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Ribe Stifts Beskrivelse 1638.
Indberetninger fra Stiftets Præster til Dr. O. W orm, meddelte af O. Ni el se n.

Schodburg herrett.

som ligger i Böuling lehen i Harsyssell, haffuer en kiøbsted
Lemvig, hxnde bircher, nemlig Böuling, Guddum, Harboøer
birker. Vdi samme herret ere" tilsameh 17 sogfigr.
Böuling sogn er den allervesterst udi samme herret
oc Strecker ud ofiuer horden paa Clittelandet oc i Westerhaffuet.
Norden for Böuling sogn ligger Ramme, nordvest Fieltring,
begge i Vandfuid herret, oc adskilles ved en liden ström oc
aae, som gaar norden om slottet ned i horden. Paa den
synder side ligger Nees sogn oc skilles derfra med en liden
fiord, kaldis indfiord, paa øster siden er Flynder sogn. Kirchen
ligger noget westlig i sognet, haffuer Böuling slot en agger
langt nordvest fra sig, oc prestegaarden lige saa langt sudost
fra, huor strax østen hos ligger en liden backe kaldis Böuling
berg. Samme sogn er aff gamel tid dielt udi hre parter 1.
Kirckebye, vesterst, 2. Skadhiede, nordest, 3. Østerbouling,
østerst; disse trey parter ere bircket, den herde part kaldis
Brørup, haffuer otte eller nij gaarde oc nogle faa boele, ligger
synderst oc udi herrettet. oc adskilles fra bircket med en aae,
som Romer fra Forre mølle oc gaar vesler ned i horden.
Sognet gietter ieg er i gamel tid kaldet Bøyei eller Bøffwel
Eng, efterdi engene böye sig allevegne om oc igienom sognet,
hvor nogen rivier oc strøme findes.
Flynder sogn. Nest østen til Böuling er Flynder sogn
(annexeret til Böuling), haffuer Romme norden for sig, Møborg
Danske samlinger. 2den Række. IV.
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sudost. Kircken ligger noget til nør i sognet, synderst i sognet
ligger en herregaard, kaldis Beckmarch; den største ström oc
aae i dette sogn kaldis Flynder aae, som komer ned fra Ørs
ret østen om Flynder kirche, saa ned østen oc synden om
Beckmarch udi en liden siø, kaldis Tangsiø, saa norden om
Ulsund i Indfiorden. Ellers findes mange smaa becke oc strøme
allevegne i sognet, oc huor de skiude til samen, giöre de udi
marchen adskillige odder oc fleener, huor aff sognet oc siønes
nogenlunde at kand hafft sit naffn i gamel tid oc iche aff
nogen flynder fiskerij, som der i sognet er aldelis ingen. Den
østerst part i sognet kaldis Krog, fordi den indsluttes mesten
deJl mellom aaer oc strömme.
Gaarde oc boeliger ligge alle
enlige, som oc mesten i Böuiing sogn. Wdi samme tuende
sogner ellers intet synderligt denckwerdigt enten med monu
menter, naffnkundige höye etc.
Neess sogn er nest synden oc sudost op til Böuiing sogn
oc schilles derfra med Indfjorden, som for er rørt; paa ygstersiden er fiordea oc Clitte'andcij paa den syndre side en större
fiord, huor fra synder paa den anden side er Synder Nessom,
Stabye etc. udi Wuldborgherret. Kirchen ligger nordest i sognet
nest sudost indtil Indfiorden, haffuer en herregaard 2 aggere
langt nordost fra sig, kaldis Ulsund, dog et vand mellem den
oc kirchen kaldis Kirchesund. Ingen byer er i same sogn
uden nogle gaarde oc boelige langs ud med Synderfiorden,
kaldis tilsamen Schalstrup, ellers kaldis den vesterst part i
sognet Wester Nees oc ligger en gaard der hos mod fiorden,
kaldis Nøragger. Sognet ligger mellom forskrefne tuende Horde
som en neß oc odde, huor aff det oc haffuer sit naffn.
Møborg, hoffuet sognet, ligger østen for annexen Nees
oc skilles ved en aae kaldis Møborg aae fra Weem etc. udi
Hierom herret. Østen Møborg ere nogle gaarde aff Guddum
sogn, norden er Faberg, nordvest er Flynder sogn. Møborg
kircbe ligger noget sydlig i sognet paa et höyt berg, kand fordi
sees wiit, end oc langt udi Wester søen. Wdi samme sogn
til nör er en herregaard kaldis Holmgaardt. Ingen byer i
samme sogn uden en liden norden kirchen, kaldis Østerbye.
Ellers ligger gaardene mest enlige, blant huilche de fornemste ere
disse: nest norden under kirckeberget er Prestegaarden, Amstrup
vesten, Schredergaard synden, Hyltdall østen.
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Lum borg (vel Longberg aff et berg norden kirken i
øster oc vester) sogn ligger vesten til Romme, østen for Ramme
oc synden for Hoffue i Wandfuldherret, norden indtil Böuling
oc Flynder. Ingen byer uden en norden kirchen (ud med en
lang berg), kaldis Lundsbye , huor strax norden for findes en
stor kier, kaldis Huæskierd, huor aff flyder en liden strøm,
som falder øster oc synder oc saa sudvest ned til Porre mølle
oc siden ned mellom Böuling oc Flynder sogner, som forskreffuet
staar. Kirchen er nesten mit i sognet. De fornemste eniste
gaarde i sognet: synden kirchen Prestegaarden, Møltorp, vesten
Kielder, Wraaegaard, norden Nordenkier, Lumborg berg —
natalis locus d. m. Christiani Longomontani —, nordvest fra
kirchen findes nogle höye, kaldis Marhöye, Weirhöye, Høfiske
höye. Synden oc til sudost i sognet er en stor hiede, kaldis
Lumborg hiede.
Romme sogn ligger strax østen til Lumborg oc J liden
ro fil omtrent ret syilder fra Lemvig. Romme kirche er fierdings
kirche i herretiet oc tinget ligger der hos. En ITcTeirticrregaard
er syndersi i samme sogn kaldis Ørs. Thoe smaa byer findes
i samme sogn norden kirchen, nemlig Rommeby oc Offuerbye.
De fornemste eniste gaarde: norden Sodborg, Bieregaard,
østen Roersgaard, vesten Prestegaarden oc Quistgaard oc en
liden strømgang der imellom. Synden kirchen er en stor rum
hiede, huorafi maa skee sognet haffuer sit naffn oc kaldis
Romme hiede. Norden kirchen mellom Romme oc Leem findes
en dyb dail, kaldis Rom dubbe, huor fra flyder en liden ström
gienorn Lemvigs siø nord udi Limfiord.
Thørring sogn. Wdi Thørring, som er hoffuedsogn,
ligger Thørring kiercke mitt i sognet paa en höy sted, huor
mand kand slaa paa kierckegaarden oeh see langt ud i Vesterhafiuet, oc norden fra kiercken see offuer Lymfiord til Tye.
Nordvest fra kiercken ligger en herregaard, som kaldis Vaskiergaard oc haffuer sit naffn aff en kiær, som ligger lidet vesten
fra gaarden, som heder Vaskiær; allevegne fra samme herre
gaard ligger nogle höye, iblant huilcke en kaldis Tranhöy, den
anden Baunhöy, de andre höye ved mand icke naffne paa.
Sudost fra kiercken ligger Prestegaarden, som kaldis Hestedal,
fordi den baade ligger i en dyb dall, saa och att der er god
gres til hestene om sommeren. Nordost fra Prestegaarden
1*
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ligger en megitt stor biere, som kaldis Huereldzbiere, och paa
samme biere findis en höy, som kaldis Storckhöy. Sudvest
fra samme gaard ligger en höy, som kaldis Mølhoy. Nordost
fra kiercken ligger en stor enlig gaard, som kaldis Siøgaard
oc haffuer sitt naffn aff en siø, ligger synden fra gaarden,
heder Hornsiø, aff huilcken siø løber en smuck liden aae
synder igiennom en kiær, som kaldis Sortkiær, item en megit
stor biere ligger strax synden gaarden, som kaldis Saxbiere.
Nordost fra kiercken ligger to enlige gaarde, den ene kaldis
Dalgaard, den anden Halgaard. Norden fra kiercken ligger fem
enlige gaarde, som er Auer, ock norden fra denne gaard ligger
en høy, kaldis Gielshøy, Sudergaard, Lyckisgaard, Grandzgaard,
Magaard, item en stor biere norden fra disse gaarde ligger,
som kaldis Thørringbiere, lidet nør fra denne biere ligger en
liden siø, som kaldis Østersiø, udi en udmarck, som kaldis
Giellø. Nordvest fra kiercken ligger to enlige gaarde, som
kaldis Lumfarbeck oc haffuer dieris naffne aff en beck, som
løber frem omkrjng gaardene. Norden derfra ligger en enlig
gaard, som kaldis Dusgaard. Vesten fra kiercken ligger fire
enlige gaarde, den ene kaldis Eskibeck, den anden Sodborre,
den tridie Seibiere, den fierde kaldis en gaard ved Kiær.
Vesten fra disse fire gaarde indtil Hygum och Hou sogn er
liggendis en megitt stor kiær. Sudvest fra kiercken ligger en
stor enlig gaard, som kaldis kockholm, sudost fra samme
gaard ligger to høye, som kaldis Tuillinghøye, østep fra samme
gaard ligger en høy, som kaldis Skielerhøy. Herforuden paa
Kockholm marck er der fire höy, som kaldis Kockholm höye,
item to andre höye, som kaldis Gildhöye. Sudvest fra kiercken
ligger en by, som kaldis Balleby. Synden fra kiercken ligger
en by, som kaldis Callitzø, synden fra denne by ligger en høy,
som kaldis Dyrhøy. All lengst synder op i sognet fra kiercken
ligger fire enlige gaarde, som er Kiersgaard, Begsgaard, Loumandzgaard och Hummersgaard.
Heldom sogn. 1 Heldom sogn, som er annex, er en
liden koile kiercke, som kaldis Heldom kiercke, och ligger den
mit i sognet paa en höy sted. Nordvest fra kiercken ligger
annexprestegaard, som kaldis Kirckegaard, och synden fra
samme gaard ligger en liden muos, huor mand graffuer skortørre eller klyne, och menis der i gamle dage att haffue standen
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en liden kratt eller skou, thi mand tit och offte haffuer opgraffuen
aff jorden sammestedz baade stycker roden træer saa oc nød
skatler. Norden fra Heldom kiercke ligger to enlige gaarde,
den ene kaldis Nør Vinckel, den anden Sønder Vinckell, oc
findis sammestedz paa marcken sex smaa hoye, som icke
haffuer nogen naffn. Sudvest fra Synder Vinckel ligger en
liden kielde paa marcken, som heder Hoberstofft, omlagt med
stiene. Østen kiercken ligger to enlige gaarde, den ene kaldis
Ballegaard, oc den anden Østergaard. Gamle monumenter med
rune bogstaffuer, item skoffue findis huercken i hoffuet sogn
eller annex.
Lemvig er en liden kiøbsted liggendis udi Schodborg
herret ved Limfiorden oc haffuer sit naffn aff annexen Leem
(som ligger ret østen offuen byen) oc en wiig, som er strax
norden indtil byen aff Limfiorden.
Samme bye er paa øster,
synder oc westerside med store berge oc backer aff naturen
Offigiil’uet. VVdi byen er ickun en kircke, som fordum er kaldet
sanct Nicolai kirche. Strax synden byen~ligger en liden fersk
søe, kaldis Schallesøe. Strax vesten byen er Heldom, nordvest
er Thørring, synden er Komme.
Le em sogn oc kirche ligger strax østen indtil Lemvig
oc er dertil annexeret. Norden i sognet er en herregaard kaldis
Kabbell. Gaardene (som ellers fast offuer herretet) ligge oc
saa miest enlige. Nor i samme sogn findes en saare stor hov
hieder Skellerhoy.
Nessom eller Nor Nessom sogn. Nest østen til Leem
sogn findes Nessum, som kaldis Nor Nessom, fordi et andet
sogn ligger i Vuldborg herret (synden offuer fiorden fra Nees
sogn) kaldis Synder Nessom. Samme sogn ligger langs ud
med Limfiorden. Kirchen ligger meget hoyt paa en backe,
saa den fordi viit kand sees iche allene udi Harsyssel, Thye
oc Mors, mens oc i Vesterhaffuet. Strax østen kirchen er en
herregaard, kaldis Kongensgaard, der synden fra er et berg, kaldis
Æsberg. Gaardene i sognet ligge alle mest enlige. Østen oc
synder oc nor Byschou, aff en backe der norden for rinder en
beck ned i Limfiord, kaldis Høffdbeck. Synden derfra er it
berg kaldis Skrinckberg, sudvest derfra Mungelhoye. Østen
derfra en hoy (paa huilchen mand kand see den gantze march)
kaldis Wiishoy.
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Fåberg sogn ligger norden till Møborg, haffuer Romme
paa vester side, Guddum, huortil den er annexeret, østen oc
Nissom paa den nør side. Kirchen siges aff gamle folch at
skulle vere bygget aff en jomfrue aff de Friisers stamme.
Ingen byer i same sogn uden 1 liden østen kirchen, kaldis
Børring, derhos findes nogle höye, kaldis Deggerhöve, oc en
dal, kaldis Bydall. Noch en anden liden bye nordvest fra
kirchen, kaldis Lundzbye, derhos er Lundhöy oc Kaanhöy. Ellers
eniste gaarde. Synden kirchen er Fåberg dail, der paa marchen
er Friishöv, Dunnetzhöy, westen kirchen Westergaard, der hos
elt berg kaldis Kieldberg med en kilde udi. Nordwest Blochsgaard, norden for Engellund, tilforne en herregaard, mens nu
besiddes af bønder. Wed Hyldgaard er en kilde, kaldis
Baggeskilde. Synden oc østen i sognet findes en stor hiede,
derudi er Jyltzhöy oc Kielderhöy.
Item Ellerbeck, Hestbeck,
Lildbeck. Øster i sognet findes Schoedalshöye, Skiørmdall,
Limsdall.
Guddum so^p,østen Faberg er hoffuet sognet,
som kaldis Guddum sogn, mesten part et birck, hos kirchen
er Guddum closter; paa detz march er Kløwenhoye, Harehöy,
Kirckhöy. Neden closteret mellem tuende store backer er en
dal oc aae, som gaar nesten tuert gienom sognet; wdi samme
dal siges at haffue staaet en capeli, derhos haffuer veret en
kilde (som aff aaen er bortskaaren eller effter lobbet), kaldtis
wor Frue kilde.
Synden i sognet er en stor hiede, en miil
lang oc breed, huorudi findes disse höye: Huistenhöy, saa
kaldet aff en sande der hos liggendis, item Riishöy, Sluntzhöy,
noch tuende höye. kaldis Klockstuffue höye, huoraff den ene
er udkast oc derudi funden en steen stuffue. Endnu en höy
i samme hiede, som kaldes nu Angelandls eller Amletz höy oc
holdis aff gamle folch for kong Amletz begraffuelse eher nedlagh etc. Derhos er en stor moese, kaldis endnu Angelands
eller Amletz moese; der findes oc nogle dale, kaldis Langdali,
Stoudall, Fruerhoeie. En liden bye synder i sognet er, kaldis
Fiskbech, derhos er dale Styffuerdall, Dryndall, strax derhos
Wlffuehöy. Ved en gaard, kaldis Krog, Lyckhöy oc Leerhöy
oc en dal, kaldis Tienerdall. En liden bye findes østen i
sognet kaldis Schodborg, huor aff mueligt herretet haffuer sit
naffn; derhos ere adskillige höye oc dale som efterfølger:
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Biørberre, Kløwenhoye, Soelhöy, Ladehöy, Kieldberg, Duerrehöy,
Gieshöye, Giøghoye; dale: Troldal, Skibsdal, Kramshoeledall,
Nerkendedall. Hos en gaard, kaldis Østergaard, findis adskillige
höye, nemlig Løyenhoye, Kiøbenhaffns höye, Klockhöy, Haa
rensberg, Kirckberg, Lausgytzberg, oc en kilde paa samme
march, kaldis Raflhs kilde. Westen kircken ere trey gaarde,
kaldis Tang^ ^er hos en höy, kaldis Grønhoy, oc en kilde,
kaldis Ous kilde. Noch thoe gaarde, kaldis Lind, derhos findes,
som det siönis, en gamel skantze eller vold, kaldet Trælborgh.
Ved en ensted gaard, kaldis Viim, er en kilde, kaldis Plumkilde, oc nogle höye kaldis Byehöye, Liungberg.
Norden
kirchen er Prestegaarden, der hos en meget stor höy, kaldis
Raaberg, oc en, kaldis Flintberg, Timeling, item Dybdale.
Item Traberregaard oc bye, derhos findes Langberg, Kiølleberg,
Foelaae och en kilde, kaldis Skoukilde. Hos Bierum findes
Quædeberg, Smiddeberg, Riisberg, Skaarberg, Skakildbergh.
Wßd eu
kaldis Suurkier, er Blesberg. Nordoest i sognet
ligger Tangsgaard, der vesten for en liden lund, kaldis Tangshoffued, med en liden aae gienom detz enge, komer ned fra
Reesen.
Reesen sogn er nest østen fra Guddum, wed kirchen
ligger en liden bye, kaldis Reesen bye. Nest synden til Reesen
er Ølbye sogn i Hierom herret, oc affskilles med en liden
strøm, komer ned fra Fousing udi Vand, hieder Kiil, oc saa
ud i Limfiorden. Gaardene i Reesen sogn ligge mest enlige;
norden Stor Hiegaarde, Totum, nordvest er Prestegaarden,
natalis locus D. D. Joh. Resenii, item Dalgaard, Piilgaard, saa
oc Kockholm, som tilforn haffuer veret en herregaard, mens
nu besiddes aff en bonde. Synden kirchen er en gaard, kaldis
Ørgaard. Sudwest fra kirchen er nogle höye, som kaldis
Bramelhöye, Kobbelhöye. Nordost fra kirchen er nogle bierge,
som kaldis Kielberge.
Hom elom sogn er annex til Reesen oc ligger norden oc
østen ud til forskrefne Reesen. Paa den nør oc øster side
gaar Limfiord om forskrefne Homelom sogn.
Kirchen ligger
paa en höy platz oc kand fordi viit sees, synderlig offuer i nør.
Norden for samme kirche er Ottesund, huor der er trajectus
mellom Thye oc Harsyssel; der igienom seyles fra Lemvig
etc. ned ad fiorden til Aalborg oc andenstedz. Udi samme
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sogn er tuende herregaarde, den ene ved Ottesund norden
kirchen kaldis Weyberg, den anden kaldis Strandberggaard
sudost fra kirchen mod Struer. Gaardene i dette sogn ligge
mest enlige, som ere Pallisgaard, Breenholt, Stochendal,
Bramstrup etc.
Wennøe er en liden insul oc sogn, liggendis østen indtil
Homelom, oc er annexeret till Hierom oc Giemsing i Hierom
herret, dog søge de deris ret til Schodborg herritz thing.
Harboøer sogn oc birck, endog det ligger mesten gantze
vesten for Wandfuldherret oc er annexeret til Engberg i samme
herret, dog haffuer det aff arrildz thid veret regnet thii Schodborgherret; detz chorographische description findes aff bemelte
aarsage hos Vandfuldherretz beskriffuelse.
Vdi forskrefne Schodborgherret kand aldielis ingen wissenschafft bekomes om Danerliung eller andre monumenter eller
antiqvitetej’, end som for er rørt.
Her en afbildning al en lille fuynt,.

Saadan søliffffiynt ehr fundenn paa en ode, heder Gelløe,
i S. Predbiornn Gylldenstierns tid, som daa haffde Boulingh
leen, ligendis same ode en fierding veigs norden for Lemuigh,
som sigis alt schulde haffue sitt naffnn vdafif en slachtning
imellom kong Ameleck och kongen aff Engeland, som endnu
flndis noget aff schantzerne kiennd paa denne dagh.
Wandfuld herrit,

l1/« miil lang oc */« miil bred, vd met haffsiden, det nordiste
oc vesterste i Harsyssel, haffuer 9 sogne: Hyom, quasi Høyom
å collibus, Hove, a forma, er skicket som en fisker hou,
Engbierg, aff de gronne Engebierge Vandborg, aff de vandige
bierge, Ferring, quasi fære enge, Trans, quasi trans scilicet
Dybaa eller Buébierg, Fieltring, aff viel o: mange enge, der
haffuer verit ud met haffsiden i fordum tiid. Dybe, aff dy
o: dynd oc putzer, Ramme, den rammer emellem sig oc
haffuet baade Fieltring, Trans, Ferring, Dybe, Vandborg oc
slutter Hove met sønden til.
Hou sogen, nest sønden till Hyom sogen. Kircken kalledis
fordum S. Peders kircke. Norden forskrefne kirche leger en liden
kiell, som kalides S. Peders kiell.
Vesten forskrefne kircke
leger Hou aa, som løber nør paa, vesten forskrefne aa leger
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Kirckeby — 4 mend. Norden forskrefne kircke leger eniste
gordt Vester Venkell, Øster Venkell, Mell Venckell, Reffhall
och Stigordt. Østen forskrefne kircke leger 4 smaa buoli,
som kalides Hyffeland. Sønden forskrefne kircke leger eneste
gordt Vester Houmai, Øster Houmai, Mell Houmai, Stinhuoll,
Lysborig, Houlind, Maribuoll, Houstuor, Knorborig, Houdam.
Vesten forskrefne kircke leger Housnabe, — 4 mend, eneste
gordt Løgbierig, Tulbirig, Nødsku, Vester Klinckibv, Øster
Klinckibv och Reffsku. Sønden Venckell leger enn liden hoy,
som kalldes Venckell hoy. Norden Housnabe leger en liden
bech Terckelbek.
Hyomb sogn, nest norden till Hov sogn, haffuer sin
naffn aff de mange hoye och bierge, som den omringet med
er. Hoyene ere disse: Tischhdy, Ellermoushby, Grønhoy,
Smidie hov, Tophoy, Dllffhoy, Reffhov, Aggerskouhoy, Tusdallhoy,
Sparrishoy, Gildhoy, Biansberrghdy, Hollantzhøy.
RunebogStaffver ingen. Rircken kalledis fordum S. Thøgers kircke, saa at
S. Thøgers brønde endnu kand sees ved en liden beck ved
naffn Kaarsbeck. Dale ere disse: Dubbe, Byskouholl. Byer:
Synderby, Byskou, Nørbye. Enisthe gaarde ere disse: Passgaard, Rammersgaardt, Paakier, Ellermous, Aggerskou, Weye,
Westergaard, Dalgaard, Broxgaard, Nygaard, Smedtzgaard,
Klostergaard, Grummisgaardt, Agger, Grabeck.
Her endis
Limfiorden.
Wandborg sogn ligger mit i herridit oc der er fierdings
kircke, emellem Engbierg, Houe, Ferring oc haffuit eller fiorden.
Hoye, en ene, kaldis Raabierg hoy, legger sudoost for sognen.
Dale, en, kaldis Vandborg dal, begynder lit norden kircken oc
løbber vester i fiorden. Mit i dalen kommer nogen smaa
vandspring, men nederst i dalen er en stor kildespring vel 8
eller 10 allen bred, kaldis Bundløøs pytt, fordi den meenis
bundlos. Byer ingen, men eniste gaarde oc boele emellem
hin anden: Strande, Agger, Dalgaard, Muncksgaard, Nørgaard,
Skredergaard, Blaabierg, Mægbeck, Brendgaard, Katkiær, Gammelgaard, Østergaard, Houdam, Galtmuose, Nygaard, Musholm,
Fogelsang, Raabierg, Skidengaard, Quistgaard, Magaard, Kirckensgaard, Damgaard, Kubstrup, Flivesgaard, Brunsgaard,
Skoumuose, Holgaard, Gaaskier, Vestergaard, Mølgaard, Bierg,
Grydsbeck, Prestgaard.
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Fieltring sogn. Optegnelse oifuer de hoye, dalle oc
aaer, som findes udi Fieltring oc Trans sogner, efter strenge
Her Canzelers skriffuelse. Udi Fieltring sogn en liden hiøg
udi vester fraa tou gaarde, kalt af samme hiøg Skalchiøg, nør
en liden hiøg kalt Govelshiøg, østen fra Gadgaard, af hvilcken
forskrefne hiøg en boel kaldis Govelshiøg. En liden hiøg fra
Musholm ret udi synder ligendes, som kaldis Møgelhiøg. Her
foruden findis en dal heder Othdal, udi nør fra en gaard,
kaldis Loffvelsgaard; en stor dal kaldis Jermeldal udi synder
fraa en liden aa, kalt Noraa, som kommer ned fra Dybe sogn
oc løber udi haffvit, noc en liden aa kalt Morup aa, som
kommer østen fra Ramme sogn oc tager sin henfart udi
haffvit. En liden kilde kalt Elkielde findis østen Fieltring
prestegaard.
Trans sogn. Udi Trans sogn disse efterskreffne: en liden
hiøg kalt Agishiøg udi norvest fra Herpinggaard. Synden fra
Store Emker liger. 3 smaa hoje, kaldis EmkiejL hoje.—Udi-fiOFfra StoreJJobierge liger en liden hiøg, ved naffn Liunghiøg,
hor af en liden gaard der huos kaldis Liunghiog. Synden fra
Liunghiøg liger 6 smaa hoje, kaldis Dverrehoje. Udi synder
fraa Mollerupgaard liger fem smaa hoje, kaldis Mangehoje.
Sudvest derfraa en hiøg kalt Tueshiog. Udi nor fra Grubdal
en liden hiøg, kaldis Grubdalhiøg. Udi nør fra Neerby en
liden hiøg, kalt Neerbyhiøg. Udi øster der fra en hiøg ved
naffn Raffnhiøg. Noc udi synder derfraa 2 smaa hoye, kaldis
Kathoje. Udi synder fraa Biergegaard en stor hiøg, kaldis
Thammes Knu hoje. Udi nør fra Rechby en hiøg, kaldis
Ulffhiøg. Udi øster fra Jngelkier en liden hiøg ved naffn Erthoy.
Udi øster fra Trans kircke en liden hiøg, kaldis Rønhiøg.
Sudvest fraa Mollerup en dal ved naffn Runddal, nør fraa
Liunghiøg en stor dal, kaldis Tamdal. Udi disse 2 sogner,
nemligen Fieltring oc Trans, findis ingen meere dalle, hoje
eller aaer, det ieg kand vide af at sige.
I Engbierg sogn findes fem bierge eller hoje.
Den
første kaldis Firehoy. menendis der fire effter hin anden att
vere begraffuit, som siunis troligt att vere. Den anden kaldis
Dronnings høy, och imellom disse begge heder dett Kongens
led. Den tridie kaldis Biørns høy, paa huilcke ere nogle
andre smaa høye.
Den fierde Troldborg høy. Den femte
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Tudsdall hoy. Tu enested gaarde Lund och Smedshaffue, och
derforuden findes her gaarde och boelle, som ere: Neirup, en
liden by med 4 mend, 1 boell derhos, kaldis Skou, item en
gaard Skidenvoy och liden Skiden voy, och en boell Kringell,
item Engbiergby med 5 mend vdi, sampt en gaard, kaldis
Rosdall och Troldborg, item en boell, Aarlsgaard och Huole.
Harboøer, en flack land, er en fiskeleide, begaffuett
medt en herlig fiskeri, om vinteren medt sildfiskenden, om
sommeren medt krogfiskenden. Dette land er paa dett neste
omflølt, paa den vester side haffuer den den vilde haff, paa
den øster side Limfiorden, och vndertiden komme haffuet och
fiorden tilsammen, huilcke fiord opkommer medt nogle aamunder,
som kaldis Noor och Prestegroben, som siden vyder sig i
nogle Horder, en kaldis Meilsøe och nogle andre der hos;
siden dragis de sammen igien ad en sneffuer munde, kaldis
Looegrob, vyder sig saa igien i en temmelig søe, strax samBQendragis i_ell,_kaldis Veile, och strax der effter vyder sig i
en stor fiord, kaldis Synderfiord, som gaar netl ind till Boubierg begyndis, igiennom huilcken kaas der sigis aff i fordom
tid, att kongelig flode haffuer hafft sin seylatz vd ad Vester
søen, som Saxo Grammat. henseer — pag. mihi 249, vdi
Sant Knuds tid.
Item er her optagen aff kierckens altare for en 5 aars tid
siden en Steen medt nogle bogslaffuer paa, som kierckeuergerne
daa till sig anammede och er hos dennom.
Dybbe sogn. Dene Dybbe sogn kaldis i gamle dage Dybbeck, thi saaledis staar der schreffuet paa huellingen i kircken:
anno 1517 lod her Matz Krabbe prest i Dybbech dene huelling
mure. Dene sogn er i lengen en half milvegs lang af norden
i synden oc en lille fierding milvegs i bredelse aff vester i
øster. Derpå følger et grundrids af sognet, hvorpaa nævnes
følgende steder: trej gaarde kallendis Kastbierg, Knudsgaard,
Bieregaardt, Dalgaardt, 1 boel, sønden derfor Hellekilde, østen
derfor Lille og Store Flantzmouse, 3 gaarde, kaliis Nar Dybbe,
sønden derfor Roed, Liisbierg, Huolkiar, Vlfbierg, Bromsgaardt,
Møgelgaardt, Dybbe kircke ligger fast mit i sognen, østen
derfor Ertbierg, Veilingsgaardt, Kirckgaardt, Syndergaardt, østen
derfor Engedal, Vadbierg en agertoft, Vesterslette, en boel,
Østerslette, en boel, østen derfor Øerveile, Store Pugholm, en
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gaardt, Lille Pugholm, en boel, Dybbe præstgaardt, Grobsgaardt,
Vester Herup, Øster Herup, 2 halfgaardt. 1 den midterste del
af sognet er en bek som kaldes Jilting eller Jelling.
«Her
ligger nogle smaa høje alle vegne, ingen dog naffnkundige.»
Ferring sogen vdj Vandfuldherrit liggendis nest ind til
Vesterhaffuet, som er den ringiste sogen vdj forskrefne herritt,
en part vdaff Prestegaardens eyndom oc saa ander deris her
om kring liggendis erre afT hafTuitt, saand och vand forderfTuitt,
som paa kiendes och verre dett er och bliffuer aar efTter anden.
Vdi norduest fra kiercken er liggendis en liden fiord, som
Strecker sig heden vdj norden til Haarboør land vedtager, sønden
fra fiorden en liden saande, som kaldis Ferring saand, sønden
fra saanden er en stuor bierge, som kaldis Boubierge, Strecker
sig derfra en herding veys sønder paa. Østen fra biergen 2
stuor höy, den enne kaldis Hestebierge, den anden Knustehöy,
vesten fra kiercken er prestegaarden liggendis; østen fra
kiercken en liden ringe hergaard, kaldis DamsgaUTd, shivtr eVé
de andre gaarde, halflgaarde, boele och gaadehuse, som er
ickon ringe och fra vesten, norden och østen om kringh
kiercken liggendis, som er icke en snes tilhaabe allesammen, som
hafTuer heste och vogen. Viider om denne lideil ringe sogens
ledighed er icke beuent atth skriffue om.
Ramme sogn vdi Vandfuldherrit, en liden oc ringe sogn
med faa oc smaa gaarde vdi oc mesten part til slet march.
Dog herforuden er en hergaard i sognit, ved naffn Rammegaard, liggendis vesten for kirchen oc præstegaarden. Her
hos findis ocsaa en bech eller strømgang igiennem sognit, som
kommer afT norden oc løber vester paa ad hafTuit, paa huilche
strømgang er trinde møller, den første kaldis OITuermøll,
liggendis vden for Rammegaards port, den anden kaldis Meldmøll, den tridie Vestermøll, huilche alle trinde ere vdi samme
sogn. Item en liden dail liggendis myt vdi sognit, kaldis
Biørnedall. Oc en anden liden dali liggendis norden præste
gaarden, kaldis Sundsdall. Oc ellers gaardene liggendis fra
hin anden foruden byer, oc intet andit her findis bevent er at
optegne.
Hjerrnm herrit.

Naur sogen.

Byer:

En bøy neffnes Falsø.

En bøy
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kaldis Offuerlund, som leger øster fra Falsø, och kierchen
ligendis der øster for paa en høy bere. Nederlund, prestegaarden, ligendis der synen fra kierchen i en dail. En bøy
kaldis Naur bøy; der forre huos huillche samme skreffne 4
bøyer findis en felles foorte och sloer maarads, som kaldis
Giedmuose. En bøy kaldis Alstrup, nuorost fra kierken. En
bøy kaldis Vogenstrup. En bøy kaldis Krunderup, som liger
huos nogen store berge och høye, som kalidis Krunderup
berge.
Gaarde i forskrefne Naur sogen: Først en, kaldis
Kierdgaard, 2 kaldis Offuergaard, liger huos samme store
bierg, 3 kaldis Staffilldall, som liger noren till samme Krun
derup berge.
Sir sogen fortignelse. Først Bieregaard, ligendis noren
ind till Krundrup bierge, huoraff den och saa haffuer sin naffn,
den kalidis Bieregaard, 2 kalldis Sieregaardtt, 3 kalidis Ballegaardtt, 4 kalldis Østergaard, och findes der møtt iblantt en
didPJkkiercke med ingen thoren paa, kaldis Siere kierche och
ingen prestegaard der huos.
01 by kircke i Hiarum herrid, consecreret S. Nicolao, er
en liden koldet kircke, østen fra Weirum, liggendis synden i
sognen. Nordvest fra kircken ligger en by med 4 gaarde
foruden præstegaarden oc trey boele vdi, kaldet Vesterølby, oc
ligger Præstegaarden vesterst i samme by. Strax ved kircken
ligger en kilde kaldet S. Nilaus kilde, huoraff kircken haffuer
sit naffn, oc løber aff samme kilde en beck synden om kircken
gennem en dal, kaldis Synderdal, oc gaar igennem Vesterølby
oc ydis i en mølle aae kaldes Kiærdgaars mølle. Vesten for
kircken ligger en enstig gaard, kaldet Mølberig, oc der strax
neden for forskrefne Kiærdgaars mølle, som haffuer sin meste
tillob aff en beck, kommer aff synden fra en mose, kaldet
Amleths mose i Fousing. Nordvest om Ølby ligger en hale
af fioren, kaldet Kiil. Norden for præstegaarden løber en
beck, kaldes Suerbeck, kommer aff en kiærd strax ved præste
gaarden , kaldes Elkiærd aff nogle elletræer som der voxer, oc
løber samme beck i forskrefne Kiil eller fiorens hale. Norden
fra kircken oc østen fra forskrefne Kiil ligger en by med sex
gaarde oc trey boele vdi, oc ligger samme Kiil baade vesten
oc norden om byen oc endes ved en vadsted, kaldes Struer,
oc der strax offuenfor ligger en gaard til Ølby, kaldet Struer-
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gaard. Höye vdi Ølby ere ingen naffnkundige uden en kaldet
Borrehöy oc ligger paa kirckevejen mellem begge sogne.
Fousing kircke, consecreret S. Catharinæ, er en liden
taarnkircke, sudvest fra Ølby oc nord fra Aspe, oc ligger byen
runden om kircken, oc er i samme by gaarde 4 foruden en
liden anex prestegaard, halffgaarde 2, boele 4, oc løber igennem
byen en liden beck, kommer aff en da' kaldis Fousingdal, oc
gaar norden om kircken oc endes i en anden beck, kommer
aff synden fra Amleths mose, cujus mentio superior facta est.
Amleths mose haffuer sit naffn affkong Amleth, cujus meminit
Saxo lib. 4 fol. 69 et alibi, vdi samme mose sudvest fra Fousing
ligger en høy, kaldet Amleths høi, huor samme konge menis
at vere begraffuet. Synden fra kircken ligger trey gaarde,
grendzer til Aspe sogn, en kaldet Seyberig, 2 Stedsberig, 3
Vesterkiærd. Norden fra kircken ligger en gaard, kaldis
Æghole.
Hvis her udj Giørring, Vemb och Rtrre'sogney soiii
effter voris gunstige øffrigheds befalning optegnis kand, monne
findes.
Først ere disse 3 forskrefne smaa sogne lige
vester ud fra Holdstebrou liggendis, Bure kiercke 2 smaa mile
der vesten fore, Vemb kiercke en halff stor mil vesten for
Bure kiercke, och Giørring kiercke moxen en liden halff miil
vesten for Vemb kiercke. Lige langvegs ud mett disse samme
3 sogne løbber 2 aaer aff østen mod vesten, den ene, som er
men liden, paa nørre siden, kaldis Miøborg aae, hvilcken
haffuer sin udsprung aff en kiær i Aspe sogn, ved naffn Tagkiær, løbber vester paa i en mølle søe, kaldis Giørring mølle
siø, liggendis strax norden for Giørring kiercke, och flyder
fremdelis derfra igien vester paa, (hvor den kaldis Slycke aae)
udj fiuffren till Vesterhaffuett. Den anden paa sønder siden
(er en stor aae) kaldis Gujen aae, løbber øster fra igiennem
Holdstebrou lige vester ud i fiuffren och i Vesterhaffuett.
I Giørring sogn findes 2 byer, en synden kiercken ved
naffn Sønder Giørring, den anden norvest fra kiercken, nemlig
Slycke. 5 enstegaarde: Prestgaarden strax synden kiercken,
tu østen kiercken, Meldgaard, Skalmandsgaard, tu norvest fra
kiercken, Bundgaard, Klauslrup. 3 høye, en strax synden
kiercken, kaldis Træhøy, tu sudvest fra kiercken, stor Roshøyr
lille Roshøy.
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I Vemb sogn findes 2 becke, den ene udspringer aft en
moese norvest fra kiercken, h^der Ønde moese, och løbber
synder paa imellem Giørring och Vemb sogne ned i Gujen
aae, den samme kaldis Skallebeck. Den anden kaldes Foelebeck, som udflyder aff en kiær norden kiercken liggendis,
nemlig Narkiær, heden imod vesten udi Giørring møllesøe. 2
byer, den ene vesten for kiercken heder Vester Vemb, den
anden østen kiercken kaldet Øster Vemb. 3 enstegaarde, en
strax norden kiercken nemlig Vemb Kierckegaard, en der norden
fra igien, heder Øffuerhiegaard, och den tredie norvest fra
kiercken neffnis Nederhiegaard. 7 høye, en østen for kiercken
neffnis Baggishøy, tu norden kiercken kaldis Bischopshøye, tu
der norden fore igien Hvashøy, Jeyhøy, vesten disse tu en
kaldis Fladehøy, och en liden norvest fra kiercken beder
Grønhøy. Imellem Vemb och Bure sogne udflyder en beck aff
en liden kiær oc løbber synder ned giennem en liden dal,
kaldet Kialliflg sig, vdi Gujen aae.
1 Bure sogn findes en beck, som udflyder aff en mølle
dam, liggendis norden kiercken, och løbber synder paa ned
igiennem en dail østen ved kiercken i Gujen aae. 1 bye,
liggendis moxen J/4 miel veos vester fra kiercken, kaldis Vester
Bure. 6 enstegaarde: en strax synden kiercken heder Burgaard,
en norvest fra kiercken kaldet Rasmusesgaard, en østen for
denne neffnel Pøttgaard, en norden kiercken heder Lassesgaard, en norden for denne nemlig Frøslisgaard och endnu
norden denne igien en kaldis Tangsgaard; disse 3 sidste
gaarde kalder mand gemienligen Øster Bure. 7 høye: tu strax
vesten for kiercken, Arehoy, Grydehøy, en norvest for kiercken
heder Storehøy, tu norden for denne kaldis Tuehøye, tu norden
for disse igien neflnis Reffgraffhoye.
Meirup kircke oc sogen ligger vdi Herm herrit, en halff
miil øster fra Holstebro. Høye: de fornemmiste høye som
findes vdi Meirup sogn ere to høye, som ligger paa Meirup
kirckegaard, den enne, som er en meget stor och bred høy,
ligger paa den øster ende paa kirckegaarden, den anden, en
liden høy, ved den vester ende imod nordvest. Øster och
vester fra Meirup kirckegaard i Meirup sogen ligger mange
och utallige smaa høye langs ud med den store alfare v-ey,
som løbber fra Holstebro oc till Wiborg, bode norden och
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sønden ved veyen. Skowe: Biesberg skow, som laa hos den
gaard Blesbierg i Meirup sogen, bleff aldeelis ophugget oc
ødelagt udi fiendernis did. Riverer: Sønder fra Meiru kircke
ligger Gudden aae, en stor riveer, som skiller Meirut sogen
fra Twiis kloster och Twiis sogen, huilcken haffuer sin første
oprindelse vdi Hammerom herrit och løbber fra Meirup sogen
hen i vester, imellom Twiis kloster och Meirup præstegaard
och siden løbber her i vester igiennem Holstebro och omsider
hen udi Vesterhafl. Gaarde: Elkier, kiergaard, Hornshøy, Brusen,
Hindkier, Blesbierg, Barslund, Muncktofft, Skowgaard, Blaborg,
Bircke, Maygord, koind, Gammelgaard, Hartons, Tostrup, Øster
Skowgaard, Sibigaard, Hisseli, Bierregord, Mosby. Boele:
Arrelund, Lille Mosby, koxboel, Steensboel, Lille Muncktofft,
Lille Koberup, Store koberup, Agerbeck, Skowbeck, Gieborg,
Nous, Øster Tostrup. Præstegaarden ligger strax sønder fra
kircken.
Veirum. Verum sogn i Hierrum herrit ligger try fierdiftg
mile vegs østen for Ølby och ligesaa langt vester fra Hierrumb.
Strax fremb for kiercken och præstegaarden løber aldmindlig
landevey fra Skodborg och Vandfuld herreder ad Viborg til,
och om forskrefne præstegaardt fra Veirum och Struer synder
paa ad Holstebro. 1 forskrefne sogn findis en by ved naffn
Lundby, som er fire gaarde vdj och ligger vesler fra kierchen.
Gaarde derforuden ere disse: Ausumgaardt, Prouslgaardt,
Qvistgaardt, Damgaard, Aggergaard, Thindgaard, Vildlmose,
Bierre, Brendgaardt; norderst i forskrefne sogn er en gord ved
naffn Rounborg, medt graue och dubbelt vold ombkring, huor
refereris en ridder ved naffn herr Erland kali at skulle haffue
resedered. Herforuden strax øster fra kierchen ligger en gord
ved naffn Lørup och end liddet øster derfor en gaard ved
naffn Tibsmarck. Noch en anden by synderst i sogen ved
naffn Sollerby medt try gaarde vdj, och sudvest derfra er en
søe, som velbiurdigh och nu salig lffuer Juul lod opdemme.
och kaldis Sollersøe. Nest norden for kierchen ligger en høy
ved naffn Brochhøy.
Handbierrig sogen. Fortegnelse paa de dale, byer,
enstegaarde, som findis her i sognen. Er her en by, som
heder Handbergby, som er norden fra kierchen imod Lemfyfiuer,
er 4 gaarde udi. En anden by, som heder Synderbye, som er
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synden fra kiercken, er 4 gaarde vdi. Enste gaarde deris
naffne: Bandberghoffgaardt, Tindskou, Gammelby, Synderbygaardt, Lindbierg, Hiedgaard, Gysbech. Di dale, som er her
i sogen'-‘en dall som kaldis Tindskoudall, och løber der en strøm
igennen samme dall, en anden dall Synderby dall, ochsaa med
en strøm igennem. Præstgaardt her foruden.
Bfierrom sogn. Fortegnelse paa di fornembste byer oc
gaarde, som findis i Hierrom sogn, huilcket sogn er en fri
bierck. Hiérrom kiercke ligger trj fierding vey (ungeferdt) nør
fra Holstebrou, er en skiøn kaarskiercke, i builke findis adtskillige fromme adelige begraffuelser, der iblant lier Mogens
Munckes, gamrnell Olluff Munckis till Wolstrup, begge Danmarckis rigis raadt etc. Strax norden kierckegaardtz diget
ligger Bierregaardt. Balffanden fierding veigs nør fra kiercken,
tet synder hoss dend store viig aff Limbfiorden, som er imellom
Salling oc Harsyssell, ligger Wolstrup boffuitgaardt paa en
smuck pladtz oc woldsted, en megit gammell herresæde, til
huilcke bierckerettigen er, huis gaardtz marck oc skow ligger
baade østen, synden oc westen gaarden, huor oc en lidel aae
løbber forbi en bye, kaldis Wolstrup bye, som ligger synden
for herregaardens forskrefne skow, oc igiennom gaardsens
graffuer oc mølleslusser søger fiorden. Sudøsten fra samme
bye ligger en anden, kaldes Skietterup, østen for ligger Telling
bye, Østerbye, Kragelund oc østen til norden Nedertelling oc
Snødder. Ret øster fra kiercken ligger en bye, kaldis Qvimb,
oc imellom kiercken oc denne bye en gaard, kaldis Hiermgaardt, paa des marck en dal, kaldis Blegedael, huor kalckgrunden er, oc sigis at det kalck kiercken er bygget med skal
i fordomb thiid være tagen. Sønden fra kiercken ligger en
bye, kaldis Auffsom, i huilcken Præstegaarden er. Østen fra
samme bye ligger en gaard, som haffuer naffn afT en stoer
mosse, strax østen derop till liggendis, kaldis Hummelmose,
i huilcken, naar endnu graffuis elfter skortörflue, tit hender,
at stuore buell med rødderne afT grantræer optagis, saa der
aff forfaris, at huor nu gantze ingen træer staar, maa i gamble
dage hailue værit stuore granskowe, som oc aff tuende gaardes
norden till forskrefne Hummelmoesegaardt liggendis dieris
naffne kand eractis, som hedder den ene Thurskow, maa skie
aff dend gamble hedenske affgud Thor, den anden Kongskow.
Danske Samlinger. 2den Række. IV.
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Synden for Aussom ligger nogle heele oc halffue gaarde, nemlich
Starbye, Eegebierg, Klemb. Sudvest fra kiercken ligger WesterAussomb bye, men lige vester for kiercken grentzer Weirum
sogn och rnarck.
Giern sing kiercke ligger Vs miil nordvest fra Hierom.
Sønden for kiercken ligger en herregaardt, kaldis Qvistrup,
paa en smuck sted; samme gaardtz marck, skow oc eydomb
ligger norden, østen oc sønden gaarden, oc sønden denne
gaardtz marck ligger tho gaarde kaldis Dalbye oc en enlig
gaardt, kaldis Hillisborre. Vesten kiercken ligger nogle gaarde,
kaldis Giemsinghuo, oc nogle stuore høye, kaldis Giemsing
høye. Norden fra kiercken er en viig ind aff Limfiord, kaldis
Struer, med en bye der hoss alf samme nafl’n, huor indskibis
oc føris bygnings thømmer oc andre fornøden vaare oc gode.
Østen kiercken ligger en bye, kaldis Øslerbye, oc en gaard
der sønder fra, kaldis nu Mouslgaardt, tillforne i gamble dage
var en herregaardt eller sæde.
Venøe. Fortegnelse paa en lideli land, kaldis Venøe,
som er en capel vnder Giemsing, liggendis udj Limfiordt nør
fra Giemsing. Landen er en miill lang men gantze small,
sommestedtz 3 musket skud ofluer oc somme stedlz 6 eller
8 skud. Paa forskrefne land findes tbo enlig gaarde, dend ene
paa dend nør ende kaldis Nørskou, dend anden paa dend
sønder ende kaldis Sønderskou. Mit paa landet ved dend
vestre siide ligger en lideli kiercke, tagt med langhalm, oc en
lideli bye vesten for kiercken med siu buole udj, oc mienis at
forskrefne land skal halfue sit naffn her vdaflf, at i gamble
dage skall omliggendis folck halfue der ladet alTvenne dieris
lamb oc qvæg.
Borberg kiercke i Hieromherrit ligger en mili vegs fra
Holstebro kiøbstadt i norost, oc ligger paa itt berg; huad den
øster oc synder side belanger, er der en dyb oc dali der
neden for; strax der huos er en liden søe norost.fra. Borberg
sogn ligger bode i Hierom herritt och Ginding herrit; den
øster part halffdielen er vdj Gindingherritt. Der vdi er 4 sma
oc liden byer, 1 Høgager, 2 Skalfue, 3 Tinckerdall, 4 Traberg,
oc er ved 3 gaarde i huer bye; den anden halffpart oc vesler
dieli ligger i Hierom herritt oc er 2 liden byer vdi, den forste
Borberg bye er 3 gaarde vdj medt nogen ringe bole oc verstedt,
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den anden bye heder Huam, er ungefyer 6 liden gaarde vdj.
De fornemesle gaarde i denne sogn oc byer er først Æbelholt,
huor sal. Jacob Rostrup nogen tiidt haffuer holt hus, den 2
er Stuorhessel, som sal. Niels Kaas oc fru Doritte Munck
haffuer nogen liidtboitt, siden Risom, Huamgaard, Bisgaard, Borberggaard, Hiegaard, Holmgaard, huor der ligger ocsa en liden søe
vidt, Damgaard, Bisgaard, Muncksgaard, Keilsmarck, Bucdall;
disse er di fornemeste foruden nogle ringere oc bole; dale mitt
i sognen er 2: Torskdal vesten kierck, huor vdi løber en beck
neder i Lemfyffuer, den anden Brantberg dail; till vdsiden øster i
sognen i heden er 2 dale, kaliis Somerdall oc Kuordall. Høye
er mange smaa, bode mitt i sognen savell som til vdsiden i
heden, dog ingen synderlig naffnkundigh eller nogitt anliquitet
huos att tegne, vden nogle iblant er opgraffuit oc omplouilt
oc er funden i nogle leergryder medt been oc aske udi, som
sigis att vere meniske been oc aske, som di i gamel och for
dom tiidt lod brinde di dødis legomer oc satte dett siden i disse høye,
førind di fick kiercker oc kierckegaarder at begraffue vdi.
Rye sogn er en liden sogn, anex til Borberg, ligger vdj
Gindingherril, huor vdj er en hergaard noruest fra kiercken,
heder Ryehaffue, huor velbiurdige fru Anne Lycke holder hus,
oc ligger i en liden skoff trint omkring gaarden. Westen for
en miil vegs ligger Wolstrup i Hierom sogn, som velbiurdige
Axel Juli haffuer sin residens, norden till en miill fra ligger
den hoffgaard Langtind ved Lemfyffuer i Eising sogn, øster fra
en miil ligger den hergaardt Slubbergaard i Søvel sogn, oc er
der nogitt ringe skoff strax østen Ryehaffue, hører till Langtind
1 Eising sogn liggendis. Fornemisle gaarde der udj er Wexgaard, Jedsköff, Rolund, Synderskoff, Kierckbygaard, Østerskoff,
Huolbeck, Neder oc Offuer Bøg. Byer er 2: Stendis, som er
2 gaarde i oc nogle smaa boler, den anden. Feld, er 3 liden
gaarde udj. I sognen er 2 daler, en ligger synden Ryehaffue,
den anden kaliis Huolbeck dali, ligger vid Huolebeck; til
udsiden øster i sognen i heden ligger nogle høye i heden
kaliis Stendis høye, er icke natlnkundig eller nogitt synderligt
att betegne huos.
1 Holstebro oc Moberg findes ingen rune-bogstaffuer.
Igennem Holstebrow bye løbber en stor aae , som deler byen
i luende parter, offuer huilcken er ocsaa en stor brow. Til
2*
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samme aae løbber en liden aae fra synden, kaldes Vegen aae,
och norden till løbber en beck, kaldes Leegaard beck. Huad
Moberg sogn vedkommer, udi den findes dette effterskreffne:
en eniste gaard ved naffn Leegaard, omkring den løbber en
liden beck, kaldes Leegaard beck. En liden bye ved naffn
Sønderlund. En liden gaard kaldes Norlund. Moberg bye.
Moberg kircke, en gaard ved naffn Seerkier. En anden gaard
ret hos‘ kaldes Gardhøye (enten gaarden haffuer sin naffn aff
nogle hdje, der ligger ved gaarden, eller gaarden haffuer sin
naffn aff højene, ved jeg icke). En liden bye ved naffn
Dellerup. En stor gaard kaldes Døse. Noch en gaard ved
naffn Frøick, omkring den løbher (sønden till) den store aae,
som løbber igennem Holstebrow. Huad hoje anlanger i Moberg
sogn, daa ere der vel! adskillige, smaa och store, dog ingen
som haffuer synderlig naffn, uden en høj, som ligger paa
Moberg marck, kaldes Guldhoj.
Ginding herritt.

S aae 11 kiercke er hoffuet kiercke udi Ginding herret oc
kaldis fierdingskiercke, haffver en høy spitz taarn och ellers
er kiercken i sig sielff en megitt fast mur aff iddell bugne
steenne. Gamle monumenter findis her i kiercken ingenn,
huerckenn med ruenbogstafver eller i andre maader, uden
allenniste alter thafflenn, som ehr altt sammitt aff messing
s[l]aaett paa træ och forgylditt, fattendis adskiellige trycktte
billeder samptt med mange christall steenne ziritt och bepryditt,
saamene saatt paa røtt, huitt, blott och grøntt farve. Bemeltte
billeder ehere de Trinitate, de Deo, de Christo, de Spiritu
Sancto, de conceptione Christi, de nativitate, de crucifixione,
de morte etc., imo de apostolis etaliis sanctis. Søer: Skallesøe, Skaannesøe och Eggersøe. Saaellbye: høye paa Saaellmarck: Raaehøy, Hommellhøy, Skallehøye, Thorhøy, Pindhøy,
med andre smaae høye, som icke haffver naffne.
Bierge:
Giellberge, Essingbierge (vdi denne bierg sigis aff nogle
gamble folck att skall være hørtt nogenn klinckende liud och
klang undertiden), Sandsback, Tranback, Aggisbierge; disse 3
findis vdi Vonig heede, liggendis nordenn for sognene. Enn
dail kaldis Dronnings dali. En beck løbber her igiennem
byenn, begyndis aff øster aff en lidenn eeng, kaldis Raaeeng,
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och løbber i vester vdi Limfiurden. 2. Aall, en bye; høye:
Blaxhøy, Thuehøy; becke: Aalbeck. 3. Aggerbeck, en bye;
høye: Marckskiellhøy; becke: Aggerbeck. 4. Svenstrup, en
bye; Østen Svenstrup howgaard findis en stor trind høy, kaldis
Howgaardt wold. Bierge: Komback, Ennebærback.
Becke:
Svenstrup beck, Howgaardbeck. 5. Hasselholtt, en bye; bierge:
Møllbierge. 6. Norbiertte, en bye; becke: Synderskovbeck. 7.
Synderbiertte, en bye, her findes inted synderligtt. Ennistegaarde: 1. Winderup. Westen for Winderup ligger en gammell
wold; aaer: Winderup aae. 2. Windeløff, her findis inted
synderligtt. 3. Wester Skowlending, her findis inted synder
ligtt. 4. Øster Skowlending, her findis inted synderligtt. 5.
Nold, becke: Dausensbeck, Stampgrob. 6. Buskow, becke:
Graabeck. 7. Wbitzøe, bierge: Thyckildsbierge, becke: Raaehaubeck. 8. Søffvelsted, her findis inted synderligtt.
Eising sogn. Mitt udi sognet ligger kircken. Denne
kircke hafluer fem huellinger paa nørsiden og en paa synderside eller kaarskiercken, som det kaldis almindelig, oc er met
torn. Paa dend syndre side paa kircken findis en firehiørnede
steen indsalt i muren med nogle latins bogstaffue paa, som
mesteparten ere ukiendelige.
Er udi same Eising sogn fire
byer, som kaldis Eising, Jegebierig, Gieddiid, Raaste. Dernest
nie enistedgaarde, som ere Møggcltueed, Thyndeeg, Hellegaarde,
Remme, Dlfftunge, Lundgaard, Elbrønde, Raffnholtt, Kiellerup.
Findis ochsaa i same sogn en herregaard, kaldis Langtind,
moxen synderst i sognet beliggendis. Till same gaard nordoest fra ligger en liden skoff eller lund, kaldis Haffuelund.
Ligger ochsaa i same sogn 26 høye: Paa Eising marck er
siuff høye, kaldis: Hillershøy, Tophøy, Marhøy, noch thuende
høye kaldis Wolshøye, Arnehøy och Sandilshøy.
Paa Jegebierigmarck sex høye: Skaarhøy, Smørhøy, Temhøy, Gratzenhøy, Dyrehøy och Raffnshøy. Paa Gieddiid marck toe høye:
Kløffuenhøy Och Gammelbiergehøy. Paa Raaste march: Toehøye, Brunhøy och Ellemhøy. Paa Raffnholt marck en høy
kaldis Hestehøy. Paa Møggeltueed marck toe høye: Storhoy
och Tuillingshøy. Paa Tyndeegmarck en høy, kaldis Tyndeegshøy. Paa Kiellerup marck toe høye, Kløffuenhøy och Damhøy.
Noch udj Eising heede findis tre høye: Jegerhøy, Tranehøy
och Muosehøy. Er her foruden tuende store backer mod
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fiorden vester i sognet, kaldis Lundklanch och Torrendalsback.
Synderside paa same sogn løbber en aae, kaldis Hellegaapds
aae, och vid Langtind løbber och en liden aae vd i fiorden,
kaldis Langtind aae. Paa westerside sognet ligger Limfiord.
Paa den nørside ligger et vand, som kaldis Viggen och løbber
i fiorden, schiller Harsøsell och Salling ad och gaar hart ad
saa langt i øster, som sognet er stort och langt østerpaa. Paa
dend østre side sognet ligger heeden, kaldis Eisingheede.
Æstuad sogn. Østen norden fra kiercken liger Æstuadgaardt. Østen fra Æstuadgaardt udi Æstuadgaards engi liger
en bierge, kaliis Bilsbiere. Udi Æstuadgaards marck liger tho
høye, kaliis Raffshøye, norden fra Raffshøye liger 3 høye
kaliis Gunderhøye. En biere kallis Ryggelsbiere, østen fra
biergit liger nogle backer oc dale, som icke hafl’ue naffn.
Norden fra Æstuadgaardt oc Æstuadgaards marck ligger 3
gaarde, kallis Hisselbiere, norden fra Hisselbiere liger en liden
skoffw, kallis Hisselbiere skoffu. Norvest fra Hisselbiere liger
en gaard, kallis Lundhiede. Norden fra gaarden ligger en
liden aae, kallis Lundaae oc en vadsted der offuer, kallis
Lundwaad. Sudost fra Lundhiede ligger en høye, kallis Hundhøye. Sudvest fra Lundhiede liger en gaard, kallis Øster
Lygaardt. Norden gaarden liger en kiær oc udi kieren ligger
en holm, kallis Reffveholm. Norvest fra Æstuad kircke ligger
en stor bye, kallis Kisom, oc paa samme byemarck findis høye
oc dale disse efterskrefne: Sædhøye, Mirnilshøye. Norden
fra Kisom en dus, kallis Dueredus, oc derpaa liger 3 høye.
En dail kallis Abelgaardsdale, en stor bagh oc dall. Norvest
fra Kisom liger en holm, kaliis Aasholm, derpaa liger 3 smaa
høye. Sudwest fra Kisom liger en høye, kallis Deggerhøye,
paa Kisom heede vesten fra byen liger 2 smaa høye. Sudvest
fra Kisom mod Fløndersøe liger en dall, kallis Cannisdall.
Æstuad bye. Norden fra kircken oc byen liger en stor høye,
kallis Æstuadt høye. Æstuadvaad liger strax sønden til byen.
Vesten fra byen liger en høye, kallis Stienhøye. Østen fra
Æstuad bye liger 2 biere, den ene kallis Oxelbiere, den anden
Meelbiere. Sudost fra byen en dall, kallis Pugdall. Sønden
fra Æstuadbye paa marcken liger 2 høye, kallis Wllhyøe, den
anden Capimose høye. Sønden fra Æstuad kircke liger en
mølle, kallis Fløndersøe mølle. Vesten fra møllen liger en
stor søe, kommer aff sønden oc vesten; vandit aff denne søe
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haftver mølien sin gang, Jøber øster paa udi en liden søe,
kaliis Fløe søe, oc samme liden søe løber i en stor aae,
kommer langt fra aff sønden, løber østen om Æstuadgaardt oc
nørpaa østen om Skyw slott oc vdi fyffueren. En gaard sønden
fra møllen kaliis Smolerup, sønden fra gaarden paa marcken
liger 2 smaa, kallis Smolerup høye. Østen sønden fra Smolerup
liger en gaard, kallis Nihilbore; østen fra gaarden liger en
biere, kaliis Brunbiere. Norden fra gaarden liger en søe,
kallis Nihilbore søe. Sønden fra Nihilbore ligger en bye, kallis
Bersbye. Norden fra byen liger en høye, kallis Laabiere høye,
østen fra byen en vaadt, kallis Bersvaad, kommer aff sønden
en liden strøm, løber nør oc øster paa udi den store aae, som
til forn er antegnet. Sudost fra Bers liger en gaard, kallis
Bersholm; norden oc østen fra gaarden liger 3 høye, kallis
Bugisæds høye. Østen fra Bersholm liger 3 høye, kallis Vormhøye. Westen fra Bersholm liger en gaard, kallis Damgaardt,
paa samme gaards marck liger 2 høye, kallis Damgaards høye.
Norvest fra Damgaardt liger en buoli, kallis Totum; vesten
sønden fra Totum liger en høye, kallis Raarygelshøye. Norost
fra Totum liger en biere kallis Aarbiere. Norden fra Totum
liger Fløndersøe, som tilfornn er antegnet, nogle backer oc
dale udmet søen, som icke haffuer naffn.
Rønbiere sogn. Norost fra Rønbiere kircke liger en
buoli, kallis Riisgaardsted. Westen fra ligger 2 gaarde. kallis
Sønderbye; sønden fra forskrefne buoli oc gaarde liger Flønder
søe, som i Æstuad sogn er antegnet. Sønden fra Rønbiere
kircke liger en gaard, kallis Primdall. Sønden fra Primdall
ligger en stor indkast heede, ligger til Æstuadgaardt. Sønden
udi forskrefne heede ligger en liden søe, kallis Morcksøe, oc
en tyck kratt runden om søen. Sønden fra denne heede ligger
en liden holm (er omflott), kallis Gaardholm. Norvest fra
denne indkast heede ligger en weilsted, kallis Saandveill.
Westen fra Rønbiere kircke ligger en bye, kallis Rønbierebye.
Vesten fra byen ligger en stor moratz oc mose, begyndis ved
Sandweill oc sirecker sig nør paa. Vesten fra denne moratz
udi heeden lige 3 smaa søer, kallis Staffnsøe, Meelsøe oc
Skiørsøe. Østen fra Rønbiere liger en dali, kallis Støffndall,
oc en høye, kallis Støffndalshøye. Norvest fra Rønbiere ligger
en gaard, kallis Nørkiar.
Norvest fra gaarden ligger en søe
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kaliis Narsøe. Westen fra Nørkiar liger en back, kaliis Oxelbiere back. Westen fra Rønbiere kircke ligger en dail, kallis
Dybdall, noch høye, kallis Arhøye, Kløffuenhøye oc Broerhøye.
Norden fra Rønbiere kircke liger 2 høye, kallis Engsagerhøye
oc Leergraffshøye. Norost fra Rønbiere kircke liger en gaard
oc 2 buoli, kallis Veilgaardt. Vesten fra Weilgaardt liger en
biere, kallis Trudbiere. Norden fra Veilgaardt liger en buoli,
kallis Hueinhuoll; vesten for buolien ligger en back, kallis
Brendtback. Norvest fra Hueinhuoll liger en veilstedt, kallis
Rønbiere veil. Norost fra Veilgaardt liger en gaard, kallis
Vesterlygaardt. Norden fra Westerlygaardt, som oc norden
for all Rønbiere sogn oc norden Æstuadt sogn liger en kiær
oc moratz, som giør skilsmis imellom Riber stifft oc Viborg
stifft. Østen fra Rønbiere kircke ligger 2 høye, kallis Stienhøye oc Taalshøye.
Søffuell sogn. Her er et grundrids af sognet. Derpaa
betegnes den del af sognet, der er osten for Stubbergaards so
som Trandum sogn. Deri: Rockbeck, en gaard, norden derfor
Brendhøy, Rockbeck høy. Haal, en boell. Mollgaard. Skelddal.
Trandum bye, norden derfor: Trehoy, Skeldhøy, Ronhoy.
Duholm, en gaard. Trandum kirchgaard, norden derfor: Kirckegaards høy, Raffnhøy, Skythøy, Esphey, begge Baffntofft høy,
begge Steenhoy, Rendhøy, Glarhøy. Mogenstrup bye, norden
derfor: Tinghøy, Suendsdallhøy, Wedelhoy, Oxellhøy, Allgierdhøye, Hiordhøy, Lochehøye. Korstofft en gaard, Sebstrup bye,
sønden og vesten derfor: Nör og Sønder Sandhoy, Stoerhøy,
Ronhøy, Huelshøye. Steenholm, en gaard. Heedehus. Stordybdail. Den vestlige del af Trandum sogn optages af Hiellum
heede. Nær ved søen er Tordall, Trandom Skoffbye, Pallum
søe. Sonden oc Vesten for Stubbergaards sø: Heck boliger.
Biornkiær, en gaard. Moesgaard, en boell. Sønder moll, Herup, en gaard. Mundberg, to gaard, Kockborg boliger, Sommerdaall, Gundervp, en gaard. Vesten derfor høyene*. Sonderlyck, Tre, Helledals, Risi, Reffs, Brend, Salls, Bred,
Jedoss(f) hoye oc Helledals back.
Deellby, vesten derfor
Junckers oc Goewilligshøy. Blarkier, to gaard; vesten derfor
Kirckehøy oc Sorthøye. Nautrup, en by, vesten derfor Worumdallshøy. Heegaard, en by, norden derfor Bederholm oc Leerpøthøy, Rettdalls, Suenshøy, Aanhøy, Hylddall. Skobye, østen
derfor: Hiertershøy, Reffshøy, Sundshøye, Brandshøy. Skoven
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Sønderskoff. Holum Kierregaard, Stubbergaard, Gieffenskoff,
Soffelby, norden derfor Kiergaardshøy. Linholt, en gaard,
norden derfor Møgelkier, en liden skoff. Seerne: Ladgaards
see, Helle see. Roe, en gaard, Oxholt, en bolig, norden derfor:
Leerpøthey, Maskellhey og Grenddall. Hiellum møll, Søgaard,
Jartrup, en by, derved Skalle see. Bold see, Fiender see.
„Sewel sogn udi Ginding herret er en bierck oc suarer
altsammen till Stubbergaard, tho gaarde oc tho boele undenthagen.
Stubb&rgaard i gammell thid waar it jomfru closter oc daa waar
det kaldet Stubber closter; siden haffuer salig Jffuer Juli forhuerffuet hos Kong Mait, att Trandum kircke maatte nedbrydis
oc sognefolckene at søge Soweit kircke, som oc skeet er.“
Hadderup kircke er en tornkircke, leger westen oc
nordiste uti sognet, udi huilcken ingen antiqviteter findis.
Lidet norden fra kircken leger en brouff som kaldis Hagbrouff,
offuer aaen, som løber nør frem for Skyffue oc endes i fiuren.
Strax ved broen leger en gaard, heder Løgwiig, som er en
giestegaard møtt mellom Wiborg oc Holstebrouff. Østen faar
en mølle, kaldis Hagbrouff mølle oc en boell hos
Wed
kircken leger en liden bye oc østen fra kircken en gaard
Hadderiis wed en aa?, som kaldis Hadderiis aae. Norden fra,
østen Hagbrouff mølle wed den store aae, som skiller Fiendtzherret oc Gindingherrit ad, leger en gaard, heder Ormstrup.
Østen faar en liden beck, kaliis Høsbeck, kommer neder fra
en bye, kaldis Høstrup. Indnu østen faar leger en gaardt,
heder Farbeck, oc mellom disse thuinne er en waadsted offner
aaen, kaldis Resenfele. Wed Faarbeck løber en liden beck,
heder Faarbeck waad. Nest østen till Faarbeck leger en gaard,
heder Huolbeck, alt met oen, oc en mølle hos paa en liden
beck, som kommer synder ned fra tho gaarde, heder Jeggelundt. Synder oc øster fra leger tho gaarde, heder Hessellund. Synder oc Øster fra er en waadsted offuer oen, som i
gammell dage waar en brouff, som kallédis Karupbrouff, oc er'
nu undertiden vanskelig oc besuerlig der offuer at komme.
Øster lenger wed aaen offuer en liden beck, heder Beckhoe,
leger en gaard, heder Kiølwraa, oc er det tho miiile i østen fra
kircken. Indnu øster lenger leger en gaard, heder Nederure,
derfra øster bedre en boell, heder Offuerure, oc er det 21/«
mili fra kircken. Synder oc wester her fra leger en stor hede,
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heder Kragsøehede. Søen i sig siell er trind, icke møget stor,
fisk der udi ere huide, de største som helt, de andre mindre
som sield, er en seer slags fisk, smager lige som smelt, P/2
mill fra kircken. Westen herfra leger en gaard en halff miell
vegs, Groflue, wed en beck, kaldis Groffue beck, en stor miell
synden oc østen fra kircken. Synder fra leger øster enden aff
Simellkier, som løber i vester, er met ris oc krat, huor udi
gammell dage thogis malm at weide jern aff. Wed denne
öster ende leger tho store berge, kaldis Skindisberge, oc
synden oc østen fra en liden søe, kaldis Bylskouffsøø. Westen
fra Groflue leger en gaard wed en beck, heder Grosaand,
nordenfra wed samme beck leger en gaard Bastlundt. Wester
fra er en boell, heder Gindeskouff, wed en beck, oc en liden
jeggikrat derhos, oc mienis Ginding herret her aff at haffue sin
naffn, oc kaliis becken Gindeskouffbeck. Synderfra op met
forskrefne beck, som daa kaldis Westorpbeck, leger tho gaarde
wed becken, heder Westorp, oc synden fra leger Simmelkier
oc en wadsted offuer, heder Dragskouffwaad. Wester fra leger
tho gaarde, heder Offuerfeldborg, wed en beck, heder Feldborgbeck, synderfra er en vaadsted offuer Simmelkier, kaldis
Hemmingsfele, oc er forskrefne kier wdi sig sielff en mill lang
oc er skielsmis mellom Hadderup sogn oc Hammerum herret,
oc er den alt met riis oc moratz. Norden fra Offuerfeldborg
leger Nederfeldborg, en liden bye met nogen boele oc ned met
becken. Østen fore leger Staulund, en gaard, wed en aae,
kalidis Staulund aae. Westen fra kircken leger en kier kaldis
Biørnkier kier, som er skiell mellom Hadderup sogn oc Søwell
sogn, oc haffuer samme kier sin begyndelse wed en liden søø,
heder Breckaggersøe. Norden fra wed kierenden en liden
waadsted, kaldis Raffuenswaad, norden fra en liden boell ved
becken, som kaldis Wøutrup beck, boelen heder Wøutrup.
Norden fra en wadsted, heder Rønwaad, siden løber denne
beck neder i Storaaen, som kommer fra Hagbroo. Høye vdi
forskrefne sogn, oc dale: Hadderup marck: Hagbrohøy, Jaffnhøy,
Søehøye, Queldall, Stendal). Hadderiis marck: Baffuenhøy,
Pugedall oc Pugedalshøye. Høstrup marck: Høgshøy, Riishøy.
Faarbeck bymarck: Tranrøgell, Tornhøy. Udi Jeggelund marck
leger en liden søe, heder Dunsøø. Kiølwraa marck: Troldall
oc Trolddallhøye. Gindeskouffhøye, som leger inden i kratten
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wed Gindeskouff. Feldborg marck: Puekhøy, Mølhøy. Staulund marck : Ulhøy.
Borring sogn. Efftersom øffuerighed begierer att vyde,
buor den daaell Danneluml maae ligge, saa findis hun icke
her udi Borring sogn, icke heller er her nogen anden navn
kundig dale her udi sognen. Her findis vell mange smaa høe,
men dog ingen ved hvad de kaldis. Hvad søer och aaer sig
belanger, daa er her ingen aff dennem; jaa skove haffuer vi
en, som heder Guldfarhovedskov. Anden antiquiteter findes
her ingen aff, som er værd att skriffue om.
Uldborg herrit.

