foreenes
til een Stat m. v. Det er dog vist, at, hvad der staaer som
afgiorte Sager, er i det høieste endnu kun Jdeer, men maaskee
franske Propositioner, der allerede fremsættes som facta, fordi
hos de Franske at ville giøre og have giort gielder for eet
formedelst Sikkerheden af deres Planers Udførelse, i det mindste
efter deres Formeening.
Torsdag d. 15 Octob.

Reiste idag til Kiel med Hertugen af Augustenborg. Det
betales for fem Mile, men Veien er ikke meget over 4. Den
første tredie Deel deraf er temmelig nøgen, men siden bliver
den stedse behageligere. Veien selv er kun slet vedligeholdt.
Vi ankom til Kiel Kl. 12. Hertugen kiørte op paa Slottet; jeg
steeg af ved Rathlevs, som er det beste Auberge i Byen.
J Aften blev jeg indført i et Læseselskab og tillige Klub,
som kaldes Harmonien. Professorerne Heinrich, Phaff og Rei-
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mers indbøde mig at spise med dem paa Klubben, og Conversationen var ret interessant. Den første er Philolog, en ung
Mand, som havde den bekiendte Stridighed ifior ang. det Motto,
han havde valgt, og hvorover han blev nødt til at afgive en
Erklæring. Han staaer ikke i megen Agtelse fra sin Characters
Side. Den anden, PfafT, er Profess. i Chemien og Medicinen.
Han har sin Bolig, Laboratorium og Auditorium i et Huns, der
ligger tæt under Slottet og er sammes Tilhørende. Det har
tilforn været brugt som Vaskerhuus. Man fortæller, at han for
nogen Tid siden nær havde skilt nogle af sine Auditores ved
Livet, da han tillod dem at stikke deres Fingre i en konstig
Jis, hvilket havde den Følge, at der nær var gaaet Koldbrand i
Armene paa dem, og de med megen Møie helbrededes efter
nogle Ugers Forløb. Den tredie, Reimers, er Mathematiker,
en mager og bleeg Mand, som lever eene og alene for sin
Mathematik og blander sig ikke i nogenslags Kabaler, hvoraf
det ellers ved Universitetet her er fuldt. De to første have
ikke saa god Reputation i denne Henseende.
Her er ved Universitetet en Professor Reitemeier, Primarius i det juridiske Facultet. Han blev for et Par Aar siden
kaldet herind fra Frankfurt a. d. Oder, hvor han aldrig havde
holdt uden eet Collegium, og sat ovenover Cramer og alle
andre Jurister her. Det hialp ikke, at Hertugen i Statsraadet
forestillede det Ubillige heri. Curatoren (Fritz Reventlow) og
det tyske Cancellie vilde saa have det. Nu har det tyske
Cancellie maattet suspendere ham og anlægge Proces imod
ham, fordi han er befunden i Canaillerier med Papirers Forfalskelse o. s. v., og han bliver ventelig afsat. Han har heller
ikke, siden han kom her, holdt uden meget faa Forelæsninger,
da han ikke skiøtter om at docere og mager det derfor ogsaa
saaledes, at Jngen skiøtter om at høre ham.
Jeg besøgte ogsaa i Aften Profess. Guldberg, som viste
mig en Satire, han har under Trykken, kaldet de 4 Stuer.
Den, som han har givet Navn af le Cercle, gaaer løs paa de
Stores Anglicisme og det Upatriotiske i deres Tænkemaade og
Ræsonnements. Overhovedet er Prof. Guldberg yderlig mis
fornøjet med den Stemning, der hersker her i Kiel, og, selv
efter at Kronprinsen har kastet sig i Frankrigs Arme, ere ad
skillige af de Personer, som nærmest omgive Kronprinsen og
11
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Kronprinsessen, halv engelsk-sindede. En vel underrettet Mand
har derfor sagt mig, at vi aldrig kom paa det Reene med vor
Politik, saalænge det Hessiske Huus var her, og det er vist, at
Napoleon i sit Brev til Kronprindsen med Lindholm ikke uty
delig har givet tilkiende, at han frygtede for, at Nøden havde
mere Deel i vore Hengivenheds- og Venskabsyttringer end
Hiertet, og at han med den meest uindskrænkede Agtelse for
Kronprinsens Redelighed dog ikke kunde have den samme
Overbeviisning i Henseende til de Personer, som omgive ham
og muligen kunde have Indflydelse paa ham. J øvrigt skal
Napoleons Brev være affattet med udmærket Venskabelighed,
og ikke deri savnes Udtryk som: je m’empresse, j’ambitionne o. s. v.
Saa ofte Lindholm havde Audience hos Keiseren, bragte
denne bestandig paa Bane den Armee, vi havde havt i Holsten.
»Mais, qu’est ce, qu’on vouloit done faire avec cette armée
modique?« skal han have gientaget. Da Lindholm første Gang
havde Audience hos ham, stod han langt fra Døren i et Vindve.
Derpaa vendte han sig om og begyndte med saadan Tiltale:
»Vous avez perdu votre Flotte, et cela sans tranchée ouverte!«
— Lindholm blev engang indbudet til et Jagtpartie af Fyrstprimas’en, som besøgte ham i sine fulde Pontificalibus.
Her ere nu neppe i alt over 50 Studentere ved Universi
tetet. Af disse er Theologernes Antal det mindste, Juristernes
det største. Den berygtede Hermes, som Reventlow (Curatoren)
kaldte herind, er dispenseret fra alle sine Forretninger som
Director Seminarii. Da Kronprindsen var bleven underrettet om
Mandens Værd, skal han være bleven meget vred over saaledes
at være ført bag Lyset, og da Hermes giorde sin Opvartning,
vendte Kronprindsen sig øieblikkelig fra ham.
Fredag d. 16 Octob.

Kl. 2 havde jeg Audience hos Kron-Prindsen. Efterat jeg
var meldt, førend jeg endnu kom ind, blev jeg ved GeneralAdjutant Biilow tilsagt at spise. Min Audience var kort. Jeg
bad om Undskyldning for at være saa indiscret at berøve ham
et af hans kostbare Øieblikke især under nærværende Omstæn
digheder. Han svarede, at det var ham kiært at see mig.
Han spurgte mig, om jeg havde meget at bestille i Rendsborg,
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og om vi havde Expedrtioner til Norge? Efter mit Svar herpaa
bukkede han, og jeg retirerede mig. Saasnart endnu Nogle
havde været inde, hvoriblandt et Par Bønder, gik Kronprindsen
igiennem Audience-Salen og ind igiennem en Spisesal, hvor
Bordet stod dækket, til et Værelse ved Siden, hvorhen alle de
fulgte, som vare inviterede til Middag. Derpaa kom Kron
prinsessen ind fra et modsat Værelse; Man stillede sig i en
Halvcirkel og hilsede Kronprinsessen, som talede et Par
Ord til enhver især. Jeg blev fremstillet for hende af Hof
mester Brochenhuus, som jeg er bekiendt med, og hun spurgte
mig, om jeg havde beroligende Efterretninger fra Kiøbenhavn i
Henseende til min Familie og Eiendom. Efterat hun havde
saaledes sagt noget til enhver, tog Kronprindsen hende under
Armen og gik ind i Spisesalen ved Siden, som vi vare komne
igiennem. Brochenhuus kom imidlertid til mig og sagde, at
jeg forblev ved Kronprinsens eget Bord. Der satte Man sig nu
efter Behag. De, som ikke vare ansagte til Kronprinsens eget
Taffel, spiste i Rosen, hvor de simple Adjutanter spise. Vi
vare omtrent 30 ved Bordet, og jeg var den eeneste u-uniformeret imellem dem. Lige over for Kronprindsen sad Kammer
herre Steen Bille. Ved Kronprinsessen Ministeren Bernstorf.
Vi fik 8 Retter Mad foruden Kage og Dessert, men ikke uden
een Sort Viin. Man converserte med sine Sidemænd temmelig
ugeneert. Naar det blev stille, begyndte Kronprindsen at sige
noget. Han talte bestandig dansk, og ligesaa de der talte med
ham. Jeg sad imellem' von Qvalen af Livgarden, der i Formid
dags ankom som Coureer med Engelske Depescher, og en an
den Officeer. Maaltidet varede en 3 Qvarteer, hvorefter Man
begav sig ind i samme Sal, hvor Selskabet var blevet Kronprindsessen præsenteret før Taffelet. Der fik man Caffe og
biede saalænge, indtil Kronprinsen og Kronprinsessen forlode
Værelset, omtrent et got Qvarteer, hvorefter enhver gik hiem til sit.
J Aften traf jeg hos Aubergisten Fischer, hos hvilken sæd
vanlig hver Aften adskillige Danske soupere, Lieutenant Holsten
af Søe-Etaten, som nylig var kommen fra Engelland over
Sverrig og Kiøbenhavn. Han fortalte, at man allerede siden i
Februar havde i Engeil. talt om denne Expedition, og at Efter
retn. om, at de Danske vilde giøre Modstand, havde der op
vakt en overordentlig Sensation, fordi Publicum var af den
11*
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Meening, at saadant skede efter Overeonskomst mellem begge
Regieringer. Han fortalte ogsaa, at Chefen for Artilleriet,
Bielefeldt, havde nægtet at lade bringe paa Volden 24- og 36Pundigere, hvoraf der vare nok i Tøihuset, istedet for at man
paa Volden havde kun 16 Pundigferej. Det var forbudet dem, som
laae i Ravelinerne, at skyde med deres Amusetter — thi andet
havde de ikke der — og medens man uden Nytte fyrede fra
de Bastioner, fra hvilke ingen Skade kunde giøres, var det for
budet at skyde fra dem, som havde kunnet tilføie Skade. Den
samme fortalte en løierlig Historie om en Landeværnsofficeer
fra Slaget ved Kiøge, som kom til Kammerherre Stemann i
Sorøe ganske forpryglet af en engelsk Husar. Stemann spurgte,
hvad han da havde giort ved Husaren? »intet«, svarede Offi
ceren, »jeg kastede mig ned paa begge mine Knæe og bad
om Naade for Himlens Skyld«. »Ja«, svarede Stemann, »saa kan
jeg ikke beklage Dem.«
Løverdag 17 Octob.

Besaae Universitetsbibliotheket, som staaer paa Slottet i
Mangel af anden Ledighed. Prof. Kordes er Bibliothekar. Det
har c. 40000 Voll. og er best besat i Historie og Medicin.
Hvad det har i sidste Fag, er især tilkommet ved Livmedic.
Bergers Donation og ved Tilkiøbet af en Deel af Hensiers
efterladte Samling, hvortil Regieringen skiænkede 6000 Rd.
Ellers har det blot 1000 Rd. om Aaret. Det har et temmeligt
ubeqvemt Local i to Sale paa Slottet, hvor der snart vil fattes
Plads.
Bibliothekaren Prof. Kordes har ingen Amanuensis
eller anden Medhielper. Bibliotheket staaer ikke aabent uden
to Gange ugentlig.
Den Forlængelse paa 12 Dage, som Engellænderne have
forlangt, er egentlig en Fortsættelse af foregaaende Forslag, som
ere skete directe fra London for et Par Uger siden. Disse
indeholdt, at Man vilde forlige sig med os, hvis vi vilde frasige
[os] Forbindelse med Frankerig og aabne vore Havne igien for
Engelland, saaledes, at Engeil. da vilde give os vor Flaade til
bage 3 Aar efter den almindelige Fred dog med Forbehol
denhed, at der da ingen Udsigt var til ny Krig og i den
Tilstand, hvori Flaaden da maatte befindes. Paa dette imper
tinente Forslag blev intet svaret, men man communicerede det
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strax til det franske og russiske Cabinet, for at de kunde see
dets sande Beskaffenhed og originale Form. Engellænderne
lode os da tillige sige, at, hvis vi ikke vilde antage deres Pro
positioner, vilde de vel holde Capitulationen, men strax komme
igien, og de vilde tillige sige os, at, hvis deres egne Tropper skulde
behøves andre Steder, var det en Aftale med Kongen af Sverrig,
at hans Tropper strax fra Skaane af besatte Kiøbenhavn og
Siælland. J denne Anledning er idag Lieutenant Holsten af
Søe-Etaten beordret som Coureer til Sverrig med Depescher
fra vor Regiering, ved hvilke meddeles Hs. Svenske Majest. de
Beskyldninger, Engellænderne have giort imod ham, og skiønt
ingenlunde tvivles om sammes Løgnagtighed, dog udbedes en
lille Forsikkring. Man troer, at Hs. Sv. Majest. slet ikke svarer
herpaa, hvori han vel og giør best, thi det forholder sig dog
nok alligevel saaledes, som Engellænderne have sagt.
Det er utroligt, saa frit her tales, endog saa at sige i Hofsphærens Middelpunkt.
Man siger ganske høit, at Aarsagen, hvorfor vor Armee blev liggende i Holsten istedet for at
gaae til Sielland efter Tilsitter-Freden, var, at Generaladjutan 
terne og andre ved Hoffet ikke kunde rive sig løs fra Holsten.
Frøken Haxthausen og Frøken Dørring [o: During], som ere Hof
damer, tillægger Man et vedvarende Had til Frankrig. Det uden
landske Departement, især Bernstorff, giør Man de lydeligste
Bebreidelser, og det som er det besynderligste, ingen taler mere
ufordeelagtig om Bernstorff end de, som ere i hans eget De
partement. Han er og lidet agtet af de Franske. Den franske
Legations-Secretær Desaugiers sagde til mig, at den franske
Mission havde tidt nok advaret os, men uden Nytte. De Per
soner, som ere omkring Kronprindsen, kaldte han ou des radoteurs ou des trembleurs, og dette er ogsaa den almindelige Dom
i Kiel. Man skal endog have svart Didelot studs, da han d.
20 lun. d. A. advarede om den Engelske Expedition, og det er
vist, at Didelot har erfaret, at man havde sagt: »nu kunde man
ret see de Franskes Listighed, det var bare for at faae vore
Tropper fra Holsten, at de selv kunde komme til at besætte
det.« Men Bernadotte havde rigtigere bemærket, at, naar de
Franske virkeligen vilde have besat Holsten, havde det været
en Affære af en Times Tid at giøre Ende paa vor hele
saakaldte Armee. — En Søeofficer, som spiste igaar ved
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Taffelet, trykkede mig efter Bordet i Haanden og sagde: »man
lever ret got her; det lader sig forklare, hvorfor Adjutanterne
ikke vilde herfra.«
Jmellem de Civile og Militære hersker ingen god Forstaaelse. De første have kun liden Agtelse for de sidste; disse
hæve sig som sædvanlig over de første, bildende sig meget ind
af deres Uniformer, Skiærfer og høie Fiær. Paa Veien til
Dustembroeck møder man dem hver Dag i glimrende Cavalcader eller i Cabriolets. Adskillige af disse unge Officerer
kunne ikke faae deres Examen, endog Generals-Sønner, hvis
Examination dog ventelig maa falde meget lemfældig ud. Man
talte med Indignation om, at Generaladjutant von der Maas,
der er en bekiendt Jgnorant, havde offentlig giort Nar af en
Bonde fra Als, der var kommen for i den beste Meening at
meddele Kronprindsen nogle Opfindelser — der rigtig nok ikke
vare nye, men dog af ham ansaaes derfor — til at skyde Jld
i fiendtlige Skibe.
Profess. Guldberg har væddet med den lille Prinsesse
Caroline om 5 Rd., at General Bielefeld uagtet hans slette Op
førsel faaer det hvide Baand. Dette har Prinsessen igien for
talt til sin Fader, som skal have sagt: »ja lad ham kun vædde,
han skal ogsaa tabe.«
En vis Art af point d'honneur hos Søeofficererne har jeg
ikke før vidst af at sige. Da En sagde til Capitain Rothe,
at det dog var meget ønskeligt, om vi kunde faae vor Flaade
tilbage, svarede denne: »gid Fanden sætte nogensinde sin Fod
paa Skibe, der ere tagne paa den Maade.«
Den franske Minister Didelot og Grev Schimmelmann arbeide næsten daglig sammen. For den sidste have de Franske
megen Agtelse. De fælles Arbeider angaae den Pengeunder
støttelse, vi behøve fra Frankrig.
Kronprinsens Taffel her koster 3000 Rd. maanediig. —Prinds Christian omtales som en slet lluusholder. Af hans og
Sødskendes Appanage, som udgiør 115000 Rd. aarlig, falde
70000 paa ham. Han har desuden sin Regimentschefs-Gage
og sit Feldttillæg, og dog maa man bestandig giøre ham For
skud. Finantscollegiet er meget misfornøiet hermed.
J disse Dage er død en Casserer ved Feldtkassen. Han
havde foruden sin ordentlige Gage 40 Rd. maanediig og
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Qvarteerpenge 10 Rd. maanedlig, desuden Feldttillæg og Diæt
penge 100 Rd. maanedlig, saa han tiente paa et Par 1000 Rd.
Han døde med 1200 Rd. paa Brystet, hvoraf han Dagen iforveien ikke havde villet udlaane en Skilling. J hans Sted skal
være kommet et ungt Menneske paa 17 Aar. — Alle de, som
ere ansatte ved Feldtcommissariatet, befinde sig saa vel, at
endog Copiisterne sees hver Dag at ride ud paa smukke Heste
og lustere snart paa eet Sted snart paa et andet.
J de Breve, som ere bievne aabnede i Kiel, har man læst
meget i Kiel, som man maaskee ikke skiøttede om. J et skal
have staaet: »Nu have vi i saa lang Tid underholdt en Krigs
magt, der opsluger det meeste af Statens Jndtægter, og villigen
givet vore Skatter i Haab om at forsvares af de Soldater, vi
fødte; og nu, da vi skulde forsvares af dem, ligge de i Holsteen og æde og sove og ville endda forlange, at Borgere og
Bønder skulle forsvare dem selv.«
Jeg besøgte i Aften Etatsraad Hegewisch, den berømte
Historiker. Det er nu en gammel Mand og saa kortsynet, at
han ikke kan skielne et Træe fra et Menneske. Han nyder
megen Agtelse og er den eeneste grundige Historiker, Kiel eier.
Søndag d. 18 Octob.

Jeg besøgte idag nuværende Prorector, Professor Reinhold,
en fiin Mand, der har noget hos sig af den munkiske Smi
dighed og Sødhed. J øvrigt meget interessant at tale med.
Han fortalte mig den hele Affære med Prof. Heinrichs Motto
til hans Program i Anledning af Kongens Geburtsdag 29 lan.
1807 (utinam quietis temporibus atque aliquo, si non bono, at
saltem certo statu civitatis hæc inter nos studia exercere possemus etc.) og viste mig Consistorii, af ham opsatte, Erklæring
i denne Henseende, der gik ud paa deels at vise Heinrichs
uskyldige Meening deels at fremstille det Ondskabsfulde i Be
skyldningen, at han skulde have meent noget ondt mod Dan
mark. Resultatet var, at der kom et Kongel. Rescript, som
befalede at give Heinrich en eftertrykkelig Jrettesættelse og at
formane ham til større Forsigtighed for Fremtiden. Denne
Resolution forekom Reinhold meget ubillig, og han paastod at
være moraliter overbeviist om, at Heinrich slet ikke havde
meent Danmark. Prof. Guldberg har den modsatte Overbeviis-
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ning. Reinhold beklagede sig ogsaa til mig over, at Profess.
Guldberg var alle Profess. i Kiel fiendsk, og at han ophidsede
de Danske, ja selv indisponerede Regieringen imod dem.
Guldberg derimod paastaaer, at de alle — med Undtagelse af
Schultz og Hegewisch — ere saa udanske i deres Hierte, at
en af dem endog, nemlig Prof. Heinrich, som han kalder
Prof. Motto, skal have offentligen deduceret Retmæssigheden af
Engellændernes Krig imod os.
Reinhold viiste mig ogsaa Reglementet for Studenter-Corpset,
der tillige indbefatter Seminaristerne og endeel KiøbmandsKarle. Corpset er i alt 150 Md stærk, hvoraf Studenterne udgiøre 50. Kron-Prindsen overlod til Universit. at foreslaae en
Chef for Corpset, og det foreslog en Hr. von Schack, hvilken,
da han var antagen, det tillige bad at conferere med Consi
storium om, hvad der kunde være samme fornødent at vide,
men han har siden ikke meddeelt dem det allermindste. Reinhold
havde som Prorector en Audienz hos Kronprindsen i Anledning
af denne Væbning og bad da tillige Kronpr. at tage Univers,
og Studeringerne saaledes i sin Beskyttelse, at de unge Men
neskers Hovedbestemmelse ikke forsømtes. Kronpr. svarede,
o at Man ikke kunde forhindre de unge Mennesker at gaae ind
i et Corps, og at han maatte tilstaae, han selv ønskede det,
da Man ingen Hindring burde lægge iveien for Patriotismen;
det øvrige forstod lian sig ikke paa, men vilde ganske overlade
det til Universitetets Foresatte«. Reglementet for Corpset, som
egentlig er et Jægercorps, blev ikke som Udkast sendt til Uni
versitetets Betænkning, hvilket samme just ikke har taget vel
op, men uden dets Forevidende approberet og som saadant
trykt. Kun havde Man affordret Prorector nogle foreløbige
Oplysninger og Betænkninger f. E., hvor stort vel de Stude
rendes Antal var, om de vel vilde gaae ind i eet Corps med
Seminarister og Kiøbmandskarle o. s. v., hvorpaa Prorector
svarede i alle Vedkommendes Navn, da Svaret skulde gives saa
hastig, at der ei var Tid til nogen Conference. J Reglementet
staaer, at Corpsets Medlemmer skulle lade sig bruge i begge
Hertugdømmene, og at de skulle ansee det for en Naade at
bruges paa de farligste Steder. Disse sidste Udtryk, der rigtig
nok ogsaa ere noget besynderlige, har Universitetet ikke været
tilfreds med; thi, sige de, 1) er det alt for overdrevet at kalde
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det en Naade at udsættes mere end andre for Døden, 2) skulle
Studentere opofres for at spare Bønderkarle, saa kunde deraf
sluttes, at Regieringen ansaae de sidstes Liv for vigtigere end
de unge Menneskers, paa hvis Uddannelse og Forberedelse til
Statens Embeder saa mange Aar, saa megen Flid og saa mange
Bekostninger allerede anvendtes, og hvis Pladser kun langsom
vilde erstattes, da man ikke danner en Student saa gesvindt
som en Soldat, 3) en Enthusiast kan vel sige: »jeg vil ansee
det for en Naade at sættes paa de farligste Steder«, men det
kan ikke egentlig foreskrives eller befales Nogen, at han skal
ansee dette for en Naade. — Jeg skulde ogsaa hellere have
villet lade Reglementet udtrykke sig saaledes: Man forventer
ell. man holder sig forvisset om, at Corpsets Medlemmer ville
med uforsagt Mod trodse enhver Fare for Fædrelandet.
Vinter-Semestrets Forelæsninger begynde her ordentligviis
d. 26 Octob. eller i Begyndelsen af Novemb. Men der blive
venteligen slet ingen Forelæsninger holdte her i Vinter, thi der
er ikke kommen en eeneste ny Student, og de forhenværende
have nok at giøre med at exercere. Under nærværende Om
stændigheder skiøtte Forældre ikke om at sende deres Sønner til
Kiel for at lade dem tage Deel i føromtalte Naade, men lade
dem enten blive i Skolerne eller hiemme eller sende dem til
tyske Universiteter. For at blive Student her udfordres ikke
andet end at lade sig inscribere og betale Jnscriptions-Gebyhret.
Man forlanger ikke engang at see det Testimonium, som skulde
forelægges. Ogsaa kunne de Jnscriberede strax begynde med
deres Embedsstudier. Professorerne have eenstemmig forsikkret
mig, at de allerfleste komme med ganske utrolig usle Forkund
skaber, især de, som ville studere Medicin, der for en Deel
ere ganske ustuderede og blot Apotheker-Drenge.
Skolelærer-Seminariet her, hvis Director er den famøse
Hermes, — der nu har faaet det Raad at søge sin Afskeed, —
har c. 40 Disciple. Hr. Gensichen, som er første Lærer, vilde
ikke tillade mig at være overværende ved Underviisningen, fordi
det er forbudet. Man maatte nemlig i denne Henseende
giøre et almindeligt Forbud for ikke at sættes i den Nød
vendighed at giøre et specielt imod at hospitere hos Hermes,
hvis naragtige Foredrag trak saa mange derhen for at lee af
ham. Seminaristerne blive her i 2 Aar. Efter deres Demission
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blive de færreste Skolelærere paa Landet, fordi de nu attraae
høiere; nogle studere, andre søge at komme an som Forval
tere, Fuldmægtiger o. si. — Dette Stadliv giør dem ogsaa bekiendte med et Slags Luxus.
Mandag 19 Octob.

Den academiske Bygning, som ligger tæt ved Slottet, inde
holder tvende Høresale, en større og en mindre, en Forsam
lingssal for Consistorium, hvori hænge endeel Portræter af be
rømte Lærere og af Curatorerne, et Theatrum anatomicum,
hvis Apparat er temmelig fattig, og nogle smaa Ledigheder.
Professorerne holde deres Forelæsninger hiemme i Husene.
Tirsdag 20 Octob.

J Formiddag ankom to Staffetter, en fra Peymann i Kbhavn
og en fra General Evald paa Falster. Siden kom Posten. Alle
Efterretningerne stemme overeens deri, at Engellænderne virkeligen holde Capitulationen efter Bogstaven. Paa de sidste
Ord skal Catchart ogsaa have lagt megen Vægt. Det hedder
tillige, at Engeil. have giort Blokaden endnu strængere end
før. Mange troe, at de ville gaae bort med alle, men de
bedre underrettede finde langt flere Grunde til at frygte, at de
strax komme igien, og at de blot holde Capitulationen —
efter Bogstaven. Det erfares tillige, at de agte at tage deres
Hovedqvarteer i Helsingborg.
Paa Torsdag har Kronprinsens Regiment Ordre at marschere
til Fyen. Her i Kiel og Omegn skal Generalerne Dørring [o: Dtiring] (en ubevægelig Podragrist), Lemming og Bardenfleth com
mandere. De to sidste ere hidcommanderede fra Fyen. Kronprindsen formenes at anvise dem deres Virkekreds her, hvor
ventelig intet vil blive at giøre, for at de ikke skal være iveien,
hvor duelige Folk behøves. Dog skal Bardenfleth være ganske
brav. Prinds Christian faaer ingen anden Commando end Kyst
forsvaret op forbi Flensborg. Hans Regiment skal være det
raaeste og udisciplinerteste af alle.
Jeg giorde endnu idag et Besøg hos den ældste af de
theologiske Professorer her, Geyser, en ærværdig gammel
Mand. Jeg sagde til ham ligefrem, at vi forundrede os sær
deles over, at det theologiske Facultet her gav Doctorværdig-
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heden i Theologien til enhver, som sendte en Disputats ind,
om det saa var nok saa ubekiendt og ulærd en Person, og jeg
nævnede ham fire danske Præster, som saaledes nyligen uden
mindste videnskabelig Fortieneste vare bievne Doctorer i Kiel.
Han nægtede slet ikke Misbrugen, sagde, at han havde aldrig
billiget den, men at Statuteme ei forhindrede den. Den sande
Aarsag taug han med — nos sumimus argentum.
J mit Logis hos Rathlev betalte jeg c. 11 Rd., kiørte Kl.
3 fra Kiel og ankom i Rendsborg Kl. 8. Fra Kiel til Rends
borg betales kun for 4 Mile, men fra Rendsborg til Kiel for 5.
De fra Kiel kunne derimod kiøre i deres Magelighed, ere ikke
underkastede Postreglementet eller forbundne at bruge Postmonduren.
Man har confiskeret Medicamenter, meest China, Engel
lænderne tilhørende, for c. 40000 Rd. De føres til Rendsborg
og deponeres der.
Onsdag 21 Octob.

Catchart og Gambier skal begge have nedlagt Commandoen.
En Amtsforvalter F. i Wordingborg skal have ført sig
meget slet op. Han har villet paanøde den Engelske General
Linsingen de Penge, som vare i Amtscassen, Regieringen til
hørende. Linsingen har viist ham Døren og kaldet ham en
Skurk. Ligesaa har den samme General ladet en dansk Corporal, som var deserteret, og angav hvor de Danske havde
deres Heste, Fourage o. s. v., give 50 Stokkeprygl for Fronten
med Tillæg, at anden Belønning fortiente en saadan Skurk ikke.
J Aften er Assessor Lehmann ankommen fra Kiøbenh.,
som han forlod i Løverdags Aftes. Engellænderne etablere
deres Hovedqvarteer i Helsingborg. J Kiøbenhavn anseer man
en Krig med Sverrig for uundgaaelig. Ligesaa her. Adskillige
gode Heste have Engeil. solgt for | Guinee Stykket. Blokaden
omkring Sieland skal være bleven strængere, saa det ikke er
muligt for vore Tropper at komme over. Studentercorpset er
igien blevet sammenkaldet og har besat Voldene.
Man har nu fundet den unge Officer, som druknede her
i Jungfernstieg. Han og hans Kammerader havde samme Aften
saaledes sviret hos Verten i Stadt Hamburg, at Regningen for
Punschen m. v. beløb 50 Rd.
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Engeil. skal dog engang have opfordret Cronborg, men
Commandanten Stricker har svaret, at han hverken havde Fruen
timmer eller Børn i Fæstningen, men kun Soldater, og agtede
derfor at forsvare sig til det yderste. Det er den samme
Stricker, som i Aaret 1S01, da efter de Engelskes Giennemgang
Kongen af Sverrig sendte en Officer over for at gratulere
Command. og bevidne ham sin Agtelse, svarede den svenske
Konges Bud: »hils Deres Konge og siig, at dersom han havde
været ærlig, skulde ikke et eeneste engelsk Skib være sluppet
igiennem«.
Torsdag d. 22 Octob.

Jdag haves aldeles ingen Efterretninger fra Sielland. Kl.
12 var heller ingen Stafet ankommen til Kiel. Man frygter, at
al Passage er spærret.
Hannoveranerne skal have hængt to engelske Officerer i
en Skov i Sielland.
Det fortælles, at ved det eene Udfald, hvor Landværnet
var med, skal General W., da han stod bag Fronten, og en
Kugle foer forbi, have sagt: »staaer foran mig Karle, J see jo
vel, at de sigte efter Generalerne«.
Endskiønt det før Bombardementet vrimlede af røde Fiær
(Adjutantere), skal man dog under samme ikke have seet uden
tvende, nemlig von Qvalen og von Holten.
Generalerne L. og F. have ikke heller erhvervet sig stor
Reputation, hvoraf de da heller ingen havde iforveien. Den
første passerer for en stor Poltron, den anden er gammel,
uden Aand eller courage. Man fortæller, at da han en Aften
reed over Volden og traf nogle Studentere syngende paa deres
Post, skal han have sagt til dem, at han fornøiede sig vel ved
at see, de vare ved saa got Mod, men at det dog forekom
ham upassende at synge under saadanne Omstændigheder.
Matroserne viste deres sædvanlige Ligegyldighed ved en
hver Fare. De sang bestandig Krigsviser, afvexlende med Eeder
og bonmots i deres Maneer. En Matros saae en Bombe falde
i nogen Afstand fra sig. Han lettede Laaret, lod en . . gaae
og sagde ganske laconisk: »den er ligesaa god som din, Hr.
Engelskmand.« Man saae Matrosdrengene midt under Bombarde
mentet løbe med Bomber og optagne Kugler.
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Ed lieel Deel Fruentimmer endog af de bedre Stænder
skal have giftet sig med engelske Officerer i Sielland.
Catchart skal have sagt, at han aldrig kunde tage feil af,
naar man vilde giøre et Udfald, thi saa blev immer runde
Taarn fuld af Mennesker, der vilde see, hvorledes det gik.
Fredag 23 Octob.

Engellænderne have ikke alene forlangt — som Forligelsesvilkaar — at beholde Flaaden i 3 Aar efter Freden, men ogsaa
villet forbeholde sig da at bestemme, hvorvidt de vilde give os
den tilbage in natura, og hvorvidt vi skulde lade os nøie med
Godtgiørelse i Penge. De have og forlangt at beholde Helgoland. Hvis vi ei vilde indgaae alt dette, have de forelagt os
fem Trusler. Kronprindsen har paa alt dette ikke svaret videre
end disse faa Ord: »le Roi a reçu avec indignation et Vos
offres et Vos menaces«.
J Colding blev udstædt en Proclamation af Kongen til det
Norske Folk og sendt op til Regieringscommissionen for at
proclameres. Da den ankom der, vidste Man allerede Kiøbenhavns Capitulation, og da der stod i Proclamationen: »de (Engeil.)
have forlangt vor Flaades Udlevering, det vil sige: Danmarks
Skiændsel«, fandt man det upassende at bekiendtgiøre den,
fordi, da Flaaden allerede var udleveret, Kongen da kunde
synes at have afsagt sin egen Dom. Regieringscommissionen
skrev derfor tilbage, at den efter de forandrede Omstændig
heder fandt det betænkeligt at proclamere den i saadan Form
og meente, at det maaskee kunde være nok med den Procla
mation, som allerede var udstædt af Gouverneuren Prinds
Christian af Augustenborg. Dette har nu ogsaa Statsraadet
fundet, og — da en ny Proclamât, vilde komme post festum - forbliver det derved, og den allerede udstædte forelægges
Kongen til Cassation.
J Eftermiddag kom en Ordre fra Kronprindsen til Generalpostamtet om at expedere Breve til Kiøbenhavn, da Engeil.
nu ganske have forladt Sielland. Al Verden fik nu travlt med at
skrive, og der vil ventelig blive skrevet hele Natten igiennem.
Løverdag 24 Oct.

Det er uhyre, hvilken Mængde Breve idag ere afsendte til
Kiøbenhavn. Man veed imidlertid ikke med Vished, om Engeli.,
der endnu bloqvere Sielland med deres Skibe, ville tillade
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Postsækken at gaae over. Kronprindsen har derfor befalet
Generalpostamtet at aabne to Postfarter, en over Fyen og en
over Langeland, samt Collegierne at sende Duplicata af alle
vigtigere Expeditioner, nemlig et med hver Post.
Hertugen har idag ladet skrive Circulære til Skolerne i
Jylland og Fyen om at sende deres Dimittender uopholdelig til
Kiøbenhavn, da Communicationen nu er aaben. Imidlertid er
det dog ikke endnu bekiendtgiort, at Personer maae gaae over,
og tillades det dem end herfra, er det dog et Spørgsmaal, om
Engellænderne ikke forbyde det.
J samme Anledning blev
skrevet til Universitets-Directionen i Kiøbenhavn om at udsætte
Examen artium, som var bestemt at skulle begynde den 1 Nov.,
til 16 Nov.
Studenterne skal imod Etatsraad Moldenhawer, som de
deels i Almindelighed ikke kan lide, deels have et Nag til fra
1801, da han viste sig som en Fiende af Studentercorpset og
var Aarsag i, at det paa en meget udelicat Maade ophævedes,
yttret adskillig Malice under Bombardementet, da de gave sig
af med at redde for ham. Adskillige af sine Manuscripter fandt
han i Vandkarret, og En skal have tilføiet den Bemærkning, at
i Vandet vare de sikkrest for Uden.
Jeg var i Aftes tilstæde i den herværende jødiske Synagoge
i Anledning af den Fest, hvormed Thora sluttes og igien be
gyndes forfra. Localet er kun maadeligt. Her ere c. 30
jødiske Familier i Byen.
Søndag d. 25 Octob.

Det hedder, at alt Eegetømmer, som existerer i Rigerne,
skal reqvireres til Kongens Tieneste for at bygge nye Skibe.
General Bielefeldt i Kiøbenh. skal have skudt sig selv,
hvortil dog mange tvile paa, at han har havt Courage nok.
Der er kommen en Carricatur ud over ham, hvor han fore
stilles med en Uldsæk foran sig og en Uldsæk over Hovedet,
fordi han under Bombardementet skal have opholdt sig i et
med Uldsække omgivet Værelse. Man har paa Ulfeldts Plads
fundet Navnet Ulfeldt paa Skamstøtten forandret til Bielefeldt.
Han stod ellers saa meget i Yndest hos Kronprindsen, at han
blev giort til General til Præjudice for et Dusin Oberster, og
alt, hvad han foreslog, maatte strax skee. Ogsaa skal Kron-
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prindsen ved Afreisen fra Kiøbenhavn have sagt til Peymann,
at han vilde give ham en paalidelig Medhielper, nemlig Bielefeldt.
Det har nylig været Tilfældet, at Cancelliet i Kiøbenhavn
og Cancelliet i Rendsborg har afgivet to modsatte Resolutioner
om den samme Sag, saa at der fra vedkommende Øvrighed er
indsendt Forespørgsel, hvilken af Resolutionerne der skal følges.
Undertiden ere ogsaa ligedanne Resolutioner af begge Cancellier afgivne, saa man har faaet to Cancellie-Resolutioner om
samme Sag.
Mandag 26 Oct.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Det Collegialpersonale, som befinder sig her, er følgende:
af danske Cancellie
Kammerherre Kaas, Etatsraad Knudsen, Secretær Rimestad, Seer. Hornemann, Volonteur Danckel.
af tydske Cancell.
Kammerherre Møsting, Etatsraad Feldtmann, Etatsr.
lensen, Baron Eggers, Secret. Spies, Seer. Wolfhagen,
lessen.
af Rentekammeret
Grev Reventlow, Etatsraaderne Fridsch og Essen, Kam*
merr. Kongslev og Prehn. Nogle Copiister.
af Toldkammeret
Geheimeraad Moltke, Justitsraad Stoud, en Copiist Stallknecht.
af Finantscolleg.
Grev Schimmelmann, Seeretær Kellermann, Copiist Paap.
af Finantscasse-Directionen
Conferenzr. Wendt, Bogholder Hornheck, Casserer
Feilberg.
af Postamtet
Kammerh. Knuth, Copiist Furchtenicht.
af Commerzcolleg.
Kammerh. Sehestedt, Justitsraad Smith-Phiseldek, Kammerr. Lavætz, Fuldmægtig Gierlew, Volontair Willemoes.
af Admiralitetet
Admir. Vleugel.
af Generalitetet
Gener. Dorrien.
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11. af Directionen for Studievæsenet
Hertugen af Augustenborg, Professor Engelstoft, Copiist lungersen.
12. fra Banken
Consul Nissen og Bankdirect Thygesen.
13. fra Brand-Assurance-Væsenet
Justitsraad Berthelsen.

Hofpersonalet.
Overkammerjunker Calmette, Overceremoniemest. Buchwaldt,
Generaladj. Hies, Hofintendant Justitsr. Nielsen, Geheime-Casserer Justitsr. Bugge.
Tirsdag d. 27 Octob.

J Eftermiddag kiørte jeg med Hertugen af Augustenborg
til Slesvig, hvor vi ankom Kl. henved 9 i Aften. Det hedte
ved Afreisen, at Collegialpersonalet skulde endnu inden Vinter
forlade Rendsborg for at gaae til Kiøbenhavn, og blot Kongen
med Departementscheferne blive der, hvilket da for disse faa
maa blive et trist Liv og end mere for deres Koner, hvilke
derfor absolut ville have Kongen og alting tilbage til Sielland,
uden at betænke, at, saa længe Tingene ingen anden Vending
have taget, Kongen og hele Regieringen let til næste Foraar
kunde enten blive indsluttet eller igien fordreven — et latter
ligt Skuespil for hele Europa. 9 Jsær vil Grevinde Schimmelmann med al Magt have Residentsen forlagt til Kiøbenhavn
igien inden Vinter. Det duer ikke, at Fruentimmerne blande
sig i Politiken, og dog føier man dem ofte for at blive deres
Overhæng qvit.
Undersaatterne ere vel af Regieringen opfordrede at føre
Proviant til Kiøbenhavn, men da Engellænderne endnu krydse
i vore Farvande, synes faa at ville vove det.
De Franske skal synes got om den Maade, hvorpaa vi op
føre os imod dem. Vi vise Tillid og krybe dog ikke. Den
franske Minister Didelot skal have sagt: »Vous nous traitez,
comme nous devons être traités, avec dignité et abandon.«
Onsdag 28 Oct.

For et Aflensmaaltid i Aftes for 3 Personer og Natteleie
for disse i tvende Værelser betalte Hertugen 24 Rd. i Giestgivergaarden og desuden 3 Rd. i Drikkepenge. Vi toge bort
Kl. 7 og ankom Kl. 12 til Flensborg, hvor Hertuginden mødte
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Hertugen med sine tre Børn. Et Compagnie Landværn giorde
Honneurs. Hertugen gav det 20 Rd. i Douceur og 10 Rd. i
Vertshuset for Aftrædelse. Fra Flensborg til Gravensteen ere
3 gode Miil, hvoraf de to første ere stygge, den sidste meget
behagelig især fra Rinkenes, en Landsbye, der har en meget
romantisk Beliggenhed. Norden for Flensborg tales paa Landet
ikke andet end dansk, og det samme er Tilfældet sønden for
Flensborg næsten lige til Slesvig. Gravenstein kalde Landfol
kene her omkring Graasteen, hvilket venteligen er det rette
danske Navn. Slottet selv ligger omgiven med Søe og Park,
hvilken sidste findes beskreven hos Hirschfeld. Det bestaaer
af to Sidefløie, to Etager høie, af hvilke den eene indeholder
Stedets Kirke; thi der ligger en Flekke hos. Der, hvor Hoved
bygningen tilforn har staaet, er nu blot en Søilegang, thi Ho
vedbygningen afbrændte for endeel Aar siden og er ikke igien
opført. Slottet er ellers bygget af en Grev Ahlefeld, som kom
i Armod og solgte det med Godset til nærværende Hertugs
Fader.
J et af de Breve, man har aabnet i Kiel, skal have staaet,
at man ikke maatte forundre sig over, om de (i Kiøbenhavn)
bleve ganske Engelske efter den Maade, hvorpaa de behand
ledes af Regieringen.
Torsdag 29 Octob.

Middagsbordet bestaaer her daglig af Hertugen, Hertug
inden, 3 Børn (Prinsesse Caroline, Prinserne Christian og Fritz),
en Prinsesse Lovise, som er Tante til Hertugen, Hofdame Baronesse
Pechlin, en Kammerherre Fqntin [v. Thienen?], der er en gammel
Mand og saa uvidende, at han ikke kiender Forskiellen mellem
en Planet og Comet, Hofraad Andresen, Doctoren Henrici og
mig. Gierne komme desuden hver Dag nogle Fremmede. Man
spiser til Middag Kl. 1|, til Aften Kl. henved 91 For Tidernes
Dyrheds Skyld har man netop nu indført adskillige Jndskrænkninger. Jstedet for 6 Retter til Middag og 4 til Aften gives
nu kun 4 til Middag og to til Aften. Jstedet for at forhen
enhver fik sin Halvflaske Viin ved Bordet, bringes nu Glasse
om paa en Præsenterbakke, og naar Ens Glas er tom, skiænkes
i af Lakeierne. Til at undervise sine Sønner har Hertugen en
Kieler-Seminarist ved Navn Henrichsen.
Danske Samlinger.

III.
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J Kirken her findes et Materie over Alteret forestillende
Christi Optagelse af Graven, der er kiøbt i Jtalien af Grev
Ahlefeldt og af Konstkiendere ansees for meget got. De øvrige
Malerier have intet synderligt Konstværd.
Fredag 30 Octob.

Bønderne her omkring tale alle blot dansk, men hvori dog
adskillige tydske Ord indflettes, f. E. Knoger d. e. Knokler
(Knochen). Det, som ellers hedder at møde (for Retten), kalde
de erskeenen (erscheinen), hvilket kommer deraf, at alle
Stævninger udstædes paa tydsk i Hertugdømmet Slesvig, og det
der stedse hedder, at de beordres at erscheinen.
Paa Als er opstaaet en Strid om Besiddelsen af de Kanon
kugler, Engellænderne ved en Leilighed skiøde i Land, da
nogle seenere tilkomne Hielpetropper havde taget dem med,
og nu reclameres de af dem, som egentligen havde været
i Faren.
Engellænderne ere saa forsigtige, at deres Brigger, som
krydse omkring Øerne, have et Art af Garn giort af Tougværk rundt om sig fra Vandgangen til høit over Rellingen for
at dækkes mod pludselig Entring, ligeledes kaste de i mørke
Nætter af og til Raketter i Luften eller affyre Kanoner for ved
Hielp af Lysningen at see, om ingen Fiende skulde være i
Farvandet.
Lovisa Augustas Hofcavaleer Kammerjunker Buchwaldt har
oprettet et Jægercorps paa Als, som fører Navn efter hende og
bestaaer af 50 Mand.
Løverdag 31 Octob.

Jdag Kl. 2| kom Kronprinsen og Prins Frederik af Hessen
(Gouvernør i Rendsborg) her tilligemed to Adjutanter. Nogle
af foranførte Lovisa Augustas Jægercorps vare redne ham imøde.
Ved Middagsbordet spiste de sædvanlige, uden at K. P. Nær
værelse heri giorde nogen Forandring. Førend vi gik tilbords,
kom et Optog af Byens Drenge, en Snees Stykker i alt, med
en rød Fane, hvorpaa stod G. Vil, og i etslags Uniform med Fiedre
i Hatten, Trommeslager og Piber, og marscherede op uden
for Vindverne med Musik, hvorpaa de exercerede lit, saa got
de kunde. Kronpr. lod dem give en Douceur.
Nogle af
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Byens Drenge havde ikke villet være med af Frygt for, at
Kronpr. da strax skulde tage dem til Soldater. Man seer ellers
nu i enhver Landsbye Drenge exercere med Træekaarder, Fier
i Hatten o. s. v., ligesom de fleste Bønderdrenge allerede bære
deres Haar klippet ligesom Soldaterne. Det vil ret blive en
militærisk Generation, den som nu voxer op! — Vi fik nu 12
Retter Mad og 4 Sorter Viin. K. P. syntes at være i got Humeur, men han er saa tilbageholden, at han aldrig udlader sig
det mindste om nogen politisk Sag.
Søndag 1 Nov

K. P. reiste imorges Kl. 7 og vil imorgen Formiddag være
i Odense. Jeg var her i Kirke. Præsten Paulsen prækede
tvdsk. J sit Hovedsogn Asbøl præker han dansk. Da dette er
Folkesproget, og der derfor næsten overalt i det Slesvigske
maa prækes Dansk paa Landet, saa er det ikke sielden Til
fældet, at de Præster, som kaldes, ikke forstaae Dansk eller
forstaae det ikkun slet og derfor præke det ogsaa slet. Nogle
begive sig paa nogen Tid til Danmark for at lære Dansk.
Ellers ansees det i det Slesvigske for fornemt at tale tydsk
og for gemeent at tale dansk.
Mandag d. 2 Novemb.

J Formiddag kiørte jeg med Hertuginden o. fl. til en
Landsbye 1 Miil herfra kaldet — —J), hvor der holdtes
Marked. En Deel Mennesker vare samlede der, endskiønt
Veiret var slet. Vi bleve der en Times Tid. De allerfleste
Mandfolk, jeg saae, havde Kystmilice-Cocarden paa Hatten.
Engellænderne krydse endnu i Beltet med fem Brigger,
og disse ere nok til at afskiære Communicationen med Sielland! Ogsaa ved Als har den Brig, som beskiød Momark,
igien ladet sig see. Det var den, som sendte Tønden i Land
med et tysk Brev. Gapitainen derpaa hedder Craft. Posten,
som afgik fra Kiøbenh. i Tirsdags Aftes, er endnu ikke an
kommen her.
Tirsdag 3 Nov.

Posten ankom imorges fra Kbhavn. Nu ere de fiendtlige
Krydsere for det meeste borte, og Reisende passere frit frem
1) Navnet er ikke till'øiet i Manuscriptet.
12*
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og tilbage, kun ikke Militære, saavidt de faa engelske Brigger
kunne forhindre det.
Ved Sammenkomsten i Tilsit viste Keiser Napoleon Kei
seren af Rusland en original Correspondence mellem det franske
og preussiske Hof, hvoraf saaes, at Kongen af Preussen til den
Tid, da det hellige Forbund sluttedes over Kong Frederik 2
Grav, modtog Penge af Frankrig for at blive neutral i Krigen
mellem Frankrig paa den eene Side, Østerrig og Rusland paa
den anden. Dette aabnede Øinene paa Alexander, paadrog
Kongen af Preussen Foragt ogsaa fra Ruslands Side og be
stemte Keiser Alexander til ikke alene at samtykke i det preus
siske Monarchies Reduction til det Halve, men ogsaa selv at
modtage et lille Stykke deraf. — Napoleon skal overalt for den
preussiske Nation yttre megen Foragt, hvortil selv Berlinernes
Smigrerier have bidraget. Han skal have sagt: å Vienne j’ai
respecté le malheur d’une nation estimable; mais en entrant a
Berlin je n’ai senti que du mépris.
Nationaldragtens Jndførelse i Sverrig af Gustaf 3 var egentlig
etVeddemaal mellem denne og Keiserinde Catharina i Rusland.
Gustaf paastod i en Sammenkomst med hende, at han var mere
uindskrænket i Sverrig end hun i Rusland. Hun vilde ikke
kunne faae de forskiellige Russiske Undersaatter til at antage
een Dragt, men det vilde han faae sine Svenske til. Hun
meente, dette vilde aldrig lykkes ham, og de indgik et Veddemaal om 100000 Ducater. Gustaf indførte Nationaldragten,
Keiserinden tilstod, hun havde tabt, og sendte Gustaf de 100000
Ducater i en smuk Casse.
Onsdag 4 Novemb.

Standsningen af Tilførselen til Kiøbenh. har især været
ufordeelagtig for Øen Als, der i dette Efteraar kunde have ud
ført Æbler for 60000 Rd., da Frugthøsten har været overmaade
riig. Man griber nu til det Middel at lave Most deraf for dog
at giøre nogen Anvendelse deraf. En Tønde Gravensteener
Æbler, som ellers kostede 5 å 6 Rd. og mere, sælges i Aar
paa Stedet for 4 m^ Dansk.
J Anledning af, at nogle af Gravene mellem Udenvær
kerne ved Rendsborg ere tørre, bemærkede Grev Reventlow,
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at dette just var det bedste, da man saa kunde plante Batterier
i samme!
Det fortælles, at, da ved Napoléons Tilbagekomst fra Polen
de fleste tydske Fyrster med Erkeprimas i Spidsen modtoge
ham i Frankfurt og store Anstalter der vare giorte for ham,
forlangte han at spise alene. De andre Konger og Fyrster
spiste da for sig selv ved det anrettede Taffel. Efter Bordet
ventedes paa Keiserens nærmere Befaling. Endelig kom den:
qu’on fasse entrer les Bois. Kongen af Wurtemberg kom først
ind. Denne begyndte — efter at begge havde sat sig ned,
Keiseren paa høire Side, at sige et og andet smigrende i An
ledning af Keiserens seeneste Bedrifter. Efter en kort Tid at
have hørt derpaa, sagde Napoléon: je Vous remercie mon cher
frère pour l’intérêt, que Vous prenez à la gloire de nos ar
mes; mais parlons d’autre chose; il est vrai, que mon frère
auroit pu trouver une Princesse plus riche, plus belle et d’une
plus ancienne famille; mais enfin, comme j’ai donné ma parole,
mon frère épousera Votre fille.« Efter at Kongens Audience
var forbi, blev Hs. Keiserl. Majest. spurgt, hvilken af de andre
Fyrster han nu behagede at tale med; »je les verrai en masse«,
sagde han og gik ud til dem i den store Sal, hvor der da var
et Slags Cour. Da den var forbi, skal han have sagt til Murat,
at disse Fyrster vare des bêtes, og lagt til: »ils sont tous
comme ça, je Vous assure, si j’en excepte le Prince de
Dannemarc.«
Torsdag 5 Nov.

Jdag reiste jeg med Hertugen og Hertuginden til Augu
stenborg paa Als, 2| Miil fra Gravenstein. Færgestedet er ved
Sønderborg, en venlig Bye med en 4000 Jndbyggere paa den
sydvestlige Kyst af Als. Slottet paa Byens østlige Side kunde
giøres til en Slags Beskyttelse for Havnen. Det har nu kun 2
Etager, forhen 3, og Taarnene ere nedrevne, blandt hvilke
ogsaa det, i hvilket Kong Christian 2 sad, som var paa Slottets
nordlige Side. Det tilhører Hertugen af Augustenborg, som
ogsaa besidder alle de Byen omgivende Jorder. Augustenborg
ligger en liden Miil nordlig for Sønderborg. Det er et tem
melig stort Landslot men uden al architectisk Smag, skiønt det
er opført af nyt af Hertugens Fader, hvilken det kostede 90000
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Rd. Beliggenheden er yndig ved en Bugt, der gaaer ind fra
den vestlige Side. En net lille Flekke ligger derhos. Paa Als
tales ikkun dansk, men Øen har dog en tydsk Forfatning. Den
største Deel af Øen tilhører Hertugen af Augustenborg, hvis
Jndtægter af hans Godser udgiøre omtrent 80000 Rd. aarlig.
J Eftermiddag besøgte jeg en gammel academisk Ven, Præsten
Sabroe i Adzerballe, en Miil fra Augustenborg.
Fredag 6 Nov

Kom tilbage fra Augustenborg tilbage til Gravenstein.
Løverdag 7 Nov.

Det blev fortalt, at nogle Skippere fra Sønderborg havde
maattet lade deres Skibe blive i Kbhavn, da man der havde
frataget dem deres Matroser til Holmens Arbeide. Ved denne
Efterretning afskrækkes nu flere, som havde isinde at sende
Skibe derhen med Proviant. — Skiønt Sønderborg ligger ved
et saadant smalt Farvand, at det vilde være meget let at for
svare Jndløbet dertil, have dog Forsvarsanstalterne især af
Mangel paa Skyts været saa slette, at Engeli. let kunde have
bombarderet og opbrændt Byen.
Søndag 8 Nov.

Reiste fra Gravenstein over Apenrade og Haderslev til
Aarøe Sund. Apenrade har været meget udsat for Engellæn
dernes Angreb, og, da der først nu ere komne nogle Batterier
istand, havde det været dem en let Sag for længe siden at
beskyde og ødelægge Byen.
Mandag 9 Nov.

Jmorges tidlig gik jeg i en stor Baad over fra Aarøe Sund
til Assens — 2 Mile — og ankom efter to Timers Seilads paa
sidste Sted. Havnen er forsvaret ved nylig opkastede Batterier.
Byen er liden og livløs, dog skal den have et Par formuende
Kiøbmænd, hvoraf den eene i denne Tid havde sendt en Lad
ning Smør til Kbhavn og faaet 100 Rd. for Tønden istedet for,
at han selv havde den for 40 Rd. Over Assens drives en stor
Snighandel med Holsten, især fra Flensborg af. Jøderne og
Kiøbmændene i Odense faae deres fleste Vare ad denne Vei.
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Fra Assens til Odense ere fem Mile. Jeg ankom Kl. 5
Odense og Kl. 12 Aft. til Nyborg, hvor jeg maatte holde uden
for Porten, indtil en Gefreyter havde hentet Nøglen hos Commandanten.

Tirsdag 10 Nov.

Jdag afgik den første Børssmakke fra Nyborg, efterat Engeil.
have forladt Beltet. Paa samme var ogsaa den franske Legationssecret. Desaugiers, der ikke var ganske rolig for, at der
jo muligen endnu kunde være Krydsere. Kl. 1 ankom vi til
Corsøer.
Formedelst de stærke Reqvisitioner af Vogne til
Troppers og til Feldtcommissariatets Befordring vare neppe et
Par Vogne at faae. J Corsøer er alting saa optæret, at Aubergisten Madame Bager faaer sine fleste Fornødenheder fra
Fyen. — Kl. 5 Aft. ankom jeg til Slagelse og Kl. 10 til
Ringsted.
Onsdag 11 Nov.

Efter at have kiørt hele Natten ankom jeg imorges tidlig
tfl Roeskilde og Kl. 11 Formidd. til Kbhavn. Veien fra Roesk.
til Kbh. danner eet eeneste klar Morads, saa den for Øiet seer
ud som en Canal i Holland. De første Spor, man seer af
fiendtlig Beskadigelse, ere nogle Huller i Gierdet langs med
Veien op mod Frederiksberg Slot. Dernæst nogle Omhugnipger
i Søndermarken ud til Veien. Derpaa søger Øiet forgieves det
ellers saa høitfremragende Frue Taarn. Mellem Frederiksberg
Slot og Alleen er Jntet ødelagt uden Etatsraadinde Baggers
Plankeværk, der støder næsten til Hiørnet af Frederiksb. Allee.
Men saasnart man er denne forbi, hvor den egentlige Vesterbroe begynder, ere Husene paa venstre Haand deels heelt deels
halv opbrændte. De paa høire Haand staae endnu til Skyde
banen forbi, da et ligedant Syn begynder. Nede ved Stranden
vise sig Ruiner af Eenighedsværn og Tømmerpladsen. Naar
man kommer ind i Byen, seer man uden for det Qvarteer, som
er afbrændt, ikke mindste Spor til et foregaaet Bombardement
undtagen de mange nye Tagstene; saa aldeles er alt repareret
og istandsat.
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Mandag 30 Nov.

Jdag forlod jeg atter Kiøbenhavn for at begive mig til
Rendsborg. Under mit Ophold her havde jeg saaledes giort
mig bekiendt med alle Begivenhedernes specielle Sammenhæng,
at det var mig indlysende, at Byens Forsvar havde været ledet
med den ubegribeligste Mal-conduite, at Byen havde været
givet til Priis for alle mulige Ulykker, da man havde ladet
Fienden uforstyrret sætte sig saa nær, at Overgivelse ikke kunde
undgaaes; at de ikke-regulære Militære, sc. Livjægerne, Bor
gerne og Studenterne havde været udsat for alt og underkastet
sig utrolige Anstrængelser, medens det regulære, som var tilstæde, krøb i Skiul og næsten forholdt sig passiv; at vore Offi
cerer i Almindelighed viste sig som Cujoner, og nominatim
General L., Gener. F., Gen. W., Oberst B-k, Ob. B-d, Over
hofmarskal H., Oberstlieuten. L., Grev H. ved Livgarden og
overhovedet Livgarden til Hest. Da der, om hvad der er pas
seret, udførlig nok fortælles i Dagens Skrifter og Blade, saa vil
jeg blot her nedtegne nogle mindre bekiendte Smaating.
- Ved et Udfald uden for Vesterport ønskede en Betient
ved Porten Vedkommende en lykkelig Reise til Stakaterne, thi
længere — lagde han til — kom de vel ikke. (Saadant var
hændet før).
En Soldat af Livvagten kom daglig i et Huus for at be
sørge visse Forretninger. Han var ganske fortabt. Fruen, som
han tiente, skammede ham ud med Tillæg, at hun skiønt
Fruentimmer havde langt mere Mod. »Ja Fruen har got ved
at sige det«, svarede Karlen, »men naar vi see vore egne Offi
cerer at ryste, hvorledes skulle vi da være ved got Mod?«
Ved et Udfald sagde en Officer, da en Kugle kom ham
i Nærheden: »staaer foran -mig Karle, seer J ikke vel, at de
sigte efter Officererne.«
En anden, der var skikkelig høi, bukkede sig ned med de
Ord: »jeg troer vist, jeg er alt for høi.« Grev H., som er
noget kortsynet, (hvorfor han altid bærer et Glas om Halsen i
en Kiæde) lod, som han faldt i en Grøft, og blev liggende der.
Efter det mislykkede Udfald mod de Engelske Batterier
ved Clasens Have, ved hvilket General W., der skulde have
dækket det, udeblev, spurgte Oberst Vogt, da han kom ridende
op ad store Kongens Gade, en Dame, som stod i et Vindve,
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og som han kiendte, ganske høit, om hun ingen Færd havde
seet til Gener. W?« »jo«, svarede hun, »han er for længe siden
kommen ind igien«.
Studenterne, d. e. nogle iblandt dem, forlangte bestandig at
komme til Udfald. Hauch svarede dem, at dertil vare de endnu
ikke øvede nok, at det var bedre at hindre Jndfald end at giøre
Udfald, og, at dersom nogen endelig vilde ud af Porten, skulde
han ikke have imod, at saadanne traadde over i LivjægerCorpset. Imidlertid fik Hauch en skriftlig Begiering om det
samme med uhøflige Tvivl om hans egen Courage, dersom
han nægtede det. Med denne Subscription — thi Begieringen
var undertegnet af mange — var det gaaet saaledes til, at en
Nordmand med et Par andre havde skrevet en Mængde Commilitoners Navne under, uden at de vidste det. Hauch havde
imidlertid den Fornuftighed ikke at lade sig forcere derved,
men da han ikke er meget heldig i at udtrykke sig, saa blev
hans Svar meget beleet. Han sagde nemlig til dem: »mine
Herrer! dersom De vil giøre Udfald, saa er jeg ikke længere
deres Chef.« Den omtalte Nordmand var siden efter saa grov
mod Hauch paa Exercerpladsen, at han blev betydet ikke mere
at indfinde sig ved Øvelserne.
Studenterne vare i øvrigt temmelig misfornøiede med Hauch,
deels fordi han havde giort et saa vilkaarligt og partisk Valg af
Officerer, deels fordi han ikke lod sig see iblandt dem under
Bombardementet. Blandt andet havde han sat sin Brodersøn,
en ung og temmelig maadelig Student til Officer; ligeledes
Grev Reventlovs tvende Sønner, som alene ere Stuestudentere,
bekiendte for deres Dumhed og Uvidenhed, og som ikke en
gang forstode dansk. Man fortæller, at den ene af dem, da
han havde sagt: »præsentirt das Gewehr«, og en vedstaaende
Officer hviskede til ham: »paa dansk«, repeterede høit: »presentirt das Gewehr paa dansk». Dette er vel en Satire og
rimeligere den anden Variant, at han sagde: »man skal præ
sentere Gevæhret.« Ogsaa loe man meget af, at han, da han
skulde commandere: »aabner Gelederne bagtil«, raabte, »a. G.
bagud.« — Det staaer vel trykt i Univ. og Skole-Annal. 1807,
4de Hæfte, at Hauch og Major Lorenz om Natten, som Bom
bardementet begyndte om Aftenen, visiterede alle Piqvetterne,
der stode paa Volden, men mange Studentere have eenstemmig
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forsikkret mig, at han med sin hele Svite ikke kom længere
end fra Amalienborg til den første Piqvet ved Østerport, at
han, da i det samme en Bombe qvæstede en Kone ikke langt
derfra i Nyboder, sagde: »mine Herrer, her er meget galto og
ilede med alle sine tilbage.
Hans Adjutant Krigsassessor
Schneider skal ogsaa have været yderlig bange. Saa meget er
vist, at baade H. og L. sad i Kieldere under Bombardementet,
og der circulerede i denne Anledning en Carricatur, hvor H.
sees i en Kielder stærk tildækket med Uld. Et Par af hans
Corps staae uden for med et Papir i Haanden, ladende til at
ville tale med dem [o: ham], men han viser dem bort sigende:
»hvad have De her at bestille, afsted til Deres Poster.«
Man fortæller, at en Student skal have sammenlignet Ho
vedstaden under Beleiringen med en Snegl og Kongens Liv
jægere med Sneglens Følehorn, da disse Livjægere næsten
hvert Øieblik udsendtes for at føle sig for, hvor Fienden var.
Dette skal Livjæger-Corpset have taget meget ilde op og for
langt, at Studenten skulde giøre Afbigt.
Chefen for Corpset
skal ogsaa have sendt Bud til Studenten og bedet ham komme
til sig, men denne have svaret, han vidste intet, han havde at
tale om med Livjæger-Corpsets Chef (Major Holstein), vilde han
ham noget, kunde han komme til ham.
J en af en Student forfattet Sang forekomme de Ord:
at døe som Nidding ubegrædt
hvo overlever det?

At Valget af Officererne ved Studentercorpset var uheldigt
ved mange Jndividuer, derpaa afgiver Lieuten. I. det meest
paafaldende Beviis. Denne I., der var ansat som Lieuten.
å la suite ved 8 Comp., ikke alene drak sig et Par Gange
saa fuld ved Vaabenøvelserne i Ridehuset, at man maatte
faae ham op paa et Værelse over Staldene, men efter Capitulationen gik han endog over til de Engelske i fuld Uniform og
skal der være bleven ansat.
Justitsraad Kierulf, som boede lige ved Siden af General
L. paa lille Kiøbmagergade, har forsikkret mig, at det var
ganske sandt, at denne, da han lod en Deel af sit Regiment
flytte for sig, selv talte dem Æggene ud.
Det er blevet mig forsikkret, at General Bielefeld (Chef
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for Artilleriet) forbød Borgerne at skyde fra Bastionerne for
ikke at irritere Fienden.
Hendsborg 13 Marts 1808.