Vinding sogn er then østerste sogen i (Jldborg herritt
met bierge trint omkring och grendtzer indtill Avlum sogen i
Hammerum herrit paa then øster side, till Omme sogen i Hind
herritjpaa then sønder side, till Vind sogen paa then vester
side, till Felding och Tuiis sogne paa then nordest side. Och
er Vinding chircke en taarn chircke liggendis ungefærdt møtt
i sognen, och er der en liden aae østen for chircken, som
haffuer sin udspryng aff tuende smaabeche, then ene som
kommer aff sudvest och kaldis Lundbech, fordi hun haffuer sin
udspryng aff en vildkilde strax sønden for en enstedgaard,
kaldis Lund; then anden kommer aff sudost och kaldis Vogenstrup bech, fordi hun haffuer sin udspryng aff en vildkilde
strax østen thill en bye, som kaldis Vogenstrup, huilcke tuende
beche der ganger i hinanden nogett sønnen for Vinding
chirche och flyder siden nør paa thill Holstebrov. Øster i
sognen ligger der en stor bierg, som kaldis Møgelbierg. Sønder
i sognen ligger der en høy, som kaldis Præstbierghøy, och en
stor stiendynge huos, som kaldis Stiendøs, och strax sønden
for samme høy ligger en liden bech, som kaldis Præstbierg
vaaed, som flyder vesterpaa och skiller Vinding och Omme
sogne fra huer andre. Vester i sognen ligger der 3 høye,
som kaldis Vinding høye, och strax østen for en stor daell,
som kaldis Skavdale. Byer findis der icke uden 2 smaae, then
ene som kaldis Suenstrup och ligger norden for Vinding
chirche, then anden kaldis Vogenstrup och ligger sønden for
Vinding chirche. Ensted gaarde, som findis østen Vinding
chirche: Tuusholt. Horslund, Haell, Vejvod, Hiegaard, Paagagger.
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Sønden ved chirchen: Hundkier, Reffuing, Kleinstrup, Lund,
Tyrgaard. Vesten en som kaldis Remskov.
Vind sogen grendtzer ind till Uldborg sogen paa then
vester side, till Torsted sogen paa then sønder side, till Idom
sogen paa then nør side och till Vinding sogen paa then øster
side, och er en gandske ringe sogen med en liden koldet
chircke, och findis der iche uden tuende smaa byer, then ene
kaldis Vindbye och ligger nogett østen for Vind chirche, then
anden kaldis Rojkier och ligger norden fra Vind chirche.
Sønden Vind chirche løbber en liden aae i vester, som kaldis
Fogelkier aae, och norden ved samme aae ligger en liden
kratt, som sal. velb. Peder Gyldenstierne thill Thim lod ind
kaste och kaldis Hardtlund, och nogett vester derfra sønden
aaen ligger en liden kratt, som kaldis Alfarriis, och der vesten
for ligger der tuende ensted gaarde (imellom nogen sand
bacher och klitter), then ene kaldis Troldtofft, then anden
kaldis Strosøe, fordi der ligger en liden søe ved then der
norden for; ved forskrefne aae ligger der en gaard, som kaldis
Sandfærd for den suare sandlob der er thill aff forskrefne
klitter. Der vesten for ligger en gaard , kaldis Blaabierg.
Allernordeste i sognen findis der 2 gaarde tilhobe, som kaldis
Vindgab, sønden till Vind chirche ligger der en gaard, østen
till chirchen ligger der en gaard, kaldis Skovgaard, och en
gaard, som kaldis Gammelvind.
Vdi Uld borg sognn ere 2 herregaarde, haffuer begge
it naffnn Vosborg, som fiorden grentzer vesten ind paa. Ved
fiorsiden en enistegaard, heder Vestertang, derhos ligger strax
en bye, heder Kytterup. Item en liden bye, heder Kirckeby,
som kierken ligger strax østen indtil. Synden kirken en bye,
heder Sønderkier, der mellom 2 enistegaarde, heder Holm oc
Veilstrup. Østen kirken ligger præstgaarden, er strax hos en
gaard, heder. Buybierg, strax østen for en liden bye, heder
Dystrup, oc allerøsterst en liden bye, heder Lystlund. Norden
derfra en liden bye, heder Viom oc Lilelund, der mellom en
enistegaard, heder Nørtangh. Lidet der nørfra løber en stor
aae ind aff fiorden giennom sognen giennom Rosted oc Idom
sogner, saavelsom giennom Holstebrov, en stor brov ligger
offuer, heder Skerumbroffv.
Udi Rosted sognn en liden herregaard, heder Stennum-
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gaard. En liden bye hos, heder Lildstennum oc Knudsig. En
enisted gaard, heder Øgelstrup. Item Gammelslennum, Holdal.
Strax ved kircken en gaard, heder Mosgaard, der sønden
omkring løber en aae, kommer aff østen oc løber i vesten,
heder Rostedaae. Østen for enistegaarde Blesbierg, GammelRosted. lluad høje belanger i denne sogn, findis vel smaa
høje, dog ingen som haffue synderlige naffn, vden en heder
Femhøj, oc en heder Helhøj, liggendis udi heden.
I Husby sogn ligger 2 hyffue norden i sognen och ingen
skoffue. Och er Husby kircke den alleruesterst her ved haffsiden, och er der en spiir paa tornett, huoraff de der seiler
haffuer stor kundskab i søen.
1 Ni s som sogn er inthet synderligtl all skriflue om. En
herregaard ved naffn Vdstrup liger nordost i sognen ved
fyffuersiden, och liger Torskminde norduest i forskrefne sogn,
huor de liger thil fiskende om someren. Videre veed ieg icke
att skriflue.
Stabye sogn. Effler gamle folckis beretning skal Stabye
sognkircke haffue verit den skønniste landsbye kircke en stund
i fordum tid, som i denne egn kund være at finde, for dend
herlige oc anseenlige bygning da paa hende vaar, dog den nu
er gandske meget brøstfeldig oc forfalden, eftersom der paa
hendis bygning intet er bleffven anvend i mange aar. Oc er
der it lidet capeil (som bønderne kalder en sangers) sat thil
samme kircke, som sigis at være giffven dertil aff en konge
$øn i Engeland, som skal hafve lid skibbrud i Vestersøen oc
skal være ankommen i land for Nissum, huor hannem bleff
megen fortræd bevist oc derfor forføyet sig thil næste sogn
Stabye, hvor hannem bevistis ald ære oc got, oc til tacknemmelighed derfor skal haffve giffvet forskrefne capel thil deris
sognkircke, som icke uden stor bekostning er bleffven opsat,
som det endnu er at eracte aff de merckelige oc konstige
huggen steen derudi er, oc som er vinduer udi. En deel her
i forskrefne sogn siger, at en fattig dreng, som vaar fød oc
gick omkring her i sogn oc bad om sit brød i Guds naffn,
skal omsider være kommen thil Engeland oc kommen thil
saadan stor formue oc rigdom, at hånd skal haffue skichet
disse konstige udhuggen steen her til landet, oc ladet denne
capeli paa sin eigen bekostning opsette thil sin sognkircke, oc
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thil en amindelse om sin førige armod oc betleri haffuer ladet
noget udhugge i en part afT steenene, som er udi stycker brøds
oc fiskis lignelser, som hannem udi sin barndom meddeellis,
der hand gick oc bad om sin føde hos got folck; hvilcken aff
disse 2 beretninger skal staa fast, er ubevist. Hvad sig anbelanger det spøgelse, som her sigis aff udi forskrefne Stabye
kiercke att skal hafve brugt adskillig aberij i min sal. formands
faders thid, siunis vel unødigt viidtløfftig om at melde. Herregaarde i Stabye sogn er Pallisbierg, welb. frue Anne Munckis
gaard. Eenbygget gaarde ere 3, nemlig Svensholm, Brunbierg
oc Stabye Kiærgaard. Byer ere 2 som er Nør Stabye oc
Sønderbye.
Idom sogn. Her er kun et grundrids, derpaa'. Burlund
1 g, Kieldall 2 g. Estrup 4 g, Strostrup 3 g, Nørgaardt 1 g,
Østerlund 2 g, Idomlundt 2 g , Nibsborg 1 g , Hiede 5 g,
Synderbeck 1 g, Kierckebye 1 g, Iffue 3 g, Nagstrup I g,
sydvest derfor 2 Baunlwye, Idom præstegaard, Ved Leed, 1 bol,
Degenboell, vesten for kirken Soelkiær mose, sydvest for kirken
4 Storliøye, sønden for kircken Raunhøy, Ormstrup 1 g, Høgsberg
1 g, Hestberg 1 g, Simenstrup 1 g, Melback 1 g, Tamstrup 1 g.
Vandløb: Kirckebeck, Kirckeaae, Grydaae.
Themmering sogen leger udi (Jlborg herrit. Først en
gaard Thipheede, huor der findis først en aa, som kaldis
Abilaa, en beck som kaldis Therckelsbeck, en bierg som kaldis
Kragbierg, en anden Langmosbierg, Thredingbierg, Skiøderiis
bierg och dali, Stackemosbierg, Skyehye, Threhye, Sk . . dail,
Skiøderiis bye, en lund kaldis Bianispild lund, och saa Icke
andett uden en dail, kaldis Byrgedall. Nock Birckmose, huor der
findis først bierge, en kaldis Steenmose bierge, en kaldis
Skusbierg, Røenmosbierg, tliømosbierg, Brabierg som mand
hører att der banckis udi, Threhye och Steenmosbech, och
saa icke andet. Noch Najbierg, huor der findis først Pughye,
K . . hye, Kanhye, Ungkarlbierg, och saa icke mere. Noch
Felbierg, huor der findis tho becke, en kaldis Synderbeck och
den anden Felbierg beck, och saa icke mere. Noch Biergegaard, huor der findis en bierge, som kaldis Thudbierg, och
saa inthett andett. Noch Kirckgaard, Mosgaard och Ris, huor
der findis inthett uden en beck, som kaldis Bølsvad. Noch
Grimstrup, huor der findis en bierge som kaldis Gilbierg,
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Gilbierg dal, Gilbierg beck, och en rivier, huor der er en
mølle och saa intett andett. Noch Thrøstrup, huor der findis
en bierg som kaldis Stojbierg och Stojbierg lund, Huashye,
Troelsis vold, Røffuerslolle, huor der er en vandspring. Noch
Riishye, noch ochsaa en anden vandspring, noch Trolhye,
Thorashye, och saa en liden beck, som kaldis Røerbeck, och
saa inthctt mere. Noch Mølthrup, som er en adelsgaard, huor
der findis norden for en mose med adskellig rivier och vand
spring, och saa icke andett. Kiercken aff de gamle er kalditt
Sanct Trab, och findis der paa kierckegaard en stoer hye, som
er omsaatt med nogle store Steen.
Wilbierg sogen, aff huilken en part er [udi Hammerum]
herritt och en part udi Ulborg herritt. Først udi Hammerum
herritt en gaard Merild, huor der findis 3 hye, som kaldis
Vesterheehye, 2 som kaldis Langaggerhye, och nogett som
kaldis Skauvellkier vold med sine graffve, och saa inttett mere,
entten rivier, dale eller vandspryng. Noch Essingkier, huor
der er icke entten hye, dale, rivier eller vandspring. Noch
Helleskov och Pudall, som der icke heller findis nogett aff
sligt. Noch Burgaard, en hye, som kaldis Thrutshye, och saa
inttett andett. Noch Aagaard , som legger ved en stoer aa,
och findis en hye som kaldis Vinghye, och saa inlett andett
Noch Præslgaard, som kaldis Kroxgaard, thi den legger udi
en krog ved en aa och en beck. Noch Liusgaard, huor der
findis inlett uden tho becke, den ene kaldis Lille beck och
den anden Vombeck. Noch den part som er udi Ulborg
herrett. Een gaard, Rodinglund, huor vesten och norden fra
findis 10 hye, som kaldis ochsaa Thihye, och saa inthett mere.
Noch Nordenbierg, huor der findis en hye, som kaldis Hansis
hye, och der norden fra nogle rivier och morrasser, och saa
icke andett. Noch Aalsbierg, huor der findis en liden vand
spring och inthett mere. Noch Thusing, huor der er en liden
beck och inthett andett. Noch Roding, huor der findis en
hye, som kaldis Marquorhye och en som kaldis Buskhye, en
beck kaldis Thraenkier beck och en aa som kaldis Skiølarst.
Kiercken aff de gamle er kaldett sancti Gaig hoffuett, och saa
er der mig inthett mere vitterligt.
Mad um sogn fattes.
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Hindherrett

er det fierde oc yderste herredt til sudvest i Bøuling læn oc
ligger imellom Uldborg herret norden fraa oc Bøllingherret i
Lundenes len sudost fraa, sluttis paa den søndre oc vestre
siide ved Vesterhaffvet. I samme herret findis 12 sognekircker:
Ringkiøbing med sin annex Rindom, Gammelsogn oc Nysogn
paa Sønderholm, Hie som er fierdings kirken oc ligger som
in ccntro eller midt i herredet oc haffuer ved siden Hind
herreds ting, Stadel, udi huilket sogn Stadeløe ligger, Veirsø,
Thiim, cuius delineatio desideratur, frustra nempe ejus antistes
aliqvoties compellatus, Torsted, Omme, Hour, Velling. Det
fornemste, som kand vere om it huert sogn att sige findes
ordentlig i deris beskriiffuelse.
Ringkiøbing ligger til sudvest i herredet oc haffuer paa
den syndre siide den store fior, som igiennem Nyminde kommer
ind aff Vesterhaffvet, paa den vestre siide Holmsland, fra
huilket den skillies med en stor aae, som kaldis Vonaae. Udi
byen er en eniste liiden kirke med en skole, som nylig er
opbygt, mens var dog itt skolehus tilforn, mens forfalden.
Kand vere ungeferd it hundrede borgere i byen, mesteu aff
saare ringe formue. Antiqviteter ere icke for haanden uden
en høi, som ligger ved en pas 2 stadia udi sudost fraa byen
oc kaldis Kongenshøi, synis att vere giort med handom oc er
kugelrund. Liidet derfraa ligger en veirmølle. En enstedgaard
ligger til Ringkiøbings kirke en fierdings vei fra byen, kaldis
Hiegaard. Et vedheftet Brev fra Johannes Paludanus, der ogsaa
har skrevet ovenstaaende, dateret 9. Aug. 1639, indeholder:
Reverende et clarissime domine doctor (biskoppen).
Eders
missive , daterit Meirup 4. Augusli er mig først tilhende
kommen 9 ejusdem, huorpaa jeg strax haffver forfaret den
høyes beskaffenhed, som ligger her ved byen oc kaldis Kongens
høy, huis perimeter er 88 passuum, altiludo 26 cubitorum, er
grøn oc med græs bevoxen, oc støder agrene ind derpaa paa
alle siider; haffver endnu den samme figuram som den haffver
hafft afl arrilds tiid, oc ingen lyng som findis nær der hos,
allene haffver der tilforn veret en diet oc vel disponerit maceries omkring som nu mesten deel tiid effter anden er oppløiet
oc bortført. Jeg kand mig ingenlunde imaginere noget syn
derligt der at vere forfalden med de gamle danske kongers
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kroning, huor om her Cantzelers breff lyder, men ellers kand
vel vere mueligt, att en fornemme herre der kand vere begraffuen i fordum, huor om dog ingen her noget grundeligl
veed at berette.
Ri ndom sogn er annexet til Ringkjøbing oc ligger strax
der fraa udi nordost, haffver ungefærd 30 halffue oc heele
gaarde som ligger udi en ring omkring kirken, som ligger paa
det høieste sted paa marken, quasi centrum. Paa kirkegaarden
ligger en smuk liiden bøi, som oc synis med handen att vere
opkast, oc med allehaande urter bevoxen, saare lystig oc smuk.
Oc haffuer en aff forskrefne 30 gaarde i fordum tiid veret en
herregaard, kaldet Rindomgaard.
Synder Holms lands beschriffuelse. Denne land holm
ligger vesten Ringkiøbing. Denne land er omfløt met salt
vand, paa den synder side er en stor fior oc nørsiden ligesaa.
Der er tho kirckesogner: den vester kircke kaldtis i gammel
tid S. Lauristkircke, som nu kaldis Nye sogen. Norden fra
kircken ligger en edel mands gaard, kaldis Siøgaard, noch
endnu norden derfra ligger en omfløt ø, kaldis Hindø, som en
mand boer paa, aff huilcken ø den hele herrith haffuer sit
nafln oc kaldis Hind herrit. Vesten udfra kircken imellem
fiøren oc Vesterhaff ligger Klitland, som Strecker sig ved 4
mile slet til Nymindis indsegling, oc de der boer søger alle
Nye sogen kircke, som kand vere ved 14 gaarde. Gaarde som
er i Nye sogn: Prouistegaard for Harsøssel, oc der boer
presten til begge kircker, Stiengaard, Strede, Juelsgaard, Plogs*
gaard, Siø, Tegelsmid, Brødlund, Synderby er 9 gaarde, Reffklit en stor lang by, Bremose, Bandsby der er sex gaarde udi,
noch Østerbygaard, Kierdgaard, Kirckeby, Gadgaard oc Pugflod.
Udi denne forskrefne Nyesogn findis nogle store høye, en høy
kaldis Kong Brocks høy, Baffuenshøy och S. Catharinæ høy,
de andre haffuer ingen navne. Den anden kircke paa Holm
kaldtis i gammel tid Hellig Kaarsis kircke, som nu kaldis G am
me ls o gn, liggendis øster mod aaeu. Enstedegaarde der udi
er Bolderup, Synderbygaard, Strandgaard, Nygaard, Hiegaard
oc Gammel sogn Prouistegaard, der for uden siff gaarde uden
naffn. Tuende høye, den ene kaldis Kløffthøy, den anden Christe
bonde høy. En deylige fiskeri er omkring den gandske land.
Hie sogens beskriffuelse. Abnlangende Hie kircke da ehr
Danske Samlinger. 2den Række. IV.
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den eh-n meget schien kircke, opbygt aff graa huggen stien
inden och uden; offuen i tornet ehr tuende kammere, ehn paa
den sønder och ehn paa den nøhr siide med schydegabber
udaff, huor paa der sigis ehn frue aff Wolberg ved naffn ild
frue Elle skall undertiden haflue holdet hus, naar hun med sin
hosbond ei kunde foreenis. Der ehr ehn sogen annexeret till
Hie sogn, som kaldis Nue sogn*, huis kircke ehr for mange
aar siden nedbrøtt och udi tuende capelier opbygt till den
sønder siide paa Hie kirche, huor forskrefne Nue sognefolck
indnu haffuer deris stoelstaede, och kaldis Nue kirche. Stæden
med ehn deel grave, huor forskrefne kirche haffuer standen,
findis indnu och kaldis Nue kirchigaard. Her i forskrefne Hie
sogn findis ehn gamel hæhrgaard ved naffn Volberg, som sigis
att haffue sin naffn aff ehn høy liggendis i Wolberg marck,
kaldis Wollerhøye, huor der meenis ehn konge eller kiempe
skall være begraffuen. Er ehndnu ehn gamel hærgaard her i
sognen lige vester fra Hie kiercke, kaldis Aggerschbeck. Ahnlangendis vand eller vandstrømme daa ligger ehn fiur vesten
op till Hie sogn, kaldis Hie fiur. Dernest kommer ehn beck
fra østen och løbber nohrden om Hie sogn till fiuren, kaldis
Eistrup beck, den skiller Hie sogn fra Timb sogn och fra
Torsted sogn. Noch kommer ehn stor aae aff østen fra Hour
sogn och løbber saa gaatt som mit igienem Hie sogn ud till
forskrefne fiur. Item løbber ehn bech ochsaa aff østen sønden
om Hie och norden om Nue, som skiller di to sogner fra huer
andre. Belangende siøer ehre her to liggendis udi hieden
østen i forskrefne Hie sogen, den ehne kaldis Brixsiø, den
anden Ulffsiø. Byer och gaarde ehr, nøhrdost fra kircken ehn
bye, kaldis Huingel, ehn bye sudost fra kircken kaldis Synderbye,
ehn bye nordvest fra kirchen kaldis Holbye, ehn bye i Nue kaldis
Nuebye. Noch ehn bye sønden fra kircken kaldis Hieagger; søn
den udmed Hie aae ligger nogle gaarde, kaldis Lydbech. Nordest
i forskrefne Hie sogen findis 3 gaarde, kaldis Ejstrup. Ellers
findis udi forskrefne tuende sogne nogle smaa gaarde, halffgaarde, boele och gadhus, som vilde vorde for kiedsommelig
for den gode læsere att læse. Hie præstegaard ligger nordvest
huos forskrefne kircke. Udi forskrefne sogn findis adskillige
mange høye, som intet skriffværdigt findis huos att ahntegne.
Stadeli sogn indholder velbiurdige Otte Tottis gaard
Syndervang, liggendis vest sydvest fra kircken. Præstegaarden
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lige østen strax ved kircken. Synden 1 sognen ligger en bye,
hidder Alrum, imellem huilcken och den anden part aff sognen
løber en aae, om huilcken siden skalLmældis. Vesten findis
en liden bye ved naffn Kaalbye, en anden kaldis Høystadell,
endnu en allervesterste, som neffnis Fogelbierg.
Udi sydvest
ligger den lille Stadeløe. Nordvest udi sognen rammer mand
en bye, som kaldis Halkier. Nordiste part aff sognen ind
holder tvende byer, den ene Medelbye, den anden Obstorp.
End ere udi samme sogn tvende eniste gaarde, den ene lig
gendis nordvest fra kircken, ved naffn Kamp, den anden strecker sig imod nordost, i fordum tider kaldit Jens Aads gaard,
men nu Graffuersis gaard. Samme Stadeil sogn haffuer intet notabile eller singulare, uden dette skall regnis derfore, att der kom
mer en aae lige aff øster ned fra Timgaard med en strom,
med en anden løber ned aff nordost och gaar saa udi fioren.
I lige maade findis udi altertablen indsat il firekantit stycke
med atskillige figurer offuerdragit med messing eller kaabber,
siden forgyllit, och haffuer samme billeder runden om sig nogle
latinske vers med muncke bogstaffuer skrefne. Øffuerst paa
samme indlagte stycke læsis dette hexametrum. Qvam cernis
fulvo tabulam splendore nitentem etc. De andre kand icke
udkyndigis, med mindre end listerne bliffucr fralysnet, som
dem skiuler paa siderne, huilcket ocbsaa uden skade skie kand.
Findis och udi samme indsatte plane nogle skinnendis stene
med tvende slags glantz, de brunglantzendis underskreffuit
Carbugulus, de huidglantzendis Sapphirus. Om deraf! kand
samlis nogit, som thill øffrighedens forsætt kand betienne,
giffuer ieg den att udgrunde, som sligt att besee oc dømme om
er betroed.
Veir sø e sogn, ligger udi Hind herredt, fire mile fraa
Hollstebroue, 2 mile fraa Ringhkiøbingh, 5 mile fraa Lemwiigh,
6 mile fraa Struer, haffuer ingen annexe. Udi dette sogn er
en herregaar, som kaldis Nye Obierge, liggendis i noruest fraa
kircken. Findis udi samme sogn tuende byer, den ene kaldis
Kier i norost fraa kircken, den anden heder Huughbye och
ligger imod westen fraa kircken. Endnu findis i samme sogn
en gaar, som kaldis Biergegaar, liggendis øster fraa kircken,
item 5 gaar, som kaldis Torppegaar, liggendis synden fraa kir
cken. Der findis och en hede, som kaldis Obierge hede, mod
3*
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øster fraa kircken, er en saandhede. Der findis ocsaa itt sund,
som løber i søen, naar fiuren er fuld met wand, och løber i
fiuren, naar dett er ebe, winter och sommer. Wed prestegaarden ligger nogle bierge, som er sammen løben alf saand
fraa haffuebergene. Dette sogen er altid i stor fare for waandflod, er och wanskellige att komme thill och fraa om winter
dage , thi mand skall thill samme sogn offte med boede och
fraa igien, naar floden er inde. Fiuren ligger paa søndersiide,
sundett paa vesterside, søen paa den norder side; den øster
deell aff sognet flyder om medt waand i flodgangh. Udi fiuren
om sommeren, naar dett er ebe, kand graffuis under sanden
nogle klyner (som der saa kaldis), huilcke er saa hede, naar
de ere tørre och settis ild udi, att de kand opbrende jern,
keillkober, grydkober, messingh; røgen aff samme klyner giør
menisken tranghbrøstet, huad der leggis i kister kand aff heden
forderffuis och lucter ilde deraff; naar mand kommer imod de
meniske som brugger samme ildingh, daa kand mand vide aff
klynrøgen, aff huad byder de ere, førend mand taler medt
dennem. En heel hob aff samme sogn haffuer werret forderffuet aff sandløbe. Mange folck fanger och stor skaade aff
waandflod paa korn, creaturer, huse och marckjord.
I Thorsted sogn findis icke gamble monumenter eller
skrifter med runebogstaffuer, schowe, naffnkundige dale eller
høye findis icke heller uden alenist i en saande norden kircken
en høye wed naffn Kongenshøy, nu nesten hen blest. Byer
findis icke anderledis end paa tho gaard och en boeld boer
tilsammen otte fattige mend. Enlige gaarde findis icke uden
tho wed naffn Gammelby och Naresby.
Omme sogn. Her er et grundrids og nogle latinske op
lysninger om sognets størrelse, der anslås til en mil i breden,
1 mil i længden. „Prout danice dicitur Omme, ita etiam in ea
crebræ viarum occurrunt ambages, qvæ circumquaque ad tædium
viatores excipiunt et ludunt, idque non solum ob perpetuos
rivulos per paludes multas decurrentes, ad quorum plerumque
latera ob altissimum limum vix firmum solidumque solum reperitur9 sed etiam ob montium asperitatem hic multum convalliumque
hiatus magnos transitum euntibus pariter et aurigantibus negantes.
Montes nempe plusculi sunt hic admirandæ magnitudinis, qvibus
undique sumus naturæ beneficio circumsepti et vallati. Circum
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montes conspiciuntur paludes maciessce(?), sed locis qvibus accedun
tur graminosae, unde fit, qvod boum, ovium hædorumque proventu
gaudeamus. Maxima pars terræ hujus horrida est et inculta
atque ad serendi usum non proscissa, sed quæ culturae apta in
jugera frugifera et amoenos fundos est redacta, qvæ incolis
pro ratione aeris et anni diversimode frumenta partitur. Non
hic memorabo imagines et statuas, non sylvas et flumina, cum
nulla hic sint, qvæ ad magnificentiam et decus loci reponi possunt,
Paa kortet findes i den vestlige del: Hour sande, Lowmose,
deri: den store Lowerst steen, saxum 24 pedum circum radices
latum, in altum vero tres cubitos exsurgit supra terram, nulla in eo
sunt literarum vestigia; sonden derfor: 2 Hesthøye. Om Kiergaard,
østen derfor en stor mose. Skrubstrup, Store Spaabeck, Halkier,
Klink, Holmgaard, Omgaard, Nørgaard, Kedal, Klidzberg, Degn
bolet, sønden derfor: montes ad stuporem magni, Bredning høye
dicti, Prag, Grønbierg, en stor mose Askemose kaldet, Askhøu,
Tradzborg, Kodall, Sinkier, Østersti sognet; en stor platz med
putzer och moratzer, kaldis Fialden, huor af aarligen kand
biergis et stort stycke høe til omliggende byer, Omme, Bredning,
Timmering och Wordgod sogner.
Hoffuer sogn kun et grundrids, derpå; Hiølind høye (2),
Hoffuersande, Hoffuerdall, Laufoldhøye, Ribhoye (3), en stor
omslag med idel heede, Gudsig bierre, Nør Mulberg, Rajfnshøye (1), Quindhøye (3), Hielm, Vesterbye, Beckdall, Hojfuer
kierckegaard, præstgaard, Vastrup, Heede, Tostrup, Nør og S,
Mulbierre, sønden derfor Mulheye (2), Risbierre, Sønden for
Hover å: Engebeck, Albeck, Albeckhøy, Hojfuergaard, Skaridall,
Stienshoye, Askdall, Odderbeck,
Udi Welling sogen ligger 2 herregaarde, som er Wennergaardt oc Ryberge, oc for it aar siden dend 3die, som heder
Tranmoes. Østen fra Wennergaardt ligger it grønning, som
kaldis Ulkiar, oc udi forskrefne kiar it bierge, kaldis Ulsbierge.
Østen fra Tranmoes oc Vestarp ligger it stort høy, kaldis Hulshøy. Noch norden fra samme forskrefne høy ligger it høy i
hæden, kaldis Gritterhøy oc vesten fra dend it høy, kaldis Klaahøy, oc emellom disse tuinde høye siønis at verre kast nogle
skandlzer aff gamel tid. Noch i forskrefne hæde it andet høy
østen fra Gritterhøy, som kaldis Huashøy. Item paa aggermarcken udi Velling sogen findis 2 dale, som kaldis Ryberge
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dal oc Qoker dal. Paa den senderside udi muren paa Wel
ling kyrcke findis en kyrckedør efftermueret, oc paa begge
sider ved same dør 4 huggen steen, oc paa huer aff dem en
stor diur udhuggen, som er effter min tycke løuer, lindorm,
dragier oc offuer disse diur 2 store fugle. Noch offuer
samme efftermuret dør en lang steen med tuende dragier emod
huer andre.
Belling Herred.

Skiern sogens bescrifuelse. Her i sognen findis icke
nogen antiqviteter eller noget synderlig merckeligt ehr. Kong.
Majtz. slot Lundenis ligger her i sognen och løbber her tu smaa
aaer eller becker mit giennem sognen, och kaldis den westerst
aae Ganner aa oc den østerst kaldis Kircke aae oc komme
begge af nordenn oc løbber lige sønder ned i den store Skiern
aae. Paa den sønder side til sognen løbber en stor aae,
kaldis Skiern aae, som skiller Hardsyssell och Wardsyssel at
och exponererer den sig udi fioren it halff milvegs herfraa, oc
offuer samme aae her i sognen ehr en stor lang broe , huor
Kong. Maytz. tholdsted ehr, huor der gaar aarlig 100 rixdaler
aff til Gronen, oc strax paa hin side broen er en stor engslett, kaldis Tharrumkier, flux naffnkundig for den onde wey
der er offuer om winteren, efftersom all den fart fra Ribe,
Warde etc. til Thye, Wendsyssel, Wiborrig etc. falder offuer
samme Skiernbroe. Och findes der endnu paa en aff Skiern
præstegaardtz enge, beliggende paa samme Tharrum kier, en
liden dyb hylpyt, som kaldis Kong Hansis pytt, thi der siges
kong Hans skal haffue faaet sin belsot i den, der hand reiste
offuer samme Tharrum kier nør paa, som der formeldis i Arrild
Huitfeldtz crønicke.
Huad Staffning sogn sig belanger oc mig derom er beviist oc kundgiort, da er bemelte sogn liggendis langs met en
fioerside, kaldet Staffningfioer, oc er i lengden en miilvegs
fraa den vesterste gaard i Halby oc til Knudgaard den allerøsterste. Kircken ligger mit i sognen. Vesten kircken ere 4
smaa byer, østen kircken ere 5 smaa byer och 2 eeniste gaarde,
som ligger fasten i red effter hin anden, som effterfølger:
Den allervesterst by kaldis Vesterby. Dernest ligger Medelby,
huilcke tuende byer eller neffuis met eet andet naffn, som er
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Halby. En aggermarck nør fraa disse tuende byer er en liden
gaard ved naffn Nørkiergaard eller Sand, item en boel, heder
Colding, huilcke met nogle aff de andre gaarde lider stor anfectning oc skade aff sand, som forderffuer deris aggermarck,
thi der er nogle sandbacker omkring oc imellem Halby oc
Østerby nogle sandbjerge, heder Halby bierge. Lidet fraa Me
delby ligger Østerby, siden Aanerup. Saa Prestgaarden nest
kircken, som aff en høy imellem gaarden oc kircken liggendis
ved naffn Lyckehøy kaldis Lyckegaard. Nest østen kircken er
en by heder Bousoe, dernest Hee, strax derved Synderby,
siden Hollid, Longkier er den oslerste by. Norost fraa Longkier ligger en eeniste gaard, som heder Sender Vognbierg
under en stor bierg, Qvenbierg ved naffn. Den osterste oc
yderste gaard i sognen heder Knudgaard. Bemelte Staffning
sogn grentzer i norvest med Veiling sogn. Imellem Halby oc
Veiling er en liden beck, kaldis Halbybeck, som kommer fraa
Deiberg. Item en stor mersk heder Sønder. I norden grendzer
hun met Deiberg sogn, i østen met Skiern sogn. Synden
Longkier oc Knudgaard er en stor merskengmaal, heder Staff
ning mersk, ligger imellem Staffning oc Lønborrig sogn oc
Strecker sig indtil en beck ved naffn Harholmbeck. Men sønden
oc vesten fraa de andre byer er floren, som kaldis Staffning
floer, som haffuer sin indlob oc udlob aff baffuit oc i haffuit
igiennem en gab. kaldis Nymindgab eller Nymind. Haffuer der
veret langs met floren høye backer oc bierge, saa floden den
tid icke lettelig kunde giøre sognen skade, men nu ere de
formedelst mange skadelige haffloder saa slet bortskylte, at di
er jeffn jord, saa floden met en temelig storm kand fasten
omkring ringe den heele sogn oc gaae op til gaardene, at in
gen kand kome derfra. Och deroffuer haffuer floden formindskit oc forderffuit en stor part aff sognen, som befindis i sand
hed at en part aff deris agger oc eng er i slett sand oc
vandet gaar deroffuer. En part af iorden er saa forderffuit aff
haffsand oc saltvand, at det icke nu kand dyrckis mere eller
komme nogen til gode. Oc meere floden ligger øde effterhaandt, efftersom hun nu haffuer sin indpas oc kommer tiere
end hund nogensinde tilforn haffuer giort.
Deyberg och Herningb. Her er kun et grundrids, derpå:
Deyberg sognx Beckboe 1 by, Heeg aard, Langtind 1 gaard,
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Vesteragger 3 boele, Uggelbierg 1 boel, Rabierg en bye, Sandagger en bye, Kierg aard 1 gaard, Skindberg 1 gaard, Jsildskindberg 1 boel, Deyberg præstegaard, Terning 1 boel oc nogle
gadehuse, Deyberglund en herregaard, sonden derfor Heltbierg,
Gammel Deyberg en liden bye, Bundsbeck mølle, Kongensholm
molle, Ledding 2 gaarde, Lydagger 1 gaard, Alkersiig 1 gaard,
Skydstofft 1 gaard, Quenbierg en bierg imellom Skiem och
Deyberg, Huedemuos en eng och kier imellom Deyberg och
Staffning.
I Herning sogn*. Hestkier 1 boel, Finderup 1 bye, Øster
Finderup 1 gaard 1 boel, Dalgaard, Leustrup 1 boel, Liervad
1 gaard, Gadgaard, Skrebsgaard, Skaarup en bye, Tylvad (et
vadested over Sædding d), Gammel Herning 1 gaard och 1 boel,
imellem den og kirken en oval stensætning „Balling herreds
ting“, Kongensholm, Herning præstegaard, Molgaard, Aarup
en bye, Heegaard, Herningaard, Rechorgaard 1 herresæde, Rechorgaards mølle.
Bylling sogn er indfattet udi en aggermarck och kircken
mit der udi. Prestegaarden ligger synden fraa kircken, der
hos ligger en beck, kommer aff norden, lybber thil den store
Skiern aa. Kircken kaldis S, Hans kircke och denne antiqvitet er endnu at see, at der har veret i gamble dage en sted
mellom kircken och prestegaarden, kaldes Capeis kilde, at
mange menisker har faaet helbred paa deris øien och lemmer,
naar de haffuer toet i samme vand, och vaar opreist et hus
der hos, huor de kunde huile, som steden och stagerne aff
hus och kilde endnu udviser. Der er endnu kient en thrind
huil paa kircken, som de haffuer indstucket deris gaffuer, som
haffue bekommet helbred. Sognen delis i Østerby, Synderbye
och Bylling bye, Kastbierg och Lildbølling, tho ensom gaarde,
och har Bylling herret sin naffn aff Bylling sogn.
Sidding er en liden sogn med faa gaarde och bole
men mange gadhusefolck. Sidding kircke ligger nordest i
sognen och den liden bye ret ved kircken. En herresæde,
heder Slomstrop, ligger sudost i sogn bos en beck, heder
Slomstrop beck, tho store gaarde heder Stensiig, liggendis paa
landevejen mellom Ribe och Holstedbroff. Kircken er vejet thil
S. Lauridtz, som hans billede endnu staar i kircken.
Borris, den østerste oc sønderste sogn i Bølling herret,
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er limiteret oc affgrendzet fra de 4 nest omligende sogne met
4 rindende vand oc strømme, foruden den store aae, som kal
dis Skiarne aae, der aff østen flyder ind igienem sognen oc
den udi tuende parter attskillier. Kircken kaldis S. Nicolaj
kircke, staaer norden aaen, udi huilcken iblant andre orna
menta findis en meget kostelige monstrantz; offuen offner
detz dør findis met gamle latinske bogstaffuer saaledes: Hic
deum adora anno millesimo qningentesimo sexto. Under døren
paa monstrantzen findis disse ord: Memoriale domini Nicolai
Jacobi in Boris. Paa den sønder side udi choret findis disse
vers paa panelet: Anno milleno quingenteno quoque deno,
laude tua Christe, completus sit chorus iste. Prestgaarden liger
fra kircken ved */* fierding vegs mod norduesten under en lang
høy berg ved siden paa en stor moratz. I denne moratz søn
der fra prestgaarden er en liden vandstrøm, aff huilcken det
stedtzrindende strøm Ronbeck haffuer sin udflod. Bergen kal
dis Tarp berg, paa huilcken mand pleiede fordum udi ufredtz
oc feide tidt baun at opsætte. Norden til Borris sogn angrentzer den store heede eller Borris heede; i den findis mang
foldige høye oc dale; de naffnkundigste ere disse: Klounhøy,
Borris Mangehøye, Birckhøye, Riishøy, item Riisdall oc Eisdall, som Strecker sig øster paa til den aae, der flyder sønder fra
Nør Vium oc løber østen om Borris sogn, skillier Borris fra
Felding, Bølling herret fra Hammerum herret, kaldis Lille aae,
oc falder udi store Skierne aae østen oc norden Borris kircke,
vesten den berg Hiortzberg. Der ere mange vaadsteder offner
dette aae oc en laxgaarde. Store aae flyder aff østen fra Fel
ding imellom de to østerste gaarde i Borris, Aller paa nørde
oc Linduig paa den sønder side, der er en vaadstedt oc koste
lig laxgaarde. Østen Borris kircke er en fergestedt ved den
gaardt Borriskrog, huor reisende folck met heste oc vogn
tillige paa pramme kand bliffue offuerført. Sønden den store
aae i Borris sogn er en stor skallet heede, udi den findis en
søe kaldis Kieldersøe, nogle berge derhos kaldis Kielderberge
oc sudøsten derfra nogle høye sandbacker, som kaldis Røffuerstoffue. Borris sogn skilles fra Houer sogn paa deü øster side
met en rindende vand, kaldis Torsbeck, udi den strøm staar
en stor sten, som skillier Bølling herret, Hammerum herret
oc Nør herrel fra huer anden. Paa den sønder side skillies
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Borris sogn fra Odom sogn met en aae, som aff østen fra
Houne flyder sønden omkring Borris frem ved Helgaard^ huor
der er en agebro offuer frem for Holuig; der er en laxgaarde.
Item frem ved Sønderskow der er en vaadstedt oc saa om
kring Vodkier, den vesterste gaard i Borris sogn; denne aae
skillier Bølling herrett oc Nør herrett, item Haardsøssell oc
Vaardsøssell oc kaldis den Sønder aae. Paa den vester side
norden Store aaen skillies Borris fra Skierne sogn met den
rindende strøm Kielstrup beck, som flyder sønder paa udi Albeck mølledam, vesten Borris prestegaardt.
Faster sogn, annex til Borris, ligger ved en liden halff
mill vegs fra Borris sogn udi norduesten offuer en heede;
i samme heede er en dail, kaldis Ludali under en lang oc høy
berg, kaldis Ludallberg.
Vesten oc norden ved den berg er
en forferdelige stor kempegraff udi en lang høy, met store
stene omsat, oc en stor sten offuerst der paa, mer end 4 alen
lang oc 4 alen bred; høyens lengde imellom stenene fra begge
ender er mere end hundrede oc tolff alen. Faster kircke
staar paa en høy slet marck, sønden ved kircken staar en høy,
kaldis Baunhøy, imellom Fastergaardt, som er norden fra kir
cken, oc Astrup, den nordiste oc vesterste gaardt i Faster,
er en stor høy, kaldis Arffuehøy, nogle høye nordost derfra
kaldis Ullerhøye. Øster fra kircken udi heeden er en stor høy,
kaldis Møgellhøy, oc imellom den oc Grønhøy er en hull i
jorden, som en jordkielder, den er lenger end den er bred,
som it menniskes graff, kostelige met stene paa alle.sider be
sat, och kaldis Kieldkyck. Østen fra den bye Klockmos i Fa
ster sogn ere 3 midelstore høye, udi dennem ere gruelige
store oc dog brede oc slette stene udi jorden, oc andre lige
saa store met mindre stene omkring satte oc fra de nederste
ophøyet, oc kaldis almindelig Kempeoffne. Sønden ved den
by Eistrup, den nordiste oc østerste i Faster sogn, er en kempegraff ved 4 oc 50 alne lang.
Saa skillies Faster sogn fra
nest angrendtzende sogne met rindende vand oc strømme:
fra Bølling sogn met Bølling aae, fra Seding sogn med Tue
vad beck, fra Viim sogn met Viim beck. Borris sogn i lige
maade skillies fra Felding met Lilleaae, fra Houne met Torsbeck, fra Odom met Sønder aaen, fra Skierne met Kiel
strup beck.
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Wordegod sogen er den nordiste oc østerste sogen
i Bølling hærritj halftredie mile lige norden fra Lundenes oc
er 2 store mile i lengden fra øster til wester, oc løbber en
stoor aae mit igiennem sognen, kaldis Wordgod aae, hues ud
spring kommer 2 mile norden faar i Hammerum herrit af 2
stoore moratzer, nemblig Romeeg kierde i Ørre sogen oc af
Essingkierd i Wilbierrig sogen, oc fra de steder, som den
haffuer sin begyndelse oc til den endis i store Skiern aae er
ligefrem 4 stoore mile. Hun hafuer oc mange tilløb af atskillige smaa aaer oc becke; den første beck kommer af
westen oc løbber i aaen wed Lysgaard i Wilbierg sogen, den
anden kommer af østen oc løbber i aaen ved Wilbierrig præstegaardt, den 3 kommer af westen fra Muosgaard i Temmering sogen oc løbber i aaen sønden Møltrup, en herregaard i
forskrefne sogen; den 4 beck kommer fra Gremstrup mølle oc
løbber i aaen lige at Riis; den 5 kommer fra Birckmoes i for
skrefne sogen af westen oc løbber i aaen der lige østen fra;
den 6 beck kommer ned af østen for Kiesper muose oc løbber
1 forskrefne Wordegod aae ved Trøstrup mølle, norden Stoor
Alle, som er den nordeste gaard østen aaen i Wordgod sogen;
den 7 beck kommer af westen, norden Liid Alle, et boel nor
diste westen aaen i Wordgod sogen, oc skiller denne beck
Bølling herrit fra Uldborrig herrit; den 8 beck kommer oc af
westen fra Foelbeckmoese oc løbber i aaen wed Foelbeck. Nock
kommer det it lidet aae aff westen, kaldis Abild aae eller
Berdeg aae norden Berdeg bye, som er 5 gaarde oc 2 boele,
oc løbber i Wordgod aae lige at Abildtrup, it eniste gaard østen
aaen i Hammerum herrit, thi denne forbemelte aae skiller Bøl
ling herrit fra Hammerum herrit, som er østen aaen. Norden
forskrefne Berdeg aae findis en kempegraf, som er 23 skaft
lang oc 3 skaft bred, omsat med 20 store steen, oc mit paa
en stor bred steen, som er moxen ofuergroet med liung.
Nock kommer 2 becke ned af østen fra Fielsteruong (som er
2 gaarde oc 2 boele all østerst i Wordgod sogen oc hafuer
en ganske stoer mil til Wordgod kircke) oc løbber i en strøm
sønden forskrefne Abildtrup, kaldis Øgaards beck. Mellom Abild
trup oc forskrefne Fielsteruong findis endnu en kempegraf, 20
skaft lang oc 5 skaft bred med 20 store sten omkring.
Fra
forskrefne Abildtrup ungefer en liden half mil staar Wordegod
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kircke lige sudsudvest. Westen Wordgod aae i Balling herrit
paa it middelmaade høy aggermarck oc strax lige østen kircken
staar Wordegod bye som er ickun 3 gaarde; 4 pileskud lige
sønden fra kircken oc byen staar Wordgod præstegaard, som
er sønderst i Wordgod sogen, som met kircken, byen, forskrefne Berdeg bye, 2 gaarde kaldis Widebeck, oc et boel
norduest fra kircken kaldis Westeragger er saa got som om
løbben met aaer oc becke, uden paa it lidet sted norduest,
som er moratz, huor af det kommer, at wandflod af regn eller
snee tit forhindrer mine sognefolck som boer østen eller
westen for disse aaer oc becke fra deris sognekircke oc mig
fra mit annexkircke, som er østen aaen i Hammerum herrit,
som her efter meldis skal. Norden fra kircken er en stoor
bierg, kaldis Baunsbierg. Westen faar kircken oc uden faar
denns aae oc omløbbende becke ere 3 gaarde, kaldis Herborlig, oc nogle smaa boele, en gantske stoer mil fra Wordgod
kircke, huor der holdis en kroer, kaldis Herborg beck, for
wandringsfolck, som reiser met den store adelvey fra Holstebrouf til Skiemebrouf, Waarde oc Ribe. Norden Herborg Beck
ere 2 boele i Wordgod sogen, kaldis Tulsgaard oc Birckmoes;
det er alle de gaarde oc boele i Wordgod sogen ere, oc hafuer
denne sogen oc kircke siden nogen længst kunde høre eller
spørge wærit kaldet Wordgod sogen (dog Heldvaderus gifuer
hender et andet nafn) oc er berettiget (!) af gammel relation
fra min salig oldefader salig her Christen i Wordgod, fra
min sal. fader sal. her Gregers i Wordgod oc nu til denne
tid, der ieg er 67 aar gammel, som er tilhobe meere end 200
aar, at ratio nominis er denne, at eftersom her hafluer været
2 smaa kircker, it i Herborg oc it andet i Fielsteruong, hues
rudera kirckens, kirckegaardens oc grafuer endnu noksom ere
at see, oc er 2 store mile mellom. Af disse 2 megit smaa
kircker er byggit denne kircke, som nu er mit imellom, at af
2 ringe skulle worde en god oc kaldis Wordgod, dog er ickun
neppelig 24 gaarde i denne sogen, der udi 2 boel mod en
gaard beregnet. Det findis oc udi gamble brefue saaledis
Waardegod colligerit. Denne forskrefne sogen angrentzer paa nøre
side til Timmering sogen, paa nordoust side til Sneberg sogen,
paa østerside til Rind oc Arnborg sogner, paa sudoust side
till Assing oc Felding sogner, paa westerside til Bredning sogen.
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paa norduest side til Nør Omme sogen, paa suduest side til
Sedding oc Herning sogner. Paa Sønderside til
Wiim sogen, min annex, som er en stoor half mil sudsudoust fra Waardgod kircke ned met forskrefne Waardgod aae.
Oc staar kircken, som er uden taarn, paa it temmelig høy
sted østen aaen oc er met den halfue sogen (nemblich it
gaard oc en boel kaldes Skierbeck, huor der kommer it beck
af østen oc løbber i forskrefne Wordgod aae, item Wimbye
2 gaarde oc en boel, Biørslei, som er 2 boele, oc Wiimkrog
en gaard) i Hammerum herret, huor der strax norden for
skrefne Wiimkrog løbber en liden aae af østen ned i Waardgod
aae, oc er denne gaard den sønderste østen aaen i Wiim sogen.
Oc den anden halfuepart af forskrefne Wiim sogen er westen
aaen i Bølling herrit, nemblich Wimbye 3 gaarde, huor der
sønden for forskrefne bye eller 3 gaarde kommer en beck af
westen oc løbber i Wordgod aae, som der kaldis Wim aae,
noch Eegeriis oc Eegeriis mølle, it gaard, huor der kommer
en beck af westen oc løbber i Wordgod aae, noch derfra en
boel op wester med samme beck, kaldis Sønderup. Nock en
gaard heder Fiskbeck, en mil vesten fra Wim kircke. Denne
sogen angrentzer Wordgod sogen paa nørre side, paa nordoust
Assing sogn, paa øster side Skarrild sogen, paa sudoust Felding sogen, paa sønderside Borris sogen, paa suduestside Faster
sogen, paa westerside Sedding sogen, paa norduestside en
part aff Wordgod sogen. Udi disse 2 smaa sogner findis in
gen billeder eller runebogstaffuer, ey heller nafnkundige høye oc
dale. (Et grundrids af sognene ledsager beskrivelsen.) Jfr. S. 55.
Le mb sogen, alene et grundtids, herpå: Gammel mølle,
Ny mølle, Gammelgaard 2 gaarde, Nørby en by, Bieregaard
en gaard, Karsbech en by, Lambech en by, Thridi en hergaard,
haffuer uden thu.il sit naffn aff 3 høye, som ligger østen ved
gaarden, Hindhede 1 gaard, Lemb kircke, degneboel, Degneboels
beck, Prestegaard, Dall en gaard, Osterlemb en by, 1 den østligste
del af sognet: Finderup / gaard, norden derfor Finderup Rishøy,
som skibsfolckene sigis ait haffue d-eris gitzing effter i Vestersøen,
Kløudal bierge, sonden derfor Kluudal kielder, sigis at liaffue
verit gammel Roffuer [kielder], Lembkier enge, Vipkier enge,
Boeling 1 gaard, Becheenge, Reffstrup 3 gaarde, Kiergaard 2
gaarde, Fourby, Lembierg 1 gaard, Syndergaard 1 gaard.
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Hycklebierg 1 gaard, Beckboe en by, Kolstrup 1 gaard, Aandbeck 1 gaard; findis adskillige steder manghe hoye [med sten om]
sat thilhaabe paa............... dog uden bogstaffue.
Øls trup sogen, alene et grundrids, derpaa*. Hammelsuong, Claus Tophøy, Steinshoye, Nørgaard, Husted, østen der
for 2 Viphøye, Ølstrup prestegaard, nordost derfor 5 Vonghøye,
Hammelsuong beck. Tredieliøye (3) Fløttkier, sønden derfor
Sandbierre hoye (2) og Tribierredall, Nør Brorstrup, nordost der
for Rønnehojy, Sønder Brorstrup, sønden derfor Megelhøy, Leervang, sydost derfor Mølhøye (2), Baunshøy, Tinghoye (2),
Langedall mellem Lem och Ølstrup, Ølstrup kiercke, Gammelgaard,
Damgaard. Er denne sogn Ølstrup nogett nær en halff miil i
sin lengde och nep en fierding miill i breden, intellige fra søn
der til nør.
Bredning sogen, et grundrids, derpaa: Toftim, Paa
mosen, Snag dail, Raffnsbierg, Felbek, Høimos, Sandbeck, Ve
strop, Randbeck, Ooderbeck, Vesterbeck, Husted, Kongsbierg,
Blesbierg, Vesterhede, Billering, Biørnkier, Ved becken, Vanting;
i den sydvestligste del: terra erycosa qvidem et cespititia, sed tamen
foecunda, in qvapascitur egregie luxuriatqve pecus; pagorum prædiorumque series ex addita delineatione dignoscetur, ut et mon
tium, rivorum, paludium, arbustorum. Longergaard, mose, Roikom,
Spialdhøy, Spiald dige om marken (paa Brejninggaard), Bred
ning kircke oc bye, Tudzkier, Kassentoft, Kieldsig, Rudmose,
Gaasdal, Langhus, Paa Mosen, Vandspringen, Opsund, Bredninggaard, med mølle, nordøst derfor en kratt ved Kongevejen
mellem Holstebro og Ribe, Veggerskield, Randeris, Megerspay,
Koldinghus, østerst i sognet Fielden, huor af biergis meget høe
til omliggende byer och gaarde i Wordgod, Bredning, Omme
och Timmering sogne, sønden derfor er høye bakker betegnede
og en stor hede. „Multa loca hic inculta et ad serendi usum non
proscissa, sed qvæ culturæ apta in jugera frugifera et amoenos
fundos est redacta, ita ut frumentorum generatrix perfoecunda
sit, boum, item caprorum, hædorum, oviumqve generibus no
bilitata. “
„Nihil hic video, qvod ad magnificentiam et decus loci reponi
possunt, nisi qvod in medio ericeto, cum summus rerum artifex
scaturientem aqvam tam largiter ad stuporem omnium effluere
jusserit, exstructæ sunt ibi locorum ob temperiem aeris et foecun-
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dilatem soli primitus cedes, quas idcirco sibi prioribus seculis epi
scopus Ripensis ascivit, donec tandem post reformationem evangelii
antiqva prosapia nobillissimus et ab inclyta Langiorum familia
oriundus Johannes Lang, vvv sv ayiou;, a natura etiam loci
allectus nobilem sibi domum Bredninggaard dictam exstruxerit
tanta operis elegantia, ut inter sese inventoris et effigiatoris
delineationes et artificum manus visce sint concertasse. Exstruc
tam hanc aulam novis statim conatus est decorare operibus, et
primo aggere validissimo opposito cum admiranda rusticorum
etiam utilitate scaturientis non procul inde fontis aqvas remoraba
tur. Deinde scaturiginis aqvas duplici alveo a primo fonte de
rivatas ita distinxit, ut multiplici commoditati servirent, prata pro
arbitrio rigarentur, hortus et praedium ipsum iis praemunirentur,
aditus ob fossccs nobiliores defluentibus aqvis oppletas clam in
gressuris negaretur et molaris tandem rota ejus beneficio versare
tur. Eo siqvidem omnes istas aqvas contorsit, ut stagnum supra
aggerem exundans ad exstructam molis machinam volutandam et
versandam gremio q. suo exciperet. Et ita haec domus dulci
viridantium herbarum virore, jocundo florum aspectu, arborum
gratissima umbra leniqve scaturientis fontis susurro animos
omnium mire recreat, ut ob ejus amoenitatem tota parochia sit
commendata. Aspice qvomodo hoc loc . . . tium magnis sump
tibus et singulari consilio castigavit. Cum itaqve leviora multa
sint, qvorum magnificentiam miramur, obstupescimus, veneramur,
cum tamen a qvo constructa sint temporum injuria nobis
obliteravit, religio sane esset velle tanti operis primum autorem
in densissimis oblivionis tenebris delitescere. 0 vere magnum
virum, qvi ita in multa secula post. . . publica utilitati consuluit.
Qvid referam imagines et statuarum, sculpturas qvid memorem?
qvid sylvas? qvid flumina? Cum hac parochia nullis omnino ad
decus suum perenne q ...... . teri,em mihi suppeditarent, sit
superba.“
fiammenun herridtt,