Jdag Morges Kl. 8 døde Kong Christian den syvende af
et apoplectisk Tilfælde. Han havde i Aftes været ganske vel
og ladet sig noget forelæse af en Roman. Han havde sovet
nogenlunde i Nat. Alle Experimenter med at faae ham til
Live igien vare forgieves. Ved Aabningen befandtes hans Jndvolde fuldkommen i Sundheds-Tilstand, men Blodkarrene i Ho
vedet vare meget fyldte med Blod. J Eftermiddag Kl. henved
5 samledes Garnisonen paa Paradepladsen lige for Palæet og
dannede der Qvarré. General L-w, som er nu Commandant
her i Byen, vilde holde alle de Civile borte, men Grev Schimmelmann, som saae dette fra Palæets Vindver, lod skikke Bud
ned, at, hvad han havde at sige, var ligesaavel bestemt for de
Civiles som de Militæres Kundskab. Saa lod man komme
inden for Qvarré’n saa mange, der vilde. Omtrent Kl. 5|
fremstillede Grev Schimmelmann sig i Vindvet (hvor Croisee’n
var udtagen) sort klædt, og udraabte først to Gange paa tydsk:
»Christian der siebente ist todt, Friderich der sechste ist unser
Kønig«, og dernæst to Gange paa dansk: »Christian den syvende
er død, Frederik den s ex te (skulde have været den siette,
men det er mange Tider siden en Statsminister i Danmark
kunde sige een Periode ret paa dansk) er vor Konge. Leve
Frederik!« Derpaa toges de Militære i Eed. — Da det just var
i de Dage, de Franske marscherede igiennem, vare mange af
disse Tilskuere ved Proclamationen. De skal have leet ad den
liden Geskikthed, hvormed Tropperne opstilledes. De Franske
Tropper, som idag rykkede ind, kom uden Musik i Anledning
af Kongens Dødsfald.
Den omtalte General L-w spiller her en usel Rolle. Han
passerer for en gammel Nathue og giør sig desuden foragtelig
ved sin Gnieragtighed. Ved de Franskes Giennemmarsch har
han ret viist, hvad han er for et Subject. Som Commandant
skulde han haandthæve Orden. Men naar Borgerne kom til
ham for at klage over Excesser, stoppede han Fingrene i begge
Ørene, erklærede, at han intet vilde høre, og at de maatte
finde sig i alt, for det var Franskmænd, med dem var ingen
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Udvei. Tilsidst lod han svare, at han aldeles ikke talede
med nogen Borger. De Franske selv behandlede ham tilsidst
med Grovhed og vare færdige at insultere ham. »Ou est ce que
Vous avez trouvé ce gueux de General?« sagde de. De Franske
forundrede sig ei heller lidet over, at han aldrig inviterede
Regiments-Cheferne efter sædvanlig Krigsbrug. Men han er
saa gierrig, at han endog ikke havde villet have nogen fransk
Officer i sit Huus i Jndqvartering, men alene Gemeene, fordi
disse kunde han bespise efter Reglementet. Hans Kone er af
samme Slags som han. En fransk Officer kom der at giøre
Visite om Eftermiddagen og sagde, da han gik, at han maaskee
vilde have den Fornøielse at passere Aftenen hos Generalen.
»Jeg beklager«, svarede han, »at vi ei kan profitere af Æren,
da jeg altid gaaer tilsengs Kl. 9 bestemt.«
Af Spanier og Franske, som daglig marschere her igiennem,
opføre i Almindelighed de første sig i enhver Henseende bedst.
De ere godmodige og nøisomme. De hade de Franske, og
disse deels hade deels foragte Spanierne. De sidste mene, at
den franske Keiser skikker dem saa langt bort, for at han
imidlertid kan handle desto friere i deres Fædreland. Saavel
de Franske som Spanske ere meget uvidende i Geographien,
især Nordens, og af 50 har neppe 1 et nogenlunde tydeligt
Begreb om deres nærværende Marsches Retning, om Fyen,
Sielland og Sverrig. For Vand ere begge Partier meget bange,
og intet spørge de saa ofte efter [som] om det Vand, de skal over,
er stort, om det er roligt, om de skal mere end eengang over
Vand o. s. v. »Mais c’est pourtant une mer tranquille«? sagde
en fransk Officer. Spanierne have mindre Mod end de Franske.
De tale stedse om dette Tog som et, hvorfra de ikke vente at
komme levende tilbage. Franskmændene derimod synes lige
som hærdede mod enhver Tanke af Fare. Mange gemene Sol
dater vise med Tegn paa de Svenske som høie og svære Folk
og dem selv som smaa og lave, men lægge til, at de alligevel
ikke ere bange for de Svenske. De fleste have giort Campagnen med i Polen og sige om Russerne, at de vel ere gode
Soldater, men slet anførte. Nous les avons toujours tournés,
sige de. De Franske Officerer og Soldater have ingen Penge
i Lommen, da de ingen Sold faae anviist, de betale derfor
heller ikke, hvad de forlange tilkiøbs, hvorfor ingen vil sælge
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dem noget. Anderledes forholder det sig med de Spanske
Enhver af deres Officerer har en Guldbørs med, og sædvanlig
give disse ogsaa Drikkepenge, men de Franske aldrig undtagen
Hertugen af Pontecorvo, da han kom her igiennem. Han gav
100 Rd. Drikkepenge hos Giestgiver Dørr. Saavel Spanierne
som Franskmændene ere meget got klædte, især de første. De
bære alle afklippet Haar og Infanteriet et Slags Læderhuer,
som kaldes chacots.
Rendsborg den 23 Mart.

De herværende Collegii-Afdelinger have faaet Befaling fra
den nye Konge at begive sig til Kiøbenhavn, naar Troppernes
Giennemmarsch er aldeles tilendebragt. Men da dette endnu
kan vare længe, og det i Tilfælde af Communicationens Afbry
delse med Sielland kunde være got, at der forbleve CollegiiAfdelinger paa denne Side Beltet, saa formoder man, at denne
Befaling ikke vil kunne iværksættes, men at det vil beholde sit
Forblivende ved den Befaling ang. Collegiernes Virksomhed,
som under den afdøde Konge blev udstædt og af Statsraadet
communiceret dem under 30 lan. d. A.
Man fortæller, at fire Spanier, som vare indqvarterede hos
en Rector i Schleswig, og med hvilke denne havde kunnet
tale, da han forstod noget spansk, have søgt at vise deres
Taknemmelighed mod ham for beviist Velvillie derved, at de
ved deres Afreise om Morgenen tidlig efterlode paa deres Kam
mer et Taksigelsesbrev tilligemed 4 Blyekugler, som de lagde
oven paa, og som de bad ham at giemme — da de intet andet
eiede — til Erindring om dem.
Løverdag 26 Mart.

Da Statsraadet nu paa en vis Maade er ophævet, saa har
Hertugen af Augustenborg idag begivet sig til sine Godser,
hvor han vil forblive saa længe, indtil Kongen skal bisættes.
Mandag 2S Mart.

Jmorges ankom hertil den ubehagelige Efterretning om, at
Skibet Prinds Christian ført af Capitain lessen er efter en
hæftig Fægtning med overlegen Magt taget af de Engelske i
Nærheden af Samsøe. Jfølge et Brev fra Jylland hørtes Kano-
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nåden i de ved Gierrild Bugt liggende Byer saa tydelig, at
Vindverne rystede.
Posten, som afgik herfra i Onsdags, har paa det store
Belt maattet vende tilbage, da den forfulgtes af de Engelske.
Man anseer det nu for afgiort, at ingen Franske komme til
Sielland før næste Vinter. Kiøbenhavnerne have saaledes de
forventede Jndqvarteringer tilgode.
Angaaende den Krigs-Erklæring, vi have udstædt mod de
Svenske, er den almindelige Dom blandt dem, som forstaae at
dømme, denne, at den ikke er heldig i sin Form. Vigtige og
uvigtige Grunde ere saaledes sammenblandede, at de første
tabe deres Relief. Der synes i Maleriet ingen Hovedfigurer at
træde frem. Sproget er stivt og nogle Steder næsten utydeligt.
Enkelte Udtryk ere mai placés, f. E. dissimuler paa et vist Sted,
og komme alt for hyppigen. Tankegangen afbrydes ved lange
Episoder, og det Hele er alt for verbøs. Det mangler ikke paa
uædle Udtryk f. E. tracasseries, der ere under den diploma
tiske Stils Værdighed. Man forundrer sig over, at den Rus
siske Keiser endog med en Slags Affectation nævnes og smigres,
uden at der tales et Ord om Keiser Napoleon, i hvis Arme vi
dog kastede os. Man spørger sig: er dette vel ganske politisk?
Bernstorfs Fiender, der ikke ere bievne formindskede derved,
at denne nu (uagtet hans Dupering ifior) har faaet det blaa
Baand, giøre sig ret en Fornøielse af at criticere et Product,
som tillægges hans Pen.
Tirsdag 29 Mart.

Det bliver forsikkret, at kyndige Søeofficerer skal førend
lessens Afseiling med Skibet Prinds Christian have erklæret det
for gal Mands Arbeide at vove sig ud i Cattegattet med saa
svag en Magt.
Efter Sigende ere tre Franske, som befandt sig ombord
paa den engelske Fregat, der ligger ved Sprogøe, derfra echapperede og komne til Nyborg. De have udsagt, at de vare
tvungne til at følge med paa dette Skib som Matroser, at Skibet
var saa slet bemandet, at det ikke havde flere Folk, end at de
tilnød kunde regiere Seglene, at Engellændernes Plan var at
ruinere den ved Nyborg liggende Transport-Flaade og af
brænde Byen.
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J Odense har Commandantskabet anviist Spanierne den
latinske Skoles Bygning til Hovedvagt. Undervisningen er op
hævet, og Disciplene udenbyes fra reiste bort, da deres Verter
selv skulde have Værelserne til Jndqvartering.
Her igiennem Rendsborg ere passerede 12 Vogne med
Vine til Pontecorvos Hovedqvarteer i Odense.
Onsdag 30 Mart.

J Colding var en fransk Commissær indlogeret hos Major
Hein. Han holdt aaben Taffel paa Majorens Regning. En Dag,
da han havde ladet sig give fire Gange Frokost, og Fruen,
fordi alt var opædt, ikke saae sig istand til at give ham mere
end fire Retter Mad til Middag, blev han saa vred, at han
holdt det meest uforskammede Huus med Majoren, gik ud,
hentede en Underofficer med 4 Mand og lagde i Jndqvartering
hos Majoren foruden sig selv og Følge. Han havde med sig
foruden Betient-Suite og sin Kone og Barn 4 Hunde og 6
Kanariefugle. Da Majoren beklagede sig for ham, at han var
en ruineret Mand, eftersom han fik kun et Par Rigsdaler Godtgiørelse om Dagen for det, som kostede ham 20 a 30 Rd.
daglig, sagde Commiss. til ham, han skulde kun give alt, hvad
han (Commiss.) forlangte, saa skulde han igien staae Borgerne
i Byen bi, dersom de klagede over de øvrige Franskes Unøisomhed.
De Franske, som vare komne til Nyborg, skal have været
ret fornøiede over, at Engellænderne allerede havde indfundet
sig i Beltet. De have en sand Vandskye. »Nous favons vu«,
sagde de om den engelske Fregat, »de nos propres yeux.« De
tilstaae ærligen, at de æde baade Venner og Fiender ud, kun
de første paa en høfligere Maade. Om hvad de tænke at ud
rette for os, sige de: »Vous aurez la Scanie; mais lorsque nous
y avons été, elle ne voudra pas grande chose.«
Torsdag 31 Mart.

Posten, som afgik fra Kiøbenh. i Løverdags, er endelig
idag ankommen over Smaa-Øerne. Man venter nu i Sielland
ikke at see de Franske før Efteraaret. Dyrheden tiltager. Paa
Papir skal der ikke være Forraad uden paa to Maaneder. J
Collegieme har man ophørt at skrive paa brækket Papir.
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Efterretning indløb, at Colding Slot er afbrændt ved de
Franskes Uforsigtighed. Det værste var, at derved ødelagdes et
Magazin af 9000 Td. Rug foruden uendelig meget Fourage.
Paa de to Fregatter, der siden 14 Mart, laae i Beltet, var
hele Besætningen 205 Mand. Disse have da hindret en Armee
af 30000 Md i at gaae over, forudsat, at det virkelig var
deres Forsæt at gaae over.
Løverdag 2 April.

Posten, som i Tirsdags Aftes afgik fra Kiøbenhavn, ankom
hertil i Eftermiddag. Den er bleven opholdt af Engelske Kryd
sere og har maattet liste sig over Øerne.
Kongen vil nu have de franske Tropper bragte til Sielland
over Langeland.
Det udenlandske Departement begiver sig overmorgen paa
Reisen til Kiøbenhavn.
Paa Colding Slot indtraf ved Pontecorvos sidste Ophold der
paa sin Giennemreise til Odense følgende synderlige Hændelse.
Da han ventedes, var der føiet Anstalt til et got Maaltid for
ham, og en dansk Kok besørgede Kiøkkenet. Men da nu
Pontecorvo kom, vilde hans Kok smidde den danske ud, og
det kom til Skiænderie imellem dem, hvoraf Resultatet var, at
den danske Kok blev i Besiddelse af Kiøkkenet. Da der nu
blev serveret, var al Maden afskyelig og unydelig. Derover
blev giort stor Ophævelse, men en Dreng havde seet, at den
franske Kok ved Madens Opbærelse havde strøet Aske i alle
Retterne. Det befandtes sandt, og Pontecorvo blev saa forbittret, at han lod sin Kok lægge i Lænker og saaledes slæbe
afsted til Odense.
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To Aktstykker til Oplysning om Oprettelsen af et
Universitet i Flensborg 1034.
Meddelt af Etatsraad T. A. Regen bur g.

1 sit Skrift »Beitrag zur Geschichte der Kieler-Universität«
Kiel 1859 fortæller H. Ratjen S. 8: »Wir finden die erste
urkundliche Nachricht über eine für die Herzogthümer Schles
wig und Holstein zu errichtende Universität in dem Vorschläge,
den 1641 der Heldenkönig Christian IV., dieser für Dänemarks
Bildungsanstalten so thätige Monarch, und der Herzog Fried
rich HL, »dessen Ehrbegier sich in Weisheit wandelte«, den in
Kiel versammelten Ständen der Herzogthümer machten«. At
hans Undersøgelse imidlertid ikke har været udtømmende, ville
følgende Aktstykker godtgjøre. De ere skrevne med forskjellige
Hænder; hvad der er trykt med Cursiv er tilføiet, fornemmelig
af Hans Marquardsen selv, efter hvis Koncept og Beregninger
Afskriften, hvis Forfatter iøvrigt ikke er videre kyndig i at skrive
Tydsk, er taget.

1.
Durchleuchtiger, Grosmechtigster König, Hochgeborner
Fürst, Gnedigsle Herr! E. K. M. kan Jch zue Endts benänt,
Burger vnd Jnwahner der Stadt Flenßburg abermahl auß großen
wolmeinungh vnd Vortpflantzung deß wahren Christlichen Glau
bens vnd der Reinen Lehre, wegen Angefangener vnd für E.
K. M. A2 1632 im Aprilis zue Rensburgh angegeben Acadé
mie nicht vnbemuhet laßen, weilen zurselbigen zeit von E. K.
Danske Samlinger.

III.

13
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M. mir gnedigst zur anduort gewurden, daß wan Godt der
Allemechtigen friede im Lande wurde geben, dieselbe gnedigst
dahin bedacht sein wolten, solche werck zubefürdern, vnde
mir Zeithero von Adell vnd Vnadel, Burger vnnd Bauwren ein
merckliches so woll an gelde alse sonsten zueselbige Angefangers werck da zugegeben, wie solches in der Kurtze E. K.
M. gnedigst zuersehen, das auch durch solche bereidts mildiglich Verehrung außgelobt, vnd mit Göttlicher Hulffe ein
groses muegte außgerichtet werden; wan nun E. K. M. gne
digst sich wollen angelegen sein laßen, solch Christlich werck
ein anfangk zumachen durch E. Königliche Mandaten vnde Pri
vilegien zue Confirmiren vnd begaben, gleich wie an ander
Vniuersiteten eine gebrauch ist, sonderlich zue Rostock oder
Königsberch von Angefange hir ein geringe ansehendt gehabt,
da daß geistliche Consistorium erstlich der Anfangh vnnd hernacher an den Fürstlichen gelangen laßen, daß er auch mit
Fürstliche gaben reichlich Verert von seinen Klostergutern bey
gebracht, daß an itzo derselbige Academy in diesen Landen
Herlig Florirt vnde herfur kommen. Anno 1616 Helft der
Pawest vnnd Kayßer de fryheit tho Rostock geuen Vnse allen
Lantzleuten vnnd andern Außlendischen zum mercklichen for
theil vnde besten gekommen, deßen nach vnde Alle heylsahm
Thaten E. K. M. Jn dero Königliche Herschafft vnnd Furstenthume gnedigst gethanen vnnd Auffgerichtet haben, Wollen
dieselbe auch gnedigst sein eingedenck, daß vor Andern König
reichen, Furstenthumb, Graff- vnd Herschaften deren viel vnifersiteten auffgerichtet vnd zue der ehre Gottes gehpflantzet
haben, vnd an itzo in diesem betrübten Zeiten viel zergangen
vnnd seint Jn diesenn Ländern vnd beyden Furstenthumen
gantz keiner, dadurch vormittelst Gödtlicher Segen woll möchte
eine Academien gestiftet vnd daß so zur andern Weltlichen
Sachen gewendet zur Ehre Gottes, vnd da eß hingehördt an
gelecht vnnd bewendet werden, Godt wolle E. K. M. Hertz
vnnd gemueth Regieren, daß sie zur fortpflautzung des Gött
lichen Nahmens vnd der Reinen Lehr dies hochwichtig werck
gnedigst wolten bedencken vnnd zugemute fuhren, Auff daß
vielen Hertzen hiedurch muchten erbawet vnd gepflantert
werden, welches der Himmelsche Vater verliehen wolle Vmme
Christi willen, vnnd Verhoffe eines Christlichen Gott wolgefel-
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ligen Andtwordt, E. K. M. zue aller gnaden, den lieben Gott
gnedigst empfehlen Haben mit erwartung eines gnedigsten
Andwort.
E. K. Maytt.
Unthertlienigster vnd gehorsamer Burger
Hans Marquartsen
Oeconimus vff der New angefangene
Uniuersitett.

2.
Extract Vth HanQ Marquartsens boeck bett de A° 634
den 28 Martij.

Vortekenis wat Gude und andere1) Christlich Ludegelauet hebben tho de vniuersiteth, so tho Flensborch kan gestifftet wer
den, wo volget.
Helft der Durchleuchtigster vnnd Hochgeborner Printz
Christian vth Dennemarcken tho diesem Christlichen werck
durch den Ehrw. vnnd llochgel. h. Dochter Johan Schonbeck
verehrt vnnd Gegeben Jährlich2)
18 vette Ossen
24 vette Hamelen.
3 Lispundt Botter vnnd 8 schock Eyer.
Dem Hochedlen Gestreng: vnnd Manhafften h. Obristen Jürgen
von Alefeldt vff Haderschlewen . .
12000 Reisdaler.
vnd dem Oeconomo alle weke. . . 8 ß .
26
l. JalirL
Der woledler woli geborene vnnd Vester Holger Rosen Krantz
Ilefft gelauet tho diesen Christlichen werck 1000 Reichsdaler.
Den woledlen wolerwurdiger gestrengen vnnd Vesten Key van
Ale Feldt Hefft gelauett tho geuende tho desen Christ
lichen werck der Academij gelick wy dochter Johan Schö
nebeck gifft.......................................................... 10000 D.
Der Woledler Christian Rautzouw Hefft Gelauet tho diesenn
Christlichen werck der Academy de Haff Merbull1) mit All sin
tho behoring kostet vertein dusent daler, vngefer .. 14000 Rd.
Koch Hefft dochter Johan Schönebeck gelauet . . 10000 Daler
Den Erentfesten Staller in Eidersted, Hans Lorentzen, Hefft
Gelauet tho de Vniferstet tho gresen 100 Ossen in Allem
’) Dette Ord er ntydeligt, da der er rettet derved.
-) I Randen: Anno 1634 den 23 Feb. vp Haderschlev vp de dutzsche
kantzely.

13*
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tho kamen tiden. Noch dem Ersamen Raht tho der Eidersted Hebben gelauet tho geuen van 50 dusent Demet
Landt, fan Jeder demet Landt 28 Lubßschillingh, helobt
sick.................................................................... 29166 Daler.
Andres Schroder will geuen tho der Uniferstet Fry gudt Kost
500 Ricksdaler vnnd will fry dartho lesen, wen Gott will dat
idt sin Fortgang Kricht, Noch Lauet Andres Schroders
tho de dröckerye tho befördern.
Noch wat veile gude Lude dartho geuen Hebben, weickes
belopt sick in einer Summa .
3670
Noch testament geldt by............................................... 2800
Noch is gelauet tho vnderholdnng der Studenten, wy
folget:
24 vette ossen, 6 gräsossen, 6| tun Botter vnd 3 Ljt
botter, 6 Schwin, 28 Schap, 7 tun beer, 16 lispundt speck
Jarlich, 1 Tun Flesch, 6 Tun Soltfisch, 20 Lispundt Rotschers,
115 $ tho paper, 2 tun Mede, 2 Eysern Kagelauendt, 100
Elen wandt, de El tho 1 dal., 200 Elen wandt1) Jarlich, 50
Elen wandt2), Johan Holst Lauet tho geuen 50 toldtbeede vnnd
arbeit Lon dartho sambt der Nagelen dartho, Noch wilt Gott,
wen dat Schip van Spanien kompt, iß gelauet tho der Vniferstet so veell Soldt als dat se Nodich Hebben vnnd dartho
Ein Vorehrung am gelde, Noch gelauet tho der Vniferstet —
2 Ketteln, Noch gelauet 30 fette göß, 24 Mager Goß, Noch
29 Höner, Noch 2000 Eier, Noch 8 schock Uoner Eyer.
Noch die dögetsame Fruwen tho Flenßborch hebben ge
lauet tho geuen 2 bedden mit Alle tho behoruug. Noch ein
golden Kede, vp3) 110 daler, 3 Golden Armbonde, Noch
ein Golden Rinck mit Demanten, Kostet 40 Dal. Noch 10
Suluer Lepelen, 3 Suluer Kannen, Noch 10 Tinnen Kannen,
Noch 50 tinnen Vatt, Noch 30 Taffelakens, Noch 30 Rosena
bels, Noch 12 tinnen tälleren, Noch 100 Reickdaler.
Jacob Moritzen , Königl. May{t zu Dennemarck Printzdurcld. Fürstl, Gn. zu Holsteinen Jubilerem vnd Bürger zu
Hamburgh heft Van wegen der Herren zue Hamburg^ der New
angefangenen Academ: zu Flen&burgh vnd zu Vnterhaltungh
der Studenten angelobet zu geben . . . .
. 20000 Bthl.
*) Ovenover skrevet Linnewad.

2) Overstreget.

3) Rettet til: Kostet.
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Verhoffe die Herren von Lübeck vnd die Dantzik vnde
Amsterdahm, Dittmarskers werden ungleichen zu diesem Christ
lichen Wercke ein rühmliches anloben vnde ander mer.
Vortekenis wor mit de Academy Vnnde de Communitet
wils Gott tho Flenßburgh Kunde erholden werden.
Wensissel effte Borlum Bischopdhom Hefft 186 Carspell
kercken, 6 Koepsteden vnnd 13 Harde.
Wyborch Bischopdohm Helft 276 Carspell Kercken, 5
Kopsteden, Vnnd 16 Harde.
Ripen Bischopdohm Iß gestifftet Anno 950, darinne sint
282 Carspell Kercken, 7 Koepsteden vnnd 13 Harde.
Summa 1065 Kercken, 26 Koepsteden Vnnd 30 Harde1).
Haderslew Lehn — 35 Carspell Kercken.
Flenßborger Lehn — 36 Karspel Kercken mit der Stadt.
Tündern Lehn — 40 Kercken.
Husem.
Gottrop Lehn — 10 harde 50 Kercken.
Strandt — 20 Kercken.
Eidersted — 18 Kercken.
Ditmarsch — 30 Kercken.
Kremper, Wilstermarsche.
Stifft van Pinnenberch — 9 Kercken.
letzeho.
Schwantzen — 4 Kercken.
Rensborch.
Nimunster.
Segeberch.
Kill.
Oldenborch.
Ferner.
Alsen v. Aar2).
Apenrade.
Sundewit — 5 Kercken.
Hamborch 12 karken.
*) Afskriveren har glemt Aarhus Stift, men af denne Optælling ses, at
dette ogsaa har været med indbefattet; Herredernes og Sognenes Antal
er ogsaa urigtig afskrevet.
*) □: og (und) Ærø.
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Lübeck — karken.
Summa vngefer 1460 kercken.
Ahne wat in den Koepsteden vor kercken Is, so konden. de
vele denske karken vnde de 829 Norske Karken dat ock tho
geuehen ltebben vnde de Andemen In Islandt vnde de vn
Osell vnde
Wen Ihre Konigl. Maytt. Gnedigst Thostaden wolle, daß
dieses nabeschreuen in 2 Jahren mochte Vthgelecht werden,
so durffte men herforder nicht mehr tho der Vniferstet vnnd Communitet fordern noch begehren, beneueust dat, so hanß Marquartzen borger in Flenßborch in siner bock geschreuen, vngefehr 106500 Rthr., von 55050 Ploge, Jeder Ploch 1 Daler,
Noch den van 1460 Carspell Kercken Jeder 2 daler, van 55
Koepsteden, Jeder 10 daler, de Eine min, de Ander mehr;
wen nu in Jeder 2 Carspeien 1 Mole wehre, seit 730 Molen
van Jder Mole Jder Jahr 1 tun Rochen effte Moldt tho 2
Daler, war Jeder Jahr 1460 daler, Daruan kunde men Lichtlichen 20 professors vnnd 100 armen Studenten van holden.
Vp dat vns Hernamals Angelerden Luden nicht mangelen dürfte
vnde de 1 domen wolden och wadt tho leggen.
Edenpaa: Christlich anordning vnd einfeltiges bedencken
vnd Vorgeschlagener Mitteil, Durch Was Mitteil der fürgenommene
Academia muege angefangen vnd ins werck gerichtett werden.
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Breve fra Ove Juel og hans Secretaire

til Joachim Oersdorf 1655—1657.
Meddelte af Gand, magist. Yngvar Nielsen.

I den første Række af Historisk Tidsskrift har Molbech i
femte Bind under Titel af »Bidrag til Dronning Christinas, det
svenske Hofs og Corfitz Ulfelds Historie, i Aarene 1651 — 1655,
af Peder Juuls utrykte Breve til Charisius«, meddelt et vigtigt
Supplement til den Fryxellske Samling af Gesandtindberetninger.
Ved at udgive den her meddelte, rigtignok langtfra fuldstændige
Række Breve har det været min Hensigt at levere et lignende
Supplement for den nærmest efterfølgende Tids Vedkommende.
Originalerne forefindes i den Samling i det danske Geheimearchiv, som benævnes »Joachim Gersdorfs Breve«, og ere sti
lede til denne Adelsmand, Danmarks Riges sidste Hofmester.
Med denne havde ogsaa Peder Juel ført en Correspondence,
og Molbechs Udsagn, at rimeligvis denne ligesom hans Breve
til Kongen o. s. v. kun har indeholdt det Samme som de lev
nede Breve til Charisius, bestyrkes af det eneste levnede,
nemlig Brevet af 24 Marts 1654, der stemmer næsten Ord til
andet med det af Molbech meddelte af samme Dag; at dette
har været Skik og Brug hos flere Residenter, kan sees af
Charisius’s egne Indberetninger. Som bekjendt savnes der og
saa flere af Peder Juels Breve til Charisius; jeg har paa det
kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn været heldig nok til at finde
et af disse, nemlig Nr. 58, der i den Molbechske Samling
maatte have faael Nr. 52. Det findes nu blandt de Bøllingske
Breve og lyder saaledes:
Hr. Resident! Hans kjærkomne Skrivelse Nr. 57 er mig
vel bekommet med sidste Post; en Indisposition, som mig er
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paafalden, haver mig forhindret, at jeg ikke haver kunnet udgaa, heller Noget erfare; dog haver jeg ikke villet intermittere
vores Correspondance og lade (sic) ham vide, at Hr. Salvius
døde her udi Stockholm den 23 hujus; han tør snart blive
fulgt af flere af Rigens Raad, som ogsaa ere syge. Mr. Canaziles, som i Sommer var her fra Kongen af Polen, er her nu
igjen fra høistbe4! Konge hidkommen om Noget angaaende de
lübske Tractater at negotiere; dog haver jeg ikke particularia
for min ovenbemeldte Svaghed kunnet erfare. Gen. Lieutenant
Douglas er bleven Rigsstaldmester udi Hans Wachtmeisters
Sted; jeg tror neppelig, at Mr. Bøning, naar han her kommer,
at (sic) han her haver stor Contentement at ervarte. Jeg for
bliver hermed, næst den Allerhøiestes Varetægts Befaling, Hr.
Residentens tjenstvillige Ven og Tjener.
Peder Juel
Stockholm den 28 Augusti 1652.
mpp.
Jeg har anseet det ufornødent at gjengive Datidens regel
løse Orthographi, især da jeg af mangfoldige Exempler har
seet, hvor vanskeligt det er at opnaa den nødvendige Troskab
mod Bogstaven, og man vil derfor kun paa enkelte Steder,
hvor det for Meningens Skyld kunde have sin Interesse, finde
denne Regel brudt. Ligesaa har jeg overalt bortskaaret de
lange stereotype Indlednings- og Slutningsformler. At jeg har
medtaget nogle Breve fra Jens Jacobsen, der efter vor Tids
Sprogbrug maa have fungeret som en Slags Legationssecretaire, vil vel Enhver finde i sin Orden. Medens Ove Juels egne
Breve begynder med: »Velbaarne Herr Rigens Hofmester,
høiærede Patron og synderlig tilforladendes meget fornemme
gode Ven,« og ende paa denne Maade: »Hans Excellence
(hertil føies undertiden et: høiærede Patron) med ganske Hus
og alt Kjært befaler jeg udi guddommelig Beskyttelse til al
bestandig Velergaaende og mig udi Hans beharlige Faveur,
som stedse forbliver Hans Excellences beredvilligste Tjener
Ove Juel mpp,« begynder Jens Jacobsen saaledes: »Høiærede,
Velbaarne Herr Rigens Hofmester, høimægtige Herre og Be
fordrer,« og underskriver sig med følgende Vending: »Eders
Excellence med alt Kjærtelskende Gud Allermægtigste troligen
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befalet af Eders Excellences allerunderdanigste Tjener Jens
Jacobsen.«
Angaaende Ove Juuls Liv har jeg intet nyt at meddele og
vil derfor kun minde om, at han var født 1615 og deltog i
den frederiksborgske Sammenkomst i 165S mellem Nordens
tvende Konger. Han var norsk Vicestatholder fra 1669—1676
og døde 1686. I det norske Rigsarchiv findes der, efter hvad
jeg har Grund til at antage, neppe Oplysninger af Vigtighed
om hans Personalia, saa meget mere som Statholderarchivet
netop for hans Tid er meget magert.
Christiania den 15de December 1867.

1.
Stockholm 21 Juli 1655.

Den 17 Juli drog Dronningen herfra til Gripsholm med
sin Søster og Landgreven, saa og Kongens Broder, samt den
fransøske Gesandter, som endelig vilde med, sigendes sig at
have tilsagt Kongen, at han Dronningen udi hans Fraværelse
skulde opvarte; hun haver selv sagt sig at blive borte paa en
sex Ugers Tid; fra Kongen haver man her endnu ingen Tidinger havt. Dunaburg haver den liflændiske Armee indtaget,
efter Polakkerne tilforn haver sat Ild paa den og den saa for
ladt, hvilket Hr. Bengt Skytte mig haver berettet. Jeg haver
talt med en hollandsk Kjøbmand, som var kommen fra Kobberverket; han mener, den Skade ikke udi ti Aar fuldkommeligen
skulde kunne repareres. De fire bedste Gruber ere ganske
indfaldne, samt nogle Vinder og den ene af Vandkunsterne.
De andre fire Gruber menes og at staa paa Fald. Erik Fleming, som derover er Gouverneur, er did henreist, Skaden at
besigtige. (Han og Axel Sparre komme i Raadet, der Rigs
dagen blev sluttet). Bergmesteren haver sig igjen indstillet.
De fornemste Interesserede, som fremmede ere, skulde gjerne
optage Bergverker udi Norge, om de der kunde blive accommoderede, eftersom de her handles hel ilde med. Hr. Gustaf
Bjelke reiste herfra igaar til Rusland. Hr. Bengt Skytte drog
og bort igaar til Esthland, hvilket Gouvernement han haver
faaet efter Greven af Dohna(?); Hr. Axel Lilje er Gouverneur
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General paa Halmstad. Den 18 hujus blev her paa Nordermalm optændt en stor Ildebrand, hvor paa en fire Timers Tid
blev lagt udi Aske 24 Gaarde og Huse; dersom det havde ikke
været saa stille, havde den største Del af Forstaden staaet udi
stor Fare.
Ove Juel.

(Brevet er ikke skrevet med Juels egen Uaand, hvorom
han ogsaa selv oplyser i følgende Efterskrift: »Det ieg icke
SiellT skrifluer, wolder en Tertiana, som mig holder bart ved
Sengen; befaler mig udj Hans Excellentzis beharlige faveur«).

2.
Stockholm 18 August 1655.

Fra Kongen haver man endnu ingen Tidinger, og hvis
Posten medbringer, er gammelt, førend det ankommer; Feltmarschal Wittenberg ervarter Kongen fire Mile hinsides Posen
sig med hannem at conjungere. Fyrst Radziwil og fast ganske
Lithauen haver af Frygt for Moskoviterne undergivet sig de
Svenske; han haver til Forsikring indrømmet dem sin bedste
Fæstning Birsen. Jeg sender udi Hans Excellences, Herr
Cantslers Convolut Copier af nogle Kjøbmænds Breve fra Stettin
og Riga, hvorpaa saavelsom paa det Brev, jeg hannem haver
tilskrevet, jeg mig for Tidens Kortheds Skyld refererer. Thi
der jeg Eders Excellence efter min Skyldighed begyndte at til
skrive, blev jeg ved en Visite forhindret. Mig er for Vist be
rettet, at her strax skal ske Udskrivning, og at deraf skal læg
ges 8 eller 10,000 Mand paa Grænserne, enddog baade Rigens
Drost og Feltherre det høiligen for mig haver nægtet; 300
Heste er her gaaen forbi ned til Grænserne, som komme fra
Oplandene. Rigens Drost spurgte mig, hvad de hollandske
Skibe skulde' gjøre i Sundet. Jeg svarede, at det var Convoyer,
som der aarligen komme med deres Flaader; men at de nu
vare stærkere end de pleiede, skede af Frygt for Usikkerhed i
Søen, som denne Krig letteligen kunde foraarsage, hvormed
han gav sig noget tilfreds. De frygter, at Hans May?l sig
skal indlade i Tractater med Holland og Chur Branden-
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burg, enddog de Fornemste haver sig ikke endnu for mig
derom ladet mærke.
Ove Juel.

3.
Stockholm 17 November 1055.

Eders Excellence giver jeg hermed paa det Underdanigste
at vide, at med denne Post er anlanget Besked om, at Kongen
af Sverige haver bekommet Krakau ind med Accord, og at de
Kosakker ganske skal have undergivet sig Kongen af Sverige
til evig Tid ingen anden Herre at ville vide af at sige. Og
efterat Kongen af Sverige haver sat Gen. Major Vurtz (?) med
4000 Soldater under sig til Commendant over Slotlen og Sta
den Krakau, haver han taget sin Marsch indtil Warschau, og
han formodes her derfra til Preussen (sic) om der at tage sin
Vinterqvarter og siden selv at komme hid. Næstforleden Søn
dag blev ikke anderledes af Prædikestolen beden end at For
samlingen skulde paaminde sig, efter man havde gode Tidender
fra Kongen og Rigens Armatur, saa at de meste Steder i Polen
derved vare indtagne, og Kongen af Polen af Riget fordreven,
at Gud vilde velsigne deres Konge med lykkelig Fremgang, at
Alting maatte gelange dem til en sikker Fred. Imorgen siges
at skal gjøre (sic) fuldkommen Taksigelse for hele Victorien;
her begyndes nu at antages Officerere til de Folk, som i
Vinter skal udskrives, og i disse Dage er en Øverste Lieutenant bortreist til Finland om efter sin Ankomst der at stille
Udskrivningen an.
Jens Jacobsen.

4.
Marienburg

Juli 1656.

Nærværende Gottfried Ohll (sic) haver været denne min
Forskrivelse til Hans Excellence begjærendes, eftersom han
agter at søge sin Fortun udi Danmark, hvilken jeg hannem
ikke haver villet nægte anseendes, at han maaske kunde gjøre
god Tjeneste, og beder gjeme, at Hans Excellence saadan min
dristig Molestering udi bedste Mening vilde optage og saa vidt
muligt vilde være be!t Person befordre; hans Charge haver
tilforn været hos Kongen af Polen Toldbogholder over ganske
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Kron Polen, og eftersom han af Rigens Cantsler længe haver
været opholdt, efter han hannem adskillige arcana, som han siger,
udi sin Kunst haver aabenbaret, vil han nu søge sin Lykke paa
andre Steder. Han synes at være en god Mand, som med ringe
Fordel sig vel skal lade benøie, og er maaske kyndig nok udi
det Haandverk, thi han det længe haver drevet; mener og, at
han skal være af temmelig gode Middel. Han kom ret nu fra
Thorn og giver sig strax videre paa Reisen til Danmark,
hvorfor han bedst nærværendes om al denne Tilstand kan
gjøre Relation. Den i Dag med Posten overskikket Warschaus Accord kommer mig jo længer, jo mere suspect for;
thi derefter skulde de Belegerte nu alt have været udi Thorn,
som de ikke ere. Hans Excellence o. s. v.
Ove Juel.

5.
Marienburg y7 Juli 16^6.

Om den Accord, de Belegerte (sic) udi Warschau skal
have bekommet, haver man endnu ingen Vished, men menes
i Gemen, at den dennem ikke af Polakkerne skal være bleven
holdet; thi endnu er ingen af dem efter Accordspuncterne til
Thorn ankommen. Den keis. Gesandter, Grev von Pøtting er
derfra forreist til Tydskland, siges at have været hel mal content; han bekom sin Afsked skriftlig, som hannem blev tilsendt
og ikke ved Cantsleren selv overleveret. Kongen af Polen udi
sine Breve til Stad Dantzig titulerer Kongen af Sverige alene
Pfaltzgraf Carl Gustaf og ikke Konge af Sverige formenendes
det at være sin Prætension for nær. Moskoviterne holdes vist
for udi Lifland allerede at være indfalden; de Svenske siger
sig ingen Tidinger derfra at have, eftersom deres Breve for
Usikkerhed ikke kan fremkomme, hvilket maaske siges, at
deres Indhold desbedre kan holdes fordulgt. Fra Hans May??
er kommen Skrivelse til Dronningen, hvorudi intet Andet skal
formeldes end, den svenske Armee endnu skal staa stille
imellem den Flod Bug og Weichselen ved Dobre, fem Mile
fra Warschau. Her gaar Rygte, men uden nogen Vished,
Kosakkerne med 16,000 Mand og Tartarerne med 30,000 at
være udi Anzug Kongen af Polen til Undsætning, saa og
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Erzherzog Leopoldus 10,000 Mand stærk at staa ved de polske
Grænser.
Ove Juel.
P. S.
Ret nu ankom en Camerier fra Thorn; han beretter sig
at have talt med en Capitaine, som nyligen var kommen fra
den svenske Armee, hvilken hannem havde sagt 6000 Churfl.
at være derhos og Churfyrsten selv med mere Folk dagligen
at være forventendes: men af de Beleirede (sic) udi Warschau
ganske Ingen ved Armeen at være ankommen, hvilke alle for
uden de gemene Soldater, som skulle være bleven underslukket,
menes vist imod Aceorden (hvilken Polakkerne imod deres
Konges Villie siges ikke at ville holde) at være bortført til
Zamoésch.

6.
Marienburg

Juli 1656.

Nærværendes Mons^ Jacqves Vemys, en Skot, som denne
min Adresskrivelse haver været begjærendes, hvilken jeg han
nem og ikke haver kunnet nægte, haver udi Skotland længe
været General for Artilleriet, indtil han af Cromwell er bleven
fangen udi sidste ulykkelig Slagtning, som Skotterne med han
nem holdte, og siden er bleven bortført til London, hvor han
haver siddet fangen paa fjerde Aar, indtil Kongen af Sverige
hannem ved denne Krigs Begyndelse til sig haver forskrevet,
og eftersom han her nu ved Hoffet (hvor jeg haver seet, at
han vel haver været antaget) mere end et Aar haver opvartet
og dog til ingen Ende kan komme, vil han sig ikke mere med
Fortrøstning lade afspise, men sin Lykke paa andre Steder
søge, værendes hel ilde tilfreds, at man hannem her saa længe
haver opholdt, hvorfor han ikke en Skilling til Recompens,
ei heller for sin Reise haver bekommet, siger sig ei heller
Noget at have begjæret, saa her vel ikke synes at være nogen
finesse under. Han agter en passant ved Hans Excellences
gode Adres underdanigst at kysse Hans Kongl. May^2 Haand
og sin Tjeneste derhos at offerere. Han haver adskillige syn
derlige Inventioner lette Stykker at gjøre, som hverken skal
være af Kobber eller Jern og dog skal vare udi 100 Aar, som
ban foregiver. Jeg lader Hans Excellence efter sin høie Pru-
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dents selv derover judicere, naar han bliver admitteret sine
Kunststykker at forebringe, hvormed han mener au dépit des
Suédois stor Nytte og Gavn at stifte; han synes ikke at være
af stor Rodomontade, men erbyder sig paa sin egen Eventyr
og Omkostning at gjøre en Prøve af hvis han angiver.
Ove Juel.
7.
Elbing y August 1656.

Om den sidste ommeldte TrefTen continuerer det endnu
paa lige Mannering; alene berettes nu, som og Cantsler selv
haver sagt, at paa den polske Side er bleven 4000, hvoriblandt
menes Feltherren af Lithauen at være; paa den svenske 200
ungefær; deriblandt en Oberst Sinclair, en Skot, som blev skudt
af et Stykke, og paa den churfyrstelig Side henved 300, enddog
der menes vel at være skeet større Skade. Gen. Major Cannenberg er noget bieven qvæst af en Musqvetkugel. Ilos Po
lakkerne siges at have været 6000 Tartarer, af de Indlændiske (sic)
og 3000 Husarer, som hel vel skal have fægtet. Kongen af
Polen menes selv sig over sin »SkibbroufT« med en Deel af
Armeen at have retireret og den efter sig afbrændt, efter han
havde ladet Dronningen gaa en Dags Reise for udi Veien. En
anden Del skal være gaaen til Lublin og den tredie til Podlachien efter hvilke alle der er skikket stærke Partier. Udi
Warschau haver Polakkerne Ingen ladet efter sig uden Rigens
Raad, Bengt Oxenstjerna og, som for vidst berettes, Voivode
Herr Lisinsky, som forgangen Aar var Gesandter udi Sverige,
fordi de begge vare hel syge og kunde ikke medføres, saa den
Ene derover er bleven fri og den Anden fangen. Mons5 de
POmbre, Frans. Envoyé, som Dagen før Træfningen kom fra
den polske til den svenske Armee, haver'sagt, at de om Freden
ganske Intet vilde høre, og at de agtede den svenske Magt
meget ringe, æstimerendes sig at være 150,000 stærk. Udi
Lifland siger de Svenske Moskoviterne endnu Intet at have begyndt;
derhen ere nu tilsammen 4 Regim. svenske Folk bleven commanderede, saa Gen. Stenbock nu ikke skal være over 2500 stærk;
men han bekommer det Folk igjen, som udi Grosspolen, saavidt Churfyrsten bliver indrømmet, haver ligget udi Garnison.
Her hverves stærk overalt; men ledes meget efter Folk, dog
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mere efter Penge (sic). Med Kongens og Churfyrstens Conjunction siges baade Churfyrstinden selv, saa og de Churfl.
Stænder ikke at være vel tilfreds. Tractaterne med de holland. Gesandter sættes hel flittig fort og confereres fast dagligen med dem. De haver faaet skriftlig Svar paa deres over
givne Memorial, anlangendes Commerciernes Frihed lige ved
(sic) svenske Indbyggere efter deres Contentement. Men paa
den ene Punct, at ingen Folk skulde tages uden paa Kongens
egne Strømme, blev ikke svaret, men lovede dem dog ogsaa
derudi Fornøielighed (sic). Om Stad Danzig haver jeg ikke
fornummet, at de end Noget for Alvor haver proponeret.
Ove Juel.
(Af samme Dag forefindes ogsaa et ligelydende Brev fra
Juel til Kongen).

8.
Stockholm 16 August 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at den 12 htijus er fra Elbingen tilsøs Tidninger ankomne,
som 4 Dage herimellem paa Søen haver været, hvorledes at
Kongen i Sverige og Ghurfyrsten af Brandenburg haver med
Kongen i Polen paa 3 Dages Tid skjærmydseret og i et
»»offentligt« Slag hans Armee ganske adspredt og ruineret, og
derpaa igjen Warschau uden nogen Mands Forlisning med
meget Bytte bekommet, hvorfor i Preussen af Prædikestolene
allerede skal være gjort almindelig Taksigelse. Derimod haver
man om Moskoviterne Tidninger, at de i Lifland temmelig
avancerer og haver faaet Diinaburg med Stormerhaand ind, dog
saaledes, at naar Besætningen sig ikke længer kunde holde,
haver de ladet sig opflyve. Major Palm med en Eskadron
Ryttere, som han hele Sommeren haver hvervet paa, skal paa
Mandag gaa herfra tilskibs til Riga. Hr. Peder Brahe er i for
gangen Uge reist herfra til Gøteborg; i denne Uge er fra Ham
burg gjennem Sundet en Compagni Skipper, Michel Sonckf?)
her ankommen, som for Rigens Admiral haver berettet, at en
af Tolderne der havde sagt, at han skulde »man«(?) seile sin
Vei; naar H. K. M. kom hjem igjen fra Norge, vilde de snart
følge ham. Her for Byen ere 16 Compagniskibe hjemme,
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hvoraf nogle ere belasten (sic), og er dem forbuden ingensteds
at udløbe til videre Ordre. Af Kronens Skibe ere endnu her
for Byen 8, som ere monterede; de 3 hver med 46 Stykker,
Oldenburg med 42, Nøglen med 36, Mercurius med 36, Høgen
med 24 og Fama med 24 Stykker, og 7 umonterede Skibe,
Kronen, Scepter (sic), Æblet, 2 Løver, Neptunus og to smaa
Skibe paa 22 Stykker drægtige (sic), hvis Navn jeg ikke ved.
Jens Jacobsen.
9.
Stockholm 23 August 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at den 18 hujus er fra Narwen nogle ryske Kjøbmænd, som paa
den svenske Side haver boet, ankomne at undfly den Tyranni,
som denne ryske Krig med sig fører, hvor de (sic) faa Overhaand. Diinaborg og Noteborg siges at være over til Rysserne,
men af Somme (sic), at de haver saaledes empfanget Ryssernes
Anløb, at de med nogle 1000 Mands Forlis haver maattet vige
tilbage. 1 alle Maader bemøder man sig her, at derom ikke
Meget bliver divulgeret. I denne Uge blev Borgerskabet her
mønstret, og Gustaf »Sabel« dem for Stadsøverste forestillet.
Otte af de indsatte Rysser bleve samme Dag udtagne, at de
skulde arbeide paa Skansen, som uden (sic) Søderport bliver
bygt. Flaaden ligger endnu stille, og de føromrørte Skibe her
for Byen. Gr. Peder Brahe og Gr. Gustaf Horn ere endnu
ikke kommen tilbage igjen af Landet.
Jens Jacobsen.

10.
Elbing -J-|- August 1656.

Siden Generalissimus, Kongens Broder, som nu er til Marienburg, bragte Vished med, siden den sidste Treffen Intet at
være forløben, og Kongen af Polen ei heller at være fangen,
som min sidste om formcldte, er intet Videre fra Armeerne
indkommen; men eftersom berettes, at de ikke staar langt fra
hverandre, 12 Mile over Warschau, bliver maaskee snart Noget
derfra at fornemme. General Lieut. Douglas er og med Gene
ralissimus ankommen til Marienburg. Han menes at skal gaa
til Lifland med en Del eller og alle de Skotter, som ere her
udi Landet. Om Grossfyrstens Progress i de Svenskes Lande
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holdes Alting her hel hemmelig; menes dog vist i Gemen, at
han ogsaa udi Lifland skal være indfalden. Udi den Churfyrstelig Del af Preussen haver sig nogle massuriske Tropper
ladet se ved Neidenburg, som nogle Landsbyer haver udplyndret,
men berettes strax igjen at være bleven tilbage dreven. Den
lithauiske Underfeltherre, Gronzietschy, siges igjen at have belagt
Tycoczyn.
Ove Juel.
11.
Stockholm 30 August 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at Hr. Ebbe Ulfeld haver nu faaet Ordre efter Kongen i Sverige
hans Brev til Rigens Raad at reise ud til Gr. Gustaf Lejonhufvuds Armee, hvor han skulde blive expedieret. Han faar og
her 8000 Rdl. efter Afregning paa hans Gage. Han siger sig
at være reist tilbage igjen fra Gr. Gustaf Horn af den Aarsag,
at han ikke vilde tjene imod sit Fæderneland, men vel imod
andre Sveriges Fiender; thi man spargerer her meget om Krig
mellem baade disse Riger, og befrygtes paa denne Side efter
nærværende Tilstand meget derfore, enddog man med adskillige
Victorier trøster sig, fornemligen at med denne Post i Tryk
udgaves, at Kongen i Polen med 14 de fornemste Herrer af
hans Raad skulde være fangne; om Saadant vil continuere,
skulde det her foraarsage stort Overmod. Om Ryssernes Progresser fornemmes her ikke Meget; han (sic) skal staa 15
Mile paa den anden Side Riga og paa 5 å 6 Mile nær Byen
lade udgaa stærke Partier, som undertiden med de Svenskes
holder skarpe Skjærmydsler; dog rapporteres hid, at Victorien
skal mesten staa hos de Svenske. 3 af Kronens Skibe ere
igjen hid indkomne; de andre ligger endnu som tilforn. Gr.
Peder Brahe og Gr. Gustaf Horn ere ikke endnu tilbagekomne.
Jens Jacobsen.

12.
Frauenburg 15 September (gammel Stil) 1656.

Samme Aften, der jeg her til Frauenburg ankom, lod jeg
om Audients anholde, som jeg og strax anden Dagen erlangede. Hans MayS svarede meget vel til Alt, hvis jeg havde
Dansko Samlinger.

III.

14
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Ordre om at proponere med største Erbydeise imod Hans
Kongl. May“, hvorom jeg vidtløftigen haver skrevet til Hans
Excellence, Herr Cantsler, derhen jeg mig for Tidens Korthed
maa referere. Hans MayS begjærte, jeg skriftlig vilde overgive,
hvis jeg havde proponeret, eftersom det var noget vidløftigt,
dertil jeg svarede, at jeg af Hans Maytts vidtløftig og gode Svar
paa alle Puncter kunde formerke, at Hans Mayg meget vel
havde fattet og forstanden den ganske Proposition, hvorfor jeg
agtede ufornøden at være noget Skriftlig derom at overgive;
tilmed havde jeg derom ingen Ordre eller Befaling. Dertil han
da »taugde« stille. Udi saadanne Sager var vel betænkeligt
noget Skriftlig at give fra sig, synderlig uden Ordre. Ellers
var Hans May“ Meget fin og bad mig, jeg ofte vilde komme
til hannem og ikkun gaa lige ind. Det (sic) Xernetschy det
svenske Parti paa 1000 Heste eller Mere haver slaget, continuerer endnu; man haver sagt hannem død, men der er Intet
om (sic). Den svenske Armee staar ved Plotzko, noget her
neder imod de Preussenske (sic) Grænser. Her ventes dagligen
nogle Orlogsskibe fra Sverige, som Dronningen derhen skal
føre; om Kongen giver Hendes May“ Geleid til Sverige og
gaar siden Landeveien (sic) til Lifland, eller og reiser herfra
lige derhen, er endnu uvist. Greven af Schlippenbach er for
skikket til Churfyrsten; saasnart han kommer tilbage igjen,
reiser Hans May^ til Balge, et Slot 3 Mile herfra, hvor Chur
fyrsten hannem møder. Mon* »Davancourt« med Mi de l’Ombre
ankomme her idag fra Polen; de havde Grev Voldemars Lig
med, saa og Kammerpræsident von »Etsken Hans«. Jeg haver
talt med en af Kongen af Polen, hans Trompeter, som kom
med dem. Han berettede, at de for 14 Dage siden forlode
Kongen til Lublin og Armeen til Kasimir, og at den Polske,
hvilken, hvor stærk vidste han ikke, gik paa den ene Side af
Weischelen og Tartarerne, 40,000 Mand stærk, paa den anden
Side, og at der taltes ikke om nogen Fred, og at der var
endnu ingen Pest ved Armeen, som her siges. De Holl. Ge
sandter have igjen skrevet Kongen af Polen til og tilbudt deres
Mediation, eftersom de endnu ingen Svar paa deres første Brev
haver faaet. Jeg mener, at En af dennem reiser til Dantzig,
samme Stad til Neutralitet at persvadere, om det ellers kan
angaa. Idag ere de alle til Gjæst hos Kongen, som er første
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Gang, de hos hannem haver været til Taffel. Jeg igjentager
min forrige Begjæring til Hans Excellence, at for min fattig
Hustrus store Svagheds Skyld han vilde være saa god og være
mig hos Hans Kongl. MayS behjælpelig, at-jeg paa nogen kort
Tid maatte gjøre en liden Reise hjem, hvilket nu med vores
Skibe hel beqvemmeligen kunde ske; thi jeg ellers meget
frygter, at hendes Sygdom, som vel den største Del er af Sorg,
hvilken de (sic) ikke alligevel kan bære skal ganske tage Overhaand; thi her bliver nu snart intet Mere for mig at bestille,
synderlig naar Kongen forreiser, og hvis Nyt her forefalder,
adviseres dog altid fra Dantzig, naar noget Synderligt forefaldt.
Jeg ervarter lierpaa med største Forlængsel et godt Svar.
Ovt Juel.

13.
Stockholm 20 September 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at i denne Uge er igjen hid tilbage kommen en Hob med
Stykker og Ammunition, som skulde være ført til Riga og for
Moskoviternes Beleiring ikke kunde komme Staden til Undsæt
ning. Paa den Side, som vender imod Floden Duna, skal de
stærkt beskyde Staden (hvorved de Beleirede paa Vand stor Af
bræk gjøres) og store Fyrkugler derind kaste, som paa Husene
temmelig Skade haver gjort. Gr. Gustaf Lejonhufvud haver slaget
Rysserne, som Kexhoim haver belagt udaf tvende Skandser,
og de nogle Stykker og Munition efter sig ladt haver og taget
deres refugium til Nøteborg, hvorved han haver aabnet Passen
mellem Viborg og Kexhoim, og haver ban siden ladet føre 100
Kvinder og Børn derfra til Viborg, om Fæstningen desto bedre
at blive mainteneret. 4 af Kronens Skibe, Amaranthe, Hjorten,
Raphael, Mercurius skal med Allerførste løbe herfra til Preussen,
om at føre Dronn. af Sverige hid igjen; med Hollænderne siges her
at være fuldkommeligen accorderet, hvorfor Compagnierne igjen
er Forlov givne (sic) at gjøre deres Skibe paa Copfardi fær
dige, hvorudi nu med al Flid indskibes, udi en Part bliver og
en god Del Jernstykker og Harnisker indladede, som føres paa
Holland.
Jens Jacobsen.
14*
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14.
Frauenburg 25 September (gammel Stil) 1656.

Kongen af Sverige haver igjen sin Reise til Armeen paa
nogle Dages Tid opsat; han vilde gjerne først, som Dronningen,
tilskibs, om Skibene ikkun vilde ankomme. Imidlertid haver
Hans May* givet Feltmarschal Stenbock Ordre at siage, om sig
Occasion dertil giver. Gen. Lieutenant von der Linde menes
at blive Gen. Felt og Rigens Zeugmester i Stenbock hans
Sted. Den 23 hujus ankomme her churfyrstelige Gesandter,
som vare Herr von Schwerin, som for kort Tid siden og var
her, og Doctor Janus, churfyrstelig Raad; med dennem kom
og den svenske Resident ved det churfl. Hof. De havde strax
første Aften Audients; hvad deres Anbringende monne være,
holdes endnu hemmeligt. Der siges vel, at eftersom hvis til
forn endnu er handlet mellem Kongen og Churfyrsten, det skal
være til en vis Tid determineret, saa skulde nu et perpetuum
foedus mellem dennem oprettes; men det synes troliger, at de
haver at tractere om Landsens Defension saavel udi Pomern
og »in der Marcht, som her udi Prytzen«, og at den »churfyrstl. Armee sig ikke derfor ganske med den svenske skulde
conjungere (hvortil og synes paa den churfyrstl. Side at være
ringe Lyst), men alene en 4000 Mand deraf, efter den første
Accord. Maaske at Churfyrsten vil sig og vide bedre forvaret,
om det skulde gaa ilde til, eller hvis han i Grosspolen haver
bekommet, skulde restitueres. Churfyrsten menes ikke selv at
gaa med tilfelts; dersom det var ugjort, hvis gjort er, da blev
det nu vel maaskee »latt«. Fra den polske Armee haver man
siden sidste Post ingen Tidninger havt. De Dantziger Snap
haner siges at have havt Anslag her paa Frauenburg, eftersom
der ikke er over 30 Musketerer, som holder Vagt; men det
vilde blive dem for besværligt at komme forbi Dantziger »Høff« (?)
foruden at give Allarm. Den polske Under-Cantsler, Herr
Radschewsky ligger haardt syg en Fjerdingvei herfra. Rigens
Cantsler, som efter Ordre kom strax hid, enddog til Elbingen
kom Pest iblandt hans Folk, tracterer flittig med de brandenburgske Gesandter; han haver mig flittig adspurgt, hvad den
churfl. Gesandter, Mons? Kleist, tracterede udi Danmark, derfra
han sagde hannem udi Pillau at være ankommen efter Felt M.
Wrangel hans Beretning, som nyligen var derfra kommen; jeg
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svarede, at hans Negotiation der var mig ubevidst, men at jeg
ikke tvivlede, at det hannem jo vel var communiceret fra det
brandenb. Hof, hvilket han nægtede.
Ove Juel.

15.
Stockholm, 4 October 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at den 30 September komme 16 af de Skibe, som i Skjærene
laa, hid for Byen igjen. Gr. Gustaf Horn kom den 27 ejusdem
om Aftenen igjen hid til Byen, og havde »man« været nogle
Mile ude i Landet; nogle Compagnier Landfolk ere hidkomne,
som skal sendes ud til Lifland. Her spargeres, at Moskoviterne
haver løbet tvende Storme til Riga, hvilke dem ere bievne afslagne, og de i Byen derpaa at være udfaldne og slaget dem
15,000 Mand fra. Hellers continuerer de visseste Tidninger
om des Pressur, og at Moskoviterne skal have Dorft inde, hvor
de grueligen haver tyranniseret og slaget alle Folken ihjel; en
Prest haver de ved Tungen spigret fast til Prædikestolen; Po
lakkerne skal mægtig forstærke sig, hvilket foraarsager, at
Kongen i Sverige ikke kan secundere Lifland, som her tilforn
er divulgeret. Den ryske Envoyé, som i Danmark er, siges
her at anholde hos Hans K. Mg om Skibe til at attacqvere
Riga tilvands (?) med, og at H. K. Mg vilde være hans Stor
fyrste med al Hjælp mod Sverige bevaagen.
Jens Jacobsen.
16.
Frauenburg

October 1656.

Det Gronzewsky med den lithauiske Armee og Tartarerne
haver ikke langt fra Johannisburg ved de polske Grænser imod
Lithauen til slaget Prins Radziwil og Greven af Waldeck, ungefær
3500 Mand stærk, det continuerer og er vist. Prins Radziwil
holdes nu vist for at være bleven med Gen. Major »Israel« og
Obr. Engel; hvor mange ellers ere bleven og fangen, holde«
endnu fordulgt; der siges, at havde ikke Tartarerne givet sig
til at plyndre Bagagen, da havde der vel ikke Mange kommet
derfra. Feltmarschal Stenbock staar mellem dette (sic) og Fjen
den, 8 eller 10 Mile fra hannem, henne imod Rastenburg,
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»som menes, der endtil (sie), som kan være 18 Mile herfra,
»Tarterne« siges at have streifet og brændt;« han haver sig
med de Churfyrstelige endnu ikke conjungeret, men staar (sie)
dog ikke langt fra hverandre. Begge Deres Mayl^ ere her
endnu; fem svenske Orlogsskibe ere udi Pillau ankommen,
som Dronningen skal afhente, og tales nu igjen stærk derom,
at Kongen skulde følge med til Sverige formedelst den store
Sygdom her grasserer, saavel udi alle de faste Stæder, som ved
Armeen. Om den polske Armee ikke snart skal begynde Noget
paa denne Side ved Weichselen, eftersom den største svenske
og brandenburgske Magt drager sig henimod de lithauiske
Grænser, haver man at ervarte. Den fornemste af de Holl.
Gesandter, Hr. von Slingeland er bortreist til Holland, agter sig
dog først paa Veien til Kjøbenhavn. De andre tre gaar til
Kongen af Polen, saasnart de faar at vide, hvor de hannem
kan sikkerligen antræffe. Den polske Undercantsler, Herr Ratschewsky, agter sig med Første til Lübeck, saasnart han kan
blive saa stærk, og siden til Italien; »hånd troer sig her iche
lenger.« Herr Kleist er nu bortreist til Königsberg; han be
kom Kongens skriftlig Resolution med sig, som blev langt an
derledes forandret end den var første Gang conciperet; jeg
haver deraf skikket Hans Excellence, Herr Cantsler, en Copie,
som jeg hastig efter Originalen udskrev. Res. Durelius be
kommer strax Fuldmagt Tractaterne udi Kjøbenhavn igjen at
reassumere. Jeg forventer med stor Forlængsel Ordre, hvor
efter jeg mig skal forholde; thi her er nu ingensteds sikkert
sig at opholde for Fienden og for Sygdom uden alene til
Königsberg og Dantzig; ei heller ser jeg, at jeg noget Videre
kan udrette; forhaaber derfor underdanigst, at Hans Kongl.
May*! mig naadigst giver Hjemlov paa nogen Tid, dertil jeg
igjen paa det Flittigste begjærer Hans Excellences gode Intercession og vil derved vist formode et godt Svar.
Ove Juel.
17.
Frauenburg

October 1656.

Idag reiste Dronningen herfra; Konger giver hendes
May* Geleid indtil Skibene, som ligger udi Pillau (paa et af
dennem dør det (sie) af Pest); saa siges Hans May“ strax at
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komme herhid tilbage igjen. Han havde, som menes, vist
reist med Dronningen til Sverige, dersom man ikke ilde derom
skulde have dømt, synderlig nu, Kongen af Polen siges at ville
tentere Noget paa Preussen, saa og om man havde været for
sikret, at Churfyrsten ikke deraf skulde tage Occasion til andre
Tanker. Margreven, Kongens Svoger (som siges at skal hverve
udi Tydskland) med sin Gemalinde, saa og Grev Johan Oxenstjerna og den kosakkiske Gesandter Peter Daniel gaar tilsam
mens om to Dage tilvands herfra til Pomern; med den Sidste
følger og de to Gesandter, Friesendorff og Derrenschilt, den
Ene Hofrath, den Anden Kriegsrath, til Chmilinsky, saa og
den polske Gen. Major Nemeritz, som hos Kosakkerne vil an
holde om sit Godses Restitution, de hannem haver frataget.
Grev Johan Oxenstjerna haver mig sagt, Stenbock efter Ordre
at skulle gaa tilbage med den svenske Armee og sætte sig ved
Marienburg eller Graudenz, og at Kongen vilde være paa et af
samme Slotte, eftersom de begge ere endnu fri for Pest, enddog
den udi Byerne stærk grasserer. Hvilket dersom sker, ved jeg
ingensteds, hvor jeg mig sikkerligen kan opholde; Mons?.
»Davancourt« skal vel snakke sig ind paa Slottet til Kongen
selv; og de Holl. Gesandter gaar med Første til Kongen af
Polen; paa Landet vil det blive usikkert saavel for de Svenske
selv, som for Polakkerne, og udi alle de faste Stæder grasserer
Pesten stærk. Dantziger »Høfft«, hvor Douglas nu comman
derer i Stenbock hans Sted, bliver stærk igjen besat, saavelsom
og alle Fæstningerne her udi Preussen; det synes, at man har
resolveret ikkun at ville gaa defensive (sic). Idag, førend
Deres May^ forreisle, kom her en Express fra Armeen med
Skrivelse fra Felt M. Stenbock til Hans May!l, hvorudi formeldes
(som mig baade Cantsler, Wrangel og Rosenhane sagde), at
han havde »treffet« med den lithauiske Armee, som ikke vilde
staa og derfor ikke havde mist over 400 Mand, som han havde
nedhuggen, men at han havde bekommet Prins Radziwil igjen,
som for sin Svaghed var udi en Karos, saa de derfor ikke
kunde faa hannem saa hastig med; han skulde og selv have
ladet sig kjøre udi et Morads; alle de udi forrige Rencontre
forlorede Standarter, saa og Bagage sagde de og, at han havde
igjen bekommet;* men den skal neppelig saa længe være bleven
urørt. Tartarerne haver Hans May“ selv sagt sig strax fra
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Polakkerne at have separeret, fordi de ikke Prins Radziwil,
som var deres egen Fange maatte beholde. Hans May? haver
og igaar bekommet Skrivelse, at Moskoviterne skulle have for
ladt Riga formedelst stor Skade, dennem ved et stærkt Udfald
skulde være tilfoiet, da de 16 Faner skulle have mist. Ved
det ganske Hof formærkes stor Glæde over alle disse gode Tidinger; men om de alle ville continuere, lærer Tiden. Man
haver og sagt Kosakkerne at være kommen ned til Tykoczin;
men derom tvivler de Svenske selv. De Dantziger haver igjen
paa Weichseien borttaget Gods fra den polske Undercantsler
og hans Broders Frue, som kom fra Thorn, for 40,000 Rdl.,
hvoriblandt hun havde det Meste.
Ove Juel.
18.
Stockholm 8 November 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at efter Hendes Ml Dronn. af Sveriges Ankomst, som skede
den 1 hujus, hvorover man sig her meget haver glædet, ere
strax nye Sorger igjen opkomne, at man haver havt Tidninger,
hvorledes den gamle Kønigsmark af de Dantziger fangen er
indtagen, hvorom man her haver bemødet sig at divulgere,
Saadant per stratagema skulde være skeet, og hans Medføl
gende derover skulde have indtaget den yderste Skanse ved
Slottet for Dantzig, hvorom dog selve Sandingen sig anderledes
forholder; Rig. Cantsler, Gr. Erik Oxenstjerna er den 23 October død bleven af Pest, som man vil sige, og er her alle
steds nu i Steden for før erlangte Glæde megen Sorg og Bekymmer, saa at Alting her meget tvivlagtig staar; tvivles og,
om Rysserne saaledes skulle have forladt (sic) de Svenske,
som man sig her vel indbilder.
Jens Jacobsen.
19.
Stockholm 15 November 1656.

Eders Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at man haver nu Tidninger, at Dorft er per accord til Rysserne
over; mangen En ønsker her, at det, som dem forestaar,
maatte »rede« være over; thi Hver og En beklager nuSveriges
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miserable Tilstand. Det Krigsfolk, som her i Landet er, tør
de ikke lade gaa ud, og at udgive den 10de af alle Eiedeler,
som prætenderes til nye Hvervinger at fortsætte, er og haardt
at indgaa. Kongen af Sverige siges at have besluttet selv hid
i Riget til en Rigsdag at ville kommet (sic), dersom den gamle
Kønigsmarck ikke af de Dantziger var bleven optaget. Kongen
af Polen siges allerede i Dantzig at være med 18,000 Mand,
som ligge udenfore. Om den unge Kønigsmarck er her Tidninger, at han skal være druknet. Grev Pontus (sic) De la
Gardie haver taget sig disse nye Tidninger saa nær, at han
derover er gaaen tilsengs, Somme mener udaf en smitsom
Syge. At H. K. Ml til Danmark vil have sine Lande igjen,
haver hver Mand nok at tale om, hvilket en Part nogle graa
Haar gjør, efter de vel observerer, at Tidens Commoditet accorderer med saadanne retmætige Skjel.
Jens Jacobsen.
20.
(Uden Angivelse af Sted og Tid.)

Velbaarne Herr Rigens Hofmester! af Hans Excellence,
som min meget fornemme gode Ven, er jeg paa det Flittigste
begjærendes, at hos Hans Kongl. MayfJ han mig vilde være be
hjælpelig, at naar jeg Alting her efter min Commission faar
forrettel, mig da naadigst Hjemlov maatte forundes, naar de
hollandske Gesandter herfra tager deres Afsked (thi før tør jeg
det ikke begjære) som dog næppeligen sker førend henimod
Vinter, at jeg da med dennem kunde des sikrere fremkomme.
Efter en Tidlang udstanden Arbeid og Travail længes jeg med
de trætte Soldater efter et godt Vinterqvarter. Kone og smaa
Børn drager og en hel Del; tilmed haver Helbreden, siden jeg
kom til Preussen, været hel maadelig. Hans Excellence beviser
herudi en Prøve af sin Velvillighed imod mig og Mine, som vi
altid taknemmeligen igjen skal ihukomme. Jeg haver og dette
Samme af Hans Excellence Herr Cantsler været begjærendes.
Jeg erbyder mig dog, naar behøves, igjen at gjøre en Reise
herud; thi jeg mig aldrig skal undslaa fra min Herres og mit
Fædernelands Tjnneste saavidt Helbreden vil tilstede. Hans
Excellence befaler jeg de novo udi den Almægtigstes Varetægt
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og mig udi hans bestandige faveur, som stedse forbliver Hans
Excellences beredvilligste Tjener.
Ove Juel.
mpp.
21.
Stockholm 18 April 1657.

Deres Excellence lader jeg hermed allerunderdanigst vide,
at i denne Uge nemlig den 15 og 16 hujus ere udaf Rigens
Raad to og to forreiste til hvert Landskab her i Riget der den
20 hujus for Stænderne at forebringe denne Tids Farlighed og
dem opmuntre til en samdrægtig Modværn for Landsens Defension, efter de sig for videre Udskrivning haver undslaget
og heller Mand for Mand Judgaa end videre Udskrivning indgaa; den 13 hujus reiste Gustaf Duval herfra til Danmark; om
hans Commission gaar her underskedlig Tale, hvilken dog vel
i Danmark allerede kyndig er. En Bojert med 120 Officerer,
som af de i Polen forlorne Regimenter ere tilovers bievne, er
i disse Dage her ankommen, hvormed ere Tidninger, at Po
lerne totaliter skal være ruinerede, hvis Contriare (sic) man
ogsaa haver, at Douglas, som førte Svenskens Fortrupper, skal
være slagen og selv fangen eller død. Fire Kronens Skibe ere
destinerede at gaa til den finske Side mod Rysland, hvoraf to,
Fama og Neptunus, den 17 hujus ere gaaen tilseils; de andre
Kronens Skibe ligger mesten her paa Strømmen udtaklede; 200
Baadsmænd ere for to Dage siden marscherede ud paa Landet
der at indqvarteres, efterdi de ikke her i Byen kunde under
holdes paa den Tid, Flaaden hjemme bliver. 7 Compagniskibe,
til Orlog tjenlige, ligger her for Byen, som ingen Ladning maa
indtage, og de andre, som ude ere, ere ved en Galiot bleven
given Ordre at gaa til Gøteborg. Hvad Kobber og Jern, som
udgaar, bliver alt skibet paa Lübeck, og lades nu her ved
Broen 10 Skibe og Skuder, som alle gaa derpaa. Gr. Erik
Stenbøck skal her i Landet være Felttøimester. Af Ryssens
Marsch til Lifland igjen haver man og her Tidninger. »Mand
spørier dog her aff alle et stoort mod, hvorhos megett liden
macht er.« Paa Mandag skal Borgerskabet her mønstres og
som i Høst blive efterhaanden exercerede. 1 disse Dage haver
Magistraten her ladet mig tilbyde, at jeg skulde lige med Bor-
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gerskabet gjøre Arbeide paa Skansen for Sødermalm, og stod
mit Navn saaledes paa Rullen opskrevet: Jens Jacobsen, Peder
(sic) Juels af Danmark, hvortil jeg svarede, at jeg saadan deres
Befal til Danmark vilde skrive, at Kronen Sveriges Betjenter
der i saadanne Fald ogsaa kunde bruges, og er jeg siden intet
Mere derom bleven anmodet. Nu blev med Trommer udraabt,
at udaf alle Huse her i Stockholm Borgere og Fremmede, Adel
og Uadel, Kjøbmænd og andre Stands Personer, Drenge og
Piger skulde paa Mandag ved Raadhuset opkomme og svare
hver til sit Navn under tilbørlig Straf dem tilgjørendes (sic).
Eders Excell. med alt o. s. v.
Jens Jacobsen.

Som et passende Tillæg til den her meddelte Correspondence kan føies el Brev fra Ove Juel til Frederik den Tredie,
som findes paa det store kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn
(Thottske Samling Nr. 846 fol.), og giver et lidet Bidrag til at
oplyse den hidtil saa lidet bekjendte Tid før Udbrudet af Carl
Gustafs anden Krig mod Danmark og Norge.

Stormægtigste Konning, allernaadigste Herre!
Hans Mayg Kongen af Sverige med Dronningen og den
ganske Svite reiste den 8 hujus fra Gottorp til Oldeslohe, hvor
han, som Hertugen af Holsten formente, ikke over otte Dage
forbliver, men samler der et corpus af 8000 Mand og dermed
avancerer, som endnu menes, imod Minden og siden at gaa
ind udi Jtilich og Cleve, lader saa Rigens Admiral Wrangel
følge efter med Resten, naar Tractaterne med de svenske Ge
sandter ere ganske kommen til Ende. Jeg fik min fuldkommen
Expedition, førend Kongen forreiste og blev ved Hans May“
selv svaret til sidste Afskeden, at saasnart Alting udi Kjøben
havn var rigtig og underskrevet, skulde Armeen marschere,
dog skulde nogle Regimenter strax bryde op og gaa til Oldes
lohe. Den største Del af Armeen formener jeg dog vel at gaa
fort Regimentvis, eftersom Kongen selv sagde, at de efterhaanden skulde drage sig udad, Landet til Forlindring. Det
chinesiske Verk angaaende, da svarede Hans May^, at han
vilde lade sig nøie med den Forsikkring, som hannem kunde
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gives ved visse Kjøbmænd udi Hamburg, og at de borttagne
Vare skulde først af de Interesserede bevises, siden billigen
taxeres og vurderes, saavidt ikke tilstede var og igjen kunde
leveres, og saa derefter at betales. Og som Hans Mayn for
mente dette at være æqvum et justum (saaledes vare hans egne
Ord) saa var det og hans sidste Resolution. Om fremmed
Magt af Østersøen at udeholde haver Rigens Admiral Wrangel
vidtløftigen med mig omtalt, at vi tillige med dennem vare
dertil forbunden, og at det vilde vides, hvor mange Skibe vi
dertil vilde eqvipere og lod sig mærke ligesom mine Depute
rede, med dennem jeg ikke havde uden en Conferents, at otte
eller ti Skibe dertil at udruste os ingen Uleilighed kunde tilføie. Dertil jeg svarede, at de selv ganske havde betaget os
de Middel, hvorved vores Flaade skulde bringes udi Søen og
derfor vare selv Aarsag, at Saadant af os ikke kunde efter
kommes, med andet Mere, som for Eders Kongl. MaylL det
snareste muligt, jeg allerunderdanigst skal referere. Rigens
Admiral Wrangel gik idag tilskibs herfra til Fredriksodde eller
Middelfart; fik et Brev paa Skibet, hvilket der han læste, skal
han til et Tegn til Mishag have rystet med Hovedet; og blev
sagt, som mig vist er »forberett« af en hans egne Tjenere,
at samme Brev skulde have formeldet om den churf. Brandenburgiske Armees Ankomst udi Pommern. Slottet her til Flens
borg, hvilket de Svenske ganske haver qvitteret, synes vel af
Fornødenhed at ville besættes med to eller tre »Rott« Musket
terer, at ikke Pallisadcrne og Andet skal blive entvendt og for
kommen. Ambass. Bønings Skrivelser til Holland give de
Svenske Ombrage og Mistanke til os, som Kongen selv offentlig
haver ladet sig med formærke over Taffel.
Eders Kongl.
May** o. s. v.
Eders Kongl. May*2“
allerunderdanigster, hørsomster og troest Underdan
Ove Juel
mpp.
Af Flensborg den 10 Julij 1658.
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Hvessinge Gildeskraa.
Meddelt af Bibliotheksassistent Soph. Birket Smith.

Skjønt det nedenfor meddelte Aktstykke kalder sig selv
en Gildeskraa, har det dog kun Lidet af en saadans virkelige
Karakter. For det Første ere nemlig de Bestemmelser, som
det indeholder, alle af rent formel Natur, idet de kun gaa
ud paa at foreskrive Deltagerne i selve Gildelagene visse
ydre Regler for deres Opførsel under disse, og dernæst
viser den burlesk-skjæmtende Tone, hvori de ere holdte, at
de ikke engang have været ret alvorlig mente, men at det Hele
nok saa meget har været beregnet paa at fremkalde Lystigheden
som paa at sætte Grændser for den. Det er dog ingenlunde
min Mening, at Skraaen ved denne sin ejendommelige Beskaf
fenhed skulde tabe al Betydning for os. Tværtimod fore
kommer den mig, baade paa Grund af de faktiske Op
lysninger, den giver om en svunden Tids Folkeliv, og
betragtet som et i flere Henseender karakteristisk Bidrag
til Kundskab om hin Tids Folkehumor, endog i ualmindelig
Grad at have Krav paa Opmærksomhed. At den ogsaa allerede
forlængst har vundet et vist Navn udenfor den Kreds, for
hvilken den nærmest var bestemt, skjønnes deraf, at den i
Aaret 1708 er bleven udgivet i Trykken som et selvstændigt
Skrift. Den Hjelmstjerne’ske Samling har tidligere ejet et Exemplar af denne Udgave (s. Fortegn, over den H. Bogsaml. 2 D.
S. 733, Nr. 148).
Da imidlertid dette Exemplar — der
rimeligvis er det samme som det, Ny er up benyttede, da han
omtalte og beskrev Skriftet i sin »Alm. Morskabslæsning i D.
og N.« S. 282—85 — nu er forsvundet, og intet andet vides
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at være til, har jeg troet at burde benytte den Omstændig
hed, at der i Universitetsbibliotheket opbevares et temmelig
gammelt Haandskrift af Skraaen (det findes indheftet i Miscellanbindet Nr. 270, 4to, i den Rostgaard’ske Samling)
til paany at gjøre denne tilgængelig for en større Læse
kreds. Haandskriftet synes at tilhøre Slutningen af det 16de
Aarhundrede, og af en Notits paa dets Bagside fremgaar,
at det selv kun er en nyere Bearbejdelse af et endnu ældre
Haandskrift. Med Hensyn til Bearbejderens Person kan det
bemærkes, at Stilen, Dialekten, Retskrivningen og Skrifttræk
kenes Udseende viser hen til en Mand, der ikke har staaet
paa noget synderlig højt Dannelsestrin, og efter al Sandsyn
lighed bliver han at søge mellem de »Oldermænd«, hvis Hverv
det var at oplæse Skraaen eller maaske rettere fremsige dens
Indhold ved vedkommende Gildelags Begyndelse.

Huessinge Gyllis Schro.

Aldermanden thailir till folckitt, som er y gyllis stoin:
Gatt folck, verir litt stund guode thill lyndtz! Sie, den som
thager oß aff vortt guode liud, hånd skall sende oß i hiende
igen rett op paa stand. Y skulle verre gud och veli kommene
paa hosbondens vegnne alle samen, saa veli drenge for fuldløn
som for halff løen, piger, smaa rømpelinge och halhønthinger,
och saa giiffte mendt och dannequinder, huer epther sin sthatt
och condition och vilckor. Sambt eptherdj att vy nv ere forsamllede, och vy ere veli pieyde med mad, saa vy haffue lagtt
en god gronduoll till j otting øll, eller huad dett kand vere,
och ere nv ferdige till att henge paa huer andre med dij gulle
schölle, daa paa dett, nar øllitt beginder att rønde paa oß, vy
bliiffuir rußinde, ølbyden, fluespiende, fæblest och vette siett,
att vy icki daa i vortt ølsmall och i en harom hue schulle
springe op och fuße paa och henge paa vor ieffnchristen paa
hoffueditt som j snes haarir paa j skiude hest, som itt horn
paa en 'iegers ryg, som en flock egßen y en smaill gaade, j
flue paa en bøtte logh, en hund paa en halff dør, en luis paa
en thieritt kaabe, en bore i en heste romppe, eller som j kiøbsted drengh paa en bonde sleije, och hanom offuir falle i
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nagen maade eller vdj hastiighett løbe till och kille hanom i
tharmen med en mad ionge, som offte schier, saa ville vy
haffue vdliust aff dette vortt lagh alle vhørlige våben och1)
verge, som i nagen made kand giøris3) skaade och affbreck
paa nagens lemer och ledemad, som er:

Lange spidtzer, knebill spiud, thornere speir, helle bor,
puste rør, slag suer, skamfer, rydesuer, røgstrygere, bos
bons dagirther, ponderther, opkielche dagerter, Thørske sabe
lir, pludtzer, 8 ß kniffue, flo kniffue, kocke kniffue, hacke
kniffue, rag kniffue, stor kniffue, baspiud, langh bøffer, brecken
fellir, krog kniffue, skro kniffue, harbagitt kniffue, kiercki
kniffue, schier k., hacke k., bijmske k., pen k., biemskalli [!]
kniffue, opstycker k., bienskaffte k., hiortacke k., therningh k.,
Kollingh kniffue, lomme k., kniffue, som mand thager nalle
op medt, markindts k., schegett Hollandtz dagertir, veymestere,
huer dags k., lyil k., tre k., snidtzer k., lang k., sølslagen k.,
forgylthe k., skier k., hiølier, lang skagller, høtiiffuer, vandspiøtter, degner, rapijr, Susumkorder, sablir, Danske kor
der, koirtladtzer, laair kårder, lang skaffte øgffer, siett øgffer,
rett øgffer, krog øgffer, søid øgffir, ved øgffer, plog øgffer,
thiørn øgffer, kiød øgffer, kiercke øgffer, kast øgffer, neb
øgffer, poldtz øgffer, hånd øgffer, badtz mandtz øgffer och rød
øgffer, kneppellir, mageil holthe, strogholte, rettholther, kapelthogh, møg hacker, plougstaffue, strøgafflle, homell hacker,
lier hacker, sprette boer, handboer, huørm boir, stauslønger,
hiøboir, plydtz boir, hallom tiiffuer, kuor[n?]tiiffuer, thiørn tiiffuer,
lødske forcke, lier tiiffuer, suebeskaffte, pleyls tre, kuoste
[sjkaffte, kryng sueller, thiørmier, Rødske p[l?]ydtzir, Engilske
dagirther, vogen kieppe, tior kiøllir, pygstauff, quem mangeli,
klempe køllir, nøder bucke, stauir køllir, drøff køller, kalcke
køllir, rod køllir, hånd hamere, klo hamere, foste hamer, sie
hamer, for hamer, pyck hamer —
Och altt anditt, som mand kand fuße paa och giøre sin
ieffn Christen harom, vred, kuffin, ømb eller affbreck i nagen
l) 1 Originalen ere Ordene: våben och ved en Skjødesløshed skrevne 2
Gange.
’) d. e. gi øre.
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maade, enthen paa schegh eller skiene biein. Her skall och
vere forboden roben och schrygen, banden, pocken, snoren,
mercker saadantl! Ingen maa giiffue hin anden kindhest mett
knette neffue hellir slag paa monden mett flad hand. Saa
forbiudis her, att ingen maa stede huer anden i sien mett alboen hellir y reffuen [mett] foden eller kneitt, ey hellir att maa
bruge neBe knep, ere nep, .har drett, spetten, byden, støden,
foden, moren, knoren, onde egen att sie med, thender att
skiere, att huiske packer vd, att sie paa snid, att lie som hunde
lier att suin, ey hellir maa nogen sette sin hatt paa snor mett
vred hu, snyde yld aff nefiøn, syde mett handen vnder kienden
och thencke ont, neffBe siigh i seditt eller att stryge sitt haair
op paa hoffue vijs. Ingen skall eller maa fordrijste siigh till
att krøbe vnder boritt och byde sin ieffn christen i bienitt, saa
maa och ingen sette sin ieffn christen paa bencken, att tharmmene runger i hanom, men thallir hin anden skiellige thill,
gar vd och indt paa erens vegnne och laader pyger vere
vfandsiide och vbaguaskide, sier hosbondens thingiste till guode,
gar vell fraa døren, saa vij icki sted gaar offuer skoenne.
Ingen aff quindefolckene maa side hiemeligen paa bencken och
laade en balie vand eller tho løbe fraa siigh, men gaa vd for
døren, nar behoff1) giøris. Ingen maa du sin ieffn christen,
vnderthagen hand ved skiellige aarsagh der till. Saa maa och
ingen i hastighett eller vred hu løbe till och nappe flelle boein
aff spylle mandens hand eller nappe thappen aff thønden och
der med slycke sin ieffn christen tho eller 3 øgen vd der mett.
Her emod skall spylle manden forhollis, att hand icki maa
snape liuBitt aff kronen och stroppe i fiellen eller och tappe
fiellen fuld aff øll och snige sig der mett hiem. Der maa och
ingen laade neBøn drøppe i skallen eller puste, att froen stair
hanom om ørne. Ingen maa hellir thage knappe naalle aff
pijgernis trøe eller naalle puder och siiden stycke i skiemptvijs
i bogen eller anderstedtz.
Ingen maa rijffue eller thage
krandtze aff Maijgrøffuens haatt, och om nagen finder nagen
handske med guld offuen om, daa er [dett] Maijgrøffuens eller
Maijindens, laader denom bliiffue vdøltt, agter dett i sma rømpelinge l Der maa och ey hellir nagen hijdtze hundene samen
) Originalen har ved en Skrivfejl: behohoff.
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y stoin eller paa gulffuitt for redtzill eller vsund lugtt och røg,
som kand begiiffue siig eblantt folckitt. Ingen maa krybe bagh
sengh kleditt i skorstienen mett naglle aff pygerne och der
bruge nagen pudtzerij mett denom. Saa skall och vere forboden
all fremide sprogh: Ebrijske, Gredske, Latine, Thydske, Frandsødske, Engilske, Italianske, Suidskerske, Rydske, Taterske,
Gottlandske, Spanske, Nederlandske, Bemerske, Vncherske,
Polske, Irlandske, Kurlandske, Liifflandske, Thørske, Findske,
Suabiske, Fryske, Pomerske, ludske, Suenske, Norske, men
paa dett att huer dogh kand fremsiige sin nødthørfftige meningh till kock och kiellir suendt och skincker, skall denom
vere frijtt for att bruge sin moders maill eller god Poderualske,
paa dett mange eblantt ofi, som icki forstair sadanne maaill,
skall icki thencke, att dij ther med bliffuer forthallit. Presternne
och deynne skall vere forholden, att dij icke for vild eller ven
skab thagir deris naaboirs quinder vnder deris lange kapper
och der att skiulle denom, mens en skaaill eller tho bliiffuer
denom forbij drucken. Vnge karlle och smaa drenge skall
icki och siide och bruge nagitt thuskerij enthen mett hatt eller
hatte bondt i denne vor gyllis stoe, thi dett er vblueligtt iblantt
kiøbstedtz folck, ellers matte dj gode købstedtz piiger agte dett
att vere en stor vforstandt. Der maa och ingen aff i vngkarlle
siide och kaste øgnen heden till pijgerne och der offuer fonge
gode vilge till denom, men bruger eder intett mett denom, thj
der stor schreffuitt: om dett øge for arger diig, daa riiff dett
vd. Her emod skall och stols broder vere forholden, att hånd
icki laader gyllis øllitt icki skienckis vd for døren till stomppebrøder, staugingere, slette strygere, sebsødere, tereveller eller
nagen gudtzgiøgs spøttere eller nagen rende kierlinger eller
kløcke fulle eller karhube fruer eller nagen øgentrøckere eller
dj, der ber hine store laair bamer, som agter med dj vnge
karlle att ryde kromfoid i løndom, att dj icki løber aff med
øllitt, att, nar behoff giøris, icki skulle fattis, att aldermanden,
nar hånd vill pleije giester, att vij daa kunde faa itt rus till itt
rebinde, att huer kunde rebe j spand fuld och aldermanden
sin skaill fuld, att hånd mett stoels broder kunde pleije dj
fremede der med. Saa skall och ij vngkarlle vere forholden,
attj sted, nar Maijgreffuen dantzer med Maijinden, att ingen
aff i halhøntinger eller smaa rømppelinge dandtzer i deris forDanske Samlinger.

III.
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dandtz. Saa skall i vnge karlle vere forholden, att nar i beginder att dandtze neij dandtz saa och suinge dandtz och sprijnge
dandtz, attj icke krøster py[ge]rne for hartt op till eder eller och
thagir for diøbtt vnder pigemis forekleder, att dj der aff icki
fonger den vane, attj bliffuer helleløs och giør vglle verck och
der aff fongir1) heuilfie vnder maffuen och fongir røguerck,
nar høsten paa gaair; agter dett, halløns suend som hielløns
suend, men beuar eder intitt med denom. Der som nagen
fordrijster siigh till att giøre emod denne vor gyllis skraa,
huem her emod sig till fordrijster, skaall iiij brødere hanom
der for straaffe, som vidbør effter laugs rett och vijde, att vor
laug och vijde icki bliffuer forkrenckitt, att vij kunde saunis sotte
och guode venir. Min thaile er icki lang paa dene thiid, men
huer loffuer vor herre mett en lougsangh, som er: Ørnen
siider paa høgen hald, eller och: Staltte Gunder[s] viiBe.
Amen. Finis.
Paa Skraaens Bagside staar skrevet med samme Haand: »En nye schro
och laugs viide, som er nv nyllig corigeri[tt] och forbedritt och flittigen
offuersiett.« Med en noget senere Haand: »Denne gillis skraa hør mig Marckus
Christofferssøn thill medt rethe. leg gaff for hinde pennge fleehr. Om
ieg hinde bortt laan, och de hinde døile will, da skall de bliffue skaffftt] som
ett graatt eller røtt bragitt fyll«.

*) Originalen har: foregir, hvilket er meningsløst.
gende fongir viser den rette Læsemaade.

Det umiddelbart føl
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Et utrykt Heltedigt af Jørgen Sorterup.
Udgivet af G hr. Bruun.

Dette Heltedigt er fundet i en haandskreven Samling af Digte,
som findes i det store kgl. Bibliothek, GI. kgl. Saml. Fol. Nr. 799:
»»Adskillige danske Vers udgivne af adskillige danske Poeter og
begyndte at indskrives den 18 Junii 1725 af M. Seehuus«.
Digtet findes S. 30—34; Sorterup er anført som Forfatter. At
han er det, derom vidner den vel kjendte Klang fra hans tid
ligere Heltedigte, ligesom ogsaa Sproget taler derfor.

Gudelige og Glædelige Helte-Sange
om Hånds Kongl. Majs*! store og lykkelige Sejervindinger
ved Guds naadige Hielp og Bistand erholdte over den i
Norriges Rige plutzeligen indkomne, men sammesteds

mandelig overvundne Fiende.
I Synden for Fieldet der ligger en Bye
Blant Norriges Klipper og Bierge,
Af hannem i Verden saa vide gaaer Rye,
For hånd sig saa dappert kand værge.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

Der ligger en Borrig, som Frederichs-steen
Forgiæves man ikke saa kalder,
Mod hannem med Panden at løbe, giør Meen,
Hvo Steenen bestormer, hånd falder.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
15*

i.
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s.

Da Svensken var dreven fra Pommerske Grund,

Var ogsaa fra Rygen udjaged,
Ja havde forlaaret den faste Stralsund,
Til Hiemmet da haver hånd draged.

Gud fegted mod Fienden i Norge.

4.

Han havde haft Aarsag at tænke paa Fred,
Da Krigen saa længe var prøvet,
Og havde forlaaret saa meget derved,
Giort mangen et Hierte bedrøvet.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

5.

Hånd maatte nu længer det blodige Sverd
Vel kiedes at føre ved Siide,
Og tænke: Hånd Hævnen og Vreden er værd,
Der Freden vil stedse modstriide.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

e.

Hånd fandt, at i Sverrig var Hunger og Nød,
Var Mangel paa Middel og Penge,
Saa mangen brav Herre var fangen og død,
Og alle befandtes at trænge.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

i.

Det kunde dog ikke bevæge hans Sind
Og milde hans krigiske Hierte,
Med Magten at rykke paa Norrige ind,
Det var det, hånd eene begiærte.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

s.

Hånd kom der, men baadte kun lidet derpaa,
Den tappere Kruse ham mødte,
Og viiste ham Prøven, hvor det vilde gaae,
Med Sverdet mod Kongen hånd hødte.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

9_.

Dog ville vor Herre kun vare ham ad,
Og Printzen af Hessen det lære,
At Sverdet vil ikke dem lade uskad,
Som længe det blotted vil bære.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
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Det lykkedes for ham, hånd velted sig ind
I Norrig at hente lidt Føde,
Thi Lykken, som oftest i Leegen er blind,
Hun smigrer for den, hun vil øde.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

10.

Hånd plyndred nu hisset, hånd røved nu her,
Det var ham om Nytten at giøre,
x
Hvo villig befandtes og lagde Gevær,
Den skulle hans Naade tilhøre.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

n.

Men Norges Indvaaner den Smigren forstod,
De vilde paa Løfter ey liide,
Men ofte bag Klippen som Skytter holdt Fod,
Der torde paa Biørnen vel biide.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
De klipped de Svenske paa Vey og paa Sti,
At mangen een savntes af Hoben,
Han kunde ey nogensteds fare forbi,
Hånd fandt jo at Norske har Vaaben.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

ia.

Omsider fandt Kongen af Sverrig sig ind
I Frederichshald, for at gieste
De Borger, men saae da bestyrtet i Sind
Fuld lidet at tiene sit beste.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

Nu fandt hand paa Moss og nu fleere stæds Mænd,
Som lærte ham Konsten at svelte,
Hans Forraad de brændte, ja nødte ham end
At søge til Brakker og Telte.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

15.

En Bombe kom hannem saa nær i sit Fald,
At hun ham gav blodige Merke,
Indbyggerne brændte selv Frederichshald,
At hånd sig der ey skulde sterke.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

le«
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17.

Saa rykte hånd ganske forsvekked igien
Hen over til Sverriges Siide,
Da Normanden trued at lære hver Lem
Af dennem i Græsset at biide.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

is.

Den Reyse ham kosted ti tusinde Mænd,
Ey alle udaf de Gemeene,
Til Minde, hånd skulde fra Norriges Land
Kun holde sig Hænderne reene.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

i«.

Den siges, som brændt er, at reddes for lid,
Af Skade og Taben mand vittes,
Men Fienden af Skaden blev bitter og vild,
Med Blodet hånd skulde besmittes.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

20.

Hånd vilde ha Norriges Crone for det,
Som hånd udj Pommeren miste,
Og tænkte slet intet paa Jevnet og Ret,
Men stofde paa Magt og paa Liste.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

21.

Dog begge giør intet, hvor Herren er nær,
Den Mægtiges Styrke hånd bryder,
De listige Snarer og sønder hånd skiær,
De Fromme med Frelsen hånd fryder.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

22.

De Nordiske Helte beredte sig brat,
De Pantzer og Vaaben opskurer,
Paa Fienden de vaager i Sandvigens gatt,
I Svinsund paa bannem de lurer.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

28.

Kand de ham ey hindre at komme, de vil
Dog hannem saa rage og plukke,
At Haaret skal tyndes og skiæres saa til,
At Sverrig der over skal sukke.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
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Kong Carl udaf Sverrig hand rykker da frem,
Som Hannibal over de Høye,
Skiønt Farten var brak og hesselig slem,
Hand vandt dog derover med Møye.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

24.

Den Kurrer paa Taarnet, hand bliver det vår,
Og raaber: vor Fiende er kommen
Saa tykke som Krager, jeg hører hand slaar
Over Bierget Reveille paa Trommen.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

25.

Det dyred ey længe, før Fienden lod see,
Hand agtede Fødder at fæste
Saa fast udi Landet, om mueligt, at de
Skal lade ham Norrig til beste.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

20.

Hand nærmer sig Fæstningen Friderichs-Steen,
Og samme som giennest belegger,
Skiøndt Kugler og Bomber om Ørene hveen,
Til Fliiden dog sine opegger.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

27.

Men midlertiid Fienden nu huled sig ned
I Jorden, og Skandzer opførte,
Blev Møyen ham stundom giort treffelig heed,
Saa Harmen i Hugen ham rørte.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

28.

Han agted at trenge i Fæstningen ind,
1 hvad det ham skulle end gieide,
Dog Himlen ey føyed hans modige Sind,
Men stekked hans stormende Veide.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

29.

Vor Konges den gieve og dappere Mand,
Som Fæstningen skulde forsvare,
Von Landsberig vidste med Mood og Forstand,
At sende ham Vare for Vare.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

ao.
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ai.

Hand sparte til hannem ey Nat og ey Dag,
Af grummeste Mørter at sende
De tusinde Bomber, hvis dræbende Slag
Gav mangen een Døden i hænde.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

32.

Hand tal’de til hannem ved Stykkernes Vraal
Det, som ey var kierligt at høre,
Ved heele Cartover hand tal’de det Maal,
Som hvidsker ham Døden i Øre.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

aa.

Kong Carei den 12te her segnede ned,
For Kuglen og Sverdet lod falde,
Det kiendes at Himlen har været ham vred,
For hand ikke Freden udvalde.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

34.

Saa ligger Kong Friderichs Fiende nu liig,
Og kand ham ey meere modstride,
Gud Herren har stillet den Nordiske Kriig,
Og demped Ulykken i tiide.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

35.

Her skulde nu falde paa Norriges Grund,
Og Dannemarks Vaaben-Magt kiende,
Den Fiende, der agted med alle Slags Fund
Kong Friderichs Veide at skiende.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

86.

Saa fryde sig Norge, saa glæde sig friit
Vor Dannemarks Øer og Lande,
Kong Friderichs Seyer skal spørges saa viit,
Som Verden har Floder og Vande.
Gud fegted mod Fienden i Norge.

si.

Den Seyer som Herren Kong Friderichs Sverd
Saa naadelig haver forundet,
Til ævige Tiider i Marmor er værd
Indskreven at vorde befundet.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
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Vi sender til Himlen ti tusinde Tak,
Gud Herren vor Hielper til Ære,
Som styrer til Havnen, naar Skibet er lak,
Og redder, naar Tiiden skal være.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
Vi beder for Kongen hver eeneste Siæl,
Gud lade Kong Friderich leve!
Og eye omsider sin Fædrene Deel
Befried fra Løver og Ræve!
Gud fegted mod Fienden i Norge.
Gud giøre vor Konge saa mægtig og stor
Blant Jordiske Guder af Ævne,
At alle maa hannem med ydmyge Ord
Kong Friderich Sejerriig nævne.
Gud fegted mod Fienden i Norge.
I Norrig
gaW
Frille rlChshalrfW
SWerrlgls Konnlng
sit FaLD.
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Holger Jaeobæus’s Optegnelser til sit Livs Historie.
Meddelte af C hr. Bruun.

Disse Optegnelser ere aftrykte efter et Haandskrift i den
Thottske Samling, Qvart, Nr. 1940. Dette Haandskrift har til
hørt Zwergius og er skrevet med hans Haand. Uden Tvivl
har han faaet Jacobæus’s originale Optegnelser til Afbenyttelse
af Skolelærer Jochum Halling i Taarnby paa Amager (se
om ham Danske Samlinger, I, S. 60 ff.), som til Slutningen
har føiet nogle Notitser dels skrevne i Kjøbenhavn 1701, dels
»ex tugurio Amagriensi 1730.« Halling havde været Huslærer
hos Jacobæus og gik ham tilhaande ved Udarbeidelsen af Mu
seum regium.

Vita D. Holigeri Jacobæi
Kongl. Mayt^ Justitz-Raad, Assessor i Hoyeste Rett og Consistorio,
sampt Medicinæ Professor paa det Kongl. Kiøbenhavns Universitet.

Anno 1650 d. 6 Julii imellem 4 og 5 slet om Morgenen blef
jeg fød til Verden i Aarhuus.
Min Fader var Doctor Jacob Mattisøn, Biskop i Aarhuus.
Min Moder Anna Bartholine Caspers-Daatter, D. Caspari Bar
tholini Professoris Theologiæ et Medicinæ i Kiøbenhavn
hans eeneste Daatter.
Min Far-Fader, Doctor Matthias Jacobæus Christiani Quarti
Hof-Medicus og Prælat [ved] Aarhuus Dom-Kirke.
Min Faders Farfader, M. Jacob Madsøn, Bisp i Fyen.
Min Faders Farfaders Fader, Mads Nielsøn, Borgemester i
Wejle, døde Anno 1539.
Min Faders Farfaders Farfader var Niels Jensøn, Borgemester i
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i Wejle, Hand loed bygge H. 3. Kongers Capel i Wejle
Kirke paa sin egen Bekostning, som findes under Hvel
vingen antegnet.
Min Faders Farfaders Farfaders Fader var Jens Nielssøn.
Min Faders Farfaders Farfaders Farfader var Niels Jenssøn, som
var af adelig Stamme.
Den 12 Julii blev jeg Christnet i Aarhuus Domkirke af Mag.
Jacob Knudsen og blef opkaldet efter den Welbyrdige og
Salige Guds Mand Holger Rosenkrantz til Rosenholm, som
ellers kaldtes lærde Holger.
Fadderne vare disse efterfølgende:
D. Thomas Bartholinus min Morbroder gaf 22 Rixd.
M. Søfren Andersøn, Lector Theologiæ, 3 Rosenobler.
Borgemester Rasmus Nielsøn 4 dobbelte Ducater og
2 Sølv Skue-Penge.
Borgemester Hans Pedersen .... 2 Rosenobler.
Siile Marie, min Morbroders M. Bartholi Bartholini
Hustru......................................................... 44 Rixd.
Maren Rasmus-Daatter M. Jacob Knudsens 20 Rixd.
Karen Saxis............................................... 3 Rosenobler.
Min Mormoder Anne Finche, som bar mig, gaf 1 dobbelt
Ducat og en Sølf-Skue-Penge, tilsammen paa 15 rx.
Summa Summarum 143 Rixdl. 2 Ort.
Siden var jeg under privat Institution under Christen Torrup i
Aarhuus indtil A^ 1661, da min [Fader] D. Jacob Mattisøn
var død A? 1660, mense Majo mellem 7 og 8 slet om
Morgenen.
Anno 1661. in Aprili reiste jeg over med min Moder fra Aar
huus til Kiøbenhavn og laae til min Svogers M. Erasmi
Windings Professoris Hafniensis og var i privat institution
under Povel Andersen Holm, som siden blef Capellan til
Trinitatis Kircke i Kiøbenhavn.
Anno 1664. Mense Majo blef jeg sat i Mester-Lexie i Vor
Frue Skole i Kiøbenhavn, Rectore Scholæ M., Jørgen
Ejlersøn.
A° 1666. Mense Julio deponerede jeg Rectore Magnifico D.
Erasmo Bartholino Mathematum Professore, Decano Petro
Resenio I. U. D. et Professore, og holte jeg in actu de
positionis gratiarum actionem, metrice. Siden eligerede
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jeg M. Erasmum Windingiuro til min privatum præceptorem, og siden gick jeg paa 2 Aars tiid i Klosteret at
disputere.
Åg 1669. Mense Junio prædikede jeg i Wartow.
An 1671. d. 12 Octob. reiste jeg udenlands, og kom til Leiden
i Holland d. 4 Nov.
Åg 1672. in Augusto reiste jeg hjem igien, formedelst Frantzosens store progress i Holland.
Ah 1674. reiste jeg atter ud igien af Landet d. 30 Maji, var i
Følgeskab med min Morbroders D. Thomæ Bartholini Sønner
Casper og Christopher Bartholin.
d. 10 Junii kom jeg til Amsterdam, logerede hos Baldzar Widuwaj in die Roning van Dennemark in de niew huys
Armsteeg.
d. 17 Junii reiste jeg til Leiden, hvor jeg forblef Vinteren over.
Åg 1675. mense Aprili reiste jeg fra Holland til Paris med fornefnde Bartholinis, Powisch og hans Gouverneur Lælio,
hvor jeg blef et Aar.
A5L 1676. mense Martio reiste jeg fra Paris ind i Italien, og
opholt mig først i nogle Dage til Bononien, reiste siden
derfra til Florentz, hvor jeg forblef Sommeren over, og
reiste saa imod Vinteren til Rom, hvor jeg forblef en
Vinter; reiste saa derfra i Fasten tilbage igien til Florentz
med Christopher Bartholin (thi Casper blef til Rom for
medelst en Bog, han havde under Trycken de Tibiis veterum) og reiste vi omkring i Landet alle vegne paa GrotFyrstens Bekostning, besaae Volterra og Lagoni der om
kring, Montem Cerberum, Pisa, Livorno, Luca etc. Blef
saa nogen tiid til Livorno, hvor jeg havde frie logement
hos Nicolaum Stenonium, som Grot-Fyrsten havde assig
neret os, og var jeg imidlertiid occuperet daglig i Anatome piscium, som af Fiskerne ved Grot-Fyrstens Befa
ling blef daglig ført til mig.
1677. ceiste jeg om Foraaret fra Florentz til Padua, hvor jeg
forblev 14 dags tiid, siden derfra til Venetien, og derfra
til Wien i Østerrige. Reiste imidlertid derfra til Presburg
i Ungeren og siden igiennem Tydskland til Leipzig. Hvor
jeg forblev med bemeldte Bartholiner et fierding Aar, reiste
saa derfra og kom mense Augusto i samme Aar hiem til
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mit Fædreneland, logerede i mit forige logemente til M.
Rasmus Windings.
1678. mense Aprili reiste jeg ud af Landet igien med Thoma
Bartholino juniore, og kom i Majo til Holland, reiste saa
derfra med Povel Winding, min Søsters Søn, til Engelland.
Forblev saa en Sommer i Oxford hos min Broder D. Jens,
som nyligen var gift med en Engelsk Dame, og besaae
imidlertiid Bristol, Salisbury, Bathoniam etc. reiste derfra
til London, hvor jeg forblev Vinteren over.
An. 1679. mense aprili reiste jeg fra Engelland til Holland, og
derfra ind i Brabant, blev 2 Maaneder til Brüssel og reiste
saa tilbage igien til Amsterdam.
Eodem anno, mense Julio reiste jeg fra Amsterdam til Skibs
til Tønningen i Holsteen, og kom omsider mense Augusto
hiem igien til Kiøbenhavn, fik mit forige logement hos
Erasm. Winding og fandt min kiere Moder og alle gode
Venner i god Tilstand.
Eodem anno d. 31 Octob. holte jeg Orationem jubilæam, efterat
jeg A^ 1674 blef kaldet af hans Mayå til at være Pro
fessor her paa Universitetet.
Anno 1680. d. 3 Febr. bolte jeg Orationem præliminarem de
præstantia et dignitate Geographiae. Eod. anno d. 10 Febr,
begynte jeg at læse publice paa auditorio superiore paa
min Svogers Erasmi Vindingii Vegne, og forklarede jeg
globum terrestrem og tabulas Geographicas.
d. 6 April giorde jeg experimenta med machina pneumatica
Boylei paa theatro Anatomico udi en usigelig stor For
samling.
Eodem anno mense Decembri døde min Morbroder D. Thomas
Bartholinus, Vir incomparabilis, over hvis Død jeg siden
loed udgaae en Orationem parentalem.
Anno 1681. Pintze-Aften blev jeg forloved med Anne Marga
rethe Bartholin, Min Morbroders, Sal. Thomæ Bartholini,
Daatter, og blef samme Ægteskab med Kongl. MayJU Be
villing stadfestet. Den 19de Septemb. blef min BryllupsHoytiid holdet med Anna Margarete Bartholin, Bryllupet
stoed til Magdalene Rhodis, SI. D. Thom. Bartholini Enkes,
og leyede vi Kamre til Johan Sylincks i Wimmelskaftet.
Anno 1682 in Februario døde min S. kiære Moder Anna Bar-
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tholina, efter at hun 2 Aars tiid havde lagt siug af en
paralysi scorbutica. Blef siden nedsat i Vor Frue Kirke
d. 8 Martii.
d. 6 Julii opponerede jeg publice imod Nie. Dieterici Heitmüller, De Haemorrhagia, Præside D. Olao Borrichio.
d. 26 Julii opponerede jeg publice imod Georgium Russ De
Ascite, Præside D. Olao Borrichio.
Anno 1683. mense majo blev min SI. Moders Liig ført til Skibs
over til Aarhuus, og nedsat i Dom Kirken, hvor min Sal.
Fader ligger begravet. Hr. Povel, Capelian til Trefoldigheds Kirke, følgte Liiget derover.
d. 4 Junii blev min Hustru forløst med en Søn om Eftermid
dagen Klocken halfgaaen Eet (sit nornen Domini bene
dictum) ; d. 6 Junii en Onsdag blev min lille Søn døbt af
M. Henrich Borneman i Vor Frue Kirke og hans Nafn
kaldet Jacob.
Mand-Fadderne vare efterfølgende:
Justitz-Raad Erasm. Vinding.
Min Broder D. Matthias Jacobæus.
Min Svoger Doet. Caspar Bartholin.
Qvinde-Faddere:
Magdalena Rhode.
Margrete Bartholine Christian Müllers.
d. 8de Junii opponerede jeg publice mod Daniel Matth. Grotius,
de Formatione foetus in utero, Præside D. Casp. Bartholino.
An. 1684. begyndte jeg den 12 Septemb. at demonstrere pu
blice rariora iMusæi Academici, som jeg continuerede Vin
teren igiennem, og havde imidlertid mange auditores.
Eodem anno fik jeg den Residentz paa Kirkegaarden, som
Willum Lange iboede.
Eod. an. mens. September døde min Svoger Etats-Raad Rasmus
Vinding (seculi Cato), blef nedsat i V. Fr. Kirke.
An. 1685. mense Martio giorde jeg adskillige experimenta med
machina pneumatica Boylei paa Theatro Anatomico, og
holdte det hver Fredageftermiddag fra Paaske til Pintzedag
udi en meget stor Forsamling baade af Mandfolk og af
Qvind-Folk.
d. 10 Junii døde min Svoger Etats-Raad og General Procureur
Peder Scavenius.
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d. 25 Sept. opponerede jeg publice imod Petrum Ebeling De
cruditate Ventriculi, Præside D. Casp. Bartholino.
Anno 1686. d. 17 Januar begynte jeg at læse publice de Sectis
Philosophorum, efterat jeg Professionem hafde antaget, og
forklarede jeg alternatim materiam medicam.
d. 2 Septemb. Klochen 9 om aftenen blev min Hustru forløst
med en Daatter (laus Deo in excelsis).
d. 4 Sept. om Løverdagen blef min lille Daatter døbt af Mag.
Joh. Adolph Bornemann i V. F. Kirke og kaldet Else.
Mand-Fadderne:
Justitz Raad Niels Bentzon.
Landsdommer Christopher Bartholin.
Doet. Jens Jacobæus.
Qvinde-Faddere:
Jngeborre Sal. Vindings.
Else Cathrine M. Joh. Adolphs.
d. 11 Junii antog jeg Notariatum Academiæ, som jeg beholt til
24 Sept. 1687 og skrev jeg imidlertid 68 testimonia pu
blica og 9 Programmata.
d. 17 Novemb. opponerede jeg publice mod D. Casparum
Bartholinum, de Speciminis Histor. Anatomicæ part, prima.
d. 18 Novemb. begyndte jeg at læse publice Institutiones Me
dicas for D. Willum Worm og bekom derfor Salarium
aarlig 100 Sldlr, læste saa 2 Gange om Dagen, den eene
Time for mig selv, Geographiam, den anden Time institu
tiones Medicas.
d. 20 Nov. loed jeg en Bog udgaae de ranis et lacertis, som
jeg dedicerede Geheime Raad Wibe.
Anno 1687. d. 11 Decemb. fik jeg Befaling af hans Kongl.
Mayy at skrive Historiam naturalem Daniæ og giøre en
fuldkommen Catalogum paa Kongl. MayS? Kunst-Cammer,
for hvilket Hans Kongl. Maytt tilforordned mig aarlig 200
Rdlr til salarium.
Anno 1688. d. 1 Febr. begyndte jeg et Collegium disputatorium
paa Auditorio medico over institutiones medicas og absol
verede det i 12 Disputatzer.
Eod. anno døde min Broder, D. Matthias Jacobæus, Professor
Regius af en Apoplexia, og blev nedsat i Treefoldigheds
Kirke, til hvilken hånd gaf 500 Rdli, hvoraf Capelianen
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Hr. Povel Andersøn skulle nyde den aarlig Rente for at
holde offentl. Bøn om Torsdag, Fredag og Løverdag efter
middag i samme Kirke.
Eod. anno tredie Pindsedag døde min lille daatter Else Jacobæa, half andet Aar gammel, blev nedsat i V. Frue
Kirke.
d. 11 Decemb. disputerede jeg publice, respondente Johanne
Oxenio. Theses vare compendii institutionum Medicarum
pars prima.
d. 19 Decemb. fik jeg afkald af Jacob Scavenio, Petri Scavenii
filio, hvis Formynder jeg havde været, og tog jeg mig saa
videre paa at være hans Curator.
Eod. anno solverede jeg publice problema til Magisterii-grad,
udi Hans Kongl. Hoyheds Printz Friderichs og Prinds Chri
stians Nærværelse. Materia var de generatione insectorum.
Promotor Magistrorum var D. Casp. Bartholin. To aar
tilforn solverede jeg iligemaade Problema til Magisterii
Grad, materia var de coronis veterum. A. 1683 solverede
problema til Baccalaurei graden, materia var mutata terræ
superficies. A° 84 iligemaade til baccalaurei-grad, materia
var de fermentatione alimentorum et chylo.
d. 28 Mart, opponerede jeg publice mod D. Casp. Bartholin,
de specim. Historiæ Anatom, parte secunda.
A? 1689. d. 22 Januar en Tiirsfdag] om Morgenen imellem 4
og 5 blef min Hustru forløst med en Søn (Deo sit honor et
gloria), d. 25 Januar blef min liden Søn christnet i V.
Frue Kirke af Mag. Joh. Adolph Bornemann, og hans Nafn
kaldet Thomas. Mand-Fadderne vare:
Geheime Raad Wibe.
Assessor Povel Vinding.
Justitz-Secreterer Thomas Bartholin.
Qvinde-Fadderne:
Søster Scavenia, SI. Etatz Raad Per Scavenii.
Anne, D. Caspar Bartholins.
d. 4 Junii disputerede jeg publice, respondente Jacobo Chri
stiano Lodberg. Theses vare compendii institutionum me
dicarum, pars secunda.
d. 9 Augusti blef min lille Søn Jacob syg af smaa Kopper, der
hånd var 6 Aar og 2 Maaneder gammel, og var gandske
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fuld af dennem og meget syg paa de tiider, hvor de her
i Kiøbenhavn meget grasserede, og vare nesten deel malignæ, dog hialp Gud hannem til sin Helbreed igien, hans
Forældre til stor Glæde. Israels Læge være Lof og Priis
fra nu indtil ævig tiid Amen!
D. 10 Decemb. leverede jeg Hans Kongl. May“ Catalogum paa
Hans Konst-Kammer, som jeg havde fuldfærdiget.
An 1690. d. 15 Mart leverede jeg Hans Kongl. Maytt Catalogum
paa Hans Sølv-Medailler, som jeg hafde fuldfærdiget.
d. 29 disputerede jeg publice, respondente Gudmanno Poscolano. Theses vare Compendii institutionum medicarum
pars tertia.
d. 24 Maji solverede jeg problema til Magisterii-Grad, udi Hans
Kongl. Hoyheds Printz Christians og Printz Carls Nærvæ
relse, Materia var de Piscium natura et remediis, quæ de
sumuntur ex piscibus, Promotor Magistrorum var D. Casp.
Barlholin.
In Jtmio kiøbte jeg en Gaard i Weddeløf lidet fra Roskilde af
Sal. Johann Kleyns Enke, med 2 skiøne hafver, smuk byg
ning, 4™ Bøndergaarde etc., og gaf for samme Gaard med
ald tilhørendes 2700 Rixdli.
d. 19 Junii antog jeg Rectoratum Academiæ, og giorde samme
Dag Giestebud med alle Professorerne.
d. 8 Septemb. en Mandag blev min Kiereste forløst med en
Daatter, Klochen 11 om dagen (laudabit anima mea Domi
num). D. 10 Sept. en Onsdag blev min lille Daatter
Christnet i V. Er. Kirke af M. Jo. Ad. Bornemann, og
hendes Nafn kaldes Anne efter min Sal. Moder.
Mand-Fadderne vare:
Justitz-Raad Erasmus Bartholin.
Mag. Johan Adolph Bornemann.
Professor Hans Bartholin.
Qvind-Fadderne:
Frue Anne Vinding, Cancelli Raad Hiortes.
Frue Dorolhea Eglelon, d. Jens Jacobæi.
Anno 1691 d. 19 Januar fremskickede Hans Kongl. Maytt mig
en Rector-Kappe, meget prægtig, som band allernaadigst
forærede Universitetet, hvilken jeg strax derefter præsente
rede for Dnis Professoribus in Consistorio.
Danske Samlinger.

III.

16
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d. 22 Januar var jeg hos Hans Kongl. Maytt. at tacke hannem
allerunderdanigst paa Universitetets Vegne for den nye
Rector-Kappe.
d. 14 April var jeg hos hans Kongl. Maytt. samt alle Printzerne
og offererede dennem programma til solenniteterne paa
Hans Maytt Fødsels-Dag.
d. 18 April holdte jeg oration til Hans Maytts Fødselsdag paa
auditorio, udi Kongens Qg Printzens Nærværelse, og en
usigelig confluxu Auditorum, og stoed jeg in cathedra med
den nye Rector-Kappe paa. Førend Orationen begyndtes,
ringte det med Storm-Klokken; Efter Orationen kiimte det
med alle Klockerne. Paa Studii-Gaarden stode Kongens
Hær-pauker og Trometer, og inden paa Auditorio var en
statselig Music.
d. 17 April var jeg hos Hans Kongl. May^t at tacke hannem
allerunderdanigst for hans Nærværelse paa Auditorio, da
jeg holdte oratz til hans Fødselsdag.
d. 25 April beskikkede Hans Kongl. Maytt. mig allernaadigst
til at være Assessor i Hoyeste Ret.
d. 10 Junii fremskickede Hans Kongl. Maytt. mig et pectorale
af Guld amalered, med Hans Kongl. Maytts Navn paa, og
en Krone over, som skulde sættes paa den nye RectorKappe, som Hans Kongl. Maytt nogen tiid tilforn havde
foræret til Universitetet.
d. 11 Junii resignerede jeg Rectoratum Academicum udi V.
Frue Kirke, udi Hans Kongl. Hoyheds og Printz Christians
Nærværelse samt en usigelig stor Forsamling af Tilhørere,
og gik jeg imellem Grev Reventlov Patronum Academiæ
og Baron Jens Juel, som ledsagede mig fra Consistorio
og ind i Kircken. Min Oration var de ritibus et cere
moniis in Ecclesiis et Academiis. Førend Orationen be
gyndtes, ringte det med Storm-Klocken, efter at solenniteten var overstaaet, blæste Stads-Musicanterne af Taarnet.
Samme tiid antog D. Hector Gothofredus Masius, Theologiæ Professor, Rectoratum igien. Resignatio Rectoratus
hafde ey været holdet in templo cathedrali, siden anno
1664, da min Kiærestes Sal. Fader D. Thomas Bartholinus
var den sidste, som antog Rectoratum i Kirken, men hafde
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altiid fra den tiid [til] nu været holdt uden nogen solennitet in consistorio.
d. 20 Julii offererede jeg Hans Kongl. May tt. den Panegyricam
orationem, som jeg holdte til Hans Fødselsdag d. 15 April.
Anno 1692. 12 Januar, som var en tirsdag, blev min Kiereste
forløst med en Søn imellem 8 og 9 om Formiddagen.
(Halleluja, lover Herren).
d. 16 Januar blef min lille Søn døbt i V. F. Kirke af Mag.
Joh. Ad. Bornemann og kaldet Matthias.
Mand-Fadderne vare:
Grefve Conrad von Reventlov.
Cancellie-Raad Peder Hiort.
Secreterer Albret Bartholin.
Qvinde-Fadderne:
Anne Schrøder, SI. I). Matthæi Jacobæi.
Søster Bartholine, M. Jens Bircherods.
(1. 2 April disputerede jeg publice, respondente Christiano
Kempe. Theses vare Compendii Institutionum Medicarum
pars quarta seu ultima.
d. 4 Ap. solverede jeg Problema til Magisterii Grad. Materia
var de crustratis et Testaceis, Promotor Magistrorum var
D. Caspar Bartholin.
d. 22 Julii reyste jeg over til Jylland med min kiæreste og
lille Jacob, samt min Svoger, M. Joh. Adolph Bornemann,
og hans Hustru, hvor jeg forblev en Maaneds tiid, besaae
imidlertiid Aarhuus, min Føde-bye, Randers, Hobro, Aal
borg, Viborg etc. Var og inde i Wendssyssel ved Wester-Hav.
d. 7 Decemb. promoverede jeg Joannem Ebelingium in Doctorem Medicinæ. Disputatio var de Necessitate Chymiae in
arte Medica.
Anno 1693. d. 23 Januar var jeg hos Hans Kongl. Maytt, at
viise hannem en Prøve af det første Ark paa Musæi Regii
Description, som jeg hafde ladet trycke.
d. 15 Febr. opponerede jeg publice imod Weghorstium Profes
sorem Juris. Disputatio var de Judiciis.
d. 12 Novemb. lod jeg et Compendium Geographicum udgaae
in gratiam juventutis Academicæ, som jeg siden forklarede
publice paa Auditorio.
16*
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d. 12 Decemb. disputerede publice de natura et usu salium
volatilium respondente Christiano Kempe.
Anno 1694 d. 13 Junuar døde min Hierte lille Daatter Anna
Jacobæa, lidet over 3 Aaar gammel, blef nedsat i mit be
gravelse sted i vor Frue Kirke, som jeg forleden Aar
kiøbte for 250 RixdK.
d. 25 Mart var jeg hos Hans Kongl. Maytt at viise ham ad
skilligt, som af Kaaberstickeren var stucket i Kobber anlangendes Musæum Regium og særdeles hans Medailler.
d. 5 April loed jeg et Compendium Institutionum Medicarum
udgaae in 8V0 in gratiam tyronum medicinæ, som jeg de
dicerede Greve Reventlov Academiæ Patrono.
d. 1 Maji flyttede jeg i den residentze paa Vor Frue Kirkegaard, som Hr. Justitz-Secreterer Thom. Bartholin tilforn
iboede.
d. 8 Aug. promoverede jeg Danielem Szentkeresti Hungarum
in Doctorem Medicinæ. Disputatio var de aquis mineralibus.
d. 2 Octob., som var en Søndag, om Formiddagen Klocken
halfgaaen Ni, blef min kiæreste forløst med en Søn (exaltet anima mea Dominum). d. 9 Octob. blev min lille
Søn døbt i V. F. Kirke af M. Joh. Ad. Bornemann og
kaldet Caspar. Mand-Faddere vare:
Biskopen Doet. Henrieh Borneman.
Amptmand Christian Muller.
Landsdommer Hans Ehm.
Qvinde-Faddere:
Frue Anne Michaels Daatter Tistorph, Sal. JustitzSecreterer Thomæ Bartholins Enke.
Jomfru Anne Marie Reitzer.
d. 29 Decemb. var jeg hos Hans Kongl. Maytt sampt Hans
Kongl. Hoyhed, at viise dennem den halve Deel af Musæo
Regio, som var tryekt.
Anno 1695. d. XI April promoverede jeg Petrun Deichman Hafniensem in Doctorem Medicinæ. Disputatio var de febre
Lipyria.
d. 23 Mai antog jeg Rectoratum Academiæ efter Biskopen D.
Henrieh Borneman med de sædvanlige Ceremoniis i Vor
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Erue Kirke, og giorde jeg samme Dag Giæstebud med alle
Professorerne.
d. 12 Sept, opponerede jeg publice mod Reinholdum Wagner
de Synovia seu maliceria, Præside D. Casparo Bartholino,
eod. [d.I var jeg hos Hans Kongl. Maytt sampt Dronningen, Hans
Kongl. Hoyhed og Printzessen at levere dennem programma
over Sal. Printz Christian.
d. 14 Sept, bolte jeg orationem parentalem paa Auditorio over
Hans Printzlige Hoyhed Sal. Printz Christian.
d. 5 Decemb. var jeg paa Slotted tillige med de andre Profes
sorer at høre Hans Kongel. Hoyheds Printz Friderichs og
Printzesse Louises Vielse, blef siden der til bords.
d. 10 Dec. Var jeg hos Hans Kongl. Maytt. sampt Dronningen,
Hans Kongl. Hoyhed og hans Gemahl at offerere dem min
programma til orationem, som skulle holdes til Hans
Kongl. Hoyheds og Hans Gemahls Bilager.
d. 11 Dec. holdt jeg samme Oration in auditorio superiori udi
Hans Kongl. Maytts næ^ærelse.
Anno 1696 d. 5 Februar offerede jeg Hans Kongl. Maytt. samt
Hans Kongl. Hoyhed Printz Friderich den orationem pane
gyricam, som jeg d. 11 Dec. 1695 holte in auditorio til
Hans Kongl. Hoyheds og Printzesse Lovises Bilager.
d. 6 April. En Mandag Formiddag Klocken halfgaaen Ni blef
min Kiæreste forløst med en Søn (laudabit anima mea Do
minum). d. 8 April blef min lille Søn døbt i V. Fr. Kirke
af Mag. Joh. Ad. Borneman og kaldet Christopher.
Mand-Fadderne vare :
Geheime-Raad Moth.
Etats-Raad Schøller.
Justits-Raad Rømer.
Qvind-Fadderne :
Frue Anna Margrete Braem, Etats-Raad Bartholins.
Frue Anne Kirstine, Landsdommer Ehms.
d. 14 Apr. var jeg hos Hans Kongl. Maytt samt Hans Kongl.
Hoyhed og Printzessen, at levere dennem Programma til
Hans Maytts Fødselsdag.
d. 11 Junii blef jeg efter samtlige Professorum vota eligerit til
at være Rector universitatis endnu i dette Aar, og at con
tinuere Rectoratum.
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d. 27 Sept. var jeg hos Hans Kongl. Maytt at offerere hannem
Museum Regium eller Hans Majtts: Kunst-Kammers beskri
velse, som nu til trycken var fuldfærdighet.
d. 30 Sept. var (jeg hos Hans Kongl. Hovhed Printz Friderich
at offerere hannem et Exemplar af samme Kunst-Kammers
beskrivelse.
d. 25 Nov. disputerede jeg publice de Vermibus et insectis
Respondente Johanne Winslov.
Anno 1697 d. 14 April var jeg hos Hans Kongl. May!1 , sampt
Cron-Printzen og Printz Willem, at offerere dennem programma til Hans Maygl Fødsels dag.
d. 15 April holte jeg oration paa Auditorio Superiore til Hans
Kongl. Maytts Fødselsdag udi Printz Willcms Nærværelse.
d. 3 Junii resignerede jeg Rectoratum Academiæ i Vor Frue
Kirke med de sædvanlige Ceremoniis. Oratio var de mutata
terræ superficie. Doet. Joh. Wandalinus SS. Theol. Pro
fessor antog Rectoratum igien, efterat jeg integro biennio
hafde beholt Rectoratum in A*cademia.
d. 22 Junii promoverede jeg Johannem Jacobi Woyt ElbingaBorussum in Doctorem Medicinæ. Disputatio var De Chylificatione.
d. 29 Octob. fremskickede Chur-Førsten af Brandenburg mig
en Foræring paa 100 Ducater for et Exemplar af Descriptione Musei Regii, jeg hannem for nogen tiid siden hafde
tilskicket.
Anno 1698. fremskickede Fyrsterne af Wolffenbiittel mig en
Foræring af giort Sølv paa 144 Lod, nemlig 6 Sølf-beggere,
2 Lyse-Stager med Sax og tilhørende Skuffe, 2 Saltkar, en
Skaal med et Laag for et Exemplar af descriptione Musei
Regii, som jeg dennem hafde tilskicket.
d. 30 Martii fremskickede Førsten af Anhalt mig et forgyldt
Sølv-begger paa 34 lod for et exemplar af Descriptione
Musei Regii, som jeg hafde hannem offereret.
d. 12 Maji blev min Kiæreste forløst med en Søn om Eftermid
dagen imellem 5 og 6 (Halleluja lover Herren). Den 15
Maji blef min lille Søn døbt i Vor Frue Kirke af Mag.
Joh. Dorscheo, og blef hånd kaldet Johan Adolph.
Mand-Fadderne vare:
Conferentz-Raad Willum Worm.
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d.

d.

d.

d.

Cammer-Raad Klotachen.
Assessor Christian Scavenius.
Qvinde-Fadderne:
Frue Margrethe Sophie, Justitz-Raad Vindings.
Frue Johanne Marie Dobbelsteen, Borgemester Al
bert Bartholins.
18 Maji døde min Hierte allerkiereste Hustru af en hidsig
Feber, 4 Dage efter at hun var forløst. Jeg kommer til
hende, hun kommer ey til mig.
6 Junii Blef min Sal. Hustru begravet i V. Fr. Kirke, om
Aftenen Kl. halfgaaen 6, og parenterede Mag. Joh. Dorschæus
over hende.
30 Sept. Fremskickede Keyser Leopoldus mig en Guld-Kiæde
paa 100 Ducater med hans effigie udi en Guld-Medaille
for et Exemplar af Descriptione Musei Regii, som jeg for
leden Aar hannem havde tilskicket.
2 Octob. Besckickede Hans Kongl. Maytt mig allernaadigst
til at være Titulair Justitz-Raad.
Saa viit gaaer det, som den Sal. Mand om sit
Levnet har antegnet.