i Hardsnssell haffuer 18 sogner: Auiium, Orridt, huis annexe
er Hodzagger i Gmding herredt, Sunds, Ikast, Giellerup, Rind,
Herning, Skarrild, Arnborre, Fellding, Wiim, annexe till Vordguod i Belling herredt, Assing, annexe till Fellding, Sneberg,
Tierrlng, Sinding, Neulling, Thuiis, it birck, Vilberg, hues
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annexe er Timmering i Uldborg herrit. Omkring nest er: østen
Vradzherridt, vesten Uldborg herridt, nordvest Hierromherridt,
norden Ginding herridt, Sudvæst Bøllingherridt, synden Nør
herritt.
Her udi herridet kand jeg intet opspørge enten huos præ
ster heller paa tinget, som nogenlunde kunde neffnis ved det
ord Dannerliung; meente at der i Wiborg stigt i Fiands herritt
snarist at skulle være ved det grumme bierg Dauberg døes
heller Daubierg høy heller hiede, oc kunde anderledis være
syllabicerit, men der skulle suare monumentosa et momentosa
findes endnu denne dag; dette haffuer jeg hørt aff mange de
mieste bevandrede. (Et grundrids af hele herridet findis).
Aullum sogn, nordvæst i herridet. Kircken viiet till vor
Frue, nest midt i sognet. Præstegaarden op till kircken vesten.
Norden noget lidet Liergraff, it herregaard. Østen kircken
er Tuæd, 2 gaarde. Norden fra dem er Skiærck, it by, 41/«
gaarde. Nordost derfra er Skiærbeck, it lidet mølle med it
lidet værsted huos. Norden derfra er Sloffbeck, l1/« gaard.
Derfra nord oc lidet i vester en gaard Rottervig. Derfra ve
ster oc lidet ad sudvest en gaard Høggilld. Derfra sudost it
lidet hallffgaard Grønkiær. Mellom det oc Liergraff Varnheede,
it lidet by. Vesten derfra et lidet bolig Værn. Synden derfra
stod it by, som sognet er kaldet aff, ved naffn Gammel Aullum,
lagt øde under Liergraff. Vesten fra præstegaarden oc kir
cken it gaard Lundgaard. Derfra væster noget i nør Lundby
21/2 gaarde, oc vesten for it lidet gaard Dallgaard. Sønden
Lundby er
gaard Longboe. Derfra østen men synden kir
cken Jersild, 2 gaarde. Derfra øster for Liøring, 2 gaarde.
Udi samme ornum øster er Soelgaard. Østen derfra noget
lidet er Aaby, 1 gaard. Norden derfra er Kiærgaard, mit imellom Tuæd oc Aaby.
Synden fra Jersilld er Vraa. Østen
derfra Sandgaard i samme ornum; øster bedre Troulstrup,
2 gaarde.
Synder oc noget i øster Askbeckheede, x/2
gaard. Derfra vester it lidet hallffgaard Gabst. Weslen der
fra it lidet hallffgaard Spegbierg med it lidet huns Nib. Nor
den derfra Offuerkiellde, it lidet hallffgaard. Strax huos
norden 1 gaard Næderkiællde. Vesten derfra it lidet hallff
gaard Holldle. Oc vaare aljd sognet i ufrædztiiden regnet
aff piundring omsiider ickon for 10 gaarde. Haffuer nest
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østen Ørret, synden Wilberg sogn, vesten Winding sogn, sudost Sinding sogn, norden er Hodzagger, nordvæst er Thuis
sogn, oc liger væsten ud med det store aae, som løbber
igiemen Thuis, Holstbroe oc saa vester till hauffuet, hues
største første begyndelse er i Giellerup sogn, saa igiemen Her
ning sogn, Giødstrup siø, Tiøring sogn, Sinding sogn, Ørret
sogn oc siden her frem etc. Skoffue er her nu slet intet, ei
heller runebogstaffue heller antiqviteter, uden it, Grønhøj,
østen for Lundgaard udi it lidet trind dail, udi samme sted saa
vellsom paa it speege udyrcket marck, kaldis Smyme(?), siiges
tuende høffdinger for mange aar at haffue boed oc bygget,
den ennis naffn skulle været Thord Iffuersøn, dog saa langt
at ingen som nu leffuer veed deraff at siige, uden at den enne
skulle haffue myrdet den anden, oc skulle være giort it viise
om etc.
Mens norden for Aaby oc norden Suolgaard vesler
paa findes disse effterskrefne høye: Storhøj, Mummhøj, Kirckhøj, Jenshøj, Kophøj, Vormehøj, Harehøj, Steenhøj; fra Skierch
øster paa mod Ørret ere: Ørrethøj, Tuhøje, Wibeckmuoshøj,
Korishøj, Trindmuoshøj, Qvolmuosbierg oc høj, sudvæst fra
Liergraff nogle høje kaldis Baunhøje. Synden Liøring ijL bierg,
kaldis Flosbierg, østen Troustrup it stor høj uden naffn,
østen Grønkiær it bierg Hingibierg, oc huos it dali, Hingibierg sloge.
Øre sogn ligger nest norden Synding sogn oc udi Ham
merum herid. Kircken er en liden kircke oc ingen torn der
ved, oc kaldis Øritt kircke, ligger saa gottsom synderst i sog
nen. Rumiig er en stor gaard sudvest i sognen, en halff mili
fra kircken. Nordost derfra ligger der en gaard Foldagger.
Norden fra den hen ved 6 agger langt ligger (Jndestrup en
gaard; hos den en stoer bierg, som ingen veed hendis naffn.
Rett synden Øre kirck ligger Øregaard. Østen kircken en
mølle, kaldis Gamble mølle; der hos en stoer aae, som kom
mer aff Giødstrup søe oc løber igennem Øre sogn oc neder
igennem Holstbroff. Norden fra kircken en 2 agger langt
løber en aae, som kaldis Løwen aae; der norden den aae lig
ger Øre prestegaard; hos prestegaarden en bye Øreby. Nør paa
en beck, liden Skadsbeck kalditt, lidit fra Øreby itt lidet endnu
norden for en beck, kaldis Stoer Skadsbeck. Østen den store
aae en by, kaldis Ostrup. En aa ved samme by kommer aff
Danske Samlinger. 2den Række. IV.
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Sunds søe. Nu rett nør fra en gaard Tarlund, en aae der hos
kaldis Tarlund aae. Norden for en fierding miil vei en gaar
kaldis Brewig; vester oc synder 1/^ fierding veis en gaar Nygaard. Norost ailerlengst i Øre sogn en liden bye, kaldis
Offuer-Simelkier, oc vester derfra en gaar, kaldis Neder-Simelkier, oc hos samme gaarde findis en megitt stoer kier oc
morrads.
En fierding veis synder derfra en gaar, kaldis
Sneptrup.
Hodsagger sogn. Norden denne forskreffne Øre sogn
ligger annetzen der till, kaldis Hodsagger sogn. Begyndis ved
en gaar allersynderst i sognen, kaldis Hallindbeck. Øster der**
fra en liden gaar Omisgaar, fra samme liden gaar ofTuer meget
moose oc heede hart ved en miil norvest paa ligger en liden
kircke uden torn oc kaldis Hodsagger kircke, oc prestegaarden
der hos. Nu nør paa 2 bymarcke langt Gammel Hodsagger;
der hos en aae. Norden samme aae rett bos en gaard kaldes
Brogaar. Lidet derfra vester paa Dalgaar. Vester endnu en
fierdingveis ligger nogle buse, kaldis Yllibierg aff en megitt
stoer bierg, som ligger der hos, Ylliebierg.
Sunds sogn, nordost i Hammerum herredtt. Kircken ved
en pas mit i sognet, oc Præstgaarden synden der op till.
Der østen forre en stor siø Sundzsiø. En gaard nest synden
for, Kiærgaard. Nock en anden gaard synden, Stoere Hollingholdt. Derfra nordvæst it lidet boleg, Møllsted, oc en anden
boleg nordvest derfra, Køllbeck. Nock en by der nordenfor,
Linde, x/2
vesten fra kircken, 5 gaarde. Norden derfra ved
7« mill Rojen, 2 gaarde. Imellom Rojen oc kircken it by:
Synder Vaaes; derhuos it buoli Siøgaard. Østen for kircken
en by Sundzby, 1*/* gaarde oc it lidet mølle derudi. Nock 1
gaard nordost derfra, nylig opbygget paa hieden Nygaard.
Østen derfra it gaard Illdzhuod. Derfra synden it bolig, kal
dis Tuærmuos. Vesten derfra en by kaldis Torup, 5 gaarde
som vaar fordum 2 gaarde. Nock derhuos it gaard Qvalshollm.
Der synden fore it lidet bolig Skinderholldt, for kort tiid siden
opbygt paa en hiede. Rounebogstaffue heller sligt findes her
intet, ej heller aaer uden it lidet aff søen vesterpaa, Lille Ørret
aae, norden sognet Rojen aa, ligesaa i vester, begynder der
strax huos i Rojenkiær. Derhuos nogle smaabierge, kaldis Rønbierge. Vesten for Synder Vaaes nogle smaa bierge Brun-
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bierge. Synden Sunds sogn er Giellerup oc Tiøring sogn, vesten
for er Ørret sogn, norden er Ginding herredt, saa oc øster,
østen er Ikast sogn.
Ikast sogn. Norden fra kiercken ligger en liden bye,
kallis Suderbech. Nock norden for samme by ligger en anden
by, kallis Thulstrup. Och imellom disse tho byer ligger en
liden aae, huilcken haffuer sin udspring en mil østen for i
Wratzherret aff en kier, kallis Kiershoffuid kier. Endnu nor
den fra ligger en enste boel, kallis Lineberg, ved en gandske
stor bierg, kallis Linneberg. Østen fra kiercken ligger en by,
kallis Grydde. Nock endnu østerst i sognit, som och er østerst
i Hammerum herret, ligger en anden bye, kallis Issen, och en
skoff østen och norden op til samme by, kallis Issen skoff.
Norost fra kiercken ligger tho eniste gaarde, en kallis Hyffriis,
med en liden lund ved. En anden kallis Rimme, norden ved
en stor backe. Nock østen for denne gaard ligger en anden
gaard paa en stor berg, kallis Hold. Sønden fra kiercken
ligger en eniste gaard, kallis Vodde, och en skoff norden for
samme gaard. Sudost fra samme gaard ligger en anden enste
gaard, kallis Thofftlund, ved en stor berg, kallis Møllehøy.
Endnu sudost fra denne berg ligger en anden enste gaard, kallis
Nørlund. Endnu lige sønden fra kiercken ligger disse enste
gaarde, en gaard kallis (Jrhaffue med en skoff ved, nock en
anden gaard, kallis Lexgaard, med en skoff ved. Nock en
liden by, kallis Hesselberg, med en liden skoff ved. Nock
lidett sønden for en enste gaard oc en boel, kallis Fonetzbeck, oc sønden for samme gaard ligger en liden beck, kallis
Nørlundbeck, som strax østen for haffuer sin udspring. Sudvest fra kiercken ligger én boel, kallis Bøgild. Norvest fra
kiercken ligger tho enste gaarde, kallis Raffuensvaad. Nock
lidet østen fra ligger en enste gaard, kallis llagelskier. Widere
om byer och gaarde, berge och høye, vandspring och andet,
er her intit synderligt i Ikast sogn att antegne. Østen fra
Ikast sogn ligger en sogn, kallis Vratz sogn, P/a mil, aff
huilcke herredet haffuer sit naffn oc kaldis Vratzherret. Søn
den fra Ikast sogn ligger Eystrup sogn, 2 smaa mil vegs lig
gendes, och i Vratzherret. Vesten fra Ikast sogn ligger Giel
lerup sogn, 1 mil. Norden fra Ikast sogn ligger Borring sogn,
1 mil vegs, som er i Ginding herrett.
4*
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Giellerup kircke er indviet till S. Lauritz. Offuer den
sønder kierckedør findes denne latinske offuerskrifft, indhugen
i den store haarde steen: Anno CIOCXL incarnationis domini
est hic fundata sub honore dei domus ista. Offuer den nørre
kierckedør findes denne latinske offuerskrifft i den store steen
indgraffuitt: Ingrediens aulam culpa subicit reus istam, Et qvod
juste petit donando Deus pius audit1). Sønden fra kiercken
ligger en liden bye, kallis Hammerum, aff huilcken by herre
det haffuer sit naffn Hammerum herret. Mellum samme by
och kiercken gaar en liden beck, kallis Hammerum beck, som
strax lidett østen fra byen haffuer sin udspring.
Synden fra
samme by ligger en anden liden by, Nørre Fastrup oc Sønder
Fastrup. Sudvest fra kiercken ligger dett store berg Raffuensberg. Sønden fra samme berg ligger en skoff, och byen søn
den for skoffuen kallis Birck. Vesten fra kiercken ligger Langeberg, och den store høy Møllehøy, paa huilcken mand kand
see gandske mange kiercker udi andre fremmede herreder.
Vesten samme høy ligger en by, kallis Lundeby, och vesten
samme by ligger en skiønne moes eller fægang, kallis Huidmoes, och sirecker sig vesterst hen i sognit ind till Raakier
aae vedtager, som er skielsmisse imellum Giellerup sogn och
Herning sogn. Och samme Raakier aae haffuer sin udspring
synden for den by tilforn bleff neffnitt nemblig Birck. Nor
vest fra kiercken ligger och nogle adskiellige høye och berge,
en kallis Lundhøy, en kallis Madhøy, paa huilcken mand kand
undertiden høre adsk^lige slag och laid. En kallis Ullgraffberg; vesten for samme høye och berge ligger en gaard ve
sterst i sognit, kallis Vraae. Norden fra kiercken ligger en
stor bye, kallis Gammel Giellerup. Norden for samme by lig
ger en stor kier, kallis Hylledskier. Nock ved samme kier
ligger en liden beck, kallis Asbeck, och haffuer sin udspring
østen for aff en liden vaad, som kallis Suinvaad. Norost fra
samme Suinvaad ligger en liden by, kallis Frølund. Nock
østen fra den by ligger en liden gaard, kallis Ringstrup.
Norden for samme gaard ligger en liden aae, kallis Guddenkier aae, huilken haffuer sin udspring aff en kier tho mile
En rigtigere Læsning i Ny kirkehist. Saml. II. 565.
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østen for voer sogn, kaliis Kiershoffuit kier. Østen for kiercken ligger nogle smaa byer, kaliis Skoffby, Biørstrup, Bitzhoued, och ved samme gaard ligger och en liden beck, kaliis
Bitzhouedbeck, som haffuer sin udspring strax østen ved samme
gaard. Østen for Giellerup sogn ligger Ikast sogn, 1 mil
vegs, sønden for Giellerup sogn ligger Rind sogn, 1 mill vegs.
Vesten for Giellerup sogn ligger Herning sogn
mill, norden
for Giellerup sogn ligger Sundz sogn, 1 liden mil vegs.
Rind sogen. Rind kiercke. Løbber forbi kiercken en
stoer aae, kaldis Rinds aae. Ingen søer der i sognet uden en,
kaldis Siøby søe. Høie der er nogit naffuenkundige: Hiortsballoe høie. Enniste gaarde: Rind præstegaardt, Suendlund,
Beslund, Syndervein, Nørvein, Mørrup, Vester Hyggild, Øster Hyggild, Holt, Slumstrup. Ligger ved præstegaarden en stoer sande:
Rindsaande. Findis ellers ingen antiqviteter.
Herning sogen. Herning kiercke. Ligger i sognet en
hergaard, som erlig och welb. mand Christian Randtzow thill
Breidenborrig tilhører, kaldis Herningsholm. Enniste gaarde:
Brendgaardt, Salholt, Baggiskier. En liden skow, kaldis Birckskow. En stoer muose, som er naffuenkundig, kaldis Krads
muose. Der i sognet ellers ingen antiqviteter eller monumenter
att finde.
Scharrild kiercke, løbber Skiernaa rett sønden om.
Huem forskrefne kiercke er viit till i gammelt dage, er mig
uuitterligt, icke heller det findis i kierckens bog, ey heller
nogle aff de gamle ved der aff at sige. I forskrefne kiercke
eller sogn findis huercken runnebogstaffuer, skoffue, billeder,
kielder eller vandspringe, som nogen antiquitet haffuer, dett
nogen ved aff att sige. Men paa Skarrildt marck findis disse
effterskreffne høye: Vesten fra kiercken er en liden høy, som
kaldis Baffuenshøye, som baffuen pleyer paa att settis. Ep
stienskast eller to vesten for findis 3 høye huos huer andre,
som kaldis Trehøye. En stienskast sønden fra legger en høye
som kaldis Smedtzstrup høye. En stienskast norden fra igien
ligger 4 høye, som kaldis Kiempehøye, men ingen kiempegraffue eller andit findis der huos. Ellers findis der mange
smaa høye, som mand ey ved naffne paa. Paa Lustrup agger
legger 7 høye, som kaldis Mannehøye.
Byer och gaarde er
der i forskrefne sogn, som effterfølger: Skarrildby 3 gaarde,
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Lustrup, 4 gaarde, noch en boell heder Begsgaardt, her for
uden 2 boell Klinck och Krog, en gaard hedder Søndergaardt,
Øvig, en guordt, Besselvig, en gaardt, Ronnom en gaardt, der
paa marken legger en høye, heder Fistelhøye, Sønder Karstofft,
en gaardt, Nør Karstofft, velb. Jacob Uldfeld paaboer, en berg
heder Brunbierg, Deuling, en guordt oc 1 boell, en berg
heder Deuling berg, Skoffue, en gaardt, Lilbro, en gaardt,
Grene, en gaardt, Silstrup, 3 boel och */» gaardt, Pinvig, i
gaardt, 1 boell.
Ar nborg kiercke. Løber en lidden aa rett om kierckegaardtz diggen, som kaldis Arnborg aa och løber i Skiern aae
to stienskast fra kiercken ved en gaard, heder Aarnborg Grene.
Huem forskrefne kierke er viit till i gammel dage er mig och
uvitterligt, icke heller dett findis i kierckens bog, eller di
gamle ved der aff at sige. I forskrefne kiercke eller sogn
findis icke heller huercken runebogstaffuer, skoffue, billeder,
kielder, vandsprynge eller bierge, som nogen antiquitet haffuer,
uden paa Gammel Arnborg rnarck ligger en bierg, heder Arn
borg bierg, som baffuen paa seltis. Gaarde ßndis der i for
skrefne sogn, som effterfølger: Biøllind, 2 gaarde, Thoudall, 1
gaardt, Annex prestegaarden legger ved kiercken, Gammel Arn
borg, som forskrefne lille aa løber om ved, 2 gaarde, Birckebeck, 1 gaardt, Toxvig, 1 gaardt, Søby, en gaardt, Fasterholt, 2 gaarde, Bierg, 1 boell, Skibbild, 1 gaard, Tornvig, 1
gaard, ved denne en broe offuer Skiern aae, ved naffn Tornvig
broe, Boltom 1 gaard, Grenne, 1 gaardt.
Om Felling kircke løber denn store Skiern oe, kircken
till stor fare. Er her i sogn ingen fremmedt bogstaur att
finde, ey heller bierge, høye, heeder, som nogen documentum
antiqvitatum uduiser. 1 Felling bye 2 gaarde, 7 bueil, gandske
arme. Ensted gaarde: Fruer gaardt, en adels gaardt, Drongstrup, Muosgaardt, Biere, Tarp, 2 gaardt. Ensted bueli: Nød
vig, Bøgsvig, Gaasvig.
I A s sin g sogn løber en møllebeck. Er der oc ingen
fremmede bogstaur, ey heller høye, bierge, heder, som nogen
antiqviteter uduiser. Ved Assing kircke 2 gaarde, Pomp 3
ringe gaarde, Buekier 3 liden gaarde, Oelendig 2 gaarde. Enstedt gaarde: Kibeck, Wilhusstedt, Barreskou, Buedoé. Enstedt
bueil: Veilstedt, Mosgaardt.
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Wiim sogn i Hammerum herredt liggendis, sudvæst, er
annexeret till Wordguod i Bølling herredt, at skiilies derfra
med det store aae imellom de 2 sogner oc bægge herrider.
Mens østen aaen ligger først Wiim kircke. Norden der op till
ligger Viim kirckegaard, annexe præstegaarden med 3 mend
udi, till Vordguod. Norden derfra er Skaffuisgaard, 1 gaard.
Øster oc synder fra kircken er Viimkrog wed det store aae,
som kommer fra Felding oc omsider ad Skiern aae etc. till
hauffuet. Norden Viimby ligger Skiærbeck nogen stund med 3
mend udi. Siden nør oc øster men synden Fielstervang er Biørsløff. Det andet vesten aaen er i Bølling herridtt: Jeggerriis,
Synderup, Fiskbeck. Jfr. S. 45.
Findis i Sneibiere sogen 151/« gaarde, boelle 22, 1 aae
kaldis Amptrup aae, komindis aff suduest och løbindis udi
noroust, och 1 stor hye ligindis imellom Amptrup och Snei
biere, kaldis Thiishye, och en hy paa Amptrup marck kaldis
Skoldbiere. Paa Krogstrup marck en hye, kaldis Grønbiere
hye. Emellom Albeck, Haffuenstrup och Foenvad marck ligendis en stoer bierge, kaldis Soelskoff bierge, och 2 hye
kaldis Hellekielde bye, och paa Sneibiere marck 2 hye, kaldis
Kaarshye, och en stor dall vesten for kaldis Smelunddall, paa
Ørskouff marck 2 hye, kaldis Siøklit hyffue, och 2 kaldis Raaehyff. Paa Helstrup marck en hye, kaldis Allisberhye. Noch 1
gaard, kaldis Giødstrup i forskrefne sogen, som presten udi
boer, oc 1 søø, kaldis Giødstrup søe, østen for.
Noch i Thiørring sogen 2 gaarde nordist i sognen, kal
dis Thrølund. Thiøring by findis der 5 gaard udi och 2
boelle, och synden forskrefne by kommer en aae aff østen och
løber vester paa igiennem Giødstrup søø. Och findis paa for
skrefne Thiøring marck 2 hye, 1 heder Stor Kolter hye och
en kaldis Lille Koltter hyff; noch en hye, kaldis Egom hyff.
Noch en stor bierge, kaldis Gryderis, Noch en hye kaldis
Kongeiyckhyff, 1 hye kaldis Karup høy och 1 kaldis Baunehyff.
Och vester i forskrefne sogen liger l herregaard, kaldis Ørnhod, och 2 buolle norden for, kaldis Bialderbeck, och en boell
østen for, kaldis Korttebore.
Och 2 gaard synderst och vesterst i sognen, kaldist Sybibeck, liggendis noer for en aae,
korner aff Giøstrup siø.
Syn ding sogn.
Kircken ligger en halff fierding vegs
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norden for Nøuling kirche oc ligesaa langt synden for Ørred
kircke. Sognen strecher sig fra kirchen øster paa med Sundtz
sogn en fierding vegs, synden oc østen med Tiøring sogn lige
saa langt, nør oc vester med Vilbierg oc sidelengs med Ørredt
sogn ligesaa langt. 1 Synding er effter skreffne gaarde, halffue
gaarde, boele oc huse beliggendis: Syndinggaard, som welb.
fru Birgitte Bille holder hus, møllen for Sinddinggaard, Askbierg, Liid Askbierg, Quindvod, Hiegaard, en klyng huse kal
dis Nyby, Rimme, Vod, Skræ, Pungvig, Elkier, Lunibierg,
Kragsnap, Søundall, Aavad, Synderlund, Karlsmoes, Viskier,
Eggersgaard, tuende huse vid Raggesbierg, oc Haursnap, cronens anex kirchegaard. I en bred steen, som ligger paa Syn
ding altar, er en firekant huli, i huilchen der ligger en liden
firekant steen, under huilchen sal. welb. Jens Mognsen fant
en pergementz breff, huor den bleff, vid jeg iche. I Askbierg
marck ligger luende bierge, blant huilche den enne kaldis
Messingbierg; paa samme bierge ligger 14 høye. Norden Liid
Askbierg en høy, kaldis Baunhøy. Norden oc østen Nyby en,
kaldis Rosmoeshøy, oc en stor steen derhos, kaldis Rosmoessteen. imellem Søundall oc Haursnap ligger en stoer bierg,
aff huilcken er tuende vandspring, en østen oc en anden
norden. Imellem Aavad oc Synderlund ligger en stoer bierg,
kaldis Raggesbierg. Imellem Rimme, Kragsnap oc Lunibierg
trej temmelig bierge oc fem høye. Østen Quindvod en bierg,
kaldis Quindvodbierg, oc en anden, kaldis Geilbierg. Østen
Hiegaard tuende høye, kaldis Tinghøy. Norden oc østen om
Synding sogn løbber en aa, kaldis her Neder Strifell, men op
bedre imellem Tøring oc Sundtz har den en anden naffn;
den løbber i den anden aa, som kommer all synden østen oc
løbber imellem Synding oc Neuling vid de tuende smaa huse,
som kaldis Pungvig oc Elkier.
Nøuling sogn haffuer effterskreffne gaarde, halffue
gaarde, boele oc huse: Nyboe, Brekier, Skibild, Tuivod, Østerhuod, Neulingskow, Egbeck, Korshøy, Boelsgaard, Huolflod,
Beckgaard oc Neuling prestgaard. Denne kirche ligger en halff
fierding vegs synden for Synding kirche. Sognet strecher sig
fra kirchen sudvest paa en halff fierding vegs mod Timmering
sogn, oc ligesaa langt synden och sudoust mod Snejbierg
sogn, øster paa trej slyngeslag til en løbendis aa, kaldis Quind-
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vod, som giør adskil imellem Synding och NeuliDg paa den
side, nordvest paa imod Vilbierig sogn oc norden imod Syn
ding sogn lige saa langt. I Nøuling sogn ligger effterskreffne
bierg, høy oc vandspring: udi residentzens marck ligger en
bierg, kaldis Bøsbierg, oc en anden, kaldis Tuoersbierg, imel
lem disse tuende bierge i en styck eng ligger i residentzens
march oc kallis Hylled, er en vandspring, som rinder stedtze i
frøst oc tyrcke saa veli som anden mild vejrlig, oc ligger der
norden for samme veldstrøm en demning, ligesom der alf
gammell tid kunde verit en mølle. Synden i forskrefne Bøs
bierg er en trind dam, som dog miesten med grøde er efftergroed. Vesten i residentzens marck er en bierg, kaldis Foeldbierg. Imellem Nyboe och Huolflod ligger en bierg, kaldis
Nøuling bierg. Imellem Tuivodt oc Østerhuodt ligger en spitz
høy, kaldis Tinghøy, om huilcken der staar nogle store steene.
I Neulingskows marck vid siden paa en liden høy ligger en
stoer steen, som strecher sig en halff agger bret ud i en
aggerende. I Egbech marck ligger en suar spitz bierg, kaldis
Huashøy.
Imellem Boelsgaard i Nøuling sogn oc Merrild
i Vilbierg sogn i en stych eng, kaldis Skaulkier, er en platz,
paa huilchen sigis at skulle verit en befestning, oc er kiend
endnu giørlig baade dubbelt graffuer oc volde, om huilcken
jeg tencker findis i den designation offuer Vilbierg sogn.
Vesten Huolflod ligger en lang bache, kaldis Vesterhede, som
strecher aff syd sudoust i nuornordvest, offuer huilcken ligger
adelveyen imellem Kolding, Veill oc Holstebro, oc paa samme
banche ligger 14 høye, blant huilcke en kaldis Raffnshøy oc
en anden Baunhøy, østen ud under samme banche er mange
vandspring. I Bechgaard marck en bierg, kaldit Skoeldbierg,
oc en stoer steen i en veldkilde synden østen vid samme
bierg, en anden kaldis Meldbierg, oc den tredie kaldis Jeffnbierg. Nøuling kircke ligger paa en temmelig bierg. Ind paa
kirckegaarden er en høy, som klockhuset stoer paa, oc trej
høye norden och østen kirckegaarden paa samme bierg.
Norden en crone boel Tuivodt ligger en bierg, kaldis Stapelbierg, oc der paa fem høye. Ved Østerhuod ligger en høy,
atf huilcken manden der boer aag hiem i treckening oc da
fantis en jeffn steenbroe lagt under høyen lige ved det andet
aggerjord. Synden aff adelveyen, som løbber igiennem sognet
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i vester oc øster, fra Vosborig, Tiimgaard oc Pallisbierg
oc Bredninggaard til Aarhus eller Horsens ligger tuende
smaa høye.
Twiis sogn. Er Twiis kloster liggendis i en dail emellom thvinde aaer, den ene, Stoor aa, løber til Holdstebrou,
den anden kaldis Mølle aa. Enlige gaarde østen derfra ligger:
Grydholdt, Breinholt, Lindholt, Thvisholdt, noch Storgiedboe,
Smidegaard, Morre, Vognlnnd. En liden kratt med faa smaa
trær udi, ved naffn Thviislund, ander høje, skoffue er her iche.
En aa mellem Tbviis oc Felding kaldis Munckebrou aa.
Wilbierg sogen see foran S. 31.
Nørvang herrett.

Veyle ligger i enn meget lystig dali under høye bierge
oc skoffue paa denn nørre oc syndre side. Østen faare gaar
fiordenn ind imellum tuende skoffue, noget nær op till byenn.
Vestenn faare ligge platte oc viide enge, igiennum huilcke
løbe trende aaer, som mødis ved byens syndre portt oc ud
gyde sig i fiordenn, huor i fordumtid, førend byenn bleff till
kiøbsted oc broenn bleff lagt offuer, vaar it ferrested, offuer
huilckett de, som komme nordenn fra oc vilde synder paa,
met baade sette offuer. Huorudaff byenn behaalder det naffnn,
at denn kaldis Veyle, thi enn veill er paa gameli danske it
lidett vand, som mand lader sig sette offuer. Forudenn kirchen er der it klaaster, kaldis Sortebrødre, huilchett effter
munchenis tid er giffuet borgerne aff Kong. May. till ilt raadhus. Paa marckenn der omkring findis der ingen monumen
ter eller antiquiteter, entenn paa bierge, høye eller udi dale,
at mand derom noget kand skriffue. Menn paa begge sider,
strax ved byenn, hatluer der ligget tuende slaatte; det ene
kaldis Borrevold, østenn ved byenn, huor graffuene derom endnu
ere till siune; det andett Rosborre, vesten ved byen paa Ros
borre høy, lidett bag Kongens Tene.
Hornstrup kircke ligger en halff miill vegs fra Weille
mod norden paa itt temmellig høy sted i en liden bye med 3
gaarde, som kaldis Kirchebye. En stienskast sønden fra kirchen ligger en hergaardt, som hører erlig welb. Niels Wind til
oc kaldis Grunditt; lidit vesten vid gaarden findis en dyb dali,
der huos en saare høy hyff, som kaldis Hyffknøs. Hartadt
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imellem kircken oc gaarden ligger Grundit bircke ting, oc
strax vid tingit findis der itt sted, som kaldis Sindholtt, huor
der sigis att der skal haffue standit itt klaaster, som skall
haffue veritt kaldit Sindholttsborg; findis endnu di stæder,
buor kielderer skall hatlue veritt med mange stiene. Norden
kircken vid en stienskast findis en bye, som kaldis Hornstrup,
huoraff kircken haffuer sin naffn. I denne bye er der 9 hele
gaarde oc 6 boelshuse, store oc smaae. En liden oc ringe
skoff er der til hinde, som kaldis Tackellhole och Mølleskoff,
som ligger der vesten vid. 1 dieris Nørremarck findis en hyff,
som kaldis Griis hyff. Norden oc østen findis en hyff, som
kaldis Jepshyff, som en stor bancke, mand baade pløyer oc
saaer paa hende. Mod Solemarck findis en hyff, som kaldis
Møgellhyff, som er stor oc thrinnd. Østen kircken vid en stiens
kast findis 2 gaarde, som kaldis Liusholtt, oc en boeishuus;
dieris skoff kaldis Liusholtt lundt, en hyff findis der vid den
nederste gaard, som kaldis Munckhyff, huor der sigis, att
munckene i dieris thider skall haffue hafft nogitt dieris tilhold,
oc skall findis mange stiene i hende. Strax sønden derfra
findis 8 veringer, som kaldis Grønholtt. En liden halff miill
østen fra kircken ligger en bye, som kaldis Breballe, och i
hende er der 16 gaarde oc 11 boelshuse, store oc smaae.
Vesten byen mod Liusholtt lundt findis en hyff, som kaldis
Stienhyff, som er en stor høy oc bredt med nogen stiene
offuen paa, huor der sigis der skall vere nogen merckellige
personer begraffne. Østen byen findis en hyff, som kaldis
Gammelbye hyff, som er omstienit med 7 radt stiene. 2 store
høye bierge findis der i dieris skoff, den enne kaldis Selsbierig oc den anden Steilbierig.
Ringiffue sogn. Nørvongs hærritt.
Byer: Hædeby,
Gammelby, Ulkind. Gaarde: Ringiffuegaard ved præstegaarden,
Nør Langlind. Møller: Langlindmølle. Boell: Billund. Daler:
Ualgierdali. Søer: Nør Lang lindsøe. Høye: 2 som ligger
i præstenstofft, en liden och en stoer, som iche ere giffne
naffne. Aaer: Ringiffue aae, som begyndis offuen for Røffstrup och løber i Skiern aae. Beche: en liden beche, som
begyndis norden for Hædeby aff nogle veid, som kaldis Tompevad, och er paa Ringiffue marck. Tørrild hærrit: byer: Ue.
Gaarde: Høgelund, Liden Karlskouff, Stoer Karlskouff, Elkier,
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Sønder Langlind, Ægsgaard. Boell: Trøgelborig, Basllund.
En eng, som begyndis ved Trøgelborge och strecher sig
gandske langt hen udi Omme sogn, som kaldis Simmell. Søer:
Langlindsøe.
Omme sogen er den vesterste sogen udi Nørvongs herret
oc ligger udi en bar oc slet heede egn. Mit igiemmel forskrefne sogen løber en stor aae, som skieller Nørvongs herret
oc Tørild herret fra hinanden. Oc samme aae løber ud under
Skierne bro udi Westerstrand. Hos huilchen aae fleste gaarder oc byer ligger effter hinanden, dog der er langt emellem
dennem. Oc findis siuff smaa byer udi Omme sogn, som er
1) Hallindbeck, 2) Filskou, huilcke forskrefne tho byer hafluer
en stor miil til deris sognekirche, 3) Liid Brande, 4) Østerby,
5) Omme, 6) Skousende, 7) Bøffuel.
Udi forskrefne Omme
sogen er en hergaard, nemlig Jullingsholm. Der til met trey
ensted gaarder, som er Møberg, Omvraa, Baggisgaard. Udi
Omme sogen findis en høy berg, som kaldis Suoleberg, som
kand sees nogle miile vegs borte.
Brande sogn er ett heede kald, som ligger i nordvest i
Nørvangs herrett; derudi findis fyrretyffue och fire heele gaar
der til naffns, men Gud maa vide, huor armligen en part be
sidder deris værelse. Præsten haffuer ichun dett ene sogn att
betiene. Hos kierchen liggendis nesten mit udi sognett findis
en bye ved nafln Brande kircheby. Nest østen derfraa, en by
march ofluer, ligger Grarup. 1 sudvest fraa kierchen en stor
fierding vei ligger Ure, en stor bye. Nermer kierchen i sud
vest ligger en liden by, Lund ved nafln. Lidett vesten fraa
kirchen ligger en liden by, ved nafln Borup. En stor fierdingvei i sudost fraa kierchen ligger tu gaarder tilsammen, kaldis
A si i er. En miil veis synden fraa kierchen ligger tu andre
gaarde sammen, kaldis Risbierrig. Nogett meer till sudvest
och en miil vesten fraa kierchen ligger tu gaarde, kaldis SkierJund. En s Hr fierdingveis fraa kierchen ligger och tu gaarde,
kaldis Flø, udi vester. Nogett lidett norden fraa kierchen lig
ger tu gaarde sammen, kaldis Døsling. Lidet østen fraa kier
chen ligger en gaard, kaldis Skierris.
Noch i sudost lidett
fraa kierchen findis en kaldis Stor Langkier. Synden en fier
ding veis moxen fraa kierchen ligger atter en gaard, kaldis
Lill Langkier. Noch en paa samme kaas, kaldis Hyvild. Syn-
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den en fierdingvei fraa kierchen ligger en addelsgaard, kaldis
Braandholm. Lidett derfraa til sudvest ligger Tarp. Vesten
fraa kiercken en miil veis ligger Stor Sandfeld. Norden fraa
kierchen en miil veis ligger Stor Harild. Hertil er nu fortegtegnelse paa byer och heele gaarde, der findis i Braande sogn
(saa nær som Arrevad, en eenlig gaard liggendis lidett fraa
kierchen i nordost). Huad monumenter och andre antiqviteter
ere anlangendis er der intett mercheligt at skriffue om. Riwer
och aaer anlangendis findis der fem i sognett, som undertiden
saa voxer til, alt mand ey kand komme offuer dem mett heste
och vogn sammen, dog de ellers gemeenlig findis maadelig
brede och store.
Tyr god sogn. Byer: Thyrgod Kierckebye, udi huilchen
der findis 6 gaarde, iblant huilche de 3 ere moxen forarmede.
Thyrgodlundtz bye, udi huilchen der ere 4 gaarde. Østerseirup bye, udi huilchen der ere 5 gaarde. Westerseirup bye,
udi huilchen der ere 5 gaarde, iblant huilche de 3 gaarde ere
gandsche forarmit och moxen øde. Hønskouff bye, udi huilcben der ere 3 gaarde, som ere forarmit och moxen øde.
Hindschouff, udi huilchen ere threi gaarde.
Enistegaarde:
Odderbeck, Aalbeck, Fuglsang, Pomphule, Aagaard, Egsgaard,
Suinbeck, Krogsgaard, Heisellbierge, Lønaae och Enckelund.
Hastrup, en adelsgaard, der hos en søø oc en mølle. Høye:
Paa Hastrup marck en høy, kaldis Thinghøy, paa Thyrgodlundtz
marck Hestehøye.
Wester sogen. Wester kierck ligger mit udi marcken
och heden. Byer: Westerlund, udi huilchen ere 2 gaarde
foruden annexgaardt. Lindit bye, udi huilchen der ere 3
gaarde, som ere moxen forarmit. Eniste gaarde: Risagger
och Skoffsbøll. En liden adelsgaard Rørbeck, der hos ligger
en søø, en mølle, en egeskoff, udi huilchen der er 1 wandspryng, som udspringer aff en høy bache, klar som christal
och kald som is. Høye: paa Lindit marck: Føllhøy, Reffuehøy
och Thophøy; - paa Westerlund marck: Kongens høy och
Grønhøy.
Udi Østersnede sogn findis en høy, kaldit Lundhøy,
liggendis paa Kragelund marck, norden fra Snede kirche.
Tuende høye, begge kaldis Troldhøy, en liggendis mit udi
Aggerspil skoffu, den anden paa Suolskoff marck, synden fra
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kircken. En høy paa Aggerspil marck kaldis Bredhøy vesten
fra kirchen. En liden høy paa Bostrup marck, Tuillinghøye,
udi sudvest fra kircken. En stor høy, liggendis diet op til
Snede bye, haffuer ingen særdelis bekynt nafln uden allenniste
at den kaldis etfter den mands naffn, som boer næst op til
samme høy. En høy udi Bøgballe bye, haffuer och ingen
visse naffn, men i lige maade kaldis effter den mands naffn,
som boer næst ved samme høy. En høy liggendis ved Krage
lund hede, kaldis Kongens høy, udi norost fra Snede kircke.
Øster Snede sogn tillegger, paa den syndre side: Suolskoff,
Gammelsuolle, Bostrup; paa den nordist side Kragelund, Krollerup, Bøgballe. Udi vesten fra Snede kirche Aggerspil gaard,
huor i gamle dage vaar nogle faa , bøndergaarde. Derhos ligger
endnu en liden flech, kaldis Mayvig, aff fem eller sex indester
heller boelshuse. En anden Beretning:
Udi Øster Snede sogn findis ingen synderlig merckværdige bierge eller høye, saa vit ieg aff mit sognefolch ehrfare kunde, uden disse: Lundhøy, liggendis en kort vey fra
kirchen paa den nordiste side. Throldhøy leggendis udi Ag
gerspil skoff, iche langt fra kirchen paa den vesterst side.
Et maadelig stor høy, liggendis diet op til Snede bye, haffuer
ingen særdelis kyndig naffn, uden at den altid kaldis effter
den mands naffn, som boer i den gaard leggendis allernæst op
til samme høy, som forbemelt ehr. Till Øster Snede sogn befindis at tillegge udi det halffue sogn paa den synderst side
Gammel Suolle, Suolskoff och Bostrup; paa den nordiste side
ad kirchen udi det andet halffue sogn findis Kragelund, Krollerup och Bøgballe. Findis endnu vesten fra kirchen liggendis
och til Øster Snede sogn en liden och gandske ringe bye
eller fleck, allenniste med 4 eller fem huse, ved naffn Mayvig.
Item findis endnu til Øster Snede sogn en liden herrgaard,
kaldis Aggerspil, leggendis ochsaa vesten fra kirchen kort vey.
Hvad anbelangende ehr med strømme at antegne, findis ingen
her til dette sogn.
Huixell kirche ligger en halff miil vegs norden fra Jel
ling kirke, nogit sidt.
Huixellby ligger synden fra kircken
paa en liden bierg. Bierlov by ligger norden strax fra kir
chen, ochsaa paa en liden bierg. Imellom kircken och Bier
lov ligger tuende boliger, som hører kongen til, den enne
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boer degnen udi. Norden fra Bierlov ligger en hergaard Men
strup med sk off och grøn marck omkring; neden fra gaarden
norden ligger en liden mølle, som hører thill hergaarden. Fousing by ligger norden fra kircken neden fra Bierlov udi nord
vest. Item Ildvid er en stor by och ligger østen fra kircken.
Item Sandvadby ligger sudost fra kircken. En enniste gaard,
som kaldis Knude, ligger norden fra kircken. Item en anden
enniste gaard med en bolig vesten fra kircken, som kaldis
Thrimhus. Item en bolig ligger sudost fra kircken. Hallund.
Imellom kircken och Hallund ligger en stor sø, som kaldis
Huixellsø och hører thill Alsted; fra samme sø løber en liden
strøm synden om Huixell præstegaard och løber østerpaa udi
en kier, som kaldis Hoffuitkier. Præstegaarden ligger for sig
sielfl lidet fra kircken udi sudvest.
Giffskov kircke er annex og ligger den en halff mill
vegs vesten fra Huixell kircke paa en siett platz. Item Giff
skov by ligger norden vid kircken. Item Riisby ligger udi
norvest fra kircken paa en stor bierg. Item Leiragger, en
enniste gaard vesten fra kirchen, ochsaa paa en bierg.
Østerhu, en enniste gaard vesten fra kircken. Giffskovlund,
en enniste gaard strax vid kircken udi sudost. Harresøby lig
ger sudost fra kircken.
Item Birckebeck er tuinde boliger
synden fra kircken.
Nykircke, som kaliis S. Peders kircke, ligger udi Nørwangsherrit, nordist udi Kollinghus læn och Riberstigt, wed
den store adell-landwey, som ganger mellum Wiburg och Rol
ling etc., paa en høy sted, dog findis der huos en kiilde S.
Peders kiilde, som huercken thøris sommer eller vinter. Østen
fraa kircken ligger di nybygge, som kaliis Ørnshollt, och østen
for den gaard Møllgaardt med den mølle* Lilmølle.
Nogit
miere udi øster den by Haustrup ved en søe, kaliis Haustrup
søe. Och der østerfraa den gaard Eghollm mod Tøring sogn.
Sydost fraa kircken en hallff mill offuer en høy banck kaliis
Baun, huorpaa ligger en høy kallis Baunhøy, som mand
pleyer att opreise baun paa, ligger den by Wang, aff huilchen
herrittit er kalidit. Och der øster fraa den hergaard Alsted.
Synder fraa kirchen mod middaag ligger di tuenne byer,
Nøre och Synder Kollemorten paa den store landstraate mod
Gyffskod sogn. Fra Nykirche i vester mod solens nedergang

64

ligger den by Oxenberig imod Gyffue sogen, men norden fraa
Nykircke ligger den by Tinnit, huor di tuenne naffnkundig
strømme ippis, som kaldis Guden aae och Skiern aae; Guden
aae løber i øster saa lenge hun falder ud under Randers brou
udi Østerhau, udi huilchen fangis di kostlige lax. Men Skiern
aae løber i wester ved Lundenis och under Skiern bro hen
udi den store Westerhau, udi huilcken er och guod laxefang, huor af eractis kircken att ligge paa det høyeste sted
udi Jullandt.
Gyffue kircke, som kaliis S. Niellsis kirke, ligger en
stor mill vesten fraa Nykircke udi den by Gyffue. Lidet nord
ost fraa kircken ligger en liden herrgaard, Doneruplund, der
huos en liden by Neder Donerup. Fraa kircken øster mod
solens opgang ligger di smaa bolige Fruerlund, Skierhuo og
den gaard Gyffskou. Och der synden fraa den by Farre.
Synder fraa kircken mod middaag ligger den gaard Sillisthuo.
Mod solens nedergang vester fraa Gyff kirke ligger di smaa
byer och boliger Bregenhuo, Begsgaard och Hegaardt, och der
huos den hergaard Syndersthue, nogit miere i vester den
gaard Waslunde och den buoli Øglund, mod Omme sogn.
Nordvest fraa kircken en hallffmill ligger en liden by Bylund ;
der huos den gaardt Stor Hestlund och den liden bolig Lil
Hestlund, og der huos en mølle, Ulkiermølle. Norden fraa
Gyffue kircke ligger en liden by, heder Lllerup, huor findis it
stycke froimur aff en liden kirckeside och grauerne kiendis
indnu. Der norden fraa ligger en gaard, heder Nygaard, och
en bolig, heder Lilmosgaard.
Langskouff kirche ligger halffanden mile nordvest fraa
Wedele paa adellfard veyen fraa Jelling till Schanderborg.
Langskouff bye, som moxen er øde, undtagen thu gaarde
och tuende boelshuuser, ligger norden straxt fraa kirchen,
och imellom samme 2 gaarde och boelshuuser er en liden
fersk søe, som kaldis Kirchedam. Vesten lidet fraa kirchen
ligger en herregaard ved naffn Hoolgaard med skøn marck,
eng och skou omkring beprydet. Paa samme Hoolgaards østermarch imellom kirchen och gaarden ligger en stor høy, som
kaldis Baarnehøy, huor der sigis eet hittebaarn i gamle dagge
att vere optagen. Østen fraa Hoolgaard synden mod kirchen
haffuer standet tuende stor gaarde ved naffn Slaritz, som nu
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ere ødelagde, aff huilche marchen endnu heder Slaritz march.
Vesten fraa kirchen fremdelis ligger en eneste gaard ved naffn
Hawe, till huilcken østen fraa gaarden er en liden eegeskou,
som kaldis Hawe lund. Dernest udi Langskou sogn norden
fraa kircken ligger Ølholm bye och der paa marchen synden
fraa byen ligger Guldagger høy, ved huilcken der ochsaa haffuer
veret en liden bye ved naffn Guldagger, som laa till Langskouff kircke, huilcken nu gandske er øde. Ydermere til Lang
skou sogn ligger en lille bye synden fraa kircken, ved naffn
Nyborg. Och der udi syndermarchen findis en høy, som kal
dis Billedshøy, huor der sigis munchene med deris billeder
och anden væsen att hauffue veret. Derforuden østen fraa
Nyborg ligger tuende andre store høye, nemlig Murmandsbierg
och Abildhøy.
Wuldom kircke, som er annexen till Langskou, ligger
thu mile norden fraa Wedele allernordest och yderst i Riber
stict. Wuldom bye och præslegaarden ligger straxt synden
fraa kircken meget sidt, huor igiennom er adelfard veyen fraa
Jelling till Schanderborg. Norden straxt omkring byen løbber
en liden aa, som kaldis Wuldom aa, huilchen der adskiller
Riber stict och Aars stict. Vesten fraa byen løbber en anden
stor aa, som kaldis Gunaa, huilcken tillige med den liden Wul
dom aa haffuer sin lob under Randers broe i haffuet. Ved
samme Gunaa norden och vesten fraa byen ligger eet stor kier,
ved naffn Gunkier, fructbaar med Græs och høeaffling. Østen
fraa Wuldom haffuer standet en liden skou, som hede Bøgeskou, huilchen udi fiendernis tid mestendeell bleff ophuggen
och nu gandske er ødelagt. Vesten fraa Wuldom ligger tuende
store høye, som kaldis Huilehøye, huor der sigis, att tuende
kemper ere begraffne. Udi Wu'dom sogn ligger endnu en
bye ved navn Hesselballe, synden fraa Wuldom kircke, och
der østen fraa byen paa adelfard veyen fraa Jelling till Schan
derborg ligger en liden vadsted, som kaldis Filvad. Vesten
fraa Hesselballe paa præstens kirchevey ligger en anden stor
lang vadsted, som heder Wuldborg vad, huilchen om winteren
er gandske besuærlig alt komme offuer. Norden fraa HesseK
balle bye ligger en stor høy ved naffn Ouenbierg, huor der
aff mange endnu mindis att haffue veret hæsselig spøgeri, som
K
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om natten och mod afftenen forvildede veyfarendis folch der
omkring och offte førde dennom i stor perichel och faare.
Udi Sindbierg sogn findis først ved Wester Ørum, som
legger norden fra Sindbierg kierche, itt bierg, som kaldis
Kierchebierg udi en skou som kaldis Kiercheskou. Imellom
Ørum och kiercken itt bierg, som kaldis Grittbierg, dog der
saais korn der offuer.
Østen och sønden fra Sindbierg
kierchegaard en brønd, som kaldis Vor Frue kilde, som
endnu holdis ved mact. Østen fra kiercken Lindued, som
intett naffnkundigt findis hos. Loggegaard och Sindbierglund
vesten fra kiercken, Ullkier sønden fra kiercken. Holtum suduest fra Sindbierg kiercke, och findis der norden fra byen
itt bierg, som kaldis Lyckisbierg, saa saais korn paa. Sønden
fra Holtum tuende bierge, delt ene kaldis Fuollbierg och dett
andett Brunbierg, som saais korn paa. Findis der østen fra
Holtum en steen, som kaldis Brestensten, dog gandske stor
och rund och trind. Udi Sindbierg sogen Ullkier, liggendis
Sønden fra kiercken och en fierdingveys, Lindued, liggendis
østen fra kiercken, Ørum liggendis nør fra kiercken, Lund ve
sten fra kiercken, Holtum suduest fra kiercken, och Loggegaard
liggendis ved Sindbierg lund.
Udi Greis sogen findis ved Høygaard en sted och bierg,
huor paa der haffuer standit itt slott med volde omkring, som
endnu kand findis och sees. Udi Greis march itt bierg, som
kaldis Høyhouid, dog mand saaer korn derpaa. Neden for i
sønden en høy, som kaldis Trolldhøy. Intett andett er mig
beuist att findis i mine sogne uden nogle smaa høye. Er der
til Greis kiercke liggendis Høygaard, Greisbye och 4 gaarde
aff Holtum.
Thorrild herridt

haffuer sit naffn aff en dommer offuer Jutland ved naffn Torriid, som døde før Christi fødlzel 1270. Forskrefne Torrild
herridt haffuer 9 kirckesogner, som ere : Jelling, Bresten, Nørup, Randbøl, Gadberig, Lindeballe, Kollerup, Hoffart oc Schibrede kircker.
Jelling sogen ligger mit i herredit och er boffuitsognen,
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haffuer sin naffn aff Elling, en dommer effter Torrild i Jylland,
som døde før Christi fødtzel anno 1195, effter huilcken dom
mer Jelling sytzel ochsaa sin naffn haffuer bekommen. I Jel
ling sogen er en herregaard, kaldis Faarupgaard, ligger hos
en stor siø, kaldis Faarup siøe, der aff kommer en stor aae,
løber igiennem Weyle och i fiorren. Forskrefne Jelling sogen
haffuer sex byer och tre eniste gaarde, er tilhaabe 38 gaarde
och 3 møller. Jelling by er 10 gaarde, der udi ligger Jelling
kircke, derhos findis merchelige antiquiteter. Paa den sønderside, nest op til kirchedigen, findis en megit stor grønn høy,
kaldis Gorms høy. Paa den nøreside findis en anden høy,
kaldis Droning Tyris høy, paa huilcken der findis offnen paa
en stor kilde, imod al natturlighed, och er satt paa bonden
med smaa stenn. Findis en megit stor trekantit steen paa
kirckegaarden, uden for kirckedøren opreist, med effter føl
gende runebogstaffue:
Afbildningen meddeles ikke her, men den nu utydelige
slutning lyder: AUK TUNIKA TUSK KRISTNO.
Dernest findis en mindre steen, hører til den nøre høy,
med effterskreffne skrifft, som kong Gorm haffuer ladit skriffue
offuer sin dronning, dronning Tyra, ungeferlig 720 aar effter
Christi fødtzel:

Indskriften er som sædvanlig.