Den 29de Martii 1699 stod hans Brøllup i hans eget Huus
med Velædle og Velb. Frue Anne Tistorf, SI. Justitz-Secreterer Thomæ Bartholini hans Enke, og bleve de efter sær
Kongel. Bevilling copulerede af M. Joh. Dorschæo. De
levede et meget kiærligt og ønskeligt Egteskab sammen 2
Aar, 2 Maaneder, 2 Uger og 2 Dage.
d. 14 Junii 1701 reiste han hiem fraGientotTt (hvor han nogen
tiid siden Pintze-Aften med Frue og nogle sine Børn og
Venner havde opholdet sig) angreben af en hidsig Feber,
og døde derefter imellem Fredag og Løverdagen om Natten
Kl. 1 qvarteer til Eet.
d. 20 Juni blev den SI. Mand bisat i Capellet i vor Frue
Kirke.
Hafniæ d. 25 Junii 1701.
Sit animæ sanctissimæ æternum bene,
raptim addidit filiorum b. Domini Jnformator mæstisimus.
J. Halling.
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d. 13 Julii blev Sal. Justitz-Raad Holger Jacobsens, begraven
om Aftenen Kl. 5, og parenterede Mag. Laurids Hylling
over hannem meget berømmeligen ex Ps. 4, v. 4. Vider
det dog, at Herren haver skildt en from til sig.
d. 14 Sensimus tandem in similem morbi charybdin incidisse
Dominam Annam Tistorfiam Beatissimi Heri relictam viduam, hvorfor hun heftig angreben blev berettet om af
tenen af modo laudato Mag. Hyllingio.
d. 16 Julii hor. 8 vesp. blev hun forløst med en liden Daatter,
som Kl. 10 til 11 blef hiemmedøbt af Mag. Hylling i Prov
stens Dorschæi Fraværelse (til Biskop Anchersens Begra
velse i Ribe) og kaldet efter hendes Sal. Fader og hans
forrige Hustru: Oligera Anna Margrete. Hidindtil havei
Herren hiulpet.
d. 25 Julii blef fornefi^ lille Daatters hiemmedaab confirmerel
i V. F. Kirke af Provsten M. Joh. Dorschæo.
Mand-Faddere:
Assessor Henrich Hoyer
Professor Hr. Christen Worm.
Jacob Jacobæus Frater.
Qvindfadderne:
Frue Druide Margrete Tistorph, Assess. Hoyers.
Frue Drude Cathrina Foss, Professor Ole Worms.
d. 1 Aug. Kl. 3 efterm. døde SI. Oligera Anna Margrete Jacobæa. Gud give hende en glædel. Opstandelse, d. 6
Aug. blef hun begraven i V. F. Kirke. Soli Deo Gloria.
Anno 1681 d. 19 Septemb. holdtes D. Holger Jacobæi Bryllup
med Velædle og Velb. Jomfru Anne Margrete Bartholin,
som var den lærde D. Thomæ Bartholin hans mellemste
Daatter. Deres Børn vare:
1. Jacob Jacobæus, føed i Kiøbenhafn i den afbrændte D.
Buchwalts Residentz paa Vor Frue Kirke-gaard 1683 d. 4
Junii h. 1. Hånd blev kaldet til Sogne-Præst i Faxe 1710
ved Paaske-tider, siden creeret til Provst i Faxe-Herred.
2. Else Jacobæa er føed A° 1684 d. 4 Sept. -J3. Thomas Jacobæus føed sammesteds 1689 d. 8 Sept. Døde
i Kiøbenhavn 1710.
4. Anne Jacobæa føed ibid. 1690 d. 8 Sept. f 1695.
5. Matthias Jacobæus føed ibid. 1692 d. 12 Januar mellem 8
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og 9 ante merid. Hand døde paa Sorøe 1705, hvor han
freqventerede den Kongl. Skole.
6. Caspar Jacobæus er føed i Residentzen, som er afbrændt
for Assessor Hans Gram, 1694 d. 7 Oct., døde paa Boring
holm hos Hl Poscolan 1730.
7. Christopher .Jacobæus er føed i dito residentz 1696 d. 6
April h. 9 dimid. ordineret til Sognepræst i Slagslund og
Gangløse A?. 1727 mense Aprili.
8. Johannes Adolphus Jacobæus føed 1698 12Maji, kom hiem
fra Engelland efter 5 Aars Reyse 1726. følgende Aar
reyste hand ud igien: post 4 annos redux factus est 1730
Medicinæ Licentiatus. Efter ham døde deres Moder Vel
ædle og Velb. Frue Justitz-Raads Anne Margrete Bartholin
1698 d. 18 Maji.
Hæc sunt, qvæ in gratiam amici longe desideratiss.
Dni Ch. Jac. annectenda voluit, ex tugurio Amagriensi 1730
d. 18 Julii
Servus ad quodvis obsequii genus
promptiss.
Joachimus Halling.

250

Breve fra Steph. Joh. Stephanios til 0. Woriu.
Meddelte af Bibliotheksassistent C. Weeke.

Disse Breve, som Gram har kjendt, men som han uvist af
hvilken Grund undlod at optage i Udgaven af O. Wormii Epistolæ, meddeles her efter Originalerne i det Kgl. Bibi. (GI.
Kgl. Saml. Nr. 3119 d. 4t0).

1.
Salutem et incolumitatem a Deo ter Opt. Max. perpetuam!
Clarissime Dn. Doctor Wormi, Moecenas et favtor hono
rande, transmitto in praesentia, qvod superioribus literis promi
seram Carmen1). Triviale illud est, durum, coactumqve; nulla
Venus, nec venae nativus fluor in eo elucescit. Non etenim
mare verborum, in qvo ne gutta mentis esset, effundere, sed
patriae felicitati utcunqve litare animus fuit. Et qvid multis?
Animadverto, inqvit Plinius Junior in Panegyrico, Deos ipsos
non tam accuratis adorantium precibus, qvam innocentia et
sanctitate laetari; gratioremqve existimari, qvi delubris eorum
puram castamqve mentem, qvam qvi meditatum carmen intu
lerit. Imo, mola salsa litat, qvi thura non habet. Utinam tu
aurei operis tui purpurae hanc qvoqve laciniam assuere velis;
is unicus esset laboris mei, si qvid laboris impendi, fructus.
x) Dette »Carmen*, der overskrives: »Acclamatio qva sagacissimos Antiqvitatis indagatores........ gratulatur Steph. Joh. f. Stephanius« og er
dateret »Slangendorphii, VII Cal. Maii 1626«, findes vedlagt Brevet; det
bestaaer af 25 Disticha og skulde pryde de af Worm i Octbr. 1626 ud
givne »Fasti danici«, hvor imidlertid kun de sidste 13 Disticha fik Plads.
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Si post festum venerit, poteris ad me per hunc ipsum tabella
rium remittere. Vale Vir Clarissime, et me ama, qui te aeternum.
Slangendorphii, VII Cal. Maii 1626. Rev. T. officiose devinctus.

Stephanus Johannis f.
2.

Salutem a Deo Opt. Max. perpetuam!
Clarissime Dn. D. Wormi, Moecenas et Favtor honorande,
cum non ita pridem cursim revolverem qvicqvid illud fuit Car
minis, qvod ad te iamdudum transmiseram, annectendum sci
licet Operi tuo in lucem propediem prodituro; incidi forte
prope finem in Distichon qvoddam, qvod mihi vehementer
displicebat:
Tempora qvae messor, qvae curvus arator haberet,
Hoc qvibat imbellis indice nosse puer.
Prior enim ipsius Virgilii est ex Ecloga Ili Bucolicorum;
alter nimis durus ac vntQftoXixoc', ut et to qvibat, ni fallor,
primam productam habet.
Si itaqve operas Typographicae
volumini ipsi extremam manum nondum imposuerunt, vellem
id ipsum Distichon expungeres, et si qvid praeterea virgula
censoria dignum occurat, candide admoneres. Vale Vir Am
plissime, et ignosce importunitati meae, et me ama, qvi te amat
ac veneratur aeternum. Roeschildiae. D. 17 Maii 1626.
Rever. T. addict.
Stephanus Johannis f.
3.
Salutem et felicitatem a Domino N. I. C!
Amplissime Vir, Domine et Amice reverenter colende, Ve
niam, uti spero, mihi dabis, qvod in alieno qvidem a me ne
gotio, sed cui tamen nonnihil favoris debeo, molestus tibi esse
non verear, alias occupatissimo. Aderit vobis propediem Vir
singulari Virtute et Eruditione praeditus Sveno Bechmannus,
qvi hactenus Nobilissimis liberis Clavdii Daa a Studiis fuit.
Huic spes affulsit non exigua functionis Ecclesiasticae prope
arcem Regiam Drachsholmensem nunc vacantis. Sed qvum
penes te esse, tuaqve in manu situm inavdiverit, ut ad munus
hoc admittatur, vel seqvius; pro tuo etiam benevolo consensu
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impetrando, meam qvalemcunqve sibi tribui voluit commenda
tionem. Peramanter igitur et officiose rogo, velis te dicto Do
mino Svenoni faventem praebere; qvo et voto ac desiderio suo
satisfactum, et mea intercessione se nonnihil iuvatum, aliqvando
gavdeat et glorietur. Id ego pro magno beneficio habebo,
qvod qvidem omni studio, et animi grati benevolentia nunqvam
non conabor demereri.
De Libris ad te non ita pridem transmissis velim me
certiorem facias, an redditi sint tibi, nec ne. Havd etenim
levem iacturam facerem, si perirent tam bonae notae Scriptores.
Bene ac feliciter Vale atqve Salve, Amicorum optime, cum
uxore dilectissima, liberisqve dulcissimis, divinae profectioni
aeternum commendatus. Sorae, Die 20 Septembr. 1630.
Tuus omni adfectu et officio
Stephanus Johannis Stephanius

4.
XalQtiv, tyiaCvtiv, IvTiQuTitiv.

Clarissime Dn. Doctor, Affinis et Amice plurimum hono
rande, qvum ante triennium insignem liberalitatem tuam ex
pertus sit hortus meus; denuo tibi ejusdem nomine supplicare
non dubitavi. Summa petitionis haec est, ut semina variorum
florum mihi larga manu suppedites, qvibus vacuas areolas ex
ornem, et amissum hybernis mensibus decus, faciemqve fri
goris iniuria dehonestatam, pulvinis nostris utcunqve restituam,
inprimis velim nonnihil seminis Amaranthi purpurei, cujus
inopia vehementer laboro, mecum communices. Rariorum vero
plantarum semina non admodum desidero; qvod sciam non
adeo forte magnam eorum tibi suppetere copiam, avt saltem
magno tibi constare. Redhostimenti loco promittit hortus meus
sponsae tuae corollam, si qvando ad nos invisere contigerit.
Vale vir clarissime, et ignosce horto, ignosce domino horti
toties apud te frontem deponenti! Sorae, a. d. 19 Martii 1639.
Observantissimus tui
Vide ne umbilicum Veneris libi eri
piat Botanicus noster Burserus, qvi et
Stephanus Johannis
ipse forte horto tuo insidias parat; ut
Stephanius
hoc per jocum addam.
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5.
Excellentissime Dn. Doctor Wormi Affinis
et Amice debita observantia colende,
Ne multis te detineam, Consul Kalundburgensis, Vir magni
nominis, summæ prudentiae, et spectatae inter cives suos avtoritatis, Petrus Andreae, totus nunc in eo est, ut post qvatuor
annorum solitudinem ac viduitatem de nova utriusqve fortunae
socia sibi prospiciat. Qvum vero multa fando inavdiverit de
pietate, probitate et pudicitia lectissimae Virginis, IngerthæMargaretae, filiae D. Matthiae, tv paxaqrrov. Episcopi qvondam
Lundensis, et Soceri tui; hanc unicam thoro ac thalamo suo,
sed mente et voto tantum, destinavit. Inprimis quia te Tu
torem ejusdem virginis esse comperit, et Amicitiae nostræ fama
ad ipsum qvoqve diffusa ac disseminata sit; me proxeneta et
parario in hoc negotio uti voluit, teqve ante omnes, ea qva
par est reverentia et honore, compellandum duxit. Qvocirca per
amicitiam te nostram rogo atqve obsecro, ut qvid facto opus
sit, nos qvamprimum edoceas; an mentem puellæ per te prius
consulendam existimes, an vero matrimonii hujus postulationem
propria Consulis voce peragendam censeas? Verum, ut ut sit,
tuum est, qvod speramus et optamus, negotium hoc, qvantum
in te est, non impedire, sed potius juvare ac promovere, si
modo successum aliqvem præsagias. Sin minus, velim hæc
alto silentio apud te obsignata maneant, ne in vulgus emanet,
tantum virum repulsam tulisse, qvi nullius non virginis, qvamlibet egregiæ, conjugio dignus est. Deus Opt. Max. consilia
nobis utrinqve suggerat optima et salutaria! Mentem avtem et
voluntatem hac de re tuam mihi prima qvaqve occasione ut
aperias, enixe abs te contendo.
Huad ellerfi de Stycker er anlangendifi, som ieg skreff
sidste gang om, ieg gierne vilde haffue skaaren; och ieg for
nemmer, at de ere dyrere udi Træ end udi Tin; da er min
gandske venlig Bøn och begiering, at Clariss. Dominus Affinis vilde
lade kalde Formsnideren til sig, och lade hannem vide, at ieg
vilde haffue dem skaaren udi Tin, men smuck næt och reen,
och for beste kiøb mugligt var. Och. at hånd vilde trycke dem
paa Papir naar de ere færdige; saa skal ieg slrax erlegge
pengene. Jeg haffuer skreffuit til D. Jacob om den Bog, som
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Sistri figura staar udi1), huilchen hand haffuer loffuet met det
første at communicere; at F'ormsnideren maatte och faa den at
skære udi Tin och ieg maatte faa den med det første; thi ieg
kand intet fare fort in describendis Notis, førend ieg faar de
Figurer. Ignoscas mihi quæso, Chariss. Affinis, qvod tantam
tibi molestiam exhibeam, etiam nunc in adversa valetudine tua,
ex qua ut propediem cum Bono Deo convalescas, summa vo
torum meorum est. Vale. Soræ,
Ad d. 6 Septembr. 1641.
Tuus omni affectu et officio

Stephanus Johannis Stephanius.
6.

Excellentissime Domine D. Wormi, Affinis et Amice
plurimum honorande,
Qvæ reliqvæ etiamnum erant, tam commoda mittendi
emergente occasione, nolui penes me diutius detinere Figuras
Runicas. Remitto avtem debita cum gratiarum actione, qvas
juxta mecum seqvutura exolvet posteritas. Superant duntaxat
binæ adhuc, Saxonis nomen ostentantes, qvibus locus erit in
Prolegomenis, ubi de isto agendum nobis erit. Certe intra
mensem unum avt alterum publicam lucem aspiciet totum Opus,
modo Deus furorem Svecorum comprimere propitius voluerit.
Carmen tuum anxie desidero. Qvod si illic commoretur Willichius, pervelim avtor sis, ut carmine exornet recentem hanc
florentissimi Historici Editionem. Dignare me, qvæso, literis
tuis, qvarum vix ulterius ferre possum desiderium. Vale, et
omnino per hunc convictorem meum, Virum Doctissimum, M,
Ericum Pontoppidanum, rescribe, si me amas. Soræ, Die 15
Aprilis, 1644. Tui observantissimus
Stephanus Johannis Stephanius.

7.
Excellentissime Domine D. Wormi, Affinis et Amice
plurimum honorande,
Qvod de Alfrico monuisti, gratissimum fuit. Ejus tamen
et ego ipse in Prolegomenis mentionem injeci, ex Joannis Balæi
‘) cti. Wormii Epistolæ p. 212.

cfr. p. 215.
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Centuriis, ubi eum Archiepiscopum Cantuariensem facit, et flo
ruisse scribit circa A. C. 1006. Sed vehementer hallucinatur
Nobilissimus Spelmannus, dum in Saxonem nostrum Prologum
scripsisse eum contendit, qvod plane non admittit ætas utriusqve;
ut tu recte calculum posuisti. Qvare maximopere abs te peto,
ut Spelmanni Decreta Britannica ad qvatridui spatium mecum
communices, deferendaqve ad me committas communi Affini
nostro M. Bjornoni, qvem illic etiamnum hærere puto; verum
brevi domuitionem parare avdio. Feceris hac in parte rem
mihi longe gratissimam, qvam nullo non officiorum genere vicissim demereri conabor. Bene Vale. Soræ, a. d. 6 Octobris,
Anno Messiæ 1644. Tui observantissimus
Stephanus Johannis Stephanius.

8.

Salutem et rerum omnium a Deo Opt. Max.
felicitatem ac prosperitatem perpetuam!

Excellentissime Domine D. Wormi, Affinis et Amice plurimum
honorande, Ælfricum illum, cognomento Grammaticum, neqve
scripsisse, neqve scribere potuisse Prologum in Saxonem no
strum, tam certum est, qvam qvod certissimum. Præter alia
momenta, qvæ recensere non est operæ pretium, repugnat inprimis ætas, qva claruit uterqve scriptor. Ille etenim, teste
Balæo et ipso Spelmanno, in fata concessit Anno Christi 1006;
hic vero noster, ducentis post tribus annis, Anno videlicet
1203, summum obiit diem.
Qvomodo igitur is Prologum
scripsit in Historiam, qvæ tum temporis in rerum natura nuspiam exstabat? Nam in dimidiatis istis verbis, qvæ ad oram
interiorem Codicis Spelmanniani exstant, nullum plane subsi
dium; qvippe qvæ non de Saxone Grammatico, sed de Saxonica
Grammatica, qvam scripsisse Ælfricum hunc ipsum Balæus
testatur, intelligenda sunt. Qva de re plenius me in Prolegomenis meis ad Notas Saxonis egisse, propediem, &vv Qty, vi
debis. Interim Codicem tuum amplissima cum gratiarum ac
tione remitto. Vellem pluribus tecum confabulari; sed aliæ
occupationes, ne dicam, animi perturbationes, ob infelicem illam
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Svecorum navalem victoriam, neqvaqvam inpræsens permit
tunt. Vale. Sorae, labora, a. d. 24 Octobris Anno Messiae
1644. Tui observantissimus

Stephanus Johannis Stephanius.
Under Udskriften:

Her hoB een stor Bog in Folio.

91).
Excellentissime Domine D. Wormi, Affinis et Amice
sincera benevolentia conjunctissime,
Efftersom ieg talede med Eder, der ieg nu nyligen var
hoB Eder, om mit Stipendio Historico; och effterad ieg haffde
forspurt mig hoB Peder HanBen Renteskriffuer, som giffuer
Pengene ud, om der var Penge at bekomme; och hånd da
nectede det; erfarede ieg siden aff andre got Folck, som vel
viste god Beskeden der om, at der var Penge nock. MenB Jeg
kunde icke bie och fortøffue saa lenge der i Byen, at Jeg kunde
anholde hoB Rentemesterne om nogle. Huorfor min inderlig
Tro och tillid er til Eder, som til min heste fortrode Gode
Wen, at J vilde vel giøre, och tale med Steen Beck paa mine
vegne, och iffrigen hoB hannem anholde, at ieg maatte be
komme nogle Penge paa Renteriet, enten 300 eller 400 RigB
Daler. Thi min Restants til den 5 Novembris nu sidst forleden,
var 900 RigB daler. Kiere Domine AfFinis, giører nu ederB største
flid der til, at ieg maatte bekomme nogle Penge, synderlig de
400. Och dersom der nu icke er penge, at ieg da maatte be
komme aff de første der bliffuer at faae. Huorom ieg bad
gierne, at jeg maatte bekomme nogen God Suar fra Eder
med dette Bud; saa och om J haffuer talt med D. ThomeB2)
paa mine Wegne om hanB Penge, och huad hånd suarede.
Och for GudB skyld holder mig icke det til onde, at ieg saa
dristelig biuder offuer Eder.

l) Udskriften paa dette og de folgende Breve angiver Worms Bolig »paa
vor Frue Kirckegaard nest op til Studii Gaarden.«
’) Thomas Bartholin (?).
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Simul ignosce, qvod vernacula te compellem, gravissimis
occupationibus et tabellarii festinatione circumventus. Vale op
time Amicorum, et me, ut soles, ama. Sorae, Die 23 Novembr.
1647. Tui observantiss.
Stephanus Johannis Stephanius.

io1).
Excellentissime Domine Doctor Wormi, Affinis et Amice
dilectissime,
Sender Jeg eder Resten aff’ de gamle penge, huilke Jeg
haffuer paa det allerflittigste offuerseet, det allermeste mig
mueligt var, och Jeg i nogen maade kunde conjecturere, och
ellers vist asseqvere, thi Jeg haffde ingen anden subsidia eller
Boger till hielp, Jeg kand eder forsichre, at med min villie er
der iche bleffuen en penge borte, men forhaabis at de ere der
huer och een, Jeg fremsender tuende smaa Esker vdi en an
den stör Indslutted; vdi den eene er Nummi Graeci, i den an
den Nummi Latini, som Zedelne, som ligger offuen udi, vdviser; men J posen ere de penge, som Jeg iche haffuer kund
laeset, Jeg vili videre, nest Guds hielp, med det forste enten
schriffue eder till, eller tale med eder om dem, thi budet haster
nu saa meget. Ergo Vale, Affinis dilectissime et me ama,
Sorae den 25 Martii 1648.
T.

Stephanus Johannis Stephanius

11.

Excellentissime Domine D. Wormi, Affinis et Amice
plurimum honorande,
Endog Jeg var noget Suag aff Nephriticis doloribus, som
udi dette suare veirlig och Storm haffuer hart angrcbet mig,
saa ieg neppelig haffde styrcke til at skriffue dette lille Breff
til Eder; dog kunde Jeg icke lade det, at ieg jo med dette
Bud skulle Eder eet Ord eller to tilbiude; synderlig der om;
at effterßom J saa megit venligen skreff mig sidstegang och
*) Kun Underskriften og Udskriften med Stephanii Haand.
Danske Samlinger.

III.
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giorde mig icke een ringe fortrøstning, at ieg snart skulde nyde
noget aff min Besoldning; da var ieg venligen begierendiß at
vide, om Dominus Doctor haffde fornummet noget der til, eller hørt
noget aff Her Statholder1), om der kom penge snart, och om
ieg skulde faa nogen der aff. thi J skreff saa megit trøstelig,
at brevi Jupiter avreo imbre deplueret in sinum meum etc.
Gud hand hielpe mig naadeligen der til. thi ieg er i stor besuæring. Rand Dominus Doctor ellerß per occasionem komme
Her Statholder i tale, da maa hand vel klage hannem min
megit besuærlig tilstand. Nu vil icke min suaghed tilstæde at
skriffue meer.
Vale igitur et Salve plurimum, Affinis omnium optime, et
me, ut soles, ama. Soræ Die 29 Octobris 1649.
Tui observantissimus
Jeg forventer vist eet Ord tilbage igien.

Stephanus Johannis
Stephanius.

12.

Excellentissime Domine D. Wormi, Affinis et Amice
plurimum honorande,
Jeg haffde for nogen tid siden contrahered med Jørgen
Holst at trycke min Historiam Christiani III. Men efftersom at
der bleff nogen Forhindring der udi giort, formedelst at vor
Typographus vilde haffue Pengene halffue for ud, och det kunde
icke aff sted kommiß; da nødifi Jeg til at sende den ud til
Eder; gandske venligen och kierligen ombedendiß, at J for
voriß Wenskabß skyld, saa och boni publici cavsa, vilde vel
giøre och befodre den til Trycken hoß Eder, enten hoß Jochum
Moltken, eller och hoß Martzan. Thi J veed vel selff at der
ligger mig mact paa, at den kand snart bliffue tryckt. Men
huorlediß med Trycken skal handliß, haffuer Jeg serdeliß giort
een Memorial om, som Jeg och herhoß fremsender2). Jeg
vilde vel gierne, at de vilde lade forlegge den her paa Steddet,
at Jeg kunde selff corrigere den; och hand haffuer och gode
Ny Typos der til. Jeg bad gierne, J vilde læfie den igiennem,
och admonere mig, huiß J siuntiß fornøden at være. Jtem, at
D Joachim Gersdorf.
*) Denne »Memorial« findes ikke ved Brevet.
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J vilde giøre mig eet Carmen til ære for udi, som J haffuer
loffuet mig; och tillige bede D. Casparum Bartholinum, sampt
M. Vitum Beringium, at de och vilde giøre mig noget til ære*
Jeg haffuer været megit siug och SengeliggendiB aff calculo
Vesicæ, huilcken Jeg excernerede och løfide den 10 Januarii,
saa stor som leddet aff een Finger. Jeg haffde aldrig troed at
ieg skulde skreffuet Eder meere til effter den dag. Gud hielpe
mig fremdeliB. Kiere lader mig vide, om Her Statholder haffuer
intet siden talt om mig, och om der er ingen Forhaabning om
Penge paa Renteriet.
Jeg vilde och gierne vide, huor wiit det var kommen med
Chronologia Svaningii nostri. Jeg er saa forkommen aff Siugdommen, at ieg neppeligen kand skriffue det ieg vilde. For
alting bad ieg gierne, at ieg med eet Ord eller to maatte faa
at vide, om mit Exemplar var Eder til troer Hende leffuered.
Vale Affinis diiectissime, cum omnibus Tuis, felicissime. Soræ,
Die 23 Januarii 1650. Tui observantissimus

Stephanus Johannis Stephanius.
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Smaastykker.
1.
2de Aktstykker om Drikkeglas til Christian den 4des
Kroningsheitid.
Meddelte efter Originalerne i Indenrigsministeriets Archiv ved A. Petersen.
At de her omtalte Glas vare bestilte i Anledning af den forestaaende
Kroning, anføres ved Udgiftsposten til Slotsskriver Saxe Andersen i Regn
skabet for Silkeborg Lehn pro 1596.
Leborius Threbing, der nævnes i Andersens Qvittering, er muligen den
Glasbrænder, Frederik d. 2den havde indkaldt fra Hessen for at bruge i
Nørre-Jylland, og som omtales i et Kongebrev af 10 April 1585 (vide
Sjæll. Tegn.)
_____________

Christian thendt fierde medt Gudtz Naade Danmarckis, Nor
gis, Vendis och Gottis wduolde Roning.
Wor gunst thillforn, wiid, att epthersom wy Naadig3 haffue
Ladett Bestille thiuffue thuBind dricke glaB hoes glaBbrenderne
wiid Rye Och OB Elskll Manderup ParBberg, wor Mandt, Raadt,
hoffmester och Embitzmandt paa wortt Slott Skanderborg, Som
Samme glafi paa wore wegne haffuer ladett Bestille, wdj Andre
attschillige maade haffuer pendingis vdgifft paa wore wegne,
Tha Bede wy theg och wille, att, Naar thu her medt besøgis, thu
tha paa wore wegne Bethaller forle Glarbrendere forB£ Anthall
glas epther thend forthingning, Som Slottzschriffueren paa
forB? wortt Slott Skanderborg wdj for^? Manderup ParBbergis
frauerelBe medt thenno? ther om giortt haffuer, huilckidt thu
Siiden Saaledis thill thitt Regenschab haffuer att lade Jndføre.
Ther medt skeer wor wilge. Befallendis theg Gudt. Schreffuitt paa wortt Slott Kiøpnehaffn thendt 25 Junij Anno 1596.
Wnder wortt Sigfcl.
Høybe^ wor Aller Naadig^ Vduolde herre, Printz Och
Ronings thillforordnede Regierings Raadt.
Christian FriiB.
Sten Brahe.
Manderup Parsberg.
egen handt.
Egen handt.
egen handt.
Jacob Seffeldtt.
Egen handtt.
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Udskrift: Oß ElskK Erlüg och welbiurdig Frantz Randtzow, wor Mandt, thienner och Embitzmandt paa wortt Slott
Silckeborg.
(Bilag ved Silkeborg Lehnsregnskab for 1596).

II.

Jeg Saxe Anderßenn, Slodtzschriffuer paa Skanderborig, Gier
witterligt adt haffue paa Kon. Maytz. Min Naadigste herres
wegne Annammedt och Oppeboredt Aff Eriig och welbiurdig
Mandt Frandtz Rantzow thill Redingsdorff, heffuidtzmandt;’paa
Silckeborig Tho hundrede och halluff Sextende gode daher Och
thre ß lubs, Som ieg haffuer giffuedt Leborius Threbing, Glarbrender, Boendes for Skanderborig, for xxjm drycke Glas, Som
handt haffuer giordt Och Brendt wdj Ryeschouff thill Kon.
Maytz. behoff, Jthem er och wdj forschreffne Summa Pendinge
Jndregnedt fire daher och thre ß lubs, Som Jeg haffuer giffuedt
for Samme Glas adt Jndbinde Vdj halm, Saa och halluff hor
tende daher, Som ieg haffuer Giffuedt thill wogen Leye for
Samme Glas Adt wdfere till Aarhus Minde. Huilcke forsche
ijc xvj daher iij ß lubs Jeg will haffue forsche Frandtz Randtzow paa heybemeltte Kon. Maytz Vegne wdj alle Maade for
quiteredt. Thill Vindeßbyrdt haffuer Jeg thregt mitt Singnette
her Neden fore Och medt egen haandt Vndeschreffuet.
Datum Skanderborig thendt 27 Septembris Anno 1596.
Saxe Anderßen
L. S.
Medt eig? Haandt.
(Bilag ved Silkeborg Lehnsregnskab for 1596).

2.
Et Bidrag til Roskilde Domkirkes Historie.
Meddelt af A. Petersen.
bette Aktstykke aftrykkes efter en vidimeret Copi i Ministeriernes Archiv.

Meenige Canonici i Roschilds Capitul Giere hermed wit
terligt, At, effterßom sidste Krigs besuerlighed haffuer foraarßaget stoer mangel baade hos Dom Kirchen oc Duebredre
Kloster der med at Fienden haffde til sig Annammet baade
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Dom Kirchens och Duebrødris Indkomst udj to Gandsche Aar,
huor paa fuldte mißvext det tredie Aar, da och saare lidet
vaar ßaaet, da haffuer wj aff høybetrengende Fornødenhed
maat optage aff Domscholens hoffuidstole, een deel til at erlegge til Duebrødre Tusinde slette daler, ßom Dom Kirchen
udj mange Aar haffuer værit schyldig til for11® Duebrødre Paa
det Liffs-Føde til Fattige Scholebørn, ßom ellers intet i Fejde
tiden haffde at leffue aff, Før diße penge Kunde bringis til
Weje, en deel at betale Kirche- och Schole-Tiennere deris
Løn end oc til Salvegvarde-penge for Dom Kirchen oc de
Kongl. Begraffuelser, at de ey schulle berøffuis oc forderffuis,
och ellers til Anden Dom-Kirchens oc Dom-Scholens w-forbjgengelig biugning oc fornødenhed; Saa at vj paa Dom-Kirchens wejgne ere Schyldige til Dom-Scholen udj Een ßum tre
tusinde otte-hundrede oc halff-fierdesinds tiuffue daler Mønt,
aff huilche 3870 dr M. wj loffuer for oß oc vore effterkommere Canonicis i Roschilds Capitul aff Dom-Kirchens Ind
komst at lade erlegge til Rectorem Scholæ to hundrede
to oc trediue Sldr. en # dansche Rente penge Til den
11 Jun. 1667 Førstkommendis Och siden Aarligen til bemelte tid med lige ßamme Rentes ßum Nemlig 232 dr.
1 $ dansche at fortfare ald dend stund, Dom Kirchen forschreffne Domscholens Capital paa Rente beholder, Saaledis
at Domscholen aff os oc wore Effter Kommere forbe Ca
pital oc dends Rente, ßom aff Dom Kirchens indkomst schal
betalis, Schal were uden Schade i alle maade. At alt dette
forsche opricteligen schal holdis och troligen effterkommis,
bekreffter vj dett med vor Capituls indsegl oc befaler Nota
rium Capituli Jens Frandsøn Trøjel til Witterlighed at underschriffue.
Forrettid paa Roschildß Capituls huuß d. 11 Decembr. 1665.
Jens Frandzøn Trøjel
L. S.
Capitul. Notarius.

Dette at wære en rictig Copie aff originalen widner wi
underschreffne med Egne hænder.
Eskill Lauridtzøn Dalhus.
P. Schade.
m. p.
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3.
Fortegnelse over hvad Prof. Jens Bircherods Hustru bragte
i hans Hus af Guld og Sølv.
Meddelt af N. Jacobsen.
Ved Siden af de flere Optegnelser, vi have, om hvad Adelen har eiet af
Guld og Sølv, fortjener denne Fortegnelse fra et borgerligt Hus at bevares,
Jens Bircherod, Professor fra 1658 ved Universitetet i Kiøbenhavn, fik dette
Indbo, da han anden Gang giftede sig med Karen Kohier; maaske var det
saa rigeligt, fordi hun kom fra en Bispegaard, da hun tidligere havde været
gift med Erik Pontoppidan, Biskop i Trondhjem. Fortegnelsen anføres efter
Konsistoriets Dom-Kopibog Nr. 2, hvor den findes indført ved den senere
Skiftebehandling af Boet.

Fortegnelse paa hvis som min ædelste og allerkierrigste Hu
strue Karen Koiler indførte udi mit huus, effter at hun sig hafde
indlat med mig udi christeligt Echteskab den 17de Mai 1681.
1. Guld og Clenodier.
p
1 Guldkiede i Muurwerck weiede 24| Lod å 8 Rdl. . 196 » »
1
—
i ærtemønster weiede 12 Lod å 8 Rdl.
loddet og Arbeidsløn tilsammen............................. 102 » »
2 Guldarmbaand weiede tilsammen 28| Lod å 8 Rdl. 188 » »
1 Guld Ring med en Diamant ........ 100 » »
1
dito.............................................................. 80 » »
1 Guldsmycke med atskillige Diamanter....................... 100 » »
1 Zignet Ring af Guld weigde 3^ qvt................................ 7 » »
1 Guld Ring af Crants arbeide weigde 3 qvt. ...
43»
2 Guld Knapper og 1 Guld Sølle weigde 3 qvt. . .
5 » »
6 Guldknapper enhver j Ducat......................................... 24 » »
j Vechte demant Steen..................................................... 2 » »
j liden Guldsløffe med en liden demant........................... 2 » »
4 Smaa Gulddopper og j lidet Coral Armbaand . .
2 » »
20 Enkelte Rosennobler, 2 portugaløser og 1 støcke
Swerd Guld........................................................... 140 » »
Summa 962 3 »
2. Perler.
Echte Perler weigde 8 lod 3 qvt. og udi tallet 386
perler, loddet å 16 Rdl.......................................... 200 » »
j qvt. Smaaperler...............................
.
. . » 3 »

3. Sølf.
1 Forgylt Sølfkande weiede 119 lod 2 qvt. å 5
1 Hvid Sølfkande weiede 113 lod j qtin. a 3|

er. 98 6 8
er . 66 » 6
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9W %
1 Hvid Sølfkande weiede 112 lod å3| # . . . . 65 1
1 forgyldt Kande weiede 69 lodå 4 #.......................... 46 »
1 liden dito weiede 38 lod å 3|
...................... 22
»
1 huid Sølfkande weiede 112 lod å 3
. 56 »
1 dito weiede 63 J lod å 3 $....................................... 31 4
1 dito weiede 56 lod å 3
28 *
1 forgyldt pocal weiede 42 lod 3 qtin ä 4 | . . . 28 3
1 dito weiede 26 lod ä 4
.
17 2
1 dito weiede 16 lod ä 3^
9 3
1 forgyldt Sølfsaltkar weiede 22 lod ä 5
. 18 3
1 Sølff Koushen weiede 60 lod å 3|
35 »
1 Sølfsuckerbøsse weigde 32£ lod ä 3 $ 12 ß . . 20 »
2 Sølf Confectfade weigde 59 lod å 3 12 ß . . 36 5
12 ß . . 48 4
4 dito som er mindre weigde 78 å 3
4 Smaa Sølffade weigde 41 lod å 3 12 ß .
. . 25 3
12 hvide Sølfbegger weigde 120 lod ä 3
8 ß . . 78 «
12 forgyldte Sølfbegere weiede 84 lod å 4
. 56 »
1 Sølfpotte weiede 23 lod å 3 $................................... 11 »
2 Sølf Smørbricker weiede 17| lod ä 3
.
8 4
12 Sølfscheer weiede 38 lod å 3|
22 1
Siuf Sølfsheer weigde 22 lod å 3
11 *
j lidet Sølfbegger weigde 9 lod j qtin. å 3
.
4 3
Penge .
.
...............................
. . . . 300 «
Summa 1147 5
Kiøb. den 1 Juni Aar 1682.
Jens Birckerod.
Karen Kolier.
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4.
Mathias Moth i sit Studerekammer.
Meddelt af C hr. Bruun.
Efter en Afskrift af Langebek blandt hans Excerpter, Pakken Nr. 158.
At Moth dyrkede Digtekunsten er vel bekjendt (Se Nye Danske Magazin, V,
248 Af.). Om de her meddelte Vers end ikke røbe nogen stor Digteraand,
saa vidne de dog, fordringsløse som de ere, om denne Mands Glæd# over sin
boglige og videnskabelige Syssel, der var ligesaastor som hans Iver for at
hjelpe de unge dygtige Videnskabsmænd fremad.

Et lidet Vers, som fandtes udi
Geheimeraad Moths Bibliothek
efter hans Død, og skrevet med
hans egen Haand.
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Her i dette lille Kammer
Er jeg fri for larm og Klammer,
Her betænkes, hvad ieg er,
Hvad ieg veed, det prøves her.
Her omkring mig staaer Propheter,
Philosopher og Poeter,
Jøder, Græcher er mig nær
Jeg kun dog alene er.

Spør ieg een af disse Herrer,
Hver af dem mig villig lærer,
Tier ieg, de det og giør,
De kun taler, naar ieg spør.
Bort da Verden, lad mig være,
Her min Siel kand Viisdom lære,
Viisdom bedre er end Guld,
Verdens Skatter er kun Muld.
5.
To Breve fra Arne Magnussen.
Meddelt af C hr. Bruun.

Den Drikkevise, som Arne Magnussen meddeler Moth efter et Haandskrift fra Midten af det 16de Aarhundrede — hvilket omtales desværre ikke
— er allerede udgiven i to Varianter af Edélestand du Méril, Poésies popu
laires Latines du moyen age, Paris 1847, S. 205—207. Det er en tredie
Variant, som her udgives. Interessant er det, at Melodien medfølger. Pro
fessor Berggreen har godhedsfuldt omskrevet den. Brevet findes i den
Bøllingske Brevamling i det store kgl. Bibliothek.

Illustrissime atque Excellen
tissime
Dne Matthia Moth,
Mæcenas optime,
Sæpius, sed ubique incogitans et præter meam intentionem
in Excellentiam Tuam peccavi : nunc sciens volensque ea com
mitto, quibus ne Te offendam valde metuo. Carmen mitto,
barbarum plané ac inficetum, non Te Sapientissimo et sobrio
viro, sed bibone dignum. Illud in codice, centum et qvinqvaginta circiter annos antiqvo, musicis, uti hic, notulis distine-
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tum, nuper inveni. Cujus cum Te aliquando mentionem fecisse
meminerim, illud transmittere sustineo: alias id neutiqvam
ausurus. De cetero, si mea haec audacia Tibi minus placue
rit, risum (qvem ebriosi hujus, vel ebrium se simulantis
autoris nugae vel lusus Tibi forte movere poterunt) id facturum
spero, ut eapropter difficilius frontem contrahere possis. Vale,
Maecenas, cum omnibus Tuis, et porro fove
Excellentiae Tuae
Clientem humillimum
Scriptum in Islandia
Arnam Magnaeum.
mense Augusto anno Christi
1703.

Meum est propositum in taberna mori,
vinum est apponere sitienti ori,
usqve qvo cantaverint angelorum chori:
Deus sit propitius mihi1) potatori.
Potatores singuli omnes sunt benigni,
tam senes qvam juvenes: in aeterno igni
cruciantur rustici, qvi tam non sunt digni
ut bibisse noverint vinum bonum ligni.

Vinum super omnia bonum diligamus,
nam purgantur viscera dum vinum bibamus,
laetetur Ecclesia, cantantes gaudeamus,
qvi vivit in secula Te Deum laudamus.
Fertur ad convivium vinus vina vinum,
masculinum displicet atqve femininum,
sed in neutro genere tunc est bonum vinum,
loqvi facit socios optimum Latinum.

Si tu nummis careas, hoc est veniale
pone qvicqvid habeas in memoriale,
tunicam, camisiam, vel qvid tu habes tale,
caupo tollit omnia, tandem femorale.

Ultimo capitulo memor hanc tabernam,
qvam in nullo tempore sprevi neqve spernam,
donec sanctos angelos venientes cernam,
clamantes pro bibulo: Reqviem aeternam.
*) corrige omnino huic.

(A. Magnussens Anmærkning).
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II.
Originalen til dette Brev, skrevet til Otto Sperling, findes i den Sper
lingske Brevsamling i gi. kgl. Samling, Folio, 1112.

Min Herre,
Jeg ønsker at dette maa treffe Hannem sund og frisk, og
i god velstand, tacker dernæst for ald venskab og oprigtighed,
hvorimod ieg stædse finder mig obligeret til Hans tieniste.
Jeg har stor aarsage at afbede den abus som uden min inten
tion skeede forleden aar anlangende den librum memoriarum
Hamburg., som hånd hafde den godhed at laane mig i Kiøbenhafn. Først packede ieg den ind uforvarende i bland mit tøj,
som gick her hid, og siden glemte ieg den til paa det sidste
at ieg skickede mine aller sidste brefve bort, 10 dages reise
fra mit logement over store elver og farlige, hvorudover ieg
icke torde eventyre den med. Jeg var og samme sinde saa
occuperet, at jeg icke fick stunder at undskylde dette skriftligen, bad ellers Hr. Professor Reitzer det paa mine vegne at
giøre, hvilket hånd skriver mig og at vere skeet. Nu sender
ieg tandem ermeldte librum memoriarum tilbage, icke allene cum
summa gratiarum actione for laanet, mens endog cum ingenti
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deprecatione for det som herudi er af mig, dog uden villie for
seet. Paa det nu samme Mst. kunde være desto sickrere
for vand og at blive smutzet, saa har ieg svøbt det indeni par
lislandske strømper, som ieg beder Min Hr. icke vil forsmaa,
til rente af Mstet, mens ibland tænker, naar hånd træcker dem
paa, at ieg her fore har giort en sand og ret poenitence.
Kunde det treffe saa ind at Min Herre icke var alt formeget
occuperet til foraaret naar den flyvende lislandske Post afgaar,
da bad ieg gierne om par ord, hvor af ieg kunde see først
hvorledes Min Hr. leed, og siden om dette var vel fremkom
met. Jeg var tilfreds ieg kunde give ham saa gode ord, at
hånd vilde sammenføje i en tractat altt det som hånd, forsitan
sparsim, i hans skrifter har annoteret, om Snorre Sturlesen,
Are Frode, Sæmund Frode, og deres skrifter, item Saxo og
Andreas Sunonis og lade dette trycke os andre til lærdom,
eller i det ringeste meddeele mig imod betaling Copie der af
til min egen fornøjelse. Jeg beklager min skiebne i det, at da
ieg meget heller hafde løst til at side paa et stæd og læse i
en bog, end at strippe omkring, saa maae ieg saa got som
holde mig der fra, og i den stæd larme og drages med nogre
uvittige bønder. Dog faar ieg i bland, til min consolation, et
og andet, som blader af sønderrefne bøger, somme som ieg
aldrig har kundet tænkt at være til eller have veret. Og en
mængde af gamle breve haver ieg haft her i hænder, hvoraf ieg
storligen har forbedret Seriem Episcoporum Insulæ, Guberna
torum, Nomophylacum etc. 1 hvorvel dette bliver icke fasti
Consulares Romani, eller af den verdie. Suum cui pulcrum
heeder det, og faar ieg at lade det saa gaa mig i denne post.
Jeg vil icke denne gang ydermeere opholde her med, forønsker
til beslutning langt lif og legems kræfter med ald den for
nøjelse, som en frisk og hæderlig alderdom kand med sig føre,
og for det øfrige forbliver
Min Herris
Slitande stad udi Stader
tienstærbødigste tiener
sveit vesten paa IisA. Magnussen.
land (4 å 5 mil fra
det ugemeinlig høie
Sneebierg Snæfelds iøkel
som kand sees 18 å 20
miil udi søen) d. 2. 7bris 1707.
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Udskrift: Velædle og højlærde Otto Sperling Kongl.
Majestæts Assessor, og Professor i det Ridderlige Academie
udi Kiøbenhafn.
Hermed følger er liden packe merket 0. S.

6.
Viceadmiral P. Råbens Votering i Krigsraadet paa Østersø-

Escadren den 21 October 1710.
Meddelt af A. Petersen.

Ifølge en Kongelig Ordre af 20 Octb. 1710 blev den følgende Dags
Eftermiddag afholdt Krigsraad ombord paa Østersø-Escadren, hvor Vice
admiral Peter Råben var blandt de Stemmegivende. Hans Votering, der
er djærv og ligefrem, giver et Indblik i Tilstanden paa Flaaden. — Den
gjengivne Afskrift er i Meddelerens Værge og taget af Contreadmiral C.
Wleugel, som det synes, efter Orlogsskibet Vendens Skibsjournal.

Råbens Votering lyder saaledes:
1) ere vi nu i siettere Tilstand end nogen Tiid tilforn at
tage imod de Svenske eller at gaae dem offensive imod; thi
baade har Sygdommen taget meere til, saa og Øllet aftaget, og
har vi ey noget Forraad af 011 seet, ey heller Barberere, ja,
det som høyst nødig var, Forfriskning af fersk Mad for Syge,
saa jeg ey veed, om ey mange Afdødes Blod vil raabe Hevn
over General Commisariatets slette Anstalt, som, Gud bedre det,
endnu er som det har været det heele Aar. Jeg vil ey troe,
det skeer saa meget af Malitie, som af stor Vankundighed, saa
jeg beder, Gud ey tilregner dem deres Efterladenhed. Ja det
meere er, for slig Forsømmelses Skyld, at det som manquerer
ey til rette Tiid kan vorde anskaffet, lider H^ K. Mayts. Tieneste
dobbelt, nemlig at Kongen maae holde de Syge og dennem paa
Landet forfleye, og igien skaffe til Skibene friske Folk, foruden
den slette Tilstand, som-Skibene ere udi, i det de ey haver,
hvad de skal, hvorfore jeg ey frafalder mine forrige Vota, men
at vi bør foruden nogen Tiids Forliis at søge Kiøbenhafn. Udi
mit Skib haves over 100 Syge og slet ingen Barberer, ingen
Forfriskning for de Syge, uden Skibs Kaast, ja ikke 011. Gud
hielpe saadant Tilsyn, og var det høyst nødigt efterdags, naar
nogen Barbeerer blev antagen, at de bleve meere end af een
Mand examinerede, thi sikkerlig haver endeel af dem, vi i Aar

270
haft haver, været heel slette. Om Skylden er, at de enten ey
have Forstand, som dennem skulde examinere, eller hvorledes,
er Gud den Høyeste bekiendt; men mig skiærer det i Hiertet
at see, saa mangen god Søemand maae døe hen for anrørte
Aarsagers Skyld.
2) At de Svenske har ligget for Ydstad, er vel en Hoved
Aarsag, at de for deres Folk har indtaget 011, thi naar dennem
fattes, maae heele Landet forskaffe og did henføre, det som altiid tilforn har været Maneer, samt hvad Forfriskning de nødig
haver.
3) At 2^ Skibe skulde være gaaet ad Carlscrona som i
Actionen med Dannebrog skulle bleven beskadiget, giøres ey
nødig nogen Reflexion herpaa at giøre, thi er os alt bedre
bekiendt.
4) Hvad sig* angaaer de Skibe, som fra Carlscrona, skulde
komme Flaaden til Forsterkning, da ligger der 7 gamle, hvor
af alt Redskabet og hvad der kunde nytte er taget til disse
Skibe som imod os ere komne at bringe i Stand. Endnu ligger
i Carlscrona gamle Kong Carl, som for Manquement af Master
er bieven liggende, og er hans Vant og andet Redskab bleven
brugt til Orlog Skibet Tre Kroner, som var Admiral Skibet,
der d. 5* October under Amager blev brændt. Saa ligger og
i Hukken af Carlscrona 2 nye Skibe ey færdige og uden Master
nemlig Stokholm og Riga, hvis disse saa snart kunne blive i
Stand, og det i nogle Dage, maae de kunne arbeyde hurtigere
i Carlscrona end andensteds.
5) Hvad sig angaaer de Skibe, som fra Ankerstiernas
Escadre skulde komme, da tages herudi Feyl; thi Ankerstierna
ligger syg paa sit Gods i Blegind saa got som contract, men
maae meenes fra den Finske Esquadre, som commanderes af
Vice Admiral Waterang; men disse 3 Skibe ville ey heller være
i meget god Stand, naar de den heele Sommer der haver
sværvet op imod Moscoviterne, saa vi kan dømme dem af
os selv.
6) Lurendreyeriet angaaende, da undrer jeg mig intet over,
at Hollænderne give nu de Svenske Passer at drive deres Negotie med, helst som det er ikkun en Erkiendtlighed imod den
Tieneste, de Svenske have giort Hollænderne tilforn, i at give
dem Passer at passere toldfrie med igiennem Sundet. Vil
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Mayt. allernaadigst tillade mig nogen Friehed med Lurendreyerie, vil jeg maaeskee mage det saa, at ey meget enten
i Carlscrona eller Gottenborg skulle passere, uden jeg skulde
faae det at vide. Udi denne Post vil jeg med ingen anden
have at giøre uden H?8 K. Mayt og Generalen, men ellers
ingen, thi slige Sager maae ey passere almindelig iblandt
mange, helst saasom største Deel i Khvn. som med deres
Ord burde være tause, farer over alt med Sladder og meere
lyver end siger Sandhed.
7) Bliver mig endnu den Transport fra Pommern: At de
Svenske vil bringe noget fra Sverrig til Pommern, tvivler jeg
paa, og kan de disse Aarsens Tider have fra Pommern, hvad
de forlanger, med enkelte Skibe, uden at lade det med Convoy
afhendte, bedre end al stille det i Verk med en stor Transport,
og ere vi ey i Stand uden at have Søen fuld saaet med Orlogs
Skibe og Fregatter, som vilde være kostbarere end den Nytte
deraf haves kunde. Men da de Transport saa høyst nødig i
næste Foraar have, burde samme at have været hemmet; Men
nu de i Sverrig siges ey at have saa stor Manquement, er det
vel ikke ventelig, at de vil søge at opæde den ringe Proviant til
deres Flaade, ja sætte saadanne svære Skibe disse Aarsens
Tiider i Fare, naar de det bedre Kiøb have kan, det tvivler jeg
paa. Hvad videre staaer om Land Armedien, lader jeg staae
ved sin Værd. Jeg haver og vel hørt, at endeel Folk skal være
ad Stokholm detacheret imod Moscoviterne ; men jeg ønsker
af mit Hierte, at vi ey flattere os alt for meget, og at vore Rap
porter maatte være tilforladeligere end forleden Aar, før man
slaaerTroe til dem; thi de Svenske kiender jeg saa nogenledes,
og ere de saa snilde og trædske, at de udstrøe og udbringe
mange Tiider det, som strider tvertimod deres Forsæt, for at
see under saadant Falskheds Skin, som de kalder Politique, at
komme til deres Bytte. Imod denne Post kunde og tages
Præcaution, naar man beflittede sig paa at have gode Kund
skaber, og til sine Tider at udstrøe det, som og kunde siunes
for dem noget troeligt ; men for alt at de Folk, som brugtes til
at informere sig om alting, bleve vel lønnede, ifald de ey
blev høvt ærede.
Men alt, hvad jeg til Slutning herhos endnu kunde sige, var at
faae Flaaden vel repareret, vel med Proviant og andet forseet
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og tilig igien i Søen, og at giøre en Plan nogenledes til Fun
dament, hvad Flaaden sig skulde foretage, skulle og enhver om
sligt høres, saa mange, som man troede, der til nogen god Ex
pedition gode Anslag kunde give, henstillende alt til Deres Høye
Excellences egen store Skiønsomhed, med Forblivende stedse
Ed. H. Excellences underdanigste og tienstvillige Tienere
Wenden d. 22^ October 1710.
P. Raben.
P. S. Beder underdanigst at dette maatte sendes til Hds
K. Mayt.
7.
Admiral Christian Thomesen Sehesteds Fremstilling af den Len
han hostede for sin Virksomhed i Statens Tjeneste.
Meddelt af G hr. Bruun.
I dansk Maanedskrift, 2den Række 1865 1 Bd. S. 51 ff.» har Overlærer I. H.
Bang meddelt Udtog af Frederik den Fjerdes politiske Testament til sin Søn, dateret
24 April 1723. Den 13de Paragraph begynder saaledes: »Zum Chef bey den
Gadetten od. Gadet Compagnien musz auch niemahl einer von den Dan. od.
Holst. Noblesse genommen werden. Und eben aus der Ursache haben Wir
den Admiralen Christen Thomesen Sehested in solcher Charge nicht länger
haben wollen, sondern denselben zum Geheimen Rath gemacht und nach
Oldenburg als Ober Land Drost verschickt: insonderheit weil Er ein raffinirter
mälicieuser und intriguanter Mensch ist, der ohne dem der Jugend nichts
als böse Principia beybringet: Weswegen mein vielgel. Sohn sich insonder
heit vor Ihm, als auch andern gleichsam gesinnte wohl zu sehen hat, dasz
sie zu nichts von Importance gebraucht werden.« Det nedenfor meddelte
Stykke kan tjene til en Commentar over Kongens Ord. Det aftrykkes efter
en Afskrift, som findes i det store Kgl. Bibliotheks Samling af danske
Adelsmænds Breve.

Species Facti,
Wie es mir ergangen seit meines Hierseyns.
Ich gehe vorbey, daß ich 38 Jahre in dem See-Etat, treu
und redlich gedienet, 300 Kinder in der Cadetten-Compagnie
erzogen, welche nun I. Königl. Mt. See-Macht als Chefs commandiren, und ihnen ihr Amt gelehret. Daß Ich das Land
Rügen zum 2S? mahl eingenommen; daß ich A2 1713 vor Tönningen den Gref Steenbock habe eingeschlossen, daß Er zu
Wasser nicht hat können auskommen; daß ich A2 1716 Wis
mar habe eingepfahlet, so daß Wismar sich hat ergeben müssen,
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weil von Wallfish kein Proviant oder Ammunition mehr hinein
kommen können.
A2 1711 war Niemand der mit dem H. Baron Lö
wendahl nach Norwegen gehen wollte, um Marstrand zu attaquiren, und ob ich schon der jüngste war, Hessens I. K. Mayt.
mir anbieten und alszo nahm ich das Commando von solcher
Esquadre an, und I. K. Mt. waren so gnädig und gaben mir
eine Resolution, dasz alles was in der Nord-See unter meiner
Flagge genommen würde, unter mir und meinen Untergebenen
getheilet werden sollte: Der Sommer habe ich mit meiner
Fregatte vor 60000 Rthlr. Prisen erobert, habe selbige an den
Hollm geliefert, und ging nach der Ost-See wieder unter Com
mando Ihro hohe Excell. Güldelöw. Gegen Novembr. Monath
liessen 1. K. Mayt. mich nach Stralsund abholen und gaben
mir den Post bey Bahrd um den Feind abzuhalten, dasz die
Passage zwischen Rostock und dem Lager offen halten sollte,
dann die Armee hatte in 3 Wochen kein Brodt von Rostock
kriegen können, wegen der Schwedischen Fahrzeuge, so den
Post bey Bahrt eingenommen. So bald ich kam, machte ich
eine Batterie und mit kleinen Fahr-Zeugen jug ich die Feinde
weg und rettete 25 Schiffe, so mit Brodt und Ammunition von
Rostock gekommen und wovon 6 auf den Grund gejaget waren,
so dasz eine grosse Freude im Lager wurde und I. Königl.
Mat. versprachen mir grosze Gnade.
Des Winters als ich zu Hause nach Copenhagen kam,
muszte ich die Königl. Resolution von mir geben, unter Prætext I. K. Mt. wollten eine Einsicht darin thun, und anstatt
dasz ich 16000 Rthlr. von denen Nordisch. Prisen haben sollte,
so kam eine andere Resolution heraus und so kriegte ich mit
genauer Noth 4000 Rthlr., da die Campagne nach Norwegen
mir über 3000 Rthlr. gekostet.
A2 1712 wollten I. K. Mt. jemand haben, der den Feind
aus denen Wester- und Oster-Tieffen treiben sollte, um den
Czaren und den König vor Pohlen mit ihrer Armée vor Stral
sund Luft und Proviant zu verschaffen; es war Niemand der
dieses Commando wollte auf sich nehmen ; Unter grossen Pro
messen persuadirten I. K. Mt. mir durch I. hohe Excell. selbige
auf mich zu nehmen. Ich ging hin und mit 3 Prahmen, nach
Danske Samlinger.

III.

jg
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44 Stunde Canoniren und nachdem ich mit der gantzen Flot
tille 2 Schantzen 2mahl passiret, drang ich mit Gott glücklich
hinein und verjug den Feind bis Stralsund und kam der Czaar
mit dem König von Pohlen und blieben den gantzen Sommer
dar, bis Steenbock aus Stralsund marchirte und schlug Uns
bey Gadebusch. Der Czaar trunk vor 1500 Rthlr. Ungarischen
Wein von mir aus, das war mein Profit; Ich kriegte eine
Königl. Resolution, daß die 1500 Rthlr. mir gut gethan werden
sollten, diese Resolution habe ich noch, aber ich habe nichts
gekriegt.
A2 1715 ging ich wieder in die Tieffe hinein, dieses, was
dann geschehen, ist der gantzen Welt bekannt1).
A° 1716 habe mit Copenhagen genug zu projectiren ge
habt um Palisaden und Defension vor der Stadt zu kriegen,
welches die gantze Admiralität mit bearbeitete. General Löwenörn wird sich wohl annoch dieses sowol als viel anderes
erinnern.
Es gefiel dem H. Weise mich in Vorschlag zu bringen,
dasz ich nach Oldeburg A® 1718 als Geh. Rath, und OberLand-Drost gehen müszte, ich begehrte hierauf meinen Abschied;
der Czaar lies mir 12000 Rthlr. jährl. anbieten, das schlug
ich aus, der Kayser both mir 6000 Rthlr. Reise-Geld und
12000 Rthlr. jährl., das habe ich auch ausgeschlagen und accordirte mit I. K. M., ich sollte 2000 Rthlr. Dänisch Geld
haben, ich sollte frey Haus haben, ich sollte den 6= Theil
der Sportulen in der Cantzeley haben, und so lies ich mir
persuadiren zu bleiben.

8.
o
Et Exempel pä Barerettens Anvendelse i det 18 Arh.
Meddelt af O. Nielsen.
Jfr. N. Jakobsens Meddelelse i Danske Samlinger, 11 Bind S. 274—77.
Brev fra Biskop L. Thura i Ribe.

Saasom for faa Maaneder siden det har tildraget sig udi
Beftoft Sogn Sonden for Ribe, at een af Sognemaendene savnede en Henne, hvilken hand siden fandt uden for sin gaard
1) Landgangen paa Rügen.
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hovedløøs og begge beenene paa den at være afhugne, Hvor
efter samme Mand fik en good deel af Sognefolkene til at de
faldt paa Knæ ved dend saaledes tilredde Hønne, læstde der
Hos Fader vor og bade til Gud, at dend Person, der saaledes
hafde handlet med Hønnen, maae blive aabenbared. Da der
Sogne Præsten ved Menigheden, Hr. Povl Boldig ved en Mis
sive til mig begierede mit betænkende, hvorledis hånd derudi
maa have sig at forholde, og fik til Svar derpaa, at endskiønt
dette kand være giordt af hans Sognefolk i deres eenfoldighed,
saa dog alligevel, mens de derved hafde misbrugt og vanhelliged Guds Oord og fristet Herren deres Gud, og sligt var blevet
Kundbart over aldt Sogned og i aldt Nabolaved, anslaaes det
for billigt, at de for slig mishandling undergave sig Kirkens
Disciplin og stode aabenbare Skrifte og at det øvrige, om ellers
nogen mult dennem skulde paalegges, henstilledes til dend
verdslige Øvrigheds der i Egnen gotfindende, have de dog
ingenlunde dertil sig vilded beqvemme, paastaaende, at Fader
vor var jo en good Bøn, for hves brug de ej buurde at straffes,
og at ved det middel de hafde søgt at faae at vide, hvo dend
skyldige motte være, paa det de U-skyldige maae blive Umis
tænkte; aldt saa haver Jeg ej understaaed mig videre dermed
mig at befatte (anseende, at uden tvil vilde vedkommende hos
deres Hosbonder finde forsvar), førend Jeg dette for Eders
Kongl. Majestæt allerunderdanigst hafde andraget, vilde saa
hermed min Allernaadigste Konges allernaadigste villie og vel
behag have mig allerunderdanigst udbedet, Jeg som med Uaf
ladelig forbon for Eders Kongl. Mayesteets langvarige og lyk
salige Regimente lever og døør. Eders Kongl. Mayts
allerunderdanigste og Troskyldigste
Ribe d. 3 nov. 1720.
Undersaat og Tiener
L. Thura.
(Jydske Indlæg).

9.
Et Brev fra Frederik Ltitkens til S. Lintrup.
Meddelt af Chr. Bruun.
Dette Brev har en særegen Interesse ikke blot paa Grund af det Bidrag
det giver til en Characteristik af Kjøbenhavns Universitet 1720, men ogsaa
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ved den Maade, hvorpaa Holberg omtales. Frederik Lütkens var efter Nyerups Forfatterlexicon født 1700, han blev Informator hos Fredrik V som Kronprinds, blev melancholsk og døde i en ung Alder. Brevet er henlagt til
Lintrups Breve i den Bøllingske Samling i det store kgl. Bibliothek.

Vir Nobilissime et Amplissime,
Summe Venerabilis D^ Episcope,
Mæcenas, Fautorqve
omnî obseqviô et reverentia ætatem Colende.
Ignosce, Vir Summe Venerabilis, meam milii, qva utor,
libertatem, dum per bas literas et lineas - stridente calamo invitaqve Minerva exaratas illud Tecum colloqvium redintegrare
instituo, qvod toties inter primas felicitatis meæ partes nume
ravi, qvoties me qvondam doctissimo Tuo ore frui sineret faventior Musis nostris fortuna. Enimverô, qvocunqve me jam
confero, sinistra Academiæ nostræ fata ubiqve mihi obversantur,
qvæ ingentem suam in Te amisit lucem, qvà exteris olim cali
ginem inducebat; lam enim illa ex splendido celebriqve Athenæo
in umbratile aliqvod Gymnasium et Scholam Pythagoricam fle
bili qvadam metamorphosi degenerat, ubi nullus amplius magni
Nominis Lintrupius, ubi silent desideratissima illa Collegia
Historico-Literaria atqve ejusdem commatis alia, verbo: ubi solus
regnat Tacitus, aut, si forte aliqvid nobis audire contingat, id
tamen, qvicqvid est, ultra rudem indigestamqve Elementorum
molem non assurgit, vel etiam meris turget citationibus Biblicis
sine necessitate multiplicatis, vel inanes tantum et ex tempore
fictas spirat argutias, atqve adeo nihil hic discere possumus,
nisi pristini temporis bona et felicitatem grata memorià reco
lere, qvô è Tuo doctissimo ore tot tantaqve haurire nobis licuit
oracula, qvanta nunqvam nobis enarrabit noster scilicet Eloqventiæ Professor, Dnus Holberg, egregius ille pristino nostro
Ciceroni Successor, qvi rem nobis gratissimam faceret, si ta
ceret potius, qvam malé loqveretur. Proinde jam Academiæ
nostræ hoc nomine plané indignæ pertæsus, sub auspiciis
seqventis anni ad exteras, volente Deo, divertam Camoenas,
visurus, num amplissima et marcescere nescia Nominis Lintrupiani fama exteris Literati Orbis Doctoribus ad similia merita
de Egregio publico adspirandi ardorem inspiraverit, atqve adeo
ibi illam ex parte recuperare possim felicitatem, qvam hic in
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totum possedi, sed et proh dolor! in totum per abitum Tuum,
Mæcenas Optime, amisi, lntereà, dum talia molior, Tuam, Vir
Summè Venerabilis, humillimè veneror humanitatem, velis pro
innato Tuo erga omnes, qvi Literas amant, amore benignè
mihi permittere, ut, durante meo itinere, (noli succensere precanti) per Literarum mearum qvisqvilias ad Te, ceu unicum
meum Oraculum, confugiam, Tuisqve adeb consiliis responsisqve
felix ea addiscam, qvæ hic et illic in Orbe Erudito mihi obser
vanda, nè trita nostrorum malè peregrinandum vestigia legam,
qvi tempus domi non benè collocatum foris pejus perdunt.
Exosculabor hanc Tuam benignitatem eâ, qvà par est, reveren
tia, æternoqve, dum vivo, cultu proseqvar, impense interim mihi
gratulatus, si apud Exteros optatam invenire qveam occasio
nem, qvà palam ostendere possim, qvantum Magno Lintrupio
meæ debeant Camoenæ, qvantoqve in pretio semper apud me
positum sit Ipsius venerabile Nomen. Qvod superest, omni,
qvô possum, debiti honoris cultu mihi constantem Tuum, Vir
Summè Venerabilis, apprecor favorem, cui etiam perpétué me
commendatum esse sperare jubet Veneranda Tua salutatio, per
Literas ad
Anchersen datas delata, pro qvo exhibito ho
nore et nunqvam satis decantando amore omnibusqve Tuis in
me meritis numero plané innumeris omni precum votorumqve
apparatu supremam Coeti Clementiam venerabor, velit Te diu
in Ecclesiæ tutamen, in Literarum Decus, Literatorum Gloriam,
Familiæ Tuæ solatium, meiqve ipsius præsidium studiorumqve
qvaliumcunqve meorum incrementum conservare, ut perpetuo
gloriari possim, me Tuum
Vir Summè Venerabilis,
Nobilissime, Amplissime,
Mæcenas Fautorqve æternum
suspiciende,
Hafniæ, d. 1) Octobr.
Clientem esse humillimum,
Nominis Tui
1720.
Cultorem indefessum.
F. Lutkens.
’) Datoen mangler.
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10.
To Bidrag til den danske Skueplads’s Historie.
Meddelte af C hr. Bruun.

I.
Denne Ansøgning meddeles efter Originalen, som findes i en Pakke
indeholdende en Mængde ubesvarede Supliqver i Geheime-Archivet.

Au Roy
Sire
Les Acteurs Danois ont pris il y a quelque tems la li
berté de représenter très humblement à vostre Majesté, la triste
situation du Theatre Danois, et la leur en particulier, quand
les suppliants, sans s’étonner des pertes de leur entrepreneur,
ont voulu poursuivre a leurs risques et fortunes, la continua
tion de ce spectacle, ils ont cru par la se rendre vtiles a
leur pays, ils en avoient pour garants l’exemple de plusieurs
autres nations chez qui les Théâtres sont autant d’ecoles pour
éviter le ridicule que pour corriger les moeurs en riant, dans
cette veue vtile a leur pays, les suppliants ont negligé et
mesme abandonné les autres chemins par ou ils auroient pu
servir leur patrie, les commencements ont été favorables, ja
mais theatre n’a si heureusement commencé, la suite moins
heureuse les met hors d’etat de continuer, et si les bontez
Royalles de Vostre Majesté ne les soutiennent, ils se voyent
malgré eux obligez d’abondonner vn etablissement qui avec
le tems pourroit etre vtile et honorable au pays, les suppliants
exposent pleins d’une soumission profonde la chose a vostre
Majesté, ils attendent avec tout le respect qu’ils doivent l’arrest
qu’il plaira a vostre Majesté de prononcer, toujours attentifs
quel qu’il soit a redoubler tous voeux pour la prospérité du
Regne de Vostre Majesté pour la conservation de sa personne
sacrée et de toute la maison Royalle
Sire
de Vostre Majesté
les tres humbles
Copenhague le 24 Mars
très obeisants et très fideles
1727.
serviteurs et sujets
pour les acteurs
Montaigu.
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II.
1 en Fortegnelse over Af- og Tilgang ved Civil-Reglementet for 1729
i Geheimearchivet findes følgende Notits om den Gage, som af Kongen var
tillagt de danske Acteurer (sml. ovenfor S. I1).)

Mai

}

Danske Acteurer.
Montaigu & Hustru . à 200 Rdlr. = 400

Ulsøe & Pilloy ... à 200 — = 400
Schumacher & Lindorf à 125 — = 250
Sophie Hiort............................................ 125
Resen & From ... à 100 — = 200
Hamsgaar & Montaigu à 62| — =125
1500 de ikke
Decemb 31. hvilke indtil videre skal afgaa og siden
udi Reglementet pro 1728 ere anførte, saa bliver icke noget
derfor at udrette.

I det store Kgl. Bibliothek findes et trykt Nytaarsdigt til
den kongelige Familie med Overskriften: »Pour le premier
jour de l’année 1736«, to Blade i Folio. Det er underskrevet:
»Montaigu. 75 ans.« Han var altsaa fød omtrent 1661.

Til Montaigus Poesier kan fremdeles føies nedenstaaende
Æredigt til Geheimeraad Ditlev Wibe, da han var bleven
udnævnt til Patron for Kjøbenhavns Universitet. Det med
deles efter en Afskrift i Ny Kgl. Saml. Folio, Nr. 743, under
Navnet Deichmann. Montaigus Vers fremkaldte en Parodi, som
meddeles efter samme Haandskrift.

Sur le nouvean Protecteur de l’Université de
Copenhague.
Sous le Regne d’Auguste,
Des Sçavans de son temps Mecenas fut l’appuy.
Par le choix du Monarque aussi sage que juste,
Wibe est fait des Scavans Protecteur aujourdhuy.
Sous cet auspice heureux le Nord verra renaitre
Au bonheur de nos jours les Sciences et les Arts,
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Tels qu’à Rome autrefois on les a veu paroitre
Au siecle fortuné du plus grand des Césars.
iMontaigu.
★
★
*

Pleurons les temps d’Auguste,
Ou les Muses trouvoient un si puissant appuyl
De Mecenas à Wibe on conclut aussi juste
Comme du siecle d’or au siecle d’aujourdhuy.
La science en nos jours a besoin de renoitre,
Nous attendons aussi le retour des beaux arts :
Au malheur de nos jours il n’ose plus paroitre.
Adieu donc pour long temps o siecle des Césars!

11.
Uddrag af Landkadet-Kompagniets Strafprotokoller.
Meddelte af Cancellist Dittmann.
For den førstnævnte Kadets Vedkommende er Uddraget fuldstændigt;
det øvrige meddeles som Exempler paa »Forbrydelser« og paa »Straffe«.

Otto Georg Rose (født paa Sjælland 1718,
Kadet 5/s 1733).
Juni. aus dem Abend Gebeth gefehlet,
pardonnirt.
»
aus dem Abend Gebeth gefehlet den vorigen
Tag, und besoffen zu Hause gekommen,
4 St. krum ges. und auf Wasser und
Brodt gesetzet.
))
vor selbige Sache,
4 St. krum ges. und auf Wasser und
Brodt gesessen.
Juli. weil er beym Koch des Mittags Butter Brodt
und Wurst bey sich gestochen,
die Nacht über Arrest gehalten.
n
vor selbige Sache,
2 St. Canon1) geritten.

Nr. 11.
1738. 22
—

28

—

29

—

19

—

20

*) Ved kgl. Res. af 28/i 1714 fik Cadet Academiet et 6 i? Metalslange
stykke med Chr. d. 4 Navnechiffer til Brug istedenfor Træhest.
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1738. 29 Aug.

—

25 Octb.

—

5 Decb.

—

10

»

—

11

»

1739.

5 Jan.

—

27 April.

—

30 Decb.

1740. 25 Febr.

—

17 Mai.

—

18

»

—

19

•

—

18 Juni.

—

5 Juli.

—
—

10

»

8 Aug.

weil er seine Sachen aufm Sahl vergessen,
2 Stund, im Loch.
weil er die See Cadets in ihren Gebeth gestöhret,
6 Stund Can. geritten.
weil er ohne Erlaubnis in die Stadt gegangen,
2 Stund. Can. geritten.
weil er sich wieder den Serg. Lös ecke oponirt,
2 Stund. Can. geritten.
vor selbige Sache,
2 Stund. Can. geritten.
weil er ein Spiel Karte gehabt und sie an
Woisolofsky zum spielen geleihet,
1 Stund. Canon geritten.
weil er in der Stadt eine Schnupftabacks Dosse
genommen,
mit Schläge abgestraft und die Comp. um
Vergebung gebeten.
weil er an GroHau Geld gegeben ihm ein
Kringel unter der Information zu kaufen,
1 Stund. Canon geritten.
weil er zu spät in der Information gekommen
und d. Hr. Leiut. Ahrenfeldt vorgelogen
er wäre bey d. Hr. Capt. gewesen,
2 Stund, im Loch.
weil er mit Lehmann unerlaubte Possen ge
trieben,
sitzet auf Wasser und Brodt bis weiter.
vor selbige Sache,
noch auf Wasser und Brodt.
noch vor selbige Sache,
dit0 um 2 Uhr frey.
weil er sein Brief-Buch nicht in Ordnung gehabt,
2 Stund im Loch.
aus dem Abend Gebeth gefehlet,
Pardonnirt.
aus dem Abend Gebeth gefehlet,
Pardonnirt.
weil er die Kirche Parade versäumet,
2 Stund. Canon geritten.
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weil er ohne Permission in der Stadt ge
gangen,
2 Stund. Canon geritten.
— 14 Sept. weil er d. Hr. Obristen vorgelogen und gesagt
das d. Hr. Obristl. Suckow both nach ihm
geschickt,
4 Stund, krum.
weil er aus dem Morgengebeth gefehlet,
— 15
2 Stund. Canon geritten.
weil er den Student1) mit Wasser übergossen,
— 16
»
Die gantze Nacht im Loch.
— 20 Sept. vor selbige Sache,
3 Stund, im Loch.
aufm Sahl gepfiffen und es noch vor d. Hr.
— 17
»
Capt. Gude gelaüchnet,
Pardonnirt.
weil er ohne Permission vor die Pforte ge
— 30
»
gangen,
3 Stund im Loch.
weil
er ohne Permission in die Stadt ge
—
4 Octb.
gangen,
2 Stund. Canon geritten.
weil er ohne Permission in Kochs Keller ge
— 18
»
wesen,
2 Stund. Canon geritten.
— 26 Novb. aus dem Abend Gebeth gefehlet,
Pardonnirt.
ohne Permission in die Stadt gegangan,
— 27 »
Pardonnirt.
dito
— 28 »
Pardonnirt.
— 20 Decb. ohne Permission ins Kochs Keller gewesen,
2 Stund im Loch.
wegen seiner Übeln Aufführung bey der Com
1741. 17 Jan.
pagnie,
Cassirt.

1740. 19 Aug.

*) formodentlig en Theolog, Hegelund, der blev ansat som Lærer d. 3/t
1738; i 1741 Præst i Valle.
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Nr. 45. Johan Henrich v. Nörck (født paa Sjælland c. 1720;
Kadet 7/io 1733. Fændrik % 1743).
1738. 15 Juni,

—

16 Sept,

1739.

7 Jan.

—
—

8

»

20 Juli.

1739. 21 Juli.

—

22

Nr. 2.

•»

weil er auf den Boden geweßen mit des Kochs
Mädgen gewesen und ihr hat nothsüchtigen
wollen,
Den gantzen Tag auf Wasser und Brod
und 4 Stund, krum gelegen.
weil er wieder Befehl. Aepfel auf der Straße
gekauft,
2 Stund. Canon geritten.
weil er mit einer Schelle im Gebeth geläutet
und selbige an den Studenten seine Thür
gehengt,
4 Stund, krum.
vor selbige Sache,
8 Stund, krum.
weil er bey die Juden Mädgens gewesen,
4 Stunden krum.
vor selbige Sache,
8 Stunden krum.
noch vor selbige Sache,
4 Stund, krum.

Korporal Fried, v. Reichwein (født i Jylland 8/e
1751; Kadet 3/ß 1766. Seclt. n/i2 1772).

1772.

7 Mai.

—

28 Juni,

weil er den Cadetten H. de Place wieder Be
fehl geschlagen,
9 Stund Arrest.
weil er den Cadetten F. Castonier 1 Loch
im Kopf geschlagen,
von 9V2 Abend bei 91/« Uhr des folgenden
Morgens in der Wache gewesen.

Nr. 8. Cadet And. Ber. v. Oxholm (født i Kbhn. 31/i« 1756;
reforme Cadet 26/h 1763. Seclt. 19/7 1775).

1774.

2 Febr.

fordi han ikke vilde tampe Cad. A. Staffeldt,
da Hr. Lieut. Huulbeck befalte ham det,
2 Timer Arrest.
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1774. 20 Juni,

1775. 12 Jan.

fordi han uden Tilladelse vilde roe ud med
Baaden,
3 Timer Arrest.
fordi han raisonnerte imod Hr. Lieut. v. Huulbeck, da han befatte ham at staae op af
Sengen om Morgenen,
71? Time Arrest.

Nr. 10. Cadet Goth. Edouard de Place (født i Rendsborg
17h 1757. Cadet 29/a 1772; efter Ansøgning ansat som
Underoff. ved Falsterske Regmt. 5/io 1774).
1773.

7 Juni,

weil er beym Tisch ein Glas mit Bier um
gestoßen,
P/2 Stunde Arrest.

Nr. 12. Cadet Ulr. Franz Friedr. Eberhardt v. Grævenitz
(født i Meklenborg 23/7 1755; Kadet ®°/b 1771. Seclt.
ved Nordenfjældske gevorbne Rg. 31/is 1773).
1772.2og3Oct. weil er am verwichenen Sonntage aus dem
Thore wieder Erlaubniß geritten und da
selbst die Nacht in einem Wirthshause zu
gebracht, weil zu der zeit das Thor um 5
Uhr geschlossen ward,
27 Stund. Tag-Arrest.
Nr. 21. Cadet Aug. Joachim v. Staffeldt (født i Pommern
24/i 1758. Kadet 18/is 1769. Seclt. i Danske Livr.
3die Bat. 5/5 1779).
1776.

9 April,

fordi han i Vrede huggede Cadet Knefling i
Haanden med sin Kaarde,
skal han til Straf i to Dage ikke have
andet ved Spisebordet end Vand og Brød.

Nr. 24. Cadet Chr. Gottfr. Wilh. v. Eichstorff
(født i Oldenborg 21/4 1757. Kadet 13/s 1769.
Seclt. i Laalandske gev. Inf. Reg. 28/4 1779).

1774. 20 Sept.

fordi han som en Gadedreng havde slaaes
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med Cadetten Kirchner og faaet et Hul
paa Panden,
blev han ved Parolen med Tampen af
straffet.

Nr. 32. Cadet Carl v. Heinen (født i Kbh. 2/o 1763. Cadet
14/a 1772. Seclt. i Laalandske Inf. R. 14/a 1781.
1774. 12 April,

fordi hånd havde skreven Skandskrifter om
fremmede Folk,
af Morten1) med Riiset afstraffet.

Nr. 33. Cadet C hr. Heinr. Iver v. Krabbe (født i Rendsborg
14/7 1757. Kadet 2/io 1766. Seclt. i Møenske
lnf. Rg. 19/8 1778).

1775. 15 Juni,

fordi hånd kom for sildig paa Sahlen,
3 Timer i Cachotten.

Nr. 41. Cadet Fr. Chr. Michaelsen (født paa Sjælland
18/s 1760. Kadet 14/n 1772. Seclt. i Oldenb. Inf.
Reg. 28/g 1780).

1774. 19 Novb.

1777. 25 Febr.

fordi hånd havet kastet Tegnemesteren Hr.
Pontoppidan med en Papirs Kugle under
Informationen.
blev han med Tampen afstraffet og skal
blive 4 Uger hiemme.
fordi han som uberettiget bebreidede Cadet
P. Rø me lin g at have lært sine gemene
Udtryk af sin Ondes Løbere,
l3/4 Time i Vagten.

Nr. 45. Cadet Falck Dan. Castonier (født i Kbhv. 23/i 1765.
Kadet 14/a 1772. Efter Ansøgning afskediget 14/s 1783).
1776. 29 Juli.

fordi han havde skrevet slet ved Hr. Krohn,
maatte han staae ved Spisebordet og fik
ikke andet end tør Brød.

x) Portner Morten Petersen Bjerre; ansat 10/i 1742. f

1779.
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Nr. 46. Cadet Dan. Heinr. Kirchner (født i Sønderborg
29/s 1757. Kadet 14/s 1772. Seclt. i Falsterske gev.
Rg. ai/i2 1777).

1775. 29 Mai.

fordi han en Søndag Aften da han kom hjem
ikke var gaaet den rette Vey igiennem Ge
neralens1) Værelse men havde sneget sig
ind ved en anden Port,
2 Timer Arrest.

Nr. 50. Cadet Peter Dan. Is. Castonier (født i Trankebar5/a
1759. Cadet 27/5 1772. Sectl. i Jydske gev. Inf. R. 27/s 1777).
1775.

6 Sept.

fordi han havde giort Allarm om Aftenen ved
Vaske-Konens Vindue og havde kaldet paa
lille Johanne som var Vaske-Konens Pige,
fik han Tamp ved Parolen.

Nr. 64. Cadet Fred. C hr. Mort. v. Bülow (født i Jylland 2/z9
1761. Kadet 14(b 1772. Seclt. ved Jydske Inf. Rg. 10,6 1781).
1775.

6 Sept.

fordi han om Aftenen havde siungen alle
slags gemeene og for ham uanstændige
Viiser ude for Vaskekonens Vindue og talte
mange liderlige Ord til hendes Pige,
fik hånd Stram-Bux.

Nr. 74. Cadet Carl Fred. Heldt (født i Rendsborg 25/s 1760.
Kadet 18/e 1772. Seclt. i Norske Liv Rg. til Fods
1780).

1776.

4 Aug.

fordi han imod Befaling sat med en anden i
Gyngen,
4 Timer Arrest.

Nr. 82. Cadet Fr. Barth. Murarius (født i Slesvig 8/s
1759. Kadet 31/i2 1772. Seclt. i Slesvigske gev. Inf.
Regmt. 8/t 1778).
1776. 6te Mai. fordi han imod ofte giorte Befaling piurede
paa Sahlen,
blev han med Tampen afstraffet og skal
i 2 Maaneder ikke ud af Huuset.
Geh. Maj. Henrich v. Gude.
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Nr. 83. Cadet Chr. Ulr. Sundt (født i Rendsborg 21/a 1766.
Kadet 31/'is 1772. Seclt. ved Falsterske Inf. Reg. 31 /n 1783).
1774. 14 Mai.
fordi han kom Urin i Cad. Nægiers Seng,
af Morten med Riiset afstraffet.
Nr. 88. Cadet Mogens R'osenkrantz v. Mund (født i
Jylland 11/i9 1760. Kadet 14/t 1773. Seclt. i Fyenske Inf.
Regmt. 6/3 1783).
1774. 3 Jnni. fordi han havde pisset i sin Seng,
med Riiset afstraffet.
Nr. 103. Cadet Ole Lücke v. R asb eck (født i Norge n/2 1762.
Kadet 20/i 1775. Seclt. i Oldenborgske Inf. Rg. u/e 1783.)
1775. 21 Decb. fordi han lod sit Vand paa Kammeret om
Dagen,
Fik han ingen Mad om Middagen.

Nr. HO. Cadet Hans Henrich Rode (født paa Frederikshald 14/o 1767. Kadet 15/2 1776. Seclt. ved Kongens
Regmt 31,i2 1784).
1777. 15 Marts, fordi han tredie Gang havde gjort sig ureen
i Sengen.
Afstraffet med Strambux.

12.
Et Brev fra Fouché angaaende Jens Baggesen.
Meddelt af Cand. phil. A. Abrahams.
Originalen til dette interessante Brev eies af Etatsraad Abrahams. Der
findes ingen Adresse paa Brevet, men det er rimeligvis skrevet til den danske Ge
sandt i Paris, Geheimeconferentsraad G. W. Dreier. Det er skrevet paa en Tid,
da man i Paris har formodet, at Baggesen vilde vende tilbage til Kjøbenhavn,
og da »de politiske Forhold og navnligen det Opsyn af det franske Politie,
som Baggesen i lang Tid var underkastet uden hans Vidende, forhindrede
deels hans Breves Ankomst til deres Bestemmelse, og deels Modtagelsen af
Svar paa disse.« I. Baggesens Biographie, IV, S. 25.

Paris le 20 Maj 1809.

Je dois, mrs, appeler vôtre attention sur le S' Gens Bagesen Littérateur Danois.
Cet individu étoit dans les premiers jours d’Avril d^ à
Heidelberg. On m’assure, qu’il proposa à un jeune Alsacien,
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qui se trouvait à cet époque dans la même ville d’entrer dans
une société, dirigée contre la france, dont les Membres,
disoit-il, étoient déjà très nombreux, & pleine de courage & de
dévouement.
Le sieur Bagesen avoit une tabatière ornée du portrait de
sa Majesté l’Empereur & Roi, qu’il montrait avec affectation,
et l’on croit, que tous les associés en ont une semblable.
Je dois ajouter, qu’il est à ma connaissance, qu’une cer
taine portion des Lettrés et des Professeurs d’Allemagne et du
Nord se sont unis dans une mesure hostile contre la france
et ont cherché à propager leur animosité jusqu’aux bords
du Rhin.
Vostre Excell. jugera sans doute que la conduite du S.
Bagessen doit être surveillée avec soin partout ou il pourra
se rendre.
Je prie au surplus votre Exl. de me communiquer les in
formations, qu’elle pourra se procurer sur cet individu et sur
l’Association dont il paroit faire partie.
Recevez, Ms., l’assurance de ma
haute Considération
Le sénateur Ministre de la police g~e
Fouché.
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Historiske Efterretninger om Slavs Herred (Ribe Amt).
Ved O. Nielsen.

Slavs Herred er oprettet 1552 og hører ikke til de ældgamle
Herreder, der er indrettede straks efter vore Forfædres Indvandring;
medens disse endnu var omvandrende Stammer, betydede Herred
en Flok på 100 eller 120 Mand. Dog må der være foregået
væsenlige Forandringer med Herredsinddelingen i Tidernes Løb
under den mere lovfæstede Forfatning, der måtte sørge for
en ligeligere Fordeling af Retsområderne; derfor er det kun
1 dansk Herredsnavn, der er dannet efter etFolkenavn, medens
de fleste har Navn af et Stednavn indenfor deres Grænse.
Det indvandrede Folk er kommet i stor Mængde, da det har
fordrevet alle Spor i Stednavnene af det ældre Folk og således
synes at have indtaget dettes Boliger og givet dem Navn efter
sig, medens Folket selv gjordes til Trælle.
I Slavs Herred hørte den nordre Del, Grinsted og Grene Sogne,
til Tyrild Herred i Jelling Syssel, det øvrige til Jerlev Herred
i Almind Syssel; det er altså fra disse to Herreder, vi skal be
tragte Egnens Bebyggelse og Samfundets Udvikling. De Byer,
hvis Navne ender på Sted, er uden al Tvivl ældgamle Hoved
steder og nogle af de først opbyggede Byer; de har vistnok
alle Navn efter en Mand, en mægtig Høvding, hvis Familie og
undergivne har bosat sig omkring ham, og Byens Jordfælles
skab, der bestod til Slutningen af forrige Århundrede, er en
Udvikling og Fortsættelse af disse ældgamle Forhold. Grinsted,
forhen Grimstath af Mandsnavnet Grim, var således vistnok det
Danske Samlinger.

III.
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først bebyggede Sted her. Når Familien udvidede sig, flyttede
nogle ud i den store ubygte Omegn, der hørte under Staden
og en slig Nybygd kaldtes Torp, hvoraf mange Byer nu har
Endelsen rup. Disse Torper indrettedes igen til Byer efter
Hovedstedets Forbillede, således er fra Grinsted Urup udgået.
Herfra, ligesom fra Hovedstedet er vedblevet at udgå Nybygder,
der har fået Navn efter forskellige Forhold, og endnu stadig
dannes slige ny Navne.
Fra Jerlev Herred og vistnok fra Thorsted, Staden der var
helliget Guden Thor, er vistnok som tidligst Nybygd udgået
Vorbasse og derfra udskudt Hejnsvig med sit Gudehus, det
gamle Hinghælswi, og derfra de øvrige. Mærkelige er de
mange Navne i Herredet, der tyder på undergåede Skove, som
Elkjær, Billund, Plovslund, Nollund, Eg, Almstok, Risbøl, Høllund, Trøllund, Donslund, Lundgård, og måske Vorbasse; disse
Skoves Undergang må betydelig have forandret Egnens Karakter.
Nogen Sogneinddeling fandt ikke Sted i Oldtiden; Her
redets Beboere samledes på Tingstederne ved Afgørelsen af rets
lige og folkelige Spørsmål og dyrkede Guderne i Fællesskab
på Herredets Hov (Gudehus); derimod var Herrederne delte i
4 Fjerdinger, der vel også hver havde sit Hov. Et Spor heraf har
vi måske i Hejnsvig, hvor der vel var Gudehus for Jerlev Herreds
vestlige Fjerding. Ved Kristendommens Indførelse opførtes
Kirkerne almindelig på de gamle Gudehuses Tomter, først på
Herredets Tingsted og siden som Kapeller omkring i Herredet,
vel derfor ofte ved de andre Hove, hvis Ejendomme er
bievne lagte derunder.
Adam af Bremen siger om Jylland i det 11 Årh.: »Marken
er ufrugtbar og alting synes øde undtagen de Egne, der ligger
op til Vandløb, ti Jorden er saltagtig og består mest af lave,
tomme Sletter. Og som hele Tyskland er bevokset med tætte
Skove, så er Jyllands Jordbund dog endnu mere skrækkelig,
så man skyr dets Jord, fordi der fattes Afgrøde, og dets Strand
kant af Frygt for Sørøvere. Landet er derfor kun dyrket på få
Steder og neppe bekvemt til menneskelig Bolig, men hvor
Havet skyder sig ind, ligger meget store Stæder«. Denne
Skildring af Landets Ufrugtbarhed er overdreven, men viser dog,
hvor store Hedestrækningerne dengang har været og at mange
af Byerne og Udbygderne må være fra en senere Tid. At der,
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og det da i denne Egn, der nu er fuldkommen Hedestrækning,
dog har været store Skove, viser de mange Stednavne, som ovenfor
er nævnte. 24 Dec. 1577 blev det forbudt at Bønderne i Kolding
og Skodborg Len byggede deres Gårde med Bulhuse, hvilket
befordrede Ildebrand og var skadeligt for Skovene, men de,
som byggede, skulde mure mellem Stænger eller slå med Ler1).
15 Avg. 1636 udstædtes kgl. Brev, hvorved der tillodes »vore
og Kronens Bønder og Tjenere udi Slavs Herred boende, lig
gende til vort Slot Koldinghus, som er henved 10 Gårde, at
må årligen her efter og indtil vi anderledes tilsigende vorder,
istedenfor Skovsvin, som de efter Jordebogen giver til Land
gilde, yde og levere | Rdl., hvorefter vor Lensmand på vort
Slot Koldinghus, den som er eller herefter kommende vorder,
sig har at rette og forholde«2). Mogens Juel til Juellingsholm
fik 1579 2 G. i Grinsted Sogn i Mageskifte af Kronen, der
ydede Skovsvin i Landgilde.
At her også har været meget større Bebyggelse i Middel
aldren3), viser de undergåede Kirker, nemlig en ved Fitting og
en ved Almslok, samt i de tilstødende Egtved og Ødsted Sogne
en i Yding og en i Karbjerg; nu vilde 4 Kirker på disse
Steder ikke behøves. Grunden til disses Ødelæggelse var den
grulige Landeplage, den sorte Død, der hærjede Landet 1348—
50, og om hvilken der fra Vorbasse haves det Sagn, at alle
Beboerne uddøde på en gammel Kone og hendes Datter nær i
Vorbasse. Men så kom en ung Bondekarl nordfra hertil, der
ægtede Datteren uden Vielse og fra dem stammer den nu
værende Befolkning. 1 denne Sygdom blev også 2 af nævnte
Kirker øde, ti i en gammel Fortegnelse over Kirkerne i Stiftet
er tilføjet ved Almstok og Karbjerg »desolata«, forladt, hvilket
derimod ikke er Tilfældet med Yding, der vel nogen Tid endnu
har holdt sig, Fitting Kirke nævnes her aldeles ikke, den er
måske allerede før den Tid gået tilgrunde.
Som en Del af Jerlev Herred nævnes altså med dette Vor
basse og Hejnsvig Sogne nogle Gange i Historien. Ved et
’) J. Reg. I. 418.
J. Reg. IX. 180.
3) I Oldtiden har vist kun været liden Bebyggelse, undtagen i Byerne
Vorbasse, Hejnsvig og Grinsted, da Egnen udenfor dem har meget få
Gravhøje.
19*
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Forlig imellem Kong Erik Menved og Hertug Valdemar 1296,
hvorved denne afstod Als, Ærø og Femern, forekommer følg
ende: »I Henseende til Jerlev Herred, Gamborg og Føns, da
skal Hertugerne ske den Ret, som Brevene udsiger, der er i
Kongens Forvaring; når Borgerne af Lybæk, Stralsund, Rostok
og Vismar fremviser Hertugerne Kongens Bevis, hvorefter han
har nedlagt hos dem 1600
da skal de overgive Kongen
Kolding Amt med Bønder og Tjenere1)-« Heraf synes det som
om Kongen har pantsat »Kolding Amt«, det vil sige Almind
Syssel, nemlig Andst, Brusk, Holmans og Jerlev Herreder til
nævnte Hertuger, medens de tillige synes at have haft en sær
egen Fordring på Jerlev Herred. Hertug Valdemar var Kong Abels
Sønnesøn og Indkomsterne af Jerlev Herred synes at have været
en omtvistet Del af hans Fædrenearv, på hvilken Erik Plovpennings
Datters Søn Hertug Erik, Søn af Kong Valdemar i Sverig, siden
gjorde Fordring og som han fik sig tildømt med andet Gods i Dan
mark som sit Mødrenegods af Hertug Valdemar 13272), dog med det
Tillæg, at hvis nogen havde bedre Ret dertil, skulde denne Dom
ikke være urokkelig. Under de forvirrede og retsløse Forhold,
der siden indtrådte under Holstenerherredømmet under Grev
Gert, er denne Dom vistnok bleven til intet og i alle Fald er
Herredet indløst og indtaget af Valdemar Atterdag. Under Erik
Menved har Beboerne vistnok deltaget i den store Bondeop
stand 1313. Nogle misfornøjede Adelsmænd ophidsede den
jydske Bondestand i den sydlige Del af Jylland, der greb til
Våben og gik til Viborg Landsting, hvor de med oprette Faner
og Avindskjold lod dem bøde med Liv og Gods, der ikke havde
fulgt dem. Kongen sendte sin Drost imod dem, men han blev
slået ved Kolding, hvorfor Kongen selv med en stor Krigsmagt
drog herover og Bønderne faldt straks tilføje og tingede med
Kongen, således at de skulde opgive, hvem der havde ophidset
dem; de oprørske Sysler Hårde, Varde, Jelling, Almind (og
Løversyssel) skulde stifte et Alter i Kolding for dem, der var
bievne dræbte i denne Fejde, Kongen skulde 4 År oppebære
Kirketienderne, af hver Plov skulde i 2 År gives en vis Afgift,
*) Hvitfeld 308. Suhm XI. 220.
«) Hvitfeld 439.
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og af hver Mark Gulds Jord1) til evig Tid en Skæppe Rug
årlig, hvilken Skat kaldtes Guldkorn, at’ hvert Herred gives 9
Heste, og hvert Syssel skulde med sit Segl forsegle dette For
lig. Desuden skulde Bønderne hjælpe til med at opføre ny
Fæstninger og love aldrig mere at opsætte sig mod Kongen
eller bære Budstikke imod Kongens Lensmand, foruden flere
mindre Bestemmelser2). De Sogne her i Herredet, der hørte
til Jerlev Herred, stod under Almindsyssels Lensmand, de under
Nørvang Herred hørte til Jelling Syssel, ti endnu på den Tid
var Landet delt i Sysler, hvoraf siden Lenene og Amterne
fremstod.
Her led Bønderne kun den Skade, at de fik Skatterne for
højede, og endnu længe bevarede de jydske Bønder deres Selv
stændighed, deres gamle Sæder og uafhængige Ånd. Anderledes
gik det i Grevefejden, da Skipper Klemens oprørte Almuen til
Fordel for den fangne Kong Kristjern den Anden. Thi da
Kristjan HI havde slået Bønderne og fanget Klemens, holdt han
hård Rettergang, idet han 1535 fradømte Bønderne Liv og
Gods, ikke alene dem, der havde været med, men alle i hvert
Herred, hvor der havde været Oprørere, og som ej kunde
bevise det modsatte. Livet kunde de løse for Penge, men
få kunde løskøbe deres Gårde, der fra den Tid blev Fæste.
Her i Herredet må få have været istand dertil, ti i det
17de Årh. finder vi her kun nogle enkelte Selvejere, hvilket
tyder på, at Egnen da var bleven fattig. At Beboerne her
har undergået denne Skæbne, hvorom vi ellers ingen ud
trykkelige Vidnesbyrd har, bevises af den store Mængde Jorde
gods, som Kronen ejede her 40 År senere.
Ved et kgl. Brev af 18 Avg. 1552 oprettedes Slavs Herred:
»Gor alle vitterligt, at efterdi der fandtes nogle vore Under
såtter udi Kolding Len, som havde langt til deres Herredsting
og os elskelige Iver Krabbe, vor Mand, Tjener og Embedsmand
på vort Slot Koldinghus, har derfor efter vor Befaling taget 4
Sogne, som lå langt fra Herredstinget og gjorde deraf et Herred,
*) En Mark Gulds Jord var det samme som en Helgård eller en Gård på
12, 13, 14 Td. Hartkorn omtrent. Et Bols Størrelse var meget forskel
ligt, idet at man både har Bol på 1J og 5J Mark Guld. I senere Tider
var Bol det samme som | Gård eller mindre, men da står det istedenfor
• Bolig«.
*) Hvitfeld 367.
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som skal kaldes Slavs Herred, da har vi af vor synderlige
Gunst og Nåde undt og tilladt og nu med dette vort åbne Brev
under og tillader, at vore Undersåtter, som bor udi de 4 Sogne,
som for^ Iver Krabbe har tillagt at søge deres Ret til Slavs
Herredsting, må herefter, til så længe vi anderledes derom til
sigende vorder, holde for™ Slavs Herredsting for deres Her
redsting og der at holde Sandemænds Ransnævning og anden
Ret, som der holdes til andet Herredsting udi vort Land Nørre
jylland«. Esrom, Torsdag næst efter vor Fruedag1). Det ny
Herred hørte under Koldinghus Len, indtil det 20 Maj 1584
henlagdes til Bygholm, men 31 Avg. 1593 kom det atter under
Koldinghus og 1792 under Ribe Amt. Tingstedet må være sat
ved Gården Slav, hvorefter Herredet har fået Navn.
De Bønder, der tilhørte Kronen, førte en tålelig Tilværelse,
idet de ikke var besværede af Ægt og Hoveri, når de ikke
bode nær ved et kgl. Slot2); derimod gik Standen meget til
bage under Fredrik II, der sluttede mange Mageskifter med
Adelen, der således fik Gods samlet omkring sine Gårde, til
hvis Drift nu Bondens bedste Arbejdskraft udfordredes. Hvor
meget Kronen ejede her i Herredet, ses af et betydeligt Mage
skifte den gjorde med Ribe Domkapitel 27 Marts 1579, hvor
ved Kapitlet fik foruden Gods udenfor Herredet: 2 Gårde i
Morsbøl, 4 Gårde i Nollund, 1 G. kaldet Vester Slav, 1 G.
kaldet Øster Skjoldbjerg eller Knurborg, 1 Gård kaldet Vester
vig, 3 Bol i Vorbasse By, 1 Gård kaldet Falkflod eller Klink,
1 Bol i Bolding3). Disse Gårde gav næsten alle en Afgift kaldet
Dyrskøthold, der gaves til Underholdning for Kongens Jægere,
hvilket viser, at Jagten her ikke var anset for ringe. 1610
ejede Kronen her 3 Gårde og 3 Gadehuse i Vorbasse, 1 G. i
Fitting, Skjødebjerg Gård, 1 G. i Almstok, 1 G. i Grenekrog,
Elkjær Gård, 1 G. i Plovslund, 1 G. i Grinsted, 1 G. i Mod
vig, I G. i Lofte, 1 G. og 1 Bol i Nollund, 1 G. i Hejnsvig.
Ved det Indfald, som den tyske Kejsers Tropper gjorde
*) Reg. o. a. Lande V. 398.
4) 1591 fik Lensmanden Erik Lange på Bygholm en Irettesættelse af
Kongen, fordi han havde ladet flere af Kronens Bønder i Slavs Herred
gøre Ægt og Arbejde til en Gård, hans Moder Anna Gjordsdatter havde
opbygget.
3) J. Reg. IL 451.

295
her i Landet 1627, led også denne Egn meget, hvilket ses af,
at da der 1 Okt. 1629 blev påbudet en Pengeskat, ifølge hvilken
10 Selvejere skulde lægges sammen i Lægder og give 20 Rdl.
og 10 Fæstebønder ligeledes udrede 10 Rdl., således at den
rige hjalp den fattige, hvorfra alene Adelens egne Ugedags
tjenere undtoges, der gjorde Arbejde til dens Gårde, var en
stor Mængde ikke istand til at betale Skatten. Her var da ialt
84 Fæstebønder, der ikke var Ugedagstjenere. Om Byen Vester
vig, der da tilhørte Niels Krag til Trudsholm, hedder det i et
Tingsvidne fra samme År: »den By Vestervig ligger nær ved
den store Lande-Alfarvej, og Landets Fjender og Krigsfolk har
taget fra dem deres God og Gods, Korn og Kreaturer, så de
Mænd og Folk er deraf nu forarmede og ikke de kan nu formå
at udgive deres Landgilde eller Pengeskat, som de har kunnet
tilforn1).« 3 Mænd i Herredet var faldne i Hænderne på
Oberstløjtnanten i Vejle, der havde sat dem i Rådhustårnet,
hvor de forat frelse Livet måtte love en Afgift af 4 Rdl. og en
god Okse af hver Gård i Herredet, hvilket de dog for en Del
selv synes at have måttet udrede-).
Ved det svenske Indfald 1644—45 blev Herredet ligeså
forarmet, næste År kunde 25 af Bønderne ikke betale Skatterne,
hvorfor der 1647 optoges Tingsvidner om deres Armod. Så
ledes hed det om en Mand i Grenekrog, »at han var så fattig
og forarmet en Mand næst forgangne År formedelst de svenskes
fjendlige Indfald, som ham slet og aldeles ruinerede og for
ødte, for han bode på en landfar Vej, så at Fjenderne tog
håns Fæ og Bæster bort og ødte hans Korn«. Om 2 andre i
Grenekrog, 3 i Hinnum og en i Elkjær lød det, »at de bode på
en Adelvej for Fjender og blev røvede og fratagne deres God
og Gods« , og om en Enke i Loft »at hun er så fattig for
armet Enke både formedelst den fjendlige Rømmen og hendes
Mands dødelige Afgang og Sygdom på hendes Fæmon og Kvæg,
Heste og Hopper, som er bortdøde i forrige År, iligemåde
hendes egen Sygdom3)«.
Den værste Ødelæggelse, Jylland og dermed dette Herred
*) Lensregnskabet.
Vorsaae i Hist. Tdskr. il. 185.
3) Lensregnskabet
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nogensinde har undergået, var dog vist den i Krigen 1657—60.
I en Indberetning, som G ri nst ed Sogns Beboere if. kgl. Befal
ing indgav 11 Okt. 1660 om deres Lidelser i Krigen, findes
følgende, efterat der er omtalt, at der ikke kan gives nogen
nøjagtig Underretning, »»eftersom en stor Part af Folket udi
denne store grasserende Sygdom er bortdød«:
Dog så meget kan vi vide og opskrive: Først blev vi af
Svenskens Krigsfolk overfaldne, måtte da udi nogle Uger rømme
af vore Huse for deres Overvold og Parti og Plyndring, så fik
vi Indkvartering under Grev Jakob Oberst Hestvig og Kaptejn
Hamlto(?), fik af deres Soldater til Sognet 10 Karle og havde
med sig 13 Heste, som vi holdt med Kost og Foder og var vi
samme Officerer og deres Folk undergivne til Kvarter 10 ganske
Måneder, måtte vi give dem udi samme 10 Måneder både til
Skat og »Soluari« (o: Salvegarde) Penge af Grinsted Sogn,
som kan eragtes Penninge 1014 Rdl., Korn 37 Id., 4 Nød,
40 Læs Proviant, som blev ført til Svenskens Lejr, som stod
ved Bredstrup; derforuden plyndrede og tog af vort Sogn 44
Heste og Hopper, 61 Nød, 257 Stk. Får og Geder foruden andet
Penning, Sølv, Klæder, Korn, Fetalje, Kobber, Tin, Messing,
Høns, Gæs, Svin og meget andet, som vi ikke egenlig kan vide
at opskrive, derforuden skød de 2 Danemænd ihjel udi Grin
sted Sogn.
Der vi så havde været Fjenderne, som var Svensken, un
dergivne over 1 År og 10 Uger og de måtte vige og blev jagne
af Jylland, kom til os Polakker, Brandenborgere og de kejser
lige, som var os meget hårde og ubarmhjertige Gæster. Kom
vi da først under en Ritmester af de kejserlige af det »vemesk«
Regiment en Månedstid, måtte give ham af Sognet 100 Rdl.,
60 Td. Korn, 2 Td. 01 og 2 Heste og havde vi 10 af hans
Ryttere til »Soluari« i samme Måned med 15 Heste, holdt dem
med Kost og Hestefoder, hvilket »Soluar^«, vi begærede af
samme Ritmester for den store Parti og Plyndring, os hver
Dag pågik.
Så blev vort Sogn »axenieret« en polsk Oberst, som lå til
Kvarter ved Horsens (»»Horns«), som havde vort Sogn til Kvarter
udi 6 Måneder og havde vi 15 Polakker af hans Ryttere med
24 Heste udi samme 6 Måneder, måtte holde dem med Kost
og føde deres Heste med Korn, som var os hårde Gæster, der-
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foruden gav vi ham Penge af vort Sogn 240 Rdl., 164 Td.
Kom; der de så drog bort, tog disse fra os med Gevalt 60
Nød, 20 Heste og 4 Vogne, dertil pinede, bandt og slog os
fattige Folk udi vort Sogn, for vi skulde vise dem det, som vi
ikke havde og som er ynkeligt at opskrive.
Derforuden, der den kejserlige og brandenborgske Armé
drog fra Ribe og nør i Jylland, gik en stor Part af dem igen
nem vort Sogn og havde der Natteleje, Regiment efter andet,
som varede 1J ganske Uge og da udbar og ødte alt vort Hø
og Korn, torsket og utorsket, som vi havde i vore Huse,
nedbrød en stor Part af vore Huse og det forbrændte med hvis
Boslod, der var inde, udjagede os af vore Huse og Gårde udi
stor Elendighed.
Over alt dette, der den brandenborgske og kejserlige Armé
opbrækkede i Nørre Jylland og drog for Fredriksodde, Kolding
og Haderslev at stå, så vel som en Månedstid tilforn og efter,
da havde deres Folk i Parti, dog mest af de Brandenborgere,
os så hårdelig plyndret og med Gevalt frataget af Grinsted
Sogn: Først af en By ved Navn Eg 12 Heste, 70 Nød, 150
Stk. Småkvæg, nok af Urup og de Småhuse 5 Heste og 73
Nød, 220 Småkvæg, nok af Hinnum 80 Nød, 8 Heste, 600
Småkvæg, af Morsbøl 70 Nød, 14 Heste, 300 Småkvæg, af
Jerrig 40 Nød, 4 Heste, 80 Småkvæg, nok af Loft 8 Nød, 6
Heste, 20 Småkvæg, nok af Dal 40 Nød, 12 Heste, Småkvæg
200, nok af Grinsted By 30 Nød, 9 Heste, 90 Småkvæg, nok
af Horsbøl 23 Nød, 5 Heste, nok af Sønderby 27 Nød, 10
Heste, 60 Småkvæg, nok af Nollund 80 Nød, 10 Heste, 200
Småkvæg, hvilket forskrevne store og elendige Plyndreri eragtes
at være en Summa på Heste og Hopper 95, på Fæ 541 Øksne,
Kør og Ungfæ, på Småkvæg, som var Får, Geder, Lam og
Svin, 1941 Stykker, hvorover vi fattige Folk da måtte nødes til
at rømme af Sognet med Hustru og Børn til Lundenæs Len
og der at blive udi 16 ganske Uger udi stor Elendighed gerådet. Der Marsken opbrækkede for Fredriksodde og drog
længer bort, kom vi fattige Folk hjem til vore Huse igen. Kom
vi så derefter igen under Polakker en 2 Månedstid, havde 2
Polakker til Kvartér med 2 Heste, holdt dem med Kost og
Hestefoder; fik de ikke mange Penge, ti vi havde da intet at
give dem.
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Derefter på det sidste kom vi under kgl. Majestæts egen
Kommissærs Folk, under en Kommandant ved Navn Henrik
Herloff, som var af Hr. Oberst Krag hans Regiment, havde af
hans Folk en Soldat udi 5 Måneder, gav ham hver Måned 12
Rdl., både til hans Herre og »Soluari« Penge, som var 60
Rdl. og holdt ham hans forsvarlige Kost. Af slig stor og
langvarig Skatteudgift og Plyndreri Grinsted Sogn er så ganske
forarmet, at en stor Part deraf stander øde og de, som sidder
ved Husene, har ganske lidet til bedste.
Summa Summarum in alles: Penge 1414 Rdl., Korn 261 Td.,
Fæ 666 Stkr., Heste og Hopper 159, Får, Geder, Lam og Svin
2201, foruden den store Indkvartering, Proviants Udgivelse, som
forskrevet står, siden Penge, Sølv, Klæder, Kobber, Tin, Messing,
Svin, Gæs, Høns, Fetalje, Korn og meget andet, som blev
plyndret, som ikke er opskrevet.
Om sin egen Skæbne har Præsten Kornelius Jør
gensen optegnet:
Hvad sig min fattige Præstemands Tilstand i denne be
drøvelige Krigs- og Fejdetid anbelanger at angive, så kan jeg
den Skade og Overvold ikke så vidtløftig, som det sig har til
draget, men så vidt antegne korteligen som efterfølger: Der
Svensken kom først til os, blev jeg forjaget fra Hus 14 Dages
Tid og da de imidlertid borttog hvis i mit Hus fandtes, Boskab
og Husgeråd, opgravede Kister og Skrin, så meget der var, og
blev mig 4 Heste og en Vogn med Kalk og Disk frataget.
Siden der vi kom til Hus igen, fik jeg en Løjtnant af Filip
Hestrigs Regiment ved Navn Hans Bechmand til Indkvartering
og en Korporal på en langsomlig Tid, og eftersom jeg da ikke
havde meget til bedste, gav jeg den eneste Okse, som jeg da
havde, til Skat, siden gav mig af Medynk mange af de svenske
Fæ og Heste, hvilke de allierede derefter borttog. Men der
de brandenborgske, kejserlige og Polakkerne kom, blev jeg
atter fra Hus jaget, indtil de fik Salvegarder hos den Ritmester
af det »wemerske« Regiment, som før er omtalt og desmidlertid kom et Parti hårde og umilde Plynderryttere, enten de
var kejserlige eller brandenborgske, véd jeg ikke, hvilke brød
Kirkedøren op, udplyndrede Kirken og tog der fra mig i Korn,
Klæder, Fetaljepenge og andet for 200 Dir., foruden mit Hus
de ganske udplyndrede afdrog mig mine Klæder, Sko, Hatten
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af Hovedet, måtte så »fente« og låne hos hver, hvormed jeg
mig kunde opholde. Derefter fik vi Polakker til Indkvartering,
til hvilke jeg måtte give nogle Måneder 5 Rdl. om Måneden.
Men der de omsider fornam, at jeg ikke havde at give, lod de
mig forblive med Skatten, ellers måtte jeg tilvejebringe, hvad
jeg kunde.
Der de drog bort fra os, kom de kejserlige og brandenborgske og forjagede mig med Sognefolkene fra Hus, og tog
de fra mig 8 Heste og Hopper, 19 Stkr. Fæ og 100 Stkr. små
»Krætter« (o: Kreaturer), 2 store fede Svin, 3 Vogne, hvilket
jeg havde samlet, en Del ved Lån og Borgen hos andre frem
mede Folk, en Del ved mine fattige Sognefolks Hjælp, og var
jeg med dem nogle Uger fra Hus, så jeg desmidlertid blev så
ganske udplyndret, at min ganske Formue var i al Sandhed
ikke en Daler værd, der jeg kom hjem igen, uden hvis arme
Klæder jeg havde paa Livet. Gården som før var ringe, øde
lagde de, så jeg fattige Mand sidder nu i en ringe Hytte i
Gården så forarmet, at jeg intet havde til Levnedsmiddel, uden
hvis de fattige mine Sognefolk af deres ringe Forråd mig
hjælper. Gud sig derover forbarme. Dette så i Sandhed at
være, bekræfter jeg med egen Hånd underskreven. Grinsted
den 11. Okt. 1660. Cornelius Jørgensen Choren.
Fra Grene Sogn hedder det:
En rigtig Aftegnelse over Grene Sogn, hvad de har ud
givet til Skat og hvad der er røvet fra dem og plyndret fra
dem af Svenskens Folk, kejserlige, Brandenborgere, Polakker
og hvad de en hver særdeles har givet til Skat og det rigtig
opskrevet af 4 Danemænd, som har været der udi Sognet des
midlertid: da det første de svenske Folk kom her ned fra
Fredriksodde, da fraplyndrede de os 43 Heste og Hopper fra,
siden Klæder og andet Gods, hvad som i Husene fandtes, så
ikke et Menneske kunde blive ved Husene i 14 Dage, siden
lagde de Salvegarder hos os, og vi havde Skat til dem udi 9
Måneder og gav hver Måned 50 Rdl., er tilsammen 450 Rdl.,
og udi desmidlertid vi gav samme Skatter, lå der der udi
Sognet 3 Salvegarder og bekostede de os både til Salvegardepenge, Kost og Klæder og til deres Heste i hver Uge 6 Rdl.,
bedrager sig udi en Summa 216 Rdl. Nok den Tid Fjenden
blev opslagen, da gav vi Skat på ny til Svensken i 2 Måneder,
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gav hver Mand til Skat 10 Rdl. og 4 Tdr. Korn, og desforuden
Flesk og Kød, Smør og Ost for 4 Rdl.; nok siden om Jul,
der de kejserlige og Brandenborgere og Polakkerne kom herned,
de først ganske ødte og fordærvede og borttog alt vort Korn
og Klæder og hvad, som i Husene var, spolerede og forbrændte
og da borttog her af Sognet en 30 Nød, Stude og Kør, nok
Heste og Hopper 44; derefter kom Polakkerne, de borttog her
af Sognet 41 Nød, Stude og Kør og ødte og fordærvede alle
de Bier, som fandtes nogensteds der udi Sognet, siden lagde
de dem udi Kvartér hos os og vi gav Skat til dem i 8 Måneder
og gav dem hver Måned 20 Rdl. til Skat og bekostede de os
her foruden for Indkvartering; hver Måned bekostede de os til
dem og deres Heste 16 Rdl., bedrager sig udi en Summarium
288 Rdl.; så om Pinsedagstide, der de drog fra os, da alle 3
Arméer stod her udi Lenet, da måtte hver Mand rømme fra
sit Hus og Hjem, da borttog de kejserlige og Brandenborgere
her af Sognet en 1400 Stkr. Får og Geder, henved en halv
andet hundrede Nød, Stude og Kør, så der blev da ikke et
levende Høved bebolden og hvor som de kunde finde nogle
Folk enten udi Moser og Moradser, da slog de og pinte dem
at vise dem alt det de havde. Nok siden samme År om S.
Martini kom Polakkerne igen, da de fattige få levende Folk
var komne hjem til Husene og fået lidt Korn indhøstet og
lagde sig udi Kvartér i 2 Måneder og gav dem i de 2 Måneder
96 Tdr. Korn og bekostede det os til dem, der lå hos os, på
24 Rdl., så vi fattige Folk den fleste Part fik slet intet Rug
såt og somme fik lidet nok; kom her et Parti Ryttere nu i
Sommer af Ritmester Grams til Lykstad under Øverste Gylden
løve hans Ryttere, den Tid de stod mellem Vejle og Kolding,
og da med Gevalt fraplyndrede Jørgen Pedersen i Billund 10
Nød, Øksne og Kør og ynkelig slog og tribulerede ham og
hans Hustru, Børn og Folk, så ingen af Landets Fjender var
slemmere, hvoraf forskrevet er; han fik 2 Øksne igen i Kolding
af Ritmester Grams Frue, som hun vilde have rejst synder på
med fra Kolding, som er med Husfogdens Seddel at bevise,
nok udi Vejle ved Borgemester Hans Svanes Hjælp bekom
han en Okse igen af forskrevne Fæ. — 26. Okt. 1660J).
x) Dokumenter i Geh. Ark.
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Af en Beretning fra 1767, der forhen er trykt, hidsættes
følgende1): | Mil vesten for Hejnsvig By er nogle Sandbanker,
nedenfor hvilke en Bæk løber forbi og som overalt er omgivne
af Moser og Engbund, gennem hvilken kun de der var meget
godt kendte, kunde finde Vej. Derhen flygtede Mændene fra
Andsager ligesom også Beboerne fra Hejnsvig Sogn og fra
Grinsted sønden for Åen med Koner, Børn, Kreaturer og rør
ligt Gods. De gravede sig ind i Bankerne, hvor hver Familie
havde sit Hul med en fælles Indgang med en Pibe eller et
Trækhul for Røgen og en fælles Skorsten opført af rå Sten.
(I Indgangen til Hulen var 2 Stolper med Kløfter ovenpå, på
disse et Stykke Træ som en Skorstenshammer, på en af de
kløftede Opstandere var hængt en Dør, o. s. v., således be
skriver Præsten Klavs Hågen Stedet, der kom til Kaldet 1728
og af hvis Beretning Fortællingen er lagen.) Bønderne var
væbnede og skiftedes til at holde nøje Udkig. Men en vis
Peder Spillemand fra Hejnsvig forrådte dette afsides Skjul til
en lille Trop af 8 svenske Ryttere og tjente dem som Vejviser
genneiji Moserne; de kom også bag på Forposten, som netop
fik Tid til at affyre en Bøsse som Signal. Bønderne styrtede
ud af Hulerne og fældede i første Salve de 7 af Fjenderne.
Også den 8de, som flygtede, blev indhentet og dræbt, som
også den forræderske Spillemand, hvem Bønderne nedgrov i
en Sandbanke ved Søgård. — At Bønderne i denne Krig ned
grov sit Sølvtøj i Jorden, har man et Bevis på i det Fund,
der 1867 gjordes ved Gravning af et nyt Åløb i Plovslund, af en
lille Sølvskål med bladformet Håndtag, hvorpå står Eske Pedersen
M. N. G., 2 Sølvspiseskeer med samme Navne og Årstal 1651,
nogle Sølvknapper, Dupper og Maller samt 108 Mynter fra
Kristjan IV.’s og Fredrik III.’s Tid. Det er rimeligt, at Ejeren
heraf er bortdød under den store Smitsot under Krigen, hvorved
Skjulestedet er gået tabt.
I en Jordebog over Kronens Gods 1660—61 i Koldinghus
Amt findes følgende om Kronens Gods i Vorbasse: 1 G., Hus
ene ruinerede, ingen Sæd; 1 Hus øde, ubesat; Fitting 1 G.
Husene ruinerede, ingenSæd; Almstok 1 G. Husene nogenledes
ved Magt; Løvlund I G. nogenledes ved Magt, ingen Sæd;
*) Efter Adlers Program fra Ribe 1838 S. 31.
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Grenekrog 1 G., Halvparten afbrændt, Halvparten ved Magt;
Plovslund 1 G., Husene nogenledes ved Magt, men ikkun Rug
sæd; Grinsted 1 G. som Præsten har og istedetfor skal give
Landgilde af Anneksgården, dog nu øde. De 3 første Gårde
var endnu øde og ubesatte 1668, de 5 næste blev i Løbet af
Året igen bortfæstede1).
På Grund af de store Skatter, som de følgende År blev
pålagte, tildømtes 1678 Kongen for Restanser 23 Gårde i Her
redet. I nogle Indberetninger fra Præsterne 1690 i Ribe Stifts
arkiv om deres indtægter findes, at i Grinsted Sogn var der
129 Tdr. Hartkorn Helgårde, 16 Bolshuse og en lille Mølle.
1 Hejnsvig Sogn var tidligere 13 Gårde, men nu få ved Magt,
7 Bolshuse, hvoraf kun 1 ved Magt. I Vorbasse var Ofret til
Juledag 10, Påske 9, Pinse 9 Sletdaler og uvist Offer 3 Sietdaler.
Tidligere var der 28| Gårde, 4 Bolshuse og 18 Gadehuse i
Sognet, men nu kun 12|G. ved Magt, der kunde give Tiende,
6 forarmede og færdige til at tigge og 9 ganske øde siden Krigs
tiden i 30 År, af Bolshusene var 1 ved Magt, 1 forarmet, 2 bievne
ganske øde i den daværende Præsts Tid; af Husene var 3 ved Magt,
15 bleve ganske øde i Præstens Tid, Tienden, der før var 20
Ørtug, var nu kun mellem 12 og 16 Tdr. I Grene Sogn var
kun 4| Gård ved Magt, 7| forarmede, den meste Del havde
denne Vinter gået at tigge, Tienden, der før var 10 Ørtug, var
da kun 5—6 Tdr. 22. Juli 1690 havde Lynild slået ned 3
Mile derfra og opbrændt Heden og Tørvejorden indtil 2 Mile
østen derfor, så Præsten havde ingen Tørvejord at græsse på
uden lidt forgravet Klynemosejord.
Ifølge Matriklen 1662 var i Grinsted Sogn 1 Hovedgård,
28 Gårde, 13 Bol, 1 Hus, 1 Mølle, deraf var 9 hele, 3 halve
Gårde, 1 helt og 2 halve Bol øde, i Grene Sogn 19 Gårde,
2 Bol, deraf 5 hele, 4 halve, f Gårde, 2 Bol øde, i Vorbasse
Sogn 1 Hovedgård, 47l G., 11 Huse, hvoraf 18 hele, 6 halve
G., 10 Huse var øde2), og i Hejnsvig Sogn 14 G., 4 Bol, 1
Hus, 1 Mølle, hvoraf 6 hele, | Gårde, 1| Bol, 1 Hus øde.
Ved Reskript 13. Marts 1688 blev Slavs, Andst og Jerlev
*) Amtsregnskabet.
Ifølge Tingbogen var der 1663 17 hele, 3 halve Gårde og 1 Bol aldeles
øde, uden Beboelse og uden Sæd og Avl. Vorsaae i hist. Tdskr. II, 251.
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Herreder samlede til 1 Jurisdiktion, og Tinghuset blev bestemt
at skulle opføres mellem Thorsted og Verst Kirke og Jerlev
Herredsfoged Bertel Jensen Krog blev det for det hele. Ting
dagen bestemtes til Fredag. 14. Avg. 1715 blev Thomas
Ebbesen Herredsfoged, han købte Embedet af Kongen for
200 Rdl.
Siden den sidste Svenskekrig havde en stor Del af Jylland
været forarmet og mange før bebyggede Steder var ikke efter
den Tid komne i Stand igen. Det var derfor ej underligt, at
Opmærksomheden blev henvendt på at fremkalde Hedens Op
dyrkning, skønt den Måde hvorpå det skede var så bagvendt
som muligt. 1757 dannedes et Aktieselskab i dette Øjemed i
København, men dets Forslag viste sig ugørlige for de af Re
geringen tilsatte Kommissærer. En af disse, Etatsråd Hans de
Hofman til Skjerrildgård udarbejdede en anden Plan og denne
fandtes udførlig, hvorpå han blev Medlem af en ny Kommissjon 1759, idet Legationssekretær Morits i Frankfurt på Reger
ingens Vegne især fra de rige Egne i Pfalz havde ladet en
300 tyske Familier, der var bievne ødelagte under Krigene i
Tyskland, rejse herind; de lokkedes ved gode Løfter om
Skattefrihed i 20 År og andre Fordele. Da de kom til Frederits
1759, var intet gjort for dem, de måtte indkvarteres hos Borg
erne, senere i en Kaserne og nu først måtte Regeringen
tage en Bestemmelse om, hvor den skulde vise dem hen; først
tænkte man på at købe Herregården Skåphuset med dets Gods
i Ringkøbing Amt, men senere kom man til den Bestemmelse
at bygge til dem i de usleste Hedeegne, i Alheden og på
Randbølhede, skønt der var god Hedejord nok andre Steder.
Da der skulde bygges i adspredte Gårde, gjorde de sig opsæt
sige, de vilde bo i store Byer, som de var vante til hjemme,
hvilket Kommissjonen måtte bøje sig for. Disse stakkels Men
nesker kom da i Somren 1760 ud på deres usle sandede
Heder. I Vorbasse Sogn fik de den forrige By Knurborg, der
da var aldeles øde, den kaldtes nu Fredriksnåde, den også øde
By Skjoldbjerg, der fik Navn af Nedre Moltkenberg, samt Kolo
nien Fredrikshåb i Randbøl Sogn.
Til Fredriksnåde kom alle Katholiker, til Fredrikshåb Re
formerte og til Moltkenberg Lutheranere. I de første År havde
man godt Håb; som et Bevis paa Koloniernes Tilstand med-
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deles her en Indberetning fra Forvalter From af 31.Dec. 1762,
Koloniernes Blomstringstid:
»Fredriksnåde.
Beboerne i denne By, som alle er
katholske, har i Sommer vist sig meget stræbsomme med at
pløje og opbrække af de dem tildelte Agre, så og ryddet og
bortført den derpå stående Lyng, og ført samme i deres Gårde
til Forrådnelse og Gødskning. Høsten er ej udfalden så for
delagtig, som man havde ventet sig, i Henseende den overmåde
stærke Tørke, som var i Foråret. Enhver Kolonist har ikkun
indavlet 12 Skp. til 2 Tdr. Rug og 8 til 12 Skp. Boghvede,
der for disse Beboere gør ungefær 35 Tdr. Rug og 25 Td.
Boghvede. Derimod har enhver Familie i dette År såt 2 Tdr.
Rug, ja nogle 20 Skp., dels i Gødeland og dels i Boghvede
land , som alt tegner sig til god Fremvækst. Deres Haver lyk
kedes meget bedre end nogen kunde tænke, omendskønt Regnen
udeblev så længe; de har alle fået overflødige Havevækster af
alle Slags og den hvide Kål er i Særdeleshed meget skøn
fremfor andet; der har imellem været det Hvidkålshoved, som
vejede 9 til lO,®’, foruden prægtige Grønkål, Gulerødder, Roer,
Rædiker og andre Vækster, som ej i nogen Købstad kunde
være bedre og neppe så godt, item »Pateter«, da en Beboer har
indavlet efter 6 Skp. Sæd over 20 Td. Tobakken er godt tagen
til Fremvækst på de Steder, hvor samme kunde have lidt Skjul,
men hvor den stod lige for Vestenvind, blev den ej til noget.
Bygningerne, Vånings- og Ladehusene er nu ganske færdige,
de sidste klinede af Riberhus Amts Bønder i dette Efterår;
Kvægsygen har ej endnu ladet sig ytre i denne By og Extraskatten svares månedlig med 4 Rdl. Fredrikshåb. Disse
Beboere, som er reformerte, bør virkelig at have Berømmelsen
fremfor alle de andre Kolonister for deres Stræbsomhed, ti de
er aldrig ledige for Arbejde; om Somren, så tidlig Dagen frem
kommer, er enhver i fuldt Arbejde på Heden og den ene agter
at ville for den anden med deres Agerdyrkning, som alt tegner
sig godt, foruden at de og lever mere endrægtelig sammen
end de andre. Rug har de ikke indavlet i dette År og ganske
lidet Boghvede, nemlig til hele Byen 8 Td. 1 Skp. 2 Fd., men
har opbrækket en anselig Del Agerjord, der ligger til Forråd
nelse. Enhver Familie har opbrudt 3 lange Agre å 560 Alen
lang og 25 Alen bred og 7 korte Agre, samt såt, nogle 2 Td.,
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1| Td. og 1 Td. Rug, ligesom Jorden dertil har været bekvem.
Haverne i denne By har været meget bedre end ved de andre
Kolonier, alle Ting er bievne fuldkomnere, der også tildels kan
tilskrives Beboernes Koners Vinskibelighed, siden de har båret
nogle 100 ja 1000 Tønder Vand i Haverne i den stærke Tørke.
Af alle Sorter Havevækster, nemlig Bønner, Ærter, Salat, Gule
rødder, Roer, Rædiker, Grøn- og Hvid-Kål, item »Gatofler«
har de haft i stor Mængde, så tilstrækkeligt, at de fodrer deres
Stude og Kør dermed daglig imellem Hø og Halm. Tobakken
har tegnet sig så profitabel, at Kolonisterne siger aldrig at
have set den bedre, når den stærke Vind ej fordærvede den.
Kvægsvagheden vides ej endnu noget af. Alle Vånings- og Lade
husene er færdige uden alene Midtgavlene, som ikke er påslagne af Mangel på Håndværksfolk. Extraskatten svares må
nedlig med 7. Rdl. 3 Mk. Moltkenberg. Forestående Ko
lonister, som alle er Lutherske, har i dette År opbrækket ialt
4 små og 3 store Agre, bortført de derpå værende mangfoldige
store Kampesten, som på denne Bys Ejendom er meget flere
end ved de andre Kolonier. Enhver Familie har såt 12 Skp.,
og nogle 2 Td. Rug i Gøde og Boghvedeland, som tegner sig
til god Fremvækst. Rug har de ikke indavlet, men hver Fa
milie 1 Td. Boghvede, som gør for denne By 26 Td. Haverne
var i dette År temmelig gode. Beboerne har indavlet en an
selig Del Havevækster af alle Slags, som ved de andre Kolonier
er anførte, iblandt andet extraordinært Wiirtzingen- og BlomKål og Andifkensalat, hvoraf mange kgl. Betjente såvel her på
Heden som andre Steder har set og spist af forbemeldte Vækster,
ja nogle i Holsten boende kurieuse Mænd har ladet Würtzinger
Kål og Andifkensalat hente her på Heden forat spise den,
siden de forestillede sig aldrig, at deslige Vækster kunde gro
i Hedejord; mens de har måttet tilstå, at på andre Steder i
Tyskland, hvor de samme har bekommet, ikke nær har været
så god og delikat som denne, hvilket satte dem i største For
undring og bad indstændig, at dem nogle Frøkorn måtte for
undes, som og er sket. Alle Våningshusene er færdige und
tagen til 2 Familier, hvortil har manglet Håndværksfolk og
Materialier, det sidste i Henseende til den stærke Durchmarsch,
som er gået igennem Landet i dette År, hvilken har forårsaget
Ophold med Materialiers Befordring, men Snedkerne står hver
Danske Samlinger.

III.