Norden for Jelling ligger 22 høye, som i gammel dage
haffuer verit deris begraffuelse och alter. Vesten och sønden
fra Jelling ligger atskillige høye med atskillige naffne saasom
Kaarshøy, Starhøy, Karlshøy. Langt vester udi hieden fra Jel
ling, dog paa Jelling marck, findis som en gammel schandtze,
kaldis Schiermklint, som sigis aff de gamle kong Gorm der
met sin krigsher at skulle haffue liggen. Ved Jelling ligger
en stor schouff, hunder suins olden. Hørup bye, 10 gaarde,
der hos findis 3 høye, en kaldis Danshøy, udi huilcken meenis
kong Dan at vere begraffuen; til samme by en schouff, een
halff hunder suins olden. Hopballe bye, 3 gaarde, der til er
lige saa megit schouff, der hos findis 4 smaa høye, haffuer
dog ingen naffn. Tøstbau, en gaard, en høy hos kaldis Stor
5*
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høy, och liden kratt hos. Rouballe bye, 5 gaarde, och nogit
liden krat til huer gaard, haffuer mange bøye, der megit vel
er stafferit med steen trint omkring, kaldis som effterfølger:
2 høye kaldis Holthøye, 2 høye kaldis Enmerckis høy, 2 høye
kaldis Torrild høye, 1 høy kaldis Deyentrouhøy, 2 høye kaldis
Paa Bierget, 1 høy kaldis Steenhøy, 1 kaldis Lilsteen høy,
2 høye kaldis Tuillinghøy, 1 kaldis Bastenbiergs høy, 1 kaldis
Toffthøy, 1 kaldis Tonholm, 1 kaldis Velkier høy, 1 kaldis
Kragerhøy, 1 kaldis Pollhøy, 1 kaldis Storhaabhøy, 1 kaldis
Lilhaabhøy. Homstrup, en gaard, haffuer ingen antiqviteter, er
ingen schouff til. Schoubølling 5 gaarde, ligger i hieden,
haffuer ingen antiqviteter uden 8 smaa høye, som haffuer
indtet synderligt paa sig. Stiull, 2 gaarde, haffuer 3 smaa
høye, den ene kaldis Storhøy, den anden Lilhøy, och Sønderhøy. Kidie, en gaard, haffuer en høy, ligger i hieden. kaldis
Grønhøy.
Howr sogen, annex til Jelling, haffuer 2 herregaarde,
Lierbech oc Rouballegaard; er der stor schouff til en huer,
paa 300 suins olden, hos dennem findis ingen synderlig anti
qviteter. I samme sogen er 3 byer, en eniste gaard och 2
møller. Den første by, Howr bye, 8 gaarde, hafluer ingen
antiqviteter. Høxholt bye, 4 gaarde, haffuer mange høye och
antiqviteter, som effterfølger: 1 høy kaldes Penningshøy, 1 høy
kaldis Guldhøy, 1 høy kaldis Baunhøy, 1 høy kaldis Tuindtzhøy, 1 høy kaldis Ebbishøy, 1 høy kaldis Trellinghøy, en
gyngoffn, 1 høy kaldis Ulkierhøy, en dam kaldis Frisdam, en
sted kaldis Lagdam. Urebye, 4 gaarde, en stor schouff, 500
suins olden, haffuer effterfølgende høye och antiqviteter: 1
sted kaldis Kiempedige, en dal kaldis Grønnedal, 1 dal kaldis
Glededal, en bech kaldis Stribech, en bech kaldis Vesterbech,
en sted kaldis Steenstuffue, 1 høy kaldis Smidiehøy, och frndis paa samme march mange skøne steene, dog der er ingen
bogstaffuer, haffuer udentuil verit en steen altere. Gaarde, en
eniste gaard, findis nogit lidet schouff til och ingen anti
qviteter.
Bræsten sogn, liggendis i sudoest udi Tyrrild herrit.
Kierchen ligger mil i sognen paa allfard vei fra Kolding.
Kierbølling ligger sudoest fra kiercken, huor udi er sex gaarde,
som ligger ned under stor bancher oc skoffue allevegne ved
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byen; øster fra byen kaldis skofuen Risom, huor ligger en stor
dal, kaldis Poffuelsdal, noch tho steene som en begraffuelse,
huor menis at kirchen skulle haffue standen i gamle dage, oc
samme sted kaldis Bræsten, huor af kirchen haffuer sit nafun.
Item ligger tvende veeld, en øster fra byen, kaldis Stødbech,
en anden vester fra byen, kaldis Sølfkielde, item vesten fra
byen ligger en stor lang høy, huorpaa ligger en stor steen,
oc same steen ligger paa trei steene som stytter, sa sex folch
kand sidde under same steen, oc er høyen ganske omsteenet.
Item er der tvende store bierge, en kaldis Lychebierg, den
anden kaldis Kirchebierg. Neden byen løber en stor aa, kal
dis Skibet aae, som løber under Kongens brov der samestedz,
oc ligger en hues her ved brouen, kaldis Roden. Kieldkiard ligger
synder fra kirchen oc er tvende gaarde, som grentzer til møllen,
som ligger neden for, kaldis Vingsted mølle, sønder paa indtil
den store aae vedtager, vester oc norden derfra ligger en li
den mølle, som kaldis Kielkiard mølle, oc haffuer sin lob af
en spryng eller veeld noget nordvest derfra, oc løber af en
frøybanche dersamestedz, oc ligger skofue runden omkring
same gaarde. Luund ligger vesten kirchen, huor i er fire
gaarde, oc er der int om den by at skrifue. Rafuning lig
ger vester fra kirchen ocsa, huorudi er 9 gaarde; norden fra
byen ligger en stor bierg, kaldis Brudbierg. Vesten derfra
ligger en stoer Jagaard, som er welb. her Jørgen Brais oc
kaldis Abildgaard, oc paa same Abildgaardz march findis der
en vold, kaldis Trældborg. Tyskind ligger sudvest fra kierchen,
huor udi er tvende gaarde, som ligger ned i en stor skov;
vester fra gaarden ligger en bierg, som er offuen til ligesom
en stor skantze oc kaldis same bierg Rynckebierg, som er
nesten omlobben med vand. Norden fra gaardene ligger oc
en stor bierg, kaldis Grædbierg, -oc løber en aae omkring
gaarden. som haffuer sin lob af Engelsholms siø oc løber til
Wedel. Ollerup ligger norden fra kirchen, huor udi er tvende
guorde oc ligger nogle kratt derved, norden fra samme gaarde
ligger en stor dal, kaldis Savsdal, som er skiel mellom Forrup
marck oc Ollerup march. Balle ligger oc norden fra kirchen,
huorudi findis sex gaarde, oc i same by boer præsten, af
huilche sex gaarde er prestens den sette. Norden fra byen
findis en stor dail, kaldis Haldal, nordvest fra byen ligger en
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stor bierg, kaldis Høybierg, oc sa nordvest fra paa Balle
marck ligger tingetj, som kaldis Tyrrild heretz ting. Siøskov
ligger nordoest fra kirchen, huor udi er tvende gaarde, som
ligger ved skoven, oc neden fra ligger Forup siø. Lildfrøst
ligger oc norden fra kirchen, huorudi er balftridie gaard,
som ligger oc ved skofuen; paa same march ved en mose,
kaldis Guldbierg mose, ligger en stor steen, som menis af de
gamle, at Thyre Danboe skulle haflue set oc hvilet sig paa
same steen, sa der siønis paa same steen nogle tegn, som
noch siønis der af vist. Stiensgaard ligger oc norden fra kir
chen, som er en eniste gaard, som ligger i skoven, oc østen
fra same gaard ligger en stor høy, kaldis Bøgehøy, som er
ganske omsteenet.
Nø r up sogn ligger en liden mill fra Jelling i Tørrild
herrit i wester. Kirchen ligger fast mit i sognit. Oc haffuer
forskrefne sogn en herregaardt, kaldis Engelstholm, som er
omflot med en sø paa den norder oc nordoste side oc strax
op til den vestre side ligger en dyrehafue paa 50 suins olden,
oc 30 gaarde. Nørup by ligger ved kirchen, er 2 gaarde, paa
den bymarch findis 4 høye, den ene ligger i sudvest strax
uden byen, kaldis Stichhøj, 2 andre strax nordvest op til byen,
kaldis Sandhøj, den fierde bøj mit paa byens march liggendis
nefnis iche med nafn.
Strax vesten fra byen ligger en lang
dall, kaldis Gaasedall. Østen fra byen ligger oc en lang dail,
kaldis Prestdall. Mørup by er 3 gaarde. Førstballe by er l1/»
gaard. Trollerup er en enlig gaard. Tørrild oc en enlig
gaard. Gammellby er en half gaard. Sødore er 5 gaarde,
ligger norden vid Engelstholms sø i en grund eller dall. Paa
den byes march findis mange høje: norden fra byen ligger en
kaldis Højknøs, der vid løber den store landevej fra Ribe
øster ind i landit, en høj kaldis Waarhøj, den 3 kaldis Karlshøj, den 4 kaldis Kieldhøj, den 5 kaldis Hofuitbierge, den 6
kaldis Folehøj, den 7 kaldis Lillehøj, den 8 kaldis Suderhøj,
den 9 kaldis Bredhøj, den 10 kaldis Oggersbierg; findis oc
paa samme march tuende dale, den ene kaldis Gadbierg dal,
den anden Risdal. Disse forskrefne byer ligger alle i hieden.
Lime by er 10 gaarde, der til ligger en skow, kaldis Lime
Vesterskow, der i findis 3 dybe dale, den ene kaldis Kielllngdal, den anden Galtdall, den 3 Koboll. Søgaard, 21/« gaard,
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ligger i skowen. Limskorøs by er 31/« gaard, ligger under
skowen paa vestre side. I forskrefne Nørup sogn ligger oc
en dail, wester fra kirchen paa en march, heder Giøding march,
kaldis Kongensdali; deri findis mange smaa graffue, huer i
lengden 3 allen, i breden 2 allen oc vid øster enden paa alle
forskrefne graffue er en maadelig dynge jord oc smaa
steen, oc sigis af gamle folch der skal vere sked en slactning
i fordum tiid.
Ran dbø 11 sogn, annex till Nørup. Kirchen kaldis Randbøll kirche af kong Ran, som di gamle siger den fordum at
hafue ladit bygge oc skak ligge begrafuit i en høj, som ligger
tet op til den nøre siide inde paa kirchegaarden. Vid kirchen
ligger 2 gaarde, kaldit Randbøl by, oc gaar den store landevej
tet op til kirchegaarden. Paa den byes march findis atskillige
høje, dog ingen der ved deris nafne. Daldore er en by, som
er 4 gaarde, ligger nedre i en stor dali med store bierge runt
omkring. Bindeballe er 5 gaarde, ligger under en skøn skow,
kaldit elfter byen; der paa marchen findis oc nogle høje
Rygbierrig er 5 gaarde. Almstoch er 3 gaarde. Wandell er
7 gaarde, der paa marchen findis oc nogle høje. Disse 3 byer
er hædebyer.
Gaadberg sogen. Gaadberg bye legendis næsten mitt
paa den store landvej mellom Ribe oc Wiborig, er 7 gaarde.
Kirchen der i byen er indviit thil S. Lauritz, oc S. Lauritz
høy findis lidet synden fra kirchen, huor hand oc sigis at være
begraffuitt. Thøsbye, som ligger synden fra kirchen, er 3 gaarde.
Rostrup, sudvest fra kircken, er 4 gaarde, liggendis saa høyt,
att mand i klaar vejr kand thele paa itt sted 18 kirchesogner.
Klausholm, en halffgaard vesten fra kircken, liggendis [i] en
skoff, oc boel der huos kaldis Tyckhøy. Smidstrup, 8 gaarde,
liggendis vesten fra kircken mellom tho lunde. Thoerskoff,
liggendis norvest fra kircken, oc norden samme skoff en
hergaard, kaldis Reffstrup. Thoffthøy, norden fra kircken, er
5 gaarde.
Annexen er Lindeballe sogen oc ligger lige vester
paa fra Gaadberg. Lindeballe bye er 6 gaarde. Synden kir
cken er en stoer skoff oc synden skoffven ligger først Ost
øster paa, er 3 gaarde, oc siden vester paa Amlund, 1 gaard,
der vesten fra Gødsbøel, 1 gaard. Lige vesten fra kirchen
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Bindisbøell, 1 gaard, norden fra kircken Nørskoff, 5 gaarde.
Noroest fra kircken en værels, kaldis Nevad.
Kollerup sogen haffuer 2 herregaarde, som er Brantbieriggaard och Schouffgaard, och er der nogit schouff til
forskrefne gaarde och findis ingen antiqviteter. Haffuer 4
byer ved naffn som effterfølger: Kollerup bye, 3 gaarde, nogit
schouff, ingen antiqviteter. Brantbierig by, 6 gaarde. Kierckeby, 3 gaarde, ingen schouff, ligger en dal ved, kaldis Dyb
dal. Hyffom, 11 gaarde, ligger i hieden, findis 3 høye, haffuer
dog ingen naffn och ingen antiqviteter.
Windeløff sogen, annexe till Kollerup, haffuer to byer
som ehr: Windeløff bye, 11 gaarde, ingen schouff och ingen
antiqviteter. Fleustrup bye, 4 gaarde, nogit schouff och ingen
antiqviteter.
Mit igiennom Skibbet sogen løbber en aa, som kaldis
Skibbet aa, som kommer vester fra Wingsted mølle oc till
øster løber till Weile, huor den løbber i haffuet. Huos for
skrefne aa i fordum tid haffuer ligget en landzby, vid naffn
Skibbet (jeg mener Skibby eller Skibræ) oc som byen haffuer
standet kaldes endnu Skibbet gade. Till dette sted haffuer i
gammell tid mand tilført skibsræder aff tuende sysler,- nemlig
Almindsyssel oc Jellingsyssel, oc siger gamle folck her att
vere skibsanckere opploget oc opgraffuet. Norden fra Skibbet
aa ligger Skibbett kircke, som menis att vere en aff de eldste
kircker her i riget, thi den er muret med froymur. Der i
legger begraffuet mange fornemme adels personer, saa er sal.
Iffuer Friise, sal. Albrett Friise, sal. fru Ingeborg Gyldenstiern,
sal. Frederick Munck oc mange flere fornemme adels personer.
Norden Skibbet aa ligger en fornem herregaard ellir herre
seede Haraldzkier, som sigis att haffue sit naffn aff kong Ha
rald, kong Gorms oc drotning Tyris søn, huilcken menis att
skulle haffue hafft sin vereise, der hand lod giøre sine forældris epitaphia paa Jelling kirckegaard oc begraffuelse i Jel
ling høje, effter att der er ickon en kort vei imellom. Østen
for Haraldzkier oc norden vid Skibbet oc synderlig paa Knabdrup marck i nogle skofflund sees mange stiene temmelig
stuore udi en trind form, oc mit imellem dem er en stuor
steen, som stander paa 3 stene, huilcken bønderne kalder
Gyndoven. Paa disse stiene mener jeg, att voris gamle Cimbri,
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førend de ere løbne ad søen, haffuer giort deris offer till
dieris hedenske affguder, paa det de disbedre lyche oc seir
kunde faa imod dieris ilender. Synden vid Skibbet aa i Wilstrup skoff er endnu tilsyne itt valdsted, som kaliis Boelldall,
huem der paa haffuer boed oc huilchen tid er gangen aff
minde. Sønden for Skibbet aa nermer Veile imellem Veile oc
Vilstrup marck løbber en liden aa, kaldis Neddeaa oc haffuer
sit naffn aff nogle skoffender eller ness, oc løbber Neddeaa i
Skibbet aa, førend den løbber till Weile, Rodzkier haffuer ve
rit befestning vesten for Weile norden for Skibbet aa i en
moradz eller eng, som nu er gandske affbrøtt oc øde, huis
rudera sees endnu paa denne dag.
Jerloe herret

liggendis vdj Nør Jylland udj Koldinghuus lehn mit imellem
Andstherrit fra synden, Slags herrit fra vesten, Tyrrildherrit fra
norden, Holmandsherrit oc Bruskherritt fra østen, det indholder
fire kircke sogner.
Wdj Egtved sogn findis ingenstene med runebogstaffwer
paa, ey heller merckelig antiqviteter oc slet intet aff nogle der
udj kunde spørgis om dannerliung. Udj sønder oc øster wed
Egtved by aff tuende smaa søer begyndis en beck, som løbber
neden Egtved i sønder oc wester til en liden mølle som kal
dis Nybierg mølle oc siden aff flere udsprønge aff sandbacker
forøgis oc løber derfra til den store Wingsted mølle, norden
derfra udj Balle sogn, huorfra den siden udj en større aae
udløber i øster til Wedel fior. Sønden Egtwed ligger en stor
skov, huor Kong. Maytt. haffuer sin dyrstand. Kircken til Egt
ved sogn er aff de gamle kaldet S. Peders kircke, nesten neden
til opbygt af huggen kamp oc gandske med bly offuertægt.
Udj Egtwed sogn er fire eensted gaarde: Hielmdrup,
Ballesgard, Arnhede oc Norbeck, huilcken gaard siden ufreds
tid aff tuende er bleffuen een, fordy den ligger udj en mager
hede oc den med nogle apdre smaa byer som wed samme
egn ligger, haffuer giort it seerlig sogn, kaldet Carberg sogn,
som endnu er at see aff steden, som kircken har standen udj
en vild hede, oc fordy det sogn kunde ey holde sin kircke ved
magt, er nogle gaarde deraff lagt til Egtwed sogn, nogle til
Randbøl sogn som ligger norvest fra Egtwed.
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Ødsted sogn er annex til Egtved sogn, huorfra det ligger
udj norøst; derudj findis ingen stene med runebogstaffwer, ey
heller antiquiteter oc intet i det sogn kand spørgis om danner*
liung udj nogen maader. Østen fra kircken paa it eenemercke
sigis i gamle tider at haffue boed en kempe kaldtis Erland
Guldsku. Sønden fra Ødsted kirche haffuer værit bygt en liden
kircke kaldtis Yding kircke, huilcken, fordj den icke aff sine
byer kunde holdis vedlige, er den bleffuen øde oc en part aff
byerne er lagt til bemelte Ødsted sogn, en part aff dennem
til Starup sogn som ligger sudost derfra. Steden til forskrefne
Yding kircke findis endnu oc findis der ved den kircke it lidet
sted som berettis icke at graa græfi paa aff denne aarsag som
de gamle der siger, at paa det sted vdj fordom tider skulle
være giffuen en uretferdig low. Østen udj Ødsted sogn er en
saare stor skouff som kaldis Blaakier oc Strecker sig wiit hen
i sudost til andre byer.
Jerlo sogn oc Høyne sogn. Disse tuende sogner lig
ger østerst udj Jerloherret, aff huilcke Høyne sogn er hoffvedtsognet. Jerlo sogn er annex. Sogne præsten til dennem her
Peder Madtzen haffuer sig resolverit, at hand intet udj dennem
naffnværdigt kunde opspørge ey heller noget høre om Dannerliung.
Slags herret.

Worbaße sogen er hcffued sognen. Ligger den udj
Koldinghus lehn wdj Slaugsherritt, vesten fra Kolding fire smaa
mijle vegs, men fra Warde i nordost fem smaa mijl vegs.
1. Prestgaarden i Worbaße ligger en aggerlang vesten fra kir
cken. 2. Norden Worbaße by ligger en liden høy med nogle
store graa kampsteene omkring, dog ingen bogstaffuer paa, tu
store høye steen ved den østre ende som staar rett op paa
enderne høyt offuen Jorden, nock en stor steen nogett derfra
wdj vester mere mitt inden i høyen.
Item en megitt stor
steen paa den vestre ende som er ryggett oc nogett huald,
att ett temmeligt menniske kand skiule sig der under oc same
steen ligger paa tvende andre steene i jorden; ellers runden
omkring same høy paa begge sider findes veil mange andre
steen offuen jorden, dog icke saa store. 3. Paa Worbaße
kirckegaard sigis att skall haffue væritt en helligdom nemlig

75

en kilde eller brynd udj den sudvest hierne som nogenledis
endnu er att see, huorudaff den marckind her aarligen holdis
i byen meener at skall være foraarsagitt, som wdj førsten skall
være holden paa H. Legems dag, huorudaff kircken haffuer
sitt naffn. 4. Synden fra Worbaße ligger en aae som kaldes
Hølleds aae, som løber till Warde aae oc meenis att yppis
lidett offuen ved Worbaße enge udj Becke marck. 5. Østen
Worbaße ligger en søe, som kaldes Blindsøe, paa Fitting marck.
Item en anden søe tu eller try steenskast derfra ved naffn
Knoldsøe aff huilcke forskrefne søer der yppes en strøm som løber
østen om ved Slaug ned ad Almstock udj Grene søe. 6. Nor
den fra Worbaße ligger en søe som kaldis Nørsøe. 7. Westen
fra Worbaße en stor mijl vegs ligger en herregaard, som er
welbyrdig Bendix Norbyes paa Urop hans hoffuittgaard ved
naffn Dunslund. Rett synden ved gaarden løber en aae som
yppis i Jeppis kier liggendis paa Worbaße marck, huilcke ocsaa flyder till Wrardeaae.
1. Grene kircke ligger ved Grene aae, som udflyder
aff Grene søe oc ligger same kircke udj nordvest liditt fra
søen i Jelling syßel, norden fra Worbaße kircke en stor mijl
vegs. 2. Udj dette sogn findis huercken leer eller steen an
dre end som hentis andre steder fra.
3. Udi dette sogn fin
dis ingen gamle antiqviteter.
Heynsvigh sogen er annex till Grensted. 1. Ligger udi
Coldinghuuß lehn udi Slaugs herrett rett y noruest fem smaa
miill vegs fra Golding, medens fraa Ware y øst norost flire
smaa miille vegs. 2. Prestegaarden Heinsvigh ligger en agger
march westen Heinsvigh kircke paa den søndre side aff itt
bierge; norden præstegaarden offuen fraa biergett liger en heell
hob høye, ordine elfter huer andre aff øster och wester paa,
som synes lige som de y gamle dage skulle vere opvinsede
vedt menischens haandt. 3. En fierding vegs sønden Heins
vigh ligger en gaard heder Siøgaardt, østen for samme gaard
haffuer liggett en stor søe (huor aff gaarden haffuer bekommeth sitt naffn), huilchen nu er med sandt effter knoggen. 4.
En liden halff mijll øst norost fraa Heinsvigh paa Trøllund
marck ligger en søe kaldis Grene søe, huoraff en aae udflyder
som løber vester paa igienem Grendsted sogn och adt Ware
till. 5. Paa adsckillige steder paa Heinsvigh march findis
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store karnpstene, som findes vestigia udi alt jemkiller, saa sten
huggere y gamle dage haffue tenteret ad ville kløffue dennomi
mens till huad brug kand icke wides, men her findes ingen
stene med bogstaffue paa. 6. Her ere nu ingen skoffue y
sognene, mens findes eegerødder alleStedtz paa marchene och
udi moserne findes fyr och granrødder, huor aff kand eractis
her iddell schouff att haffue verett udi gammell tidt. 7. Her
findes paa Hedensvigh march attschillige andre høye, somme
heder Draggehøye, somme Mettis høye, mens ingen med merchelige naffn. 7. Ost norost fraa Heinsvigh siges att haffue
verett eth cappell y gamble dage, som dog nu er øde med
alle; derudi menis y gamble dage att vere holden siællemefie
y pauffue dommett.
1. Grensted kierche ligger ved Grensted aae, som ud
flyder aff Grene søe och ligger samme kierche norden forskrefne
aae y Jelling syfiell, ligger norvest fraa Heinsvigh kierche en
miill vegs. 2. En stor miill vester fraa Grendsted kierche
legger en herregaardt y forskrefne sogen som kaliis Urup, hører
welb. Bendix Norby thill. 3* Udi dette gantsche sogen findes
huerchen leer eller Steen andere end som hentes fraa andre
steder. 4. Her udi dette sogen ere ingen gamble antiquiteter
uden en høy ligger en haiff fierdingvegs norøst fraa Grendstedt heder Abildhøy.
Holmandtz herret.
Udj Holmandtz herret er sex sogner, Piedsted, Gaarsløff,
Gawersslund, Smedstrup, Skierup och Winding.
Piedsted sogn er ickon en bye och er ingen enstedtz
gaarde j den. En aae kommer westen ned fra tho møller
som skiller Holmandtz herret och Bruskherrett fra hiin anden
och løbber sønden omkring woriss march och øster ud j en
anden aae, som kommer øster fra och løbber ud under Breds
trup spong och skiller Holmandtz herret fra Endleherret och
paa sidste løbber ud wed Nebbe j en fior kaldifi Ranfi fior
och saa ud j haffuet. Skoffuene till Piedsted ere ickon smaa
och inthet naffnkundigt j dem. Høje er tre paa worifi sønder
marck, men inthet mand wed at tale om dem. Wed Breds
trup Spong baffuer werelt en meget stoer wit begreben høye,
rund omkring sat neden till med store kampestene som endnu
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staar. Men jorden aff samme høy er moxen bortført att fylde
paa broerne med, men de store stene mit paa samme høy
ligger endnu och syniB som der haffuer wæret en gang øsler
jnd j samme høye, men inthet naffnkundigt mand hører om
samme høye. Uden for Præstegaarden ligger tho høye som
kaldiB SkadiB høye, paa huilcke j formaal dage udj den præsteB
her NielB Matzens tid, som anno 1442 haffuer wæret præst
her j Piedsted, er seet en dantz som presten sielff haffuer
holdet paa en hest oc seet paa; de der dantzet haffuer drucket
hannem till med ilt horn fuld, hånd haffuer taget dett aff dem
men heldet af huad j waar och hastelig redet jnd j præste
gaarden med hornet.
Men som hånd en julle affthen waar
gangen j bad, er en kommen jndgangen og gaaett j lildstuen
som hornet waar, taget delt och gaaet ud igien och sagdt:
her tager Skade sitt horn igien, och inthet mere mand wed att
sige om disse høye. Der ere ogsaa fire andre høye paa worifi
østre marck med store stene paa, som uden tuiffuell haffuer
wæret begraffuelsers høye, men der ere ingen bogstaffue paa
stenene, ey heller wed mand nogen beskeen om dem. An
det inthet er her j dette sogn, huercken runebogstaffuer eller
andet.
Udj GaarBløff sogn er tre byer: RanB, Gaarsløff och
Mørckholt och en ensted gaard Nebbe.
Till RanB er en
skouff, men inthet naffnkundig j den, ey heller j Nebbe skouff;
uden om disse skoffue løbber RanB fiord ud j haffuet wed
nogle bierge som kaldiB de huide bierge, som aff det huide sand
haffuer derifi naffn, och norden omkring Mørckholt skouff och
GaarBløff skouff løbber fioren jnd aff haffuett op till Weille.
J disse skoffue er heller inthet naffnkundigt alt skriffue om.
Danner liunge wed wy inthett aff att sige.
Udi Winding sogn er heller inthett att skriffue om
andett, end nogle stene ligger paa marcken mellem Weille
och Winding bye, kaldiB Kempestene, men inthet wist om dem.
HueB j Gawersslund, Smedstrup och Skierup sogner er tenckwerdig tilskicker ieg eders werdighed præsterniB egne opskriffuelser. Dette wilde ieg saa kortlelig lade min kære Biscop wide, bedendiB j icke fortencker mig, men fremdelifi wære
och bliffue min gunstige fautor och promotor. ØnskendiB hoB
ederB werdighed languarendeB karskhed och sundhed och att
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den almectige Gud will beuare eder med ederG elskelige hu
stru och børn lenge och well fra alt eder skadeligt kand wære
paa liffs och sielG wegne.
Gaffuerslund kircke ligger mitt i herredett och sognen,
i huilcken flndis ingen synderlige antiqviteter. I samme sogn
ere 7 byer och en enstedgaard som kaldis: Gaffuerslund,
Breining, Selderup, Huilsbierg, Andkier, Børkop, Brønsted og
gaarden Skickballe. Thill Gaffuerslund er en skoff som begynder ved nest hos liggende sogn som kaldis GaarGløff och
strecker sig med den nørre sijde ud med den riveer som
gaar aff haffuet op till Vedell. Paa samme Gaffuerslund marck
er en dall kaldis Korsdall och ved enden paa den en pladtz
omstenett med store steen och kaldis Gawlsgraff, huor der
sigis att haffue weritt begraffuett i fordum tijd en heitt ved
naffn Gawll, effter huilcken sognitt skall were kaldelt icke
Gaffuerslund, men Gawlslund sogn.
Hos samme sted er en
vandspring som løbber i en aae der strax hos kaldis Børkop
aae. Thill Breining er och en skoff ved forskrefne rivier nest
Gaffuerslund skoff. I samme skow flndis en stor høy, omkring
huilcken haffuer veritt gryfftt och vold som dett siunis och
strax neden for i skowen er en smuck grøn runddall som
kaldis Faurdall. Dett sigis att Rannild did skulle hafflt sin
tilfluct. J denne skow ved strandsiden er en mølle kaldis
Breining mølle, till huilcken løbber en liden strøm imellom
tuende bierge och giør skiell imellom Breining och Selderup
marck. Dernest er Selderup, Huilsbierg och Andkier skoffue,
som alle effter hin anden nør ud strecker sig op mod Vedell
ved strandsiden. J samme skoffue ere mange store bierge
och dale, dog intett naffnkundigtt. Synden for Huilsbierg och
Andkier er och en skoff kaldis Bierkrog, i huilcken ligger
herridtz tingett. Neden omkring skoffuen er en aae som løb
ber ned imellom Gaffuerslund och Børkop marck, ved samme
aae ere thu møller strax effter hinanden, kaldis Børkop och
Brønsted mølle. Thill Børkop er och skow østen och sønden
fra byen, ellers slett marck. Nest østen och synden for Bør
kop er Brønsted, som och haffuer sin skow øster og synder
paa mod Rans i Gaarsleff sogn; paa den marck er ey heller
synderligtt uden nogle store stene kaldes kempestene med
nogle huler udi, dog uden bogstaffue. Ellers ere ingen anti
qviteter i dett sogn som er værd at antegne.
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I Smid s trup sogen er at acte: 1. Smidstrup kiercke oc
by. 2. Horsterup by. 3. En ennested gaard Runfihaffue.
4. Fredtzkier by, paa den bymarck findis en stor stien paa huilcken 20 heste kand staa med dj tho frammer fødder. 5. Stor
Velling by. 6. Liild Velling by; til difie tho byer findis en
stor skoff kaldis Blaakier. Annex kaldis Skierup sogen: 1
Skierup kiercke oc by. Paa den by marck findis en kiellde
som kalldis den hellige kiellde paa Kappelagger, huilcken
haffuer værit megit i act j gammell dage. 2. Svinholldt by.
Eldhemt

kand haffue naffn af Elde, at det er ett aff de eldste
herrilter her i landet, huor folch haffuer taget deris sede
oc voninge. Det kand oc kaldis Edel herrit aff den edele,
gode och beleilige platz der hofi oc udi findis med skoff och
marck oc adskillige slags fiskefang, och end mere udi for
gangene thider end nu. Det kand oc kaldis Endle herrit,
thi paa den sted i landit begynt fra Ribe ved Vester søen,
langsides ved Holsten termineris oc endis dette herrit. Eld
herrit er omfløtt paa alle sider: paa den sønderside med Medelfart sund och paa den øster kant med Øster søen aff Belt
och paa de andre sider oc omfløt med 2 store søer oc en
stor aae. Udi Eldherret ere sex kiercke sogner. 1 Tauloe,
2 Erretzøe, 3 Ulderup, 4 Veilby, 5 Bredstrup, 6 Kongsted.
1. Tauloe sogen haffuer thilforne verit kaldit Thagellhøie sogen, haffuer byer 7 och 1 mølle. Nebbel haffuer gorde
6, deriblant er prestens residentz, Børup haffuer gorde 8,
Thorup haffuer gorde 4, Odersted haffuer gorde 4, Skerbeck
haffuer gorde 11, Studsdal haffuer gorde 1, Gudsøe haffuer
gorde 4. Synden fra Gudsøe udi stranden ere 2 omflot øer,
stor Kiholum och liden Kihollum. J Thauloe sogn en forneme
enlige gord Søeholum, ved Skerbech haffuer verit en kielde
kaltis Korskielde, aff nogle kaltis Helbreds kielde. Udi Børup
skoff er en kiempe graff, omsat med thuende rade stene saavellsom med thuende rade stene tuert offuer. Under Børup
land er en røff vdi stranden kaldis Børup Sand, søefarende
folck veli bekiendt. Paa Børup marck er en vitt begreben
dail kaldis Liung Dal, ligger jmellom Colding och Medelfart Sund.
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2. Erretzøe sogen, der udi den ene by Erretzøe, haffuer
gorde 28 och 1 mølle. Noch er der i skoffuen en enlige
gord Hønborriggordt. Hønborrig haffuer verit et slot och be
festning thuert offuer for Hensegavell i Fyen, bleff ruineret
udj skipper Clemenlz och hans medfølgers anløb her udi landit. Findis paa Erretzøe march en megit stor sten oplagt
paa 3 andre stene, saa en kand side der under. Der hoB er
en stor høie kaldis Landhøie, er trind offuenpaa och synis der
skal verit en kilde der paa i gamble dage. Østen fra Erretzøe
ved stranden paa en odde er en lystig sted kaldis Liung, er
saa vitt begreben at en ferge mand som der paa boer haffuer
der en tofft at pløye och saae paa. Noch udi Erretzøe sogen
thuert offuer for Medelfart ere 3 fergehuBe kaldis Snobhøie.
3. Ulderup sogen haffuer 5 Byer: Ulderup haffuer 11
gorde, Hyffby haffuer 14 gorde, Handerup haffuer gorde 9,
Stosterup haffuer gorde 4, Jgom haffuer gorde 9 och 1 mølle,
prestens residentz en enlige gordt, Pugdal. NB. Østen ved
Ulderup kiercke findis en vandsprøng, som var i gamble dage
megit naffnkundig och med et kielde verck aff thre jndfattit,
kaltis Sancte Falquords kielde, oc aff gamble folckis beretning
skal paa same sled verit sked store miraculer paa siuge folck
som søgte thill same vand. Oc findis paa stedet end nu ska
belon aff kielden. En naffnkundige revel, skibsfolch veil bekiend, er yderst ved Ulderup land, kaldis Biersø Odde.
4. Veilby sogen hafluer 5 byer: Veilby haffuer gorde 7,
Thued haffuer gorde 3, Gade haffuer gorde 3, Jgeskoff haffuer
gorde 9, Threlde haffuer gorde 11 och 4 halffue gorde.
Sønden fra Veilby kiercke ved en by kaldis Gade findis 4
store stene ført^amen, de 3 under og 1 offuen paa, der sigis
aff de gamble at sognefolckit skulde dere paa nogle viBe dage
och thider forsamblis och holde deris guds tieniste och offer.
Udi Veilby sogen paa den yderste och øster ende aff dette her
rit er en naffnkundige odde søfarende folch veil bekiendt,
kaldis Korsøer Odde. Hos same sted er en stor och naffn
kundige skoff, Kong. Majest. vildbane, kaldis Threld NeiB. Udi
hauffvet der omkring findis mange aalegorde och anden
fiskefang.
5. Bredstrup sogen haffuer byer 2. Bredstrup haffuer
gorde 10, der jblant prestens residentz, Stalderup haffuer gorde
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4» Der i sognet er en forneme enlige gord Østed, roegit beleilig med skoff och marck och fiskevand. Paa Bredstrup
marck er en høu kaldis Løghøu. Oc et stort berig ved Breds
trup Spong, kaldis Høneberig.
6. Kongsted sogen haffuer 2 byer. Kongsted haffuer 9
gorde, Torp haffuer 3 gorde. Paa den vester side neden for
Kongsted er en stor aae kaldis Kongsted Huand.
Bruskherritt,

liggendes forrist udj Nørjuthland udj Almindsyssel, (idem qvasi
Brouherrit, fordi det pa alle fire sider haffuer en liden beck
oc aae som gemenlig gaar broe offuer, være sig imod synden,
schildis det fra Holsten vedt Koldingbroe, imod vesten schildis det fra Anstherrit medt Hylchebroe, mod norden schildis
det fra Jerlow herritt met Nebelbro och Ogarbroe, item fra
Holmandsherrit met Follerup bro och imod ødsten fra Eldherrit met Gudsøe broe) haffuer 10 kirche sogner, Kolding
bye met beregnet, huilcke sogner best kand actis som de lig
ger fra Kolding bye.
Kolding ligger forrist udj Nørjuthland imod Holsten
fire mile fra Haderfileff, giør itt stort kirckesogn, slottens kircke
och hospitalens uberegnelt. Udj Kolding bye, som dog er
gammel oc aff Ptolomæo ihukommet, findis ingen gamle monu
menta ey heller runebogstaffuer. Udj byen paa et høyett trint
sted er bygt ett forneme slott och kongelig huufi, haffuer vand
omkring sig løbbendis aff en stor søe der huofi ligger. [Same]
slott som det nu befindis er paa den sønder oc øster side
opbygt aff høilofflig ihukommelse Christiano III, men pa den
norde och vester side effter en stor jldebrand, som det konge
lig huufi paakom anno 1596, er siden forbygt aff vor naadig
herre och konning Christiano IV. Til det slott ledsagis fersk
vand paa begge byens sider. Vesten fra Koldingbye udj Harte
schov moxen en fierding miell vex fra slottett pa et høitt bierg
er elt herligt vandsprøng, som ved render gar til slottens
øffuersle post. Synden Kolding nesten lige langt fra føris vand
ved render til slottens nederste gaard.
Koldingbye ligger såre siitt imellom bierge och schowe
pa alle sider. Byens aae begyndis udj norvedst aff mange
smae aaer och søer, som giør schielfimifi imellom Bruskherritt
Danske Gamlinger. 2den Række. IV.
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och nestliggende herritter, blant huilcke Hylcke eller Truxaa,
som adsckiller Bruskherritt och Andtzherritt och gaar størt (?)
imellom Harte sogn oc Lerschow sogn, er den fornemste, som
siden udløbber i Kolding fiuwr, huoraff udseiles i Østersøen.
Borgernis største næring udj Kolding er ved schibsfart udj
Østersøen och gemenlig er plejet smae skibbe eller schuder
synden for byen at byggis. Byens største herlighed er met
engjord och tofftejord pa begge sider som byens jndvoner der
sig det tilkiøber kand haffue for eingdom, mens de pa stedet
vil boe och bygge. Byens kircke er gammel pa sin bygning
och effter menighedens tiltagelse behøffuer forøegellse. Byens
hospital er funderit aff høyeloffiig ihukommelse dronning Dor
thea, som haffde Koldinghuufi til sin liffgeding, men met til
leg forbedret aff høil. ihukommelse konning Frederico II sa
derudj kand underholdis ved en 24 almiB howeder. Byens
scholehuufi er och opbygt aff høilofflig ihukom, dronning Dorthea
och beschichet met sine classibus til en scholemester oc trende
hører, byens och anden ungdom at informere, siden forbedret
met løn och underholdning aff vor naadigste herre och kon
ning Christiano IV.
Nest Koldingby udj nøer øest ligger El tang sogn, ett
herlig stort sogn, men effter sognepresten Hr. Niels Bøgwads
relation findis derudj ingen naffnværdige antiqviteter. Men
udj dets sogn annex, som kaldis Wilstrup sogn och
ligger lidet norden derfra, findis en stor sten met runebogstaffue paa, formenis aff Kong Harald att være opreist
til nogen merckeligheds ihukomelse, som derpå schuld findis
antegnet. Huofi samme sten findis en springekilde, huilchen
sigis i fordumb dage at haffue været i stor heffd och affhold
och endnu aff gamle derudi egnen kaldis Kongernis kilde, aff
denne arsag (som sigis) at danske konger som til riget schulle
udvellis schulle pa den sted præsentere oc aff den kildis
vand afftoes. Strax ved samme kilde ligger en stor endstedgaard kaldis Landerupgaard, til huilchen (sigis) kongerne offte
at haffue giedsted och haffde ladet til sig hente af forskrefne
kildis vand. Den kildis vand befindis att haffue den natur, at
endog det løbber klart og herligt i stride strømme fra kilden,
vinter och sommer och aldrig fortørris, vil qvæget. dog iche
driche aff becken och strømmen, som fra samme kilde løber,

83

huor tørstigt det være kand. Ved forskrefne Landerup gaard
findis och en anden liden sten met runebogstaffue paa.
Nest Eltang och Vilstrup sogne udi norden och ødsten ligger
Herslef sogn, huiß annex erWiff, som i westen ligger der
fra; udj begge de sogner elfter sogneprestens hr. Jens Jen
sens relation findis ingen runebogstaffuer, ej heller andett
mercheligt eller nalfnværdigt. Item findis ingen naffnkundige
bierge, dale, søer eller vandspring. En såre tyck och lang
schow findis udj Wiiff sogn, strechendis sig moxen en miill
vexs. En temmelig stor aae findis och udj Herßleff sogn, som
er herritschiell imellom Bruskherritt och Holmandsherritt.
Nest Wiiff imod synden ligger Almind sogn, som er
annexent til Kolding kircke fra huilchen den ligger.............
den ved en stor mild. Aff det sogn mefnis Almjind Syssel
at haffue sit naffn. Nogle mener det naffn at bemercke Allemend; nogle: Adelsmend. Efter præstens her Jens Hundewads
designation findis der tuert offner fra kirchen udi en schow et
smuct bierg, kaldis Kongens holm, huorpaa menis i fordumb
tid at haffue standet elt slott; den gamle vej dertil siunis
endnu at være kiendt. Synden fra Aldmend huoß vejen er
en stor steen kaldis Wagssteen, huor vact i fordumb tid for
slottett haffuer uden tuil standen. Neden for bierget løber
en liden revier ud til en stor søe kaldis Dons søe, huor fin
dis en holm kaldis Lendisholm, hwor her Lende sigis at haffue
holdt huuß. Fra holmen till det synder land haffuer været
en broe, huiß pele endnu er kiendt och grundvollen hworpa
huset paa holmen haffuer standen endnu findis.
Udi norwest fra Almind och Wiff sogner ligger Starup
sogn, ett stort sogn, met sin annex Nebel udj sudvedst der
fra, om huilche sogner presten hr. Albret Jacobßen her vidnißbyrd, at der er intet att schriffue om.
Derfra udj synden, men nest uden Kolding udj westen oc
norden ligge Harte sogn met sin annex Bramdrup sogn,
huorudi elfter prestens hr. Niels Simonßens antegnelse findis
ingen runebogstauer eller andre antiqvileter. Udi Harte sogn
findis tuende store søer kaldis Harte søe och Stalderup søe.
Vandsprønget aff Harte schov er tilforn ommelt at ledsagis
ved render pa Koldinghueß. Til Bramdrup bye som met sine
13 garde giør et kirckesogn ligger en schow temmelig stoer,
6*
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udstrecker sig mod stranden som opløbber til Kolding ved en
halff miell-vexs.
Andst herridtt.

Udi forskrefne herridt findis 10 kircker, nemlig Aandst
kircke, Giesten k., Becke k., Virst k., Jordrup k., Erst k.,
Seest k., Hiardrup kircke, Vambrup kircke, Skandrup k.
Byer, som høre til Aandst kircke, ere diße: Stoer Aandst,
Roffuet, Liden Aandst, Gambst, Glibstrup, Geißing oc Noes, en
enlig gaardt. 1. Paa Stoer Aandst marck ligger en stor bøggeschoff, tbu stoere bierge strax norden for byen, som icke ere
nafinkundige, Kaarshøye, Grønhøye, derforuden 3 andre smaae
høye. Suduest fraa byen ligger en stor søe som kaldis Aandst
søe oc flydder en stoer strøm afif samme søe som siden løbber
i Vesterhafifuen. Igiennern denne bye løbber en stoer aadelfaerveye imellem Kolding oc Ribe. 2. Rofifuet, der paa marcken findis intet nafifnkundig uden aleniste en lidden lund
strax synden for Aandst søe som kaldis Roffuet lund. En høye
som kaldis Damhøye oc try andre smaae høye. Vesten der
fraa byen ligger en stoer strøm som flydder under Aandstbroe
oc skiller Ribberhues oc Koldinghues lehn. 3. Liden Aandst.
Paa deris grund findis icke uden 2 smaae høye; norden samme
bye opkommer en liden rivier som løbber synder paa igiennern
byen i en stor aae, som kaldis Dammes Vaed, som skiller
Nøeriuttland oc Synderiuttland oc er denne liden bye den
neste paa grentzen. 4. Gamst. Der paa marcken ligger en
lieden skoff noerden fraa byen. ' Høye som der findis ere
diße: Bundehøye, Folckehøye, Skudborrighøye, Reffuehøye,
Faendenshøye oc Kattehøye, en stoer lang bierrig, som kaldis
Vilsbierrigh. Norden for byen opkommer 2 smaae strømme,
den enne løbber østen om byen, den anden vesten oc samlis
strax synden præstegaarden, sidden flydder synder paae i Stoer
Aandst søe. 5. Glipstrup. Til deris bye ligger en stoer skoff
noerden foer byen, 4 smaae høye findis der vesten byen, som
haffuer ingen naffn. Østen for byen stifflis en liden rivier
som kommer østen i byen oc en norden i byen, som samblis
synden derfor oc løbber siden i Stoer Aandst søe. 6. Geisingh. Noerden foer deris bye ligger en skoff som kaldis
Spreenkier. Høye ere diße: Kongenshøye, Spitzhøye, Stoerhøye,
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Møelhøye, Sambshøye oc try bierge som haffuer ingen naffn.
Daele thu: Grøendaell oc Drøfldael. I same bye ligger en
lidden søe, som om sommeren er fast tøer, findis der 3
strømme: Hiebeck, Egholt beck oc Joens beck. 7. Noes. Der
strax noerden for ligger en lidden lund. Østen foer gaaer
der en strøem som kaldis Hasseluad. En kilde synden for
gaarden som kaldis Narkes kilde.
Udi Giesten sogn findis først Reffsing hoffuet. Paa
deris marck ligger en lidden skoff synden foer kircken. Høye
findis der 16 stoere oc smae som icke ere naffnkundige. En
liden søe ligger paa en stoer hede paa deris grund suduest
fraa byen oc haffuer huercken iløb eller affløb. 2. Vester
Giesten ligger strax noerden for kircken, synder derfor ligger
en lidden skoff. Thuende høy noerden for byen, som haffuer
ingen naffn, paa en hede som kaldis Staffshede. Noerdost
fraa same bye begyndis en stoer strøm udi Giesten Kierde,
løbber sidden igiennem byen synder paa oc siden i Vesterhaff.
3. Møel Giesten. Sudoest der fraa ligger deris schoff, huor
udi findis en stoer siett platz som kaldis Steen Ryggel, huor
der meenis i gamble dage at haffue standet it slott. Høye
ere diße: Pughøye, Benckehøye, Gundishøye. Østen derfraa
ligger en daem ved naffn Høgmoefiedam. 4. Raffnholt. Strax
synden der foer ligger Raffnhoellund, 2 damme i byen som
kaldis Feldtdaem oc Gydisdaem. 5. Røie. Paa deris marck
ligger en schoff som kaldis Røie schoff, 2 høye, en daem
som kaldis Nydam.
Udi Becke sogn ligger først Becke bye, strax hoes kircken,
der igiennem løbber en stoer aaelfaerveye fraa Ribe til Viborrig, Vedel, Horßens oc Aarhuß etc.; noerden fraa byen ligger
en høye kaldis Karls legoms høye. 2. Asboe som ligger syn
den fraa kircken. 3. Nortøst en bye ved naffn Kragelund. 4.
Norden fraa kircken paa en stoer hede ligger en gaard vid
naffn Skiødde, som til forne er holden skepperi paa K. Mayts
vegne oc nu for nogen kort tid siden er boet fest.
1 V i rste sogn ligger 1) Toersted, 2) Huested, 3) Teersbøell,
4) Verste. Noerden for same kircke ligger en biergh kaldiß
Ludzberg. Noertøst der fraa ligger 3 smaa søer Veysøe,
Mørcksøe, Skiersøe oc er ingen iløb eller affløb. Imellem
Virdst k. oc byen ligger en stoer bierg som kaldis Baun høye;
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østen fraa Virste bye ligger en liden skott Imellem Virste oc
Becke flydder en lidden strøm som løbber fraa Nøer i synder
oc skiller sognene.
I Jordrup sogn ligger Jordrup oc Knudfibøell. Skoffue:
Jordrup skoff, Knudfibøell skott
Udi Erst sogn ligger Leirskof, Fierup, Høyrup, Wraa,
Ure, Egholdt. Eniste gaarde: Afibyll, Holby, Hundsholdt,
Kier, Aagisbyll. Skoffue: Fierup skoff, Wraaskoff, Egholdtskoff,
Leirskouffskoff; i same skouff ligger en sted som kaldis Hollem,
huor der siges at haffue stået en herregaard i fordomlid. Om
same holem kand de gamble gryffter endnu sees. Tuende
aaer løbber oc grentzer til Leirskoff marck, paa den østerside
en som kaldis Truds aae oc paa den vestersiede en anden som
kaldis Hafielvay.
Se es te sogen er en eniste bye. En skoff ligger der
synden fraa same bye, thuende store bierge den ene kaldis
Jorbesbierg, den anden Pugdalsbierg.
Hiardrup sogn en eniste bye liggendis en mili vex vest
suduest fraa Kolding oc er den synderste deell i Aandst berrit.
Ligger paa grentzerne imellem Noeriuttland oc Synderiutlland.
Kircken i fordom kalt S. Lauritz. Der i findis kalck oc disk
aff sølff, som høylofflig drunningh Margrelte der til haffuer
forerit.
Vamdrup kircke kaldt i fordom S. Gregers, som haffuer
sit naffn aff tuende vandløff oc strømme som ved kircken
samblis oc løber vester paa i den Vesterhaff. Paa kirckegaarden
findis en høye oc nogle der uden for. Udi indgangen paa
vaabenhuCet findis en liden steen som en graff Steen med
nogle faae runeboegstaffuer paa, men ligger ind under muren.
Byer som hører til Skandrup kircke ere 5, som ere
Skandrup, Nagbøell, Dollerup, Lunderskoff oc Giellballe. Anlangende runeboegstaffue findis der sietingen aff. Høye som
ere naffnkundige findis her icke mange untagen en som ligger
paa Dollerup marck ved veyen som løbber mellem Ribe oc
Kolding som kaldis Kongenhøye. Item thu smaae høye lig
gendis mellem Naegbøell oc Dollerup kaldis Tuegge høye. Rivierer ere tuende: En som løbber noerden vid sognet mellem
Lunderskoff oc Leirschoff, som kaldis Hafielluad aae. item en
anden rivier løber synden vid sognet mellem Nagbøll oc Byn

strup. Skoffue, som hører hid til sognet, ere thuende: En paa
den østerside ved sognet hører till Lunderschoff, Gielballe oc
Skandrup. Item en skoff ligendis paa den vester side som
hører til Nagbøll oc Dollerup. Findis ocsaa her udi sognet
en gammel steenrøggell som er endnu kiend, som løber offner
Lunderskoff, Skandrup oc Hiardrup marck, item offuer Fobeslet
marck mod hertugdommen. Menis aff de gamble att haffue
veret for en anlob i gamble daage.
Nør herret.

Houne sogen ligger udi en bar siett heede egen oc er
den østerste udi Nørherret oc er annex til Omme, som er
den vesterst sogen udi Nørvongsherret. Udi Houne sogen er
trey smaa byer, nemlig: Ouslund er fire smaa buole, liggendis
ved en aae, kaldis Ouslund aae, Greene, udi huilcken er en
gaard oc sex smaa buole, som ligger ved en aae kaldis Houne
aae, som gaar mit igiennem forskrefne Greene by. Ørbeck,
er tho fuldretzels gaarder, liggendis ved en aae, som kommer
fra forskrefne Omme. Thi igiemmel Houne sogen gaar trende
aaer, ved huilcke ligger fem enstedgaarder: Paabyl, Grimlund-,
som oc neffnis udi Saxone, oc hos Grimlund ligger en merke
lig høy berg, kaldis Tiisberg, som sees nogle miile vegs langt
borte, Bastlund, Huolmuos, Diurvig. Nock en mølle, kaldis
Houne mølle, hos huilcken kircken ligger, paa rette landevey
mellem Kolding oc Ringkiøbing.
Vim sogen som er hoffuitsognen. Der udi erVimby och
kiercken i samme by. Strax sønden ved kierken ligger en
liden søe, som kaldis Wim søe. Suduest fra kierken eller
denne søe ligger en by, som kaldis Esbøll, Vimgaar, Lunsmarck, som [er] end hergaard, noch tho liden byer, som kaldis
Veirup oc Padborre, och end enste gaar, kaldis Gallieberre,
vesten fra Vim kierke oc denne søe ligger Wim mølle.
Hemmet sogen. Først ligger kierken enlig for sig selff
mit udi sognen. vesten fra Wim kierke och kaldis Hemmet
kierke och haffuer sin naffn aff end høi, som kaldis Hemmethøi,
som ligger norost fra kierken. Østen fra Hemmet kierke ligger
4 eniste gaarde, som kaldis Østergaard, Frisgaard, Blesberre,
Gu[n]dersbøll. Sudøst fra kierken ligger præstegaarden med sin
mølle, huis vand der kommer aff Vim søe och løbber udi

88

Weslerhaffuet. Sønden fra kierken ligger end søe, som vilder
op aff jorden och haffuer huerken ud- eller indlob aff nogen
anden strøm och kaldis Præstesø, och suduest fra kierken lig
ger end stor enste gaar, som kaldis Howom. Vesten fra kier
ken ligger end by Bandsbølld. Norvest fra kiercken ligger
Schuldbøll, som och er end licen by. Norden fra kierken
ligger end liden by, kaldis Towlum, noch en enste gaar, kaldis
Paabgaar. Norost fra kierken ligger end gaard, kaldis Grawengaar, som i fordum lid skulle hafft verit end hergaard.
Synder Bork oc Nør Bork sogne. Ingen høye uden
en liggendis udi niersken som kaldis Hiøngberg, eftersom
denne egn ligger diet ud met vesterhaffsiden oc for den slette
egn tit oc ofte offuerskyllis met haffloden, bode engene oc
aggerland, met den største part af byerne. Noch en liden tue
i Sønderbork, kaldis Kaarset, huor der skal vere skeet en
manddrab oc en kaars i gammel dage der oprettet i steden,
meenis vel men ingen sand beuiis. Item paa Nørbork marck
en liden høy, kaldis Kirckehøy, som nu er præstegaardens
agger, oc formienis kircken der først at skulle hafue stait oc
hiden for haeffloden forflyt met byen ved tue eller trei piilskud øster paa.
Oc findis her ingen daler i disse tuende
sogner, ei heller skoue. Kirckerne kaldis Sønderborck, som
ligger alle sønderst udi Lundenis leen udi Nørherrit, it fierding veis norden fra Nibbil, som ligger udi Riberhues leen;
den anden Nørborck, som ligger en liden fierdingveis norden
for Sønderborck, oc er begge sogner met byerne tæt iiggendis
hos huer andre oc hafuer de samme nafne som kirckerne uden
en bye heder Obeling. En eniste gaard ligger norden Nør
borck kircke, kaldis Nørkiergaard, tue piilskud.
Lyne sogn.
Eler kun et grundrids, derpaa: Uldbeck,
Glibstrup, Lyne kirche, Lyne, Nørhede, Synderdiger, Knude,
Ravnkiær, Nerild, Nerildbcck.
Strelloff sogn i Nørherridt liggendis er annexe til Øl
god sogn, som ligger i Østerherridt, haffuer en liden tornet
kircke, kaldis Strelloff kiercke, liggendis nesten mit i sognit.
En by kaldis Muosbøll haffuer 3 gaarde. Er imellom kiercken
och iMuosbøll en lang høy berg, streckendis sig nogit synder
paa, och er en liden høy paa uid den nøre ende, kaldis Baunehøy, oc mod den synder ende paa biergit er en grøn høy,
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kaldis Tuordtz høy; imellom kiercken oc samme berg løbber
en liden strøm aff norden synder paa, och neden forTuordtzhøy en vaad, kaldis Tuordzvaad. Kiergaard, som haffuer verit
i fordum tid en herregaard. En by kaldis Nørtarp, haffuer
71/« gaarde og 9 boele, norden derfra Schødderiis høy. En
by kaldis Adtzbøl, haffuer 6 gaarde och 2 boele.
Od dum sogn. Her et grundrids, hvorpå: Vibtarp, To
strup, Kierckeby, Kockelund, Pugelund, Skodzbøl, Hiegard, Gralde,
Pr estgarden, Nederby, Oddum kiercke, Oderup, Bindisbil, Bølbil,
Rosendal, Gundspil, Bundzgard, Prestbro. Rabeck, Stoustrup,
Seirup, 2 høye imellem denne og kirken, Lundzby, Gyris, Stremespil.
Eg vad sogn. Her et grundrids, hvorpå: Engene, Tarm
kier, Skiernbroe, Tarm bye, Tarmbisgaardt, Egvad kiercke,
' Egvad prestegaardt, Kieldbeck en boell, Forsom bye, norden
derfor Forsombierig, Brosbøll, Gridtzbull, Tarm mølle, Sellsbøll.
L ø n b o r i g sogn. Her et grundrids hvorpå: Engene, Skiem
aae, berømelig af laæ og oret fiskendt, Lønborig bispegaardt,
Kongensgaardt enistegaardt, Lønborig kiercke, sees fire miil vegs
borte, liggende på en banke Lønborig bierig, lidt vesten for kirken
er afsat en høj også liggende på banken kaldet Borigvold, Løn
borig enistegaardt, Bøl bye, Bieregaardt eniste gaardt, Kyffling
bye, Bole bierig, derpå 3 hoje, af hvilke den vesterste S. Knudshøy, sønden for S. Knuds Kielde, i gamle dage thermæ, sydøst
derfor udi heden 5 høje, Varisbøll, eniste gaardt, vesten derfor
Kløffuenhøy; sognets østgrænse dannes af Kurbeck, berømelig
aff troldfolckis „kuirnett* (eller knimeri). Lønborig bye, sønden
derfor 2 høje, Lønborig hede, Bredkier, Laustrup bye, Fierebeck, Vostrup bye, Styg eniste gaardt, Møgellgaardt eniste gaardt,
Lønborig tørffuemose.
Øster herrit.

Tors trup sogn, et grundrids, derpå: Aallingh, tre boel,
Nørholm, Lindingbroe, derved Nørholms lund, Lindingaae, den
store aae fra Nørholm.
Vesten for åen Cappelbierre, paa
huilcket S. Birritis cappel i fordum tid haffuer verret byat,
och nedenfor i en eng findis en kilde, S. Birritis kilde kaldet,
huilcken i gammel tid haffuer verret holdett for en helligdom,
som de gamle nu beretter etc. Tæi ved åen er kildens plads
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^betegnet. Sigh, en by, Tastrup, en gaardt, Tongh, to gaarde,
-Torstrup præsteg aard, Torstrup kiercke, bækken Skerebeck, Ounbøll, en by, Kragelund^ en boel, Sechbeck, en boel, Binding
mølle, Foldager, en boel, Firehoye, en boel, Lindinggaard.
Horne sogen, et grundrids, derpå: Malle, en bye, Biallerup, tlio gaarde, Bonum en bye, Leervad, en gaard, Asp, en
gaard, Deigaard en gaard, Bierremose en by, Mosgaard en
gaard, Huomlund en by, Roetbøll en gaard och en boel, Stundsigh en bye, Horn kircke, Hindsigh to gaarde, Gunderup en
bye. Herforuden findis i Horne kirkegaardzmuer en steen med
nogle runebogstaffuer paa, huilcke nesten er ukiendelige, saa de
icke kand skriffuis. Her findis och paa marckene adskillige smaa
hoye och aaer imellem byerne, om huilcke intet tenckverdigt er
at skriffue, ey lieller veed man naffne paa samme hoye och aaer
anderledis end de kaldis effter de byer och gaarde, som de næst
hos ligger, saa som Malle høye, Leervad hoye etc.
Hodde sogn.
Et grundrids, devpå: Huolvig en bye,
østen derfor Huolvig høye (5), Hodde kiercke, norden derfor
Suorthøy, Hodde præstegaardt, Hoddeskov en bye, Heisell en
ensted gaard, vesten derfor Gounshøye (5), Hodde en bye,
Hoddeaae.
Ti s trup sogn. Et grundrids, hvorpå: Giødsvong bye,
Geill it hus, Krasborig 2 huse, Gaarde en ensted gaardt, Heisellliov en bye, Hietofft en ensted gaardt, Tistrup kiercke ligger
i Tistrup bye, Aggerkrog en hergaardt, Snorup en bye, Nør
holm en hergaardt, Nørholms mølle, vest derfor Nørholms høye
(2), der sigis att der skall vere 2 riddere begraffven i same høye,
skulle hede her Lind och her Lang; Stuor Tønding en enstedgaardt, sønden derfor Thønding høy, Assenbeckhoffd en daell,
sønden derfor Spilmandzhøy, Assenbeck møil, Lethbeck møli,
norden derfor en liden egeskov, kaldis Kraruplund, Krarup en
by, vesten derfor Krarup høye (4), Lille Tønding en ensted
gaard, Feld, en hus, Løffbierig en hus, Bredhoffd en ensted
gaard, Ure en ensted gaard, Galthovd en ensted gaard, Haffue
en ensted gaard.
01 god sogn. Et grundrids, hvorpå: Vallund 2 gaarde,
vesten derfor Sausberghøy, østen derfor Vonghøy, Gammelaggerhøy, Risdallberg, Loulundberg, Skiærbeck mølle, Haffiund
en gaard, østen derfor Stienhøy, Kobbelhøy, Hugormhøy, For-
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somhoued 1 gaard, norden derfor Pughøy, sonden derfor en
berg kaldis Møgelberg, Volhøy, anden berg, Trindmuosberg,
Vognslund 2 gaarde, Grønfald 1 gaard, Hiufflund 1 gaard,
Harckis 1 gaard, vesten derfor 4 hoye kaldis Tophaye, tuende
høye kaldis Reshoye, Østbeck er 2 gaarde, 6 bole, Aggersnap,
3*fe gaard 1 boell, osten derfor Skauberg, Heybøll 1 gaard,
osten derfor Heybøllknap, Miedom 1 gaard, Beisnap 1 gaard,
vesten derfor Godhoye, Gronhoy, List en by, haffde 6^/2 gaarde
oc 1 boel, bleff uffbrøt saa ner som 2 gaarde, Ecknud 2 gaarde,
osten derfor en liden skoff oc muose, Lindberg en hærgaard,
osten derfor Skibelhøy, Hungerberg 1/a gaard, Smaanæring 1/a
gaard, Bullund 2 gaarde 1 boel, vesten derfor Rundværhøy,
Rygerberg, Pughøy, syd ost derfor Thorhøy oc Thouliøy, Meilvaang 1 gaard, Ilieagger 1 boell, sydvest derfor Tranekiærhøye,
østen derfor nogle høye (2) kaldis Tingheye, norden for disse
Korshøy, Gammelgaard 1 gaard, Vestkiær 2 gaarde, norden
derfor Oddershoy, Ølgod præstegaard, en liden gaard Tarp,
llieding 4 gaarde, sonden derfor 3 høye kaldis Schiellhøye,
Ølgod kiercke, liaffuer en hoy taarn med 4 gaule, en vaabenhuus
paa huer side oc en capelle paa synderside med 4 gaule; en
gaard ved kiercken med nogle smaa huse; Ølgod by 2 gaarde 1
boel, osten derfor Sorthey, Ecknud broe.
Andzager sogn. Paa et grundrids af sognet findis*.
Mølby 1 gaard, Skoffieng 2 g„ Lærckelioltsgaard, Lund 2 g.,
Aalending er 3 g., Sekier mose, Sø, Albo, Quie 4 g., Krogager
1 g., Stenderup 6 g., Mølgaard 1 g., Andzager 6 g.
Nordwest paa Andzager marck findis Fuglsanghøy och 2
store høy, som kaldis trind och lang Løyenhøy. Imellom forskrefne Andzager och Mølby findis wed den nørre side fraa
weyen en sloer høy, kaldis Mølby Kaarshøy och en kaldis
Soorthøy, och en dyb dal kommer offuer weyen aff østen,
kaldis Tødsig. Imellom Andzager och Odde østen fraa weien
ligger en høy, kaldis Bawnhøy eller Olleng Kaarshøy, och
westen forskrefne wey ligger Sidtzelhøy. Sudost fraa Andtzager marck findis wed aelweyen en høy, kaldis Smørhøy, en
anden Langbierge, noch en, kaldis Fladhøy, item it saare høyt
bierge, kaldis Hælbierge, ligendis imellom forskrefne Andtzager och Starup, sudwest fraa weyen. Sudwest paa Andtzager
marck findis Bredkiershøye, den store Huasbøy och Grenshøy
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och 2 dyndfulde dybe moser och moratzer, som kommer aff
østen igiennom Andtzager søndermarck och samblis i Grenswaad och løbber ned i forskrefne Andzager och Hissel aastrøm, och sønden samme moradtz ligger Gaarhøy. Imellom
forskrefne Andtzager och Dunslund findis langs med aastrøm
paa baade sider mange dale och backer, alf huilcke der ud
springe skønne weldekielder. Item norden paa Skoffleng marck
findis Skallenghøy och 3 kaldis Engebeckhøye och mange
fontes perennes, och menes at Andtzager kierckebielcker ere
groed paa forskrefne Skoffleng agre, thi de deroffuer kaldis
Bielckager. Paa Lærckeholtis marck ligger Gaashøy. Paa Aa
lending marck ligger Faaurholt bierge, Feldwig bierge; ved
Gabswad ligger Turrehøy, norden derfraa ligger Søøberghøy,
Rammerøgel och Ædebancke. Paa Quie marck, sudost frau
byen, ligger 3 bierge, som saa kaldis, oc Stenderup kaars lig
gendis i forskrefne Quie marck. Noch sudost fraa Stenderup
ligger Kierckebierge, huorfraa meenis, at det fraamur, som
kiercken mestendeel er aff bygt, skal vere udhugne aff for
skrefne bierge.
Vester herret.

Waare by, olim Varwiig, hoffueden for Varsysseli, huor
aff sysselen haffuer sitt naffn, ehr en aff de eldste byer her i
Jutland, kaldet Waare, formedelst der holtis varetegt og landtwern imod feindtlich intent oc indfald; kaldet Vaarwiig forme
delst Vaard aae, qvi amnis in sinus qvosdam anfractuosos
sese diffundendo impositi nominis procul dubio causa extilit.
Bemelte aae haffuer sin veeld oc udspryng aff Lilleballe skow,
otte miile øster fra byen, och løber den ud i den Vesterhau,
saa at de Varder haffuer ved den aff den Vestresiø deris
indseiling med smaa skiibe oc skuder paa en høy vand fast
indtill byen. Ellers ehr byens hauffn och indseiling tu smaa
miile fra byen neden for en landtzby Hierting och kaldes
Graadyb, Batavis vero Grawdiep. Trope Vardam arx erat olim
regia, Vaarhuus, fossis et aggeribus munita et obvallata, priori
ævo vastata atque excisa, ut vix hodié vestigia ejus in vallis
extent. Om denne kongehuus haffuer jeg udi en fornemme
borgeris bog her udi byen fundet optegnet, at den udi en
bønder oplob anno 1439 den 2 aprilis skulde bleffuen brendt
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och ødelagt. Vaarde by haffuer tuende kiercker oc 2 sogner,
den første S. Jacobi, den anden S. Nicolai. Om bemelte S.
Jacobi kiercke findis i forskrefne borgers bog, at den anno
1439 den 29 maij er ødelagt, muligt inden samme tumult och
oplob haffuer faaet ende, de quo superius. Ellers findes der it
distichon paa pergement i kiercken ved prædickstollen udi en
ramme opslagen, liudendis:
M. D. cum numeras simul eL coniungis Jota,
Flamma crudeli combusta hæc fabrica templi.
Ipsa die sanctorum Nerei Achillei.