20
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Dag og arbejder på Lofter og Døre, til de bliver færdige.
Ladehusene er færdige som ved Fredrikshåb. Den almindelig
grasserende Kvægsvaghed kom først, desværre, til denne By,
hvor der er bortdød 18 Kør, 16 Stude og 2 Ungnød, men blev
i Behold, som gik Sygdommen igennem, 10 Kør og 36 Stude.
Der var de Kolonister, som holdt Liv i deres Stude i 8 Dage
med varm Ungvin og Rugbrød foruden mange andre Medika
menter, som blev brugte, men hvilket der var det bedste, vides ikke
uden Malurtvand. Extraskatten svares månedlig med 6 Rdl.«
I Fredriksnåde var da 20 Mænd, 20 Koner og 28 Børn,
i Fredrikshåb 40 Mænd, 38 Koner, 81 Børn, i Moltkenberg 25
Mænd, 27 Koner, 57 Børn, 3 Karle, 2 Piger. I hver By op
rettedes Skoler og for Gudstjenesten sørgedes, idet de katholske
og reformerte hørte under Præster i Frederits og de lutherske
under Præsten i Vorbasse, der lønnedes med 100 Rdl. Da
Fredrik Lorentzen 1777 beskikkedes til Præst her, blev der
tillige pålagt ham at betjene de tyske Kolonister i deres Moders
mål ; det Kirkeanlæg, der var påtænkt ved Moltkenberg og
hvortil Pladsen var udset, og Kirkegård, hvor nogle ligger be
gravne, indrettet, blev dog ikke til noget. Det var imidlertid
vanskeligt at bestyre denne konstige Indretning, og Folkene,
der havde håbet på bedre Kår end det sure Arbejde med
ringe Udbytte, der her blev dem til Del, blev snart kede af
Opholdet her, og da der gjordes dem gode Løfter fra Rusland,
drog de fleste bort i Efteråret 1765 og danske Bønder kom i deres
Sted, der fik 20 Års Skattefrihed. Det Gavn, de gjorde for de
store Summer der udøstes til dem, var, at de lærte Folk Have
dyrkning og indførte Kartoffelavlen. Deres Steder var først
alle lige store, men nu inddeltes Kolonierne i hele og halve
Gårde, samt Huse med 1 til 2t Skp. Land, ligesom i de gode
Egne, men uden at det kan ses til hvad Nytte.
I Fredrikshåb var 4. Jan. 1766 6 Tyskere, i Fredriksnåde
5 og i gamle Moltkenberg 1 tilbage. I dette År opstod Ny
Moltkenberg af 2 Gårde, der flyttede ud fra Moltkenberg, der
ikke kunde underholde flere Beboere1/ På Frosts Tid (if.
hans Beskrivelse af Vorbasse 1819 S. 46) var Beboernes Forfatning
*) Disse Efterretninger er tagne af Dokumenter i Rentekamrets Arkiv. Flere
Oplysninger i Dansk Atlas V, 874 flg.
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endnu tålelig god , da de var fritagne for adskillige Byrder og
for Tiende, uagtet han beretter, at deres Agerjord i det hele
er mådelig, Englodden og Græsningen ringe. Efterat de nu for
endel År siden er bievne Selvejere, er det gået betydelig til
bage, da de ikke formår at betale Skatterne og man kan idetmindste et enkelt Sted se Huse, der falder ned uden at blive
opførte igen.
Præsten From i Vorbasse meddeler i sin Indberetning til
Oldsagskommissjonen følgende om Kolonisterne: »De fleste som
kom dertil, vare Tyskere, der, som Kirkebogen udviser, avlede
en stor Mængde Børn, men som forresten vare Folk, det ej
havde været værd at hente langvejs fra. Mange af dem endte
deres Dage i Slaveriet og Resten kom tilbage, hvor den var
kommen fra. Kolonierne bebos nu for det meste af indfødte,
som ere vel tilfredse med deres Skæbne og aldeles ingen Lyst
viste til forandrede Kår, da deres Fæstesteder i Somren 1822
bleve dem tilbudte som Ejendom. Den eneste Familie af de
indkaldte Kolonister, som endnu er tilbage, er den Øehlenschlågerske fra Pfalz. En aldrende Kone af denne har fortalt,
at hun fra sin Barndom kan huske, at der straks efter at Ko
lonierne vare anlagte, kom en Del høje Herrer fra Hovedstaden
forat tage dem i Øjesyn. Kolonisterne anrettede så godt et
Måltid, som Omstændighederne tillode og Bordet var ganske
vel besat. Men Gæsterne begyndte ej at spise og da en af
Kolonisterne spurte, om der manglede noget ved Bordet, sagde
man, at de ganske havde glemt Brødet. Ja, Brød, svarede hin,
det er netop det, som vi savne her. Og der blev sørget for dem.«
Slavs Herred har nydt den Hæder at være Stedet, hvor
en af de få Småsejre i den sidste ulykkelige Krig overgik
vor Hær. 29. Feb. 1864 holdt 3dje Dragonregiments 5. Eska
dron under Ritmester Moe Hestemønstring i Vorbasse og blev
overrumplet af et westfalsk Husarregiment, der havde angrebet
de få Mand, der var ved Skjødebjerggård, men den tapre Løjt
nant Sauerbrey ilede hurtig til Stedet, samlede sine Folk og
jog den fjendlige Overmagt på Flugt ved Skjødebjerggårds Plan
tage efterat have taget 34 Mand tilfange. Af vore Folk blev
7 sårede og 4 fangne ved Overrumpling1).
x) Om Kampen findes en udførlig Beretning i Tidsskrift for Krigsvæsen,
Ny Række I, 30—46.
20*
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Herredet er det dårligst befolkede i hele Landet, idet det
kun har 3 Mennesker på hver 100 Td. Land.
Sognene er: Grinsted, Grene, Vorbasse og Hejnsvig.

Grin8ted Sogn.

Grinsted Sogn har Navn efter Byen Grinsted, der i det 14.
Årh. og senere skrives Grimstath, og betyder Manden Grims Sted.
Sognet består af vidtløftige Hedestrækninger og det er egenlig
kun Grinsted Å, der har frembragt nogen Frugtbarhed, ti langs
ad denne findes ret gode og frugtbare Jorder, der gør et smukt
Indtryk 4 Modsætning til Hedens sorte Farve.
Nordøst for Kirken ligger Højen Abildhøj, ved Løvlund findes
et Par Høje.
I Indberetningen til O. Vorm 1638 siges, at i dette og
Grene Sogn findes hverken Ler eller andre Sten, end de der
hentes fra andre Steder.
1664 var Sognets Hartkorn 166 Td. 7 Skp. 1 Fd., nu
195 Td.

Byer og Gårde.
Gr in s ted, forhen Grimstath, Grims Sted, derfor urigtig
skrevet Grindsted, bestod 1651 foruden Præstegården af 1 Gård
og 1 Bol, der tilhørte Grev Kristjan Ranzau til Breitenburg,
der også ejede andet Gods i Herredet og på Randbøl Hede
indrettede 2 store Fårehold af meklenborgske og liineborgske
Får, der blev ødelagte i Krigen 1658—591). 1453 solte Esge
Jensen Frydman af Fowerskedæ, Væbner, til Tymme Nielsen til
Stensballegård og Høvedsmand på Kolding, sit Arvegods efter
sine Forældre, nemlig Gods i Mørdorpp (Mørup), Amelundh,
Grynsted og Grenæ, »med al min Rettighed, som jeg har i al
Jellingsyssel i det fornævnte Gods og alt andet Gods, som mig
er tilfaldet i Jellingsyssel med rette«2). I forrige Årh. nævnes
her et Hus Trasborg, der havde dette Navn, fordi det var
bygget til Trods for Grene Sogns Beboere, der havde opført
et Hus i Sogneskællet.
x) Frost, Beskrivelse af Vorbasse S. 43.
4) Langebeks Excerpter.
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Grinsteddal hed tidligere og kaldes endnu alene Dal og
bestod 1651 af 4 halve Gårde, hvoraf 1 var øde, og 5 Bol.
Nol lund var 1651 3f Gårde, 1 Bol.
Nollund Kloster hed 1651 alene Kloster og var 2 Bol,
der tilhørte Ribe Domkapitel. Navnet er mærkeligt, men der
er ingen Grund til at antage, at her virkelig har været et
Kloster, hvortil Sagnet ej heller kender det mindste; at det
tilhørte Ribe Kapitel, kunde vel tyde på, at det i den katholske
Tid har stået i et vist Forhold til Gejstligheden, men i det
højeste kan det have været en Ladegård til et eller andet
Kloster, rimeligst i Ribe.
Nørre Urup var 1651 4 halve Gårde, der da var slet
(o: aldeles) øde; om Sønder (Jrup, der er opstået af Herre
gården Urup, senere.
Eg var 1651 alene 3 Gårde; 1586 bode på en af disse
Jomfru Marine Norby, og senere Magdalene Norby, gift med Mogens
Munk, der skriver sig »til Eger«, og 1597 i Gælds Betaling ud
lagde til Kristen Vind til Endrupholm, der var Modersøstersøn
til en af dem, 3 Gårde i Eg, hvoraf de selv havde bebot den
ene, 2 Bol i Vester Eg og | G. i Åbølling i Andsager Sogn,
af hvilke denne 1601 i Mageskifte afstod de 3 Gårde i Eg og
Fjerdedelen af Eg Mølle til sin Broder Albert Vind1).
Morsbøl var 1651 3 Gårde, hvoraf 1 tilhørte Horsens
Hospital.
Jerrig skrives 1630 Jerck, 1646 Errick, 1664 Jerick, var
2 Gårde 1651.
Loft. Fru Inger Torkildsdatter af Søndersthoved udlagde
til Kronen 1578 1 Gård i Loffthe. 1651 var her 2 Gårde,
hvoraf 1 ejedes af Marine Rasmusdatter i Varde, der havde fået
den ved Indførsel.
Modvig skreves forhen også Madvig, Maaiwig, hvorfor
Navnet synes at skulle afledes af Made, Eng, var 1651 1 Gård.
Dyvelsrække skrives 1651 Diuffuels Reche, 1664 Dybels
Recke og er vel det Sted, der 1501 hed Douilmosse; Navnet kan
være en Sammentrækning af Dybvedelsrække, altså en Række
Steder langs ad en dyb Vejle eller Vadested. Her var 1651
*) Min Skadst Herred, S. 115—16.
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3 Bol, 1 Hus, 1664 siges her at være 5 Bol og 1 Hus, deraf
var 1 Bol på Urups Mark og derfor ikke medtaget i Fortegn
elsen 1651.
Utoft var 1651 1 Gård, der var Fæste under Jomfru
Karine Galde til Nørlund; den skal forhen have ligget ved Åen
og der er endnu Spor af Vadested fra nord gennem Banken,
Vejen her hedder endnu Utoft Vej. Gårdens Mark har været
meget større end nu, hvilket kan ses af de i synder liggende
gamle Agre i Heden, der blev øde »da Polakkerne fordrev
Svenskerne her af Landet« (1658). 1664 var den øde.
Hinnum, i det 17. Årh. Hindum, var 1651 2 Gårde og
2 halve Bol.
Horsbøl, af Mandsnavnet Hors, var 1651 1 Gård.
Sønderby var 1651 2 Gårde og 1 Bol, der tilhørte Grev
Kristjan Ranzau.
Lam borg var bygget på Urup Mark allerede 1661.
Vadbol skal have Navn af et Vadested, der engang har
været til Urup; i Bendiks Norbys Jordebog 1661 kaldes den dog
Vandbol og var bygget på Urups Mark.
KJ ærbol var ligeledes et Bol på Urup Mark 1661, kaldes
1651 Kjærbus.
Tudsborg eller Kragenæs er vistnok det Hus, der 1651
hed Kragmose.
Plagborg var 1664 1 øde Bol.
Urup.

I den nordlige Del af Sognet midt i den sorte Hede, fjernt
fra Naboer ligger Byen Urup, der ved en Å deles i Nørre- og
Sønder-Urup; den sidste, der består af 2 Gårde, udgør det
meste af den gamle Herregård Urup, der må adskilles fra
Skrammernes Herresæde af samme Navn ved Horsens. Den
nordligste af disse 2 Gårde er omgiven af en Mængde små
Buske, sørgelige Rester af den gamle Urtegård, og det er de
eneste Levninger af svunden Glans; Grave, Volde, gamle Byg
ninger, alt er borte og den lave forrevne Bondegård giver kun
Plads for Tanken om Forgængelighed. Dokumenter, der kunde
oplyse Gårdens Historie, har her haft samme Skjæbne som de
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fleste Steder; da Meddeleren 1859 ankom hertil, fik han det
Svar af de gamle Folk, der siden 1801 havde bot her, at der
tidligere havde været mange, men det var ikke noget, de brød
sig om, de havde i sin Tid givet dem til Børnene til Legetøj
og så havde de undergået dettes sædvanlige Skæbne, ja det
var med en vis Mistro, den fremmede blev betragtet, da de
slet ikke kunde indse, at det kunde interessere nogen at
få fat på gamle Efterretninger, langt mindre at rejse i den
Hensigt. Hvad de vidste, var også kun lidet, men heldigvis er
Kilderne til Gårdens Historie ikke så mangelfulde, som man
kunde have ventet. Tidligere har Gården været omgivet af
brede Grave og tilmed beskyttet af vidtstrakte Kær. Den havde
et Kobberspir. 23. Juni 1480 var skikket pa Tyrild Herredsting
velbyrdige ffenrik Volstrup afWrup, der tog Tingsvidne, at
hans Hustrus Broder Oluf Lavesen gjorde sin Lovhævd på (Jrup
med rette Tilliggende tilligemed Egh, Egiswigh og Bagishwstedh
og kendte Oluf Lavesen ingen anden Lod og Del deri uden
sig, sin Søster og Thomas Jversens rette Arvinger1). Det
fremgår heraf, at Urup har tilhørt en Thomas Jversen, hvis
Arvinger Oluf Lavesen og hans Søster har været; om han har
været af den i det 15. Årh. så bekendte Familie, der førte 3
Roser i Skjoldet og siden antog Navnet Lange og Munk, vides
ikke, men Navnet kunde tyde derpå.
Henrik Volstrups Enke Alhed Lagesdatter af Urup levede
endnu 1501, da hun til Niels Klemensen til Blæsbjerg for 100
Mk. pantsatte 1 Gd. i Douilmosse (Dyvelsrække?)2).
Senere er Gården kommen i Familien Norbys Eje, hvilken
Slægt længe havde haft hjemme i Tyrild Herred, idetmindste
var 23. April 1463 Jesper og Anders Norby Tingsvidner på dets
Herredsting3). Som Ejere af Urup nævnes 1535 Peder Norby,
der endnu levede 15464), senere Bendix Norby, Ditlev
Norby 1570, 1583, Henrik Norby, udentvivl alle 3 Peder
Norbys Sønner; hans Datter var Anna Norby, der bode i Kærte
minde fra 24. April 1587 til sin Død 24. Nov. 1606; hendes
Gravmæle sattes i Byens Kirke af hendes Broderdatter Margrete
Norby. 1586 nævnes Ditlev Norbys Arvinger som Ejere og
’) Diplomatariet.
3) Diplomatariet.

9) Ellen Gøyes Jordebog.
4) D. Mag. 4 R. I. 246.
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1587 Peder Norby og hans Søster Margrete (der var Abbedisse
i Maribo Kloster 1596—16021), hvilke altså har været Børn
af Ditlev Norby.
Peder Norby havde 1593 en ubehagelig Sag med en af
sine Bønder, der ham uvitterlig var draget af hans Gods, havde
medtaget al sin Ejendom og taget Ophold på Klavs Strangesens
Gods til Nørholm. Da Norby herfor vilde tiltale ham på Østerherreds Ting, overfaldt Bonden ham, stak, slog og forjog ham
fra Tinget, hvorfra han med Nød og Neppe undkom med Livet.
Herfor tiltalte Norby ham på Landstinget, hvorfor Klavs Strangesen 3 Dec. 1593 fik kgl. Brev at tage Borgen for ham2).
Ligesom Norby ved denne Lejlighed synes at have været meget
lidt afholdt, således hændtes ham en anden Begivenhed, der
tyder på, hvorledes Råhed og ubændig Heftighed ofte fandtes
hos Datidens Adelsmænd. Et Par År senere var han og flere
samlede i Kristoffer Bangs Hus i Odense, hvor han havde sin
Tjener Pejter med sig; denne lå på en Bænk og klagede sig:
»hjem, hjem, jeg fortryder at ligge her og sulte, jeg har til
forn tjent godt ærligt Folk, de havde ikke så ligget på Suiteri.«
Det tilstedeværende Vidne gik så ud, men så lidt efter, at
Norby skød Pejter ud af Kamret og at denne var blodig under
den venstre Side af Hovedet, hvorpå han faldt omkuld. Den
rasende Norby styrtede efter ham, trådte på hans Mund og
sagde: »Du Taterkonge«; det rallede i Tjenerens Hals, Norby
tog så en Bøsse, skød den af på ham og trådte på ham, til
han var død. Kristjan IV. lod ikke sligt gå ustraffet hen;
25. April 1595 udstædtes Brev til Lensmanden Kaspar Mark
danner på Koldinghus, »at efterdi os som en kristelig Øvrighed
ej vilde sømme sådant ukristeligt Mord og Mandslet at tilstede
her i vore Riger og Lande, bede vi dig med største Flid at
ransage og forfare, om Peder Norby er til hans Behusning
hjemkommen eller sig nogensteds derom kunde underholde,
at du da straks lader ham fængsle og sætte i god Forvaring;
hvis han ej er hjemkommen, du da lader ham eftertragte og
efterkomme; hvis han befindes på nogen af Adelens Gods, du
lader ham tilsige på vore Vegne, at hvis de ej godvillig vil
x) Kali Rasmussen: Musse Herred. S. 203.
’) J. Teg. IV, 427.

313
give ham dig, skulle de være fortænkte ham at holde tilstede,
så han ej bortkommer, til videre Besked fra os, såfremt de
ikke vil stande os derfor tilbørlig til Rette1).«
Det synes ikke, at man har behøvet at søge længe, ti 18.
Juli 1595 afsagdes Dom over ham, ifølge hvilken han skulde
miste sin Hals. Han undskyldte sig med, at Drabet var sket
af Nødværge og at Tjeneren, der havde været i hans afdøde
Broder Henriks Tjeneste, var fredløs i Holsten2). Han var
gift med Dorthe Rosenkrands, Dr. af Bendiks R. og Anna
Karstensdatter, Søster til den berygtede Kristoffer Rosenkrands
til Høgsbro, Koksbøl og Hundsbæk, »en Torn blandt Roser«,
der 1599 blev Børnenes Værge3). Hans Enke skriver sig
endnu 1604 til Urup, hun skal siden være bleven gift med
Kristen Munk til Ørnhoved.
Af hans Børn kendes Oluf, Ben diks og Maren, hvilken sidste
1632 kaldes sal. Peder Norbys til Urup. Oluf Norby ejede Skovgård
i Fyn4), og stævnedes 1632 på Herredagen af Kristoffer Gersdorf til at betale 1000 RdL, han havde lånt af ham, eller lide
Fængsel på det forordnede Sted, hvilken Sag afvistes, da Norby
ikke havde forpligtet sig til Maning. Han nævnes død 1639,
21. Dec., da der beskikkedes Kommissærer til at forlige Fru
Maren Norby og Bendiks Norby i Anledning af Arven efter
ham5); 25. Juni 1640 udstædtes Brev, at da man skulde stævne
Bendiks Norby til Urup og Kristen Thordsen på Donslund (mon
han har været Maren Norbys Mand og hun altså har skrevet
*) J. Teg. IV, 510.
’) Kiev. Saml.
3) J. Tegn. V, 105.
4) Ang. Familiens ældre Forbindelse med Skovgård i Fyn, som han således
må have fået som Arv, haves et Forlig af 1. Juni 1606, at da der har
begivet sig Trætte mellem Johan Norby til Thegemesgård og Fru Margrete Rantzau til Endrupholm med hendes Børns rette Værge Albert
Vind til Ullerupgård ang. en kgl. Dom, som Johan Norby fik over Fru
Margrete Rantzau ang. det Køb, som Kristen Vind (hendes afdøde Mand)
havde været i med Magdalene Norby i Fyn om den fjerde Del i Skovgård
Gård og Gods i Bog Herred, som kgl. Dom, dat. København 17. Marts
1606 udviste, da havde de efter lang Underhandling forhandlet i så
Måde, at den Del i Skovgård nu skulde følge Johan Norby og Kristoffer
Rosenkrands på Peder Norbys Børns Vegne, ubehindret i al Måde og
Rosenkrands skulde give Fru Margrete 450 Daler. (Endrupholms Arkiv.)
Johan og Magdalene Norby (jvnf. foran under Eg) er vel således Peder
Norbys Søskende.
5) J. Teg. X, 143.
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sig efter sin Fader?1) og mindelig forhandle mellem dem
eller ved Dom adskille dem i deres Tvist angående fornævnte
Arv, og nu Norby aldrig var mødt, skulde de endnu tredje
Gang stævne Parterne og så gøre Skifte tilende, enten han
mødte eller ej3). Bendiks Norby ejede også Donslund ogLundrup.
Niels Arenfeld til Ullerupgård havde flere Gange forsøgt at
ombringe sin Hustru Karen Dyre ved Gift, men det var blevet
åbenbaret hende af dem, der skulde udføre det. Endelig havde
han engang, da de rejste til Ullerupgård, givet en Kvinde en
Buddike med noget hvidt Pulver i og rådet hende til at give
Fru Karen 3 Knivsodder fulde deraf og komme i hendes Mel
grød, »at hun ej skulde dø for hastig, men ligge en Dag eller
4 at pines«, så kunde hendes Fader selv gøre hendes Begrav
else, det overblevne skulde hun give Fru Karens Fader, Hans
Dyre. Fru Karen bragte Sagen for Herredagen 21 Okt. 1641,
hvor den Dom toges, at N. Arenfeld 26 Jan. 1642 på Viborg
Landsting for Hr. Jørgen Urne og Hr. Just Høg som Lov
hørere skulde lovværge sig med 12 Riddersmændsmænd eller,
om det ikke skede, at lide som vedbør8). Blandt disse 12
Adelsmænd, der svor ham fri, var Bendiks Norby tilligemed
flere andre fra denne Egn, og da det befandtes, at de havde
svoret Mened, blev de alle forviste fra Kongens Riger og Lande
på 20 År. Bendiks Norbys Hustru Dorthe Lange, Datter af
Hans Lange til Lundrup, der bragte ham denne Gård, var dengang
død og han måtte nu forlade sine umyndige Børn, hvilket han
gjorde uden endog at beskikke dem nogen Værge; derfor udstædtes kgl. Brev 19 April 1643 til Henrik Lange til Dejbjerglund, som deres Moders nærmeste Slægtning at påtage sig de
2 Børns Værgemål og da det tredje Barn, hans ældste Søn,
der var 14 År »og sig udi adskillige Uskikkeligheder lader be
findes«, skulde han med det gode eller onde forskikke ham til
Sorø Akademi4).
Hvor Norby opholdt sig i Udlandet, vides ikke, men han
længtes snart tilbage til sit Fædreland og fik endelig Tilladelse
’)
4)
3)
4)

Sml. et lignende Tilfælde med Hedevig Elisabeth Hvas. (D. Saml. Il 67.)
J Teg. X. 249.
Kiev. Saml, og Dansk Museum 1782. Oktoberheftet.
J. Teg. XI. 27.

315

1645 til at vende tilbage mod at give 2000 Rdl. til et Børne
hus i Viborg1). Disse Penge havde han dog ikke på rede
Hånd og afstod derfor til Børnehuset endel Gods med Indløs
ningsret for Urups Ejere, men da disse siden aldrig nåde at kunne
udrede Pengene, solte Viborg Hospital Godset midt i forrige
Århundrede2). Norby levede endnu under Krigen 1657—59 og
overlevede Gårdens Ødelæggelse. Om hans Skæbne under denne
haves hans egen Beretning:
»Eftersom jeg underskrevne er tilskikket fra vor gode Hr.
Lensmand på Koldinghus Kopi af kgl. Majestæts Missive, hvori
blandt andet formeldes, Adelen så vel som Bønderne skulde
gøre Fortegnelse, hvad dé til Fjenderne så vel som til de alli
erede og H. Majestæts eget Folk udi denne forledne Krigstid
har udgivet, så må jeg gamle Mand med største Sorg udi al
Sandhed give tilkende, at min Nød og Elendighed udi disse 3
År har været alt for stor og udgivet og fra mig taget, hvis jeg
havde; ti først kom Fjenderne og overfaldt mig og måtte være
dem undergivne et År og 10 Uger, måtte give dem mer end
et halv tusind Rdl. i Penge, desforuden tog de bort alt mit
Korn og Hø og det bortførte til Lejren med meget mer af
mit Gods. Der jeg da bleV dem kvit og de blev jagne af Jyl
land, kom til mig Brandenborgere, som var mig hårde og
ubarmhjertige Gæster, af hvad Regiment de var, det véd jeg
ikke, de samme bandt og pinte mig uden al Nåde, for jeg skulde
give og vise de Penge og Sølv, hvilke jeg da ikke havde,
hvorfor jeg da om Nattetide tilfods måtte rømme min Gård og
til Varde og måtte lade blive tilbage alt det jeg havde, så tog
de bort af min Gård alt det jeg havde, Heste og Får og alt
levende Kvæg, Korn og alt andet God og alt Boskab deri. Og
eftersom jeg da havde intet i Gården og ikke heller der kunde
holde Hus, for det var øde og nedbrudt, måtte jeg da være på
andre Steder meget mer end et ganske År, så jeg nu har ikke
fanget en Kærv Korn enten Sæd eller Høst, siden Fjenderne
kom i Landet, eftersom mesten Part af mit Gods stander øde
og de få, som sidder ved Gårde, er forarmede, så jeg ingen
*) J. Reg X.
2) Børnehusets Gods var 1664 2 G. i Urup, 1 G. i Risbøl, 1 G. i Trølund
og 1 G. i Gilbjerg.
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Hjælp kan få af mine Tjenere i nogen Måde. Urup 11. Okt.
1660. Bendiks Norby.«
Efter Krigen indgav han ifølge kgl. Ordre sin Jordebog til
Rentekamret af 26 Okt. 1660 og 6 Marts 1661, der indeholder
følgende: Først min Hovedgård Urup, som jeg i Søskende
skifte har taget for 16 Td. Hartkorn, nok fire Byggesteder
eller Bol på Gårdens Mark, 1 kaldes Kjærhus, 1 kaldes Dyels
Recke, 1 kaldes Lamborg, 1 kaldes Vandbol, tilsammen 6 Td.
Htkr., deraf 1| Bol øde og ubesat; 1 Gård kaldes Nørre Urup,
3 Gårde i Eg By, hvoraf 1 øde, Eg Mølle, yder 8 Td. Mel,
Dal By 2| Gårde, deraf 2 øde og ubesatte, 1 Gård kaldes Gilbjerg, ganske øde og ubesat, l Gård kaldes Trølund, de 3
Parter øde og ubesatte, 1 Gård i Vorbasse Sogn, kaldes Ris
bøl, ganske øde og ubesat, 1 Gård i Tyrild Herred kaldes
Langlund, 1 Gård i Skarild Sogn, kaldes Hesselvig, ialt 77 Td.
2 Skp. Hartkorn Bøndergods.
Af hans Børn fik Peder Donslund, Kristjan Lundrup og
Dorethe Norby Urup. Hun giftede sig med Enevold Munk
før 1664, i hvilket År denne nævnes som Gårdens Ejer. Det
var ikke nogen lystelig Tid at være Herremand og en ukomplet
Hovedgård som Urup blev besværet med hårde Skatter. Det
var en anden Tid, der brød frem med Enevælden og med
Urups gamle Bygning faldt de få Levninger af dens Ejeres for
dums Glans, ti fra Enevældens Indførelse til henimod 1700 er
nogle af de sørgeligste År, som Danmark har oplevet; Landet
var forarmet ved Krigen, uhyre Skatter udskreves og Rege
ringens Princip at knuse den gamle Adel lykkedes næsten
overalt ved de hårde Skattepålæg, så vi finder næsten ingen
Herregård, der ej i dette Tidsrum skiftede Ejere; især de
jydske gik over til borgerlige eller Folk, der havde arbejdet sig
op fra Bondestand og nu for selv at kunne holde ud, måtte plage
deres Bønder til at udrede de nødvendige Pålæg. Munk døde
før 1681, hvorpå hans Enke ægtede Kristen Krabbe, der
1689 frasagde sig Gårdens Herlighed og Privilegier for en
Restanse af Kop-, Ild-, Familie- og Folkeskat, der beløb sig til
30 Rdl., så at Gården derefter i alleslags Skatter måtte anses
lige med en Bondegård1). 1664 havde Gården 14 Td. Hart) Rentek. Resolution 16 Juli 1689.
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korn, dens Udsæd var da 8 Td. Rug, 3 Td. Byg, og der avle
des 30 Læs Hø, Enevold Munk havde 1664 kun 27 Td. Hart
korn Bøndergods.
Kristen Krabbes Hustru Fru Dorethe døde 13 Febr. 1696,
58| År. Enevold Munks ældste Søn Peder sluttede den Kon
trakt med Stivfaderen, at denne til sin Død skulde bebo Urup,
medens han, der ægtede hans Søster Birgitte Sofie Krabbe,
bode på Gården Modvig. Med hende, der først døde 21 Maj
1737, 76 År gi., på Modvig, havde han 2 Sønner, Enevold og
Iver, der faldt ved Stralsunds Belejring, hvilket Faderen tog
sig så nær, at han af Sorg døde på Modvig, 15 Maj 1705,41 År
gi. Peder Munks Datter Birgitte Sofie Munk ægtede derpå Lars
Andersen Møller, der havde tjent hos en Landråd i Hol
sten, som var død under Krigen og havde givet ham adskillige
Ting. De bode først på Modvig, men købte endelig Kristen
Krabbe ud af Urup; denne var bleven meget gammel, gik
i Barndom og flyttede derefter til Varde, hvor han døde et Års
Tid efter, 20 Okt. 1731. Han har givet en Messing Lyse
krone til Kirken.
Han var Søn af Iver Krabbe og Birgitte
Kås, hans Farmoder var Datter af Iver Lange til Bramming.
Hans Søster Sofie var gift med Klavs Linderoth, hvis Søn,
Kaptejn Henrik Linderoth, ved Testament af 6 Juli 1745 efterlod
Birgitte Sofie Munk 100 Rdl.1). Møllers Søn Peder Munk kom
ulykkelig af Dage 1732, 12 År gi., idet han knustes af et
Fårehus, på hvis Tag Faderen og nogle andre sad og tækkede,
der faldt ned over ham, hvilket denne tog sig så nær, at han
græmmede sig tildøde; hans Død indtraf 6 Sept. 1738, 57 År
gi.; han beg. i Kirken. Møllers Datter derimod, Karen Sofie, blev
gift med Ridefoged Jens Pedersen på Nørholm; ved deres
tidlige Død — hun døde 13 Juni 1749, 30 År gi., han 17
April næste År, 43 År gi. — efterlod de sig en Søn og en
Datter og da Boet var bebyrdet med stor Gæld, soltes Urup
ved Avktion til Thomas Hansen af Mølby, i hvis Efterkommeres
Eje den længe forblev. De forældreløse Børn og deres Mor
moder, der ved Avktionen forbeholdt sig Godset og Eg Mølle,
byggede sig et Hus i Modvig, hvor den gamle døde 1778, 85
År gi. Hun var en særdeles agtet og godgørende Kvinde, hvem
J. Reg. XXXII. 552.
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alle, store og små, kaldte Moder, og hun lever endnu i de
gamles Minde.
Fra hendes Børnebørn stammer ansete Bønder i Sognet,
der altså er Efterkommere af den gamle adelige Familie Norby,
den samme, der har fostret en Helt som Søren Norby.
Kirk en.
Grinsted Kirke er liden og tårnløs; at det er en gammel
Bygning, ses af et tilmuret rundbuet Vindve mod nord; på den
nordre Væg er en tilmuret Indgang. Koret er yngre end Kir
ken og 3 Alen snevrere. Altertavlen forestiller Nadverens Ind
stiftelse, til venstre Johannes ved Korset og til højre Maria med
Barnet, nedenunder findes et Vers til Lichtenbergs og Frues
Ære, underskrevet af Præsten Hr. Klavs Hågen Juli 1740, og
disses Våben. Den gamle Altertavle faldt ned engang, som Hr.
Hågen stod for Altret.
På en Stol i Koret står: Janus Murerus statui curavit
biscellum hocce liberis suis anno 1700 mense Septembri per
Christen Ostersøn, o: Jens Murer (der var Præst her) lod
denne Stol opsætte af Christen Ostersen i Sept. 1700 til sine
Børn.
På Prædikestolen er Korsfæstelsen 3 Gange groft udskåren
og nedenunder står: Bendiks Norby, Hr. Mads C. Harbo, Kle
men Sørensen (der var Provstiskriver over Jelling Syssel).
På Kirkegården er et Klokkehus; på Klokken står: Berent
Bodemann gos mich zv Lübeck Anno 1613, si deus pro nobis,
qvis contra nos, □: Bernt Bodeman støbte mig i Lybæk 1613,
når Gud er for os, hvem kan da være imod os, samt Kristjan
IV.’s Navnetræk. Under Kirken er åben Begravelse med om
trent 11 Kister, hvoraf 6 med Børn, deraf er kun 2 med Plader på,
nemlig en over den under Urup omtalte Birgitte Sofie Munk,
og en Søn af Præsten Hr. Sølling. Ifølge Danske Atlas lå her
også Bendiks Norby. På Altret lå forhen en lille firkantet
Marmorsteen fra den katholske Tid til at gemme Reliqvier
under.
Grinsted og Hejnsvig Kirker soltes 19 Dec. 1710 af Kongen
til Hr. P. Mulvad i Ringive og Mag. Mavrids Højer i Jelling.
Senere ejedes de af Lichtenberg til Engelsholm.
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Henrik Norby til Skovgård fik 1 Feb. 1580 Tilladelse til
at give Penge i Afgift af Grinsted Kongetiende.
Præster.

Grinsted var først forenet med Hejnsvig, der til 1641 var
Hovedsogn.
1) Hr. Oluf Simonsen. Om ham fortælles en Begiven
hed, der henlægges til Svenskekrigen, men snarere må høre til
Grevefejden 1534 eller til en af hans Efterfølgere; at en Mand
i Utoft blev ihjelslået af Præsten Hr. Oluf Simonsen ved Bæk
ken mellem Utoft og Grinsted, der deraf har Navnet Præstevad. »Præsten var efter sigende Aftenen tilforn i Utoft kom
men i Trætte med Bonden om et Par Stude og som de Dagen
efter mødte hverandre ved benævnte Bæk skal Præsten der
have omkommet ham. Sagen blev upåtalt og døde bort, siden
Fjenderne kom samme Tider til Sognet og ødelagde alting.«
2) Hr. Mikkel.
3) Hr. Iver Pedersen nævnes i Kaldets Liber daticus1).
4) Hr. Thomas Nielsen.
5) Hr. Niels Kristensen Buk1).
6) Hr. Niels Sørensen. 16 Feb. 1610 udstædtes kgl.
Brev til Lensmanden på Koldinghu^, at Hr. Niels Søfrensen i
Hedensvigh har klaget, at nogle Bønder i Risbøl understår sig
at søge en anden Kirke end Hejnsvig, som dog af Arilds Tid
skal have været deres rette Sognekirke, hvorfor han skulde
undersøge Sagen2).
7) Ved hans Død må der have været Stridigheder ang.
Kaldelsen, ti 16 April 1621 fik Biskoppen og Stiftsbefalings
manden på Riberhus kgl. Brev, at Mads Nielsen Buk (der må
have været Søn af den 5te Præst), som til Hejnsvig og Grin
sted lovlig efter Ordinansen skal være kaldet, underdanigst til
os har suppliceret, hvad I af medfølgende hans Supplik ydermere
kan erfare, ti bede vi eder og ville, at 1 den Leilighed med Flid
forfare, havende flittig og tilbørlig Agt og Tilsyn, at med for
skrevne Kald lovligen efter Ordinansen og vore om Præstekald udx) Nr. 3 og 5 nævnes kun i Kaldets Liber daticus, der ikke har Nr. 2;
denne findes i Indberetningen til Resen 1666.
’) J. Teg. V. 504.
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gangne Forordninger forholdes, eftersom 1 vil ansvare og være be
kendt1). Han er imidlertid ikke bleven antagen, ti Mads Kri
stensen Harbo blev da Præst. Han klagede 1638 til Kongen
over at Marken og Jorden til Præstegården, han ibor, årligen
af Sandknog og Vandløb meget fordærvedes og begærede derfor
en Kronens Jord i »Gremsled« i Mageskifte, hvilket 10 Jan. 1641
bevilgedes, ligesom at han til Opbyggelsen af sin ny Præstegård
fik Lov til at få Tømmer af de nærmeste kgl. Skove og en
Pengehjælp af Kirkerne2). En gammel Bonde fortalte 1728
den daværende Præst, at da han engang blev kaldt til en syg i
Nollund, men forsømte at komme og den syge døde, lukkede
Nollund Mænd næste Søndag Kirken for ham, og han fik først
Døren åbnet mod at bøde | Anker Brændevin og | Td. øl til dem.
Hans Enke var Drude Lambertsdatter.
8) Hr. Kornelius Jørgensen Choren, ordin. 19 Nov.
1656; han kaldes »en såre sagtmodig Mand«, rimeligvis i For
hold til sin anden Hustru, om hvem mere under Eftermanden.
Hvor lidet i hans Tid Provstevisitatser agtedes, ses af Prov
stens Optegnelser: »19 Sept. 1667 visiterede jeg i. Hejnsvig
Kirke, hvor Præsten Hr. Kornelius mødte, ellers ingen uden et
Pigebarn af Klink; de andre var kaldede til Ting og nogle gik
og pløjede, drog så til Grinsted Kirke, der mødte ej heller
nogen af samme Grund. 21 Sept. 1668 visiterede efter Advar
sel i Hejnsvig, men hverken Præst eller Degn eller nogen
mødte, drog til Grinsted, mødte 4 Børn, men Præst og Degn
var til Bryllup, hvorfor jeg 1J Time examinerede og infor
merede. Skikkede Bud til Hr. Kornelius, sed frustra (men
forgæves).« 2 Nov. 1669 døde han og efterlod en Datter af
første Ægteskab. Dødsboet var så slet, at somme Kreditorer
fik 3 Mark for Daleren, somme mindre.
9) Hr. Mikkel Ibs en ordineredes 27 Feb. 1670. I sin
Dagbog fortæller Provsten: »12 Feb. 1670 blev mig forkyndt, at
de 2 Huse i Grinsted Præstegård var afbrændte den 10de om
Aftenen, da Enken og den unge Mand, der skal have Kaldet,
nylig var hjemkomne og havde nær brændt inde«. Enken Ellen
Henriksdatter gik med Kaldet i Arv til ham. Hun kaldtes
længe i Sognet Mester Ellen for sin Skrapheds Skyld og skal
J. Teg. VII. 76.

’) J. Teg. X. 304.

J. Reg. X. 92*
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have været fra Nørup Sogn og beslægtet med Geheimeråd Moth.
Hvorledes hun holdt sin Mand under Pisken, fortalte hans Avls
karl længe efter Hr. Hagen en betegnende Historie om: »Han
havde engang fået en Helkrone, som han vidste ikke at forvare
for sin Kone, som ransagede hans Lommer; når der blev ofret
enten med Børn, Kirkegangskoner eller Brudefolk, gik Ellen
Henriksdatter allersidst op efter Følget, som om hun vilde ofre,
da tog hun alt Ofret på Altret ned med sig. Hr. Mikkel for
varede sin Helkrone bag et indhugget Bjælkebånd i Præste
gården ved den søndre Side ud til Haven, men Kronen faldt
ned i Stolpen og Præsten klagede hemmelig sin Nød og Skade
for Avlskarlen, som huggede ham Kronen ud af Stolpen med
etfluggejærn og satte et nyt Spund ind igen.« Hun overlevede
ham og klagede 1696 over, at Efterfølgeren forholdt hende den
Pensjon, han hende var skyldig, hvorom Biskoppen fik Brev.
I Anledning af Præstegårdens Brand 1670, søgte Præsten
Kongen om at nyde den i Fremtiden uden Afgift, idet der
hidtil havde været ydet af den 3 Rdl. 10 /i og nu var den
ovenikøbet udlagt til en Rytters Underholdning, hvilket tilstodes.
10. Hr. Jens Pedersen Murer blev kaldet 25. Feb.
1693 og havde forud i 11 År været Hører ved Sakskøbing Skole
og ellers søgt sit Brød i adskillige andre Skoler. Han blev gift med
Ellen Henriksdatters Søsterdatter Margrete Pedersdatter Bagger,
der f 12 Jan. 1697, hvorpå han ægtede Malene Galten fra
Randersegnen, der havde været gift med 2 Præster i Salling
og overlevede ham, der døde 4 Jan. 1712. Han var en kyndig
Mand i Hebraisk.
11.
Hr. David Lavridsen Foss, født i Hedensted
Præstegård, kaldet af Hr. Peder Mulvad i Ringive og Mag.
Movrids Høyer i Jelling, der ved Købet af Kirkerne fik Tillad
else til at kalde Præst 1 Gang for alle. Han var gift med en
Datter af Hr. P. Arensberg, Præst i Hvejsel, med hvem han havde
2 Børn, af hvilke Sønnen hed Lavrids, Datteren døde her i
Sognet. Hans Enke ægtede efter hans Død, der indtraf 21
Feb. 1728, Hr. Joh. Risom, Præst i Grenå.
12. Hr. Klavs Hågen er født 1697 i Nykøbing på Fal
ster, hans Fader Mikkel kom ind fra Gustrov med Dronning
Louise som Silkevæver, hans Moder var Anna Stefansdatter.
Danske Samlinger.

111.
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18 År gi. blev han Stud, fra sin Fødebys Skole, tog Attestats
1725 og var Hører i Assens i 5 År; hertil kaldtes han 16
April 1728. Han blev gift 13 Juli 1728 med Anna Sabine Ditlefsdatter von Kukelsom fra Hesselager, med hvem han gjorde
gensidigt Testament 1743, hvori bl. a. den Bestemmelse var,
at den længstlevende skulde give 10 Rdl. til den ny Skole i Klink.
Han lod slå Bro over Grinsted Å og Kong Fredrik V be
stemte Bropengene 1753. Han forrettede sidste Gang Tjeneste
11 Jan. 1767, blev syg i Annexet og døde 20 Jan. om Af
tenen. Han skildres som »en munter, beleven, oprigtig, tjenstfærdig, godgørende og omgængelig Mand, der for intet regnede
Møje, Besvær og Fare; Vrede anså han med filosofisk Kold
sindighed«. Han byggede Præstegården 1745. Han kom 1738
i en stor Forlegenhed, idet han for Kirkeinspektionskollegiet
havde angivet Biskop Anchersen forat have solt Embeder ved
et anonymt Brev, der imidlertid røbede sin Forfatter; han afbad
sin Forseelse hos Biskoppen i ydmyge Udtryk og tilbød at give
en Bøde til fattige Præsteenker, hvis Biskoppen vilde gå i For
bøn for ham hos Kongen1).
13. Hr. Kristoffer Sølling er født i Kolding 24 April
1729, blev Student fra denne Bys Skole 1749, var så flere År
Huslærer, til han 1755 blev Hører ved Kolding Skole og 19
Dec. s. År tog han Attestats og Bakkalaureigraden 1756. 22
Marts 1760 blev han Hospitalspræst i Kolding og 17 April
1767 Præst her, hvorfra han 11 Juni 1784 kaldtes til Thors
trup og Horne.
14. Hr. Ove Kast bjerg kaldet hertil 15 Okt. 1784,
døde i April 1799.
15. Hr. Niels Bagger Nissen kaldet 28 Juni 1799,
17 Feb. 1804 til Grimstrup og Årre2).
16. Hr. Søren Pedersen Bagge kaldet 13 April 1804,
død 1810.
17. Hr. Jens Karsten Frich Høhne kaldet 22 Nov. 1811.
18. Hr. Jørgen Gottberg Sommer kaldet 17 Dec. 1819,
fik tillige Kaldsbrev på Hejnsvig 17 April 1822.
19. Hr. Jens Henrik Brandt kaldet 12 Okt. 1832.
*) Ny kirkehist. Samlinger 111. 844—45.
*) Min Skadst Herred. S 61—62.
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20. Hr. Daniel Bøggild kaldet 16 Maj 1837.
21. Hr. Johan Sigismund Schmidt kaldet 25 Okt. 1840.
22. Hr. Niels Mollerup Blach kaldet 29 Okt. 1850,
død 29 April 1859.
23. Hr. Fredrik Kristjan Moth kaldet 4 Juli 1859.
24. Hr. Johan Ludvig Schjerner kaldet 13 Juni 1864.
Af Degne nævnes Søren Thomesen, kaldet 4 Feb. 1654,
Hans Jensen Sæby, kaldet 10 Juli 1672. Senere Johannes
Wellejus, født 1732, Søn af Thomas Hansen W., Præst i Sønderomme, gift 10 Sept. 1767 med Jomfru Hering, f 1803.
Hans Formand var Niels Abraham Brokmand, Student fra Varde
Skole 1723, f 9 Okt. 1758.
Grene Sogn.

Sognet nævnes første Gang 1291 i Ribe Kapitels Bog,
kaldet Oldemoder, hvor der er optegnet, at til en af Kannikkernes
Underhold blandt andet hørte en Gård i Grenæ Sogn, hvorpå
en Bryde bode, der årlig ydede 50 Ost og en lille »metreta«
(efter Suhms Mening iS.R.D.Vll 565 er det | eller | Tde. men
neppe så meget) Smør af hveranden Ko og Uld af Fårene, lige
som en Del af Kvæget» når det skulde deles« (hermed menes
vel Dele af Slagtekvæg), samt tredje Delen af Afgrøden eller
undertiden 2 Øre Rug (o: 6 Ørtug eller 60 Skp.) istedenfor.
Sognet udgjorde 1664 77 Td. 1 Skp. Htkr., nu 76 Td. 2 Skp.

Byer og Gårde.
Grene. Esge Jensen af Fowerskede solte 1453 sit Gods
i Grene til Tymme Nielsen af Stensballe. Her var 1651 3 Gårde
og 1 Kirkehus.
Ankelbo var 1664 3 Gårde, hvoraf 1 var helt, 1 halv øde.
Elkjær, hvilket Navn betyder et lille Ellekrat, var 1651
3 Gårde og 1 Bol.
Krog eller Grenekrog var 1651 3 Gårde.
Billund var 1651 3 Gårde.
Plovslund, af Mandsnavnet Plov, var 1651 1 Gård.
Løvlund var 1651 1 Gård, der bebodes af Herredsfogden,
var 1664 1 G. og 1 øde Bol, der tilhørte Kirken. Senere er
her opført en Vandmølle.
Silkeborg, også i det 17Årh. kaldet Sikkeborg, var tid21*
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ligere 1 stor Bondegård, der nu er delt i 2; Navnet tyder på,
at her engang har været en gammel befæstet Borg, hvoraf der
nu intet Spor er tilbage. Her skal engang have bot en Fru
Helle, efter hvem et Dige endnu hedder Helledige og hvis For
navn endnu er optaget i en der boende Slægt. Denne Frue
var Helle Mormand, Enke efter Kristjan Norby til Lundrup, der
efter Salget af denne Gård 1679 eller måske først nogle År
efter flyttede herhen til en Fæstegård under Engelsholm, hvor
hun idetmindste bode 1687—89. Foruden denne Gård var her
endnu et Bol, som hun ejede.

Kirken.
Kirken er lille og uden Tårn, Koret er betydelig smallere
end Skibet. Ligesom i Hejnsvig og Grinsted er Murene ikke
afstrøgne; ved en Hovedreparation 1850 blev Kirken forhøjet
en Alen; i øster er et tilmuret rundbuet Vindue, hvoraf ses at
Kirken er gammel, Altertavlen er ny og forfærdiget af en
Landsbymaler. På Prædikestolen står: Jens Leflund lod denne
Predicstol giøre 1584. Klokkehus findes på Kirkegården.
1569 bevilgedes Kirkeværgerne, da Kirken var meget byg
falden, at beholde Kirketienden fra foregående År til dens
Istandsættelse1). 1579 fik de Brev på Kongetienden i et År
til Kirkens Bygning2).
Mogens Juel til Juellingsholm fik 7 Maj 1580 Brev på 8
Ørte Byg af Omme og 8 Ørte Rug af Grene Kongetiende.
Kirken købtes fra Kongen af Præsten her Hr. David Lav
ridsen Foss, hvis Enke bragte den til sin anden Mand Johan
Risom, Præst i Grenå, der solte den til Etatsråd Lichtenberg,
der overdrog den til sin Svigersøn Linde til Engelsholm.
I Kirken er et Røgelsekar af sort Skifer med mange Pryd
elser. Hos en Mand i Sognet fandtes 1808 et Krusifiks, der
i de katholske Tider havde tilhørt Kirken8).
Vorbasse Sogn.

Over Vorbasse og Hejnsvig Sogne haves en trykt Beskriv
else af Dr. P. N. Frost, der var Præst her 1811 — 14. Dette
’) Teg. o. a. L X. 339.
8) Antiq. Annaler 1. 375.

’) J. Reg. II. 399.
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lille Skrift indeholder værdifulde Oplysninger om Egnens Be
skaffenhed og Indbyggernes Kår på hans Tid, medens det
historiske og antikvariske kun indtager en liden Plads deri. Med
Hensyn til dette sidste kan der ikke gives en bedre Indledning
til Sognets Historie end et Uddrag af de Efterretninger, som
en al hans Efterfølgere Lars From, Præst her 1819—25, har
indgivet til den daværende Oldsagskommisjon1).
'>Egnen er stivmoderlig udstyret af Naturen; rundt omkring
skuer Øjet den sorte, sørgelige Lyng, kun sjelden det træffer
på en karrig Kornager nærmest omkring den fattige Hedeboers
ensomme Hytte, lig en Oase i det ægyptiske Sandhav, men
aldrig kvæger et Træ eller en Busk Vandreren i Somrens Hede.
Dog — midt i denne Hede, hartad den sørgeligste Strækning
indenfor Danmarks Grænser, træffer man på mangt et Minde
fra Fortidens Dage, der synes at vidne om, at Fædrene i den
fjerne Oldtid have bygget og bot på disse Steder, der nu
sjelden betrædes af Menneskefod. I antikvarisk Henseende er
Egnen således ej uden Interesse, og den har i de senere År
vundet mere ved de mærkelige Runestene, som ere fundne og
opstillede i de nærliggende Byer, Bække og Læborg.
Næsten ved enhver Vandring i denne Hedeegn har den
Tanke, at Naturen her engang har haft et blidere Udseende, at
Jordbunden har været af en anden og bedre Beskaffenhed og
Folkemængden derfor større, ligesom påtrængt sig mig. Hi
storien synes at henpege -på lykkeligere Dage for de Steder,
som nu Lyngen indtager, og Levninger såvel af Natur- som
Menneskeværker synes at bestyrke, hvad Historien vidner om.
Rundt omkring i Heden, hvor man nu ikke finder en dyrket
Plet, træffer man på gamle Offersteder, Tingsteder og Grav
høje; ved Nabobyen Hejnsvig er endog en Række af de sidste,
næsten som den ved Jelling, Nordens gamle Kongesæde.
Skulde da vore Fædre i Hedenskabets Dage, de samme, der
ellers valgte Lundenes de dunkle Skygger til deres blodige
Offertjeneste, skulde de her have valgt disse Steder, når de
engang havde haft samme Udseende som nu? Skulde de,
efterat Livet var henrundet under Kamp og Dåd, have ladet
deres Ben nedlægge under disse Jorddynger, som netop synes
) I Oldnordisk Museums Arkiv.
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at være opkastede til et Minde for Efterkommerne, på Steder,
hvor ingen bode, hvor ingen kom hen, hvor ingen kunde opmuntres til at træde i deres Fodspor? Det er ikke troligt.
Endog i en senere Periode for ikke mange Sekler siden synes Folke
mængden her at have været større: man finder i Omegnen af
Vorbasse tydelige Levninger af 2 Kirker, nemlig Almstok Kirke
(Røde Kirke) og Fitting Kirke, og nu er 1 Kirke mer end tilstrækkelig
for et Sogn, der har et Par Mil i Gennemsnit, og hvis Beboere dog
ere flittige Kirkegængere. Ligeledes er det vist, at flere Gårde,
som nu ere simple Bondegårde, forhen have været ordenlige
Herregårde med underlagt Bøndergods, således Slav Gård1),
som endog har givet Herredet Navn, og Donslund, som ejedes
af Juelerne. Ejeren af sidstnævnte Gård skal besidde gamle
Papirer, som forhen have hørt til Herregården, hvilke måske
kunde indeholde en eller anden Oplysning, i det mindste til
Familiens Historie, men som jeg hidindtil ej har kunnet få at
se. At Jorden engang har været mere dyrket og sandsynligvis
også bedre skikket til Dyrkning, ses deraf, at man på flere
Steder i Heden, som vist ikke i de sidste Århundreder have
følt Ploven, finder tydelige Spor af Agerrener og Agre. Skov
have disse Egne vist heller ikke savnet, ti mange Byers Navne,
som Donslund, Risbøl, Almstok o. fl. hentyde øjensynligen på,
at disse Byer enten have ligget i eller i Nærheden af Skov, og
desuden finder man mange Steder, hvor nu intet Træ kan gro
formedelst det hårde Enderlag af Al, de tydeligste Spor af for
dums Skove i gamle Egerødder, der endnu skyde unge Skud, i
Egepurrer, som aldrig vokse, og en stor Mængde Bæverasp, der
opskyde fra sekelgamle Rødder. Har der fordum været Skov,
og derom kan man ikke tvivle, så må også Tiden have for
andret Jordbundens Beskaffenhed, ti de kgl. Nåletræplantager i
Omegnen, som på Papiret have et herligt Bdseende, vise nok
som på Stedet, at alle Konster og alle Bekostninger for at få
Træer til at gro, ere frugtesløse2).
Foruden en Mængde Gravhøje og Tingsteder, som ikke
udmærke sig ved noget ejendomligt, er der sønden for Vor*) Dette er dog ikke Tilfældet.
*) Disse har dog siden fået god Fremgång, ligesom den store Granplantage
ved Skjødebjerggård
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basse i Heden et meget stort Tingsted1), som Bønderne kalde
Jyngovnene. Men af en mindre almindelig Beskaffenhed synes
mig et Offersted at være, som ligger i Heden omtrent 1000
Skridt norden for Kirken. På de almindelige Offersteder, idetmindste dem jeg har set, finder man kun 1 Offerbord i Mid
ten, men her har upåtvivleligen været 2, et i hver Ende. Det
er en aflang rund Høj, som har en Længde fra øst til vest af
omtrent 50 Skridt og en Bredde af 20 Skridt; den er omsat
og overstrøt med store Kampestene. I den vestre Ende ligger
en meget stor, flad Dæksten, som fordum har ligget på nogle
mindre Stene, men disse ere sunkne og hin er gieden til
Siden. Jeg formoder, at det har været et Oflerbord og et andet
lignende har været i den østre Ende, ti der finder man en
Fordybning med en Del Stene rundt omkring og lige ud der
for, nedenfor Højen, en nedvæltet Dæksten af Dannelse og
Størrelse som den i den anden Ende. Norden for denne
Offerhøj i en Afstand af 350 Skridt er der en stor Gravhøj,
som er udgraven fra den nordre Ende indtil Midten og dannet
til en Nattefold for Kvæget, og det er ganske almindeligt, at
disse Oldtidens Høje, der for Artusender siden modtog Fæd
renes Ben, nu må beskærme Bondens Kvæg mod Nattens
Kulde«.
Til Slutning meddeler From nogle korte Bemærkninger
om Egnens gammeldags Sæder, »især synes Julens Gæstfrihed
at bære det gamle Præg«, samt nogle Ord, der dog ikke ere
forskellige fra dem, der bruges i andre jydske Egne; dog hid
sættes et Udtryk, der er mindre kendt: »Fon (o: forn) bemærker
Madvarer, som Gæsterne bringe dem, de ere indbudne til Gilde
hos, Skøn er en Gave af Brød, Gryn, Mel og andre Fødevarer,
man bringer Væveren, når han har Arbejde på sin Væv.«
Præsten Wandal gav 1808 en anden Indberetning til samme
Kommissjon. Af denne hidsættes: »omtrent | Mil sønden for
Vorbasse By, på dens Mark er en mærkværdig Levning fra
Oldtiden, en Stensætning, der endnu næsten er ubeskadiget,
den består af en aflang rund Høj, noget over 60 Alen fra øst
til vest og omtrent 8 Alen i Bredden fra syd til nord, de
x) Den Tid antog man, urigtig, slige Gravsteder for Tingsteder og Offer
steder.
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fleste Stene ere endnu oprejste, tre fuldkommen vel bevarede
Stenkister findes der endnu; ovenpå hver af disse ligger en
uhyre stor og flad Sten. En liden rund Høj nordenfor er for
en Del År siden omgravet og derudi forefundet en ordenlig
muret Hvælving eller Slags Begravelse, men samme er, før jeg
kom, bleven ødelagt. For en Del År siden er af en endnu
boende Mand i Vorbasse By af en Høj på hans Mark udgravet
en Del Askepotter, som alle af Skødesløshed er bortkomne og
ødelagte.«
Den af From beskrevne Høj omtales også i Indberetning
fra Præsten her 1638 til Ole Vorm: »Norden for Vorbasse By ligger
en liden Høj med nogle store grå Kampestene omkring, dog
ingen Bogstaver på; 2 store høje Sten ved østre Ende, som
stå ret op på Enderne højt over Jorden. Nok en stor Sten
noget derfra udi vester mere midt inden i Højen; item en
meget stor Sten på den vestre Ende, som er rygget og hvæl
vet, at et temmeligt Menneske kan skjule sig derunder og
samme Sten ligger på trende andre Sten i Jorden, ellers rundt
omkring samme Høj på begge Sider findes vel mange andre
Sten oven Jorden, dog ikke så store.«

Byer og Gårde.
Vorbasse. Byen er mest bekendt af det store Marked,
der afholdes her 5 Avgust. Dette er oprindelig et Kildemarked,
af hvilke mange fremstod i den katholske Tid, ja endog senere.
Grunden til disse var, at man mente at have mærket en sær
egen lægende Kraft ved en Kilde, som man derpå gav Navn
efter den Helgen, som man mente var Årsag til Helbredelsen,
enten nu den første Helbredelse var sket på en sådan Helgens
Dag eller ifølge et Løfte til denne. Efterhånden blev sådanne
formentlige Undere mere bekendte og på den Dag, der har
Navn efter Helgenen eller det hellige, samledes Folk i Masse
fra de omkringliggende Egne forat to sig i Kilden og tilbringe Nat
ten ved den; denne Sammenstrømning hidkaldte også Købmænd,
der mente her at kunne have nogen Vinding, som opslog deres
Boder omkring Kilden og snart blev Kildens Omegn til en hel
Markedsplads. 1 Indberetning til O. Vorm her fra Sognet 1638
fortælles: »På Vorbasse Kirkegård siges at skal have været en
Helligdom, nemlig en Kilde eller Brønd udi det sydvest Hjørne,
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som nogenledes endnu er at se, hvorudaf det Marked, her årligen holdes i Byen, menes at skal være forårsaget, som udi
Førsten skal være holdt på Hellig Legemsdag (Kristi Legemsdag
er 2den Torsdag efter Pinse), hvorudaf Kirken har sit Navn«. Det
rimeligste er iøvrigt, at Kirken oprindelig var helliget Kristi
Legem og at Kilden på Kirkegården deraf har fået Navn, ikke
omvendt. De Uordener, der gik i Svang ved disse Landsby
markeder, fremkaldte et Forbud mod Vorbasse Marked af Fredrik
III, 23 Juli 16531)- »Eftersom vi nådigst kommer udi Forfaring,
hvorledes at der udi Vorbasse 4 Mil fra vor Købstad Kolding
skal holdes ved Pinsedags Tider et Marked, hvor Heste og
andet købes og håndteres, og formedelst at ingen Øvrighed der
sammesteds er, som dermed kan have Inspektion, sig adskillige
Uskikkeligheder der skal tildrage både med vor Tolds Besnidelse, Slagsmål og i andre Måder, da ville vi nådigst at for1^
Marked udi bemeldte Vorbasse herefter skal være afskaffet og
igen på samme Tider, som sædvanligt er, holdes udi vor Køb
stad Kolding2). Dette er dog ikke trådt i Kraft, hvilket ses af
Indberetning til P. Resen 1667, hvor der nævnes: »En Kilde
på Vorbasse Kirkegård, der for få Ar siden besøgtes af syge
Folk, og mange Mennesker blev hjulpne udi adskillige Tilfælde,
hvorudover blev stiftet et Marked i Vorbasse, på hvilket rejsende
Folk kunde få det, de havde fornøden, når de besøgte samme
Kilde 1 Maj, Valborgs Dag«. Heraf lærer vi, at Kilden da ikke
længer besøgtes for Helbredelsens Skyld, og at Markedets
Afholdelse var henlagt til den over hele Landet almindelige
Kildedag 1 Maj. Ved Reskript af 10 Dec. 1791 forandredes
Markedsdagen fra Avgust Måned til en belejlig Dag i September,
men 3 Avg. 1802 bestemtes den til 5 Avgust. lår har Byen fået
Tilladelse til at afholde endnu et Marked den 23 April.
Byens ældste optegnede Navn er Worbas, Udtalen er både
Worbas og Uerbas, hvilken leder til at henføre det til en op
rindeligere Form Orebas. Ore betyder en lille Skov og bas
hvad der træder frem for andet, altså den bedste Skov, hvilket
er i god Samklang med, hvad ovenfor er bemærket om Egnens
Skovrighed i gamle Dage. Vorbasse viser sig ved sine Grav
høje at være en By, der har bestået fra Hedenskabets Dage,
’) Jfr. D. Atlas V. 886.