Siiden den tiid haffuer bemelte S. Jacobi kiercke werit
heel ond at holde ved magt, och waar at ynske den ved
kongelig munificentz motte hielpes noget thil bygning.
Thil S. Jacobi hører effterskreffne landtzbyer och gaarde:
Suudoest fra byen offuer broen Gielderup, østen fra byen en
herrgaard Lunderup, der hos en gaard kaldet Rosengaard,
der fra noget thil noor en gaard Friisuadt, der fra thil nordt
bedre en gaard Blaxmarck, der fra til nordt bedre een by
Ortenn, norduest fra byenn lisbierg mølle oc mølgaard.
Thill S. Nicolai ere liggendis: enn lanndtzbye soni kaldis
Meils, en gaard lidet derfra Friisvadt.
Extra urbem sacellum fuit olim, cuius eliamnum visuntur
rudera, locus ante repurgatam religionem intempesta etiam
nocte cultus gratia frequentatus; illorum hodie inserviens hu
mationi , quos ob justas causas honestiori sepulturæ loco haut
quaquam dignantur Vardenses.
Bierge her udi byen en, kaliet Annæ bierg. Nordtwest
frabyen en stor, lisbierg. Ruunebogstauer her udi byen ingen.
Ager Vardensis, sicut universus fere fundns Cimbricus, ferax
est frumenti candidissimi, adeo ut panis ex eo coctus ac con
fectus certet cum triticeo. Amnis Vardensis subministrat
pisces, salmonem cum trocla, angvillas, alburnum, lucium, ra
rissimo sturionem. Nemorosus non est, sed olim erat hic
tractus præsertim meridionalis; specus nempe subterraneos,
quos aperuisse et pro suffugio eo seculo usos credimus latrones
in viatores transeuntes incurrentes hodie etiamnum spectamus.
Cui nostræ assertioni fidem etiam faciunt fossores nostri, qui,
dum cespites bituminosos effodiunt, plurimas arborum radices,
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una offendunt, ex qvibus et nos nova germina subinde pullu*
lantia coram cernimus.
Øster fra Vaarde ligger Østerherredt, wester fra Varde
ligger Vesterhcrredt, nør fra Varde ligger Nørherredt, synder
fra byen offuer broen ligger Skadtzherrit, huilcken respectu
situs et aspectus ad urbem bequemmeligen motte kaldes Synderherridt.
Jan dr up kircke ligger allersønderst i sognet, nederlig
paa it slet platz, huorfra oc thil aaen, som mand segler op
thil Varde, er icke lengre end som mand tu gange kand kaste
met en steen. Vesten kircken ligger Jandrup by. En halff
mil fra kircken thil nordvest i heden ligger en eeniste gaard
Jegom, thil huilcken den store sø, som kaldis Fiilssø, paa den
søndre side alluerer; samme gaard haffuer lidet til norden fra
sig 2 høye. En fierdingvegs fra denne gaard thil norden
ligger en anden eeniste gaard, Vige, som haffuer forskrefne
Fiilssø tet ved sig paa den nørre plaga; sønder fra denne
eeniste gaard i heeden ligger 3 høye, som mand kalder Marckeskelhøye. Fra forscrefne eeniste gaard thil sønden ligger
en liden by, Kerup, nederlig i en dal. Noget fra kircken fast
thil nordost ligger præstegaarden, lidet derfra thil nord en
eeniste gaard, Bandsbierg. Endnu thil norden en eeniste gaard,
Strudvad, nederlig i en dal, som haffuer offuen sig thil nord
vest 6 sma høye, kaldis Gullumhøye. Fra Strudvad thil nord
nordost endnu en eeniste gaard, Nør Hebo, scm norden sig
haffuer en stor høy, kaldis Stiffshøy.
Fra forskrefne gaard
thil sønden ligger 2 eeniste gaarde, kaldis Sønder Hebo. Der
fra oc thil østen en by Hillersleff, som neden sig thil østen
haffuer en liden beck, huilcken haffuer sin udspring langt thil
nordost. Nordnordost fra denne by aff samme beck løber en
mølle kaldis Grydvad mølle.
Billom kircke ligger paa it høyt bierg, som haffuer fra
sig lidet til nordnordost Billom by, nederlig i en dal. Fra
denne by thil sønden en eeniste gaard, Billomgaard. Endnu
lidet thil sønden en eeniste gaard, Burgaard. Fremibedre lidet
thil sønden en by, Tarp; fra denne by lidet thil vester en by,
Kjelst, som tu steenskast fra sig thil sønden haffuer fiorden,
som kommer aff haffuit. Noget thil øster paa denne byes
marck en høy, Ringhøy; vesten samme by en stor bierg,
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Hyggebierg, som nordvest fra sig haffuer en eeniste gaard,
Kier; fra denne gaard thil nordnordost nedre i heden en fierdingvegs endnu en eniste gaard, Hannevang.
Hoo oc Oxby sogner liggendis i Riberbispstifft udi Riberhus lend i Vesterherridt (ellers kalditt Hoffuid aff den aarsag den ligger paa den nørside ved Vesterhaffuitt), huilcke
sogner der ellers kaldis Undismarck, sit naffn aff unda, vand,
fordi saa dett er it sandbierge fuld oc vandfuld land. Høye,
icke uden store sandbierge oc smaa dale. Skoffue oc lunde
slet ingen. Kierckebyer Hoo, alleniste, en liden by. Oxby sogn,
deelt i smaa byerne Oxby, Veiers, Musevra oc Bordup. Eeniste
gaarde, Hoo sogen anlangende, icke uden en Øster Bremos
ved naffn, fordum preslegaard til Hoo, presterne fratagen, dog
presterne igien ved Kong. Maylz. vor allernaadigste herris
oldefaders, høylofflig ihukommelse, Hans Naadis breff paa per
gament forloffuit mett Danmarckis rigis raads samtøcke for
hannom oc hans effterkommendis konger igien til presterne
att skulle komme, ved formalia verba: Skall presten til Hoo oc
Oxby sogner haffue Bremos prestegaard, som her Niels Lange
nu haffuer til Visselbierg etc., huilcke icke endnu er effterkommitt. Høye naffnkundige: en høy liggendis i Oxby sogn,
Capelhøy, aff den aarsag att der stod fordum en capeil paa it
viett sted, folk der paa fordum begraffuit, som endnu denne
dag klarlig erfaris, att der ligger mange hunder menniskis
hovider oc been paa, som aff den grumme oc forferdelig flod
anno 1634 den 11 October bleff obenbart, i dett vandet skuldte
sanden afl, som nogle liigkister staar, oc beenene i oc om
ligger, oc udi samme capeli vaar fordum en helligdom, som
kaldtis S. Ender aff Oxby. Item en liden bierg, kaldes Kierckebierg, i Hoo sogn, paa huilcke Hoo kiercke stod i gamle dage,
ungeferd halff tiende snes aar siden kiercken der aff bleff fløtt,
oc i min tid graffuene kiend oc menniskens hovedpånder seett.
Udi Uennøe sogn findes it stort fersk wand, som kaldis
Fiilsøe, løber igiennom klitterne udi dett Vesterhaff, som ligger
en halff miill derfra. Hos Fiilsøe ligger Hennøe kiercke, Hennegaardt, en herregaard, Henne præstgaardt, Henne mølle, som
haffuer Filsøe til fordam och den Westrehaff thill bagdam.
Byer ved samme søe er Fidde och Dyrrebye. Eniste gaarde
derhoes liggende er Gammeltufft, Hiulsagger. Noch i Hennøe
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sogn findis it stort bierg, kaldet Blaabierg, den ligger hos klit
terne en halff miill fra haffuit. Byer der hoes liggende ere
disse: Hennebye, Houstrup, Klintende. Noch i samme sogn
er en liden fersk søe, kaldit Rolsøe, haffuer sin indflod i den
store Filsøe. Byer der hoes liggende ere: Hennebierg, Slausøe,
Offuerfidde. Eeniste gaarde ehre Tibelgaard och Klewgaardt.
Lønne kiercke ligger mit i sognet och er der ickon en
bye Lønne thill all sognet, som nu mestenpartt er forderffuet
aff sandlob. Paa suudoest side derfra ligger Blaabierge, som
dog ehr beliggendis i Hennøe sogn. Paa den vestre siide der
fra en fierding miil vegs ligger det Vesterhaff, huor der findes
en fiskeleye, som kaldis Huuge. Imellom præstegaarden och
kiercken, som ligger øster fra kiercken, er et vandsted, som
kaldes Grundwaad, och straxen paa suudoost siide fra samme
vaadsted ligger en søe, som kaldes Kragsøe.
Aael sognn. In medio hujus paroeciæ sita est sedes pasto
ralis, vocata Aal præstegaard, quæ sedes condita est juxta
stagnum quoddam, dictum Aal præstegaardtz søe, ad hanc sedem
pastoralem invenitur collis nominatus stor Jens hdy, præterea
in hac paroecia multi colliculi. Juxta orientalem hujus paroe
ciæ partem fundatum est templum. Ad orientalem plagam ere
følgende byer beliggendis : Borre, Vadgaard, Hisselmed, nobilis
sedes, en vandmølle, Oxbyll. Enistegaarde: Kiholm, Broeng,
Fretofft, Synderbyll och Marskell. Ad meridiem est rus Skød
strup et prædium Guldberg. Ad septentrionem sunt rura quædam tangentia Fiilsøe: Vester Vrøgom, Siøhuuse, Troldholm,
Øster Vrøgom, en gaard Wiibtofft. Ad occasum ere: Grærup,
Børstmose och Kierregaardt.
Nebell sogn. Et Grundrids hvorpaa: Koile 2 gaarde,
Prestbyld bye, 7 Steder, Nebel kircke, vesten for denne Kappek
vey, Hundhale, 3 steder, Nebel bye, 10 steder, Sedinge bye,
11 steder, Bolckier, en gaard (2 steder).
Lyddum sogn. Kiercken ligger mit i sognen. Hos kier
cken ligger Lyddumgaard, nobilis sedes. Strax hos Lyddumgaardt
ligger Lyddom mølle, och igiennom Lyddumgaardt løber Lyddom
aae. I denne sogn ehre 3 byer: Rerup, som ligger sudwest
paa den enne side fra aaen, Lyddummølle (o: by), som ligger
vesten paa den anden side fra aaen, Lyddum hede, som ligger
strax norden fra. Tuende eniste gaarde: en stoer gaardt Friis-
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gaardt, Liden Friisgaardt, tuende boelle: Lyckegaardt, Kobberbyll, som haffuer sit naftn aff et stoer bierg ved naffn Kobberbierg. Høye: it stor kaldet Bierremandshøy. Dale tuende:
Dybdall, Gubdall.
Qvong sogn haffuer alleniste trende smaa byer: den ene
hos kircken kaldis Qvong, den anden lidet øster fra er Hallom,
den tredie lidet vest nor vest fra kiercken er Aasted; derfor
uden haffuer hun oc nogle enlige gaarde, nemlig Kammersgaard, nordvest fra Aasted, tu gaarde kaldit Qvorrup norden
fra Aasted, en gaard norden fra Qvong kaldis Haasted liggendis
ved Lyne aa, oc slrax øster derfra Starbeckmølle. Vandstrømme
er her ingen uden tuende becke, den ene lidet synden fra
kircken kaldis Dybvad, begyndis synden fra Hallom udi engene,
den anden norden fra Qvong kaldis Tørrebrovad, som haffuer
sin udspryng aff Lummerbeckmose norden fra Hallom. Høye
findes her vel mange, aff builcke endocsaa en part aff de største
ere naffngiffne, saasom: Uumlehøy, Stanghoy, Oxehøy, Øshøy
oc Reffuehøy, om huilcke dog intet mercheiigt kand findis.
Lunde sogn. Et Grundvids, hvorpaa: en beck, som Liudom Al olie i Liudom Sogn lobber af. Tho gaarde Iløllet.
En enlig gaard Langsig. En bye Skedsbill. En enlig gaard
Dybuadsgaard.
En Herregaard Fr ostrup. En enlig gaard
Hosted. Præstgaarden o c en liden bye der hos. En bye Lundagger. En bye Lunde. En bye Kastkier. En bye Tarp
Lunde kircke, dediceret S. Stephano, sydvest derfor 6 højs.
Nullæ antiquitates, men der sigis om de tuende kiemper Grosuend
oc Tule Vogenson, som skulle være begraffuit der, som M. Anders
Veiles vise der om formelder.
Out ru p sogn. Et Grundrids, hvorpaa'. Nordost for kir
ken afsat en firkantet plads med en prik i midten som Vesterherrits ting, synden derfor 3 Iwye, en bye Allersleff. Tre
enlig gaarde Lafftgaard, Gadgaard, Reffsgaard. En bye Debill. En enlig gaard Bael. En enlig gaard Beckhus. En
bye Vibtarpt. En enlig gaard Heltofft. En bye Suegaard,
som haffuer sit uaffn deraff, at en odde aff den store Filsoy,
som ligger udi Henne sogen, labber op til samme bye. En bye
Pottarp. En bye Skyhede. En enlig gaard Gammelgaard.
En bye Derup. En bye Torbill. En beck l ebben dis omkring
Danske Samlinger. 2deu R»kke
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kircken ind i Filsø e, Outrup kircke dediceret S. Bartholomæo.
En liden bye liggendis ved kircken ved naffn Outrup bye.
Skatz herret.

Starup sogn, som er annexe til Ostrup sogn, som ligger
en stor miill derfra udi sønder, er beliggendis all nordist udi
Skatz herret oc udi sin ambitu et circumferentz grentzer udi
øster paa Varbasse sogn, paa de eniste gaarde Bodelsbeck,
Risbøll och Dunslund, dog en liden beck oc strøm der imel
lem, sampt oc paa Linknud sogn, paa den byes marck, som
kaldis Kleinlund, P/2 miill liggendis fra forskrefne Starup sogn,
oc udi vesten grentzer den paa .Øse sogn paa de byer Abildheede oc Halterup, som ligger 1/2 miill derfra, oc udi sønden
grentzer den paa Foburge sogn paa de byer Dibbel, Aggerbeck,
Roddickbeck ob Vrenderup, som oc ligger ,/s miill fra kircken,
oc udi norden grentzer den paa Aandsagger sogn udi Østerherret paa de byers marck i samme sogn, nemlig Aandsaggerby, Stenderup oc Møllgaard. Dernest er forskrefne Starup
sogn skilt ad udi tho parter formedelst it aae, som kaldis Sta
rup aae, huilcken udi øster udi en moose liggendes emellem
Becke oc Varbasse sogne haffuer sin udspryng oc begyndelse
oc flyder vester paa ned udi Varde aae, ben ved 4 miill veys.
Den sønderpart aff sognen haffuer disse byer oc eeniste gaarde:
strax ved aaen, huor en bred aagebroe holdis offuer strømmen,
er en bye, som kaldis Sønder Starup oc er kirckebyen. Østen
derfra en stor halff miill veys een eniste gaard, som kaldis
Hisselhoe, oc */$ miil mesten øster bedre een bye met 2 gaarde
som kaldis Galsthoe, mens vesten kircken, dog en liden strøm
imellom, er een eniste gaard ved naffn Pugelund, paa hues
marck findes en høy, som kaldis Michelshøy. Udi sognens
nørrepart ligger strax ved aaen hos broen een bye, som kaldis
Nør Starup. Vester derfra ligger en bye, som kaldis Vesterp,
dog en liden beck eller strøm der imellem, som udrinder aff
moosen oc løber ned udi engen ved aaen, oc paa denne byes
marck stander en høy, som kaldis Halbierg, paa huilcken mand
udi klart veirligt kand see mange kircketaarne der omkring.
Udi østen, en halff miill derfra, ligger een eniste gaard ved
naffn Toterup, oc een aggervong derfra øster bedre en anden
eniste gaard, nemlig Skouende, att den haffuer ligget ved enden
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paa den store skou, som udi gamle dage baffuer verit der udi
sognen oc er nu aldelis ødelagt. Jntet antiquitet met rune
bogstaffue, steene, billeder oc andet dislige findis der udi sog
nen, mens der sigis aff de gamle, at udi paffuedommens tid
her udi riget haffuer der været een synderligt helligdoms kilde
uden ved kirckegaarden, som haffde sit naffn udaf den helgen
S. Syllatz oc kakis S. Syllatzis kilde, til huilcken de siuge oc
krøblinge søgte, toede sig met vandett deraf oc fick deris hel
bred igen, oc offrede derfaare til S. Syllatz deris gaffuer oc
skenck, mens der findis nu ingen rudera eller vestigium af
samme kilde.
Alslef oc Horstrup sogne. En veldkielde (om der om
skulle meldis), som findis liggendis mellom Alsleff mølle och
en landsbye, Thofftnis ved naffn, som kåldis sanct Phalmers
kielde; denne haffuer veret for en rum thid siden en helligdom
huor mand for atskillige siugdom och gebreck haffuer tilsøgt
etc. Offuer samme veid och kielde haffuer veret opsætt ilt
huus met en auguds billede udi, som mand hafluer kaldet sanct
Phalmer (eller Falmer) och ilt høytt kaars der hos, som udviisle steden oc veien der till. Mens huset, billedet och kaarsit findes nu icke, men vorden ødelagt, ut ferunt parochiani
capulares, formedelst dets inspector, en bonde, huis börnebörn endnu leffuer, skak haffue selff tilvendt sig huis udi fetallie er vorden gifne af dennem som søgte did etc. och skall
haffue fravent de fattige det. Kielden er endnu smuck ved
mact ocb strømmer idelig och althid, vinter och sommer, aqua
limpidissima. Bønderne bruger der aff underthiden (absque
tamen superstitione) mod hilzighed, indvortis beffuelse j liffued
och saaere øyne och befinder sig lindrelse och bedre. Dernest
findis en kalck och disk, som brugis lill Alsleff kircke, som er
foræret och giffued aff s. dronningh Margarete met høylofflig
ihukommelse, et ad calicis calcem literarum vetustarum forma
tione et collectione sequens habetur inscriptio: Domine Mar
garete regine Dacie, Swecie et Norwegie memoria.
Belangendis annexsognet, Hors trup sogn, findis try ensted gaarde, nemlig Kockspanggaardt, som thener till Kroxgaardt, Mørthue, som nu meenis att høre till Riberbuus, och
Marrebeck, som ligger hos haffuet ved en odde, som kaldis
Svortbiergodde, sudvest till haffuet, och denne gaard er thenere
T
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under Wisselbergh y Alsleff sogn liggendis. Udi Alsleff sogn
findis thuende byer, nemlig Alsleff bye och Thofftnis bye.
Ensted gaarde 1: Torrup. Udi Horstrup sogn ere 4 byer, som
ere fattige oc ringe: Horstrup, Kravnse, Kockspang och Sielborgh.
Enste gaarde 3, ut supra.
G rim strop sogn. Byer: 1 Grimstrop, huor hoffuit kircken
er, huorfra til neste kiøbsted Varde er tu mile veis til nord
vest, 2 Roust, en halv miil vegs fra kircken til nordvest, 3
Rousthøie, en miil fra kircken, oc til nordtvest. Ved Rost
høje ligger en mølle, item en boel ved naffn Mølbierg, item
to boele, kaldis Blagmarck. 4 Hiortkier, som ligger nordtost
fra kircken, en halv miil vegs, der hos Hiortkier ligger to
boele, kaldis Giesthede. Item imellom kircken oc Hiortkier en
ensteds væring, ved naffn Hinckbøll. Høie findes i Grimstrop
sogn: paa Grimstrop marck: Ulshøi, Stockhøi, Giedshøi oc
mange andre store oc smaa. Imellom Grimstrop oc Roust er
en stor oc viid lund eller kratt, der siges alt haffue staait en
stor skow i gammel dage. Paa Roust marck findes: Liden
Ørnhøi oc store Ørnhøi, item Fladhøi, Stenhøi oc mange andre
met ingen naffn. Imellom Roust marck oc Rousthøie ligger
en dail, heder Ringdall, oc mellom Blagmarck oc Roust ere
to store oc brede høie, kaldis Tamhøie, huor veien løber igen
nem. Offuer Rousthøie til nør paa agrene ligger to høie, kal
det Storhøie. Paa Hiortkier marck findes try store høie, kal
des store Blanckhøie.
Synden for Orre kircke ligger en stor by ved naffn Orre,
huoraf kircken haffuer sit naffn. Vester fra Orre en by, kaldis
Gunderop. Paa samme byers marcke findes en stor mangfol
dig hob høie, smaa oc store, som der kaldis Orre røgler, siges
oc siunes at haffue verit der en krigsleire i gammel dage eller
staait en slactning. Fra kircken i sudoest ligger en liden by
Jyllerup, oc norden fra kircken en stacket vei ligger en eniste
gaard Tranbierg.
Øse kircke legger J/9 mil fra annexen Nersberg kircke,
nordest kircke i Skadsherrit, 2 mile østen fra neste kjøbsted
Varde, 1 mil fra Starup kircke, liggendis østerst i Skatzherrit, 1
mil norden fra Orre kircke. Hos kircken er Øse by oc prestegaard, 1 fjerding vegs til øster fra kircken er Horstrup by.
Lidet der fra til øster norden aaen Haltrup by, strax der hos
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til øster er Granlund, en eniste boel, 1 fierding vegs til vester
fra kircken er en eniste gaard Kalsgaarde. Lidet derfra til
nordøst offuer aaen er Veslerbeck by. Strax derhos til øster
Skamstrup by. x/- fierding vegs derfra til øster Ovet by. Strax
synden derfra synden aaen Nordenskou by, 1/<i fierding vegs
synden derfra er en eniste gaard Helle. Bøye ere vel at
skillige, men intet der hos naflnkundigt eller merckeligt. En
aa løbber igiennem Øse sogn, Lille aa. Norden aaen er be
meldte Vesterbeck, Skamstrup, Ovet, Halltrup oc Graulund.
Synden aaen er Øse oc de andre forskrefne byer oc gaarde
udi sognen. Haffuer den sin oprindelse udi østen af en mose,
kaldis Kalsgreen, men sin ende eller udflod i den store aa,
som løbber synden om ved den herregaard Nørholm, leggendis
i Østerherrit, 1/^ fierding vegs norden fra Øse sogn. Denne
Store aa, saa kaldet, atskiller luende herreder, Skatzherrit, leg
gendis ved synder siden, oc Østerherrit, liggendis ved nørsiden;
haffuer den sin udspring udi østen imellem Gødsbøl oc Amlund
aff nogle runde oc kærde, løber saa vester paa neder ad Bil
lund, Elkierd, Grindsted sogn, Andsagger sogn, ved Nørholm,
Varde mølle, østen ved Varde, hen ud i den Vester haff. Er
en beck, kaldis Veffuelsbeck, som atskiller Øse sogn oc Nersberg sogn, tager sin ophaff lidet fra Øse by udi østen aff
Kragkierd enge oc løber hen ud udi den forskrefne Store aa.
Nersberg kircke ligger l1/« mil østen fra Varde, */* fier
ding vegs vesten fra kircken er en by Skonagger. Lidet fra
kircken legger annex prestegaard, en ensom lille gaard; */*
fierding vegs norden fra kircken, norden aaen er en gaard Aggeruig. 1/2 fierding vegs østen fra kircken østen aaen er en
by Biltofft. 7« ßerding vegs sudost fra kiercken en by Ners
berg. Udi Nersberg sogn findis ingen synderlig bierge eller
høye uden alleniste den meget store berg leggendis ved ag
gerne østen fra Nersberg, kaldet Møgelberg, som ad radicem
i sin circumferentz indholder 400 skar, men a radice ad cacu
men montis 80 skar høyt, huor paa mand kan staa oc see 18
kircker. Er her ickon en aa, løbbendis igennem sognen, kal
det Nersberg aa. Biltofft oc Aggeruig legger ved den ene side
oc Nersberg oc Nersberg prestegaard oc Skonagger ved synder
siden; tager sin udspring udi østen */« mil vegs fra Nersberg
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aff Tranberg kierde oc Helkierde, men haffuer sin udflod i forskrefne Store aa.
Udi Nykircke sogn er en herregaard, ved naffn Endderupholm. Ved samme herregaard løber en stor aa, som haffuer
sin oprindelse udi Faaborg sogn hos en by, som kaldis Debbell , liggendis en stor mil veys nordost fra forscrefne Endderupholm, oc løbber siden søndden frem for Aggerbeck, Aalund,
Faaborg mølle oc siden til Gestbro, saa omkring ved Endderupholm, vester ned til Sneumbro oc adskiller thuendde herritter
ad som er Skadsherrit oc Giørringherrit. Paa Endderupholms
marck ligger en stor høy, som kaldis Kaarshøy. Paa Raffusiø
marck ocsaa en stor høy, som kaldis Baunhøy. Udi samme
Raffnsøe march vcslerst findis en stor klynmuose, grensendis
paa nør side til Grimstrup bech oc paa sønder side till Gum
mismarch, oc udi samme muose er opkast store grantræer.
Ydermere udi Nykirche sogn udi Vongsmarck, vester fra byen
findis nogle høye ved huer andre, som kaldis Femhøye.
Udi Faaborg sogn findis en gandske stor bierg, som
kaldis Gauelbierg, liggendis sudost fra Debbel ved en stor
kiær, som heder Kukiær. Noget øster derfra findis en temme
lig stor plads, som er tet omsatt med store steene, som mand
kalder en kempegraff. Paa Faaborg marck ligger ocsaa en storactig høy, som kaldis Bistockhøy, østen fra byen. Noch udi
Faaborg sogn en gaard, som kaldis Autrup; norden samme
gaard oprindis en beck, som løber sønden omkring Faaborg
sogn, som skiller Orre sogn oc Grimstrup sogn fra Faaborg
sogn oc løber til Gestbro oc siden udi Enderupholms aa.
Byerne udi Nykirche sogn ere disse: Endderupholm,
som er en herregaard, liggendis øster fra kirchen 1/s fierding
veys. Omme by, liggendis norden fra kirchen, 1 fierding veys.
Styrsbyll, som ligger ved kircken. Vong, som ligger sudvest
fra kirchen, halff fierding veys. Aalbech mølle, liggendis ved
Sneumbro, 1 fierding veys. Prestegaarden, som kaldis Raffn
søe, ligger vester fra kirchen. En enste gaard Gummismarck.
Byerne udi Faaborg sogn: Faaborg by, Vrenderup, Roddichbech, Aggerbeck, Debbell, Aalund, en enste gaard, Faaborg
mølle, Giestlund oc Giestlund mølle, Fogelsig oc Slepsagger,
Autrup, som er en enbyll.
Ved Sne om kircke øster fra løber en stor aae, som kal-
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dis Sneomaae, aff norden udi Vesterhaffuet, men huor hendis
oprindelse monne findis veed jeg icke; samme aae adskillier
Skadsherrit oc Giøringherritt fra huer andre, oc dette sogn lig
ger halffparten i Skadsherrit! oc halffparten i Giøringherritt.
I Skadsherritt ligger aff forskrefne Sneom sogn en hergaard,
som kaldis Sneomgaard, liggendis paa den vester side fra
Sneomaa oc norden fra Sneom kircke, item en liden by, som
kaliis Allerop, vesten fra Sneom kircke oc Sneom aae oc lig
ger gandske nær Vesterhaffuet oc tit oc offte offuerfaldis aff
hastige vandflod oc giør stor skade. Noch en liden by, som
kaldis Opsneom, norden liggendis fra Sneom kircke, rett ved
Sneom aae vesten fra, oc en liden gaard, som kaliis Rygaard
norden fra Sneom kircke, liggendis oc vesten fra ved Sneom
aae. I Giøringherrit ligger halffparten aff forscrefne Sneom
sogn, huilcke herritt er paa den østerside fra Sneom aae eller
Sneom kircke, oc ligger der en by i samme herrit, som kal
dis Tømmerby, norost fra Sneom Kirche, aff huilcbe by halff
parten ligger i Bramming sogn oc halffparten i Sneom sogn.
Noch en eniste gaard østen fra Sneom kirche, synden fra Tøm
merby, som kaldis Terpagger. Dette forbemeldte Sneom sogn
ligger mit imellom Ribe oc Varde, oc en halff mill norden fra
Sneom kircke ligger der en broe offuer Sneom aae, som kaliis
Sneombroe, oc er den mit paa landveien imellom Ribe oc
Varde, saa at Ribe ligger 4 mille synden fra Sneom kircke
oc Varde 4 mille norden fra. Norden fra den by Allerop lig
ger en liden høye, som kaliis Wollmishøye, imellom Sneom
kircke oc Tierreborg kircke, dog hos samme høye intet i
gamble dage sigis at skulle verre skeett. Paa den østerside
Sneom aae fra Sneom kircke, lidet øster fra den gaard Terp
agger, ligger en høye, som kaldis Deggerhøye; de gamle
siger, at en ved naffn Ancker Gammelhest skulle der verre
begraffuet, som de dage boede i Terpagger, hos huilche der
sigis at haffue verrit i gamle dage meget spøgerie.
Tierreborg sogn, som er annexen til Sneom sogn, lig
ger i Skadsherritt oc er en eniste bye, som kaliis Tierreborgh;
kirchen ligger i byen; udi samme sogn ligger en hergaard,
som kaldis Kroxgaard, vesten fra Tierreborg kirche. Imellem
den oc Tierreborg løber en liden bech, som haffuer sin op
rindelse fra norden aff en vaad, som kaliis Brixbilvaad, en
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fierding veys norden fra Kroxgaard, oc løbber udi Vesterhaffuett oc kaldis samme bech Kroxgaard bech. Paa Tierreborg
march sønden fra byen findes 3 høye, Stor Arnbierg, Liden
Arnbierg och Aldeshøye. Norden fra Tierreborg findes oc 2
høye, som kaldis Tremhøye, item 3 høye, som kallis Møllhøye,
Krantzhøye oc Kolhøye; hos disse alle forskrefne sigis intet at
verre skeedt. Herforuden findis norden fra Tierreborg, mit
imellom Opsneom oc Tierreborg en dall, som kallis Helledall.
Noch findis oc norden fra Tierreborg en dall, som kallis Skadslangdall. I forskrefne sogner findes ingen skouffue, mens er
allt slett march, merskengh oc heder ved Vesterhaffside.
Parochia Jernn urbes rurales undecim possidet, scilicet:
Uggelviig, Norup, Veldbeck, Made, Gammelbye, Rørkier, Strandbye, Wogensbyll, Quaulund, Bollersagger, Jernn. Villæ solitariæ tres: Lycke, Esbierge et Spongsbierge. E saxo quadrato
visendum se praebet hic templum satis pro renata amplum
una eum turri justae altitudinis, adeo ut a piscatoribus in
oceano ultra duodecim milliarum distantiam conspici queat;
plumbo quoque tectum et divo Martino olim consecratum. Col
les in agro Made: Dyrrehøy, item Aanhøy; in agro Veldbeck:
Skiibhøy, item Callhoy. Hic numerosa lapidum praegrandium
moles congesta invenitur, sed sine omni inscriptione. In agro
Jernn: Tinghøy.
Parochia Schadtze^sis, unde nomarchia suum nomen
procul dubio sortita est Skadstherritt, octo rura habet, quæ
sequuntur: Arndrup, Brixbøll, Oxvang, Skadst, Lund, Smorpbtt, Sadderup, Soelbierge. Villæ minores hae: Thude, Knuud.
Templum parochiale e saxo quadrato una cum pyramide egre
gie substructum est, plumbo itidem tectum et D. Martino
olim dicatum. Castrum nobilitatis unum, nempe Kroxgaard.
Colles in agro Schatzensi: Kongens høy; in agro Lund:
Thooers bøy.
Fandia (Fanø) est insula oceani Danici, quæ in longitudine
duo milliaria extenditur, progressu ab Euronoto ad Thracium facto,
in latitudine vero quatuor tantum stadia circiter lata: constans
duabus paroeciis a se invicem unius milliaris spatio distantis;
una ad austrum dicta Caput australe (Sønderhoed), cujus
templum non turritum tegulis tectum est; altera ad septentrio
nem, nomine Norbia (Nørby); hujus templum cum turri navi-
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gantibus perutili plumbo est tectum. Haec paroecia septentrio
nalis retinet etiam nomen totius (Fano, Fano kircke), quia al
tera australi antiquior, amplior et populosior est. Etsi haec
insula nomarchiae Picae sit membrum, ab ea tamen praedicto
freto aliis, aliis in locis, indigitato nominibus separatur. Juxta
paroeciam Norbiensem hujus insulae, ubi angustia est trajec
tusque brevior, scilicet non integri miJliaris, dicitur Graadyb,
ubi demum scinditur in duas partes, una ad circium petit am
nem Vardensen, altera ad aphricum se in Oceanum exonerat,
et sic dirimit hanc insulam a latere australi. Juxta vero caput
australe, ubi augustius est, fretum dicitur Skodborg, ubi in
duos itidem diffunditur ramos, unus se extendit in amnem Ri
pensem ad vulturnum, alter porrigitur ad aphricum in oceanum
et sic dicitur profundum Canuti (Knude dyb). Et hi sunt
termini seu limites hujus insulae, licet autem haec insula Fandia ad nomarchiam Picae pertineat, ut supra, peculiare tamen
suum habet forum et jus propriumque nomarchum (et fri kongelig birck oc serdelis birckeret). Amnes hic sunt nulli nec
flumina ulla, sed in convallibus inter arenosos montes praeci
pue sunt aliquot aquarum congregationes, quibus nec accursus
nec excursus ullus, quae aestivo tempore, ubi aestas siccior est,
solis ardore exiccantur, alias sunt hic scaturigines, quae peren
nes sunt. Triplex hic soli habitus animadvertitur. Ad aqui
lonem et orientem juxta praedicti freti circumferentiam est
pingve pratense et subsugimosum (merskcnge oc klegiord). In
dorso insulae est ericosum aliquibus in locis, cujus tamen par
tem insulani aggeribus circumvallatam ita coluere, ut sementi
jam sit accomoda et foecunda. Praeterea ad occidentem juxta
circumferentiam oceani, ut et hic alibi, sunt hic ingentes are
narum moles, quas natura quibusdam ita vestiit virgulis (insu
lani vocant helme oc wegger eller huideriis), ut non facile in
colis nocere possint. Interdum tamen ingentibus agitatae tempe
statibus ita resolvuntur, ut incolarum agris et pratis arenarum
diluvium, ut ita loquar, non parum inferat detrimenti. Tametsi
haec insula nunc arboribus nudata est, olim tamen, dum con
tinens fuit, sylvis densissimis fuit instructa, quod testantur
putamina et testae nucum ingentesque trabes et ligna, ut
sylvarum detonsarum vestigia, Euro vehementius flante et suo
statu vehementi praedicti freti aquarum maximam partem ab
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oceano absorberi faciente reperta et effossa. Ferae hic con
spiciuntur nullæ nisi lepores, alias sunt hic mediocri numero
boves et oves, hæ non sunt scabies ita obnoxiæ ut alibi. In
sulani sunt hic multum occupati in venatione piscium pelagio
rum eamque exercent retibus, hamis, interdum etiam tragulis
et virgis, quorum varia etiam capiuntur genera, sed frequentiores sunt raja (roche), rombus (kocher?), rombus aculeatus,
concha (skelfisk), asalus (torsk), inprimis aselli molliores et
minores seu albulae (huidlinger) et soleæ majores (glubskulder,
talskulder, medilskulder) et soleæ minores (samrak), quæ vel
etiam ad extremas Germaniæ aliorumque exterarum nationum
oras transvectæ magno pretio avide satis coemuntur.
Guldagger kiercke ligger i byen. Synden for kiercken
ligger Guldagger mølle, som haffuer sin tillob aff biergerund
aff østen. Tett ved møllen ligger Guldagger prestegaard.
Sudost fra kiercken ligger en ensted gaard, som tilforne haffuer
værit en herresæde, ved naffn Synderris, och der huos en mølle,
som haffuer sin tillob af Giesing kier. Sedding, en by, ligger
strax der ved. En fierding part aff en miil fra kiercken i
sudost ligger en by ved naffn Foerfeld. Sudvest fra kiercken
en by Hierting ved haffsiden. Vester fra kiercken Tobøll, er.
och en by. Øster fra kiercken Raffnsbierg, er och en lidel
by. Norden fra kiercken 3 smaa vonninger, som kaldis Frø
kier, Strongismarck och Egsmarck.
Brøndom kircke ligger 2 smaa mile fra Varde til synder
och en halff miil norden fra Jern kircke.
Strax hos kircken
er Brøndom by. Lidett fra byen til nordost er Brøndom præstegaard. Nogett til sudost fra kiercken er Brøndomdamb, en by.
Synden fra kircken en fierding vcegs er Kiersing, en eniste
gaard. Sudwest fra kircken en halff fierding vegs en by
Giesing. Lidett synden fra Giesing Spangsberg mølle. Norden
fra kiercken */» fierding wegs Fordumb, en by. Strax norden
fra Fordumb Fordumbaa med brow offuer. Lidett nordwest fra
aaen en eniste gaard Fordumblund. Nogett østen derfra en
eniste gaard Fugelbeck. Lidett synden fra Fugelbeck en by
Astrup, som ligger synden ved aaen, som løber ned til Fordumb
brow. Høje ere vel underschedlige, dog intett der hos merckeligt; en der iblant, Døshøi kaldett, lidet norden fra Kiersing, huor
skal findis en kempegraff, som delt meenis, met store sleene
omkring besætt.
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Nebel sogn. Lidett til nordvest fra kirchen Nebel, en
by. Nogett neden fra Nebel til norden Libstrup aae, som løber
wester paa norden for Asirup oc Fordumb, norden aaen en by
Libstrup. Nogett til sudost fra Libstrup sønden Ølaawad eller
forbemeldte aae ligger Ølaa smide, strax der ved til øster en
liden by Skierrebeck oc Schierrebech mølle der hos. Nogett
sønden fra Smiden er Ølaa hoflgaard. Lidet fra hoffgaarden til
øster en eniste gaard Høie Ølaa. Lidet til Sudwest derfra en
eniste gaard, kaldetl Lille Ølaa. Endnu nogett til sudvest der*
fra en by Hygom.
Gierring herredt.

Darum sogn er ickun tuende byer udi, Stoer Darum oc
Lil Darum. Stoer Darum er begræben udi fire Byer: Sønder,
Vester, Mit oc Ner by. Kircken staar strax norden byen. Lil
Darum ligger en piil skud hin side fra kircken norden oc noget
til noroust. Darum aa flyder vesten fra begge byer oc løber
ud i Vesterhavet. Udi Store Darum ere i synderlighed tuende
bierge, den ene kaldis Torsmarck bierg, ligger vester ud ved
hawkanten, den anden kaldis Baunhøj, lidet østen fra Preste*
gaerden, som ligger mit udi byen, oc kaldis same bierg Baunebierge, fordi det pleiede at holdis vact paa dennem udi ufreds
tid. Saa er der luende store muoser, Sønder oc Nør muose,
builcke vaare besatt udi fordum tid med fyre oc grantrær, men
bleffue affbrende formedelst røffuere deris tilfluct udi den
nem deraff at giøre folck oc fæ, som meenis, stoer skade,
oc rødderne, som mangfaaldeligen ere op gr a fine oc endnu opgrafluis, det nocksom uduiser om same skowe, oc intet meere
tenckuærdig.
Wilslef sogn. Til denne kircke udi Wilsle staar taarnet
paa den øster ende, som de gamle meen, til en skilsmis
mellom Holstein oc Jylland, mens siunis fundamentet paa den
vester ende at haffue veret for suag, thi det er gandske nær
vandet (meo judicio). Strax synden fra kircken løber en fersk
strøm, som kaldis Wilsaae, ab antiquis quasi fluvius Wilhelmi,
oc sigis at haffue sin udsprung ved Coldinge, flyder gennom
Aanstbro ned forbi Skodborghus, igiennem Foldingbro oc saa
fort an ud ad VesterhafTuet. Byerne, som ligge lil denne sogn,
ere: Wilsleff, udi huilken kircken staar. Jedsted, som ligger
paa den synderside ved aaen paa den holstenske grund. Item
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østen til denne by ligger en mølle, som kaldis Jedsted mølle,
som aldrig staar for vand. Halffparten affHillerup, som ocsaa
ligger synden op fra aaen. Vester ud fra Wilsleff ligger en
naffnkundig bierg, som kaldis Herrisbierg, sigis aff de gamle
at haffue standet il herrehus paa, men nu pløyes oc saais paa
alle sider runt omkring oc brugis udi feidens tid at opsette
baun paa oc holdis vact. En steenskast vesten fra denne bierg
er en vad, som kaldis Herrisvad, hafluer sin opkomst fra Kiærgaards mose oc løber saa ned ad Wilsle aa oc saa ud til
haffued. Nordost fra denne bierg er en liden høy, som
kaldis Bramlund høy, som dog pløyes oc saais, oc en liden
vadsted, som løber der forbi oc kaldis Bramlund vad. Østen
til Wilsleff ligger 2 store sandbierge, som giør megen skade.
Item lidet østen fra byen paa marcken ligger en liden høy,
som kaldis Møgelhøy, dog pløyis og saais. Østen til Jedsted
ligger oc nogle sandbierge oc synden til disse bierge findis en
grefft, som bønderne kalder Kielderhals, siunis at vere en
gammel Skandze grefft.
Bramming sogn. Fra Sneom bro sudost ligger en høy
hen wed 2 piileschud fra broen, kaldis Gryldshøy. Østen derfra
ligger en kaldis Baunhøy, huor haffuer werit en baun opreist
udi forrige tider. Sudwest derfra ligger en ret op til adelfarweyen fra broen och til Ribe, kaldis Kaalgaards høy. Synder
bedre wed Riber wey findis en dal, kaldis Dronningdall. Men
intet merckeligt eller tenckwerdigt weed nogen ydermeere der
om at sige. Lige synder fra forskrefne Sneom bro ligger en
skøn stor by, heder Timmerby, och forbemeldte høye ligger
allesammen paa Timmerby marck øster fra byen. Sydost fra
Timmerby ligger en ypperlig stor gaard, kaldis Terpagger, som
tilforne hafluer werit en herregaard och nu besiddis aff bønder.
Paa samme marck findis tuende høye: den første ligger nordost
fra gaarden. kaldis Deggerhøy, udi huilcken sigis en gammel
broder ved naffn Ancher Gamrnelhest met sin hustru wed naffn
Rold at were begraffuen, och fortellis at nogle skulle en gang
taget sig faare at randsage ndi samme høy effter bytte och
midlertid siuntis dennem en lam gied och 2 haner at drage
en høeles, och der en siger: see, see, der kommer en lam
gied och 2 koche for en høeles, bliffuer bylten dem forwildet.
Lidet wester bedre ligger en, kaldis Brolandshøy.
Lige øster
fra Sneombro met aaen ligger en herregaard, heeder Bram-
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ming, och kircken och prestegaarden, oc øster bedre wed
samme aae en fierding wegs ligger en skon bondegaard, kaldis
Terp. Norden for ligger end en stor aae, ichun en piileschud
fra den anden, och en by der hos kaldis Nøraae, och sarnlis
disse aaer udi en wester nedre imod Sneom bro och bliffuer
en aae och kaldis Sneom aae. Lidet synden for forskrefne aaer
ligger en liden bech hos Bramminge gaard och kirche (som
ligger hos hin anden) foruden naffn, och lidet øster fra kirchen
synder wed bechen ligger en liden by, heeder Tuersiig, lidet øster
bedre hos samme bech paa den synder side ligger en liden by Høe.
Synden fra Bramming sogn tager Hunderup sogn ved.
Lidet synden fra Biber weye, som kommer fra Sneombro, ligger
Hunderup by och kirche, udi huilcken findis en ypperlige begraffuelse, sal. her Niels Langhis och fru Abel Scheels. Lige
synden fra Hunderup kirche och by 2 pileskud ligger Kiergaard,
en fornemme herresæde, och hos gaarden en søe, udi huilcken
ere tuende holme, en stor och en liden, paa huilche om som
meren forsamlis en utallig hob haff fugle, kaldis terner, och
derudi ligger deris unger, och flyffuer saa bort igien imod
winteren. Lige østen fra kircken en liden spatzeregang ligger
en by, kuldis Seilstrup. En agger langt synden fra ligger en
fornemme bondegaard, heeder Aisbro. Liige wester fra kirchen
en agger langt eller lidet meere er en liden by, heeder Krage
lund. En fierding wegs nordwest fra kirchen ligger en stallig
bondegaard, heeder Molwad.
Udi Giør ring sogen findes byer 7, ved naffn Giørring,
Biarndrup, Lorup, Tonge, Bøle, listed, Oeg. Eniste gaarde 2,
ved naffn Starup, Høe, tilhobe 27 gaarde. Herresæde 1, ved
naffn Warhoed. Lunde 2, en ved Warhoed oc 1 ved Starup.
Udi Veirup sogn findis byer 2, ved naffn Syndre Veirup
oc Nør Veirup. Eniste gaarde 5, ved naffn Vibeck, Syndre
Griisbeck, Nørre Griisbeck, Suderkrog, Løckisgaard.
Jernved sogn. Norden kircken 2 eensledgaarde, som
er Pugaard oc Skølvad. To høye paa Puggaard marck kaldis
Stor Kamphøy oc Lille Kamphøy. Paa Skølvadmarck en, høy,
kaldis Bolborghøy. Norost fra kiercken ligger Lundby; paa
Lundmarck ere disse effterscreffne høye, som er Rishøy, to
Mannehøye, Skorhøy oc Stonghøy. Imellem Gredsted by oc
Jerne ligger en dal, kaldis Troldal, som skild Gredstedmarck
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oc Jernemarck. Paa Gredstedmarck ligger Lierregraffhøy, Boiehøy oc 2 smaa høye derved, saa Uderhøy. Vesten Gredsted
ligger Gredstedbro. Synden fra kircken ligger Jerne by oc
Btrecker byens enge sig ned til Skodborgaa, som skil Julland
oc Holsten. Øster i sognen ligger Ploustrup by slrax ved
Skodborg aa. Paa Ploustrup marck ere disse høye: Rishøy,
Biørnshøy, Klynmoshøy, Marinshøy, to høye derhos, Sorlhøy,
Nesthøy, Ploushøy, Frishøy, Gadelshøy oc 2 høye norden byen.
Malt herred.

Lindknud sogn. Først findes try ensted gaarde, som
er Atzerbøll, Hyllerlund oc Debell. Paa Atzerbøl marck en
styck skoff, som kaldis Østerhoe, en stor høy ved same skoff,
en anden høy paa forscrefne marck, kaldis Støffuelhøy. Paa
Hyllerlund marck findis thu store høye. Paa Klenlund marck
findis en beck, som kaldis Sortmaa beck, en stor aae, som
kaldis Hoborg aae, oc findis paa same march thu store kempe
oen, thu store bøy, den ene kaldis Jegerhøy, oc den anden
Duerrebierg eller høy. Paa Hoborg marck findis en høy, som
kaldis Snobhøy, Boldersbech, en kempegraff omsatt med store
steen. Paa Viltrup marck en høy, kaldis Grydehøy, en høy
paa samme marck kaldis Tappet høy, en bierg som kaldis
store Steenbierg, en kempegraff omsatt med store steen, en
lund, som kaldis Viltrup Lund. Paa Lindknud marck Bermhøy, Lindknud beck, Møghøy, Lindknud skoff.
Brørup sogn. En aae, som kaldis Stildaae, en aae,
som kaldis Huoluad aae, en beck, som kaldis Tusbøll bech,
Gierndrup runde oc beck, Præstkiær beck, Rydsdamb paa Luund
marck. En skoff, som kaldis Stild, en anden skoff, som kaldis
Bøgis skouff, Huoluad skouff, scm heder Hessel, huor Maltherritts ting ligger, Eskelund kiær, Tislund kratt, en stor steen
som kaldis Tislund steen, en stor bierg med en stoor høy
steen. 1 lige maade findis mange høye paa Tusbøll marck,
en kaldis Baunhøy, en kaldis Bredehøy, en kaldis Tislund høy.
Herforuden findis der 16 høy paa Tusbøl marck. Paa Brørup
marck findis try store høye. Paa Gierndrup marck findis ocsaa
mange høye, en kaldis Hollhøy, en kaldis Quindelund høy. Her
foruden findis paa same marck 20 store høy. Paa Surhaf marck
findis try store høy, en bierg som kaldes Bøgebierg. Findis i
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Brørup sogn try enstegaard, som er Brørupgaard, Huoluad oc
Holkiær. Findis ocsaa paa Prestkiær marck nogle vild oc
store høy.
Weyen sogn. Høyer: Gaffhøy, Beckhøyer er 3, Smørhøy, Horsfoldhøy, Halffveyhøy, Stor Grønhøy, Liden Grønhøy,
Synderhøy, Lauritzishøy, Treskoflfhøy, Kaltbiergehøy, Baffnshøy,
Møllerhøy, Askhøy, Suorlrøggell, Baahøy, Elstrup bierg, Lyngbierg. Daaller: Langedall, Kronckelsiig, Knuderesiig. Dammer:
Synderdam, Farisflod, Wendam, Elstrupdam, Beretisdam. Kielder: Sanct Algiers kielde.
Læborig sogn. Gammelby. Bjerge: Fru Mettis bierg,
Bygebierg, Mayhøy, Debbelmaashøy, Aggelundhøy, Kieldbierg*høy, Brunbierg, Kierckebierg. Dammer: Kieldbiergdam, Rierckedam, Torndam, Ingeborgisdam, Tørredam. Stafflund. Høyer:
Riishøy, Stafflundhøy, Langbierg, Tiornhøy, Inggebierg. Dam
mer oc daaller: Stafflunddam, Ødall, Hiordall, Brenddall.
Drostrup. Høyer: Tophøy, Kietthøyer er 3, Møllhøy; Warvadhøy, Kierlinghøy, (Jlft’høy, Bredhøy, Puughøy, Sandhøy,
Brendbierg. Daile och damme: Stordall, Bygest'eddam Nyby.
Bierge: Blffhøy, Kieldbierghøy, Bussebierg, Kraghøy. Kieldbierg: Gryedhøye. Wed Læborig kierckegaard findis en stor
steen med runebogstaffuer paa baade siider. Paa Læborig
kierckegaard findis en kielde, som ey vidis naffn.
Maalt kierche ligger vesten fraa Vein kierche oc østen
fraa Brørup kirche. Estrup gaard ligger norden fraa kirchen,
oc Eslrup by slrax der hos, oc hos samme by ligger Estrup
skow udi østen. Høye, som findis paa Estrup marck: Brødenhøy, Engelsthøy, Bierromhøy. Aaskow ligger Østen fraa kircken. Høye paa samme marck: Grauenhøy, Kongenshøy, Staghøy, Ellehøy. Aaskow skow ligger nordøst fraa byen. Mcialbeck ligger synden fraa kircken. Høye: Bauenhøy, Meshøy,
Follegraff høy, Kongens bierg, Byhøy, Kibbehøy. Langskow
ligger vesten fraa byen.
Folding sogn. Folding kircke ligger norden fraa Foldingbroe. Nørbølling ligger vesten fraa kircken; høye: Staghøy, Bauenhøy, Reffhøy, Kirckehøy, Foldinghøy, Kyshøy. Synderskow ligger østen fraa kircken.
Føvlingsogn. Høye: Brunhøy, Quistdalhøy, Høystaghøy,
Zeenhøy, Raghøy, Haffsko bierge, Trindbierg, Stadbro bierge,
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Lindbierge, Baabylhøy, Gadhøy, Lynghøy, Sadhøy, Randistofft,
Raffning høy, Snaphøy, Suinstedhøy, Storhøy, Riishøy, Friiskierdbierg, Baunhøy, Uammelhøy, Riberhøy, Smaahøy, Skriffuerhøy er 2, Langfoldhøy, Tingbierghøy, Østerbierg, Giøringbierg, Ulffhøy, Grybøy, Ziugelbierg, Klynmosbøy, Jyndoenhøy, Krattvong høy, Kierckévogn høy, Blockbøy, Femhøy,
Danmarcks lund, Storbierg med en høy Steen paa, Tusbyl høy,
Huolhøy.
Daaller: Tingbierg daal oc runde, Giøringdaal,
Østerdal, Bielmshuol, Thaabyl dali, Skriffuerdaal, Grafflund
daal, Møgelrunde, Quistdaal, Aagisbyl runde, Hafiskovdaal,
Østerdaal, Fresleddaal, Langdaal, Kielddaal, Meltis daal, Hylddaal, Piildaal, Snagdaal. Dammer: Tiislund dam, Beckbølling
dam, Søffrins dam, Faarhuus dam, Liervaad dam, Føvling dam.
Kilder: Ingeborgis kierd, Møgelmose, Aaedt vandspring. En
lund kaldis Astkierd. Paa Føvling kierckegaard lindis en steen
ohngefehr saa stor som en liigkisle, liggendes paa en graff,
huor paa staar nogle faa rune bogstaffuer langs ad stenen.
Til disse efterretninger slutter sig et brev fra præsten dateret
7. juli 1639:. »Reverende domine episcope. Effter eders befalning haffuer ieg sielff verit paa det styck jordzmaal her y
sognen, som kaldis Danmarcks lund, saa haffuer ieg oc bespurdt mig huos andre om detts tilstand. Same Danmarcks lund
er it stycke jordtzmaal icke rett synderlig stort, liggendis
nogit høyactig lige som it bierg, oc ofluen paa er en liden
grøn høy, ellers paa steden intet andet end lang lyng oc smaa
eegebusk der iblant saa viit som same lund varer, er nogit
langactig oc nogit trind, ingen steen eller huller er der syn
derlig at finde, oc huor aff det skal haffue faaet sit naffn er
der ingen aff mine sognefolck som ved derom nogen kund
skab«. Videre et brev af 12. maj 1642 til samme, hvori det
hedder: »Effter eders begering haffuer jeg beseet ydermeere
steden Danmarcks lund, da er det en backe liggendis lidet
høyer end andet siett jord, icke rett stor i sin begrib, oc der
findes nogle smaa jegebuske, ellers offuergroed med liung,
maa vel skee att der haffuer verit for nogen tid grøn græs
alleene, der findes oc nogle huler lidet dybe y jorden, en part
er giorde aff reffue, en part maaskee vere opkaste aff mennisker, ellers er der intet andet end clarissimus dominus doctor
siste gang sielff* saa, der visitatz skeede her. Steden haffuer
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nomen, men jeg kand icke faa att høre att omen skal vere
der huos. Huad steenen er anlangendis da haffuer ieg ladit
den opskure; den haffuer ligget først paa en adelsmandz graff
oc siden er bleffuen lagdt paa en bondis graff, Bogstaffuene,
saa viitt som jeg kunde kiende dem, vaare lige som huos
liggende papir giffuer tilkiende, videre kunde ieg dem icke
kiende«. (Tegningen af stenen findes også, men meddeles
ikke her, da den nyeste tegning godtgør dens upålidelighed).
Holsted sogn. Høye: Suortskovbierge, Vandsnap bierge.
Karskierhøy, Skidenasthøy, Gammeljordhøy, Thammebierge,
Puotbierge, Fourskovhøy, Baunhøy, Molthøy, Rommerdønne,
Grønnehøy, Giørklinthøy, Fourskov jynoen, Tophøy, Bredhøy,
Oxenhøy, Bøgebierge, Anchershøy, Kierckehøy er 3, Biørnlundhøy ere 3, Seykierd høy er 3, Vesterbierge, Østerbierge,
Ulffhøy. Daal: Fourskov daal, Vesterbierge daal, Nørdaal,
Kildkierd. Kilder: Maakilde, Volborgis kilde, Sønder kilde. En
aa gaar igiemen Holdsted kaldis Holdsted aa. En lund er paa
Holdsted marck kaldis Sieud.
Kalslund herret.

Først Hiortlund kiercke oc sogn oc udi same sogn er
ll1/^ gaarde, noch en kiercke boel oc en forbedelse; udi
Hiortlund by er sex gaarde, en kierckeboel oc 1 forbedelse.
Hiegaard 2 gaarde. Stiens l1/« gaarde, oc en indist. Stiensbeck en fuld gaard. Gredstedbro, en fuld gaard, oc udi samme
Hiortlund sogn er ingen bierge, dale eller skov, men slet
hiemarck.
Annexsogn Kalslund. Først Kalslund by er ni gaarde
oc i same sogn i Vilbøl er 2 gaarde, Rauning er 2 gaarde,
Hiorluaj er 3 gaarde, Gudsnap 1 gaard. Bierge oc dale oc en
kiarmoratz findis der ocsaa til Kalslund by.
Farrup sogn ligger en halff miil norden Ribe mellem Riber
aa oc Wilsleff aa, er slet land uden bierge oc dale, alsee jord,
oc Strecker sig til Westerhaffuet, oc der offuen for er en plan
merskland eller merskhøø, oc haffuer Riberhus, canicher, bor
gere, bønder oc huer deris part derudi, oc bliffuer baade eng
oc korn, folck oc fæ, hus oc gods offte beskadiget oc henfløt
aff floden, som skeede besynderlig i vor tide anno 1634 in
octobri. Øster fra sognet i heden ligger en søø, som kaldis
Danske Samlinger. 2den Rakke. IV
8
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Ørnsøø, der sigis at haffue standen en gaard i gamle dage oc
er sunken, huoraff søen er kommen. Byer, som høre til sog
net, ere: Fardrup 91/« gaarde, Kierbøl 12 gaarde, Meelby 3
gaarde, Tanderup 3 gaarde, Kircheby 2 gaarde, Hillerup, halfue
part, 6 gaarde, den anden halffue part hør til Wilsleff sogn.
Derforuden ligge i sognet 3 ufuldkommen gaarde oc gods nest
Ribe, kaldis Ondafften, huor til en omlott (o: omlukket) aggerjord
oc en omlot eng ligger. Item ligge til sognet nogle tofftemend
oc boelsmend, en kirckeboel, en prestboel. Meste parten aff
gaardene ligge til Riberhus, nogle til Hadersleffhus, nogle ere
herremends tienere, nogle capittels tienere, nogle hospitals
tienere. Jus patronatus hør til Hadersleffhus, men examen oc
ordinat io ministrorum hør til Riber stifft.
Frøs herrett.

Hygum sogen ved Ribe, beliggendis udi Hadersleffhus
lehn, udi Frøs herritt udi Riber stifft, udi huilcket forskrefne
Hygum sogn ere effterfølgendis byer: Hygum, narreby, Kampderup, Fested, Brøsterup; eensted gaarde: Uollem, Baslund,
Kiemsgaard, Knurborig, Benborig, Aaling; disse ere alle smaa
eensted gaarde beliggendis udi heeden. Om dale, bierge, skowe, floder, runebogstaffuer oc antiqviteter saa oc om Dannerliung findis icke nogit synderligt udi forskrefne sogen att
optegne.
Kierchen er i gamle dage consecrerit sancto
Laurentio.
Til Rø din g sogn ligger 2 byer, Røding oc Brensterup
roet en temelig
skov oc marck, oc i Brenstrup er en
enmerck, som kaldis Balle. Noch 2 enlig gaarde, som er
Gundebyl oc Breme, item en hoffgaard Rødinggaard.
Skraw sogn haffuer 2 smaa byer, den ene Kiøbenhoffuet, 7 gaarde, den anden Langetued, 5 gaarde, met skov,
agger oc eng oc ingen floder uden en liden strøm, som løber
igiemen Langtued. Noch er her i Skraw sogen en enlig gaar
som heder Krostrup, ved huilcke er en dyb huo), som kaldis
Blackstold, huilke nogle mener at skulle haffue værit en kempe
hestestold eller oc en røffuerkule i gamel tid.
Gram herritt,

saawitt som i Riber stifft deraff er beliggendis.
S ch ry s trop sogn. Schrystrup by ligger 2 miill westen
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fra Hadersleff, udi samme by er en kiercbe, som kaldes Schrystrop kierche. Norden fra Schrystrop kierche, hen wed 10
steenskast, staar en naffnkyndige skouw, wed naffn Hørlyck
skouw. Emellen same Hørlyck skouw och Schrystrop kiercke
haffuer weret i gamle dage en naffnkyndige herregaard wed
naffn Borewald, den bleff ødelagd i gamle dage formedest krig
och feide, men stedet kaldes endnu Borewald. Østen fra Schry
strop kierche, 4 eller 5 steenskast, ligger et stort, langt bierg,
det kaldes Brenebierg; det strecker sig synder och nørr och
det strecker sig hen til Skioldesbierg, som ligger der norden
fra, men Skioldesbierg ligger iche udi Schrystrop sogn, men
udi Jegerop sogn. Paa wester side op til Brenebierge løber en
wei, som meget affsiges, kaldes Sauffsewei; den atskiller fra huer
andre Hadersleff proustij och Riber sticht. Sydost fra Schry
strop kiercke wed en liden halff miil haffuer i gamle dage
standen en kierche ved naffn Nibbell kierche; den bleff i
gamle dage ødelagt formedelst krig och feide. Westen fra
Schrystrop kierche, wed 5 eller 6 stenskast, er endnu en steed,
som kaldes Kampersteene, der haffue mange store steene stan
den hos huerandre.
Gram sogen, under Hadersleffhusis lehen liggende, och
aff same sogen hafuer Gramherrit hendis naffn som er sysselherrit. Meenendis, at Gram Guldkøll skall ligge begraffuit paa
Gramgaardz marck, och til same gaard ere skoffue, som kal
des Lundtz Jenmerck och Gramlund. Høyene met dieris syn
derlige naffne: Fruerlundshøj, Kemphøj, Hollerhøj, Rødsted
høj, L'llhøj, Frendishøj, Wiehøj, item Steensrøggel, huorpaader
findis en stor bred steen, noget næhr 15 alne omkring, paa
huilcken, som der meenis, die haffuer offret i gamle dage.
Beche: Øersbeck, Uggelbeck, Schrepbeck, Soertensgroeff och
Pugerblød. Item Gramdam met hendis tilløbbende aaer och
strømme. Item en bye i same sogen, som kaldis Skiolagger, som
och saa sigis foruistkong Skiold at ligge der begraffuit. Item en
bye ved naffn Tisit; paa dieris march ligger en skouff, som
kaldis Wodaskouff, aff huilcken halffparten hør til den hergaard
Nybbel, och hannem hør ochsaa en skouff til ved naffn Jenningh, liggendis hart hos Gram kierchis skouff, och Tisit
Hauffgaard. Høye paa same march: Brundbierge, Grydzhøj,
Soerthøy, Ushøj, Kaieshøy, Troldhøy.
Beche: Marrebech,
8*
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Birchsig, Höiwad. Giellistofft, der findis nogle steder, som
kaldis Bickelsborrigh, Tindhat, Reffshoe, huor herremend haffuer boet i gamle dage. Beche: Nørbech, Fuelbech.
Nu s trup kircke, beliggendis 3 mile vegs fra Hadersleff,
haffuer naffnkyndigt i sognet: Begskow, Nustrup skow oc Kolsnap skow. Findis it bierg beliggendis 4 bøsseskud sønden
Nustrup, kaldes Fiellumbierg, paa huilcket mand kand tæle 18
kircher, ocsaa Riber bie, beliggendes 4 mile vegs derfraa.
Findes en gamble skandze, kaldes Kongensholm, i aaen mel
lem Nustrup oc Østerlinnet, som ved vandett oc morasser
haffuer veret fast i gamle dage, oc same aae løbber Gram
herregaard forbij indtil Ribe i Vesterhaffuett. Ellers findes her
intett naffnkyndigtt, dog Gabel grande haffuer seerdelis deris
egen krønicke.
Rangstrup herrit

corrupte dicitur, commode et recte dicitur Rauffnstrup herritt
ab istius toparchiæ sigillo, quod est corvus.
Herredsted kircke kaldis saaledis, effterdi der den same
skulle byggis oc fundament allerede vaar till ført, effter de
gamlis berettning, paa it bierg norden Stenderup, med naffn
Gryd, huad som heldst om dagen bleff tilført bleff om nattertide igien henført paa det sted, som Tofftlund kirche nu staar,
oc sigis deraff, att Herredsted derail skulle haffue sit naffn
aff opbyggelse: Her er sted. Paa kirckegaarden ligger tu
store høye vesten kircken, den ene paa den høyre, den anden
paa den venstre side, som kircken stor oc merckelige skade
aarligen giøre, fordi saa alle haarde oc suaare væjrlige hidkommendis aff vesten oc sudvæst gaar imellom disse høye, oc
skall endeligen neden oc offuen till taarnet, oc deroffuer haffue
kirchevergerne nochsom aarligen att flicke oc arbeide derpaa for
medelst deris der till forordnede blymestere oc murmestere. Søn
den oc udenfor kirchegaarden ligger en stor hy, vesten ved
kirkegaarden en hy med en dyb hull offuen derudi. Anlangendis aaer, findis to besynderlig i Herridsted sogn, den nør
aa, som løbber norden ved Stenderup enge, oc kommer ned
fra Beutofft mølle oc løbber igiennem Ribe udi Vesterhaffuit,
oc samme aa giør skilsmis imellom Rauffnstrup oc Gramm
herritt; den sønder aa løbber sønden Herredsted kirche, sønden
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Riergaard oc Musvang oc haffuer sin begyndelse mestendeel
østen fra Nittriskier aff en moratz oc veldekilde oc løbber ned
i Lyhum aa. Anlangendis becke, ere naffnkundige hos os disse
effterfølgende: Leebeck, sønden Herredsted kircke beliggendis
oc løbber ned i Sønderaa, imellom Riergaard oc Muusvang;
Eegbeck ligger nordost fra Ørderup oc løbber ned i Stenderup
aa. Grauflund beck ligger vesten fra Stenderup oc haffuer
sin oprindelse aff mose oc moratz udspringendis. Jeskier
beck løbber østen om Tofftlund oc haffuer sin herkumpst fra
nogle veldekilder østen ved byen. Haarskouff beck løbber østen
Stenderup oc vesten Ørderup oc giør skilsmis imellom deris
enge der tillhobe stødendis. Anlangendis skouwe, findis ickun
en besynderlig østen ved Tofftlund oc kaldis Høllerskouw, uden
tuiffuell for den orsag skyld, at saa mange høllertorne ere opvoxene oc groede derudi i fordum tid. Norden ved Tofftlund
by er opkommen oc dagligen, ja aarligen mehr fremkommer
en smuk ung skow, som kaldis Tofftlund skow, haadis megit
oc burde mehr att heegis oc hæffdis.
Befftofft sogn. Først er der en aa oc rindendis vand
som løber igienem Befftofft sogen oc attschill Gramherrit och
Nør Rangstrup herritt, och er en mølle ved samme aa ved
Befftofft by, som skylder thil Rong. Maiest. 90 tønner
meel, hindes begyndelse er en mill østen fra Befftofft af nogle
kier och moratzer, løber siden udi vester igienem Ribe. Fin
dis der att haffue veret en herregaard østers paa Befftofft marck
ved Neer Jerstald, som kaltis i gamle dage Mulegaard, huorpaa
haffuer boedt och bygt en herremand ved naffn Sivertt Mule
och sin husefrue Jorde Siuertz, huilche der gaff thill Befftofft
præstegaard 4 otting jord, huilche jord her Erich, den siste
papistiske præst, soide derfra, der hand fornam, att Lutheri
lærdom begynt att faa fremgang her i riget, och same jord
haffuer nu 2 bønder som besider same Mullgaard och skylder
dog en ringe ting deraff; dette giffuer lagheffden thillkiende
som er giord paa same jord, daterit 1489, och haffde daa lig
get thill præstgaard mere end 100 aar, och findis same lagheffd endnu i prestgaarden.
I Tislund sogen, som er annex, vises der att haffue ve
ret attskillige herregaard, som er: østen ved Lundsbye haffuer
veret en, huorpaa haffuer boedt frue Mette (som der meenis),
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der haffde trette med Graasuen om en guldstoell, som hun
lod sette i kiercken. Ved Aabyll haffuer en anden hergaard
veretj huorpaa Tule Vogensøn schulle haffue boedt, och endnu
er en liden mose, huor der graffues torfue, och kalies endnu
Tulis moese. M. Anders Veille skriffuer dog anderledis derom
i sin hundrede kempevisers bog, och haffuer de gamle sagt,
att der møttes thill denne liden kiercke huer søndag 7 hermend och fruer med dieris folck.
Branderup sogn: Brandorp, Rurup, Reflfslund, Branderup kiercke. Bierge: Ræffuebierg, Rundebierg, Bregnebierg,
Topsbierg, Mandebiergehoffuet. Aaer och beke: Kierkebech,
Rundebiergebech, Slaykieraa, Rurup aa, Papelund aa. Schowe:
S. Mauritii schow, Mandebierg schow, men ere dog moxen øde.
Ved Branderup kierche er en dail, at huo som i kiercketaarnet
staar och seer neder i dalen, da siunis hannem hoffuedet at
svingle. I Brandorp ere tilvisse 20 springbrønde, løber och
igienem nogle huse, aff disse brønde pagus ille nornen suum
sortitus est Brøndorp, ut Brøndby Sielandiæ, vulgo Bran
derup.
Aggerskow sogen. Findes her paa Aggerskow marck
en seer march, som kaldes Bispel, paa huilchen i gammel tid
haffuer standen stor skow, aff huilchen nu er ickun 3 smaa
skowhoflfueder kiend, huilche haffue huer sit naffn: det 1 kaldiss Ingeriis, 2 Egelund, 3 Bispel; udi dette findis nogele faa
steen, paa huilcken sted der sigis aff de gammele at haffue
standen en hergaard. Item findes her och paa vor march an
beck, som haffuer hindis udsprunck aff Reffbierg oc andere
smaa bierge, och haffuer siden sin lob udi det Vesterhaff. Imel
lem Aggerskow oc Gesterup findes en lund, som kaldes Biørninglund. Item ellers findes her nogele smaa skow i sogenet,
som er Gammelskov, Galsted skov, Rangsterup skow, Gaardskov,
oc paa Welderup march nogle faa treer, som kaldes Høyholm.
Demest paa Buerlund march findes it elkier, som kaldes
Hielmsholm eller Slaikier, och ved det saam findes en plaan,
som kaldes Baalsted, paa huilchen sigis at haffue standet en
hergaard, och siges, at her hos Aggerskow kierche haffuer for
sammelet sig huer søndag 6 eller 7 karme. Biergene anlangendis findes her icke mange i sognet uden nogele smaa, it
som kaldes Steenskovbierg, Brunbierg, Nuybierg och nogele
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høe, som kaldes Skerlund, her paa Aggerskow march. Paa
Welderup march findes it bierg, som kaldes Quindelum, oc paa
Buerlund marck it, som kaldes Mølbierg. Item paa Galsted
marck ligger en høy aggervang, som kaldes Dohoi, der paa
sigis aff di gammele, at de haffuer begund at vilde byge en
kirche, men hues om dagen er tilført, det er om natten bleffuen borte och fundet paa det sted, som vor kierche nu staar,
en aggerlang fra Aggerskow.
Hvidding herrit

under Hatterslehus oc Tørning leen beliggendis.
Voder sogen. En skøn tornit kirche met bly betagt oc
prydit som det sig bør. Fire byer er her i sognen, store oc
smaa: Voder, Goensager, Ouit oc Berckleff. Tho kier oc skoffue findis her i sognen, Holbeck, Kong. Maj. ennemerck, oc
Vraagaard. Ingen naffnkundig berge eller dale findis her i
sognen, uden en høi, kaldis Horsildberig. Ingen floder er her
i sognen, men tre strømme oc becke findis her, en sønden
Goensager, som kaldis Sabbitz dam, en anden løber gennem
Goensagger by, den tridie norden Goensagger. Item en anden
beck som løber norden Voder, som kaldis Boels beck.
Span di t sogn. En god tornet kierche met bly betaet.
En bierg kaldis Mølbierg. En bierg kaldis Toppebierg, en
bierg kaldis Ulhøy, en bierg kaldis Kempegraffuer, en bierg
kaldis Dybda[l]sbierg, en bierg kaldis Breenbierg. Aar eller
floder findis her icke.
Høirup sogn. En tornet kircke, vel beuaret med bly,
men skrøbelig paa muren. Tu byer findis her i Sognen, Hø
rup oc Aarnum, item tu eniste gaarde Ennemerck och Steensbeck. Tu høje, som kaldis Ringhøje, noch 2 høje, som kal
dis Boenhøje. Findis ochsaa her ved byen Kong. May. enne
merck ved naffn Leenedt skow.
Arrilt sogn (ikke udfyldt).
Skerrebeck sogn*). Norden Øster Gasse oc Wester
Gasse oc westen Ulderup findes mange store bierge, som ieg
icke troer udi gandske Huiddingherrit at være støre, saa at
♦) De ældste i menigheden vare udspurgte paa kirkestævne, da præsten
kun havde været der kort tid.
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skibsfolck haffue megen gaffn aff udi søen at segle effter, saa
at der som iblant samme store bierge bleff meget inquireret,
da mueligt at kunde finde nogle antiqviteter. Ingen beche
eller floder her udi sognen uden Kragwad. Paa Østergasse mark
ved en stor vitløfftig mose staar en stor steen, kaldis Reuekersteen
(oc mosen derhos Revekier), mig vitterligt er ingen runebogstaffuer
paa. Aaer er her udi sognen icke uden Husum aa, som løber
ind aff haffuet oc er seglatz ind (huilcken by Misthusum i den
store siste vandflod 1634 met huse oc gaarde, kretter oc femon,
korn oc kiern(?), mend och quinder, sørgeligen hen ved 44
menisker, som ieg her udi kirkegaarden begraflfuede, bortskulde.
Store moser findes ocsaa her udi sognen. En skøn stor lang
stenet kircke aff huggen sten oc store oc smaa kampsteen,
huald, beteckt vel met bly, smuckt spits taarn paa, den dog
saare bygfeldig disvere.
Brøns sogn. En skøn, stor och velbygt kierche och
inden udi smuckt prydett, hvis lige paa størrelse och bygning
ieg icke vil tro skal findis enten udi Sønder eller Nør Jydtland
paa landtzbyerne. Sex byer er her udi sognen, som er Brøns,
Normsted, Astrup, Søndernis, Haffvervadt och Obeling; noch
en ensted gaard, ved naffn Holm, item Brøns mølle. Ingen
synderlig nafifnkundig bierge och dale findes her udi sogn uden
to, den ene kaldis Grønhøy, den anden Bydstedhøy. En aae
findis her udi sogn, som kommer fra Brøns molle och løber
ud i Vesterhaffvet, och haflfvet haffver sitt indlob udi samme
aae met ebbe och flod och giør effterhaanden gandske stor
skade, och søen och det salte vand bortslaer aff voris enge
och grøniord. Udi den store flod, som skeede anno 1634,
drucknett 21 personer.
Reisby sogen. En gammell kirke, som floden och saltt
vand titt haffuer giort skade. Her er en liden sogen, en stor
by Reisby, 17 gaarde, Kierbølling 2 gaarde, østen for ligger
21/« gaard, heder Baud. En aae løber her norden for vor by,
som kommer aff østen och exonererer sig i Vestersøen. Her
er intet denckwerdig andett end salte vand offuerløber os tit,
offte borttager folck, fæe, koern och voris huse. Ellers bruger
sig fattige en ringe nering med kalk att. brende aff de graa
skelle, de hente i stranden, naar dett er ebbe. I den store flod
drochnet her 50 menisker.
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Hu id din g sogen. Findis her gansks intet enten om runebogstaffue, høje eller aaer. En smuck kolle kirche er her,
paa huilcken vaar to høye spiir, som to tuilling jomfruer skulle
haffue ladet opsette, effter huilcke skibsfolckene paa Vesterhaffuet segiede haffde deris gitzing paa haffuet, och kand det
være hen ved 100 aar siden de fail ned mit udi sommeren. En
kaastelig altar udi kircken er effter historier udi det gamle te
stament findis. Ingen klockhus haffue vi, mens klocken henger
ubequemmeligen udi vesterende paa kircken.
To metstore
byer oc 2 smaa, oc 3 gaarde ligger en fierding vegs hen for
sig selff, hen ved 20 heel gaarde tilhobe. Haffuet kand giøi:e
alle byer skade her i sognen, undtagen de 3 gaarde, som hed
der Lundsmarck.
Raagger sogn. Udi dette sogn findis ingen antiqviteter
eller rariteter, enten udi kiercken eller paa marcken, icke runebogstaffue, icke nogen naffnkundige bierge eller dale, ei heller
store floder eller wandstrømme eller noget som jeg meener at
skulle describeris. Men dersom mand och minutissima qvævis
skal describere, da er her et lidet sogn, udi huilcken er en
smuck liden velbygget kiercke, thre smaae byer i sognet,
thuende smaae lunde eller skoffue, en liden vandstrøm, som
kommer af østen och exonererer sig i Vesterhaffuet. Dannerlyng, som i synderlighed begerer at vidis, findis icke her, men
er mig berettet aff nogle bønder, at en sted som saaledis kal
dis er at finde udi den egen ved Aarhus.

Den her meddelte beskrivelse over Ribe stift er en samling indberet
ninger fra præsterne i Ribe stift til professor O. Worm fra 1638; nogle er
fra det følgende år. For flere andre egne er endnu i behold lignende, men
fra tidligere tid, ifølge den kgl. befaling, som Worm 1622 udvirkede til
biskopperne om at sørge for, at der til ham indsendtes alle gamle doku
menter vedkommende den gamle historie, runekalendre og andre gamle
sager, efterretninger om runestene og »alle fortegnelser, på hvis relationibus
i hvert sogn berettes de locorum antiqvitate vel origene, de proeliis, incolis,
om stenhobe og deres formente årsager og betydninger og alt hvis til choro
graphiam kan tjene (se Werlauff i nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed I.
288—89). I de følgeude år indkom beretninger fra forskellige egne, som
Fyn, Låland, Skåne, Norge, hvoraf endel er trykt i uddrag i Suhms Sam
linger til den danske Historie; de fra Århus stift er endnu utrykte. Det er
ikke bekendt, hvorfor der da ingen indkom fra Ribe stift, ej heller grunden
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til at de netop kom nu. Disse originale indberetninger findes i Donatio
variorum nr. 45 på Universitetsbibliotheket, men det vides ikke, hvorledes
de er komne der. Bibliothekar professor P. G. Thorsen har allerede for
mange år siden henvendt opmærksomheden derpå (Adlers hist. stat. Måneds
tidende for Ribe stift 1839, s. 107) og 23 April 1872 gjort disse og lig
nende indberetninger til genstand for et foredrag i Oldskriftselskabet (Årbø
ger for nord. Oldkyndighed 1872, Tillæg s. 6). Også Sv. Grundtvig har
benyttet dem oftere ved udgaven af Danmarks gamle Folkeviser. Det er
allerede mange år siden (1857) at jeg gjorde mig bekendt med dem og de
har siden været mig en ypperlig kilde ved udarbejdelsen af mine herredsbeskrivelser.
Igennem disse indberetninger får vi nemlig en fortrinlig underretning
om stiftets ydre udseende i første halvdel af det 17. årh., om end nogle en
kelte sogne er mindre udførligt beskrevne end de andre. Her er nemlig
fortegnelse over alle byer, gårde, huse, heder, moser, bakker, dale, vandløb,
kilder; disse forhold er så forandrede på de fleste steder siden bin tid og
var på den anden side da temlig uforandrede fra langt ældre tider, at her
ved gives bidrag til oplysninger om oldtidens bebyggelse. Desuden findes
her mer eller mindre fuldstændige oplysninger om gravhøje og disses navne,
af hvilke flere er ret mærkelige. Siden forsvundne borgpladser nævnes her
ikke få af f. ex. borgen i Almind (s. 83) på Kongensholm, hovedsædet
i Almindsyssel, og i samme sogn Lendisholm, »hvor hr. Lende siges at have
holdt hus« (ridderen Nieis Lændi og flere af dette navn omtales i Kinchs
Ribe Bys Historie og Beskrivelse S. 131), Borgvold, der er oprindelsen til
Lønborg (S. 89), Erland Kalfs borg i Vejrum sogn (S. 16), Erland Guldskos
i Ødsted sogn (S. 74) osv.; oplysninger om kirker, f. ex. side 92, at Ands
ager kirke er bygget af frådsten, der er hentet i sognet selv; atHjerm kirke
er bygget af kalksten (S. 17); om altertavlerne i Sal, Stadil og Staby, om
He kirketårn osv.; ofte nævnes til hvem kirkerne er indviede. Enkelte
sagn omtales, således Amledsagnet S. 6 og 14. De af Worm i Monum.
Dan. omtalte runestene nævnes, dog synes det, at Landerupstenen (S. 83) ikke
har været den hos Worm S. 446 afbildede, men en mindre sten, medens
Worms Landerupsten lå et andet sted i sognet.
Også om flere andre ting gives her oplysning, som om veje og broer,
skove, af hvilke de fleste nu ikke er til mere, om de svovlagtigc klyne i
Vejrsø sogn (S. 36), om Stavning klitter (S. 39); blandt andet kan frem
hæves, at Holstebro å hed Gudenå (S. 14, 15, 16) og at afstanden ofte reg
nedes efler pileskud. Retskrivningen af stednavnene kan meget forbedres
af disse indberetningor, hvis former, når de afklædes den forældede og jydske
dragt, i almindelighed er bedre end de, der nu bruges.
I det hele må
man lægge mærke til, at forfatternes talesprog har været jydsk og at deres
skrift som en følge deraf har stærk jydsk præg.
Med hensyn til udgivelsesmåden, da er texten noget forkortet Worm
har overalt søgt efter det jydske hyldingssted Dannerlyng og overalt fået et
benægtende svar, hvilket var unødvendigt at gjentage; endnu da hans Mo
numenta Danica udkom 1643, havde han ikke fået oplysning derom
(S. 89). Som oftest er det præsterne, der selv har meddelt deres sognes
beskrivelser, men enkelte herreder er helt eller tildels udarbejdede af prov
sterne, nemlig Andst herred, Brusk herred(af Anker Sørensen),Elbo herred, Jerlev
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herred, Skodborg-herred (undtagen Tørring og Heldum). Indledningen til herre
derne er forfattet af provsterne.
På ikke få steder har præsten meddelt et grundrids af sine sogne; dette
har selvfølgelig ikke kunnet gjengives her, men kun hvad der stod skrevet
herpå. Sådanne Steder aftrykkes her med kursiv. Nedenfor meddeles en
fortegnelse over de her beskrevne sogne med oplysning om præsternes
navne. Ved annexerne er henvist til bovedsognene og hvor præstens navn
ikke nævnes står en streg.
Agerskov, Jonas Petræus Aggerskow, S. 118. Almind, Jens Hundevad,
S. 83. Alslev, —, S. 98, 99. Andsager, —, S. 91. Andst, —, S. 84.
Arild, —, S. 119. Arnborg, S. 54, se Skarild. Assing, S. 54, se Felding.
Avlum, —, S. 48. Bevtoft, Petrus Nicolai, S. 117. Billum, S. 94, se
Jandrup. Borbjerg, —, S. 18. Bording, Niels Søfrensen Skedde, S. 27.
Bork, Sønder og Nør, Olluf Claussøn, S. 88. Borris, Christen Jensøn, S. 40.
Bramdrup, S. 83, se Harte. Bramming, Jens Pedersen Vordgod, S. 108.
Brande, Laur. Nicolai W., S. 60. Branderup, Michael Petri, S. 118. Bred
sten, Mads Andersen Bredal, S. 68. Bredstrup —, S. 80. Brejning, se
Nørre Omme, S. 46.
Bryndum, Jonas Matthias, S. 106.
Brøns —,
S. 120. Brørup. Søren Pedersen Præstkjær, S. 110. Bure, S. 15, se Gørding.
Bække, se Verst, S. 85. Bølling, Peder Christensen B., S. 40. Bøvling, —, S.
I. Darum, Jacobus Bonnum, S. 107.
Dejbjerg, —, S. 39. Dybe, —, S.
II. Egtved, —, S. 73. Egvad, S. 89, se Lønborg. Ejsing, Severin Jensøn,
S. 21. Eltang, —, S. 82. Engbjerg, Jørgen Andersen, S. 10. Errisø, —,
S. 80. Erst, S. 86, se Jordrup. Estvad, Chr. Nielsen Grud, S. 22. Fabjerg,
S. 6, se Gudum. Fanø, Claudius Petri Ripensis, S. 104.
Fardrup, Lau
rentius Joh. Fardrup, S. 113. Faster, S. 42, se Borris. Favsing, S. 14, se
Ølby. Felding, Peder Pedersen Sommer, S. 54. Ferring, Jens Nielsen, S.
12. Fjeltring, Claus Olufsen B., S. 10.
Flynder, S. 1, se Bøvling.
Fol
ding, S. 111, se Malt. Føvling, Peder Mortensen Liem, S. 111. Fåborg,
S. 102, se Nykirke. Gadbjerg, Knud Knudsen, S. 71. Gaverslund, Mogens
Jensen, S. 78. Gimsing, S. 18, se Hjerm. * Give, S. 64, se Nykirke. Giv
skud, S. 63, se Hvejsel.
Gjellerup, Niels Jensøn Giellerup, S. 52. Gjesten,
S. 85, se Andst. Gram, — S. 115. Grejs, Knud Christensen Greis, S. 66.
Grene, S. 75, se Vorbasse. Grimstrup, Jørgen Jørgensen Grimstrup, S.
100. Grinsted, S. 76, se Hejnsvig. Gudum, —, S 6. Guldager, Jens Pederson, S 106. Gørding, N., Christen Pedersen, S. 14. Gørding, S., Nic. Petrejus
P., S. 109. Gårdslev, — S. 77. Hadderup, Jens Christensen, S 25. Hand
bjerg, —, S. 16. Harboøre, S. 8, 11, se Engbjerg. Harte, —, S. 83. He,
Jens Christensen Giødstrup, S. 33. Hejnsvig, —. S. 75. Heldum, S. 4, se
Tørring. Hemmet, Søren Gluud, se 87.
Henne, Paulus Christ. Schatzenius, S. 95. Herning, S. 53, se Rind. Herning S. 40, se Dejbjerg. Hjardrup, —, S. 86. Hjerm, Anders Pedersen, S. 17. Herslev, —, S. 83.
Hjortlund, Olluff S. Brun, S. 113. Ho, Knud Christensen, S. 95. Hodde,
S. 90. Hodsager, S. 50. se Ørre. Holmsland, Lambert Laugesen, S. 33.
Holstebro, Jens Andersen W., S. 19. Holsted, S. 113, se Føvling. Horne, S.
90, se Thorstrup. Hornstrup, Olluff Andersøn, medtiener i Vejle og H.,
S. 58. Hostrup, S. 99, se Alslev. Hove, —, S. 8. Hover, *S. 68, se Jel
ling. Hover, S. 37, se N. Omme. Hovne, S. 87, se S. Omme. Humlum, S.
7, se Resen. Hunderup, S. 109, se Bramming. Husby, Jens Nielsen Staby,
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S. 29. Hvejsel, Berthel Christen søn, S. 62. Hvidding, Thames Christen*
sen, S. 121. Hygum, Frøs H., Peder Bertelsen Hygum,S.114. Hygum, Vandfuld
H., Jens Madsen, S. 9. Højen, —, S. 74. Højrup, —, S. 119. Idum, —,
S. 30. Ikast, Jens Clemendsøn Ikast, S. 51. Jandrup, Hans Pedersøn, S.
94. Jelling, —, S 66. Jerlev, S. 74, se Højen. Jerne, Johannes Jani, S.
104. Jernved, —, S. 109. Jordrup, —, S. 86. Kalslund, S. 113, se Hjort
lund. Kolding, —, S. 81. Kollerup, —, S. 72. Kongsted, —, S. 81. Kvong,
Georg Christ. W., S. 97. Langskov, Anders Niellsøn Bøgvadt, S. 64 Lem,
S. 5, se Lemvig. Lem, —, S. 45. Lemvig, —, S. 5. Lindeballe, S. 71,
se Gadbjerg. Lindknud, S. 110, se Brørup. Lomborg, —, S. 3. Lunde,
Christen Høst, S. 97. Lydum, Laur. Barfodius, S. 96. Lyne, S. 88, se
Kvong. Læborg, S. 111, se Vejen. Lønborg, Jens.., S. 89. Lønne, Olaus
Petri Lønne, S. 96. Madum, S. 31. Malt, —, S. 111. Meirup, Chr. Chri
stensen, S. 15. Møborg, —, S. 2. Måbjerg, S. 19, se Holstebro. Navr,
Christen Nielsen, S. 12. Nebel, S 107, se Bryndum. Nebel, Nørre, —, S.
96. Nebel, Øster, S. 83, se Starup. Nersbjerg, S. 101, se Øse. Nes, —,
S. 2. Nissum, N., S. 5. Nissum, S., S. 29, se Husby. No, S. 34, se He.
Nustrup, Niels Dall Nustrup, S. 116. Nykirke, Øster, —, S. 63. Nykirke,
Vester, Severin Lambertsøn, S. 102 Nørup, —, S. 70. Nøvling, —, S. 56.
Oddum, —, S. 89. Omme, Nørre, Janus Laur. Handbergius, S. 36. Omme,
Synder, Jens Nielsen, S. 60.
Ovtrup, S. 97, se Lunde.
Oxby, S. 95,
se Ho. Pjedsted, Bernt Falenkamp, S. 76. Ramme, Michel Krabbe Riber,
S. 12. Randbøl, S. 71, se Nørup. Rejsby, Georg Christiani, S. 120. Resen,
—, S. 7. Rind, —, S. 53. Rindum, S. 33, se Ringkjøbing. Ringive,
Niels Pedersen Fyen, S. 59. Ringkøbing, Joh. Paludanus, S. 32. Roager,
Severinus Joan. Schevius, S. 121. Romme, S. 3, se Lomborg. Ryde, S. 19,
se Borbjerg. Rødding, Petrus Andreæ Røding, S. 114. Rønbjerg, S. 23, se
Estvad. Råsted, S. 28, se Ulborg, Sale Christen Pedersen Nørkierdt, S. 20.
Sest, —, S. 86. Sevel, Jørgen Laurltsøn, S. 24. Sindbjerg, S. 66, se
Grejs. Sinding, S. 55, se Nøvling. Sire, S. 13, se Navr. Skadst, S. 104,
se Jerne. Skandrup, S. 86. Skarild, —, S. 53. Skibbet, Jacobus Suendson, S. 72. Skjern, Iffuer Gregersøn, S. 38. Skjerup, S. 79, se Smedstrup.
Skrave, S.114., se Rødding, Skrydstrup, Peter Michelsen, S.114. Skærbæk,
—, S. 120. Smedstrup, Niels Lauridsen, S. 79. Snede, Peder Biering, S. 61.
Snejbierg, Niels Christensen Giødstrup, S. 55. Sneum, Claus Barfod, S. 102.
Spandet, —, S. 119. Staby, Mads Andersen Ebberup, S. 29. Stadil, Lau
rids Jensen, S. 34. Starup, —, S. 83. Starup, Niels Baltzersøn R., S. 97.
Stavning, Hans Gregerssøn, S. 38. Strellev, S. 88, se Ølgod. Sunds, An
ders Christensøn, S, 50. Sædding, S. 40, se Bølling. Tavlov, —, S. 79.
Thorsted, Jens Seurensen, S. 36. Thorstrup, Matthias Johannis, S. 89.
S. 89. Tim, —, S. 32. Timring, Jens Thomsen Ulbjerg, S. 30. Tislund,
S. 117, se Bevtoft. Tistrup, S 90, se Hodde. Tjerreborg, S, 103, se Sneum.
Tjørring, S. 55, se Snejbjerg. Toftlund, —, S. 116. Trans, S. 10, se Fjeltring. Tvis, —, S. 58. Tyregod, —, S. 61. Tørring, Oluf Christensen, S.
3. Ulborg, Kjeld Nielsen, S. 28. Ulderup,
S. 80. Uldum, S. 65, se
Langskov. Vamdrup, S. 86, se Hjardrup. Vandborg, Gregers Jensen, S. 9.
Varde, Georgius Palæmon Jernæus, S. 92. V. Vedsted, fattes. Vejen,
Chr. Hansen, S. 111. Vejlby. —, S. 80. Vejle, —, S. 58. Vejrsø, Chr.
Jensen, S. 35. Vejrum, —, S. 16. Vejrup, S. 109, se Gørding. Velling,
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—, S. 37. Vem, S. 15, se Gørding. Vester, S. 61, se Tyregod. Venø, S. 8,
18. Vilbjerg, S. 31, se Timring. Verst, S. 85, se Bække. Vilslev, P. Porssius, S. 107. Vilstrup, S. 82, se Eltang. Vium, N., S. 45, 55, se Vorgod.
Vium, Synder, S. 87, se Hemmet. Vind, S. 28, se Vinding. Vindelev, S.
72, se Kollerup. Vinding, S. 77. Vinding, Chr. Pedersen Stadil, S. 27. Vil
bjerg, S. 58. se Timring. Viv, 8.83, se Herslev. Vodder, —, S. 119; Vorbasse, —, S. 74. Vorgod, Peder Gregerssen, S. 43. Ødsted, S. 74, se Egt
ved. Ølby, Severin S. Giøring, S. 13. Ølgod, S. 90. Ølstrup, Peder Nielssøn, S. 46. Ørre, Lauritz Christensen, S. 49. Øse, Paulus Georgiades
Øsæus,, S. 100. Ål, P. Claudius F., S. 96. Årre, S. 100, se Grimstrup.
Åstrup, fattes.

Om Kong Erik Emuns Dødssted.
Af J. Kinch.

Hr. A. D. Jørgensen har i 2den Rækkes første Bind af
»Danske Samlinger«, S. 378 fil. søgt at bevise, at det var på
Urnehoved Ting, ikke i eller ved Ribe, at Sorteplog dræbte Erik
Emun. Det forekommer mig dog, at hans Bevisførelse lider
af nogle Mangler, og at Spørgsmaalet om det Sted, hvor Kon
gen blev dræbt, ikke ved den kan siges at være bragt til nogen
Afgjørelse. Jeg vil derfor tillade mig at underkaste Sagen en
ny Undersøgelse.
Hvad jeg navnlig må misbillige ved Hr. Jørgensens Bevis
førelse, er den Måde, hvorpå han søger at forklare Saxes Ord
og give dem en anden Betydning end den, som simpelthen
synes at ligge i dem. Jeg vil afskrive hele Stedet hos Saxe,
forsåvidt det her kommer i Betragtning:
»Eodem tempore Plogus quidam — latentis capiti ejus in»sidias comparabat. Ad quem Ripas veniens, militiæ titulo
»»stipendium postulabat. Quo recepto, datum sibi cladis ejus
»præmium reputabat. Et forte Ericus, inter quosdam popu»lares acrius dissidentes regali judicio componere rogatus,
»»publica id concione exsequi statuebat. In qua quum
»Plogus etc.«
På Dansk: »Paa samme Tid efterstræbte en vis Plog hem»meligt hans (Kongens) Liv. Han kom til ham i Ribe og
»forlangte sin Løn som en af Kongens Hirdmænd. Da han
»havde modtaget denne, så han i den en Belønning for at
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»dræbe Kongen1). Nu traf det sig således, at Erik netop
»på den Tid9) var bleven anmodet om at bilægge en hård
»Strid mellem nogle Bønder ved en kongelig Kjendelse og
»besluttede at udføre dette i en offentlig Forsamling. Da
»Plog i denne Forsamling osv.«
Når en Forfatter fortæller, at en Mand kom til Ribe med
den Hensigt at søge en Lejlighed til at dræbe Kongen, og at
det så »netop traf sig saaledes«, at der blev givet ham en
sådan Lejlighed, og Forfatteren derpå strax fortæller videre,
hvorledes Manden benyttede denne Lejlighed, kan -det umulig
forstås anderledes, end at det netop var paa samme Tid og
Sted, at Lejligheden blev given ham, og således have derfor
også Alle indtil Midten af det 16de Aarhundrede forstået Saxes For
tælling, både Gheysmers Epitomator, Peder Olufsen (Petrus
Olai), Rimkrøniken og Forfatteren til Knud Lavards Historie
(Ser. Rer. Dan. IV., S. 255). Hvis Saxes Mening kun havde
været, at Plog tilfældigvis i Ribe fik at vide, at Kongen om
nogle Dage vilde indfinde sig på Urnehoved Ting, vilde han
upåtvivlelig have tilføjet: Og således drog da Plog den Dag
bort med uforrettet Sag; men derefter indfandt han sig til den
bestemte Tid på det angivne Sted. Han kan ikke uden nogen
sådan Bemærkning gå umiddelbart over til at fortælle, hvad der
er sket kortere eller længere Tid derefter på et andet Sted,
og det går ikke an at beskylde en Forfatter, hvis Fremstilling
af historiske Begivenheder overalt, hvor han da ikke bliver rhetorisk, udmærker sig ved Klarhed, for at udtrykke sig således,
at han nødvendigvis måtte blive misforstået.
Hr. Jørgensen synes at mene, at Ordene »publica concio«
ikke kunne betyde Andet end et regelmæssigt Ting eller Rets
møde, og måske navnlig et Landsting. Det er sandt nok, at
»concio« meget hyppigt bruges af Saxe om Folkemøderne på
Viborg, Ringsted, Lund og Urnehoved Landsting; men hvorfor
skulde det ikke efter sin ligefremme Betydning kunne anven
des om enhver offentlig Forsamling? Og virkelig benævner Saxe

*) D. e.: Hvad der skulde være en Løn for tro Tjeneste, anså han lige
som for en Betaling for at dræbe sin Herre.
2) Således må Ordene »et forte« og Imperfektet (»statuebat«) udtrykkes
på Dansk.

128

i sin Skildring af Thinglid stadig Huskarlestævnet med dette
Navn (se S. 529, 530, 533). Det er dog ikke min Mening, at det
Møde, som Erik Emun ved denne Lejlighed lod afholde, kan
kaldes et Huskarlestævne, da et sådant kun var bestemt til Afgjørelsen af Sager vedkommende Hirdmændene. — I ethvert
Tilfælde kan »publica concio« da ikke særlig betyde Urnehoved
Ting; men hvorledes skal det under Forudsætning af, at Saxe
har vidst eller ment, at Skuepladsen for sidste Akt af dette
Sørgespil ikke længere var Ribe, forklares, at han ikke under
retter sine Læsere om, hvor den var?
Ligesom altså den naturlige Opfattelse af Saxes Ord upåtvivlelig er den, at Mødet afholdtes i Ribe, således må det også
spørges, af hvilken Grund Kongen skulde have udsat Afgivelsen
af sin Voldgiftskendelse (thi en sådan synes der at være Tale
om), indtil han kom på Urnehoved Landsting.
Da skriftlige
Henvendelser vel ikke brugtes meget i den Tid, og mindst af
Bønder, må vi vistnok antage, at de stridende Parter vare mødte
i Ribe med deres Anmodning til Kongen om at dømme sig
imellem. Kongen var villig hertil, men ønskede, hvad der vel
også var det Almindelige, at foretage Sagen i en Forsamling,
i hvilken Alle kunde være tilstede. Men dette kunde jo gjerne
ske strax her på Stedet. Måske skulde Kongen alligevel med
det Første til Urnehoved Landsting? Det står der ikke Noget
om; efter Saxes Ord må det tvertimod antages, at den omtalte
»publica concio« alene var foranlediget ved denne enkelte
Sag. Desuden, hvis det havde været Kongens Hensigt om nogle
Dage at underhandle med Sønderjyderne på deres Landsting
om en eller anden Ting, så havde dette naturligvis været al
mindelig bekjendtgjort, for at Folket kunde møde talrigt. Plog
havde altså iforvejen vidst (eller vilde i ethvert Tilfælde have
fået at vide), hvor han kunde træffe Kongen offentligt, og det,
som »netop traf sig således«, at disse Bønder bade Kongen om
en Voldgifiskjendelse, får ikke den allermindste Betydning for
Sagen. — Og, selv om Kongen netop havde haft isinde kort
Tid efter at indfinde sig på Landstinget, hvorfor skulde han så
have gjort de stridende Parter Ulejlighed med at møde ham
der igjen, hvor han vel vilde have haft vigtigere Ting at for
rette. Der kan da ikke være noget Spørgsmaal om, at Kongen
kunde foretage en sådan Sag, når og hvor han vilde. Til at
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foretage den på et Herreds-, Syssel- eller Lands-Ting, var der
vel allermindst Anledning, da disse Ting havde deres bestemte
Forstandere og Dommere^ ved Siden af hvilke Kongen som
extraordinær Dommer egentlig ikke synes at finde nogen ret
passende Plads, som også J. E. Larsen bemærker i »Hist.
Tidfcskr.« I, S. 337. Derfor finde vi, såvidt jeg idetmindste
erindrer, heller ikke i den senere Tid, at Kongerne holde deres
Retterting paa Landstingene. — Endelig vide vi jo ikke engang,
om de stridende Parter vare fra Sønderjylland, så at deres Sag
passende kunde foretages på Urnehoved.
Jeg tror således, at Saxes Fortælling både efterordene og
efter Sagens Omstændigheder, således som han fremstiller dem,
umulig kunne forstås anderledes, end at det Møde, på hvilket
Kongen vilde dømme i Striden, og på hvilket han blev dræbt,
er blevet afholdt samme Dag i Ribe. — Et andet Spørgsmål
er det naturligvis, om hans Fremstilling er rigtig; thi Svend
Ågesen siger, som bekjendt, at Kongen blev dræbt paa Urne
hoved Ting. Jeg vil først anføre, hvad der tjener til at be
kræfte Saxes Angivelse:
1. Den samtidige anonyme roskildske Krønikes Ord (Ser.
Rer. Dan. I, S. 385), at Drabet foregik »juxta Ripam«. Efter
almindelig og klassisk Sprogbrug vilde dette betyde »tæt ved
Ribe.« og kjunde alts aa ik^e godt betegne Urnehoved, som lå
omtrent 7 Mil fra Byen, men et Sted strax udenfor Byen eller
Slottet. Muligvis er Betydningen her dog ligefrem »i Ribe.«
Jeg har ikke .truffet juxta andensteds i den Tids Latin i så
danne Stedsbetegnelser; men det forekommer mig meget rime
ligt, at det her er brugt ganske på samme Måde som apud,
der, som bekjendt, hos den Tids Latinister såre ofte står ved
Landes og Byers Navne i Betydningen »i«, f. Ex. hos samme
Forfatter: apud Ripam basilica exstructa est; — i den
Kongeliste, som kort herefter vil blive nærmere omtalt, om
Kong Knud den Hellige: apud Othiniam martyrio coronatus; — Saxe, S. 704: apud Jutiam. — S. 709: apud
Othenas.
2. Den Omstændighed, at Kongen blev begravet i Ribe
Domkirke. Var han bleven dræbt paa Urnehoved, altså i Sles
vig Stift og omtrent ligeså nær ved Slesvig By som ved Ribe,
vilde han upåtvivlelig være bleven ført til Slesvig og jordet i
Danske Samlinger. 2den Række.

V.

9
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den derværende Domkirke, så meget mere som han altid havde
stået i et nært og venskabeligt Forhold til denne By1) og til
dets Biskop, hvem han netop på den Tid havde søgt at sætte
på Lund Ærkebispestol, hvorimod Forholdet mellem Kongen på
den ene Side, og Ribe Biskop og Gejstlighed, måske også dets
Borgerskab på den anden, ikke havde været eller var godt. Den
forrige Biskop i Ribe, Thure, var falden ved Fodevig i Kampen
imod Erik Emun; derefter var Nothold, som havde været den
mægtige sjællandske Stormand Peder Bodildsens Kapellan, efter
den roskildske Krønikes Ytring bleven indtrængt (»in truditur«)
på hans Plads, altså indsat imod Ribe Gejstligheds, rimeligvis
også Menighedens,2) Vilje; denne sidste havde næmlig dengang
endnu ikke mistet sin Indflydelse på Bispevalget. Det må nu
vel antages, at det væsentlig er Kongen, hvem Nothold har haft
at takke for sin Ophøjelse; men da hans tidligere Herre, Peder
Bodildsen, senere i Forening med Biskop Eskild i Roskilde
gjorde Oprør mod Kongen, må han rimeligvis selv derved være
kommen i et spændt Forhold til Kongen. Idetmindste må For
holdet imellem dem ved Kongens Død antages for at have været
mindre godt, hvad så Anledningen har været, eftersom der end
også var et Rygte om, at Biskoppen skulde have opægget Plog
til Drabet på Kongen. ®) Under sådanne Forhold vilde Kongens
Lig vist ikke være bleven ført til Ribe, hvis Slesvig havde været
ligeså nært.
3. At Rygtet gjorde Biskoppen i Ribe til medskyldig i
Drabet, — at Knytlingesaga, som angående Gjerningsstedet kun
angiver, at det var sydpå i Jylland, ved Siden deraf dog næv
ner, at Plog hørte hjemme i Ribe Stift, — og at en forøvrigt
temmelig uhistorisk Folkevise, som kun er forefunden på Fær
øerne, men da oprindelig må have været dansk, sætter Plog i
Forbindelse med Ribe4), — alt dette tyder paa, at Kongens
Drab i den almindelige Forestilling har været knyttet til denne By.
Herimod står nu Svend Ågesens korte, men bestemte An-

*) Detle Forhold havde han arvet fra sin Fader, og det gik i Arv til
hans Søn.
s) Kong Niels havde på mange Måder været knyttet til Ribe.
•) Se Hvitfeldt: Bispekrønike, S. 18.
4) Sv. Grundtvig: Danm. gi. Folkeviser III, S. 6.
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givelse af, at Erik Emun blev dræbt på Urnehoved Ting. Vi
ville nu se, hvorvidt denne Beretning fra andre Kilder eller på
anden Måde finder Bekræftelse:
1. Det Samme siges i en Kongeliste, som er optagen i
Ser. Rer. Dan. 1 (S. 22); men at dette ikke er noget selvstæn
digt Vidnesbyrd, vil ses af følgende Sammenstilling af de få
Ord, som denne Kongeliste har om de enkelte Konger mellem
Svend Estridsen og Valdemar den Første, med Svend Ågesens
udførlige Fortælling:
Kongelisten:

Af Svend Igesen:

Defuncto Kanuto rege, nepos
ejus Sveno —
filiorum inter quos successive regio
fulserunt diademate —
Hic primus leges Danis — prae
scripsit— Kanutus — quem Othoniensis ecclesia coronatum gloria
tur habere martyrem —
Olavus famelicus.
Olavus — ut eum vulgaris as
sertio famelicum nuncuparet —
Ericus bonus, qui Jerosolymam Ericus bonus — Jerosolymam
profectus in Cypro insula requie profectus — in Cypro insula se
scit.
pulturam nactus est —
Nicolaus his proximus extitit.
Huic successit Ericus, filius Erici boni.
Hoc in Urnensi placito a Plog in Urnensi placito Plogh quidam
Nigro interfecto, alius Ericus cognomento Niger — lancea trans regnum suscepit, qui Agnus verberavit. Mox alius imperium
cognominatus est.
sumit Ericus, quem — Agnum
cognominabant.
Huic successit Sveno nepos in
signis Canuti
Post quem quinque filii reges
successive regnum obtinuerunt Haraldus, qui leges Danice tribuit
Kanutus apud Olhiniam marty
rio coronatus.

Huic successit Kanutus, Magni Kanutus, Magni filius — —
filius.
Tunc tres reges in Dania conregnabant Kanutus, supradictus Srenone —quifilius supramemoSveno, Erici a Plog interfecti rati crudelis exstitit Erici-----9*
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filius, et Waldemarus, sancti Waldemarus, sacro cruore oriun
Kanuti JRingstadiensis filius.
dus, Ringstadiensis Kanuti filius
Kanuto autem a Svenone rege
Roskildis interfecto, et eodem
Svenone in bello Gratha occiso, secus Gratham.
praedictus Waldemarus etc.
Man vil se, at der er en sådan Overensstemmelse i Ord
og Udtryk, at der ingen Tvivl kan være om, at denne Del af
Kongelisten er excerperet af Svend Ågesens Historie, hvilket
Forhold også viser sig deri, at netop, hvor den sidste ender,
går Koiigélisten over til en sammenhængende Fortælling. Dette
Forhold kunde synes påfaldende ved Siden af den ikke mindre
sikre Kjendsgjerning, at den tidligere Del af Kongelisten er
excerperet af Saxes Historie; men Sagen er temmelig naturlig.
For den ældre Tids Vedkommende måtte Saxes lange Konge
række naturligvis forekomme Listens Affatter langt fuldkomnere
end Svend Ågesens korte, hvorimod den senere Kongerække
ligeså fuldstændigt og langt nemmere kunde hentes fra den
sidstnævnte Forfatter.
2. Hr. Jørgensen gjør opmærksom på, at Erik Emuns
Dødsdag var en Lørdag, på hvilken Dag i Ugen også Urneho
ved Ting idetmindste 1391 holdtes« Dette Sammentræf kan
naturligvis være tilfældigt og har vel så meget mindre at be
tyde, som Kongerne dog rimeligvis, når de havde Noget at for
handle med det forsamlede Folk, ikke vare bundne til de be
stemte Tingdage1). — Fremdeles fremhæver samme Forfatter,
at Drabet såvel i den danske Folkevise som i Knytlingesaga
siges at være foregået på et Ting. Hertil må bemærkes, at
»Ting« oprindelig bruges om ethvert Møde, hvor Noget for
handles, og at navnlig ethvert Møde, hvortil Kongen eller Høv
dingen havde sammenkaldt Folket eller sine Mænd, kaldtes
»Ting«, hvorlidt det end havde at gjøre med de regelmæssige
Retsmøder2). Sammenlign det senere »Hetterting«. Der er

x) Se J. C. H. R. Steenstrup i »Dan. Saml.« II, 2, S. 240.
®) Således kaldes det store Folkemøde, på hvilket Kejser Otto og Harald
Blåtand skulle have mødtes, og Poppo gjort sine Jærtegn, et Ting
(Jomsvik.- S., Kap. 11). Harald Hejn siges at være udråbt til Konge
på et Lønting, (smst. Kap. 26). Høvdingerne i Knud den Helliges
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altså al Rimelighed for, at når Erik Emun efter Saxes Beret
ning påkjendte en Retssag i en i den Anledning sammenkaldt
»publica concio«, såa kaldtes denne paa Dansk et Ting; men
når Hr. Jørgensen siger, at det fremgår utvivlsomt (af Beret
ningerne), at Drabet fandt Sted på »et sædvanligt Thing«, så er
dette aldeles ubegrundet.
Hr. J. C. H. R. Steenstrup1) synes at finde en Bestyrkelse
af Svend Ågesens Steds-Angivelse i Hamsforts Ord i hans
»Chronologia secunda« (Ser. Rer. Dan. I, S. 273), at Erik Emun
blev dræbt paa Hvidding Ting, medens han vilde paalægge
Landmændene en Skat. At Hamsfort nævner Hvidding Ting
ligesom Hvitfeldt og tildels A. S. Vedel, er udentvivl udgået
fra en eller anden Ripensers (Svanings, Thomas Knudsens eller
selve Vedels) Forsøg på at forklare den roskildske Krønikes Ord
»juxta Ripam«; men Vedtagelsen af en Skat kunde ikke let finde
Sted på et Herredsting, og derfor er det vel, at Hr. Steenstrup
mener, at Hamsforts Ord vidne for (Jrnehoved. Dette vilde
de unægtelig også gjøre, hvis man kunde stole på, at den sidste
Del af dem (om Skatteudskrivningen) vare øste af en gammel,
nu tabt Kilde. Men dette er ikke sikkert; mig forekommer
det ikke engang rimeligt; at Hamsfort fremkommer med dem i
samme Øjeblik, som han taler om Hvidding Ting, styrker ikke
deres Auktoritet. Desuden kan hans Ytring om, at Kongen
blev dræbt, medens han vilde pålægge Bønderne en Skat, ikke
forstås anderledes, end at det var dette Pålæg, som foranledi
gede Drabet; men delte strider mod Saxes og Knytlingesagas
overensstemmende Beretning, hvorefter det var personlige Grunde,
som bragte Sorteplog til at dræbe Kongen, hvilket upålvivlelig
også er den roskildske Krønikes Mening og således må anses
for sikkert.
Efter hvad jeg således har udviklet, forekommer det mig,
at man ingenlunde kan sige, at Svend Ågesens Stedsangivelse
mere end Saxes bestyrkes ved andre Vidnesbyrd eller ved In
dicier. Efter min Mening er det Modsatte Tilfældet, og det
synes da så meget mere utvivlsomt, at den Sidstes udførlige
Flåde holde ved Limfjorden Ting med Mandskabet (Knyti.-S, Kap 51),
og derefter holder Asbjørn Jarl Ting med Bondehæren, først ved Ran
ders (smst., Kap. 53), derefter tet udenfor Odense et såkaldet »Husling.«
*) »Studier over K. Vald. Jordebog« S. 2.
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og i enhver Henseende sandsynlige Beretning må have Fortrin
net for den Førstes korte Angivelse, i hvilken så meget lettere
en Unøjagtighed kunde indsnige sig. Hr. Jørgensen vil rigtig
nok styrke Svend Ågesens Auktoritet ved at fremhæve, at hans
Fader og Farfader havde hørt til Erik Emuns trofaste Tilhæn
gere, hvoraf vel skal følge, at han havde haft særlig Lejlighed
til at blive bekjendt med Begivenhederne i denne Konges Liv;
men også hertil har jeg et Par Bemærkninger at gjøre. Det
er sandt nok, at Faderen og Farfaderen havde spillet en frem
trædende Rolle blandt Eriks Tilhængere under Kampen mod
Kongerne Niels og Magnus; men vare de også vedblevne at
følge ham, da deres Broder og Søn, Biskop (senere Ærkebi
skop) Eskild, greb til Våben imod ham? Det er vistnok meget
tvivlsomt; så meget er sikkert, at Svend Ågesen fortæller Slut
ningen af Erik Emuns Historie under en ganske anden Stem
ning imod ham end den velvillige, under hvilken han fortæller
dens Begyndelse; det står vistnok i Forbindelse med hans
Families forandrede Forhold til Kongen. — Hvorledes det nu
end har forholdt sig med den trofaste Vedhængen, så forhol
der det sig i ethvert Tilfælde ikke rigtigt med det nærmere og
pålideligere Kjendskab til Begivenhederne, som skulde være
Følgen deraf. Det er tværtimod klart, selv for den flygtigste
Betragtning, at Saxe er langt nøjagtigere og bedre underrettet
om Begivenhedernes Gang, ligesåvel paa Erik Emuns Tid som
på alle andre Tider. For den første Del af Erik Emuns Hi
storie meddeler Svend Ågesen nogle Enkeltheder, som ikke
findes hos Saxe, netop Ting, som vedkomme hans Slægtninges
Deltagelse i Kampen; men hvor langt vigtigere Ting glemmer
han ikke, såvel i denne som i den senere Del af Kongens Hi
storie? og hvor Saxes og Svend Ågesens Angivelser ligefrem
stå i Strid med hinanden, viser Overensstemmelsen med den
roskildske Krønike, at den Første upåtvivlelig har Ret. Blandt
disse Afvigelser vil jeg fremhæve dem i Beretningen om Ha
rald Kesjas og hans Sønners Død, både i Henseende til Stedet,
hvor Faderen og de yngre Sønner bleve overfaldne, og til Ti
den, da de 2 ældste Sønner bleve dræbte. Det forekommer
mig næmlig, at der er en vis Overensstemmelse mellem, at
Svend Ågesen nævner det berømte Jelling for det mere ubekjendte Skibtorp eller Skipinge, og at han senere sætter det
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anselige Urnehoved Landsting istedetfor et tilfældigt offentligt
Møde (Ting) i eller ved Ribe. Det må også indrømmes, at,
når han angiver den ene Konges (Harald Kesjas) Dødssted urig
tigt, kan han også godt have begået den samme Fejl med Hen
syn til den andens (Erik Emuns).
Resultatet af Undesøgelsen kan således vistnok ikke blive
noget andet end, at det vel ikke kan betragtes som ganske
utvivlsomt, hvor Erik Emun er bleven dræbt, men at den al
deles overvejende Sandsynlighed dog er for, at Ribe var
Stedet.
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Om møntregningen i „Valdemars Jordebog.“1)
Af Kr. Erslev.

Under den strid, der for øjeblikket føres om »Valdemars
Jordebog«, har man berørt et punkt, der er af største
betydning i vor mønthistorie. Pal.-Müller2) er kommet til at
tvivle om, hvorledes pengeangivelserne i »Valdemars Jordebog«
skulle forstås, da han ikke véd, om man her har anvendt den
gamle danske mark på 24 sk. eller den lybske på 16 sk.
Det er faktisk, siger han, at Danmark éngang gik over fra sin
egen møntregning til den lybske, men når dette skete, er ikke op
lyst, og det er derfor muligt, at man allerede paa Jordebogens
tid brugte begge marker jævnsides; thi øren, der ofte nævnes
i dette værk, skal ikke, som man tidligere har ment, være det
ubedragelige kendetegn på den danske regning. Når Steenstrup derfor opfatter jordebogens pengeangivelser som ansatte
i mark på 24 sk. er dette uberettiget eller i alt fald ubevist.
— Man kan ikke nægte, at Pal.-Muller formaliter er fuldt be
rettiget til at rejse disse tvivlsmål, thi den danske mønthistorie

1) Denne lille skizze var oprindelig skrevet som tillæg til en undersø
gelse om hele Jordebogen, men denne sidste blev for vidtløftig til at
kunne tåle noget tillæg. Imidlertid ville mine studier næppe tillade mig
for det første at komme tilbage til mønthistorien, og jeg tror, at selv
den følgende korte skildring dog vil bringe en slags forelø
big klarhed over disse for den almindelige historiker utilgængelige
spørgsmål.
Kong Valdemars Jordbog, et Stridsskrift, s. 50—55.
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er så lidet bearbejdet, at selv dette grundspørgsmål, overgan
gen fra dansk til lybsk regning, henstår aldeles uopklaret.
Men realiter; er det ligeså vist, at forholdet ikke er, som han
formoder, at Steenstrup derimod har grebet det rette. Mine stu
dier have ført mig nøje ind paa mønthistoriens vanskelige om
råde, og jeg skal derfor her søge at oplyse det omtvistede
spørgsmål, — dog i største korthed, da en fuldstændig besvarelse
i virkeligheden vilde falde sammen med at give hele vor
middelalderlige mønthistorie. Til dette er her hverken tid
eller lejlighed, men jeg håber i det følgende, at have draget
grundlinierne til spørgsmålets besvarelse;
Overgangen fra. dansk til fremmed møntregning er sikkert
foregået længe .efter Valdemarernes tid:
Mønterne vise delte. Danmark har en nøje sammen
hængende møntrække at opvise lige fra Sven Tveskægs dage
til det XIV århundrede; i hele denne tid udmøntedes kun én
møntsort, penningen1), i begyndelsen af rent sølv, siden stedse
siettere og til slutning af rent kobber, men intet steds er der
noget brud i sammenhængen. Først i det XIV årh. sker der
et sådant, i det man aldeles ophører at slå mønt, i Ves tdan mark henimod år 1340, i Skåne en menneskealder senere.
Efter denne standsning i udmøntningen opstår det danske mønt
væsen under dronning Margrethe i en forynget og forbedret,
men nu fremmed skikkelse, efterligi|ende udlandets bedre mønt
sorter, dels Englands* dels Lybeks; endelig vinder det lybske
mønfvæsen fuldstændig overhånd i Danmark under Kristoffer
af Baierri.
Overgangen fra dansk til fremmed foregår altså
efter mønterne i det XIV årh. og i begyndelsen kæmpe en
gelske og lybske mønter om herredømmet her i landet, indtil
de lybske sejre, dog først i det følgende århundrede.
Møntfundene, der afspejle den i landet gående penge
masse, oplyse overgangen nøjere. Indtil slutningen af det
XIII årh. indeholde fundene næsten kun indenlandske mønter,
men henimod år 1300 begynde fremmede mønter at vise sig,

x) De ter derfor ikke nøjagtigt, når Pal.-Muller (Stridsskrift, s. 52) taler
om udprægningen af skillinger (10 eller 12 penninge) i d. XIII årh.;
både i Danmark og Lybek blev skillingen først langt senere en virkelig mønt.
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engelske Sterlinge og franske tournoser. Kort før 1340 for
svinde de danske mønter af de vestdanske møntfund, og jævn
sides de vestevropæiske penge optræde nu andre fremmede møn
ter, nemlig Nordlysklands, især Hansestædernes, penge, først
mangfoldige sorter af hulpenge, senere de yndede Wittenpfennige.
Ved år 1400 forsvinde de engelske og franske mønter og
ved siden af Hansestædernes penge fremtræde Danmarks
nye mønter. — Også her tilhører overgangen altså det XIV
årh. og går først til vestevropæiske, senere til lybske penge.
Pengesummer i breve vise det samme. Før det
XIV årh. fremtræder her i almindelighed kun danske penge,
denarii, denarii usuales, med vexlende navne, snart efter deres
hjemstavn (denarii scanienses, syallandenses etc.), snart efter
deres slette udseende (denarii cuprei1). Disse benævnelser
vedblive ind i det XIV årh., men enkeltvis allerede sidst i det
XIII. og hyppigere i det følgende århundrede optræde frem
mede penge, Sterlinge o: engelske, og grossi turonenses o:
franske mønter. Den fuldstændige overgang fra danske penge
til fremmede foregår i Vestdanmark inden århundredets midte
og oplyses af følgende tavle, som sammenstiller over 200 penge
angivelser, uddragne af oldbreve fra årene 1321—1360.
Danske
penninge. $£ sølv. Franske.

1321—30
1331-40
1841-50

27
3
»>

12
41
54

1
4
16

Engelske.

Lybske.

Skånske
pen.

2
5
11

■
1
8

7
11
23

Denne tavle viser, hvorledes de danske penge forsvinde; sidste
Gang fremtræde de vest for Øresund i året 1336, og når der
senere en sjælden gang nævnes danske denarer, vil sammen
hængen i almindelighed oplyse, at der omhandles en tidligere
stiftet gæld eller lignende2). De danske penge afløses dels

*) At den tids denarer således kaldtes »kobberpenninge", vil dog ikke sige,
at de vare af rent kobber; tværtimod indeholdt de da omtrent */«
sølv. men allerede ved denne blanding få pengene et fuldstændig
kobberagtigt udseende, og i modsætning til de „hvide" engelske og
franske sølvmønter kunde folket derfor kalde de indenlandske penge
„denarii cuprei".
*) Således én gang i tiåret 1341—50 (nemlig 1344,l/s) og i et par senere
tilfælde.
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af beregningen efter mark sølv (puri argenti), der frembyder
særlige vanskeligheder, scm ikke her skulle omhandles, men
som ofte sættes i et bestemt forhold til de fremmede mønt
sorter, dels af selve disse fremmede penge; blandt disse fremtræde de engelske og franske, længe før de lybske have vun
det indgang. Den store ændring i alle forholdene træder an
skuelig frem ved en sammenligning mellem paveindsamlin
gerne i 1282 og i årene 1330—34: 1 1282 indsamledes tusender af mark i denarii cuprei, og af fremmede mønter fremtræde kun sterlinge i ringe tal; i 1330—34 er der vest for
Øresund slet ikke indkommet indenlandske mønter, men frem
mede i store mængder, floriner, franske toumoser, engelske
sterlinge, bøhmiske groschen, dog endnu ingen lybske penge1).
— I Skåne bruges de danske penninge, denarii scanienses,
endnu gennem hele Valdemar Atterdags tid; derefter for
svinde også de. — Først i begyndelsen af det XV årh. optræ
de så atter danske mønter, nu med fremmede navne,
Næstvedske engelske, lybske penninge, o. 1., indtil den lybske
skilling og korshvid indføres under Kristoffer af Baiern. — Over
gangen er altså også her først til vesterlandske, senere til
lybske penge.
Alt det foregående fremtræder vel kun som påstande,
men en fuldstændig bevisførelse vilde kræve ligeså mange sider,
som her er brugt linier eller ord, og disse påstande støtte
sig ord for ord til omfattende undersøgelser af alle pågældende
forhold, hvorom man vil se vidnesbyrd t. e. i omstående tavle,
som hviler på en gennemsøgen af mange hundrede diplomer.
Men af det foregående fremgår dog vist nok med uomtviste
lig sikkerhed, når overgangen fra dansk til fremmed mønt
regning er foregået: lige til sidst i det XIII årh. er udviklingen
aldeles selvstændig; da først begynde fremmede mønter at
trænge sig ind og 35 år inde i det følgende århundrede aflø
ses den danske pengeregning i rigets største dél af franske og
engelske penge; nu fremtræde også lybske mønter, og mellem

1) S ml. den mærkelige forordning af Odense biskop, hvorefter alle kirke
lige afgifter skulle gives, ikke i den slette kobbermønt, men i ster
linge. Actum Alewath, A. D. 1335 quinta feria paschæ (2%).
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disse og de vestevropæiske er kampen stående århundredet ud;
da endelig sejrer den lybske regning.
Indtil mindst år 1300 er møntregningen i landet altså den
gamle danske, som efter sit mest ejendommelige led kaldes
øreregningen. Marken var enhed, og deltesi 8 ører, hver
på 3 ørtuger. Denne inddeling er oldgermansk, ja, har endog
paralleler i Indien; men medens ørtugen på latin kaldes soli
dus og derfor kan forvexles med den lybske solidus, skillingen,
er øren (ora) ejendommelig for den danske regning. Pal.Müller har vel bestridt dette og mener, at øren også i Dan
mark er regnet til to ørtuger (skillinger), marken altså (som
den lybske) til 16 skilling. Han anfører »exempelvis« et sted
af den Lundske gavebog, der dog beviser netop det modsatte;
thi vel påstår Pal.-Muller, at det dér anførte regnestykke ikke
kan løses med marken til 24 sk., men tværtimod kan det kun
løses ved denne, og Pal.-Müller har ved et underligt tilfælde
rent forsét sig paa regningen1). Andre exempler paa en tve
deling af øren kender jeg ikke og betvivler meget, at sådanne
findes, i alt fald fra den danske møntregnings gode tid, før
overgangen begyndte i det XIV årh. Endnu 1334 siger den
pavelige legat udtrykkelig, at tre solidi er én øre. — Om ør
tugen kan bemærkes, at det næppe j er heldigt, når Pal.Müller og flere med ham i stedet bruge udtrykket skilling.
Skønt så vel skilling som ørtug oversættes ved solidus, er ørtug
det rette navn for leddet i den gammeldanske regning. Dette
ord står ikke alene i forbindelse med ørenavnet og findes i
oldnordisk, men er også anvendt i Danmark, i lovene, i ud
trykket torvørtug osv. I stedet at bruge det lybske navn skil
ling er kun vildledende. — Ørtugen deltes i penninge, i for
skelligt antal i de forskellige lande, dog i Danmark vistnok altid
i 10 penninge. Pal.-Müller mente tidligere at have opdaget, at
ørtugen i Danmark havde 12 penninge9) og vandt herfor et forhastet
bifald hos sine sædvanlige modstandere, dr. Nielsen og Steenstrup8);
x) Stridsskrift, s. 52; om Pal.-Müllers fejlregning paa dette sted, se nu
Steenstrups Indlæg s. 42—44. — Også stedet hos Andreas Sunesen
har Steenstrup fortolket rigtig (s. 44 - 47); at møntfoden selv på Val
demar Sejrs tid var meget vaklende, vise de lævnede mønter til fulde.
®) P.-M. Studier: Om K. Vald. Jordbog, s. 235—8.
8) Nielsen, i fortalen til hans udgave af Jordebogen, s. IV6); Steenstrup,
Studier over K. Vald. Jordebog, s. 251.
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senere har han selv til dels fraveget denne mening1) og med
fuld føje. I alle mig bekendte efterdømmer fra den danske mid
delalder, — på ét sted nær, — er ørtugen tidelt, og endnu i
1334 siger en pavelig indsamler: Sciendum est quod x denarii
faciunt solidum. Den eneste af Pal.-Müller fremdragne undtagelse
findes i Roskildebogen, der skriver sig fra 1370, det vil sige fra en
tid, da den danske regning var helt overgroet af fremmede reg
ningsmåder, hvis solidus stadig regnedes til 12 denarer; at
ørtugen her er regnet til tolv penninge, må derfor opfattes
som en forvanskning af de ældre forhold.
Hvad nu altså angår pengene i »Valdemars Jordebog«, som
tilhørør den første lialidel ^f det Xfli-Örh., så kan der efter
hele udviklingsgangep ikke være den naindste tvivl om, at her
kun kan være anvendt den gamle danske møntregning. Dette
kan også ses af Jordebogehs egne angivelser. Øren fremtræ
der alle vegne og det er oven for vist, at den er absolut ejen
dommelig for den olddanske møntregning. Men også markens
deling i 24 solidi fremlyser af selve Jordebogen; i natholdsli
sten (s. 53—54) angives, at nogle embedsmænd skulle have 1
øre sølv, andre 2 solidi, og den sidste sum må altså være forskellig
fra øren. Summa provinciæ af Fyæræ (s. 55) anføres som
»103
og 16 sk.<«, hvilket vilde være meningsløst, når mar
ken n$top var 16 sk., og er fuldkommen forståeligt, når mar
ken regnes til 24 sk. — Men som sagt, alene udviklingens al
mindelige gang er no|L til at bortvise enhver tanke om, at den
lybske mark på 16 sk., skulde være anvendt i de jordebogsblade,
der omhandle det egenlige Danmark; brugen af denne mark
er ikke alene langt senere, men forud for dens fremtræden her
i landet går endog anvendelsen af andre fremmede pengereg
ninger, franske og engelske. Og overgangen fra den danske
til de udenlandske regninger tilhører i det hele først det føl
gende århundrede.

*) Stridsskrift, sidst i noten til s. 51.
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En Samtidigs Antegnelser til Christian Falsters
Amoenitates philologicae.
Meddelte af L. Daae.