') J. Reg. XII. 200.
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med sine Ættehøje udenfor sig, dog ikke med det Præg af
Ærværdighed, som f. Ex. det nærliggende Randbøl. Her var
1651 6 Gårde, 3 Bol og 11 Gadehuse, hvilke sidste hver kun
havde en Ovn og Skorsten og et Stykke Kålgårdsjord til Huset.
Fitting var 1651 4 Gårde. Om Kirken, der fordum lå
her, se ved Vorbasse Kirke. Syd herfor er et Krat, der har været
meget større. Her skal være en Skanse fra Svenskekrigen (som
jeg ikke så, da jeg var her).
Nebel var 1651 8 Gårde. Erik Timmesen til Engelsholm
udlagde 1484 til Jep Stage, Kannik i Ribe, 2 Gårde i Vorbassy
Nybil1). Nebel betyder Nybøl, nyt anlagt Sted, og må være udgået
som Nybygd fra Vorbasse, hvorpå Navnet Vorbasse Nebel tyder.
Slav var 1651 1 Gård. Af denne har Herredet Navn.
Slav betyder et Hul, en Fordybning. I en af Bjelkerne her
fandtes forhen tydelige Spor af Sabelhug, indhuggede af en
fjendlig Soldat i Svenskekrigen.
Ris bøl var 1 Gård, da Anders Kristensen Sandberg til
Kvelstrup 1564 fik den i Mageskifte af Kronen.
H øllund, i Tale altid kaldet Høllet, men førte dog begge
Navne i det 17 Årh.; var 1651 1 Gård.
Lille Almstok, så kaldet til Forskel fra Store Almstok i
Randbøl Sogn, med hvilken By den vistnok har udgjort 1 Sogn, da
dens Kirke bestod; (om denne se under Vorbasse Kirke); var
1651 1 Gård, der 1664 kaldes Almstokvad; den Ager, hvor
Kirken stod, hedder endnu Vadsager.
Fredriksnåde Koloni, om hvilken se Indledningen til
Herredets Historie. Her lå fordum Knurborg, hvoraf Øvre Knur
borg bestod af 2 Gårde og Nedre Knurborg af 1 Gård, der
blev øde i Svenskekrigen. 1768 havde Kolonien Retstrætte
med Gilbjerg Beboere om en Eng, der havde hørt til en da øde
Gård i Hejnsvig Sogn, der hed Plovborg, hvilken nu deltes mellem
de stridende Parter.
Moltkenberg Koloni er bygget, hvor fordum lå Gården
Skjoldbjerg, der også blev øde i Svenskekrigen.
Rankenbjerg var 1651 2 Gårde.
Skjødebjerg var 1 Gård 1651. Her er i de senere År
anlagt en stor Granplantage.
») D Mag. IV, 10.
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Fordum hørte også Skj ødegård til Vorbasse Sogn, men da
Fredrik II oprettede et Fårehold her, blev den henlagt til Jerlev
Herred, der var et af de såkaldte Indherreder, hvor Kongen
opkøbte alt Adelsgods for bedre at kunne frede om sin Vildtbane.
Herom haves følgende kgl. Breve: 29 April 1584 udstædtes et
Brev: »»Eftersom vi er tilsinds at ville have et »»Skepperi« ved
vor og Kronens Gård Skjøde og derfor samme Gård at ville
have hegnet og fredet for vor og Kronens Endeis Ejendom og
Fredbane, så og for den Bekvemmeligheds Skyld, som samme
steds kan findes enten med Jagt eller Skyden med »»fedder
wiltt« eller andet Vildt og for?® Skjødegård dog er liggende
i Slavs Herred udenfor den Kres, vi har tilforn synderlig ladet
afskille og afmærke med Hegn, da vil vi, at den herefter skal
ligge til Jerlev Herred og til Bække Sogn samt Jerlev Herreds
ting og Bekke Kirke dens Sognekirke og skal der sættes et
ordenligt Stolestand i Kirken til samme Gård og Skæl mellem
den og andre Lodsejeres Ejendom, så at hver skal afholde sig
aldeles fra Skyden og Jagen der omkring«1). Samme Dag fik
Lensmanden på Koldinghus Befaling at lade Gården indlægge
til Jerlev Herred med Hegn og at lade afbrænde en rum Plads
af Hede til denne Gård, at der kunde blive desbedre Lejlighed
til »Skepperiet«2) 20 Maj 1584 udstædtes atter Brev ifølge
Lensmandens Skrivelse, hvori han havde meldt, at Heden var
afbrændt, men at Skjøde havde Fællesmark med Fitting, hvor
den eneste Lodsejer var Folmer Rosenkrands til Stensballe, der
havde 2 Gårde der, det øvrige Gods tilhørte Kristen Langes
Præbende i Ribe Kapitel, hvorfor Kongen nærede den Fortrøst
ning, at Folmer Rosenkrands vilde overlade ham disse Gårde,
hvorpå Fitting også skulde indlemmes i Jerlev Herred og ind
hegnes med det øvrige. Da Bønderne (i Lenet) havde fundet
det besværligt efter kgl. Bef. at afhænde deres Geder (for
Skovenes Frednings Skyld), måtte de endnu beholde dem til
Bartholomæi Dag, at de bedre kunde sælge dem. Nogle, der
både havde Skov og Hede, vilde rigtignok forpligte sig til at
holde Gederne fra Skovene, men det kunde dog ikke tilstedes8).
») J. Reg. III. 628.
2) J. Teg. II. 478.
3) J. Teg. II. 489.
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Fordelen af Skjøde var imidlertid ringe, hvorfor der 30 Dec.
1633 kom Befaling til at udforpagte den til den højstbydende1).
Ved et Syn, der derpå optoges over Gården, fandtes det, at
den ikke kunde bortfæstes for mere end 1 Ørte Rug (10 Skp.)
og 1 L^ 10
Smør, og det bestemtes, at den skulde gøre
Ægt lige med de Bønder, der havde ligget derunder og nu var
henlagte til Koldinghus. Fårene skulde sendes til Hanrau i
Holsten til Markvard Rantzov2). 24 Marts 1635 tillodes det
Fæsteren af Gården, der lige med menige Sognemænd i Bække,
Verst og Gjæsten skulde gøre Arbejde med Sæd og Avling, nu
ligesom Vamdrupgårds Tjenere istedenfor Avling at måtte give
1 Rdl.3). Samme Tilladelse fik de forrige Bønder til Skjøde,
idet de havde beklaget sig over, »at de i Ufreds Tid er bievne
så meget forarmede, formedelst de bor i en skarp og meget
ond Egn ud ved Hedesiderne« og i forskrevne Fjendetid blev de
så eftersatte med den store Udgift til Fjenderne. 19 Marts 1649
skal Hyrden David, en Præstesøn fra Verst, have fået kgl. Til
ladelse til at Gården måtte høre til Verst Sogn, men som
ovenfor er vist, lagdes den allerede 1584 til Bække, så her
med menes vel kun kgl. Stadfæstelse derpå.
1664 var den en Gård på 4 Tdr. Htkr.
Østerviggård var 1664 2 øde Gårde og er vel det
samme som Vestervig, der 1651 var 3 Gårde, hvoraf 1|
var øde, medens da Østervig ei nævnes.
Mosgård var 1651 et Bol.
Balders bækgård var 1664 | øde Gård.
Indtil først i dette Årh. hørte Hovborg til Sognet, medens
denne By nu hører til Lindknud Sogn. Imidlertid regnes den
i det 17 Årh. ikke hertil, rimeligvis fordi den da gjorde Hoveri
til Hyldelund i Lindknud Sogn; der har dog da været Strid herom,
ti et Tingsvidne af 16 Nov. 1643 udsiger, »at Erik Juel nu
lader bruge Hyldelund med Avl og Sæd og holder Folk der på
Gården, og den gode Mands Tjenere, som er boende i Lind
knud Sogn, både Hovborg Mænd og de andre, gør Ugedags
Arbejde til fornl Hyldelund med Fløjen og Harven, Vogn og
J. Teg. VIII. 574.
«) J. Teg IX. 56.
s) J. Teg. IX. 178.
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anden Gårdens Fornødenhed.«
Inderste.

Da var her 3 Gårde og l

Kirken.

Altertavlen forestiller Nadverens Indstiftelse og foroven
Kristus på Korset. Forneden findes Stjernejulernes og Strangesenernes Våben 1599; den er altså givet af Kristen Juel til
Donslund. På Prædikestolen er Kristus, Filip, Bartholomæus.
I Vesterenden er Spor af forhenværende Alter. Over Ind
gangen til Våbenhuset i Korset er et bredt tilmuret, spidsbuet
Vindve, der altså er ældre end Våbenhuset. På den nordre
Mur er et lille tilmuret, rundbuet Vindve.
Hvad der giver Kirken sit mærkeligste Præg, er at den er
en Korskirke. Korset begynder ved Kirkens Vesterende og står
2 Alen ud til hver Side; midt i det er Våbenhuset tilbygget
på den syndre Side. Korset er imidlertid neppe oprindeligt og
synes at være opført samtidig med Tårnet, idet der findes
Kampesten forneden på begge i lige Højde — 2| Alen, medens
de på selve Kirken omtrent går 6 Alen i Vejret.
Det
synes rimeligt, at hele Kirken har undergået en stor Udvidelse,
hvilken vel skriver sig fra det 14 Årh., da Almstok og Fitting
Kirke blev nedlagte, og således Menigheden betydelig blev
udvidet.
På Kirkegårdens Sydvesthjørne findes Spor af den ovenfor
omtalte hellige Kilde.
5 Jan. 1567 udstedtes kgl. Brev til Lensmanden på Koldinghus, atVorbasse Kirke skal være meget bygfældig og snart
falder ganske ned, dersom den ikke bliver hjulpen, hvorfor han
det År skulde lade Sognemændene få Kirkekornet til dens
Istandsættelse. 25 Maj 1596 fik Lensmanden Brev, at Vorbasse Kirke er meget bygfældig og forarmet, hvorfor de næstomliggende Herreder skulde komme den tilhjælp.
Kirken soltes af Kongen til Etatsråd Folsach i forrige
Årh.; ved Avktion kom den siden til Mag. Peder Bork i Grejs
og Kristen Høllund i Vorbasse Sogn.
I Sognets sydøstlige Del ved Fitting lidt nordvest for den
vesterste Gård stod fordum en Kirke, hvis Omrids allerede i
mange År har været forstyrret, medens man endnu kun kan
påvise Kirkegårdens Omkres, der fra nord til syd strakte sig

334

18, fra vest til øst 24 Favne; dets Dige er dog i de seneste
År udjevnet og hele Pladsen tildels besåt. Ved at undersøge
de Levninger, der endnu findes af de i Masse bortførte Sten,
befindes det, at Kirken har haft en Grundvold af simpelt tilhugne Sten, men i Hovedsagen har bestået af runde Kampesten
og indenlandsk Kalktuf; dens Alder må vel sættes til det 12
eller 13 Årh. Denne Kirke nævnes aldrig i Dokumenter og da
den ikke opføres i Kirkefortegnelsen i »Oldemoder« fra om
trent 1340, må den allerede ved den Tid have været øde; det
vides ej heller, hvilke Byer der har hørt derunder.
Ved Almstok i Sognets nordøstlige Del vises den ødelagte
Grundvold af den forrige »Røde Kirke«. Navnet har den vist
nok fået, fordi den har været bygget af røde Mursten, ti i
Grunden er fundet en Del Murstensbrokker; ellers fandtes kun
her utilhugne Kampesten, hvoraf en Mængde er bortkørte.
Endnu er selve Kirkens Plads ikke dyrket, men der er kun
lidet at se; den har været 12 Favne lang og 7J bred. Kirkegårds
digerne ses tildels endnu og er 25 Favne brede, 35 Favne lange
og fulde af Sten. På Kirkegården har man opgravet Menneske
ben. Nogle Helgenbilleder fra Kirken har man til for få År
siden opbevaret i Almstok, men de er nu borte; en Kirkenøgle
fandtes for mange År siden på Kirkegården og er indsendt til
Oldnordisk Museum. Ejheller Almstok Sogns Omfang kendes
og Traditionen véd kun, at det er over 400 År siden, at Kirke
bygningen stod. I »Oldemoder« nævnes Almstok Kirke i den
ovenfor nævnte Fortegnelse fra c. 1340, men en senere Hånd
har tilføjet »desolata«, øde, hvorfor man må antage, at Kirken
er forladt og forfalden i den sorte Død.
Ifølge Frost har Lille Almstok været Præstegård til denne
Kirke. I Præsteindberetning 1638 omtales Kirken også: »Øst
nordøst for Hejnsvig siges at have været et Kapel i gamle Dage,
som dog nu er øde med alle (aldeles); derudi menes i gamle
Dage at være holdt Sjælemesse i Pavedommen.«

Præster.
Den første Præst, der med Vished kendes efter Reforma
tionen, var
Hr. Iver Madsen. Han var 1545 Præst i Andst og
Gjæsten, i hvilket År han havde en Strid med en Kvinde Else
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Palles, der fik kgl. Brev til Lensmanden, at han skulde stævne
Præsten for sig i Retten for nogle Hug, som han havde tilføjet
hende1)- Samme År stævnedes han til at møde på Kongens
Hetterting i Ribe for en Dom, han fik på Viborg Landsting
efter vrang Undervisning2). Denne urolige Mand finder vi
1560 som Præst i Vorbasse, da der 7 Jan. udstædtes kgl. Brev
til Biskop Hans Tavsen, at Hr. Iver Madsen havde berettet for
Kongen, at han havde ihjelslået en Karl og derfor var dømt fra
sit Præsteembede. Imidlertid havde han handlet med sin Ka
pellan, at denne skulde forestå hans Sogne, indtil han kunde
komme til Ende med Sagen. Siden havde de højlærde ved
Universitetet og Superintendenterne kendt ham kvit for det
Manddrab og sagt ham til hans Præsteembede igen, men da
han var kommen hjem, havde Biskoppen undt det til hans Ka
pellan; hvorfor Kongen vilde, at Biskoppen skulde lade ham få
sine Sogne igen. Hertil svarede Hans Tavsen, at Kongen ikke
havde fået ret Underretning om Sagen, Hr. Iver havde i sit
»Ølsmål« (Rus) slået en uskyldig Stodder ihjel og da han derfor
havde forbrudt Kirken, lod han ham fradømme hans Kald ved
en Provsteret. Nogen Tid efter, År 1555, blev denne Sag for
handlet ved et Bispemøde i Kjøbenhavn, hvor Kongen selv
sagde: Ich wil ehm dar nicht hebben, og Andst og Gjæsten
Sogne fratoges ham, dog bevilgedes ham et andet Embede, når
et sådant blev ledigt, og han forpligtede sig til ikke mere at
ville befatte sig med sit forrige Kald; dog bevilgedes ham
foreløbig en Indtægt af Præstegården og Tienden. Nu havde
han fået Vorbasse og Grene Sogne og nød desuden 6 Ørte
Korn af Kongetienden. Skønt dette Kald ikke var så godt som
hans tidligere, så bad Tavsen dog Kongen om ikke at tage
Hensyn til hans Ansøgning, da en Præst, der bør at være et
Spejl for andre og som unødt slår en uskyldig Stavkarl ihjel, må
have en Amindelse deraf den Stund han lever og andre leve
udi Frygt og tage sig des bedre Vare3). Han har altså været
Præst her i Årene 1555—60. Det er dog muligt, at han ikke
har været den første bekendte Præst. I Indberetning til Resen
1667 nævnes som den første Hr. Iver Mair, der siges at
') D. Mag. 4 R, I. 113.
3) D. Mag. 3 R. III. 304—05.

a) smsds. 140.
Ny kirkehist. Saml. III. 335.
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være begraven under Altret uden anden Opskrift end Navnet.
I Præsterækkerne i Stiftsarkivet fra 1690 og i Vorbasse Kirke
siges han at være død 1551 og været Præst i 15 År. Som
hans Efterfølger nævner Indber. til Resen Hr. Severinus, men
de andre Præsterækker Hr. S vend Ostersen, der siges at have
været Præst 4 År og være død 1554. Efter ham kan altså
Hr. Iver Madsen få Plads som den tredje eller fjerde Præst.
1555 bevilgedes Præsten 3 Ørte Korn af Vorbasse og ligeså
meget af Grene Kongetiende, men det fratoges Kaldet igen senere
og blev tilligemed Præstens Afgift af Kirketienden henlagt til
Kantoratet i Ribe.
4. Hr. Niels Pedersen Refsinghoved havde til Kapellan
Søren Grumsen, en Præstesøn fra Gørding, i Anledning af hvem
der 11 Avg. 1593 udkom kgl. Brev, at Præsten havde klaget, hvor
ledes en Person, som han til sin Kapellan sig til Hjælp og Bi
stand udi sin Alderdom har kaldet, skal sig meget uskikkelig og
utilbørlig forholde og handle med ham, så han forkommer og
modvilligen fordøjer hvis Gods og Næring han har og han
dertil for adskillig hans utilbørlige Levned og Handel er Vold
oversvoren, hvorfor han begærede at måtte blive kvit for samme
Person og få en anden god og gudfrygtig Person i hans Sted,
hvorfor Kaspar Markdanner, Lensmand på Koldinghus, skulde
forfare Lejligheden og hvis det så befandtes, skulde der til
forordnes en anden god, gudfrygtig Person, som ham i hans
Alderdom kunde være til Hjælp og Bistand1). 1 Marts 1594
fik Biskoppen og Kapitlet Brev, at der skal findes megen Uskikkelighed mellem de 2 Præster i Vorbasse, så de har megen Trætte
og Klammeri mod hverandre, hvilket for et ondt og forargeligt
Eksempel ikke er at lide eller gedulde, da efterdi for?? Præsters
Sag ikke forhen har været indstævnet for eder, vil vi, at Kaspar
Markdanner indstævner Sagen for eder og i da straks dømmer
og ordeler, hvilken af de 2 Præster der skal blive i Kaldet, eller
og i anden Måde forhandler, at Sognemændene må blive tilbørligen med en duelig og skikkelig Sjælesørger og Præst for
sørgede3). Kapellanen mistede sit Kald, hvorom Kaspar Mark
danner 5 Marts 1595 fik Brev »at Søren Grumsen fordum Ka
pellan i Vorbasse og Grene har suppliceret og tilkendegivet, at
x) J. Teg. IV. 401.

•) J. Teg. IV. 451.
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eftersom han nogen Tid siden forleden af dig formedelst Ulyd
ighed er bleven fængslet, har måttet udgive Forpligt under
Livs og Helses Fortabelse at skulle og ville -undvige sit Kald,
og han nu begærer, at efterdi hans Slægt og Venner er boende
i Herredet, han da måtte bevilges at have Ophold hos dem
der i Herredet, bede vi dig, at når du hermed besøges, du da
tilsteder ham at være og bo hos sin Slægt og Venner i Her
redet og den Stund han holder sig fremmelig og vel, dog at
han aldeles intet skal befatte sig med Kaldet i for^a 2 Sogne
imod Ribe Kapitels Dom og hans egen Kontrakt, ej heller ufor
rette eller påføre Trætte mod den Person, som efter ham sam
mesteds er bleven Sognepræst1).«
5. Hr. Kristen Stefansen Verst, en Præstesøn fra
Verst, var Præst her 13 Sept. 1595; da fik han Brev på
6 Ørte Korn årlig af Koldinghus, da Fredrik II havde lagt de
Præsten bevilgede 6 Ørter af Kongetienden til Ribe Kapitel2).
Han døde 1628.
6. Hr. Hans Hansen H øl lund er kaldet hertil 1629 og
døde allerede 1631.
7. Hr. Peder Kristensen Marebæk blev Student fra
Ribe Skole og blev straks Hører ved Skolen, da han på Grund
af det kejserlige Indfald ej kunde komme til Kjøbenhavn at
deponere, hvilket først skede 1630, hvorpå han igen drog til
bage til Skolen. Da Biskop Jersin yndede ham for hans Flid,
Troskab og hæderlige Opførsel, blev han Rektor i Ringkjøbing Skole,
der da kun havde 2 Klasser. Derfra kaldtes han til Præst her,
men da han ikke havde studeret ved Universitetet, hvilket ifølge
en Forordning af 1629 var bleven fordret, men dog taget Atte
stats der, fik han på Grund af de særegne Forhold og fordi
Kaldet var ringe, »så man ikke lettelig kunde få nogen anden
dertil«, den nødvendige Tilladelse af Universitetet 11 Febr. 16323).
Han har også snart fundet Embedet ringe4), ti 1633 indgav han
en Klage over Præstegårdens slette Tilstand, der var fordærvet
’) J. Reg. IV. 502.
2) J. ’Reg. V. 404.
8) Ny kirkehist. Saml. II. 662—63.
4) At Kaldet allerede tidligere er anset for uselt, ses af en Tilskrift i en
Palæotyp om Depositsskikke, hvorpå Dr. Holger Rørdam har gjort mig
opmærksom, fra Midten af det 16de Årh.: »Om du vilt were deponeret
till en worbassi prest, da bede denne effterfølgende bøn«.
22
Danske Samlinger. I i I.
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af Sand, hvormed fulgte Biskoppens Erklæring, at det var el
meget ringe Kald i den skarpeste Egn i Stiftet; der kunde ikke
sås til Præstegården mere end 8 smalle Tdr. Korn eller 2
sælandsk Mål, ej heller avles mer end 10 små Læs Hø, hvilket
endda mestendels var Mosehø, hvorfor han ej heller kunde op
drætte Kvæg. Tienden kunde i det højeste anslås til 30 smalle
Tder Korn og desuden nød han af Koldinghus 6 Td. årlig. I
Sognet var adskillige Steder fordærvede af Sand, hvorved Tienden
forringedes, så Præsten ej uden stort Besvær kunde få sin
Underholdning.
I den Anledning fik Lensmanden på Koldinghus 9 Jan.
1634 kgl. Brev at lade ham få den første gode Krone- eller Kirke
tiende, som noget nær Vorbasse ledig blev1). 1648 indgav han
atter Klage, at han bode i den bareste Hedeegn, hvor Sognene
var fordærvede afSandknog og Vandløb, sad på en skarp Gård,
hvor der kun avledes 8 Læs Hø, og havde ingen Annekspræste
gård. Rigtignok oppebar han af Koldinghus årlig 6 Ørte Korn,
men de restede for 5 År, ligesom den halve Andst Kirketiende
imod en årlig Afgift, men da Andst var udenfor Herredet, le
veredes Kornet kun til Herredsgrænsen. I Krigen havde han
lidt stor Skade og Afbræk af Plyndring, idet han 23 Gange
udplyndredes af Partier, hvorover han var i stor Gæld, hvorfor
han søgte om at få det resterende Korn, hvilket bevilgedes.
4 Dec. 1661 var han i Kjøbenhavn og søgte da atter om de
6 Ørte Korn og Andst Kirketiende for 40 Dalers Afgift, ligesom
om en Gård i Grenekrog til Annekspræstegård, og den ringe
Kongetiende af Vorbasse, Grene og Hejnsvig. Da han var
skrøbelig til Fods, ønskede han en Medhjælper og så selv at
beholde Provstiet og Grene Kongetiende, indtil han kunde få
det første ledige Kald2). Han overlod Kaldet 1662 til Efterfølg
eren og døde 1663. Han var Viceprovst i Jerlev og Slavs
Herreder til 1662. 1661 udgav han »Danske Kongers Spejl og
Skuespil«, helliget til Erik Krag til Bramming og hans Hustru
Vibeke Rosenkrands tilligemed deres Børn, en versificeret Rim
krønike, på 101 Vers, der imidlertid er meget prosaiske og
ubetydelige. Fortalen er dateret København 29 Okt. 1661. 1
hans Tid afbrændte Præstegården under Krigen 1659.
J. Teg. IX. 10.

*) Geh Arkivets topog. Samling.
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8. Hr. Hans Henriksen Kok kaldtes hertil 1662. Om denne
Mand findes endel Optegnelser i Provsten i Egtved, Hr. Søren Jensen
Horsens »Liber daticus«: »18 Sept. 1667 visiterede jeg i Grene,
derefter i Vorbasse; samme Dag blev klaget, at Præsten Hr.
Hans havde ofte taget Byrnændenes Heste ind, når de var i
hans Toft, som han ej vilde indhegne, men Hr. Hans klagede,
at Byens Kreaturer havde nedrevet hans Gærde. En anden
Mand klagede, at Præsten havde slået hans Kone, forfulgt ham
med en Bøsse, men Præsten sagde, at Manden kom i hans
Gård med en Økse, derpå begyndte de med sådan Skælden
og Råben, at jeg måtte gå ud af Kirken og bød Manden at
klage til Tinge, da ham Ret skulde vederfares«. »15 Marts 1668
fjerde Dag efter Påske holdt Hr. Hans i Vorbasse og Hr. Kor
nelius i Grinsted Marie Bebudelsesfest og adskillige andre her
og der, endog vi andre holdt den efter Ordinansen på Palmeløverdag, om den indfalder i Dimmeluge efter Påske, som skede
1573«. »22 Sept. 1668 visiterede jeg i Grene, hvor Præst, Degn
og nogle unge mødte. Efter Visitatsen klagede en Mand, at
Præsten 2, 3 Gange havde vist ham fra Skrifte. Præsten meldte
Årsagen, at denne Niels Klemensen i et Værtskab havde over
faldet ham, grebet ham i Håret, skældt ham for en Kæltring
og med al sin Flid gjort Molest, når han skriftede andre«. »31
Juli 1672 kom alle Vorbasse Mænd til mig og klagede over
deres Præst, at han havde overfaldet dem på Marken, da de
hostede deres Korn, givet sig i Slagsmål med dem, slået nogle
blå og blodige og skudt efter dem med en Bøsse, så de måtte
alle undløbe. Jeg bød dem, at de skulde gøre deres Klage
bevislig til Tinge, så skulde jeg skaffe Ret over ham.« Hvad
Enden blev på disse Stridigheder, vides ikke. 6 Dec. 1684 fik
han Niels Kristensen Gørding til Kapellan, en Præstesøn fra
Gørding, og som 4 År havde været Hører i Ribe. Hr. Hans
døde 1696. Præstegården opbyggedes 1671, vistnok efter en
Ildebrand.
9. Hr. Jørgen Jørgensen Bang, en Præstesøn fra
Sandager, blev 14 Sept. 1695 Formandens Kapellan og giftede
sig med hans Datter Marikke. »Hun kørte med sin Plov, røgtede
selv sine Høveder, var undertiden 2 til 3 Dage og Nætter tillige
borte i fremmede Sogne om Føde til sig og sit Hus.« Præsten
selv »holdt Latinskole her for fornemme Folks Børn«. Han f
22*
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1720, hans Enke levede derpå i Kolding til sin Død 1736.
De havde 6 Børn, der nævnes i Giessings Jubellærere III. 161.
10. Hr. Rasmus Pedersen Nøring blev Skibspræst
1710 og var 1715 med i Søkrigen på Skibet Venden, kaldtes
hertil 8 Juli 1720, men døde allerede 1721. Hans Hustru
Dorthe var en Dr. af Skindbereder Kiel i Grene, og levede
siden af sin Pensjon i Horsens.
11. Mag. Jørgen Jensen Chronius eller Krone, født
8 Juli 1688, blev som Barn forældreløs, blev Magister 1709, tog
Attestats 1709 med bedste Karakter. Imidlertid var han bleven
Degn i Skandrup, 28 April 1716 3die Lektiehører i Kolding og
kaldet hertil 23 Juli 1721. Han døde 1737; hans Enke Sidsel
Terkelsdatter af Kolding døde i Kolding i største Armod og
Uselhed. Hvordan hans Kår har været, kan man slutte af at
han måtte give Pensjon til 2 Enker, ligesom hans Eftermand.
Hans Børn kom ej heller vidt. Jens blev Apothekersvend i
Kolding og var gift med en Pige, der havde tjent hos Gehejmeråd Gabel, gik senere omkring i Sognene og tiggede og blev
tilsidst Stykknegt, Malte gik omkring og nærede sig ved Skrædersyning, Terben døde som Barn og Datteren drog til Kø
benhavn.
12. Hr. Andreas Verlin kaldtes hertil 17 Juni 1737
og forfl. 1745 til Østeregesborg i Sæland. Han var gift med
en Rådmandsdatter fra Holbæk.
13- Hr. Hans Vilhelm Kålund lå på Borks Kollegium og
udgav der 1733 en Disputats om Spådomskunsten hos Romerne.
1 Maj 1741 kaldtes han til Feltpræst ved Fodgarden og ord.
10 Maj til Feltpræst i hannoveransk Tjeneste; hertil kaldtes han
5 Juli 1743, men blev allerede afsat 19 April 1745, fordi han
var udlagt som Barnefader af en Kvinde i Lintrup Sogn. Derpå
drog han til Kbnli., og levede af Tiggervers; en stor Mængde
trykte Poesier haves af ham.
14. Hr. Markus Nexø er født 1712 nærved Neksø, kom
16 År gi. til Kbhvn. Skole og blev 1737 Student, derpå Lærer
hos Provst Gerner i Kbhn., 1741 Hører i Drammen, siden Lærer
ved Vajsenhuset, tog Attestats 1745, kaldtes hertil 23 April
1745 og døde 1755. Han var gift med sin Tjenestepige Anneke
Hansdatter, der som Enke levede i Skodborg, og havde 3 Børn,
af hvilken kun Andreas overlevede ham. Om ham hedder det:
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»Han var ret en Herrens Præst, som med Berømmelse vel
forestod både Guds og sit eget Hus.«
15. Hr. Joakim Evald, født i Bredebro 28 Maj 1725,
hvor hans Fader var Degn, blev 1745 Stud, fra Ribe Skole,
blev 1753 Lærer ved Vajsenhuset og 11 April 1755 Præst her.
1764 kaldtes han til Hvidding og resignerede 1808, hvorpå han
flyttede til Kristjansfeld, hvor han f 12 April 1826. Han var
gift med Ester Stemann. Ved Ribe Landemode 26 April 1777
indgaves Betænkning til Biskoppen om, at Evald lod sine Børn
opdrage på Kristjansfeld ved Brødremenigheden, og 16 Avg.
kom kgl. Bef. til Biskoppen om at tilholde ham at kalde sine
Børn tilbage derfra og at advare de øvrige Præster i Tørninglen
fra at sende deres Børn derhen. Fra hans Tid er den ældste
Kirkebog, der beg. 1755.
De følgende er: 16. Hr. Niels Kortsen Bisted kaldet
7 Sept. 1764. 17. Hr. Fredrik Lorentzen kaldet 24 Nov.
1777. 18. Hr. Ferdinand Ulrik Fredrik Treu kaldet 10
Sept. 1784. 19. Hr. Peder Fredrik Mohr kaldet 29 Maj
1789. 20. Hr. Vulf Kristoffer Müller kaldet 19Dec. 1794,
f i Kaldet 25 Okt. 1802. 21. Hr. Hans Vandal kaldet 7
Jan. 1803. 22. Dr. phil. Peter Nikolaj Frost kaldet 17
Maj 1811. 23. Hr. Klavs Nikolaj Vilstrup kaldet 7 Juli
1815. 24. Hr. Lars From kaldet 30 Okt. 1819. 25. Ur.
Ernst Henrik Clasen, kaldet 14 Sept. 1825. 26. Hr. Hans
Hartvig Møller kaldet 1828. 27. Hr. Peter Koefoed kal
det 12 Okt. 1832.
28. Hr. Hans Nikolaj Langballe,
kaldet 20 Avg. 1836. 29. Hr. Hans Bifleskov Jansen
Kramer kaldet 6 Dec. 1844. 30. Hr. Peder Kristjan
Andersen Dyb dal kaldet 2 Avg. 1850. 31. Hr. Johan
Fredrik Wesenberg, kaldet 18 Juli 1856. 32. Hr. Jo
hannes Peter Lund kaldet 18 April 1864.
Ved Reskript af 30 Nov. 1810 ombyttedes Herredets Annexer, således at Grene lagdes til Grinsted, Hejnsvig til Vorbasse. 22 Marts 1815 bestemtes, at Præsten i Verst under
Kaldets Ledighed skulde besørge Tjenesten, da Øster Home
Herreds Præster, hvortil Slavs Herred da hørte i provstelig
Henseende, havde for langt dertil. 17 April 1822, da Lars From
var kaldet herfra til Præst i Verst, bestemtes, at Vorbasse skulde
være Anneks dertil, og Hejnsvig lægges sammen med Grinsted
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og Grene; da Clasen 14 Sept. 1825 blev dennes Efterfølger i
Verst, optoges den Bestemmelse i hans Kaldsbrev, at han
skulde finde sig i, at Vorbasse atter forenedes med sit forrige
Anneks, hvilket trådte i Kraft ved Reskript 6 Juni 1826, og en
ny Præstegård opførtes i Vorbasse.

Hejnsvig Sogn.

Sognet var først Hovedsogn til Grinsted, men blev 1641 An
neks dertil, og 30 Nov. 1810 forenet med Vorbasse. Sognet har
Navn efter Byen Hejnsvig, der udentvivl i Oldtiden har haft en
vis Betydning; dets Navn skrives ved 1340 Uinghælsvvi, men
dette er vist Fejlskrift for Highnælswi, da Overgangen til den
nuværende Udtale ellers ikke let vil kunne forstås. Herimod
taler dog Skrivemåden 1476 Hendenswich. Den sidste Stavelse
wi betyder Helligdom, Gildehus, Offersted og deslige, highnæl
er beslægtet med Hegn, det hele synes at være et indhegnet
Gudehus; omkring Byen er også en Samling Høje, der viser,
at den har været bebot i Hedenskabets Tid.
I Indberetning til Worm 1638 hedder det: »Præstegården
i Hejnsvig ligger en Agermark vesten IJ. Kirke på søndre Side
af et Bjerg. Norden Præstegården oven på Bjerget ligger en
hel Hob Høje i Række efter hinanden af øsler og vester på,
som synes ligesom de i gamle Dage skal være opvinsede ved
Menneskens Hånd,. | Mil syd for Hejnsvig en Gård Søgård,
øst for den har ligget en stor Sø, hvoraf Gården har be
kommet sit Navn, hvilken nu er med Sand efterknøgen.
På adskillige Steder på Hejnsvig Mark findes store Kæmpe
sten, som findes Spor udi af Emkiler, som Stenhuggere i gamle
Dage har intenteret at ville kløve dem, men til hvad Brug kan
ikke vides, men her findes ingen Stene med Runebogslaver på.
Her er nu ingen Skove, men findes Egerødder allesteds på
Markerne, og udi Moserne findes Fyrre- og Granrødder, hvoraf
kan eragtes her idel Skov at have været udi gammel Tid. Her
findes på Hejnsvig Mark adskillige andre Høje, som hedder
Dragehøje, somme Metteshøje, men ingen med mærkelige
Navne.«
Sognets Hartkorn var 1664 52 Td., 6 Skp. nu er det 75
Td. 1 Skp.
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Byer og Gårde.
Hejnsvig Lestod 1651 af 6 hele, | og | Gård og 1
Gadehus.
13 Jan. 1476 fik Erik Tymmesen på Engelstholm Tings
vidne på Tyrild Herredsting, at han adspurte regelbunden
Mand, Hr. Povl, Korsbroder i Ribe, om han var fuldmyndig
gjort at gøre ham Skøde på Priors og menige Konvents Vegne
i Ribe og dertil sagde Hr. Povl ja, og til Vidnesbyrd lod læse
et Forligelsesbrev, hvormed gode Mænd forligte Erik Tymmesen
og Prior Anders i St. Hans kloster i Ribe, at Erik Tymmesen skulde
skøde Prioren på Klostrets Vegne 2 Gårdes Eje i Hendenswich,
en bygget Gård og et øde Byggested med rette Tilliggende.
Nu skødede Hr. Povl Erik T. på Klostrets Vegne Gødingh
gordt og Gødingh mølle og alt det Gods, som Hr. Povls For
fader i St. Hans Kloster tilforn havde skødet Hr. Timme
Nielsen1).
Trølund. Navnet skrives 1492 Thrylund, var 1651 1
Gård. Gregers Jensen i Trøllund, Herredsfoged, fritoges 30 Jan.
1580 for Ægt og Arbejde af en Fjerdepart Gård han besad,
sålænge han var Herredsfoged2).
G ilbjerg var 1588 en lille adelig Sædegård, der ejedes
af Mads Råles Arvinger3). Var 1664 1 øde Gård.
Klink var 1651 1 Gård, der 1579 også hed Falkflod.
Fugdal, ikke Fugtdal, udtales Fowdal, kaldtes i det 16
Årh. Fugeldal, i det 17 Årh. Fuckdal, Fuchdal; var 1651 3
Gårde, den ene havde 1664 i 20 År været øde.
Askjær. 1553 fik Morten Svensen Bølle i Mageskifte af
Mariager Kloster 2 G. i »Hiensuig« og 1 G. her, der alle
ydede Skovskyld, samt 1 Gård i Fugdal4). Gården her har vel
aldrig været Herregård, men dog været bebot af en Adelsmand,
Kristen Juel, muligvis den senere Ejer af Donslund, der kan
have bot her, medens den ældre Broder havde Donslund.

’) Diplomatariet i Geh. Ark.
-) J. Reg. 111. 32.
3) Han bode 1579 i Pjested (Min Skadst Herred S. 43).
Welingh, Væbner, nævnes 1496 (D. Mag. IV. 12).
D. Mag. VI. 157.
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1683 bode her Fru Magdalene Kruse. Her var 1651 endnu
kun 1 Gård.
Bolding var 1651 1 Bol.
Lundgård var for en 100 År siden øde af Sandflugt, var
1651 et Bol.
Davgård nævnes hverken 1651 eller 1664.
Søgård var 1664 1 Bol og 2 Huse, hvoraf 1 havde været
øde i lang Tid, det andet tilhørte Urup.
S øl lin g dal er af nyere Oprindelse.
Katrinebjerg af nyere Oprindelse.
Fiskerhuse nævnes hverken 1651 eller 1664.
Mellem Gilbjerg og Trølund lå før Krigen 1658 et Bol
Godrum, der da var bebot, men siden har ligget øde; det til
dømtes Kongen 1678 for Skatterestancer. I ^Matriklen 1664
siges dog kun, at det var halv øde. 1651 nævnes desuden
Hedehuse, der var 2 Bol og 2 Gadehuse, og 1 Bol, Plovborg,
der blev øde i Svenskekrigen.
Donslund.

I den sydvestlige Del af Hejnsvig Sogn ligger Donslund
Mølle og By, der tidligere hørte til Vorbasse Sogn, men Urbani
Dag 1621 tilligemed Nebel lagdes under Hejnsvig på Grund af
den lange Kirkevej; Donslund By er opstået af Herregården
Donslund, der lå tæt ved Møllen.
Den første bekendte Ejer af Gården var Johan Juel,
Søn af Jens Juel til Hesselmed og Vibeke Lunge, og nævnes
som sådan 1562, da han og flere Adelsmænd fik kgl. Befaling
til at forføje sig til Thorsted og Skjøde Mark forat ride Markeskæl, da Mads Tygesen i Skjødegård havde berettet, hvorledes
Sandemændene i Jerlev Herred 2 Gange havde gjort Markeskæl,
men 2 Sandemænd havde altid været imod de andre 61). Han
er begraven i Vorbasse Kirke, hvor der 1667 fandtes en Sten
med Påskrift: hic jacet Johannes Juel. Han var gift med Sofie
Sandberg, Dr. af Anders Sandberg til Kvelstrup, der efter hans
Død ægtede Niels Stygge. Med Juel havde hun, if. Klevenfeld,
3 Børn, Niels, Kristen og Karen, der ægtede Knud Venstermand; imidlertid må der have været en Søn mere, ti 1609
’) Topog. Samling i Geh. Ark.
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læstes på Slavs Herredsting i Anledning af en Trætte, om Klink
Mænd havde haft et Stykke Eng nord og øst for Søgård, et
Brev fra Johan Stygge Nielsen, (Sofie Sandbergs Søn af andet
Ægteskab): »siden jeg er kommen udi min salig Broders (Kristen
Juels) Hus og omgås med ham, som var først i det År 1599,
der vi på Donslund var tilhobe og skiftede efter min salig
Broder Jens Juel, da talte Kristen Juels om at ville føre Trætte
derpå efter sine Breve1).«
Niels Juel havde først Gården, som hvis Ejer han næv
nes 1586, medens 1583 Johannes Juels Arvinger angives som
Ejere2). Han døde ugift, hvorefter hans Broder
KristenJuel overtog Gårdens Bestyrelse. Han blev 23 Okt.
1597 gift med Karen Klavsdatter eller Strange, Dr. af Klavs Strangesen til Nørholm. Han levede som Datidens Herremænd af sin Avls
gård og gjorde sig ikke bemærket ved noget, der er forplantet
til Eftertiden. 16 Juli 1603 fik han kgl. Befaling om at skulle
påtage sig sin Søster Jfru. Kirstine Stygges Værgemål, medens
der holdtes Skifte mellem hendes Fader, Søskende og hende
efter afgangne Fru Gertrud Krabbe3). Selv døde han 1608
og er begraven 28 Marts.
Fru Karen Strange. Ved Mandens Død var hendes
Omstændigheder så usle, at hendes Frænde Klavs Då til
Ravnstrup på hendes Vegne frasagde Arv og Gæld efter
ham over hans Grav4).
Imidlertid fik hun andre Tanker,
og Hans Rostrup, der holdt Tale ved Graven, vedgik Arv og
Gæld, hvorover der udspandt sig en Retstrætte, over hvilken
der udsagdes en Herredagsdom, at Fragåelsen skulde slå ved
Magt5). Hun solte nu Gården til Jomfru Margrete Bilde,
der skulde betale Købesummen til Kieler Omslag 1609. Men
medens hun engang var bortrejst til sin Gård Vosnæsgård,
kom Kristoffer Rosenkrands, Ejer af Høgsbro og det nærliggende
Hundsbæk, selvtredje ind på Donslund under Skin af at ville
afkøbe Thomas Juel til Estrup, der havde Øksne på Foder her,

’)
2)
3)
4)
5)

Stiftsarkivet.
D. Saml, i Geh Ark 395.
J. Teg. V, 183.
Om Testamenters Læsning over Graven jfr. SRD. IV. 512.
Danske Herregårde. XVI. Vosnæsgård.
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nogle af disse. Da han havde beset dem, gik ban ind i Huset
og forseglede Fru Karens Kister, Skrin og Skabe, hvori hendes
Ejendomsbreve var, såvelsom andet Boskab. Forinden havde
han uden hendes Vidende ved Dom på Slavs Herredsting af 21
Okt. 1608 erhvervet sig Ret til at gøre Indførsel på Gården
for nogle Gældsbreve, han der foreviste, ligesom han fik sig
Gården tildømt på Herredagen i Horsens, skønt der til 1
Nov. havde været bestemt et Møde på Vosnæsgård for Kristen
Juels Arvinger, imellem hvilke han var på sin Hustrus Vegne,
hvor man en hel (Jge forgæves ventede på ham.
Da Karen Strange fik dette overraskende Indgreb i hendes
Ejendomsret at vide, drog hun til Kong Kristjan IV, der da
var i Horsens på Herredagen, faldt for hans Fødder og an
råbte om hans Hjælp. Da Kongen spurte om, hvorledes han
kunde hjælpe hende, da hendes Mands Gældsbreve til Rosenkrands var underskrevne med hans egen Hånd og det således
ikke kunde bevises, at de var falske, svarede hun: »Gud har
givet Kongen Magt at hjælpe, han skal og give Eders Majestæt
Visdom og Råd til at udfinde at Brevene er falske«. Kongen
lod da Rosenkrands kalde for sig, talte alvorligt med ham og
undersøgte Gældsbrevene; i det ene af 1603 vedkendte Kristen
Juel sig at skylde ham 5000 Rdl., i det andet 4000 Rdl. med
Forpligtelse, at hvis han Året efter ej havde betalt dem, skulde
Rosenkrands have Fuldmagt til at annamme Donslund med
Gods og Løsøre. Om det nu forholder sig så, at Kongen ved
at holde Brevene op for Lyset så af Vandmærket i det ene,
at det var fra en Papirmølle, der var anlagt efter Brevets Datum,
som Slange fortæller, må stå hen, da det ikke med et eneste
Ord omtales i Dommen, men derimod adskillige andre Beviser,
som at Rosenkrands selv på samme Tid havde været i stort
Besvær, idet Juel 1605 havde godsagt ham for 12000 Rdl., at
han aldrig havde gjort sin Fordring gældende i Juels Levetid,
ej heller ved hans Jordefærd ladet Brevet læse over hans Grav.
Da Kongen altså så, hvorledes Sagen forholdt sig, lod han Ro
senkrands atter kalde for sig på Skanderborg, da han hidtil
havde holdt Sagen hemmelig, og foreholdt ham i Kanslerens
og 3 Rigsråders Nærværelse at lade sin Forfølgning falde, at
han selv skulde ransage sin Samvittighed og betænke, hvad
Hævn Gud havde forbeholdt sig over Uret mod fattige Enker,
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hvis Forsvar Kongen selv-vilde være; men han vedblev hård
nakket i sin Nægtelse og truede med at ville forfølge Sagen til
det yderste. Endnu gjorde Kongen intet, men da han endda
hørte, at Rosenkrands roste sig for andre af sin store Ret og
lod falde dristige Ord mod Kongen og hans Myndighed, lod
han ham gribe, hans Bo registrere og forsegle og sendte Bud
efter hans Brevkiste, og her kom hans Bedrageri da klarlig for
Dagen, idet man deri fandt flere forfalskede Breve og Segl,
endog et kgl. Brev med Datum 1602 og flere Gældsbreve, der
engang tidligere var betalte, fra Borgere i Bibe, på 7—8000 Rdl.
Dette viste sig i det hele at være en af ham meget yndet
Fremgangsmåde at lade Folk betale 2 Gange. Således havde
han 1590 af Fru Anna Gjordsdatter fået udbetalt sin Del i
1000
lybsk, som hendes Husbond Albert Galskøt havde ud
lovet til Peder Norby af hans Hustrus Brudeskat; for disse
Penge fik han igen en Rigsrådsdom 1604, så hun atter med
stort Besvær måtte udrede dem og nu havde han atter en Sag
imod hende i samme Anledning. Han gik nu til Bekendelse
og derefter lod Kongen ham stævne for Herredagen og i Bolt
og Jærn føre til Kbnh. Slot; i det ene af Juels Breve havde
han forandret 1000 til 5000 Rdl. og det andet var aldeles falsk,
men Rosenkrands viste også under Bekendelsen sin skændige
Karakter, idet han påstod, at han var forført af Herredsskriver
Anders Pedersen i Kjærgård i Højer Herred, hans forrige Tjener,
der havde forfalsket Brevene for ham; denne blev også hængt
og Rosenkrands dømtes 17 Marts 1610 på Herredagen æreløs
og som en Falskner til at straffes på sin Hals. Der fortælles,
at da Dommen skulde afsiges, vilde Kongen, at han skulde
møde for Retten med sin Guldkæde om Halsen, hvilket var
Adelens Hædersdragt, og med Kårde ved Siden; men da Dommen
var afsagt, blev Guldkæden og Kården ved Drabanter tagen af
ham, hvorpå han blev ført baglængs ud af Retten, stødt ud af
Døren og ført til Fængslet igen, som han ikke forlod, førend
han blev henrettet på Slotspladsen 23 Marts1).
Da Karen Strange således fik sin Gård igen, blev Salget til
Jomfru Margrete Bilde stående ved Magt. Denne var en Datter
af Erik Bille til Lindved, Befalingsmand på Odensegård, der f
) Slanges Kristjan IV. Historie, S. 264—67. Herredagsdommen.
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1573. Hun havde 1609 Strid med‘Ribe Kapitel om en Jord,
der lå til Kapitlets Gård, Klink. 16 Juli 1618 fik Lensmanden
på Riberhus kgl. Brev, at da hun havde ladet andrage og til
kendegive, at hendes Folk og Tjenere, som til Tinge hendes Irringer
skulde forrette og ved Loven udføre, af os elskelige Hans
Stygge, vor Mand og Tjener, udi adskillige Måder at overfaldes
og forurettes, så skulde han forfare Lejligheden og give Er
klæring derom, samt beskytte hende mod Overvold1). 20 April
1623 fik hun Bevilling til på egen Hånd at sælge, forhandle
og afhænde det Gods, hun selv havde købt og tilforhandlet og
hvad hun får derfor, gøre sig så nyttigt, som hun bedst kan,
efterdi det ikke er hendes Arvegods, men af hende selv for
hvervet2). 28 Dec. 1626 gjordes dog den Indskrænkning, at
Lensmanden skulde bortskøde det på hendes Vegne3). Ved
denne Tid må hun have solt Donslund, ti 1626 bode hun i
Varde, da hun stævnede sin Brodersøn Peder Ovesen Bilde, da
boende på Lammehave, men 1624 på Lindved, for Gæld. Hun
er død før 1634, ti 23 Feb. dette År fik Kristoffer Gersdorf
kgl. Brev, at Anna Iversdatter, Borgerske i Varde, af afgangne
Margrete Bilde til Donslund havde købt en Gård ved Varde, der
siden var hende fradømt af dennes Arvinger, hvorfor han skulde
skaffe hende hendes Penge tilbage4).
Maren Nor by, købte Gården af Margrete Bilde; hun
skriver sig 1625 Maren Norby sal. Peder Norbys til Erup. Men
Peder Norby var hendes Fader og da hun kaldes Frue, har
hun rimeligvis været gift under sin Stand og det måske med
en Mand, der hed Peder Thorsen, og som bode på Donslund. Hun
var meget forgældet og har vistnok snart afhændet Gården til sin
Broder Bendiks Norby til Urup, der ejede den 1639. Denne
udforpagtede Gården, der 1651 blev dreven af Bertel Jensen;
da hørte hertil af Gods, der gjorde Ægt og Arbejde: Gilbjerg,
Trølund, Godrum, Plovborg, Søgård, Lundgård, Hedehuse (2 Bol,
2 Gadehuse) og Donslund Mølle.
Hans Søn Peder Norby, der havde 1664 18 Td. 2.1 Skp.
1 Fd. I Alb. Htkr. i Herredet til Donslund, bode på Gården
endnu 1678, da han udlagte til Peder Nielsen på Kjærgård
') J. Teg. VI, 3 5.
3) J. Teg. VIII, 109.

2) J Reg. VII, 523.
4) J. Teg. IX, 46.
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(siden Ejer af Lundrup) 1 Bol i Sig. Han havde dengang dog
ikke længer Gården i Eje, ti i Amtregnskabet for 1678 findes:
»Velb. Peder Norby eller Peder Thorsen, som Gården ejer,
rester for Donslund af Hartkorn 12 Td., 6 Rd.«. i en Ind
beretning af 1690 fra Præsten fortælles, at> Gården til 1679
blev bebot af Adel, men da blev tildømt Kongen for Skatte
restancer og siden bebodes af Bønder. Dengang var endnu
Begravelse over dens Ejere i Vorbasse Kirke, til hvilken de
havde givet Messing-Lysestager og Alterklæder. Begravelsen, der
var under Koret, skal siden være bleven ødelagt af Præsten Jørgen
Bang og Jakob Madsen i Skjoldbjerg, der nedbrød Murene og
brugte Stenene til Skorsten og Bagerovn. Peder Norby var
gift med Else Munk, vistnok Søster til hans Svoger Enevold Munk
til Urup, og havde desuden i Huset Kirsten og Lavrids Eriis. Han
holdt 1 Karl, 1 Dreng og 2 Piger. Hans Søn eller Broder var
udentvivl Kristoffer Norby, der efter hans Tid på Donslund op
føres som Ejer af 1 G. i Baldersbæk og 1 G. i Risbøl med den
Tilføjelse (i Amtsregnskaberne): »som er i Frankrig«. P. Norby
ejede endnu nogle År 2 G. i Dal, 1 i Søgård, men 1688 nævnes
han ikke mere og er vel da død.
1681 opføres som boende på Donslund Else sal. P. Thorsens.
Næste År bode her Lavrids Nielsen og Else Kristensdatter,
der 17 Okt. 1690 fik Fæste på Gården for årlig Afgift af 10
Td. Rug til Koldinghus. Gården tilhørte Staten til midt i for
rige Århundrede.
Donslund Mølle siges 1687 at tilhøre Peder Munk til (Jrup,
1664 hørte den halv til Lundrup, halv til Urup. 1664 var Ho
vedgården 12 Td. Htkr. og havde Udsæd af 6 Td. Rug, 2 Td.
Byg, * Td. Boghvede og avlede 30 Læs Hø.
Kirken.

Altertavlen forestiller Nadverens Indstiftelse, foroven Kristus på Korset. Den er ældre end forrige Årh., da Etatsråd Lich
tenberg lod sil og sin Frues Våben afmale derpå tilligemed et nu
udslettet Vers til deres Ære. På Kalken står: Klavs Hågen
og Anna Sabina von Kukelsoms, på Lysestagen: Lavrids Sø
rensen 1610. På Degnens Stol: Ephanus Thomæ (□: Ebbe
Thomsen), og på Præstens: Hr. Mads Harbo 1627. På Præ
dikestolen står Navnene på Mathæus, Markus, Lukas med deres
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Symboler af en temmelig naiv Form og Christiernus Juelius
1592 med Julernes Våben; ovenover: Verbum domini manet in
eternum (Guds Ord varer evindelig). Her var intet Våbenhus,
førend Lichtenberg lod et opsætte. På den nordre Mur og i
Østgavlen er et tilmuret rundbuet Vindve, hvoraf ses, at Kirken
er gammel, nu vender Vindverne mod syd. Kirken har intet
Tårn, men et Træklokkehus på Kirkegården; på Klokken står:
verbum domini manet in æternum, magister Henricus Trane
1547.

Tilføjelse: Da de første Ark allerede var trykte, fik jeg
Lejlighed til' at gennemgå Ejler Brokkenhuses Kalendarium
(Karen Brahes Bibliothek Nr. 299), der giver en stor* Mængde
Oplysninger om den fynske Gren af Familien Norby, samt også
et og andet om de på Lrup bosatte; deraf må især tilføjes, at
Fru Magdalene Norby, Mogens Munks Hustru, der nævnes under
Eg, 27 Avg. 1601 er begraven i Grinsted Kirke.

Min Interesse for denne, den allerfattigste, Egn i vort Fædreland blev
allerede vakt i den første Tid, jeg begyndte at sysle med Danmarks indre
Historie, idet jeg fik Øjet op for, at her i Middelaldren som på så mange
andre Steder havde været ikke lidet bedre Dyrkning og Beboelse end i senere
Tider. Uagtet Slavs Herred lå udenfor det Område, hvortil jeg fra først
af havde indskrænket mine specielJere topografiske Studier, så blev det dog
snart inddraget derunder og ved en Fodvandring 1S59 gjorde jeg mig bekendt
med flere Egne deraf. Senere lykkedes det mig ikke at komme dertil, førend
jeg i Somren 1S67 atter fik Lejlighed til i nogle Dage at besøge enkelte
Steder. Det er således kun et temlig ufuldstændigt Kendskab jeg har til
Herredet, men det er alligevel lykkedes at samle ikke få Bidrag til dets Hi
storie, som dog vistnok vilde have kunnet opnå mere Liv, hvis jeg kunde
have levet noget sammen med en Befolkning, hvor Overleveringen fra For
fædrene ej endnu er uddød og hvor jeg har iagttaget megen historisk Sans.
Kilderne til denne Afhandling er de samme som i mine tidligere Topogra
fier, dog er hertil endnu kommet en Fortegnelse over Tiendeyderne i Stiftet
fra 1651, i Gehejmearkivet, og nogle andre utrykte Oplysninger, der findes
nævnte i Anmærkningerne.
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Dr. Balthasar Münters Forskrifter for hans Son,
Frederik Münters, Underviisning og Opdragelse, 1772.
Ved P. W. Becker.

Da Meddeleren af det nedenstaaende Stykke, for et Par Aar
siden, søgte nogle biographiske Oplysninger om Siellands Stifts
i sin Tid saa navnkundige Biskop, Dr. Frederik Munter,
og han i saadan Anledning henvendte sig til dennes Søn, den
senere afdøde Confessionarius, Dr. Theol., Provst Balthasar
Munter, navnlig for at erfare, hvor Biskoppens lærde Brevvexling maatte være at søge: underrettede Provst Munter ham i
Skrivelse af d. 23. Sept. 1866 om, at hans ældste Broder, der
tidligere havde, som Familiens Senior, havt Faderens Papirer i
sit Værge, i sildigere Tider havde, forsaavidt de ikke angik
Familiesager, afleveret dem til det store kongelige Bibliothek i
Kiøbenhavn, Universitetsbibliotheket og Geheimearchivet samme
steds; Rigsarchivet i Stockholm, Frimurerlogerne i Kiøbenhavn
og Stockholm.
Til denne Meddelelse føiede Dr. Munter endnu Dette:
»Maaskee jeg paa anden Maade kan være Dem til Tieneste
i berørte Henseende. Jeg har nemlig i mit Værge alle min
salig Faders Dagbøger, ligefra hans Barndom til Udgangen af
1829 (han døde 9. April 1830). Heri findes ogsaa udførlige
Beretninger om hans Reiser, om de Personer, med hvilke han
paa disse kom i Berørelse o. s. v. Og skiøndt der ogsaa findes
mange privatissima, saa veed jeg dog, at De er en saa discret
Mand, at jeg ikke tager i Betænkning, at udlaane disse Dag
bøger til Dem, om de skulde ønske det. Overhovedet har jeg
en god Hukommelse, og, naar De vil besøge mig i Kiøbenhavn,
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og vi dertil bestemme en rolig Aftentime, kan jeg fortælle
Dem Meget om min Fader, som De sikkert kan bruge, ligesom
jeg ogsaa kan meddele Dem Adskilligt om min Bedstefader, og
om den fortreflfelige Biskop Mynster. Ligeledes har jeg i mit
Værge mangfoldige Breve til min Bedstefader; men dem har
jeg endnu ikke havt Tid til at ordne; kun har jeg i disse
Dage udtaget en Pakke med Breve til ham fra Aaret 1772,
Struensees Henrettelsesaar, i hvilke denne Katastrophe og
min Bedstefaders »Bekehrungsgeschichte« nævnes af flere celebre
Mænd i Tydskland.«
Inden jeg kom til Hovedstaden og kunde benytte det mig giorte
Tilbud, var Confessionarius Munter samlet til sine Fædre. Ved hans
Efterladtes Artighed, er Løftet om Laanet af hine Dagbøger blevet
indfriet. Jeg har troet, inden jeg lader dem komme af mine Hænder,
at burde give en Prøve af deres Indhold. De udgiøre i Alt
20 Hefter, deels i Octav, deels i Qvart, alle forfattede i det
tydske Sprog. De ere førte snart med større, snart med mindre
Fuldstændighed. I de tidligere Aar, og især i dem, som Munter
tilbragte paa Reiser, give de i Regelen en Beretning fra Dag
til Dag om hvad han hørte, lærte og ellers oplevede. Fra den
Tid, da han for bestandig tog sit Ophold i Hiemmet, og fik
Ansættelse først som Universitetslærer og senere som Biskop,
træde i Dagbøgernes Sted Aarsberetninger om hvad der hvert
enkelt Aar mødte ham, hvilke Forelæsninger han holdt ved
Universitetet, hvilke Visitatsreiser han som Biskop foretog sig i
sit vidtløftige Stift, hvilke lærde Arbeider han paabegyndte og
fuldendte, og hvilke særegne Forretninger, der bleve ham paa
lagte, navnlig som Medlem af de Commissioner, i hvilke han
indtraadte efter kongelig Befaling, f. Ex. i Commissionen for
Oldsagers Opbevaring, i den, som nedsattes til at prøve den
indbyrdes Underviisning, og i den til en Revision af den danske
Oversættelse af det Nye Testamente. Som en Mand af Selv
følelse og Agtelse for sit Embede, dvæler han oftere med temmelig
Udførlighed ved de Hindringer, som fra forskiellige Sider lagdes
ham iveicn, og omstændeligen omtaler han saaledes det Optrin,
som fandt Sted ved Biskop Balles Jordefærd 25. Oct. 1816, da
Stiftsprovst Clausen giorde ham den Ret stridig, at kaste Jord
paa hans afdøde Formand, en Begivenhed, som gav Anledning
til endeel Børe, selv i de høieste Kredse, og paadrog Munter
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ikke faa Ubehageligheder. Men den forsonlige Mand beretter
ogsaa, hvorledes han, efter Aar og Dag, selv, da en stor huuslig
Sorg havde rammet Stiftsprovsten, ved et Besøg hos denne,
udjevnede Misforstaaelsen.
Dagbøgernes Blade indeholde iøvrigt endeel Stof af en saa
privat Natur, at dette, idetmindste for det Første, ikke selv egner
sig til at offentliggiøres.
Det sidst Sagte vil neppe gieide om det Bidrag til Biskop
pens Barndoms historie, som her skal gives.
Det er andenstedsfra bekiendt, hvilken Omhu den gamle
Dr. Balthasar Munter viste for sin Søns Opdragelse. Hvad
der herom fortælles i Søsteren F. Bruns Wahrheit aus Morgen
träumen (Aarau 1824), og i Mynsters Skildring af hans
Svigerfaders Levnet (bl. Skrifter, III, 166 ff), vil finde en Be
kræftelse i hvad der her skal anføres af Dagbogens ældste
Aargang (1772).
Denne begynder med en Tilskrift af Dr. B. Münter til
hans Søn (f. 1761) og de dertil føiede Forskrifter:
Mein lieber Sohn,
Du weissest, dasz ich Dich, wie es auch meine Pflicht
ist, von Herzen liebe, und nichts sehnlicher wünsche, als dass
es mir gelingen möge einen frommen, und zur Beförderung
der Ehre Gottes in der Welt brauchbaren Mann zu erziehen.
Da Dir Gott nebst einem guten Verstände und vieler Weiss
begierde ein weiches und fühlendes Herz gegeben hat, so habe
ich Ursache viel gutes von Dir zu hoffen, und es würde mich
einst in meinem Alter unaussprechliche Kummer verursachen,
wenn mir diese Hoffnung fehlschläge. Es soll aber gewiss
nicht meine Schuld sein, sondern allein die Deinige, wenn Du
nicht gut gerathen solltest. Ich bin deswegen entschlossen,
von nun an, da Dich Dein bisheriger Lehrer, Herr Dragun,
verlaszt, dem Du so viel Dank schuldig bist, Dich unter meinen
genauem Aufsicht zu nehmen. Ich will selbst Dein Lehrer sein,
so weit es mir die Pflichten meines Amts es erlauben; ich will
auch dafür sorgen, dass es Dir in denjenigen*) die nöthigen
Kenntnisse, die ich Dir selbst nicht beibringen kann, an Unter
richt nicht fehle.
•) Et Ord er her udeladt, f. Ex. Fächeren.
Danske Samlinger.

III.
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Du hast bisher aus einem Leichtsinne, der in den Jahren
der Kindheit sehr gewöhnlich ist, die Vorschriften, die ich Dir
von Zeit zu Zeit gegeben habe, immer wieder vergessen. Ich
gab sie Dir nur mündlich, sie konnten Dir also leicht wieder
entfallen. Künftig will ich sie Dir schriftlich in diesem Buche
geben. Du darfst Dich also nie wieder mit der Vergessenheit
entschuldigen. Ueberhaupt muss ich Dir sagen, dass gar keine
Entschuldigungen gelten, sondern, dass auf ein jedes Vergehen
Strafe folgen wird. Dir ist es selbst bekannt, dass ich zu
dieser Strenge sehr gute Ursache habe.
Ich werde Dir nichts befehlen, was nicht zu Deinem ei
genen Nutzen gereicht, und, wenn du nur willst, leicht ge
halten werden kann. Folgende Püncte, die ich, nach deiner
Bedürfniss von Zeit (zu) Zeit mit neuen Zusätzen vermehren
werde, enthalten die Vorschriften, die ich Dir gebe.
1.
Alle Morgen um 8 Uhr sollst Du nicht allein aufgestan
den, sondern auch völlig angezogen sein. Der Diener wird
Dich um 7 Uhr wecken. Du muszt ihn bitten, dass er diess
nie versäume. Du ziehst Dich selbst an, friesirst Dich selbst,
wäschest Dich.
2.

Ich verlange sehr ernstlich, dasz Deine Kleidung und
Wäsche, dass Hände und Gesicht zu allen Zeiten rein ge
halten werden.
3.
Gegen das Gesinde sollst Du höflich sein. Du darfst
ihnen nichts befehlen; aber Du darfst sie bitten. An ihrer
Liebe muss Dir viel gelegen sein.
4.

Nie sollst Du Dich mit deiner Schwester1) zanken. Wenn
sie eigensinnig ist, musst Du als der ältere und klügere nach
geben.
*) Det er hans ældste Søster, den senere saa bekiendte Fru Fr. Brun, som
menes. Hende maatte Broderen øve i Skrivning, efter Faderens Paalæg
i Dagbogen.
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5.
Ohne meiner und Deiner Mutter Erlaubniss, darfst Du
keinen Schritt aus dem Hause gehen.
6.
Ich werde alle Abend in diess Buch schreiben, wie Du den
folgenden Tag brauchen sollst. Von dieser Vorschrift darfst
Du, ohne meine besondere Erlaubniss, nie abweichen. Alle
Abend legst Du mir in diesem Buche Rechenschaft von der
Anwendung des Tags ab.

7.
Wenn Du mich um etwas bitten willst, so thue es mit
einem heitern und zuverlässigen Gesichte. Ich werde es Dir
nie abschlagen, wenn ich es thun kann, und es dir gut ist.

8.
Alle Bücher in meiner Bibliothek stehen Dir zu Dienste.
Du musst sie aber so wenig als Deine eigenen nicht be
flecken, noch, irgend einer Art, verderben, und sie sogleich,
wenn Du sie gebraucht hast, wieder in ihren Ort stellen.

Efter disse Forskrifter lededes den unge Frederik Münters Underviisning og Opdragelse, under Veiledning af de ud
mærket duelige Lærere: O. Worm, den senere saa berømte
Rector i Horsens, og Jacob Wolf, der døde 1819 som Pro
fessor i Mathematiken ved Kiøbenhavns Universitet, en Mand,
der, skiøndt lidet frugtbar som Forfatter, var bekiendt baade
for sin Lærdom og sin retsindige Charakteer1), og under Tilsyn af
hans Fader, som selv i Dagbogen har indført, hvorledes Un
dervisningstimerne skulde fordeles, og oftere har tilføiet een og
anden Bemærkning. Under 8. Januar 1772 er der saaledes ind
ført med Dr. Balthasar Münters Haand.
Von 8—10. fährst Du fort aus dem Julius Cäsar zu über
setzen.
— 10—11. Kommt Mr. Wolf, und übt Dich im Griechischen.
— 11 — 12. Nimmst Du vor was Mr. Wolf Dir aufgeben wird.
x) Myn ster: Tale over Wolf i Kirkelige Leilighedstaler (Kbh. 1859, I—II)
II, S. 190.
23*
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Von 12—1. Kommt Mr. Wolf wieder und fährt mit dem Grie
chischen fort.
— 2—4. Gehen wir mit einander in den Garten.
Die übrigen Stunden sind frei, weil der Hr. Bischof Gunnerus zu uns kommt.
I Midten af Januar 1772 er med Balthasar Münters Haand
tilført Dagbogen: »D. 16(?). 17. 18. 19. Januar ist, wegen der in
diesen Tagen vorgefallenen Unruhen, äusser der gewöhnlichen
Arbeiten, nicht viel geschehen«.
Med Sønnens Haand giver Dagbogen et Regnskab om,
hvorledes enhver Dag og enhver Time paa Dagen blev an
vendt; hvilke Pensa ban giennemgik i og udenfor Læretimerne,
hvilke skriftlige Opgaver han besvarede, (i det franske Sprog var
Faderen selv hans Lærer, og oftere har denne givet ham Stykker
at oversætte af Fontenelle), hvilke Personer han i sine Fri
timer besøgte (Dr., Secretair Ekkard og hans gamle Lærer,
Hr. Dragun1) nævnes tidt); i hvilke Huse han kom, snart alene,
snart med sine Forældre (Dr., siden Biskop i Trondhiem Schön
heid er s; Etatsraad Tyge Rothes; Etatsraad Trants; Hof
apotheker Beckers, Capitain Niebuhrs; Professor Fabricius’s og den kongelige Livlæge 1. I. v. Bergers, og især
Kobberstikker Preislers, hvilken Familie M. ogsaa giestede
om Sommeren i Lyngby), og hvilke Bøger af Faderens Bibliothek han
læste i sine Drengeaar. Saaledes nævnes le Chevalier d’Arvieux, den berømte Reisende, som i Midten af det 17. Aarhundrede, i Ludvig XIV’s Ærende, besøgte Østerlandene, og.
hvis endnu agtede Reiseværk udkom i Paris i 6 Bind 1735, (en
tydsk Overs, haves Kopenh. und Leipzig 1755—57)2); Bur
nets engelske Reformationshistorie; Sie idan i Commentarii;
Ro 11 in (enten hist, ancienne eller hist. Romaine); Bossuet
(formodentligen discours sur l’histoire universelle); de tydske
Forfattere Canitz og Millers Schilderungen8). Saa tydsk Mün
ters Opdragelse og Dannelse end var (han omtales allerede
*) Bernhard Daniel Dragun blev 1771 Secretair ved Directionen for
Fattigvæsenet og døde faa Aar derefter; M. omtaler hans Død og Jorde
færd, og fulgte ham til Graven.
*) En dansk Oversættelse af Nicolai Jonge udkom i 6 Dele, Kbh. 1759—64.
•) Ih. Pet. Miller, Hist, moral Schilderungen z. Bildung e. edlen Herzens
in der lugend. 5 Dele. Leipz., 1753—64.
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under d. 19. Novbr. 1773 at have skrevet et Brev til Klopstock, som faa Aar tilforn, forgudet og tilbedet af alt hvad der
i Danmark giorde Paastand paa Smag (N. M. Petersens Literaturh. V Afd. S. 25), var vendt tilbage fra Kiøbenhavn til Tydskland, og havde bosat sig i Hamborg): forsømtes dog ikke
at give ham danske Bøger i Hænde. Ei blot omtaler han, blandt
de Skrifter, som han læste, Guldbergs Verdenshistorie, men
under d. 2. Januar 1774 er indført i Dagbogen: »Vormittags
in der Kirche; spater bei Rothes; hernach las ich etwas in
Pér Paars«.
Der var Noget i Frederik Munters Opdragelse, som syntes
anlagt paa at vække Opsigt. Han besøgte allerede i de Drengeaar, hvilke det første Hefte af Dagbogen omfatter (1772—76)
Kr a tzen s teins Forelæsninger meget regelmæssigen i Eftermid
dagstimerne 5—7; som Physiken dengang var en Modesag i de
tydske Kredse i Kiøbenhavn, saaledes øvede denne Videnskab
en saadan Tiltrækningskraft paa F. Munter, at, som hans Biograph
Mynster skriver a. St. S. 171, der endog var en Tid, i hvilken han
ganske syntes at ville hellige sig til dette Fag. Ogsaa andre
akademiske Docenter hørte han, idetmindste leilighedsviis, saa
ledes den historiske Professor 1. H. Sc bleg el, og Balles
Forelæsninger over Kirkehistorien. Han besøgte oftere Universitetsbibliotheket i de Timer paa Dagen, i hvilke dette stod
aabent 8 — 10, senere ogsaa 10—12 om Formiddagen, og ind
førtes der første Gang af Bibliothekaren selv, Abraham Kali.
Han overværede de akademiske Højtideligheder; var tilstede ved
Disputatser, saaledes ved Bastholms d. 29. October 1774, og
ved Promotioner f. Ex. ved den medicinske, da Callisen creredes til Doctor 15. Februar 1772.
At F. Munter alt i sine Barndomsaar øvede sig i at skrive
og at holde Prædikener, og at en egen Prædikestol til hans
Brug var indrettet i Faderens Præstegaard, er et Træk, som oftere
er fremhævet. Denne, mueligen fra Præstefamilier i Tydskland
optagne Skik, omtales i Dagbogen første Gang under d. 9. Juli
1772. Da var den unge Prædikant ikkun i sit ellevte Aar. Ved
sin Confirmation holdt han selv en Tale. Det hedder i Dagbogen:
»Meine Confirmation d. 14. April (1776) (und) die Rede,
die ich hielt, haben mich sehr verhindert viel zu thun.«
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Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie
fra 1725 *).
Meddelt af C hr. Bruun.