Det er, om end sent, saa dog tilsidst blevet erkjendt, at
vi, for at bruge N. M. Petersens Ord, i Falsters saakaldte
Amoenitates besidde en »Guldgrube« til Kundskab om den
danske Literatiirs indre Forhold og Tilstande i Begyndelsen af
forrige Aarhundrede. Det har dog udentvivl i flere Henseender
været til Hinder for dem, der vilde benytte Værket, at Forfat
teren (af let begribelige Grunde) kun saare sjelden harkunnet
navngive de Personer^ om hvem der fortælles i disse hans
»Discursus Varii«. Idetmindste var dette Tilfældet med mig,
da jeg for mange Aar tilbage første Gang gjennemlæste Amoe
nitates. Det var derfor med megen Glæde, at jeg for nogen
Tid siden blev var, at det norske Universitetsbibliothek eiede
et Exemplar af Bogen, hvori en Samtidig, og som det af flere
Ytringer kan sluttes, ogsaa en Omgangsven og nær Bekjendt
af Falster, havde anbragt flere interessante Bemærkninger netop
om de i Samtalerne deeltagende eller i dem omhandlede
Personer.
Antegneren har ikke navngivet sig, og det eneste Spor,
jeg havde at holde mig til, var dette, at der i Exemplaret som
Trykkeaar og Trykkested ikke var angivet det Sædvanlige:
Amstelodami apud Adrianum Wor, 1729—1732, men derimod:
Trajecti ad Rhenum, apud Abrahamum a Paddenburg 1750,
medens forøvrigt Udgaven aabenbart var den gamle, og kun
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ved et af de bekjendte Boghandlerflf var givet Skinnet af Nyhed.
Heraf var det altsaa klart, at Noterne vare nedskrevne efter
1750. For at faa nærmere Lys i Sagen henvendte jeg mig til
den Mand, der udentvivl af alle Nulevende besidder det fortro
ligste fjendskab til Falsters Opholdssteds, Ribes, Fortid, Over
lærer I. Kinch, idet jeg oversendte ham Exemplaret til Gjennemsyn og mulig Gjenkjendelse af Haandskriftem
Overlærer kinch saa sig imidlertid ikke istand til med Sikker
hed at udfinde Antegnerens Navn, men hans Brev til mig forekom
mer mig dog at indeholde saa mange interessante Bemærkninger,
at jeg her meddeler dets Hovedindhold i den Tanke, at det vil
være den bedste Indledning til de følgende Antegnelser.

Ribe, d. 12. Avgust 1874.
Højstærede Hr. Bibliothekar Daae!
De må allerede for længe siden have ventet Svar fra mig
på Deres Brev af d. 21. Juni. At mit Svar ikke kommer før,
er dog ikke en Følge af Ligegyldighed, tvertimod har det
Spørgsmål, som De i Deres Brev opstiller og ønsker besvaret
af mig, i hele den Tid aldrig været længe ude af mine Tanker;
men Grunden har været, at jeg nødig har villet gjøre, hvad jeg
dog nu må, næmlig svare, at jeg ikke er istand til at give den
ønskede Oplysning. At jeg tildels har maattet have Hjælp af
en Anden til at anstille mine Undersøgelser, har bidraget til
al forsinke Svaret.
Det skulde synes, at der er givet så meget til Betegnelse
af Adnotators Person, at den måtte kunne gjenkjendes; desto
ærgerligere har det været for mig, at jeg ikke har kunnet ud
finde den. — Han betegner sig selv som læggende Vind på
Naturhistorien og Lægekunsten; men der var ikke på den Tid,
som Oplysningerne angå, og på hvilken Adnotator må have levet
sammen med Falster her i Byen (omtrent 1725—30), nogen
Læge ex professo (eller Apotheker) her i Byen, som oplevede
Året 1750. Ligesålidt var der nogen anden Mand af den lærde
Stand, som der kan tænkes på, og som levede her i Byen både
1725—30 og efter 1750. Jeg må altså anse det for sikkert,
at Noterne ere af en Mand, som levede i det førstnævnte Tids
rum, men som var flyttet herfra før 1750, og af Sådanne ved
jeg igjen ingen, hvem det kan have været, uden En eller An-
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den af Skolens Lærere. Jeg har dog ikke kunpet træffe nogen
af disse, hvis Håndskrift stemmede nøje med Adnotators; møn
•dels er der flere af dem, hvis Håndskrift jeg ikke er truffen
på, dels kunde en Mands Håndskrift unægtelig forandre sig en
Del fra Tiden 1725—30 til Tiden efter 1750. Blandt dem,
hvis Håndskrift jeg slet ikke har set, er en Mand, som Tanken
måske allernærmest kunde falde på, næmlig Lars Gram, en
Broder til den berømte Hans Gram. Han var Falsters Subrektor •1723=’1733;- se Thorup i Skolens Indbyd.-Skr. for 1828,
S. 22. I sit Testimonium for Ant. Barchmaon, dimitt. 1733,
roser Falster ham (Gram) meget for Lærdom og Retskaffenhed
og omtaler ham . således, at det må antages, at han bar bot hos
Falster. Adnotatoren ses også at have været en lærd, i de
gamle Sprog velforflaren Mand, hvis Lærdom tillige forekommer
mig at have et skolemæssigt Snit, — hans Retskaffenhed roser Fali Am. phil. II, S. 165 (thi der er vel ingen Tvivl om, at Ad
notatoren ved den underlige Betegnelse i Randen mener sig
selv), — og at han har været meget sammen med Falster,
viser dels. Noten II, S. 236 dela den Omstændighed, at han på
så mange Steder kan angive, hvem Falster i sigter til .i 6it Skrift,
på flere i Steder således,, at han må have Kundskaben derom fra
Falster.selv,
L* Gram blev 1733 Præst! en fjernere Egn, havde
derpå 2 Kald i Omegnen af Ribe (Vilslev-Hunderup og Emmerlev) og døde endelig som Præst i Stege på Møn.
De af Adnotator givne Oplysninger ere vistnok i deres
Helhed meget pålidelige; men der er dog et eller et Par Ste
der, hvor han husker fejl, som jo er meget rimeligt, da han har
opskrevet sine Noter rå længe efter Begivenhederne. II, S. 66
siger han således, at Normanden Laur. Lund var Kapellan ved
Domkirken, skjønt det var ved S. Kathrine Kirke, han havde
denne Stilling. II, S. 1 taler han om Havervad Skov ved Roager; men Skoven ved R. har vistnok intet andet Navn haft
med Roager Skov, hvorimod Havervad er en By i det nærlig
gende Brøns Sogn. , Endelig er det sikkert en Fejltagelse, når
han I, S/156 mener, at Falster ved »studiosus quidam Ger
manus, qui in Hallensjum ludo edoctus jqter nos pereginabatur« meper Niels Wedel, som senere blev Præst i Værum og
Ørum ved Randers; thi denne N. W* yar , en Præstesøn fra
Rejsby i Tørning-Ren, der ikke kunde kaldes en Tydsker eller
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siges »peregrinari« i Danmark, skjønt det måske nok er rig
tigt, at han havde studeret i Halle. Desuden var han besvog
ret med Falster, idet hans Faster var Falsters Svigermoder.
Derfor kan det være rigtigt nok, når Adnotatoren antager, at
det er ham, der sigtes til II, S. 141, især da vi vide, at Fal
ster — et Par Gange, såvidt jeg erindrer, — besøgte samme
Egn som sin gode Veninde og Velynderinde, Gehejmerådinde
Harboe på Støvringgård, der ligger i Værum.
Den 17de Avgust.
Jeg har opsat Afsendelsen af dette Brev, for først at gjøre
et Forsøg på, om jeg kunde få Lars Grams Håndskrift at se i
Vilslev Kirkebøger. Jeg har nu været derude (det er kun 1
Mil her fra Byen) og virkelig truffet Kirkebogen i Behold. Den
er i det ene År, i hvilket Gram var Præst der, ført med en
anden Hånd end såvel før som efter den Tid. Denne Hånd er
dog ikke den samme som Notatorens i »Amoen. pbil.«; men
der er vistnok også Grund til at antage, at Kirkebogens Hånd
ikke er Pastor Grams egen; thi den anfører blandt de Døbte:
»Hr. Pastor Grams Søn«; men ifølge Kirkebøgernes daværende
mere private og mindre formelle Karakter vilde enhver Præst
på den Tid have skrevet: «Døbt min Søn.«
Idetmindste foreløbigt, må jeg således bede Dem tage til
takke med den mindre sikre Oplysning, som jeg kan give om
Adnotators Person.
Deres ærbødigst forbundne
J. Kinch.
Pars Prima.

Sermo I. p. 2. Alius quispiam olim disciplinae meae alum
nus: Dnus Albertus Thura, tum temporis Collegii Medicei
Alumnus.
Sermo II. p. 4. Vir spectabilis fy tam fortuna quam litteris
ornatus: Dnus Castaneus Worm, praeses urbis Riparum,
ibid. Hospes ingenuus^ cui affinitate iste conjunctus erat: Dnus
de Ehrenfelt.
Sermo III. p. 8. Cum gravi quodam
multa auctoritate
praedito viro litteris egit (mater): Summe venerabili Epis
copo Dno Laur. Thura.
Sermo IV. p. 11. Juvenis quidam laudi natus: Nisi si fuerit
Danske Samlinger.

2den Række. IV.

JQ
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Ludovicus de Hemmer, Professor et Rector Scholae Alburgensis, juvenis hic fictus est.
Sermo V. p. 16. Conveneramus ad coenam magnifici Herois:
Consiliarii intimi de Gabell.
ibid. Femina genere et loco illustrissima-, Anna Sophia Rantzow, comes vidua de Schack. Quae, cum Claudium Bleckinberg, miserum extorremque reddidisset, nunc de Friderico,
fratre ejus minore quaestum ivit.
p. 17« Conviva litteratus, qui junctim a mensa locatus erat:
Christ. Lehmann, qui Heroi laudato a secretis.
Sermo VI. p. 21. praedo aleator: succenturio Tage.
Sermo X. p. 34. Adolescens probissimus: Hermannu6 Dietericus,
quem procreavit Tribunus militum Gronhagen.
Sermo XI. p. 38. Fictae sunt personae hujus fabulae, nam ipse
Auctor post aulaea rem ita temperat.
Sermo XII. p. 43. Coenam amicis vir spectabilis dabat: Casta
neus Worm.
ibid. Aderat conviva multi joci: Pharmacopola Joh. Ostermann.
ibid. Tum Theologus argutiolae impatiens: Mag. Maturin.
Sermo XIII. p. 49. Condonator mihi familiarissimus: Mag.
Laur. Fogh.
ibid. Illustris aliquispiam Heros: Praefectus Dioceseos de
Calnheim.
Sermo XIV. p. 53. Vivit prope Ripas nostras homo jam septua
genario major de illustri M. . . . nostratium prosapia: Tri
bunus de Marschalck.
Sermo XV. p. 57. Femina prope Randrusium colit: Vidua Con
siliarii intimi de Harboe.
p. 59, Ita obscure ejectamenta illa menstrua designabam:
mallem hoc abesset ab optimi auctoris scripto.
p. 61. Uno tantum illustri inter nos exemplo usus sum:
Nomen habes sermone Vt0 x).
Sermo XVI. 62. Fictum argumentum, ut Autor Jesuitis infen
sissimus importunitatem iliorum ulcisceretur, ita tamen,
ut quae de patrum in naturalibus ignorantia perceperat,
simul ostenderet.

*) ergo Anna Sophia Rantzow.
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Sermo XVIII. p. 66. Nobili cuidam adolescenti: Admiralis Judikeri filio.
Sermo XIX. p. 77. Veteranus patronus: L.. . .Th.:.1)
ibid. paratissimum mihi esse, quem optabam, magistratum
putabam: Conjunctum rectoris conrectorisque munus.
Sermo XXI. p. 81. Sequebatur vir caecus: Hermannus Tekker, civis Ripensis, qui et lintea varii generis et nummos
solo tactu cognoscebat.
Sermo XXII. p. 85. Homo mendicus, qui Ex-Judaeum pro
fitebatur: Aaron Margalita.
Sermo XXIII. p. 90. In ordine comitum illustris mihi patro
nus est: Comes de Rantzau, Norvegiae olim Prorex.
p. 91. In memoriam mihi venit salsa domi meae latens de
clamatiuncula incerti cujusdam auctoris: certissime ipsius
Falsteri.
Sermo XXIV. p. 102. Amicus non nemo doctissimus: Celeberrimus
Dn. Petrus Terpager.
Sermo XXV. p. 107. Timonis Lugdunensis Epistola: Petri
Burmanni.
Sermo XXVI. p. 141. Juvenis bonae frugis: Dnus Urbanus
Bloch, postea pastor.
Sermo XXVII. p. 118. Homo amicus: Fictus hic amicus, ut
materies sermoni esset.
Sermo XXVIII. p. 125. Annosa, deformis et pecuniosa vidua:
vidua mercatoris Jani Baggesen.
ibid. cum formoso Alexi: Dno Eenholm.
ibid. In hunc sponsum cavillator poeta quidam haec Fes
cennia luserat: Auctor ipse Falsterus.
Sermo XXX. p. 136. Wardensis quidam: Severinus Christierni.
p. 137. Maritus domo profectus a percussoribus inter viam
interficitur: in valle prope Wardam.
Sermo XXXI. Inter cives Academiae veteranus quidam florebat:
Mag. Johan. Been.
Sermo XXXIII. p. 151.
Rusticanae nuptiae agitabantur: in
'curia Hvidding, quae horario itinere a Ripis distal.

*) Laurentius Thura.

10*
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p. 152. Brevi post vir ille venerabilis: Dnus Clemens
Fogh.
Sermo XXXIV. p. 156. Studioso cuidam Germano; Dno
Nicolao Wedel, Pastori Wærum et Ørum.
Sermo XXXV. p. 160. Vir quispiam clarissimus: Dr. Johan.
Bartholinus.
Sermo XXXVI. p. 164. Plane fletum hoc argumentum.
Sermo XXXVII. p. 170. Episcopus quispiam sanctus: Dnus
Laurentius Thura.
ibid. Sacerdotes, quorum unus: Petrus Vinding.
ibid. Voluntatem patroni largitione redemerat: Centurio
de Due.
Sermo XXXVIII. p. 173. Perillustris quispiam
pererudi
tus homo: Comes de Rantzaw Oldendorff.
Sermo XXXIX. p. 177. Juvenis quispiam: L. .. s Ev. nd.
rph. (sic!)
Sermo XL. p. 183. Condonator quispiam: Mr. Claudius
Gosmann, ad primariam aedem, quae Ripis est, olim
diaconus.
Sermo XLI. p. 187. Honestioris cuiusdam*funeris: Dnae Margarethae de Hemmer, quam secundis nuptiis sibi junxerat
olim Matthias Worm, Praeses urbis et Consiliarius Justitiae,
ibid. Displicebat hoc spectaculum magnifico cuidam viro:
Dno de Gabell.
p. 188. Aderat impudens Tolandus: Comes de Rantzaw
supra notatus.
Sermo XLII p. 192. Fictum argumentum est.
Sermo XLIII. p. 195.
quispiam: Dnus Thorchillus
Jedsted, Xenodochii Pastor.
Sermo XLIV. p. 199. Heros quispiam Cimber pecuniosissi-?
mus: Non ita magnus Heros fuit Assessor Braés, Dnus de
Kokkedal.
p. 200. Heroina quaepiam mea: Dna de Harboe.
Sermo XLV. p. 202. Clarissimus quidam philosophiae ma
gister: Mr. Joh. Botker, Rector Scholae Fridericianae.
Sermo XLVI. p. 206. Perdiligens et elegantissimi ingenii ju
venis: Severinus Winther.
p. 210. Interveniente subita fortunae mutatione: Doctoris
Trellundii filio unico literis imbuendo praefectus est.
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Sermo XLVII. p. 210. Rarissimae indolis studiosus: Dnus
Nic. Seerup, Piur. Vener. Antistitis Sever. Seerupii filius,
p. 211. Hinc inter me et alium quempiam virum coorta
est disceptatio: Laur. Fogh, Antistitem ad Divae Virginis.
Sermo XLV1II. p. 214. Praeclarae spei adolescens: Dn. Baggaeus Ussing, minister ecclesiae in Sellandia non procul a
Fridericoburgo. Lyngby et Ølsted curiarum ejus nomen est.
Sermo XLIX p. 219. Fictum hoc, ut alia bene multa,
ibid. Da veniam, inquam mi P........ . si, quod sentio,
dixerim: fortasse Pater (sic!) Ring v. Petersen, si quid tamen
hujus verum sit.
p. 221—222. Scilicet hic jam ante XXX annos, deserta
ecclesia Judaica, Reformatae nomen dederat: Aaron Margalita.
Sermo L. p. 223. Illustris Episcopus Christiernus JVorm lo
cupletem cathedram mihi ultro obtulerat: Roskildensem.
ibid. Ego vero pro tranquillitate bonae mentis nunquam
non sollicitus insigni hoc fortunae ornamento uti nolebam:
Nullo modo, sed quia episcopum proprium, Laur. Thura
offenderat, episcopi Wormii iram metuebat.
p. 22 5. Episcoporum exempla qui splendidiores episcopatus
infimis precibus aulam fatigando extuderant: Dn. Ochsenius et Musaeus.
Sermo Ll. p. 228. Avarus quidam et furax Rufinus: Consi
liarius militaris Duke.
Sermo Lll. p. 231. Nefandum quoddam incerti autoris volu
men exierat: Dni Martini Wolfsburg.
ibid. Revera jugulum summorum quorundam Theologorum
petebat: Dn. Trellundii et Wormii.
Sermo LIV. p. 241. Aderat Theologus quispiam morosus:
Mag. Janus Brosen, Pastor Fandensis.
Sermo LV. p. 245. Homo quidam nobilis: Dnus de Lerke.
p. 247. dilectissime B......... : Blechinberg.

Pars 1L

(Epist. ad Lectorem). Si recte bibliopola fecit: Non profecto,
sed Prof. Sigebertus Havercamp hunc Titulum Falsteri Ser
monibus aptavit.
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Discursus I. p. 1. complures amici: inter quos ego quoque,
ibid. peramoenum quoddam nemus: Haverwad, prope pagum
Roager.
p. 2. erat nobiscum homo familiaris haud vulgariter doctus:
haec faba in me cuditur.
p. 6« aliae (nobiles virgines in coenobiis) clam se colendas
praebent: quod idoneis testibus probari nequit, calumniae
loco habendum est.
p. 7. amicus, ut erat herbarum studiosissimus: ut et medicnae
artis.
II. p. 7. Scripserat amicus ad amicum: Dnus Clemens Fogh
ad Tybringium, collegam scholae Ripensis.
HI. p. 13. Comes ex illustrissurna S,. . .gente: Schackiorum.
ibid. Excellentissimus heros G......... : Gabel.
p. 14. Aderat magister morum comitis: Hr. Major Bochatius.
p. 15. Honores, quos majores mi gesserunt: Qui praefecti dioceseos Ripensis fuerunt.
ibid. Doctus quidam amicus: Dn. Christianus Lehman.
IV; p. 18. Diterator quispiam: Dnus Prom, qui infimae classis
collega et cantor Ripis fuit.
ibid. in certam quandam virginem: filiam tonsoris, Ann. Beat.
Henchel.
p. 21. matrona ex gente F.. . .: Fossiorum.
ibid. absente marito: Consiliario Cancellariae, Gaarman nomine.
V. p. 26. Pastore quondam suo M. . .. A ....: Mathias Anchersen, postea episcopus Ripensis.
p. 27. Aderat heros exterus: de Dombroich, tum tribunus, po
stea praefectus militum.
VI. p. 32. Fictum hoc.
p. 35. jam diu meo exemplo alios docui: quum scilicet rector
ipse scholae jugum episcopi sensim excuteret.
p.. 36. Obsequiosus ne esto: Vide Not. ad Paradoxum primum.
p. 37. Constat familiaritatem mihi cum spectabili familia llipensi intercedere: Dni Castanaei Wormii, praesidis urbis et
in hac sparta patris Matthiae successoris.
p. 38. Serenissimorum Daniae Prindpum aulae, in quibus eos,
qui virtuti omnia postponunt, consenescere videmus: Joh.
Georgius et Joh. Ludovicus de Holstein, consiliar, intimus
de Gram etc.
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VII. p. 44. Praepositus quidam: Mag. Henricus Pontoppidan.
VIII. p. 50. Viro praestantissimo I. F.
Jano Foss, postea
pastori Synderhdensi.
p. 55. adversarium nactus fueram veteranum quendam pastorem:
Non pastorem, sed episcopum L. Th.(uram), qui Coagii
et culturam ingenii cepit et rectoris postea functus est
munere.
IX. p. 59. Adolescens quispiam: Bago Laur. Friis.
p. 61. Celeberrimum Jenensium B ...
Buddeum.
p. 62. I... T....: Johannem Trellundium.,
X. p. 65. A .. . . H... .: Augustus Haar.
p. 66. Quo jit, ut aqua et igni interdicatur: Nullo modo, nam
ab officio remotus, Hafniae permansit, collegium juridicum
aperiens.
ibid. Clericus non probae fidei: Laur. Lund, ad templ. divae
Virginis saceilanus.
XI. p. 71. Juvenis de nobili M......... familia: Marschalkorum.
Filius hic fuit dnae de Flesborg.
XII. p. 76. Homo quidam privatus 1 . . . B . . .; Jacobus
Blum.
p. 80. ^4. S.: Andreas Stubelius.
XIII. p. 84. Homo quispiam — ad equos ambitiosus, subcenturionis stipendium consecutus: Succenturio de Voss in aedi
bus Cast. Worm Ripis obiit.
XIV. p. dl. VirpraestantissimusB. G.: Bernhardus Gosmann.
p. 95. Aderat presbyter: Maturinus Castensen.
XVI. p. 104. Satyra Hafniae a. 1721 exierat: Celeberrimus
Falsterus noster ipse, ni fallor, hujus aliarumque quinque
an quatuor satyrarum auctor fuit.
XVIII. p. 118. C. R.: Christianus Reitzerus.
XIX. p. 120. Philosophus quispiam: nuperrime nominatus.
XXI. p. 132. In insula nebulo: Johan. Piiber.
ibid. In primarium insulae templum: Fanoe.
ibid. Vir doctus, qui me colebat: Mag. Janus Brosen.
XXIII. p. 141. Probissimus quidam adolescens: Janus Ussing.
ibid. ad. amicum sacerdotem: Nicolaum Wedel.
XXIV. p. 146. Inter veteranum cett: in Assessorem Hoyelse
et Mag. Zimmer haec quidem quadrare videntur, sed tum
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temporis cel. noster Falsterus non rector scholae, sed di
scipulus fuit.
XXV. p. 157. Tranquillus Probus, Pii Probi filius: Se ipsum,
qualis ipse optabat, Falsterum ex ore ejus audivi.
p. 159. Ex hac filios quinque suscepit: Nullum habuit (Fal
sterus), sed tales voto finxit.
XXVII. p. 165. Qui huic sermoni ansam dedit, tam notus est, quam
ego mihi.
XXX. p. 185. Homo mihi familiaris: Laurentius Bagges (□:
Baggesen), conjugis Falsteri frater et postea in Fionia pro curator regius.
XXXI. p. 199. Illustris quisqiam Danus I. W.: Janus Worm.
p. 200. Ripensis quidam, regi a publicis rationibus: Commissarius belli Ducke, redituum regiorum apud Ripenses
procurator.
XXXII. p. 206. Vir spectabilis: Consiliarius justitiae Castan.
Worm, praeses consilii Ripensis.

Pars 111.

I. p. 1. Ad magnifici cujusdam viri mensam: Consiliarii justit.
Castanaei Worm.
p. 2. Accidit forte, ut convivarum unus: Ipse Dn. Falsterus.
ibid. Aderat ecclesiastes quispiam: Dn. Mag. Severinus Seerup.
II. p. 7. Fictum hoc.
IV. 23. Ex nostratibus quispiam nuper: Ian. Brasen, Pastor in
insula Fande.
VII. p. 45. C. R.: Christianus Reitzerus.
p. 49. M. C.: Maturin Carstensen, praepositus et ma
gister.
VIII. p. 52. Juvenis quispiam: Severinus Laurentii Fogh.
IX. p. 58. (Proximum seculum) unum tulit, ingenii virtutibus
quam virtutum ingenio praesantiorem: lac. Worm, Past.
Wiburg. Primar.
XI. p. 77. Venerabilis quidam sacrarum literarum interpres:
Mag. Claudius Gosman, sacellanus ad aedem primariam
Ripensis.
XV. p. 101. Clarissimi cujusdam parochi prope Ripas: Dni Cle
mentis Fogh.
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ibid. Parochus quidam alius: Dom. Thomsen e Faaretoft.
p. 102. Praepositus S . homo albus nescio an ater: Dn. Schrader, Tunderensis Episcopus.
XIX. p. 123. Maximum in modum optassem, et hoc et sequens
argumentum a castissimis nostri scriptis abfuisse.
XXIX. p. 188. P- H. K.: Paulus Hansen Kurtz.
XXX. p. 189. Duo spectabiles Academiae nostrae Professores:
Sev. Lintrupius et Joh. Gram.
ibid. D . . W .. . Ditlebus Wiibe.
XXXIII. p. 204. Mercator noster, homo pius: Andreas Johannis Mahler.
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Bidrag til Danmarks Historie under Christian V.,
samlede fra udenlandske Arkiver af C. F. Allen.
Udgivne af C hr. Bruun.

V.
Franske Belatloner 1679—99.
(Fra Archives du Ministère des Affaires étrangères.)

1.
Den danske Kantsler Grev Ahlefeld (Griffenfelds Efterføl
ger) eiede Grevskabet Rixingen i Lothringen, som under
Krigen med Ludvig den 14de blev lagt under Beslag. Dettes
Tilbagegivelse gjordes til Gjenstand for Fredsunderhandlingerne
mellem Frankrig og Danmark i Freden til Fontainebleau, og det
fastsattes iden 12te Artikkel, at det skulde tilbagegives. Der op
stod siden nogen Tvist om de Indtægter, som vare faldne efter
Fredens Afsluttelse og indtil Grev Ahlefeld igjen lod det tage
i Besiddelse, hvorom flere Breve fra Oktober 1679 fore
komme.
Da Ludvig den 14de frygtede for, at Christian den 5te
vilde gjøre alle mulige Vanskeligheder med, i Overeensstemmelse med Fredsbetingelserne i Lund og Fontainebleau at til
bagegive Hertugen af Gottorp hans Lande, sendte han i Slut
ningen af 1679 for at drive denne Sag igjennem som Ambas
sadør til Kjøbenhavn Foulle de Martangis. Hans Forgjænger ved det danske Hof iMr. Rebenac forlod ved de Martangis’s Ankomst Kjøbenhavn og reiste til Berlin for der at
drive paa Opfyldelsen af Fredstraktaten med Sverrig.
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I et Brev af 18. December 1679 siger Rebenac: Det synes
at være Kongen af Danmarks Hensigt, at underholde en saa
stor væbnet Styrke som muligt, især tilsøes; han har oprettet
et Fond til Underhold for 7000 Matroser; en Del af disse ved
blive dog i Handelen og have deres Underhold paa denne
Maade1). Saavidt man tør slutte af Kongens Ord til hans Tan
ker, saa er han aldeles stemt for Krig. Det Lidet, han har at
bestille i Kjøbenhavn, gjør, at han kjeder sig, og der gaaer
næsten ingen Dag hen, uden han jo siger næsten offentlig, at
han ikke kan udholde Fredens Ørkesløshed. — Alle Ministre
ved dette Hof tale om at indgaae en nøie Alliance tned Deres
Majestæt. Hvad derimod Forbindelsen med Sverrig angaaer, da
maa man forstaae at skjule det godt, hvis man venter sig noget
deraf; thi man fører næsten samme Tale som under Krigen,
og naar Storkantsleren talte til mig om Forbindelsen mellem
Sverrig og Danmark, saa var det, som om han meenle, den kun
vilde vare, indtil man fik de ved den sidste Krig udtømte Kræf
ter igjen styrkede. Hr. Juel bereder sig imidlertid til at vende
tilbage til Skaane som Ambassadør, og maaskee medbringer han
nye Forslag til Sverrig.
I Brev af 23. Decb. 1679 siger Rebenac, at Enkedron
ningen har vægret sig ved at give ham en Afskedsaudients,
da hun troede, at ban allerede havde besøgt den regjerende
Dronning.

2.
Relationer fra Foulle de Hartangis.

1680—81.

Den Madem. de la Tremouille, i hvem Griffenfeld var
forelsket, skulde ifølge Brev af Martangis, Kbhvn. 20. Jan 1680,
formæles med Grev Anton fra Oldenborg, en uægte Søn af den
afdøde Grev Anton af Oldenborg. Dronningen af Danmark havde

*) I et andet Brev siger han efter at have seet Flaaden og Arsenalerne,
at Alt hvad der hører til Krigsvæsenet er i en beundringsværdig Or
den her. A.
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i Begyndelsen modsat sig dette Ægteskab, men omsider givet
efter.
Kjøbenhavn, den 27. Januar 1680. Jeg kan ikke faae noget
afgjørende Svar med Hensyn til det omtvistede Spørgsmaal mel
lem Kongen af Danmark og Hertugen af Gottorp. Jeg seer
nok, at man venter paa, at Hr. Høgh1) skal komme til Paris.
Han har faaet Ordre til strax at tage Postheste og begive sig
til Deres Majestæt, for at see, om han kan bevæge Dem til at
opgive Hertugen af Gottorp. Hr. Høgh er en Adelsmand, Dansk
af Fødsel; jeg siger »Dansk af Fødsel«, fordi det er meget
sjældent, at Kongen her betjener sig af danske Adelsmænd,
men bestandig af Tydske. Høgh er heller ikke bleven sendt
til Frankrig uden fordi der ingen anden var. Kongen havde
først valgt Grev Anton (af Oldenborg); men denne har und
skyldt sig paa Grund af sit forestaaende Giftermaal med Made
moiselle de la Tre mouille. Hr. Høgh har i 3 Aar været
overordentlig Ambassadør i Haag, og var Ministre plénipotentiaire
ved Freden i Nirnwegen, hvor han kom i Uenighed med Grev
Anton, som ogsaa var der, og som for Tiden er i stor Gunst
hos Kongen. Høgh nyder kun ringe Anseelse hos Kongen;
han er Geheimeraad, men ikke Medlem af Konseillet. Han er
ikke meget rig og hans Evner ere ikke over det Almindelige.
Man siger, at han vil foreslaae Deres Majestæt en Subsidie
Alliance og en Handelstraktat; men da man er meget fattig her,
vil han uden Tvivl have Ordre til at forlange store Subsidier
af Deres Majestæt.
Skjøndt jeg er overbeviist om, at der kun er Faa af dem,
som have den Lykke at være Deres Majestæts Undersaatter, der
ikke erkjende Værdien af denne Lykke, vilde jeg dog ønske,
at de Franske, for bedre at erkjende dette, vilde begive sig til
fremmede Lande for at see de andre Fyrsters Regjering. De
vilde komme fra Guldalderen til Jernalderen, hvis de lærte den
herværende Regjeringsmaade at kjende, som er ganske modsat
den Frihed og Sikkerhed, som Undersaatterne i Frankrig nyde.
Kongen af Danmark paalægger Skatter efter eget Tykke uden
nogensomhelst indskrænkning paa alle sine Undersaatters Jorder,

Just Høegh.
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Huse og Gods, Adelsmændene ere ikke blot beskattede, men
maae ogsaa indestaae for deres Bønders Skatter. I overordent
lige Tilfælde overgaaer endogsaa Skatten Ejendommens Værdi,
og naar Eieren da vil opgive sin Eiendom, bliver dette ikke
modtaget. Slige overordentlige Paalæg gjøres dog kun i den
yderste Nød, men selv de almindelige Paalæg beløbe sig i det
Mindste til tre Fjerdedele af Indtægternes Beløb. Naar Nogen
har beriget sig ved Sparsomhed eller ved Handelen, lader Kon
gen ofte laane hos ham Halvdelen af hans Formue eller un
dertiden det Hele, og som Betaling for de iaante Summer gives
Krongods, der er udpiint og betynget med Skatter.
Naar Kongen hædrer Nogen zmed Baron- eller Grevetitlen,
sender han efter 8 Dages Forløb Bud til ham for at forlange
et Laan af 10 til 12,000 Rdlr. Ingen vover derfor at synes
rig, og kun Faa ere det ogsaa i Virkeligheden. Paa Landet er
der ingen Rigdom, og Kjøbenhavn har for en Søstad omgivet
af et godt Land meget ringe Handel. Alting er her eengang
saa dyrt som i Paris, hvilket kommer deraf, at alle Varer, som
forbruges, maa bringes hertil ad Søveien, og, da Skibene her
ikke kunne faae noget til Retourladning, er Fragten overordent
lig høi. Fremmede Skibe, som komme hertil, maae gaae til
Østersøen for at indtage Ladning af Korn eller til Norge for
at hente Tømmer.
Kjøbenhavn, den6. Februar 1680. Hr. Hahn, Overjæger
mester (Grand veneur de Dannemarck) og Kongens Yndling,
døde igaar1) efter at have været syg i 5 Dage som en Følge af
Udsvævelse i Nydelse af Viin. Han havde stor Indflydelse paa
Kongen, og jeg havde knyttet en nøie Forbindelse med ham
for at være vis paa hans Hjælp ved forefaldende Leilighed.
Kjøbenhavn, den 22. Februar 1680. Den danske Kontre
admiral de Witt2) ønskede at træde i fransk Tjeneste, men
den franske Konge tog ikke imod Tilbudet, da hans Søofficerers
Antal ikke tillod nogen Forøgelse.
Kjøbenhavn, den 10. Februar 1680. Efter Deres'Majestæts
Befaling meddeler jeg følgende Oplysninger om Sallhandelen

*) Vincens Joachim von Hahn døde den 4. Februar 1680 (n. St.)
’) Cornelis de Witt.
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Man betjener sig her af 4 Slags Salt, spansk, portugisisk,
fransk og lyneborgsk. De to første Slags have en sortartig
Farve, og bruges især til Indsaltning af Fisk og Kjød, som man
vil gjæmme længe; det franske bruges til Kjød, som ikke skal
gjæmmes saa længe; det lyneborgske bruges i Huusholdningen
og paa Bordet. Det spanske og portugisiske agtes høist, fordi
det er saa skarpt, fornemmelig i Norge til Indsaltning af Fisk.
Naar her kommer noget Skib med fransk Salt, maa det
som oftest gaae til Pommern, Preussen, Danzig.
Kongen af Danmark har givet et Kompagni udelukkende
Rettighed til at handle med Salt, imod at det skal bygge Skibe,
der kunne bruges i Krig. De største have 50 til 70 Kanoner,
de mindre 12 til 30. De første ere de meest begunstigede;
der er 4 i Danmark og 8 i Norge. Da Kompagniet har ude
lukkende Ret til at sælge Salt i Riget, betinge de sig saa store
Fordele af Fremmede, som ville bringe Korn hertil, at de ikke
kunne finde deres Regning derved.
Spansk Salt betaler i Indførselstold 5 Rdlr. Læsten (18
Tønder), naar det indføres paa Kompagniets store Skibe, og 8
Rdlr., naar det indføres paa desmaa; Fremmede maa derimod
betale 35 Rdlr.; Prisen for en Læst er 48 Rdlr. Man forbru
ger i Danmark et Par Ladninger om Aaret, i Norge 4 til 5.
For fransk Salt betale Kompagniets store Skibe i Indførselstold
3 Rdlr., de smaa 8 Rdlr. og fremmede 9 Rdlr. for Læsten. Pri
sen for Lasten er 36 Rdlr. Man forbruger næppe en Ladning
om Aaret.
Hvor stor Forbrugen er af lyneborgsk Salt, har jeg ikke
kunnet erfare. Kongen af Danmark skal have i Sinde at op
hæve Saltkompagniet og lade sine egne Skibe hente Saltet og
forbeholde sig selv Monopolet.
Skjøndt Kjøbenhavn har en saa fordeelagtig Beliggenhed
ved Sundet og en fortræffelig Havn, er Handelen dog ubetyde
lig. Aarsagen til, at her ere saa faa rige Kjøbmænd, er, at
Fremmede ikke vove at nedsætte sig her paa Grund af de over
drevne Skatter, som her paalægges Folk, der ansees for rige;
og de Indfødte berige sig ikke, fordi de ere ligegyldige, elske
Magelighed og alligevel føre et stort Huus. Næsten alle holde
Vogn og have et rigtbesat Bord, hvilket koster overordentlig
her, da Alting er meget dyrere end i Paris.
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De Varer, hvorpaa der er meest at vinde: lette hvide og
rødfe Vine, Sukker, Bryderier, Papiir, Silkestoffer, »les draps de
sceau, lescarlatte, les rubans, gands, dentelles de fil, velour
plein et å ramage, bas chapeaux, sur toutes choses rubans d’or,
cinturons, baudriers et espées dorées, argentées, or haché, petits
manchons, coiffes pour les femmes, petits ouvrages de faux
diamans« sælges til høi Priis til de Fornemme; men man bor
kun fere lidet hertil, da her Intet er at tage tilbage til Frank
rig. Man maa gaae til Norge for at .indtage Tjære, Planker
og Mastetræer.
Kongen er endnu paa Frederiksborg tillige med Dronnin
gen, og vil efter Forlydende blive der, indtil den svenske Ge
sandt, som man hver Dag venter, er ankommen1). Denne Reise
til Frederiksborg er skeet, for at give den svenske Gesandt Lej
lighed til at besøge Enkedronningen, som opholder sig her i
Kjøbenhavn tilligemed Prindsessen, og for at befrie ham for
den Forlegenhed, hvori alle Gesandter her befinde sig med
Hensyn til de to Dronninger, der begge gjøre Fordring paa
det første Besøg, naar de opholde sig paa samme Sted. Jeg
har ikke havt samme Held, thi ved min Ankomst befandt begge
sig i Kjøbenhavn, og, da jeg havde privat Audients hos Kon
gen, førte Ceremonimesteren mig til den regjerende Dronning,
hvis Værelser ere nærved Kongens. Herved er jeg udelukket
fra Enkedronningens. Hof og vil ikke være istand til at overle
vere hende Deres Majestæts Brev.
Kjøbenhavn, den 9. Marts 1680. Jeg seer godt, at, der
som Deres Majestæt forlader Hertugen af Gottorp, vil han
komme i den ynkværdigste Forfatning. Retfærdighed og For
nuftgrunde og Traktaternes Hellighed formaae her Intet imod
deres Interesser, ihvor ugrundede disse ogsaa ere. Skylden
herfor bærer intet andet end Nationens Fattigdom og Stolthed,
der gjerne vil gjøre en stor Figur og dog ikke har Midler til
at bestride de Udgifter, som ere forbundne med en stor Rolle.
Kongen har stor Lyst til at synes mægtigere end han virkelig
er, og dersom ban indrømmer Hertugen af Gottorp, hvad

2) Hana Navn var Gyldenstierne. Martangls bemærker, at denne ved sin
Ankomst ikke viste nogen varm Interesse for Hertugen af Gottorp paa
Grund af Giftermaalet med den danske Prindsesse. A.
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Ret er1), maa han nødvendigviis afskedige Halvdelen af sine
Tropper. Kongens aandelige Evner have ingen stor Udstræk
ning, han er god, meget høflig, lidt forstilt, frygtsom, medde
ler sig ikke gjerne, hans Fornøielser ere meget private, offent
lige Adspredelser holder han ikke af. Han er en stor Elsker
af Heste og man seer ham ofte i sine Stalde og til Hest.
Valget af dem, han hædrer med sin Tillid, falder ikke paa de
værdigste og retskafneste Mænd; han gjør sig snarere fortrolig
med Tjenere end med Folk af Stand. For Øjeblikket er hans
Yndling En ved Navn Knuth, en Tydsker, som han har ud
nævnt til Kammerherre. Ogsaa er han meget fortrolig med
et Menneske af ringeste Stand ved Navn Hanceq (Hansen?),
der passer de Vaaben, han bruger. Disse to kunne paa hvil
ken Tid de ville træde ind i hans Værelse og ere meget fami
liære med ham. I sit Ydre har Kongen meget af en Krigsmand
og frygter ikke Faren, men Anfører er han ikke. Han er meget
virksom og aarvaagen, robust og utrættelig.
Til Raad har han Kan tsl e ren2), der besidder gode
Evner, men ikke altid bliver hørt, da han har Misundere. Han
er imidlertid det bedste Hoved, man her har, og den, som
bedst kjender Sagerne. Gyldenløve, en naturlig Søn af den
afdøde Konge, og Vicekonge i Norge, er ogsaa Medlem afGeheimeraadet. Det er en ganske vakker Mand, men han har
ikke synderlig Dygtighed; han forstaaer at leve, og er meget
høflig, men holder for meget af at drikke; jeg troer, at hans
Tilbøieligheder hælde mest til England. Grev Anton af Ol
denborg er beleven og høflig og staaer sig meget godt hos
Kongen, skjøndt han just ikke har store Gaver. Hr. Juul3),
som var befuldmægtiget Minister i Skaane, er en meget fiin
Dansk, men han har kun ringe Indflydelse. Storadmiral Bjelke
kommer ogsaa i Geheimeraadet, naar han særligen kaldes der
til, ligesom ogsaa Stormarskalken4); men de ere meget gamle og
blive kun sjældent kaldte til Raadet. Statssekretær Biermann, der har været Sekretær hos le Chevalier de Terlon, er
’) Det meest omtvistede Spørgsmaal dreiede sig om Erlæggelse af Kontributioner fra Hertugens Side. A.
2) Grev Frederik Ablefeldt til Langeland og Rixingen.
3) Jens Juel.
4) Rigsmarskalk Joh. Christopher v. Korbitz, f. 1612. d. 1682. (?)
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en ganske dygtig Mand, men udøver kun ringe Indflydelse.
Sædvanlig dannes Geheiroekonseillet af Kongen, Kantsleren,
Gyldenløve, og Grev Anton afOldenhorg. Finantserne bestyres
af En ved Navn Fontstek, et Menneske af lav Herkomst, uvi
dende og haard. Prinds Georg, Kongen af Danmarks Bro
der, har ligesaa liden Deel i Statsraadet som i Krigssagerne,
og har overhoved Intet at betyde. Det er en god Mand og
meget høflig; men han er meget indskrænket.
Da Deres Majestæt har befalet mig at give Dem en nøjag
tig Skildring af Kongen af Danmarks og hans Ministres Karakteer, har jeg taget mig den Frihed at tale derom efter den
Kundskab jeg har.
Colding, den 16. Juli 1681. Det falder mig ikke vanske
ligt, at gjøre det indlysende for forstandige Folk, som ere
Kongens Omgivelse, hvor lidet man kan stole paa Huset Østerrig. Exemplerne ere ikke saa gamle, at man har glemt dem.
Men da det ikke er Folk af den Beskaffenhed, som gjælde
meest hos Kongen, saa vover jeg ikke at indestaae Deres Ma
jestæt for Noget. De, som for Tiden have den største Indfly
delse hos Kongen, ere Fontstek, hvis Anseelse voxer Dag
for Dag. Han forstaaer sig ikke paa andet og har ingen anden
Tragten end at skaffe sin Herre Penge ved at udpine Undejrsaatterne til det yderste. Han er Søn af en Laasesmed fra
Rendsborg og har aldrig været udenfor sit Land; hjemme har
han ikke lært andet end Regnekunsten og taler ikke andet
Sprog end sit Lands. Den, som næst efter ham har størst
Indflydelse, er Hr. Knuth, en Meklenborger, som efter at have
hævet Gage i mere end 10 Aar, er bleven udnævnt til Kam
merherre. Det er umuligt at sige formeget om hans indskræn
kede Hoved og de slette Vaner, hvortil han er forfalden. Hans
Kundskaber indskrænke sig til at kjende de forskjellige Slags
Vine, hvormed han hver Dag fylder sig. Reventlow, som
derefter staaer høiest i Yndest, er mindre raa og forstaaer i det
Mindste at tale Fransk, som han har lært paa en Reise i Frank
rig, men besidder ingen Kundskaber. Desuagtet formaae disse
Herrer ofte Kongen til at forandre Beslutninger, som han har
taget efter Overlæg med Kantsleren; thi de ere afgjorte Mod
standere af denne Minister.
Deres Majestæt vil heraf see. hvor vanskeligt det under
Danske Samlinger,

2den Række. IV.

1j
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disse Omstændigheder er at indestaae for hvad der vil skee.
Gyldenløve, som næst efter Storkantsleren besidder deh
største Forstand, mangler fri Adgang til Kongen, hvem han per
sonlig er meget hengiven, da denne bestandig er beleiret af
hine Herrer, og har derfor begjæret Tilladelse til at maatte
trække sig tilbage. Skjøndt Kongen har gjort alt muligt for
at holde ham tilbage, har han dog bønfaldet denne om at
give ham Bestyrelsen af Oldenborg, hvor han vil tage sit
Ophold.
Den Efterretning, som Grevinden af Oldenborg har sendt
Kongen, at hun har bragt en Søn til Verden, har ikke været
til megen Fornøielse for dette Hof, — Dronningen af Danmark
ventes her hvert Øjeblik tilligemed Landgreven afHessen. Man
tænker her ikke paa andet end paa Jagten, paa hvilken jeg
ledsager Kongen, saa ofte det er mig muligt.
Colding, den 23. Juli 1681. Jeg var i Dag hos Storkants
leren, og vi glædede os i Fællesskab over Fontsteuk’s Død,
der var Storkantslerens erklærede Fjende og Deres Majestæts
Interesser aldeles ikke hengiven. Han døde igaar Morges efter
4 Dages Sygdom. Hans Indflydelse var saa stor, at han ofte
kuldkastede alle Storkantslerens Beslutninger1).

Der findes et Brev af Terlon, dateret Hamborg 25. Marts
1682, til Ludvig den 14. Han forsvarer sig imod den Beskyld
ning, at han skulde have viist sig ulydig mod Kongen ved imod
dennes Villie nu at begive sig til Norden. Han havde tvært
imod erholdt Breve af Kongen til Staden Hamborg og de to
nordiske Hoffer. Hensigten af hans Reise var deels at indkræve
Penge, som skyldtes ham paa disse Steder, deels at afbetale Gjæld.
Den Pension Kongen af Frankrig havde tilstaaet ham 1660 og
1679 var ikke bleven ham betalt. Han havde paa sine Gesandt
skaber havt store private Udgifter, hvorved hans Pengesager
vare komne i Uorden.

1

) Hendrik von Stokken, Overrentemester og Generalkrigskommissair, døde
den 21. Juli 1681 (n. SU).
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3.
larquis de Villars"» Sendeise til KJøbenhavn 1683.

Uddrag af en Instruction for Marquis de Villars1), som
1683 sendtes som overordentlig Gesandt til Danmark, dateret
6. Mai 1683.
Da der ikke er den ringeste Tid at spilde for at komme
overeens med Kongen af Danmark om de nødvendige Forholds
regler, skulde han paaskynde sin Reise saa meget som muligt,
og først begive sig til Hamborg, hvor han vilde træffe sin For
gænger Martangis tilligemed Rebenac, for af dem at blive
underrettet om Sagernes Stilling.
Ved en Traktat, som Martangis havde sluttet i Kbhvn. den
25/is Marts 1682 og som Kongen af Frankrig havde ratificeret
den 10de April 1682, havde sidstnævnte forpligtet sig til at be
tale Kongen af Danmark en extraordinær Subsidie af 600,000
Rdlr., men Betalingen skulde først begynde, naar Kongen af
Frankrig forlangte den i Traktaten stipulerede Hjælp. Men da
Kongen af Danmark nu havde ladet ham forestille, at de store
Forberedelser, som de Svenske gjorde for at transportere et
betydeligt Troppekorps til Tydskland, nødte ham til at holde
en Flaade rede for at modsætte sig denne Transport, saa var
Kongen af Frankrig ikke uvillig til at slutte sig til sine Alliere
des Interesser, Kongen af Danmarks og Kurfyrsten af Brandenborgs, for at de Svenske ikke skulde faa Leilighed til at forene
sig med Brunsvigs og Lyneborgs og de andre Keiseren hen
givne Fyrsters Tropper, og maaskee overvælde Kongen af Dan
marks og Kurfyrsten af Brandenborgs Tropper, inden Kongen
af Frankrig kunde komme dem til Hjælp. Derfor havde Kon
gen af Frankrig ogsaa samtykt i Kongen af Danmarks Forslag,
at angribe de Svenske tilsøes, inden de fik Tropperne satte
over, og, efter den første fjendtlige Akt, ogsaa tillands, enten
for sig alene eller i Forbindelse med Kurfyrsten af Brandenborg, og han havde givet Martangis Fuldmagt til for dette
Tilfælde at love Betalingen af den overordentlige Subsidie.
Men alt kom nu an paa at blive enig om Maaden,
hvorpaa hiin Traktat skulde bringes til Udøvelse, og dette skulde

x) Pierre Marquis de Villars, Fader til den berømte Maréchal de Villars.
11*
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netop være Hovedøiemedet forVillars’s Sendelse. 1 den sidste
Samtale, som de Martangis havde med Kongen af Danmark,
yttrede denne, at han havde i Sinde at forekomme de Svenske
og udsende Skibe for at opbrænde og adsplitte alle de Fartøier,
som befandt sig enten paa Sverrigs Kyster eller i svenske Havne
og vare skikkede til Troppers Overførsel, ja endog sende Bran
dere ind i Karlskrones Havn for at opbrænde den svenske
Flaade. Paa samme Tid vilde han angribe Hertugdømmet Bremen og bevæge Kurfyrsten af Brandenborg til at falde ind i
Svensk Pommern. Man kan heraf see, hvor utaalmodig Kongen
er efter at komme i Kamp med Sverrig;* Erobringen at de
Svenskes Provindser og Fæstninger i Tydskland forekom ham
saa meget lettere, som der for Tiden ikke findes tilstrækkelige
Tropper til deres Forsvar, saa at hvis de alvorligen angrebes
af de Danske og Brandenborgske, vilde de kunne være erobrede
inden en Maaned.
Men skjøndt Kongen af Frankrig gjerne ønskede og undte
sine Forbundsfæller alle mulige Fordele, saa kunde dog en saa
hurtig Fremgang let have Følger, der vare meget skadelige for
hans Interesser. Marquis de Villars skulde derfor benytte sig
af alle de Vanskeligheder og Tilfælde, der kunde forhale Ud
førelsen af en saadan Plan. Han skulde forestille, at det frem
for Alt var nødvendigt, at der forud toges Forholdsregler for
at forhindre Hollænderne fra at komme de Svenske til Hjælp,
Noget, hvorom Kongen af Danmark gjentagne Gange havde an
holdt hos Kongen af Frankrig; fremdeles at Kongen af Frank
rig fik Ledighed til at betrygge Kongen af Danmark og Kur
fyrsten af Brandenborg mod de Brunsvigske og de øvrige med
Keiseren forbundne Fyrster. Opbrændeisen af den svenske
Flaade var. et meget misligt Foretagende, som vanskelig vilde
lykkes, og lykkedes det, vilde det netop skade, fordi det vilde
bringe alle Sverrigs Forbundsfæller i Bevægelse, inden Kon
gen af Frankrig kunde komme Danmark og Brandenborg til
Hjælp.
Marquis af Villars skulde ingen nye Indvendinger gjøre
mod den Artikel af Traktaten, som bestemte, at Betalingen af
de extraordinære Subsidier skulde begynde den 1. Juni og be
standig erlægges et Kvartal forud; tværtimod skulde han er
klære, at selv om de Allieredes fælles interesser ikke gjorde
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det ønskeligt at begynde Fjendtligheder saa tidligt, saa vilde
Kongen af Frankrig dog tage Hensyn til de Udgifter, som hans
Allierede havde havt for at sætte sig paa Krigsfod, og af den
Grund betale dem de extraordinære Subsidier. Uden Tvivl vilde
denne Meddelelse meget formindske de danske Ministres" Begjærlighed efter at begynde Krigen; men deres Iver vilde na
turligvis ogsaa kjølnes ved den Omstændighed, at man i Hol
land arbeider paa 23 Krigsskibes Udrustning. Naar nu Kongen
af Danmark gjentog det Spørgsmaal, som han tidligere havde
gjort til Rebenac, nemlig om ikke Kongeu af Frankrig, ifald
Hollænderne kom i Østersøen for at understøtte de Svenske
ved Troppetransporten til Tydskland, vilde gjøre en Diversion
til Søes, eller naar de Allierede havde begyndt Fjendtlighederne
i Tydskland mod Brunsvig og de Svenske, en Diversion til
Lands, skulde Vil lårs indrette sit Svar saaledes, at det
maatte bidrage til at forhale Angrebet paa Sverrig. Han skulde
sige, at Kongen af Frankrig havde tænkt paa at befordre Ægte
skabet mellem Prinds Jørgen og Prindsessen af York og der
ved bevirke en saa nøie Fornøielse mellem det danske og en
gelske Hof, at Kongen af England lod sig bevæge til at sende
en Flaade til Østersøen for at hindre Hollændernes Forening
med de Svenske. Kongen af Frankrig havde paalagt Meierkrone
at skrive til Lenthe1) om denne Sag, og befalet Barillon paa
det Kraftigste at understøtte hans Bestræbelser. Kongen af
Frankrig selv var heller ikke uvillig til at gjøre de Bekostnin
ger, som Udrustningen af hans egen Flaade vilde medføre;
men den kunde næppe komme til Østersøen førend i August,
da den for Hollændernes Skyld maatte gaae norden om Skot
land istedenfor gjennem Kanalen. Og inden man foretog noget
mod Sverrig, var det aldeles nødvendigt, netop for Danmarks
og Brandenborgs Sikkerheds Skyld, at gjøre Hertugen af Han
nover uskadelig og hindre ham i at forene sine Tropper med
Prindsen af Oranien. Naar dette var skeet, var det først Tid
at tænke paa Sverrig. — En anden Sag var det, hvis Sverrig
(som dog ikke var sandsynligt) vilde forsøge al overskibe et
betydeligt Troppekorps til Tydskland; thi da skulde Villars snarere

Christian Lenthe, dansk Uesandt i London.
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tilskynde end afholde Kongen af Danmark fra at modsætte sig
dét med Magt.
Kongen af Danmark havde ved sin Gesandt Ehrenschild
tilkjendegivet Kongen af Frankrig, at Hertugen af Hannover og
de andre Fyrster af Huset Brunsvig muligen kunde lade sig
afdrage fra deres Forbund med Sverrig og Keiseren. I Berlin,
hvor Ehrenshild for Øieblikket er, har han udtalt samme Me
ning. Men Villars burde med største Flid bestræbe sig for at
betage Kongen af Danmark dette falske Haab; thi Hertugen af
Hannover havde indgaaet en altfor nøie Forbindelse med Kei
seren til at han kunde trække sig tilbage, og han havde ved
en særlig Traktat med Sverrig forpligtet sig til at forsvare Her
tugdømmet Bremen.
Det var at befrygte, at Kurfyrsten af Brandenborg af nogle
havde ladet sig bibringe den Mening, at Kongen af Frankrig
ikke for Øieblikket vilde begynde Krig med Keiseren, og at
Kurfyrsten derfor, naar han angreb Hannover, vilde være udsat
for et overvældende Angreb af alle de med Keiseren forbundne
Fyrster. Men hertil maatte bemærkes, at om end Kongen af
Frankrig af Ædelmodighed ikke vilde angribe Keiseren, medens
ban var indviklet i Krig med Tyrkernej saa vilde han dog, hvis
Kurfyrsten af Brandenborg kom i Fare, gjøre en saadan Diver
sion mod Østerrig og dets Forbundsfæller, at Kurfyrsten ikke
skulde komme i nogen Forlegenhed. Da dette muligen kunde
have nogen Indflydelse paa Kongen af Danmark, underrettes
Villars om, at Kongen af Danmark bestandig havde forsikkret.
at i hvor mange Fjender der saa opstode mod Frankrig i Tydskland, vilde han blive sine indgangne Forpligtelser tro, ja selv,
om den franske Konges Interesser gjorde det nødvendigt, finde
Midler til at slutte en Forbindelse med Sverrig. Den svenske
Gesandt Liliencrone havde i en af sine sidste Samtaler med
Colbert-Croissy yttret, at hvis Frankrig vilde garantere Sver
rig dets tydske Besiddelser, vilde det være villigt til at indtræde
i Frankrigs Forbund med Danmark og Kurfyrsten af Branden
borg. Maaskee var dette Forslag kun paa Skrømt, men ved at
meddele det til Kongen af Danmark kunde Villars faae Ledig
hed til at udforske Stemningen for en fornyet Forbindelse med
Sverrig, og i ethvert Tilfælde overtyde Kongen af Danmark om
den franske Konges Aabenhed og Oprigtighed mod sine For-
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bundsfæller, som ogsaa deri havde lagt sig for Dagen, at han
ikke havde modtaget Forslaget, men henviist den svenske Ge
sandt til Danmark og Brandenborg.
Hvis det kunde skee uden at vække Mistanke, skulde Vil
lars give at forstaae, at, om end Danmark ved en Forbindelse med
Sverrig berøvedes Udsigter til at erobre Hertugdømmet Bremen,
saa kunde den dog lette Erhvervelsen af andre endnu vigtigere
Besiddelser; Villars skulde behændigen lade de danske Mini
stre gjætte, at herved mentes Hamborg og Lybek, og bestan
dig skulde han udhæve, at Danmark og Brandenborg ved For
bindelse med Sverrig sattes uden for al Fare.
• Villars skulde, naar ban modarbeidede det brunsvigske
Huus, gaae til Værks med den største Omsigtighed; thi
Enkedronningen var af dette Huus, og bestandig lade som om
det var blot i Danmarks og ikke i Frankrigs Interesse
han talte.

Den 16/e November 1683 afsluttede Villars en Traktat i Kjøbenhavn, som siden bekræftedes af Ludvig den 14. og hvis
væsentlige Indhold er følgende :*)
Kongen af Danmark forpligter sig til ikke blot at holde
sin Krigsmagt til Lands i samme Styrke som den nu haremen
til næste Foraar at lade en Flaade gaae i Søen stærk nok til at
forhindre de Svenske i at overskibe Tropper til Tydskland.
Kongen af Frankrig forbindes til Gjengjæld herfor til at forøge
den Subsidie af 200,000 Rdlr. Specier aarlig, som Kongen ifølge
Traktaten af 25/is Marts 1682 skal have i Fredstid til det Dob
belte, saaledes at der fra den Dag at regne, da Traktaten
ratificeres (hvilket skal skee inden 4 Uger), ved hvert Qvartals
Begyndelse forud betales 100,000 Rdlr. Specier.
Dersom Kongen af Sverrig forsøger paa at overskibe 6 til
8000 Mand til Tydskland, og Kongen af Danmark med sin Flaade
med Magt modsætter sig det, betaler Kongen af Frankrig aarlig
600,000 Rdlr. Specier efter Traktaten af 1682.
Dersom Hertugerne af Lyneborg sende Kongen af Spanien
’) De Reedtz, Répertoire des traités conclus par la Couronne de Danne
mark, Gottingue, 1826, S. 141.

168
Hjælp i Flandern, eller sende flere Tropper til Rhinen end de
ere forpligtede til som Lemmer af Riget, men sælge dem eller
paa anden Maade overlade dem, forpligter Kongen af Dan
mark sig til uden nogen foregaaende Opfordring at falde ind i
deres Lande med en Hær paa 24,000 Mand, medmindre Her
tugerne ere gaaede over Elben og have angrebet ham i hans
egne Lande. Kongen af Frankrig lover, saa snart Kongen af
Danmark har begyndt Krigen, at betale aarligen 8(10,000 Rdlr.
Specier, indtil Fred med fælleds Samtykke bliver sluttet.
Da det er at befrygte, at Kongen af Sverrig, naar Dan
mark er i Krig med Hertugerne af Lyneborg, vil komme det til
Hjælp eller angribe Danmark paa en anden Kant, lover Kongen
af Frankrig, at han vil vedblive at betale de aarlige Subsidier
af 800,000 Rdlr. Spec., indtil der er sluttet Fred med Sverrig,
og dette Rige fuldkomment har tilfredsstillet Kongen af Danmark
for den tiiføiede Skade.
Begge Konger ville søge .at bevæge Kurfyrsten af Brandenborg til at tiltræde denne Traktat, og, hvis dette skeer, lader
Danmark sig nøie med 600,0000 Rdlr. istedenfor 800,000 Rdlr.
Naar Freden efter gjensidig Overeenskomst er sluttet, op
hører Betalingen af de aarlige Subsidier paa 4, 6, 8 Hundretusinde Rdlr. Sp., hvorimod indtræder Betalingen af Subsidier
paa 200,000 Rdl. aarlig, som er bestemt for Fredstid ifølge
Traktaten af 1682.
To hemmelige Artikler: 1) Da Hertugen af Gottorp haardnakket vedbliver at vægre sig ved at opfylde de Artikler, som
ere vedtagne mellem ham og Kongen af Danmark i Rendsborg
1675, og uafladelig ophidser baade Fyrster og Stater imod
Kongen af Danmark, hvilket i saa høi Grad strider baade imod
hin Traktat og Familiepacta, saa lover Kongen af Frankrig at
yde Kongen af Danmark den Hjælp som er fastsat i denne
Traktat og sin Garanti for at hævde de Rettigheder, som Kon
gen af Danmark har ifølge Traktaten til Rendsborg, imod
hvosomhelst der vil forstyrre ham i Nydelsen af disse Ret
tigheder.
2) Da Kongen af Danmark fra forrige Krig har Penge
summer tilgode hos adskillige Fyrster og Stater i Nedersachsen,
lover Kongen af Frankrig, at, hvis Indkrævningen af disse Penge
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hos Hertugerne af Luneborg skulde fremkalde Fredsbrud, skal
Subsidiebetalingen ogsaa i dette Tilfælde indtræde.