Christian a Møinichen, som har skrevet de to følgende
Erklæringer, var Medlem af den saakaldte Geheime InqvisitionsCommission, som Frederik den Fjerde i Begyndelsen af Januar 1725
nedsatte, for at undersøge forskjellige Embedsmænds Forhold
med Hensyn til Oververtrædelser af Loven af 23. October 1700,
der forbyder at tage imod Skjænk og Gave. Møinichen var
den Ledende i Commissionen, hvis første Resultat blev at
Frederik Rostgaard, Oversecretair i det danske Cancelli,
blev afskediget den 23. Januar. Den 25. Januar blev Møinichen
udnævnt til hans Efterfølger. Skjøndt Møinichen i flere Ret
ninger ikke har noget helt hæderligt og pletfrit Rygte, saa maa
det indrømmes, at han var en begavet, kraftig Mand, med et
sundt og uhildet Blik. De Betænkninger af ham, som her ud
gives, kunne tjene til Exempel derpaa. De ere fremkomne i
Anledning af et Forslag, som uden Tvivl Andreas Hojer er
Forfatter til. Dette sluttes deraf, at Hojer egenhændig har skrevet
de tre i Møinichens Memorialer nævnte Bilag, saaledes som de
tilligemed Møinichens egenhændige Betænkninger findes i Geheimearchivet (Aflevering fra Justitsministeriet, Skab, 11, Pakke 111,
Nr. 36 og 37). Den Commission, som Forslagsstilleren tænkte sig
nedsat, for at undersøge Universitetets Forhold og for at udkaste
l) Hvad der er trykt med Cursiv er i Originalerne skrevet med latinske
Bogstaver.
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Planen til en Universitets-Reform, kom ikke istand. Dog tør
man vistnok allerede finde Spiren til Universitetets nye Ord
ning, saaledes som den fastsattes ved Fundatsen af 1732,
i disse foreløbige Udtalelser fra 1725. Tanken om en Reform
fik et Stød fremad efter Ildebranden 1728, da der begyndte
vidtløftige Undersøgelser om Professorernes Boliger, Legaterne
etc. — Høist mærkeligt er det, at denne Sag, som det synes,
er gaaet gjennem Dronning Anna Sophies Haand.

1.
Stormægtigste Aller Naadigste Dronning
Det behagede Deris May? Allemaadigst, at levere mig
hosfølgende 3= Documenter Academiets høistnødvendige refor
mation angaaende, og tillige at befale det ieg mine allerunder
danigste tancher deromtrent maatte opsette; Min allerunder
danigste Plicht udfordrer derfor, uden nogen slags reservation
at frembære for Deris May4!? Allerhelligste Øyne, der med saa
uskatteerlig een Clemence og Forsorg seer effter hvis det kiære
Fæderneland kand tiene, mit hiertis allerunderdanigste reene
Sandhed ; hvor da Egennyttighed, fører Regimentit, kand san
delig ingen god Skich eller Politie forventis; det er da i denne
liden Academisce République, liden saavidt dends Begreb er,
men sandelig stor i henseende til, det er et Seminarium til
Kirchen, Landits og alle Civile Bestillings Mænd, at denne
Egennyttighed ved een à 2 visse Familier har prædominerit,
Professores derved har ei aliéné selv i een 20 à 30 aars tiid værit
vexelviis besvogrede, men endog holt for dem og deris lige
som een første fødsels Rætt paa alle Avancements og Stipen
dia] Academiets Stipendia^ hvorved Jattige og gode ingenia
skulle holdis fremmed, og giøris capable til Kongens og Lan
dits tieneste, ere meestendeels distribuerede til deris egne Børn
og paarørende saa at faa eller ingen uden for har nydt nogit
deraf; ja det er mig bekiendt, at visse af Professoremis Børn,
som har lagt paa det ridderlige Academie, men det var istand,
og trochet Studenter-Stipendia] og overalt skal det befindis at
faa af Stipendiis bliver uddeelte eliter Fundazemis ord og Meening, især de som ere af nogen betydende. Hans May? erin-
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drer vel self allernaadigst da for nogle Aar siden blev paabuddit
Gienparter af alle Fundaiioner i Cancelliet at skulle indleveris,
hvor det verch blev ueffterkommit og ligesom begravit; thi de
hader Lysit; Ellers er det letteligt at betenche 1) Naar 2 à 3
Personer selv-Raadig (thi de øvrige i Consistorio vide lit eller
intet deraf) Raader og disponerer over Cassen, 2) med andre
Civile Betiæninger ere occuperede (da de dog nyder de største
Emolumenta ved Academiet, og aldrig lærer enten offentlig eller
privatim ved Academiet, hvad forsichring kand da Publicum
have om een rigtig Administration eller hvad Nytte skal dend
Studerende Ungdom have af de Lærere, der holder dem for een
Spott at være occuperit med slige i deris hierne og overmod
imaginerede Pedanterier, da de har saa megit andit uden for
Academiet at bestille, at de iche kand have een time til overs
for Academiet, uden naar Deris aldelis ufortiente Salarium skal
deelis og anammis.
Dette er da Allernaadigste Dronning, een deel af voris
Kiøbenhavnske Academies ind vor tis huusholdnings Portrait, thj
at gaa i detaill af alle de enormiteter, som derved kunde fore
findes , vil overladis til een fuldkommen Commissions Arbeide,
og at raisonnere over deris Bygnings Casser etc. ville blive alt for
vitløftigt; Men dette som Publicum lider under, og giør voris
Academie hos fremmede og andre Stæders Academier, der san
delig iche med half saa gode beneficia ere forsiuvnede som
dette, forachtit og for voris Ungdom unyttig er dette: Voris
Herrer Professores beflitter dem intet paa at lære Ungdommen
det som disse tiders fornødne Videnskaber udfordrer, men bliver
ved det Gamle og dem for over 100Î6 Aar siden forreskrevne
Methode, som da var got, men siden Videnskaber og Menniskerne self tiid efter anden meere og meere rafineris, bør Læ
rerne og dertil anføre Ungdommen, om de ellers skal passere
for Mennisker, og begaa sig iblant andre Mennesker; som for
Exempel om een Militaire Person nu skulle anføris effter dend
Maade, som i Keiser Carls tider var brugelig, hvor lidet vilde
det nytte ham? her læsis aldrig paa voris Academie nogit, som
kand opvæche Gemytterne til een ærekiær Ambition eller indu
strie, de hører aldrig et ord nævne om Tidernis eller Fædernelandets historier, ingen Politica eller Moralia bliver her nogen
sinde tracterit, men endeel Skolemester Gloser og sandelig det
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børn burde vide førend de komme udaf Skolerne er det Eeneste
her handlis af nogle faa, som læser; derfor nødis eenhver ærekiær Fader, der vil iche iade sin Søn blive til een Pedant, at
lade ham udsendis til fremmede Academier og Stæder og
hazarderer derved sit Barns stundum timelige stundum ævige
Velfært, at ieg iche skal tale om de mange gode og Fædernelandet høistfornødne Capitaler, som dermed gaar ud af Landit
og kommer aldrig igien; her er og et ved vores Academie,
som paa andre Stæder er umueligt, men her er een megit
skichelig Praæis, Een Mand skal være færdig eller i det rin
geste bekiende og tage penge for alle Videnskaber, som for
Exempel, dend der i aar er Matematicus eller Metaphysicus kand,
om der vil falde een lychelig død blandt de der ere ældere i
Consistorio, ad aare sidde som Theologus med fuld geistiig habit,
men hvor lidet Klædningen kand fuldkomme og perfectionere
hånds Videnskaber til Nytte for Publicum, lader jeg andre
skiønne og kiende over; som det da er et hver particulair
husis Ære og Gavn at Ungdommen rettelig bliver anført og
opdragit, saa langt meere er det til Deris MaySS May^8 udøde
lige Gloire og voris kiære Fædernelands høistfornødne Gavn,
at voris Academie bliver omstøbt i een Kongen, Landit, og
hver ærekier undersat tienligere form, thi saaledes som
dets Midler til dato for een deel ere distribuerede, er utillade
ligt, og saaledis som Ungdommen hid til dags af Professorerne
er forsømt, er uforsvarligt ja skammeligt, og meere skadeligt
end nogen kand fast troe eller tenche, siden de meeste Studentere ey kand ved Academiet høre eller lære andit end udi
Skolerne af Rectoribus bliver handlit; derfor søgis iche voris
Academie af nogen fremmed, derfor ere de fleeste af voris
Studentere unyttige til andit end at udskrive og recitere een
Pos&ZZ-Prædichen; men blev derimod de nyttigere Sciencer cultiverede, kunde Landits Herre og Fader med tiden finde blandt
Landits egne Børn meere forraad paa Capable Subjecta, der
kunde tiene H. MU baade inden og uden Rigerne, baade udi
geistlige og verdslige Bestillinger.
Hvad angaaer Conferentz Raad Deichman, Confessionarius
Lintrup, Cancellie Raad Rasch og Secretaire Eoyer, da kand
ieg iche andit med een god Samvittighed sige, end at de gode
Mænd jo ere af det slags, som til saadan et Verchs i stand
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sættelse behøvis, helst hver af dem besidder eendeel af dend
erfarenhed, som bør være samlit til sligt et glorieux og høistfornøden verchs fuldbyrdelse, hvorfor effterkommerne vil love
og prise’ Deris
May“Ls Ihukommelse; omkostningerne
kand og lettelig uden at gravere Deris Maytg Casse, udkomme
effter forslagit; dette Eene beder ieg underdanigst, ey i (Jnaade
maatte optagis, at mig siuntes det var raadeligt at adjungere
ovenmelte Personer endnu HL Justitz Raad Schrøder1}, som er
baade een god Theologus og disforuden kunde vise kongl.
Høihed dette Verchis Nytte og Gavn i Fremtiden; Siden det
er een Plantelse, hvoraf de følgende tider kand pluche de
meeste fruchter.
Hvorledis med dend Aller Naadigste hertil behøvende Or
dris (hvis Concept af mig ej kand forbedris) dessen udfærdi
gelse skal forholdis, om dend skal udfærdiges før Deikmans
oprejse2) og holdis i forvaring til hånd igien fra Norge nedkommer, det dependerer af Deris MavUrs May1“5 Aller Naadigste
behagelige Villie, som altid er en Lov for mig der til min død
med uafladelig troskab lever,
Deris Mayg?
allerunderdanigste og troplichtskyldigste
Khavn. d. 27 Febr. 1725
ringe tiener
C, Møinichen.

2.
Allerunderdanigst pro Memoria.
De mig af Hendis May** Dronningen i Hans May“? Aller
Naadigste hosværelse overleverede og hermed tilbage følgende
31® Documenter handler om Kiøbenhavns Academies høistfornødne reformation og forbedring saavel i henseende til 1) Huusholdningen med Indtægterne som 2) Professorernis Lærdom og
forhold mod dend Studerende Ungdom.
’) Joh. Wilh. Schrøder, Kronprinds Christians Lærer.
2) Biskop Deichmann havde været Medlem af den Geheime Inqvisitions
Commission ; men ikke længe efterat Rostgaard var bleven styrtet, trak
han sig tilbage. Chr. Reitzer indtraadte istedetfor ham ifølge kgl.
Ordre af 22. Februar. Deichmann reiste dog ikke til Christiania før
midt i Marts Maaned; han kom ikke tilbage til Kjøbenhavn.
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1. Cassen eller Indtægterne angaaende.
Hvor Egennytte fører Regimentit hos particulaire kand
sandelig ingen god Skich eller Politie have Bestand; det er da
ved denne Kiøbenhavns Academies liden république (liden i hen
seende til dends Begreb, men sandelig stor i henseende til det
er dog et Seminarium for alle Geistlige og Verdslige bestillings
Mænd) hvor Egennyltighed ved 1 à 2 visse Familier haver
prædomineret9 Professores derved haver ey alleene i een 20 à 30
aar værit vexelviis besvogrede, men end og holdt for dem og
deris ligesom een førstefødsels Rætt paa Alle Avancements i
Consistorio og de beste af Academiets Stipendia] det er Sti
pendia og Legata, hvorved gode men fattige Ingenia skulle
holdis frem til Kongens og Landits tieniste, men de skal befindis meestendeels at være distribuerit til deris Egne Børn og
paarørende, saa at faa eller ingen udenfor haver nydt nogit
deraf; ja det er beuiist, at visse af Professoremis Børn har lagt
paa det Ridderlige Academie (men det var endnu i Stand)
og der oppebaarit Studenter Academiets Stipendium; det skal
befindis at faa Stipendia ere nogen tiid uddeslte effter Fundaizernis Ord og Meening, især Naar de Strider mod disse Egen
nyttigis fordeel; det er og vel Deris May? i frisk minde, da
for nogle Aar siden blev ved een trycht Alier Naadigst Forord
ning paabuddit, at Gienparter af alle slige Fundazer i Cancelliet
skulle indleveris, hvorledis det Verk blev ufuldbyrdit og lige
som begravit, thi sligt Elsker iche gierne Lysit. Hvorledis vil
da Publicum wide sig forsichret, at Midlerne rigtig bliver distri
buerede) Naar 2 à 3 Personer i Consistorio (thi de øvrige vide
ichun lidet af disse mysteriis) effter een i deris egit hierte og
hierne, men ey i Fundatzerne, skreven Lov, disponerer over
Cassen; Ja hvad Gave eller Opbyggelse skal Landit og dend
studerende Ungdom kunde haabe eller naa? af de Professorer)
som holder sig det for een tort at være occuperit med slige
Pedanterier) hvorfor de endelig maa ansee Deris Professioner
siden de med saadan fliid stræber og slæber for, uden for
Academiet at faa saa Mange forretninger, at de iche kand have
een time til overs paa Academiet at læse eller Eæaminere Ung
dommen; dog maa de tider undtagis, Naar dend ufortiente
Solarium skal deelis og derover consultées, thi da bryder de
dog nogen tiid af fra deris øvrige forretninger; Dette er da
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eendeel af voris Kiøbenhavnske Academies indvortes huusholdnings Portrait, thi at gaae i detaill af alle de Enormiteter, som
kunde findis ved deris Bygnings, Enche- og Andre Casser, vil
sandelig blive een fuldkommen Commissions Arbeide ; Men
dette, som Publicum endnu videre lider under, og giør voris
Academie hos fremmede, hvis Academier sandelig iche eengang
med saa overflødige Stipendia ere forsiuvnede, i sig selv forachtit og for Ungdommen unøttig, er dette:
2. Voris HE. Professores beflitter dem aldeelis intet paa
at lære Ungdommen, det som disse tiders fornødne Videnskaber
udfordrer, men for at iche bryde deris egen hierne eller Ro
lighed (bliver de [ved dend for Mange sneese aar foreskrevne
Methode, som da var god noch, men siden Videnskaber og
Menniskerne selff tiid effter anden meere og meere raj'meris,
bør Lærerne og dertil anføre Ungdommen, om de ellers skal
passere for Mennisker, og begaa dem blandt andre Mennisker;
thi dersom een Oberste nu ville lære sit Regimente de Exercitzer, som i Aleæandri Magni eller Kejser Carls 1^ tider vare
brugelige, hvad vilde sligt nytte? Her læsis aldrig paa voris
Kiøbenhavnske Academie nogit, som kand opvæche Ungdommen
til en ærlig og Fædernelandit tienlig Ambition, der høris aldrig
et ord om tidernis eller Fæderne Landits historier, ingen Politica eller Moralia bliver her nogen tiid handlet, men eendeel
Skolemester Gloser, og det børn burde vide, førend de kommer
ud af Skolerne, er det Eeniste Nogle faa her læser og handler;
derfor tvingis eenhver Ærekiær fader, der iche vil have sin
Søn til een Pedant, at udsende ham til fremmede Academier
og Stæder, hvorved dog stundum hazarderis baade timelig og
ævig velfært, at ieg intet skal tale om de mange skiønne Capitaler, der saaledis gaar ud af Fæderne Landit, og kommer al
drig igien. Her er endnu et ved voris Academie, som for
andre Mennisker er umueligt, men hos Professorerne et dagligt
Haandverch, een Mand Profiterer og tager Løn for 3 à 4 =
slags Sciencer, da hver kunde behøve een heel Mand, som for
Exempel, dend der i aar er Matheseos, Metaphysices eller slig
een Professor, kand et andit aar, om det vil døe viseligen af
de ældre i Consistorio, blive til een heel Theologus i fuld po
stur med Kiole og Præstekrave; saa mand maatte snart falde i
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de tancher med eendeel de gamle hedninger, at Siælen af dend
døde Theologo var faren ind udi dend levende verslige Pro
fessor \ Som det da er et hver particulair husis Ære og Vel
fært, at Ungdommen rettelig bliver anført og opdragit, saa langt
meere er det til I)eris May^8. May
Udødelige Gloire og
Fæderne Landits høist fornødne Gavn, at voris Kiøbenhavnske
Academie bliver omstøbt i een Kongen Landet og hver Ærekiær Undersatt tienligere form, thi saaledis, som dets midler
til dato ere distribuerede, er utilladeligt, og saaledis som Ung
dommen hid til dags af Professorerne er forsømt er uforsvar
ligt ja skammeligt, og meere skadeligt, end nogen troer eller
tencher, siden dog de fleeste Studentere ei kand ved Academiet
høre eller lære andit end udi Skolerne af Rectoribus bliver
handlit, derfor søgis iche heller voris Academie af nogen frem
med , derfor ere de fleste af voris Studentere unyttige til andit
end at udskrive og recitere een JWiZZ-Prædichen, Men bleve
derimod de nyttigere Sciencer cultiverede, og Professores effter
Projectets intention, tilholdte at vare paa deris Embede, saa
skulle Deris May^ May^ med tiden finde blant Landits egne
Børn meere forraad paa capable Subjecta, der kunde tiene baade
inden og uden Rigerne og være nyttige til saavel Geistlige som
Verdslige Bestillinger.
Hvad ellers angaar Conferentz Raad Deikman, Confessionarius Lintrup, Cancellie Raad Rasch og Secretaire Hoyer, som
Projectit nævner til Commissarier i denne forretning, da kand
ieg paa min Samvittighed forklare, at ieg ingen bedre og mere
uinteresserede vidste at nævne, thi de gode Mænd ere af det
slags, der til sligt et Vercks i stand Sættelse behøvis, helst
hver af dem besidder dend erfarenhed for eendeel, som bør
samlis til dette gloriøse og høist fornødne Verkis fuldbyrdelse,
hvorfor Effterkommerne vil tache og velsigne Deres May*??
May4JL8 Ihukommelse.
Omkostningerne kunde og vel, ^uden at gravere E. M‘J?
Cassa tagis og udfindis eliter forslagit af dend remboursement
vedkommende skyldig bliver.
Dette Eene maa ieg endnu allerunderdanigst erindre, at
om det saa Aller Naadigst maatte behage, var det vel Raadeligt, at disse gode Mænd blev endnu adjungerit Justitz Raad
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Schrøder baade som en god Theologus, og dend der kunde
vise Hans Kongel. Høihed dette Værchs Nytte og Gavn i frem
tiden; siden det dog er een Plantelse, hvoraf Posteriteten
under Guds Velsignelsis vente vill pluche de meeste fruchter.
Hvorledis ellers med dend her til behøvende Aller Naadigste Ordris forfærdigelse (hvis Concept her hos følger og ei
af mig kand forbedris) skal forholdis, om samme nu inden
Conferentz Raad Deickmans opreise til Norge, paa det hånd sig
dertil imidlertiid kand præparere, skal forfærdiges, og indtil
hånds Tilbagekomst holdis gedult, det dependerer af Deris
Mayl8 videre Aller Naadigste befaling, som med uafladelig tro
skab og Lydighed forventis af
Deris kongl. May??
allerunderdanigste troplichtskyldigste tiener
Khavn. d. 28 Febr. VT2$.
C, Moinichen.

Bilag 1.
F. 4tus.
Vor Gunst tilforn. Som Vj for godt anseer, at lade Vores
Universitet udj Vores Residentz Stad Kiøbenhaufn, og dets nu
værende tilstand ved erfarne, lærde og redelige Mænd udj en
ordentlig Visitation under vores Gross Cancelers som forord
nede Patroni Academice Direction grundelig undersøge, og de
ved tidens Længde derj indsnegne Feyl og Missbrug, Gud til
Ære, Os og vore kongel. Kr\e-Successorer til tieneste og Un
dersåtterne til Gavn, saaviit mueligt er, forandre og forbedre;
ßaaledes, som det paa andre Evangelische Universitæter offte
tilforn til Kirkens og Lærdommens forfremmelse og alle Studerendis Opmuntring skeed er, Saa er hermed Vor allernaadigste
Villie og befaling, at I, Os elskelige................ som af Os
allernaadigst beskikkede Visitatores denne vigtige forretning Eder
ufortøved, naar denne Vores allernaadigste Befaling Eder er
tilkommen, paa det allvorligste antager, og uden tiidspilde, saa
snart skee kand, paa effterfølgende Maade fuldbyrder.
Visitationen holdes i den sædvanlige Consistorii Stue paa
Studii Gaarden, hvor og Universitetets sædvanlige Pedeller og
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Famuli Visitatoribus skall opvarte, og Rector Academice med
øfrige Decanis og Assessoribus Consistorii, effter Vores dem
derom gifne allernaadigste Ordre Iader Eder tilstille alie til
Universitetet hørende Leges, Statuta, Anordninger, Fundatzer,
Dotationer, Privilegier, Benaadinger, Bénéficia, sampt alle paa
Legata og Stipendia havende Documenter og Breve, in originali
eller Copia authentica, som I det self kunde forlange, uden
nogen Undskyldning, saavel som alle andre til Universitetet
hørende Brefve og Regnskaber, naar I dem i Visitationen kunde
behøve; dog at 1 samme Documenter ved Visitationens Slutning
ubeskadiget igien til Universitetets Archiv lader lefvere. Hereffter have I nøye at undersøge, om og hvorviit Professorerne
disse Anordninger og Fundatzer med flittig Disputeren og Læsen
publice og privatim effterlefver, saa og hvorledes den studerende
Ungdom holdes under sømmelig Opsigt og Disciplin, og til Dyd
og Vindskibelighed opmuntres. lligemaade om alle saavel
virkelige som designati Professores med den Videnskab og Læreferdighed ere begavede, som til deris Embede udkræves. Og
som vi fornemmer, at endeel af de yngste Professoribus sig
endnu ikke ved en Disputation pro loco eller andet Specimen
skall have legitimerede saa skall saadanne tilholdes, denne loflige Anordning i en viss tiid, og om I det fornøden eragter,
over en dem foreskreven Materie at effterkomme. Skulde der
da imod forhaabning iblant Professorerne findes en eller anden
som formedelst Alder, Svaghed, mange Embeder, eller andre
Aarsager paa Universitetet nu ere unyttige, eller af hvilke den
studerende Ungdom intet kand profitere, saa have I derom at
give Eders særdelis betænkning, hvorledes saadanne kunde
andensteds hen forfløttes, eller faae deres Underhold, og i deris
Stæd at foreslaae lærde og duelige Mænd, hvoraf Universitetet
meere Gavn og Ære med tiden kunde forvente. Paa samme
Maade have 1 med fliid at overveye, om der enten findes paa
vores Universitet unyttige og i vore tider ubrugelige Profes
sioner, eller om der kunde fattes en eller anden Disciplin som
paa andre berømmede Evangelische Universiteter nu omstunder
til Kirkens og Landets Fordeel offentlig doceres; og hvorledes
begge deele til vore Kirkers og Undersåtters fremtarv og Roe
lighed best kunde remederes. Og som os allernaadigst er for6ikred, at den paa vores Universitet hidtil brugelige Maade, at
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opstige in facultate Philosophica fra een Profession til en anden
dermed gandske uovereenskommende Disciplin atskillige skade
lige Consequentzier maae medføre, og foraarsage, at Professo
rerne ofte saadanne Discipliner skall docere, som de self ey tilfnlde forstaae; saa vil ligeleedes opvente Eders allerunder
danigste Betænkning, hvorledes denne skadelige Vedtægt, lige
som paa andre Evangelische Universitæter skeed er, paa lempfældigste Maade staaer at forbedre. Viidere have I at paaagte,
og efftersee, hvorledes de til Universitetet og dets Lemmer lig
gende Indkomster af Jorde Gods, Tiender, Studii Skatt, Huuse,
Grunde, eller Penge effter Fundatzernes Tilhold administreres
og anvendes; om i de saa kaldede Optionibus og Emolumentis
Senii Consistorialis eller Academici forfares effter Statuterne og
Billighed, og ikke de ældste i Consistorio sig alle Fordeele de
yngre Professorer til Fortryk, alleene tileigner, saa og om Sti
pendia og beneficia, til de gode men trengende Ingenia, og
ikke for Venskab, Slegtskab eller Recommendation til bemidlede
eller slette og lade Persohner uddeeles; om Bygnings- Cassen
med den forsigtighed anvendes, at dend effter dens rette Hen
seende kunde være i Stand, udi paafaldende lids Vaade eller
anden Ulykke at stoppe de derved befrygtelige store Omkost
ninger; og endelig hvorleedes med Universitaitets Enke- og
Fattig-Cassa forholdes. Og skulde i disse Poster nogen For
andring eller bedre Anstalt giøres fornøden, maae 1 derom for
fatte Eders allerunderdanigste Forslag, og derhos aparte andrage
om, hvem, og hvorledes noget imod Fundatzerne kunde have
oppebaared, eller til uvedkommende uddeelt, saa og om deraf
noget effter Fundatzernes tilhold bør igien erstattes, allerhelst
om heele Legata Huusse, Grunde eller Indkomne skulde være
forkommed; hvorfor Vj allvorligen vil vide Vores Universitæt af
Vedkommende, saaviit billigt være kand, skadesløs holden.
Endelig have I med behørig Agtsomhed at undersøge, om den
Academische Jurisdiction og Disciplin med fornøden Nidkierhed,
til Ungdommens Opmuntring til en christelig Skikkelighed,
Fliid, Lydighed imod Os og all af Os forordned Øfrighed, og
et erbart forhold imellem sig self, uden Persohns Anseelse
anvendes. Isærdelished have I alle optenkelige Maader at overveye, hvorved uduelige Disdpler fra studeringer kunde udeluk
kes og ingen paa Universitetet til Deposit tillades, hvis Næmme,
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Fliid, havende fundamenta og Skikkelighed det ikke fortienen
Og som Vi meget misshageligen af mangfoldige Besværinger
erfarer, at Vores ved forordningen om Examine Theologico af
1 Augusti 1707 hafde christelige Heenseende hidtil, desværre,
offtest ey er opnaaed; saa have 1 at foreslaae de tilstrække
ligste Middel, hvorved denne vores ailvorlige Intention best
kand fuldbyrdes, og Vi være forvissede, at ingen med et godt
Attestato fra den Theologische Facultæt dimitteris, med mindre
han saavel i Theologien, som de til Geistlige Embeder fornødne
Videnskaber, Grundsprogene, Theologia, Biblia og Eæegetica,
den naturlige og christlige Moral og Prudentia Ecclesiastica er
vel grundet. Hvad I ellers j alle andre her ey benefnte Poster
til Guds Ære, vores Tieneste sampt Kirkens, Universitætets og
de boglige Konsters Forfremmelse og Opkomst, af hvad Art
de være kunde for gott ansee, at blive indretted, forandret eller
forbedred alt det have 1 med Patrono Academice at overlegge
og derpaa ved en allerunderdanigst Relation Os at foredrage;
da Vi ved vores allernaadigste Resolution alle ting saaledes
skall anordne, som Vi det for christeligst, gafnligst og bestandigst kand eragte. Hermed skeer Vor Villie.
Paa Foden er skrevet:

Befaling til at visitere
Kjøbenhavns Vniversitcet.
Bilag 2.
Allerunderdanigst pro Memoria.
Paa det denne Visitatio Academice ey formedelst de derpaa
udfordrede Omkostninger skulde effterlades, kunde den bestaae
af saadanne Persohner, som aparte benefnes, hvoraf de som
dog i Kiøbenhaufn ere tilstæde sig denne christelige Forretning
vel uden Belønning paatager, og de tvende, som fra Norge
nedforventes skulde, nøyedes vel den første med 27 Rdl. og
den sidste med 13 Rd. ugentlig til Subsistence Penge, som ohngefehr vilde opløbe til 1240 Rd., om Commissionen end et halft
Aar skulde vare. Som denne Summe intet er at reigne, imod
den stoore Nøtte, som Kirken, Religionen, Lærdom, Kongen
og Landet af saadan et Visitation har at forvente; saa forhaabes
allerunderdanigst, at hans Majestæt den lader af Cassen avancere.
Danske Samlinger.

III.

24
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Skulde det da behage Hans Majestæt at faae den igien paa
lovlige Maader fra Universitætæts Indkomme rembourserede til
hvis Opkomst og forbedring alt fremmeligst er anseet, saa kand
dertil fleere Udveye findis; og nefnes denne Gang alleene Sti
pendium Finkianum, som mange imod Fundatzens tilhold have
oppebaared, og sig forskrefved, ifald de ikke ved studio Medico
skulde forblive, da at give den oppebaarne Summa med Renterne
tilbage; da dog endeel deraf (e. g. Professor Juris Bager og
flere) aldrig har tænkt at studere Medicinen; hvilken Post
alleene en langt høyere Summe vil udgiøre end forhen er an
ført, Som det alt Secretair Hojer (der self er af Finkernes fa
milie og dette stipendium nødt haver) nøve og tilfulde er
bekiendl1).
’) Som Commentar hertil føies et lille Aktstykke af A. Hojer, desværre uda
teret. Originalen findes i det store kgl. Bibliothek, gi: kgl Saml. Folio,
Nr. 1073.
Allerunterthänigst
pro Memoria
Bey hiesiger Universität sind nur 2. Stipendia Medica, jedes von
100 Rthr. Krohnen oder Species jährlich.
1. Fuirenianum, so vornemlich an die Familie gegeben wird,
dabey die Stipendiaten nicht nöthig haben zu reisen. Itzo hat es ein
Jacobæus, und nach Ihm ist ein anderer shon darauf expectiviret.
2. Finckianum, jährlich auf 100 Rthr. Species vor einen reisen
den Medicum. Die Familie hat das lus præsentandi, und zugleich die
Præferents, wenn aus derselben jemand Medicinam studiren will. Es kan
5 Jahre genoszen werden. Alleine mit der Distribution kömmt es vor
nemlich auf de, Conferents Rath Bartholin ann der Facultatem Medicam,
ungeachtet die Fundation solches mit führet, selten darum befraget. Und
diese Facultät hat auch ihre Auctorität an diesem Punct fast gantz vergeszen, und verstauet, dasz Bartholin es an Leute, die nie Medicinam
studiret, z. E. den itzigen Professorem Juris Bager, gegeben hat. Itzo
geneust es Thomas Jacobæus, der eigentlich Theologiam studiert, und
shon attestiret hat, die Medicin aber nur zum Zeitvertreib tractirt.
Und obgleich Andreas Hojer (als ein Descendent von der Finckischen
Familie, so wohl als die Bartholinen) es vor ihm kaum auf 3 jahr
erhallen mögen, da er doch würcklich auf der Medicin sich mit fleisz
legte; so hat Jacobæus das Glück, dasz mans ihm 5 Jahre schon gelas
sen, und itzo noch über der Fundation ihm das Sechste Jahr gern zu
wenden mögte. Woraus da anitzo niemand aus der Familie es weiter
verlangen kan, auch annoch kein andrer dazu inscribirt ist.
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Bilag 3.

Noms des Visitateurs.
1. L’ Eveque Deichmann.
2. Le Confesseur pour la Faculté Theologique et tout ce
qui s'y rapporte en ayant la plus solide Connoissance.
3. Le Conseiller de la Chancellerie et Lecteur a Chri
stiania Jacques Rasch, pour servir a regier l’harmonie des
Ecoles avec l’université et pour la Faculté Philosophique.
4. Le Secretaire Hojer, pour observer les Facultés Juri
diques et Medicales, et pour l’ordre et l’oeconomie intérieure
de l’UDiversité, dont il a bien de Connoissances, aussi bien
que des Constitutions des Universités étrangères.
Un Etudiant affidé pour écrire et pour tenir les protocol
es, qu’on trouvera toujours.
Wollen nun Ihre Majestät jemand ein Stipendium Medicum zu
wenden, kan nach Inhalt der Fundation solches dieszeen 11 lun. vermuthlich vor vacant angesehen werden.
Allerunterthänigsl
A. Hojer.
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Nogle Breve til Snhm.
Meddelte af C hr. Bruun.

Disse Breve findes i det store kongelige Bibliotheks Haandskriftsamling, ny kgl. Saml. 4, Nr. 2125, b.
1.
Høiædle og Velbaarne,
Høistærede Herr ÆføtøRaad.

Jeg har nu paa et Aars Tid og mere været saa aldeles
hentagen i verdslige Sysler, Flytning, Byggerie, StervboesForretninger1), at, hvad ieg ikke før har været efterladen, da
har ieg i sidst afvigte Aar været ganske glemsom i Henseende
til mine gamle og beste Venner. Jeg har stolet paa deres
gode Tanker om mig, og ladet mig være nok, at ieg ved andre
kunde spøre noget fra dem, og de fra mig. Men det var alt
for vidt at misbruge deres Godhed, om ieg, efter saa lang
Forsømelse, blev endnu længere eller aldeles ude med min
Skrivelse. Derfor ieg ved Begyndelsen af dette ny Aar, da ieg
igien begynder at komme i Rolighed, indstiller mig allerførst
hos Hr. IftatøRaaden, som utviiagtigen er en af mine oprig
tigste Venner og Velyndere, for at udbede mig, til en For
nyelse af den gamle Brevvexling, fra Hans egen Haand en fuldkomen Underretning om Hans nu værende Tilstand og fore
havende lærde Arbeid. Med største Glæde har ieg fornummet,
2) I Aaret 1760 havde Langebek kjøbt sig en Gaard, som han havde været
ivrig beskjæftiget med at indrette til sit Brug, saaledes forskaffede han
sig en Bibliothekssal paa fem Fag. Nye dansk Magazin, IV, S. 31—32.
»Langebeks Gaard« er den, som nu er betegnet ved Nr. 3 paa Nytorv;
det var en Bryggergaard.
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at Hr. TsWsRaaden er fuldkommen frisk igien efter en farlig
Sygdom, og vil af Hiertet ønske, at den gode Gud vil opholde
Hannem i dette og flere Aar indtil en høi Alder, som for
mange Aarsager, saa især til Ære og Nytte for Fædernelandet.
Høsten er stor, Arbeiderne ere vel mange, men faa gode.
Ingen saa flittige, og tillige saa gode, som tvende Mænd i
Trondhiem. Med hvad Fornøielse, og Underviisning for mig
selv, ieg har læst Herrernes efterhaanden nedsendte piecer, og
med hvad Længsel ieg venter paa de lovede, derom kan ingen
bedre vidne end ieg selv, som vel kan skiønne lidet om slige
Sager, endskiønt ieg selv ikke giør ret meget derved. Dersom
ikke de mange Hus-Fornødenheder og undertiden en vaklende
Helbred havde i forrige Aar hindret mig, da havde ieg vel udrettet
noget mere ved Studeringer, end ieg har. Hvad der i dette
Aar bliver af, vil Tiden lære. Imidlertid mærker ieg alt, at
Alderen;, som dog er ikkun 51. Aar, begynder at føre flere
Skrøbeligheder med. Magister Dass har vel beretiet, at ieg
længe har maattet arbeide paa en historisk Efterretning om
Souverainiteten. Samme er endnu ikke færdig, saa at, om Hr.
ÆWsRaaden veed derom nogle anecdotes at meddele mig,
komme de mig endnu vel tilpas, formodeligen har Han i uden
landske Skrifter paaagtet lærde Mænds enten rigtige eller urig
tige reflexioner over denne vigtige Omvexling. Ellers er ieg i
fuld Drift med mine Landkarter over Dania Medii ævi at lade
stikke, som skal føies til Wald. II. Jordebog, hvoraf det første
er saa got som færdigt. Jeg ønskede vi havde JStatøRaaden
her nede hos os, da der ere mange Ting, ieg kunde behøve
Hans daglige Hielp og Raadførsel udi. I indlagte Brev, som
ieg beder maae leveres, har ieg begiert af Rector Schønning, han
vilde lade mig vide, hvad han forstaaer ved det Sted Sciringeheal i Otheri Periplo, det samme ieg ogsaa vil bede Hr. Etats
Raaden om. Jeg er falden paa en Tanke derom, som ieg har
betroet Mag. Dass, indtil ieg faaer høre Herrernes Betænkning,
da det vilde fornøie mig, om Deres Mening vilde stemme ind
med min. Ligeledes vilde ieg vide, hvad Sted man skulde forstaae ved Otheri Truso; thi ieg kan ei vel troe, at det er
Trosa i Sverige. Endvidere de Stæder hos Choros, som nævnes
i Anscharii Vita, om de skulde have ligget i nuværende Curland. Men Ulykken er, vi har saa faa gamle og autentique
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Skrifter om de Lande i Austurveg. Fra Magister Brocman, som
reiste med mig, og som nu ved min recommendation er bleven
employeveX ved Antiqvitets Archivum i Stokholm, har ieg nylig
haft Brev, hvori han glæder mig med en ny decouvert han har
giort, nemlig han har fundet et fragmentum membran, af lige
Beskaffenhed med K. Wald. II. Jordebog, hvori opregnes, hvor
mange Plove i hvert Herred, samt Høvdingerne i hvert Sysel,
hvorefter følger en Krønike fra 1074. til 1219. og Kongernes
Navne til Eric Christophersen. Jeg længes meget efter en god
Udskrift deraf. I forige Sommer skikkede ieg Roskilde Stifts
gamle Jordebog op igien, som ieg havde haft til Laans fra Bibliotheket i Upsala. Min Kone og leg formelder vor Respect
til Fru T^WsRaadinden, hvornæst, med igientagen Velgangs
Tilønskning, ieg har den Ære med uafladelig Højagtelse at
fremleve
Høiædle og Velbaarne Hr. jføateRaads
lienstskyldigste tiener
Khavn. d. 3. Jan. 1761J).
J Langebek.
2.
Høiædle og Velbaarne
Hr. ÆWzRaad!
Jeg tager mig den underdanige Frihed at .sende Velbaarne
Hr. jEtateRaad et lidet Skrift, som jeg har vovet at give i
Trykken: Intet Under, at jeg udbeder mig Godhed og Bevaagenhed for mit første Arbeide hos en Mand, der besidder en
saa grundig og vidtløftig Indsigt. Jeg haaber og vist at naae
mit Ønske: Saa vel er mig Hr. TsWzBaads ædle Tænkemaade
bekient. Jeg burde ellers frygte for at fremlægge for Vel
baarne Hr. JStateRaad et Arbeide, hvis Mangler jeg selv
kiender.
De vil nu selv, Velbaarne Hr. Jføztøftaad let see, hvortil
jeg i Særdeleshed vilde bruge Det Kiøbenhavnske Selskabs
Skrifters niende Deel, som jeg for nogen Tid siden underdanigst udbad mig til Laans. Jeg ventede at en Efterretning
’) Suhm svarede den 31. Januar, og Langebek skrev ham (efter 16. Fe
bruar) et nyt Brev til, som er trykt i Historisk Tidsskrift, IV, S. 316—20.
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om disse Afhandlinger vilde giøre mine Breve1) Ære: Men
jeg havde maattet mangle denne Fordeel, om jeg ikke af Pro
fessor Guldberg var bleven forsikret, al Velbaarne Hr. Etatz
Kaad ikke fortrydelig vilde ansee at jeg tog mig den Frihed at
begiære den. Jeg har besørget den tilbageleveret. Jeg takker
derfor, samt beder underdanigst, at dette ikke tages mig for
trydelig op, om jeg oftere tager mig samme Frihed.
Et Ord maa jeg kun erindre angaaende mine Breve. Jeg
har et Sted2) dristet mig til al giøre en Anmærkning over
noget i en af Velbaarne Hr. EWzRaads Afhandlinger. Mit
Skrift er skrevet fornemmelig for at vise, at man kan giøre frie
Erindringer imod lærde Mænd og deres Skrifter, uden at man
bør glemme enten Dem, eller sig selv: Hvad Under derfor, om
jeg endog fornøiedes her over at kunne faae Leilighed til at
giøre en Anmærkning imod en af vore største Mænd, for at
vise, at man tillige kan iagttage den tilbørlige Høiagtelse. Jeg
er derfor forsikret, at Velbaarne Hr. JftotøRaad ikke tager dette
ilde op. Jeg havde vist ikke giort en Anmærkning af saa ringe
Betydenhed, om dette ikke havde været Hensigten.
Jeg anbefaler mig og mit Skrift i Velbaarne Hr. EtatzRaads Bevaagenhed, og har den Ære at være med besynderlig
Høiagtelse
Høiædle og Velbaarne
Hr. jEføteRaad!
deres
Underdanige og Ydmygste
Kiøbenhavn
Tiener
d. 16. April
Benjamin
Georg Sporon.
1768.
’) □: de anonyme Breve: »1 Anledning af Nye udkomne Skrifter i Sep
tember — December 1767. Kjøbenhavns Tolvte — fjortende Brev inde
holde en Anmeldelse af Afhandlingerne i den niende Tome af det kjøbenhavnske Selskabs Skrifter.
’) Anf. Sted, S. 168-69 i Anledning af Suhms Afhandling: den danske
og norske Handels Historie i det ellevte Seculo »Forfatteren anmærker,
al det, som hos enkelte Personer er Overdaad. ikke er det i Hensigt til
et heelt Folk, et heelt Land, og at man altsaa bør bruge Forsigtighed i
at give Forbud mod Overdaadighed. Sandt nok: Torde jeg alene imod
en saa ypperlig Mand offentlig erindre noget, vilde det blive dette, at
Handel. Konster og Videnskaber, eller rettere sagt, den deraf flydende
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3.
Høiædle og Velbaarne
Hr. ConferenceAVånd
Høistærede Ven og Velynder.

Med Conf. Mollmann har jeg faaet Hans seeneste meget
ærede Brev af 1 5 Dec. tilliige med 250 Kdr. og med samme
har jeg nu den Ære at skrive , med rnin ydmygste og ærbø
digste Tak, saavel for det eene som det andet, samt at frem
sende mig Anviisning paa Reet. Kleist paa bem. 250 Rdrs.
Betaling i Kbhvn. Med samme Ledighed sender jeg nu ogsaa
Resten af høistærede Velynderes Afhandling om de Nordiske
Guder og Guds-Dørkelse, med nogle faae og ringe Anmærk
ninger, hvis Bbetydenhed jeg selv indseer, men, som jeg dog
ei har villet holde tilbage, for saa vidt mueligt har været at op
fylde hvad af mig er forlanget.
Det er besynderligt med de Hrr tydske Skribenter. Hvad
een og anden, der har skaffet sig nogen Slags Anseelse, bringer
for, det bruge de siden alle efter. Gatterer og Schløzer, begge
store Vindmagere, især den sidste, ere faldne paa, at Othin ei
har været til, fordi de ei tilgavns have lært at kiende ham, og
at tvile om vore gamle Sagaers Rigtighed, i hvilke de ere ligesaa ukyndige; og derfor begynde nu alle Tydske at give Gienlyd
af deres Raaben. Paa hvilket Sted i Allg. Deut. Biblioth.
handles om de Islandske Sager, om Snorre etc.? Vi have her
ude hverken den eller andre Tydske Journaler, og i Alminde
lighed intet af det Slags, uden Biblioth. des Sciences og Altou.
Mercur, som Akademiet holder. Jeg har adskillige Gange foreslaaet mine Kolleger, at vi skulde holde hver sin Journal, som
kunde circulere omkring til de andre, og hver blive Lier af
sin: men man har ei kundet blive eenig derom. Naar noget
derfor af saadanne Ting, som forommeldte i Allg. Deut. Bibi,
skulde forekomme i fremmede Journaler, skeede mig en Tieneste
med Notic-e derom.
Jeg havde gierne ønsket at kunne giøre en Tur ind til
artige Levemaade, neppe bør kaldes Overdaadighed, men henhøre sna
rere til vort Livs Beqvemmeligheder: Og disse kunne til Overdaad mis
bruges. Dette sidste bør Lovgiveren hemme etc. etc *
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Khvn., for at fornøie mig med høistærede Velyndere og andre
Venners Samtale, som jeg seeneste Gang nød saa lidet godt
af: men saa længe Møllmanns Folk vare her, kunde det ei
skee, og nu forestaaer nyt Arbeide ved Kongens Geburts-Dag,
saa jeg maae oppebie en anden Leilighed.
Nogle og tyve Ark ere trykte af min Norske Histories
1ste Deel, som vel bliver omtrent 3 Alphab. stærk; men Tryk
ningen har nu i en Maaneds Tid næsten standset, saa vel for
medelst Jule-Festens Svir, som vor Bogtrykkers occupationer
med andre Ting, deriblandt især med de Philopatreiaske af
hvilke jeg fornemmer at de Khvnske Presser ogsaa sveede
gevaltig. Jeg var ei vel tilfreds dermed, at det Snavs skulde
begynde her at trykkes; men maaskee deraf kan dog med
Tiiden udkomme noget godt. Naar Leilighed gives, vil jeg
udbeede os nogle af de khvnske. Nyeheder, saavel in politicis
som i de lærde Sager. Hvo skal være Forfatter af den beryg
tede Philopatreia1)? hvo for de mod ham udkomne ReDet giør mig ondt, at Leiligheden ei tillod mig at komme
ind til Khvn., mens Prof. Bring var der. Dersom han endnu
opholder sig der, beder jeg, at høistærede Velynder vil paa
mine Vegne formelde ham min Hilsen, og bevidne ham den
Høiagtelse, som ieg bær for ham og hans Skrifter. Min Kones
og Reet. Dasses ydmygste Respect og Hilsen maatte ogsaa
meldes saavel for høistærede Velyndere selv, som for naadige
Frue og den kiære lille Junker, med det oprigtigste Ønske af
bestandig Sundhed, Fornøielse og Velgaaende i dette begyndte
Aar og mange flere; hvornæst jeg stedse er
høistærede Velynders
høist forbundne
Sorøe d. 13de Januar
tiener
A? 1771.
P. Schønning.

Jakob Christian Bie var Forfatteren til »Philopatreias tiende Anmærk
ninger, 1) om de dyre Tider og Handelens Svaghed, 2) om Rettergang,
3; om Geistlighedens Indkomster, skrevne i Kbh. 1770. Rothes Forlag«
Bogen var trykt hos Lindgreen i Sorøe. Se N. M Petersen, Bidrag til
den danske Literaturs Historie, V, 1. S. 316. ti.
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Den tilsendte latinske Oversættelse af Historien om Aulkofra har jeg saa løselig igiennemgaaet, men strax mærket, at
Oversættelsen er ei nøiagtig nok, Latinen kun maadelig, og at
paa sine Steder bruges Taalemaader, som slet ikke udtrykke
Meningen i Texten f. e. at brænde Kuli, oversættes ved: ligna
Carbonibus aptare, som er noget langt andet. Dersom Hen
sigten med saadan Oversættelse er, at lade de Ting trykke,
maatte Oversættelsen og den latinske Stil være bedre, der
maatte ogsaa vælges Ting, som vare af meere Betydenhed, end
Historien om Aulkofra, og man maatte tilliige være forvisset
om, at Texten, hvorefter Oversættelsen skeer, er saa vidt skee
kan, rigtig og nøiagtig, som den ei er i de seenest paa Island
udgivne Sagar, hvortil man har betient sig af slette Exemplarer. Dersom dette ei iagttages, bliver Arbeidet, som herpaa
anvendes, kun halvgiort, og Bekostningerne for en stor Deel
spildte.
Mag, Dass lever som sædvanlig, men misfornøjet over den
strænge Vinter og Kulde. Den tilsendte Medaille giorde ham
megen Fornøjelse, for hvilken han takker og lader hilse paa
det flittigste. Jeg søgte efter Magen til den, men var ei saa
heldig at finde den.

4.
Gunstigste Velynder!

ikke Afskye til Arbeide, ikke Lyst til Magelighed, ikke
Misfornøyelse med mine nærværende Kaar, men Haab om paa
et andet Stæd maaskee at blive nyttigere for mig selv og andre,
skynder mig til at anmode min uforglemmelige Velgiører om
Understøttelse for min Ansøgning om Kiøbenhavns Rektorat.
Hovedstaden har altid været det Stæd, hvor min Siæl og mit
Legeme har nydt den største Lyksalighed, endog under maadelige Vilkaar. Her i en Afkrog, bortlænget fra Videnskabernes
Sæde, udelukt fra Bogsamlinger, forleggen for de nødvendigste
Redskaber til min Kundskabs Forøgelse, opofret til et Embede,
som udfordrer min hele Tid, ja mine Frihedstimer med for at
fremhielpe min Skoleungdom paa Videnskabernes Bane, ilde
forsynet med Underlærere, alt dette og meere til forøger min
Lyst til Forflyttelse. Dertil kommer, at alle Adgange til Be-
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fordring fra dette uophørlige Skolearbejde ere, saavit jeg veed,
i hele Jylland og Fyhn tilsperrede for mig. I Aarhuus, Viborg
og Aalborg ere Konrektorerne tilkommende Rektorer. Hvad
Haab da tilbage for mig, naar Siæls og Legems Kræfter ere
tiisadte, om Lindring, for at have nogen Leilighed til at ved
ligeholde og forøge min Kundskab til Nytte for Skolen, som
nok bliver min eeneste Bestemmelse, skiønt jeg ikke kan un
dertrykke den overvægtige Drift, jeg altid har felet til det aka
demiske. Maatte mit Ønske kun ikke være for dristigt, saa
vist som jeg veed at D. V. ved deres besynderlige Bevaagenhed
vil fremhielpe mig til et Embede, i hvilket jeg troer, at kunde
giøre længere og større Nytte. Hvad D. V. har at befale har
Overbringeren Houmann en værdig Student fra Horsens lovt at
berette mig. Deres Lyksalighed kan aldrig overgaa mine Øn
sker. Forsikret om D. Velbaarnheds bestandige Beskyttelse og
milde Bevaagenhed kan ingen i Verden være med større Ære
frygt for deres lysende Fortjenester og ædle Hierte, end
Deres
Velbaarnheds
Gunstigste Velgiørers
underdanige Tiener
Horsens d. 17. December
Johan Henrik Tauber.
1776.
5.
Høyvelbaarne Herr Kammerherre
allerhøystærede Velynder!

Ved min tilbagekomst fra Scotland i Efteraaret lik Jeg
først at vide, at Deres Høyvelbaarenhed havde igiennem gaaed
en særdeles svær Sygdom: Men og, at samme lyckelig var
overstaaed. Saa meget det første smærtede mig, saamegen
Glæde følede Jeg ved den Efterretning at Fæderne Landet havde,
saa at sige, igien erholdet sin første Smycke, Støtte og Ven.
Det ønske som enhver retskaffen Dansk bør have, opsente Jeg
strax til Himmelen for tilkommende Mængde af Aar, Sundhed
og Glæde til et Liv saa dyrebar til den lærde Verden. Jeg
ville for længe siden have nedlagt min Lykønskning og Tacknemmelige Følelser til og for Deres Høyvelbaarenhed, og op-
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varted Dem ved et Brev med min Ven den unge Herr Be
cker1). Men da han reisede borte ikke for at tage Veyen
strax til Ki obenhavn, men for at opholde sig i Holland for
nogle Uger, saa troede Jeg, at Jeg burde endnu bie noget, til
Jeg kunde give Dem et mere fuldkommen Beviis paa min Tacknemmelige Erindring af Deres mangfoldige Velgiærninger imod
mig. Det Jeg sigter til, er en kort Historie2) af den Nærværende
Literariske Tilstand af Denmark i hvilken De have saa herlig
og virksom Deel. Dette Arbeide, som haver kostet mig læn
gere tid en alle andre Ting, som Jeg hidindtil haver udgivet,
er endnu ikke fuldkommet i Pressen. Tryckningen her er
utroelig langsom. Da Jeg haver været saa lyckelig at besidde
en stor deel af Deres Godhed, og være under Deres særdeles
Beskyttelse, saa haaber Jeg De ville pardonnere mig den Friehed, at have nævnet Dem paa adskillige Stæder, hvoraf Jeg
ind slutter et Specimen. Resten haaber Jeg at have den ære at
nedlegge for Dem saa snart Jeg kommer til Kiøbenhavn, om
Forsynet lader mig leve. J midlertid tager Jeg mig den Friehed
at henlade mig aldeeles til Deres Yndest baade i Henseende
til Geheime Archivet og det Ama Magnæiske Legat. Den vig
tige Andeel som De have alle tider taget i min Velfærd og det
Venskab, som De bare til Sal. Justice-Raad Schønning, hvis
Yndest for mig, var Deres Giærning, tillader mig at haabe
fremdeeles for Deres kraftige Indflydelse til mit Bedste.
Endnu meere! tillad mig at udbede Deres Recommendation
i det Kongelige Videnskabernes Selskab for Mylord James
Caulfeld Earl of Charlemont, Ridder af St. Patricks orden, Pre
sident af det Kongelige Videnskabernes Academie i Irland, af
hvilke De bedste Velyndere ere en Æresmedlem, og hvis Pa
tent er hos mig: Ligeleedes for Geheime-Raad William Cuningham, Medlem af Parlamentet, og Rentemester af Ireland,
toe Mænd, som ere det samme imod de Nie Søstre i Jeme,
hvad den ædle Suhm er i Dannemark, og som derfor ere
værdige af den ære at blive Det Kongelige Selskabs Medlemmer.

’) G. Becker, senere Hofapotheker og Professor i Chemi.
*) Sketch of the Character of his royal Highnes the Prince of Denmark.
To which is added a short view of the present State of Literature and
the polite arts in that country. London 1791.
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J alt det øvrige anbefaler Jeg mig Deres Godhed og
Yndest og forbliver til min Død med den fuldkomneste ærbødighed
Høyvelbaarne Hr. Kammerherre
Min bedste Velynder
Deres
London
underdanigste
hengivneste
den 31. Jan.
og forbundneste Tiener.
1791.
G. Thorkelin.

6.
Høibaarne llerr Kammerherre,

Det er alerede laug Tiid at jeg ønskede at fornyes i
Deres Ihukommelse, men fordristede mig ikke at incommodere
Dem med en Skriveis, hvis Indhold blot kunde være at udbede
mig Deres Protection og Bevaagenhed, hvilke jeg maatte tvivle
paa at de vilde accordere mig efter det giorte Skridt at eta
blere mig uden for mit Fædreneland. Men efterat jeg ved
min Ven den unge Hr. Baden1) har erfaret at De endnu har
Godhed tilovers for mig, og at De end offentlig har søgt at
befordre mit Beste, saa er det blevet en Pligt hos mig at
tilkiendegive Dem min Taknemmelighed, og bede at De i
Fremtiiden vil værdige mig Deres Yndest. Det maa naturligviis smigre mig, at en Mand, hvis Iver for Videnskabernes
Fremgang prises over hele Europa, har vildet interessere sig
for mig, og maa opfordre mig til en utrættelig Fliid i mine
Studeringers Fortsettelse, uagtet jeg uheldigviis har valgt et
Fag, der i Almindelighed lidet skatteres, endog den største
Deel ansees som blot Tiidsfordriv. Jeg tør ei paastaae at min
Maade at ansee og behandle Antikernes Studium er den rette:
det er den langvarigste og møisommeligste, og maaskee tager
jeg i Enden feil, medens jeg troer at Oldsagernes Kynde
kand og bør tracteres ligesaa alvorlig og systematisk som de
andre Videnskaber i vore Tiider tracteres. Antiqvarii har
hidindtil ikke giort dette, de har nøiet sig med at discourere
x) Torkel Baden.
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over Monumenterne enhver efter sin Smag og sine Hensigter,
og snarere betient sig af dem til at vise deres Genie og
Belæsenhed, end søgt tydelig at fremstille Monumentet selv
og dels individuelle Indhold. Denne er Aarsagen hvorfor vi
endnu ikke veed hvad eller hvormeget af Alderdommens
Verker er bleven tilovers. Nøiagtige Fortegnelser og Beskri
velser har vi ikke, og Kaaberstikkene er næsten uden Und
tagelse urigtige og uefterrettelige. Man maa selv have forliignet Tegningerne med Originalerne for at overbevise (sig
om at i de berømteste antiqvariske Verker, for Exempel hos
Winkelmann, imellem hele Figurer, endog Hovedfigurer er tilføiede, hvoraf i Monumentet selv intet Spor forefindes, andre
derimod ligefrem udeladet. Efter at jeg her i Rom med anqvarisk Øiemeed har giennemlæst alle classiske Scribenter,
giort copiøse Udtog af dem, og giennemgaaet de beste nyere
Skrifter, har jeg siden begyndt nøie at undersøge de Romerske
Antike-Samlinger, fortegne hvad der forefindes i dem, ved
igientagne Observationer søgt at bestemme hvad der i Monu
menterne som de nu sees er gammelt eller nyt, og udførlig
at beskrive det gamle i alle de Hensigter i hvilke det kand
interessere Meeningernes, Sædernes, Konsternes, med eet Ord
Menneskelighedens Historie. Ved den uhyre Mengde af Ting,
som i Rom existere, de mangfoldige Steder hvor de findes
adspredte, og de ubeqvemme Pladser hvor en stor Deel af
dem er henstillede paa, saa man med blotte Øine ei kand naae
dem, tager dette Arbeide mig megen Tiid bort, og er tillige
forbunden med mange Udgifter, som jeg kun lidt efter lidt
kand bestride. Men jeg smigrer mig med den Tanke at Tiid
og Møie ei er ilde anvendte, og at dette er det første og nød
vendigste Skridt til at behandle den figurerte Alderdom med
samme Nøjagtighed som den skrevne for nærværende Tiid be
handles. Et Basrelief i Grunden er det samme som en Hymnus, et Epigramm eller anden Digt: der kommer i det mindste
ligesaa meget an paa en Arm af en Figur som paa et Vers
af et Poema. Dette har man hidindtil saa lidet reflecteret paa
at i Tegningerne alle mindre Partier maa ansees som suspecte. Det er vel ikke eet Menneskes Arbeide at giennemgaae og undersøge alt: men jeg troer paa den Maade, som
jeg har begyndt og alerede beskrevet adskillige rige Samlinger,
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at kunde udrette meget, og legge Grunden til en fuldstændig
og nøiaglig Fortegnelse paa hvad af Alderdommens figurerte
Verker har conserveret sig indtil vore Tiider. Jeg agter derved
ikke at lade den Egyptiske Antiqvitet ud af Øine, der har været
min første Occupation i Kom, og altiid vil blive mit favorit
Studium. Det er just denne som har bragt mig paa de Græske
og Romerske Oldsagers Undersøgelse, da jeg fandt det umueligt at giøre Fremgang i hiin uden nøie at kiende disse.
Vores Kundskab om Egypten har vi fornemmelig ved Romerne
og Grækerne, vi maae altsaa være fortrolig med disse for at
forstaae hvad de har sagt om Egypterne, som alle deres Domme
og Efterretninger er relative paa deres egne Meeninger og
Sæder. Tillige troer jeg fra den anden Side at man ei er i
Stand til rigtig at bedømme Grækerne uden at have nøie Kund
skab om Egypten: og overalt synes mig det hele Alderdoms
Studium saa nøie forbunden og forviklet i hinanden, at man ei
kand separere det i Brancher, eller forhverve sig klare Indsigter
i een Classe naar man udelukker de andre, og derfor saa vidt
mig mueligt er søger jeg .at omfavne dem alle, og at oplyse
een Deel ved den anden. Disse er omentrent Hoved Ideerne
ved min Studerings Alaade, som jeg har taget mig den Friehed
at forelegge Dem, for at erfare Deres Dom over samme, om
De raade mig at fremgaae paa denne Vei, og om De troe at
mine Bemøielser fortiene Understøtning. Jeg ønsker al mit
Fædreneland maa være overbeviist om min Fliid, og at det maa
approbere en Plan, hvis Øiemærke er at indføre System og
Klarhed i et Studium, der hidindtil ingen Regler og ingen Be
stemthed har. Om jeg vil blive i Stand til at udføre den,
beroer paa al for mange Tilfældigheder end at jeg selv turde
love mig meget. Min Situation med en talrig Familie er ei
den, hvori en Lærd kunde ønske at befinde sig: men jeg maa
igien tilstaae at dersom jeg ikke havde fixeret mig i Rom,
vilde mine antiqvariske Kundskaber altid have blevet meget
indskrænkede, og jeg vilde aldrig have fattet de Ideer, som nu
occupere mig. Dog det erTiid, at jeg giør Ende paa at skrive
om mig selv. Jeg har troet at tale med en Mand, der be
sidder Godhed for mig, og som det ei vilde fortryde at lære
mig nærmere al kiende. Af den unge Hr. Baden, som ved
sit Ophold i Rom har beviist mig megen Venskab, har De
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formodentligen alerede imodtaget et Exemplar af Taninfs Sup
plement til Banduri, som Autor har foræret mig, og som jeg
ei har troet bedre at kunde anvende, end ved at bede Dem at
tilstede samme en Plads i Deres Bibliothek, der ved Deres
sieldne Liberalitet tillige eies af alle Kiøbenhavns Lærde. Jeg
baaber, at De tilgodeholde mig denne Friehed, om saa mere
da Bogen venteligen endnu ikke findes hos Boghandlerne i de
Nordiske Egne. Jeg ender med at anbefale mig Deres Bevaagenhed, og henlever
Høibaarne Hr. Kammerherre
Rom
Deres
d. 29. October 1791.
forbundenste og hengivenste Tiener
George Zoega.
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Tiling og Rettelser.

Til andet Bind.
Originalerne til de S. 306—327 aftrykte Breve fra Peter Wessel findes
i Ministeriernes Archiv, anden Afdeling.

Til tredie Bind.
S. 42, Lin. 2. venille, læs: veuille.
S. 113, Lin. 10. Have læs: Havn.
S. 265, Lin. 17 f. n Haandskriftet, hvoraf Drikkevisen er udskrevet, er
Nr. 622 i 4° i den arnamognæanske Samling.
S. 279, Lin. 14. Ditlev Wibe blev 1718 Universitets-Patron.
—
—
Af Montaigus Poesier kjendes fremdeles et Digt med
Overskriften: »La glorieuse expedition des flottes combinées d’Angleterre, de
Hollande et de Suéde, contre celle de sa Majesté au Bombardement de Copenhagne l’an 1700.» Dette Digt findes i Haandskrift
Montaigus egen
— i det store Kgl. Bibi. gi. kgl. Saml. Fol. Nr. 951.
S. 342, Lin. 12. f. n. Kæmpesten, læs: Kampesten.
S. 348, Lin. 10. f. n. Peder Thorsen, læs: Kristen Thorsen.

Danske Samlinger.
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