•Marquis de Villars til Ludvig den 14. Rendsborg, den
15. Juli 1683. Kongen af Danmark har yttret til mig, at
han var meget villig til at optræde aktiv, saaledes som Deres
Majestæt ønsker, men at han ikke derom kan slutte nogen
Traktat, saalænge han ikke veed, hvad Kurfyrsten af Brandenborg bestemmer sig til. Den Armee, som Deres Majestæt
lover at ville holde ved Over-Rhin, siger han vil være ham
og Kurfyrsten aldeles nyttig1) imod den Hjælp, som Hollæn
derne, Sachsen og Hessen-Kassel have forp^gtet sig til at give
de brunsvigske Fyrster og de andre Forbundne. Rebenac i
Berlin har skrevet mig, at man aldeles ikké kan vente noget af
Kurfyrsten. Høist ønskeligt var det, om Deres Majestæt vilde
tillade mig at underhandle her om en Traktats Afsluttelse uaf
hængigt af det vaklende berlinske Hof.
Skjøndt Kongen af Danmark forekommer mig at være me
get fast med Hensyn til de indgangne Forpligtelser og at have
den bedste Villie af Verden, saa kunde det dog være, at naar
han seer, at man ikke kan regne paa Kurfyrsten og at der
hverken kommer Ratifikation eller Penge fra Frankrig, hans
Iver kjølnedes.
Deres Majestæts Flaade, som lykkeligen er ankommen i
Sundet, har under disse Omstændigheder været mig til største
Nytte. Thi jeg har kunnet beraabe mig derpaa, for at over
tyde Kongen om, at Deres Majestæt, selv uden at være anmo
det derom, altid vilde sende ham Hjælp, naar De ansaae det
for fornødent, og at han kunde være vis paa, at Deres Maje
stæt ikke vilde lade ham overvælde af det brunsvigske Huus og
dets Forbundsfæller, hvis han indlod sig i Krigen. Han sva
rede: »jeg er rede, naar Kongen af Frankrig kan bevæge Kur
fyrsten af Brandenborg til at slutte sig til os.« Men Kurfyr
stens Gesandt ved dette Hof siger hver Dag offentlig, at hans
Herre ikke vil begynde Krig med nogen Fyrste i Tydskland.
fordi Deres Majestæt har bundet hans Hænder med Hensyn til
Sverrig.
Mon disse to Ord: »aldeles nyttige« ikke bero paa en nrigtig {Oversættelse.
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Vi see her hver Dag meget skjønne Tropper. Infanteriet
er fortræffeligt. Der er tre eller fire Regimenter Rytteri, hvor
endnu meget trænger til Forandring. Kompagnierne i Rytteriet
have over 70 og i Infanteriet over 100 Mand, og som Følge
heraf meget faa Officerer og yderlig faa gode. Hvad de høiere
Officerer angaar, da ere de komplet uvidende. Kongen elsker
Krigen, han er let at bøie, ikke stivsindet, forandrer villigen de
slette Principer, som hans Generaler havde faaet ham til at
antage. Hvis man gjør sig Flid med at reorganisere denne
Hær, vil den i faa Maaneder kunne bringes i tjenstdygtig Stand.
Tjenesten her er bleven udskreget formedelst de tydske Gene
ralers Gjærrighed, der ustraffet stjæle fra Soldaterne og finde
Beskyttelse ved Hoffet, medens Kongen er saa overbærende.
Jeg haaber, at Grev de Roye snart vil bringe Hæren paa en
god Fod; han gjør sig megen Flid dermed1).
r Det skulde maaske ikke være umuligt, hvis Kurfyrsten af
Brandenborg svigter Deres Majestæt, eller hvis han skulde døe,
med Tiden at bringe de to nordiske Krouer uagtet deres na
turlige Fjendskab til at slutte sig sammen. God Behandling,
Subsidier og Foræringer formaae meget hos disse Hoffers
Ministre.
Villars til Ludvig d. 14., Kjøbenhavn, den 3. August 1683.
Alle indrette sig nu her paa Felttoget. Kongen reiser om 5
Dage til Holsteen, hvorhen alle hans Tropper have faaet Ordre
at begive sig. Kongen har foræret Grev de Roye 1800 Pisto
ler (Mønt). Kongen og Dronningen vare i Gaar ombord paa
Deres Majestæts Flaade. Markien af Préville gav hele Hoffet
en Souper og gjorde Honnørerne derved med stor Giands og
Pragt; man beundrede Skibenes Reenlighed. Soldaterne bleve

*) Frédéric Charles de la Rochefoucauld, comte de Roye et de Roucy,
er født 1633. Fra sin tidlige Ungdom indtil 1679 tog han Del i Frank
rigs Krige eg opnaaede at blive udnævnt til Generallieutenant. Som
ivrig Protestant forlod han Frankrig 1683 og traadte i Tjeneste hos Kon
gen af Danmark, der udnævnte ham til Generalfeltmarskalk og skjænkede ham Elephantordenen 28. Nov. 1683. Allerede 1686 forlod han
dansk Tjeneste — om Anledningen hertil se Saint-Simon, Mémoires, I,
S. 259 (Udg. 1856). Han gik senere til England, hvor han blev ud
nævnt til irsk Peer under Navn af Greve af Lilford. Han døde den 9.
Juni 1690. (Haag, La France protestante, VI, S. 354-55).
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exercerede; det er umuligt, at finde bedre indrettede Skibe eller
Officerer af et bedre Ydre. Kongen af Sverrig, som var kom
men til Malmø, hørte Larmen af denne Festlighed. De Svenske
have i Sinde at sende Bielke og Kønigsmark med 10,000 Mand
til Gothenborg, og Prindsen af Oranien skal have forsikkret
dem, at den hollandske Flaade har faaet Ordre til at gaae til
Sundet. Kongen af Danmark sagde mig i Gaar, at hans Flaade
en af de første Dage vilde gaae under Seil for at postere sig
mellem store Belt og Sundet, for at spærre hvilkensomhelst af
disse Veie, Hollænderne vilde forsøge at gaae igjennem. —
Men dersom den [ved] GothehbOrg oppebier en gunstig Vind og
slipper igjennem Sundet og forener sig med 20 svenske Skibe,
veed jeg ikke, hvor den herværende skal trække sig hen. Vore
Matroser sige, at, hvis den blev nødt til at søge Tilflugt i Hav
nen her, kunde 10 Skibe spærre den Udgangen.

3.
Marquis de Torens Sendélse til Danmark og Sverrig 1685.

Skildring af det danske og svenske Hof og dqn danske og
svenske Regjering i Aaret 1685, indsendt til Ludvig d. 14. af
de Torcy1), som i det Aar gjorde en Gesandtskabsreise til
Danmark og Sverrig, dateret Hamborg, den 12. Oktober 1685.
Kongen af Danmark er 40 Aar gammel; han er kun af
Middelhøide, men rank Og fri i sine Bevægelser. Hans Haar og
Øine ere sorte, hans Ansigt temmelig brunt og Trækkene grove;
han har en godmodig Mine og hans Væsen, naar han tiltalér
nogen, er venligt og blidt. Han er ligefrem mod dem, som
nærme sig ham. Han selv taler ikke meget; men han vil gjerne,
at man skal underholde ham. Krigen elsker ban og han drager
stor Omsorg for sine Tropper og sin Flaade.
Anstrængelser bærer han med Lethed og han finder Behag

’) Jean Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, Brodersøn af den berømte
Colbert.
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i de voldsomste Legemsbevægelser. Naar han ikke. er paa
Reise, anvendes paa Jagten den Tid, som han ikke kan anvende
paa sine Tropper, og naar Aarstiden ikke tillader ham at jage,
rider han næsten hver Morgen en eller anden Hest fra sin
Stald.
Han har ingen meget glimrende Aand, inen varetager flittigen Statssagerne. Han lader sig gjøre Regnskab for Alt og
arbeider selv meget. Intet afgjøres uden i hans Nærværelse,
imidlertid lader man ham ofte tage Beslutninger, som ikke ere
ham gavnlige.
Dronningen af Danmark blander sig ikke i Statssagerne ;
men hun lægger ikke Dølgsmaal paa sin Fortrydelse over sin
Tilsidesættelse. Af de Klager, som undertiden undslippe hende
imod Regjeringen, sees det, at hun nok vilde ønske, at man
gav hende mere Leiiighed til at kjende det, som foregaaer.
Denne Dame har en bleg Hudfarve og brune Haar. Hun
er ikke smuk, men hun har heller Intet, som støder. Hun har
en tækkelig Figur og et behageligt Væsen. Hun taler ret godt
fransk, og hvad hun siger vidner om, at hun besidder Aand.
Kongen og Dronningen af Danmark have 5 Børn, 3 Prindser og 2 Prindsesser. Den ældste af Sønnerne er 14 Aar, han
er ikke stor af Væxt, men velskabt. Den anden, som kun er
elleve Aar, vil blive større end sin Broder. De synes at være
opvakte, men man drager ikke synderlig Omsorg for deres
Opdragelse.
De Ministre, som udgjøre Kongen af Danmarks Raad, ere
Grev Gyldenløve, Grev Ahlefeld Kantsler, Grev Reventlow, Wiebe og Ehrenschild.
Grev Gyldenløve er meget afholdt af Kongen af Dan
mark. Han finder Behag i at føre stort Huus og lever som en
stor Herre. Hans Udgifter have ikke altid holdt sig inden
for de tilbørlige Grændser, og han er derved bragt i Forlegen
hed. Skjøndt han besidder store Jordeiendomme og har en
stor Appanage af Kongen af Danmark, forslaae hans Indtægter
dog ikke til hans Udgifter. Han elsker Fornøielser. Af Natu
ren er han forbindtlig og hans behagelige Væsen vinder haro
deres Venskab, som have at gjøre med ham. Han tager Deel
i alle Raadslagninger og Kongen indvier ham i en Mængde
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Sager. Men det synes,- at han kun ugjerne giver sig af der
med og kun for at gjøre Kongen til Behag. Hans Genie synes
at indskrænke sig til* at føre et prægtigt Huus, og han selv
gjør heller ikke Fordring paa at besidde stor Dygtighed. Det,
som Spanierne gjorde for at beholde ham i deres Tjeneste ved
at udnævne ham til Grand d’Espagne, den Gang han tjente i
deres Hær mod Portugal, kunde maaskee bringe ham til at slutte
sig til det østerrigske Huses Interesser, hvis han ikke erkjendte,
at Alliancen med Frankrig er Danmarks sande Interesse. Han
har viist Tapperhed og Konduite i den sidste Krig, da han
kommanderede Hæren i Norge, hvor han er Vicekonge.
Storkantsleren Grev Ah lefe ld er 55 Aar gammel. Han
er af eet af de første Huse af den gamle Adel i Danmark og
har betydelige Indkomster. Han er i endnu størré Anseelse
paa Grund af sine Fortjenester end formedelst sin Fødsel. Han
fylder værdigen den Plads, nan indtager, og der er Ingen i
Danmark, som har et saa fuldkomment Kjendskab til Statssager
som han. Hans dannede Aand viser sig i hans Samtaler. Hans
Bekjendtskab med næsten alle Videnskaber sætter ham istand
til at ræsonnere rigtigt om Alting. Hans Samtale er ligesaa
behagelig, naar man ikke taler til ham om Forretninger, som
naar man bringer ham hen paa Fyrsternes Interesser. Da han
kjender dem til Grunden, maae de, som have at underhandle
med ham, gaae oprigtigt til Værks; at forsøge at skuffe ham,
vilde være farligt. Hans Lands Interesse er det Motiv, som
driver ham. Han kjender fuldkomment, hvad dets virkelige
Interesse er, og, hvis han kunde gjøre Alliancen med Frankrig
endnu nøiere end den er, vilde han ingen Møie spare. Dette
er ogsaa Grunden til hans Ønske, at Handelen mellem Frank
rig og Danmark maatte blive mere fri end den er. Derom
talte han til mig endog den første Gang, jeg besøgte ham. Han
sagde til mig, at han vilde ønske, at nogle franske Kjøbmænd
vilde komme hertil og nedsætte sig i Kjøbenhavn. Toldafgif
terne her ere saa høie; at det er vanskeligt her at drive Han
del uden Tab. Kantsleren bifaldt mit Forslag, at tilstaae de
Franskmænd, som vilde nedsætte sig her, Privilegier, ved hvilke
det kunde blive muligt for dem at drive Handelen her med
Fordeel. Han indseer godt den Fordeel, som de Danske vilde
have af at tage i Frankrig Salt, Viin, Brændeviin og de andre
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Varer, som Hollænderne nu bringe til dem. Han sagde, at han
haabede engang at see denne Handel bragt i Gang. Men hans
Anskuelser blive ikke altid fulgte. Adskillige andre Ministre
tænke mere paa deres private Fordeel end Statens Interesse.
De benytte sig af den Tid, da Gigten hindrer Kantsleren fra
at være tilstede i Konseillet, til at drive Beslutninger igjennem,
som de godt vide, han ikke vilde bifalde. Hans Fraværelse for
anlediger ofte, at man afgjør Sagerne overilet, Dog er man
nødt til at tage sin Tilflugt til ham, naar Vanskeligheder reise
sig. Der foregaaer Intet ved de tydske Hoffer, eller i Holland
eller England, hvorom han ikke er meget nøie underrettet.
Grev Reventlow har staaet sig godt hos Kongen af Dan
mark; det synes, at denne Fyrste endnu giver ham Beviser paa
sin Velvillie mere af Vane end af Venskab. Hans naturlige
Pflegma gjør, at han ikke bryder sig meget om denne Foran
dring hos Kongen. Han har en blid, men lidet virksom Charakteer. Hans kolde Væsen imponerer noget, men hans Dyg
tighed er meget ringe. Hans stadige Ophold ved Hoffet og
den Deeltagelse, som han i Medfør af sit Embede som Overjagtmester (grand veneur) har i Kongens Fornøielser, bidrager
ikke lidet til at holde ham.
Wiebe1) er Vicekantsler; han er en Mand af Hoved og
Dygtighed. Han erklærer sig meget vel stemt for Frankrig.
Han er Prindsernes Hofmester (gouverneur); men de Forretnin
ger, hvormed han maa beskjæftige sig, tillade ham ikke at
vaage særdeles nøie over deres Opdragelse.
Ehrenschild-Biermann er en født Elsasser. Han var
længe Sekretær hos Chevalier de Terlon og fandt siden Leilighed til at blive godt ansat i Danmark. Hans Dygtighed
udenlandske Sager er ikke stor; men hvor det gjælder om at
chikanere, er han dygtig. Det synes, at Wiebe og han let
for Penge vilde gjøre, hvad man forlangte af dem.
Knuth er Kongens sande Yndling. Han er en Tydsker
fra Meklenborg og kom for meer end 20 Aar siden meget ung
til Hoffet, hvor han er bleven opdragen som Page hos Kongen
af Danmark. For Tiden, er han første Kammerherre; men det

*) Michael Wibe.
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er langtfra, at dette Embede forholdsviis er saa væsenligt i Dan
mark som i Frankrig. Knuths største Fortjeneste er, at drikke
godt. Dog er han i meget stor Yndest. Wiebe, Ehren
schild og Skatmesteren Brandt1) danne tilligemed ham et
Slags Camarilla (»cabale«)- Ved Hjælp af ham uddele de Naadesbeviisninger, til hvem de ville. Knuths Herkomst kunde maaskee give ham nogen Tilbøielighed for Huset Østerrig. Men
hvis man trængte til ham, vilde, som det synes, en Foræring
let bringe ham til at tage hvilket Parti man ønskede. De Fø
lelser, som han for Tiden seer, at Kongen nærer i denne Hen
seende, nøde ham til at lægge Skjul paa sine egne. Skjøndt
han har Deel i Statssagerne, skeer dette dog hemmeligt, og han
lader, som om han ikke blander sig deri. Han har ikke Sæde
i Geheimeraadet; det have kun de fem, hvorom jeg har talt.
Der ere flere Geheimeraader, som kun tage Sæde i Konseillet,
naar de blive kaldte dertil, hvilket sjældent skeer.
Kongen af Danmark har for Tiden en staaende Hær af
20,000 Mand Fodfolk, 5 til 6000 Mand Rytteri paa Øerne, i
Jylland og Holsteen. Disse Tropper bestaae af Tydskere, kun
faa indfødte Danske tage Tjeneste. I Norge er der omtrent
16,000 Fodfolk, Rytteri og Dragoner. Soldaterne ere indfødte,
Officererne, som kommandere dem, derimod Tydskere. Nogle
Franske ere ogsaa ansatte der. Troppernes Underhold i Norge
koster Kongen af Danmark Intet i Fredstid. Ethvert Distrikt
er forpligtet til at underholde et vist Antal Soldater efter dets
Udstrækning. I Krigstid lade de sig nøie med Lidet og ud
holde taalmodigen alle Slags Strabadser. De ere lydige mod
deres Officerer, og man seer dem sjældent vige. De desertere
aldrig. Hver Maaned samles de paa visse Steder for at øves
og vende derpaa hjem lor at passe deres Jorders Drift.
Man lod før Stilstanden sluttedes (»auant la tréve«) et Regi
ment Norske komme til Danmark. Da der ingen Leilighed har
været til at prøve dem, er det vanskeligt at have nogen Mening
om, hvad de vilde due til udenfor deres Land.
Kongen af Danmarks Tropper ere vel disciplinerede og vel
klædte. Rytteriet har gode Heste. Kongen har gode Officerer.

’) Peter Brandt, Overrentemester.
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Arsenalet i Kjøbenhavn er fuldt af alle Slags Vaaben, som man
der bevarer i en meget god Stand. Man regner, at der er
4000 Kanoner deels af Malm deels af Jern.
Den Iver, som Grev de Rove viser for Alt, hvad der angaaer Frankrigs Interesser, tjener kun til at befæste hans Yndest
hos Kongen af Danmark, hvilken Fyrste i Alting viser, at han
søger at være Deres Majestæt til Behag. Han har en stor
Tillid til Grev de Roye.
Kongen af Danmarks Stridskræfter tilsøes ere store. Han
har 60 Krigsskibe i Kjøbenhavns Havn. Det største har 90
Kanoner; der er flere end 30, som have fra 80 til 50 Kano
ner; af de øvrige have de mindste 18 til 20 Kanoner. Kongen
af Danmark faaer gode Matroser fra Norge ; men han har ikke
nok til Flaadens Bemanding. Han er derfor nødt til at hverve
i Hamborg, naar han vil ruste sig. Da han giver dem høiere
Sold og bedre Kost end de sædvanlig faaer, kan han bestandig
faae saa mange, som han vil have. Flaadens Officerer ere
dygtige. Norge forskaffer ham Master, og skjøndt Egen der
ikke er saa hyppig som Fyrren, saa kommer der dog saa me
get derfra, som der behøves til Flaadens Bygning. De hyppige
Sandbanker og Grunde ved Øerne i Østersøen gjøre det nød
vendigt, at bygge Skibene fladbundede. De største stikke ikke
dybere end 22 Fod. Man forstaaer at bygge meget gode Skibe
i Kjøbenhavn. Den sidste, man har bygget, er en ligesaa god
Seiler som en let Fregat, skjøndt den har 92 Kanoner. Til
Model for den har man taget et af Skibene i den FIaade, som
Deres Majestæt for to Aar siden sendte til Kjøbenhavn. Kjø
benhavn er den bedste Havn i Danmark; Aalborg i Jylland har
en ganske god Havn; Antallet af de norske Havne lader sig
ikke angive.
Kongen af Danmarks Indkomster kunne beløbe sig til 10
Millioner. I Folkets Skatter skeer der hyppige Forandringer, idet
Kongen snart forhøier, snart formindsker dem. De fremmede
Skibes Fart paa Østersøen betinger Sundtoldindtægternes Stigen
og Falden. Disse Indtægter ere ikke forpagtede; Oppebørselen
besørges ved regnskabspligtige Embedsmænd. Indtægterne kunne
anslaaes til omtrent 150,000 Daler.
Norge indbringer Kongen 500,000 Rdlr. Man haaber, at
Sølvminerne om kort Tid ville gjøre Indtægterne mere betyde-
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lige. Disse Miner havde bestandig været slet bestyrede; Kon
gen kunde næppe udbringe de Summer deraf, som deres Drift
kostede. En Sachser1) har nu godtgjort for ham, at man indtil
nu har spildt Halvdelen af det, som man med langt ringere
Bekostning kunde udbringe deraf. Han har nu overtaget Mi
nernes Drift, og Kongen har, da han i Aar besøgte Minerne,
været tilfreds med de Prøver, Sachseren har ladet ham see.
Kongen af Danmark har ingen »place reuestue«. Slottet
Kronborg ved Indløbet til Sundet er omgivet af 4 smaa
»bastions reuestus«, som ikke kunne tjene til noget ordentligt
Forsvar.
Det synes, at man kan være rolig med Hensyn til Alliancen
med Danmark; Kongen vil gjøre Alt for at bevare Forbundet
med Deres Majestæt, og kan erklærer, at han ved alle Ledig
heder, som frembyde sig, vil søge at være Deres Majestæt til
Behag.

Jeg vilde ogsaa gjerne meddele Deres Majestæt Noget om
Forholdene ved det svenske Hof, hvorhen jeg begav mig fra
Kjøbenhavn, men hvor jeg kun opholdt mig den korte Tid af
12 Dage.
Jeg bemærkede let af den gode Modtagelse, jeg fik, at
Ministrene og de meest indflydelsesrige Mænd ved dette Hof
med Glæde vilde fornye Forbundet med Deres Majestæt.
Hofmarskalk Steenbock2) forestillede mig to Dage efter min
Ankomst for Kongen af Sverrig. Kongen modtog mig paa en
meget forbindtlig Maade og gjorde mig paa Tydsk flere Spørgsmaal om, hvor længe jeg havde opholdt mig i Kjøbenhavn og
hvorhen jeg vilde begive mig, naar jeg forlod Sverrig.
Kongen af Sverrig er 30 Aar gammel; han er lille af
Væxt og begynder at blive før. Han har smaa Øine, brune og
krøllede Haar, et rundt Ansigt, en Ørnenæse, en lille Mund og
en mere brunlig Hudfarve end de Svenske almindelig have. Han
halter af et Beenbrud, som er blevet slet læget. Han synes
at blive forlegen, naar han seer Fremmede, og kan ikke lade
være at rødme. Han elsker Legemsbevægelser og Krigen.
1) Henr. Schlanbusch fra Clausthal i Hannover.
Johan Gabriel Stenbock.
Danske Samlinger.

2den Række. IV
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Det synes, at denne sidste Lidenskab er bleven formindsket
ved den Flid, som ban gjør sig for at inddrage Krongodset,
som han paastaaer hans Forgjængere ikke have væset beretti
gede til at afhænde fra Kronen. Disse Reduktioner have øde
lagt Sverrigs store Herrer, hvis betydeligste Eiendomme bestode
i disse Godser. De, der førte et glimrende Huus i Stokholm,
ere bievne nødte til at trække sig tilbage paa Landet og leve
der af de ringe Midler, som de have beholdt. Hoffet er for
Tiden meget lille. Jeg er bleven forbauset ved at børe dem,
der udgjøre det, beklage sig saa høirøstet og uforbeholdent
over disse Reduktioner.
De reducerede Godser ere bievne givne til Officerer og
Soldater, som skulle nyde Indtægterne deraf, indtil de have faaet
deres Tilgodehavende betalt. Da de kun tænke paa at drage
den størst mulige Fordeel af disse Godser, forringe de i den
Grad deres Værdi, at Reduktionerne om kort Tid ikke ville
være Kongen af Sverrig til nogen Nytte.
Denne Fyrste skyer ethvert Slags Udgifter. Han er ikke
istand til at hengive sig til meer end een Ting ad Gangen.
Bestræbelsen efter at samle Penge behersker ham nu udeluk
kende. Han er vredladen og bliver let hidsig.
Jeg kunde ikke hilse paa Dronningen af Sverrig, hun
var sin Nedkomst nær og modtog ingen Besøg. Man siger, at
denne Prindsesse har megen Aand og er meget elsket af Kon
gen sin Ægtemage. Hun har vundet sine Undersaatters Kjærlighed ved sin Velgjørenhed. Hun understøtter hemmeligen af
sine Indtægter dem, der ere bievne værst mishandlede ved Re
duktionerne. Hun har ingen Indflydelse paa Statssagerne.
Enkedronningen og hun leve ikke meget godt sammen.
Enkedronningen har kun liden Aand; hun er hurtig
til at handle og vanskelig at omgaaes. Dog har hun et beha
geligt Væsen og Blidhed i sit Ansigts Udtryk. Hun er lille af
Væxt. Hun beskjæftiger sig med Spil og Bygninger og blander
sig nu ikke mere i Noget, ja bryder sig ikke engang 6m at
have Deel i Statssagerne.
Grev Steenbock er Hofmarskalk og Senator. Han er
for Tiden næsten den eneste, som besidder Formue. Han havde
kun lidet Jordegods, hvorfor Reduktionerne ikke have været ham
skadelige. Han staaer sig godt hos Kongen og holder sig i
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hans Gunst ved den Htnrsholderiskhed, som han anvender i
Bestyrelsen af Kongens Hofstat. Han er stolt. Han sætter en
Ære i at føre et stort Huus. Han besidder Hoved:og et sundt
Omdømme. Grev Bent Oxenstierne og han staae paa en slet
Fod. Grev Steenbock sagde mig, at han var bleven uenig med
Oxenstierne i Anledning af Bruddet paa den franske Alliance,
og at Deres Majestæt var bekjendt med hvad der ved den Leilighed var foregaaet. Han haabede før sin Død at see dette
Forbund fornyet, og alle de, der elskede Sverrigs Vel, sagde
han, nærede det samme Ønske, og at Oxenstierne selv gjerne
ønskede at kunne trække sig paa en hæderlig Maade ud af den
Alliance, hvori han har bragt Sverrig med Keiseren; at han
(Oxenstierne) godt indsaae, al dette Forbund var ufordeelagtigt
for Sverrig, og kun lod sig tilbageholde ved det latterlige Hen
syn at gjøre det første Skridt. Ingen Svensk, bemærkede han
fremdeles, saae uden Smerte den Fordeel, som Danmark høstede
af Forbundet med Deres Majestæt; De havde sendt Kongen af
Danmark Krigsskibe, saasnart han havde det ringeste Behov for
dem; De havde sendt ham Grev de Roye og meget dygtige
Officerer, medens Sverrig ikke havde Nogen, som det kunde
betroe Anførselen over dets Hære.
Hver Gang jeg har seet Grev Steenbock, har han bestandig
talt til mig om den Beundring, han nærede for Deres Majestæts
store Egenskaber; den Maade, hvorpaa De styrede Deres Rige;
den høie Hæder, hvortil De havde hævet Frankrig; Deres Magt
til Lands og til Vands; den Omsorg, De drog for dens Forøgelse;
Deres Skjønsomhed i at belønne Enhver efter Fortjeneste, og
at han vilde sætte den høieste Priis paa at være kjendt af Deres
Majestæt. Han sagde mig en Dag, at han havde i Sinde at
kjøbe et Gods i Languedoc, hvorfra ban stammer gjennem sin
Moder, der var af Huset de la Guardie, at forlade Sverrig og
nedsætte sig i Frankrig. Han talte som han tænkte; men jeg
veed ikke, om han ogsaa vil udføre denne Plan. Han holder
af Selskab, og dette er kun lidet i Stokholm paa Grund af Re
duktionerne. Den Ensomhed, hvori han befinder sig, bringer
ham undertiden til at tænke paa Ting, som han maaskee ikke
vil udføre.
Jeg troer at have bemærket, al det er sandt, hvad han
fortalte mig om Grev Oxenstiernes Tilbøielighed for, at Sverrig
12*
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fornyede Forbundet med Deres Majestæt, paa Grund af den
Umage, som Oxenstierne gjorde sig for at opdage, om jeg
havde nogen Befaling fra Deres Majestæt i denne Henseende,
og den Spænding, hvormed han syntes at vente paa, om jeg
vilde besøge ham, samt endelig den Iver, han viste med at
ile til Kongen, for at underrette denne om, at jeg havde været
hos ham, saasnart jeg havde aflagt ham mil første Besøg. Den
følgende Dag gjengjældte han mit Besøg, og gjorde et Gjæstebud for mig Dagen før min Afreise.
Grev Oxenstierne1) udfører en Storkantslers Forretnin
ger uden at have Tittelen, da dette Embede er ophævet. Det
vedkommer de udenlandske Sager, og, da ingen Andre end
han blander sig heri, er det ogsaa ham alene, der har bevæ
get Kongen af Sverrig til at slutte Forbundet med Keiseren.
Det var en personlig Forbittrelse, der bragte ham til denne
Forandring. De, der kjende ham, sige, at hans Harme kommer
deraf, at man aldrig har villet troe i Frankrig, at han var en
Mand af Aand, i hvor meget han saa har anstrængt sig for at
synes saa.
Den Mængde Bygninger, som han begynder, naar Lunet
kommer over ham, uden altid at tage Fornuften paa Raad med,
og andre uhensigtsmæssige Udgifter, han gjør, forhindrer ham
i at være rig og tyde paa nogen Forstyrrelse i hans Hoved.
Han har ikke lidt ved Reduktionerne, da han ingen Godser
havde. Han taler ganske forstandigt, men i en slæbende Tone,
saa at de, der høre ham, falde i Søvn derved. Han synes at have
videnskabelig Dannelse (»de la science«), men han røber Pe
danteri i den Maade, hvorpaa han fremsætter, hvad han veed.
Han erklærede mig, at det vilde have været ham behageligt,
om jeg havde havt nogen Befaling fra Deres Majestæt til ham.
Hans Kone2) er interesseret og hun behersker ham.
Hr. Lindeschult3) er Hofkantsler. Han nyder for Øje
blikket igjen Kredit hos Kongen. Ved sine Fjenders Bestræ
belser var han falden i Unaade under Paaskud af, at han var
Frankrigs Interesser altfor hengiven. Hans forrige Hengivenhed
er ikke formindsket, men han vover efter sin Unaade ikke mere
x) Grev Bengt Oxenstjerna.
*) Magdalena Stenbock.
8) Grev Erik Lindemann Lindskold.
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at tale saa dristigt. Det er en Mand af Aand, videnskabelig Dan
nelse og Forretningsdygtighed. Han synes ligefrem og oprig
tig i sin Handlemaade, og det vilde være behageligt at under
handle med ham.
De, der beskjæftige sig med Reduktionerne, ere for Tiden
de, der staae høist i Kongens Gunst Den, der synes at være
Kongens Yndling, er en Adelsmand fra Lifland ved Navn Asferd1). Han kommanderer et Garderegiment; han er interesseret
og ikke rig. Det er vanskeligt, at holde sig længe i Kongen
af Sverrigs Yndest.
Huset de la Gardie har mistet sin Anseelse. Grev Mag
nus de la Gardie, Sverrigs Drost eller Vicekonge, er nødt til
at leve paa Landet paa de Godser, som Reduktionskollegiet har
ladet ham beholde. Han kommer meget sjælden til Stokholm.
Kongen lader ham endnu undertiden kalde, naar vanskelige
Sager forekomme. Han er erkjendt for en Mand af sjælden
Fortjeneste, der har viist Sverrig store Tjenester. Man siger,
at Alderen og den Tid, hvori han har været fjærnet fra Forret
ningerne, have formindsket hans Dygtighed.
Grev Gustav de la Gardie, Drostens Søn, er Senator.
Han har ingen anden Indflydelse end den, som hans Embede
som Præsident for Stokholms Parlament, > parlament de Stokholm«*), giver ham. Han gaaer for at have megen Aand og
for at være den kundskabsrigeste af Senatorerne. Han bekla
ger sig offentlig over den (Jret, som Reduktionssystemet har
tilføiet hans Fader og hans Huus.
Kongen af Sverrigs Tropper koste ham Intet i Fredstid.
Det er Bønder, som er forpligtede til at tjene mod at fritages
for Skatter. Den staaende Hær beløber sig for Øieblikket til
55,000 Mand, men man vilde ikke have Penge til at gjøre dem
marschfærdige, naar det behøvedes. 1 Tydskland har Sverrig
6000 Mand Tydskere, nemlig 5400 Fodfolk, 400 Dragoner og
200 Ryttere.
De have 20 Krigsskibe i Karlskrone. Svenskerne ere ikke
stærke tilsøes; de mangle gode Officerer og gode Matroser.
Kongens Indkomster overgaae ikke 5 Millioner. Kobber
minerne indbringe 150,000 Daler, Sølvminerne 100,000 Livres.
Jakob Johan Hastfehr.

2) Svea Hofret.
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4.
Grev de Cheverny’s Sendelse til Kjøbenhavn 1685—86.

Hr. Cheverny1) sendtes i Aarene 1685—86 som Gesandt
til Kjøbenhavn. (Hans Instrux er dateret 13. Januar 1685).
Formaalet for hans Underhandlinger var mest af negativ Art.
Han skulde tilkjendegive, at, da Kongen af Frankrig havde
sikkret Freden ved Stilstanden med det tydske Rige, kunde han
ikke ansee sig forpligtet til at betale Kongen af Danmark større
Subsidier end 200,000 Rdlr. om Aaret, som vare lovede for
Fredstid; at Forpligtelser, der vare indgaaede ved Traktaten af
15. Marts 1682, som Martangis sluttede, (den af 2. Febr. 16^2
var ikke bleven ratificeret), og den, som Villars sluttede 6- No
vember 1683, kunde nu ikke ansees gjældende. Rigtignok
havde Kongen af Frankrig ved sidstnævnte Traktat i to hem
melige Artikler lovet ham overordentlige Subsidier (800,000
Rdlr.) for det Tilfælde, at Krig opstod i Anledning .af lians
Pengefordringer paa adskillige Stater i Nedersaxen og de Ret
tigheder, som Traktaten til Rendsborg 1675, hjemlede ham.
Men dette maatte da. ku^forstaass, som anvendeligt, hvis Kon
gen; af Danmark, sely; blev,:angrehet/ paa Qrund
disse Trak
tater. Nu,. da. aRe Forhold vare bievne omdannede ypd den
indgaaede Stilstand, kunde Kongen , af Frankrig kup paatage sig
Garanti for den, Besiddelsesstand, hvori enhver Fyrste befandt
sig før 1. August 1681. Hvad Hertugen af Gottorp angik, da
kunde Kongen af Frankrig slet ikke længer love Kongen af
Danmark nogen Hjælp imod ham; det højeste* han kunde love,
var ikke at blande sig i Striden, uagtet Hertugen af Gottorp
paa Grund af den indgaaede Garanti havde Ret til at forlange
hans Hjælp. Cheverny skulde derimod raade Kongen af Dan
mark til at slutte Forlig med Hertugen. Men ban maatte i hele
denne Sag >vel veie sine Ord og vogte sig for at støde. Han
skulde tale i sit eget Navn og ikke som efter Befaling fra Kon
gen. Paa dennes Vegne skulde han derimod udhæve, hvor-

*) De samtidige danske Aviser kalde ham de Chiverny, Bockenhoffers
Maanedlige Relationer, 1686, Marts, November; saaledes ogsaa C. Molbech i N. hist. Tidsskr. J. S. 495, An in. 15.
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ledes de franske Gesandter paa Rigsdagen i Regensborg
havde understøttet Kongen af Danmarks Sag mod Hertugen
af G o ttorp.
Chevérny skulde søge at bevæge Kongen af Danmark til
at gjøre Forestillinger imod, at de brunsvigske Fyrster og Kur
fyrsten af Brandenborg lagde deres Tropper i Kvarteer i Nabo
landene, hvorved de bleve istand til at holde en betydelig
Troppestyrke paa Benene. Kongen af Frankrig vil selv ikke
gjerne gjøre Kurfyrsten af Brandenborg denne ubehagelige
Forestilling.
Chevérny skulde gjøré sig bekjendt med de tidligere For
handlinger mellem de nordiske Hoffer og Frankrig ligesiden 1630;
han vilde deraf see den bestandige Skinsyge, der havde hersket
mellem de to nordiske Kroner; at Frankrig bestandig har havt
nøie Alliancer med Sverrig, og at dette sidste Rige altid, saavidt det stod i dets Magt, havde søgt at hindre Forbund mel
lem Frankrig og Danmark; at Hollænderne bestandig havde
benyttet sig af Krigene mellem de to nordiske Kronet til al
udvide deres Handelsrettigheder, navnlig med Danmark ved
Traktaterne af 1646 og 1656, hvorved Sundtolden var bleven
saa betydelig nedsat for dem; med Sverrig ved Traktaten til
Elbingen, hvorved Hollænderne næsten havde faaet samme Ret
tigheder i Sverrig som indfødte Svenske.
*
Ved Freden i Lund og det der sluttede Forbund^ som be
kræftedes ved Ægteskab, havde begge de nordiske Kroner trængt
stærkt påa Kongen af Frankrigs Gesandt om at slutte en Trippelalliance mellem Frankrig, Danmark og Sverrig, der kunde blive
frygtelig for Tydskland. Men Kongen saae, at den egentlige
Hensigt kun var at frigjøre sig for de indgangne Forpligtelser
med Hollænderne, og da det iøvrigt ikke stemmede med hans
Interesse at blande sig i disse Sager, indlod han sig ikke derpaa. Dette har ogsaa siden været Hovedgjenstanden for den
danske og svenske Gesandts senere Underhandlinger med Hans
Majestæt. Men da Kongen af Sverrig paa samme Tid glemte
alle de Forpligtelser, han skyldte Frankrig, fordi Hans Maje
stæt med saa megen Fasthed* havde understøttet ham i sidste
Krig og tvunget Sverrigs Fjender til at tilbagegive alle de gjorte
Erobringer, og endog sluttede sig til et Parti, der var Frank
rigs Interesser fjendtlig: saa havde Hs. Majestæt besluttet ikke
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at stole paa Sverrigs skuffende Forslag og indgaaet de oven
nævnte Traktater af 1682 og 1683 med Danmark.
Han skulde skaffe sig Kundskab om, hvorvidt Danmark
var tilbøielig til et Forbund med det brunsvigske Huus og Kur
fyrsten af Brandenborg, eller naar dette ikke lod sig gjøre, da
med Sverrig.

1 Breve fra Juli og August 1685 bemærker Cheverny:
Koqgen af Danmark formaaer ved egne Kræfter kun lidet, da
Finantserne ere i en jammerlig Forfatning, Tropperne vel gode,
men slet betalte, og hans Rige lige meget udsat for Angreb
fra Tydskland og Sverrig. Derfor ønsker man her ivrigen en
nøie Forbindelse med det brunsvigske Huus og Kurfyrsten af
Brandenborg, hvilket kun kan skee ved Hjælp af Deres Majestæt.
Kongen har 18,000 Fodtropper paa Benene, 4000 Ryttere
og 1000 Dragoner; da de blive slet betalte, begaae Officererne
mange Uregelmæssigheder, hvilket Grev de Roye søger at af
hjælpe. Da Kongen maa holde en betydelig Garnison i Kjøbenhavn, som er slet befæstet, og i Rendsborg og Gluckstad,
der heller ikke befinde sig i god Stand, vil han ikke kunne
stille et synderligt stort Troppekorps i Marken; men i Forbin
delse med det brunsvigske Huus og Kurfyrsten af Brandenborg
vil hans Hjælp være vigtig. Af Sverrig er intet at frygte, da
Danmark har Overvægten tilsøes, og Sverrig mangler Penge.
Hoffet her er ganske stemt for et Forbund med det bruns
vigske Huus, i Haab om derved at beholde Hertugen af Gottorps
Lande og af Had til Sverrig; men, da de brunsvigske Fyrster
gjøre overdrevne Fordringer og man har fattet Mistanke til
Kurfyrsten af Brandenborg formedelst hans Forbund med Hol
lænderne, kunde det maaskee være, at man bekvemmede sig
til et Forbund med Sverrig. Alle disse Fyrster ere overhoved
ikke istand til at staae paa deres egne Been, og det vil altid
beroe paa Deres Majestæt at have et stort Parti, som kan mod
sætte sig det østerrigske Huses Planer.
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Noget efter lod Ludvig den 14. Cbeverny imidlertid vide,
at skjøndt han stod i Underhandling med det brunsvigske Huus,
saa var det dog, under Europas nuværende rolige Forhold, ikke
hans Hensigt at indlade sig i Forbund, der kunde paadrage
ham Forpligtelser af høie Subsidier.

Cheverny til Ludvig den 14. Kjøbebhavn, d. 23. April 1686.
Kantsleren (Ahleféld) har langt større Fortjenester end Indfly
delse; al Magten er hos det Parti, som understøttes tf en
tydsk Yndling (Knuth), og Partiet selv bestaaer af lutter Tyd
skere, med Undtagelse af Wiebe, der er indfødt, men alligevel
slutter sig ganske til dem. Jeg har derfor fornemmelig hen
vendt mig til disse Herrer; thi Reventlow og Gyldenløve have
ikke større Deel i Sagernes Styrelse, end hine for Skams Skyld
lade dem have. Kongens Gunst er deelt mellem Knuth, der
holder de andre ved Magten uden selv at ville blande sig i
Sagerne og opdynger store Midler, og Vicekantsleren Hr.
Wiebe, der styrer Sagerne. Han er meget fiin og kun lidet
meddelsom; da jeg derfor, hvef Gang jeg traf ham, fandt ham
saa ivrig med at forsikkre mig, at han var fransksindet, troede
jeg, at den Ting dog lod sig drage i Tvivl, og for at komme
til Vished sonderede jeg Hr. Ehrenschild, en anden af de Herrer,
der for Tiden ere i Gunst. Som Deres Majestæt veed, er han
bleven dannet i to franske Ambassadørers Huse, er en stor
Elsker af Vanskeligheder og lange Taler. Under disse hans
Taler opdagede jeg, at disse Herrer nødigen ville skille sig fra
Kurfyrsten af Brandenborgs Interesser i det Tilfælde, at han
unddrog sig fra sin Alliance med Deres Majestæt. Ja det er
endog forekommet mig i de hyppige Samtaler, som jeg har
havt med den unge Ehrepschild, der er Ceremonimester og
ikke stikker meget dybt, at Frankrigs Fordele ikke betragtedes
med gode Øine af »Kabalen« (la cabale), hvoraf hans Svoger,
som er Overskatmester1), endnu er en af de fornemste Støtter.

*) P. Brandt.
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Saavel af disse Samtaler, som af disse Herrers Opførsel mod
de franske Officerer og selv mod Generalen (de Roye?), hvem
de foraarsage de største og meest uforskyldte Fortrædeligheder,
troer jeg man kan drage meget sikkre Slutninger til deres
Stemning mod Frankrig. Men jeg anseer det, efter Alt hvad
jeg har bemærket, for endnu vissere, at Deres Majestæt altid
vil være istand til at bøie disse Herrers Hjærter ved visse
Midler.
Cheverny til Ludvig den 14. Kjøbenhavn, den 14. Mai 1686.
Kantslerens Sygdom lader kun ringe Haab om Helbredelse.
Kongen bar besøgt ham og har været alene hos ham i to
Tim^r. Dronningen har ligeledes været der og har havt en
Konferentse med ham, der varede i 3 Timer. Skjøndt Dron
ningen kun har ringe Indflydelse, frygte Favoritministrene hende
dog, fordi de vide, at hun nærer stor Foragt for dem, og at
hun let kunde gjenvinde Kongens Hjærte, naar hun vilde vise
sig en Smule eltergivende imod ham. De fjærne derfor nu
alle, som de vide ikke ere i deres Interesse, af Frygt for at
Nogen efter Kantslerens Død skal være dristig uok til at gjøre
Kongen opmærksom paa Forskjelløn mellem hiins og deres
Regjering. De^t synes endog, at de frygte Griffenfelds Tik
bagekomst. Vist er det, at Kongen, som siden Kantslerens
Sygdom ikke fandt nogen Støtte og Raadgiver i de vanskelige
Sager, ikke har kunnet afholde sig fra at sige: »hvis Griffenfeld
var her, skulde det ikke være som det er.«
Da imidlertid de, som Ministrene frygte, ere anseelige ved
deres Fødsel, Embeder og endnu mere ved den Adgang, som
de have til Kongen, saa fjærner man dem under Paaskud af at
behøve deres Tjeneste. Blandt dette Tal er Goeux1) og Gersdorff. Den Første, der er Geheimeraad, gaaer til Wien uden
nogen Charakteer; de, der have disse Poster, ville jellers ikke
nøies med ringere Tittel end Ambassadør; men han har sagt
mig, at ban i Tilfælde af Vanskelighed havde Breve, som gave
ham denne Tittel. Han er en fortrolig Ven af Kantsleren, og
skjøndt dette er den fornemste Grund til hans Fjærnelse, saa
kan jeg dog ikke troe, at man sender en Mand af en saadan

*) Marcus Giøe.
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Betydenhed som ham til Wien uden at ville knytte en eller
anden Forbindelse med dette Hof. Gersdorff er Over-Ceremonimester, og en nøie Ven af Kantsleren og Gyldenløve; men
Ehrenschild fjærner ham, for at hans egen Søn, der er Cere
monimester, kan faae Gersdorfis Embede. Man sender ham til
England, og Hr. Lauths1), som han skal afløse, skal gaae til
Holland. Dette troer jeg ogsaa man maa tillægge nogen Be
tydning; thi det synes, at man her gjerne vil, at de to Lauths,
som ere Brødre, befinde sig paa samme Tid ved Hofferne i
Holland og Berlin, som Kurfyrsten i Sommer gjør en Reise til
Cleve (for at tale med Prindsen af Oranien). Jeg bemærker
hver Bag, at,: hvor megen Grund man end har til Misfornøielse
med Kurfyrsten af Brandenborg, saa vedligeholder man dog en
nøie Forbindelse med ham. Craug2), som er i Holland, skal
gaae til Sverrig. Ja man taler endog om, at det gjerne kunde
hænde sig, at man tilbagekaldte Meier krone (fra Paris), der
staaer sig meget godt med Wiebe. Hvis dette virkelig er saaledes, lader det til, at det skeer for at fjærne endnu to andre
Mænd. Den ene af disse er Hr. Schei3), en brav Mand af
den gamle Adel, hvem man allerede bar givet et lille Amt i
Jylland, hvor han skal opholde sig. Den anden er Baron
Juel, en Mand, der nyder stor Anseelse baade paa Grund af
sin Fødsel og de høie Embeder, han har beklædt, og sin Plads
som Minister^ hvori han hidtil har holdt , sig tiltrods for de
Andre, skjøndt uden Indflydelse.

Ludvig d. 14. til Cheverny, Versailles, den 20. Juni 1686.
Jeg sender dem en Memoire4), som Grev UlfeId har indgi
vet til mig, og da han trøér at skylde mine bona officia den
Frihed, som hans Moder Grevinde Uifeld for Tiden nyder,

*) Lenthe.
*) Frederik Krag.
•) Mogens Skeel blev 1686 Stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift og Amt
mand over Havreballegaards og Stiernholms Amter.
4) Denne findes ikke i Archivet, A.
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vilde det ogsaa være mig kjært, at De benyttede Dem af de
Leiligheder, som kunne frembyde sig til at udvirke hans Til
bagekomst, forudsat at De kan gjore det paa en saadan Maade,
at det ikke bliver til Byrde for Kongen af Danmark og at det
ikke paadrager mig lignende Anmodninger fra hans Side.
Cheverny til Ludvig d. 14. Slesvig, den 14. Juli 1686.
Jeg skal søge at tjene Grev Ulfeld efter Deres Majestæts Ordre
og Hensigt. Men det er at frygte for, at hans Herkomst og
den Rolle, hans Fader har spillet ved dette Hof, vil være en
Hindring for hans Ønske at komme tilbage og at man, hvis
man indrømmer ham Noget, vil gjøre det gjældende for Deres
Majestæt, som jeg har erfaret, at man allerede har gjort med
Hensyn til Grevinde Ulfelds Frihed.
Cheverny til Ludvig d. 14. Slesvig, den 25. Juli 1686.
Først i Gaar erfarede man Kantsleren Ahlefelds Død1). Det er
et Tab for Riget i Almindelighed og for de fremmede Ministre
i Særdeleshed, hvilke imidlertid næsten ere de eneste, som
beklage hans Død. Hans Fortjenester have ved dette Hof —
som Tilfældet ogsaa pleier at være ved alle andre — erhvervet
ham megen Agtelse, men endnu mere Misundelse og kun lidet
Venskab. Hans Plads er endnu ikke besat og vil maaskee slet
ikke blive det. Der er megen Sandsynlighed for, at al Magten
vil blive hos Wiebe og Ehrenschild, og det ydre Skin
deraf hos Gyldenløve og Reventlow. Man har imidlertid dog
sendt Bud efter Baron Juel. Da jeg har gjort mig Umage for
at staae paa en god Fod baade med Venner og Fjender, anseer
jeg det ikke for umuligt at drage selv dem ind i Deres Maje
stæts Interesser, som ere de største Modstandere deraf. Dette
slutter jeg af det Raad, som Ehrenschild har givet mig, at
skrive til Deres Majestæt, at det vilde være godt at menagere
Ministrene ved det brandenborgske og brunsvigske Hof, nem
lig Fuchs i Berlin og PI aten i Hannover. Da Sidstnævntes
Søn ikkun har et Kompagni Infanteri blandt de spanske Trop
per i Flandern, vilde han gjerne modtage noget Bedre i Frank
rig. Dette er Wiebes saavelsom Ehrenschilds Mening. De
have sagt mig ganske aabenbjærtig, at, da Deres Majestæt har

') Grev Ahiefeldt døde 17. Juli (□. St.)
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anvendt denne Maxime ved flere Hoffer, maatte De vel vide,
hvor nødvendig dens Prug er. Jeg tvivler ikke om, at de jo
gjerne vilde have den anvendt paa sig selv.
Ehrenschild har ogsaa erklæret mig, at det var hans Me
ning, at Deres Majestæt burde simulere med Kurfyrsten af
Brandenborg, indtil man saae, hvad Frugten blev af hans Reise
til Cleve; thi hvis han ikke finder sig tilfreds med Prindsen af
Oranien, vil han kaste sig i Armene paa Deres Majesæt; og
hvis han opnaaer hvad han ønsker, vil han tage mindre Hen
syn til Prindsen og vende tilbage til sin gamle Vane, at indlade
sig med alle Hoffer uden bestemt at erklære sig, og hvis Deres
Majestæt imidlertid slutter Traktaten med det brunsvigske Huus,
vil Kurfyrsten imbd sin Villie blive nødt til at holde sit For
bund med Deres Majestæt. — Dette Ræsonnement er fuld
kommen rigtigt, men det kommer fra en Mand, der er overbeviist om, at en Konge af Danmark aldrig bør skille sine In
teresser fra Brandenborgs. Han sagde mig ogsaa, at Kurfyrsten
havde et sandt Venskab for Kongen og ved sin Reise til Cleve
endog anbefalet sine Stater til Kongens Beskyttelse, og Kongen
har anmodet Kurfyrsten om at virke for Ratifikationen af den
Handelstraktat, som Baron Juel har sluttet.
Cheverny til Ludvig 14. Kjøbenhavn, den 3. Dec. 1686.
Hoffet her beskjæftiger sig udelukkende med den Plan, som Sverrig
har, at sende 10,000 Md. til Tydskland, hvorom paalidelig Under
retning er kommen hertil, og man venter med Utaalmodighed
paa, hvad Beslutning Deres Majestæt vil tage for at hindre
vore Naboers onde Hensigter. Herom tale Ministrene ofte med
mig. Wiebe forsikkrede mig for to Dage siden, at det gjorde
ham oprigtig ondt, at man havde villet faae Deres Majestæt til at
troe, at Kongen af Danmark vilde indgaae en ny Forbindelse
med Østerrig (med at sende Tropper til Ungarn). Dette var
langt fra Kongens Tanke, og han haabede ogsaa, at Deres
Majestæt vilde give ham Prøver paa Deres Venskab under de
Forlegenheder, hvori de følgende Begivenheder kunde bringe
ham. —De meest formaaende Personer her synes for Øieblikket
meget enige. Man troer, at de vil gjøre en meklenborgsk Herre
ved Navn Arenstorf til Anfører for Hæren. Han komman
derede den i den sidste Krig med Sverrig og havde nogle
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slemme Affærer efter Slagene i Skaane. Da han er en Lands
mand af Kongens Yndling Knuth og en nøie Ven af ham, er
han atter kommen i Mode. Jeg bar ogsaa hørt af uinteresse
rede Folk, at han ikke er uden Fortjeneste og Dygtighed,
navnlig hvad Troppernes Detail angaaer. Grev Wedel er
ogsaa bleven foreslaaet, men det forekommer mig, at Arenstorf
har større Indflydelse.

5.
Grer de Chamillys Sendelse til KJøbenhavn 1698—99.

1 en Instruktion af 17. Mai 1698 for François Bou
ton, comte de Ghamilly, brigadier d’infanterie dans les
armées du Roy, der sendtes til Danmark som overordentlig Ge
sandt fornemmelig i Anledning af de holsteengottorpske Stridig
heder, hedder det:
Det synes, at man smigrer sig med, at Kongens Ambassa
dør kommer med Ordre til at afslutte en ny Traktat. Altid
ville disse Ministre underhandle, men de forskjellige Anskuel
ser, som de til samme Tid følge, hindre dem næsten altid i at
fuldføre noget. Deres egne private Interesser bestemme ofte
deres Opførsel, og den Traktat, som Kongen af Danmark slut
tede med Generalstaterne (1696), tillægger man alene Hr. Pies
sens Ønske al modsætte sig og forstyrre Hr. Jessens Bestræ
belser. — Til disse to Ministre synes Kongen af Danmark at
have størst Tillid. Hr. Piessen søger saa meget, som det er
ham muligt, at bringe Kongen til at slutte sig til England og
Generalstaterne. Hr. Jessen derimod bestræber sig paa det
ivrigste for at see en fuldkommen god Forstaaelse gjenoprettet
mellém' Kongen af Frankrig og Danmark. Grev Reventlow,
skinsyg over Piessens Indflydelse, slutter sig til Hr. Jessen, og
Hr. Bo nr ep o s1) har med Nytte betjent sigaf disse to Ministre
for at bringe Hr. Piessens Planer flere Gange til at strande.

x) Chamillys Forgænger.
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Sidstnævnte vil nu søge at forurolige sin Herre med Hensyn til
det Forbund mellem Kongen af Frankrig og Sverrig, hvorom
der underhandles i Stokholm, kongen af Danmark bliver let
skinsyg, naar Sverrig vinder nogen Fordeel; men, hvis Trakta
ten bliver afsluttet, vil det vise sig, at ingen Magt har Grund
til at være skinsyg derover, da den blot sigter til Fredens Ved
ligeholdelse, ligesom Kongen af Frankrig ogsaa gjerne vil indgaae de samme Vilkaar, som nu foreslaaes Sverrig, med en
hver anden Fyrste, som vil bevare Freden1).
Grev Chamilly til Ludvig d. 14. Kjøbenhavn, d. 2. Sep
tember 1699. Da Kongens Tilstand siden i Forgaars Aftes har
forværret sig saaledes, at man troer, han vil ikke kunne leve
længere end to—tre Dage, anseer jeg det for min Pligt, foreløbigen at give en Skildring af Forholdene her ved Hoffet ved
del forestaaende Thronskifte. Igaar Aftes kom der til Kongens
yderlige Svaghed endnu »un devoiement tres violent«, som
varede hele Natten. Efter at den var forbi, lod han kalde sin
Skriftefader, Kronprindsen og Hr. Piessen, som han af alle Mi
nistre har størst Tillid til. Efterat disse havde forladt ham, gav
han Befaling til, at Ministrene skulde holde Konseil i Kronprindsens Værelse, hvilken sidste for første Gang i Fredags fik
Deel i Statsstyrelsen. Jeg gjorde samme Dag Kronprindsen min
Opvartning, og talte med ham om Forholdene mellem Danmark
og Frankrig og Deres Majestæts Bestræbelser for at bevare
Freden i Norden. Jeg havde aldrig før havt Anledning til at
tale med ham om Statssager, og havde ikke troet, at han kunde
yttre sig saa rigtigt og passende derom, som han gjorde. Jeg
kan derfor deels af egen Erfaring deels af Meddelelse fra An
dre, som have Adgang til ham, fremstille ham for Deres Maje
stæt som en Prinds af et sundt Omdømme, middelmaadig Skarp
sindighed og Indbildningskraft; uden at forfalde til Gjærrighed,
vil han have Orden i Finantserne. Han vil gjerne indlade sig
i Detaillen af Sagerne, hvorfra han hidtil ikke er bleven afdragen ved nogen Lidenskab, da han kun har viist Lyst til Jagt
og til Bygninger. Han er noget stiv i sin Mening og holder

*) Etikettestrid og Tvist
Depecher. A.
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ikke af Modsigelse i nogen Ting; han viser sig stolt og tilbage
holdende mod dem, der opvarte ham (»se faisant seruir auec
hauteur«). Han har hidtil viist en uindskrænket Tillid til en
Herre, som horer til hans Omgivelse, ved Navn Holst1). Denne
er en Neveu afReventlow; men dette vil ikke hindre ham i
at understøtte Piesses Parti, hvem han er overordentlig hen
given, fremfor sin Onkels.
Ved denne Forandring ville de forskjellige Interesser komme
i Strid. Den gamle Gyldenløve, som indtager den første
Plads, tænker saa lidet paa at hævde den og fortrænge de Andre,
at Ingen vil gjøre ham den stridig. Grev Reventlow, som
er en brav Mand, men svag og ikke istand til at holde de andre i
Tømme, er agtet af Alle og vil derfor sandsynligviis ligesaalidet
blive angreben som den sidstnævnte. Han har gjort Alt, hvad
han kunde, for at knytte Pless til sig og forsone ham med
de Andre; men det har aldrig villet lykkes ham.
Baron Juel har hidtil ret behændigt holdt sig paa engod
Fod med begge Partier; men i Anledning af et Giftermaal er
han bleven noget uenig med Pless, og dette i Forbindelse med
den ringe Tilbøielighed, som Kronprindsen har for ham, og
Dronningens Afsky for ham vil i Fremtiden kun lade ham be
holde ringe Anseelse.
Hr. Pless, som uden Tvivl vil komme til at spille den
første Rolle, er en streng, bestemt Mand (»»austère, décisif«) selv
ligeoverfor sin Herre, hvis gode Villie han dog havde vundet
ved at tilveiebringe nogen Orden i Finantserne, som før ham
vare overmaade forfaldne og nu ere i en noget mindre slet
Forfatning. Han vil beholde en lignende Indflydelse hos Kron
prindsen baade af denne Grund, og fordi han har havt Deel i
de vigtigste Begivenheder i denne Prindses Liv. Det er ham,
som har bragt hans Ægteskab i Stand med Prindsessen af
Meklenborg, fra hvis Land han selv stammer, og skjøndt dette
Giftermaal var det meest ufordeelagtige, som man her kunde
slutte, og imod hele Geheimeraadets Mening, var det saa be
hageligt for Kronprindsen, der var utaalmodig over at leve i en
Tvang og i en Afhængighed, der var meget stor, at han er

x) Ulrich Adolph Holstein (Greve til Holsteinborg).
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Pless taknemlig derfor, og denne har desuden vidst at faae
ham til at troe, at han længe har arbeidet paa at skaffe kronprindsen Sæde i Konseillet, og at dette kun er slaaet feil ved
Hr. Jessens Indvendinger, hvilke han alle har meddelt Kronprindsen omstændeligt. Saa meget er vist, at det sidste Forsøg,
hvorved Kronprindsen i Fredags fik Sæde i Konseillet, er
Pless’s Værk, som derved har skaffet Kronprindsen hvad han
af Alt i Verden attraaede meest. Deres Majestæt kjender Pless’s
ugunstige Stemning mod vore Sager. Der vil derfor ikke kunne
hændes noget mere uheldigt for vore Sager her, end den store
Gunst, hvortil denne Minister vil stige, der uden Tvivl med
Vold og Magt vil modsætte sig Alt, hvad Deres Majestæt synes at
ønske (qui trauersera surement teste baissée tout ce qui etc).
Hans onde Villie har ikke blot sin Grund i den Hengivenhed,
han altid har næret for vort Modparti, men ogsaa i Fortørnelse
over de Ubehageligheder, han mødte paa sin sidste Ambassade
i Holland efter Freden, hvilke han tilskriver Deres Majestæts
Befalinger og Ambassadører. Han har ogsaa vidst at vinde
Dronningen for sig ved en dernier lieu at underrette hende
om alle Kongens Beslutninger (toutes les dispositions, que
faisait le Roy de Danm.1)) og ved paa samme Tid at gjøre
Hr. Jessen mistænkt hos Dronningen, idet han sagde, at
det var i dennes Hænder, at Kongen havde nedlagt disse
Dispositioner, og han havde stor Uret i ikke at underrette Dron
ningen derom.
Jeg bar gjort denne Artikkel om Pless noget vidtløftig for
at Deres Majestæt kunde see, hvorpaa den Mening støtter sig, at al
Indflydelse vil falde i hans Hænder, siden han foruden sine
Fortjenester har vidst at vinde for sig Dronningen, Kronprind
sen og dennes Ægtefælle, der 'skylder ham sin Stilling, skjøndt
hun i nogen Tid er mindre ivrig for ham og Prindsens Ynd
ling (Holst), der ganske staaer til Pless’s Readighed.
Hans fornemste Modstander er Jessen, og deres Had har
i lang Tid været fuldkommen erklæret. Denne støtter sit Haab
om at holde sig ved Magten for det Første derpaa, at han er
den eneste, der fuldkommen kjender de udenlandske Sager, og
paa sin Forening med Reventlow og Juel. De haabe, at de
’) Testameot? A.
Danske Samlinger

2den Række.

IV.

13

194

ved deres forenede Indflydelse og Fortjenester ville kunne seire.
Dernæst angriber ban ogsaa Pless’s Administration, deels med
Hensyn til Finantserne, deels til Underhandlingerne med frem
mede Magter, og han mener, at have afgjørende Beviser imod
Pless baade i den ene og den anden Henseende. Da Jessen
altid har været mere gunstig imod Deres Majestæts Interesser
end nogen af de Andre, har jeg i lang Tid sørget for at under
rette ham om alle de Intriger, der vare i Gjære imod ham, og da
han fandt, at mine Meddelelser vare sande og mine Raad
uegennyttige, har jeg derved vundet hans Fortrolighed; men
jeg tvivler meget om, at hans ovenanførte Hjælpemidler til at
holde sig, som han har meddeelt mig, ville have den Virkning,
han baaber sig.
For omtrent en Maaned siden søgte Dronningen i Forbin
delse med Prindsen af Wolfenbyttel at finde paa Udveie til at
skaffe Kronprindsen Sæde i Konseillet. De troede, at Pless
var den eneste Kanal, hvorigjennem denne Plan kunde lykkes,
de foresloge ham det, og ban paatog sig Sagen. Saasnart jeg
erfarede det, forestillede jeg Prindsen af Wolfenbyttel, at han der
ved gav Pless, der, som han selv ofte havde sagt mig, var en Fjende
af Deres Majestæt, nye Midler til at forøge sin Anseelse og
skade vore Interesser; og at jeg troede, at man kunde fore
bygge denne Ubehagelighed, ved at lade Kronprindsen forstaae, at
det var Jessen, der var Ophavsmanden til hele Planen og
først havde talt derom, men at han ikke havde følt sig stærk
nok til at sætte den igjennem hos Kongen uden Pless’s Bi
stand, for hvem han ikke havde villet være nævnet. Naar
Prindsen af Wolfenbyttel talte saaledes til Kronprindsen, vilde
dennes Forbindtlighed fornemmelig laide paa Jessen. Prindsen
af Wolfenbyttel syntes om denne Udvei og paatog sig Sagen,
naar jeg kun sikkrede ham for, at Jessen ikke desavouerede
ham. Dette troede jeg dristigen at kunne love, og begav mig
strax til Jessen; men denne overraskede mig overordentlig ved
at bede mig lade ham blive udenfor denne Sag; han havde
Midler nok desuden for at overtyde Kronprindsen om sin Iver;
han vidste meget godt, at dette Forsøg ikke vilde lykkes, og
at man nu ovenikjøbet vilde have, at han skulde bære Skylden
for at det mislykkedes. Den lykkedes imidlertid, som jeg tid
ligere har skrevet. Jeg bemærker alt dette saa udførligt, kun
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for at vise Deres Majestæt, at jeg Intet bar forsømt for at op
retholde et Parti i dette Land, der er gunstigt for Deres Maje
stæts Interesser, og at, hvis det mislykkes, da er det kun ved
de Folks Feil, som havde den største Interesse i at understøtte
mig.
Jeg har alligevel søgt at benytte denne Begivenhed til at
indlægge mig en lille Fortjeneste hos Kronprindsen. Jeg har
nemlig skrevet til Prindsen af Wolfenbyttel og bedet ham om,
naar han lykønsker Kronprindsen i denne Anledning, at omtale
den Fornøielse, som denne Begivenhed foraarsager mig, og sige,
at vi i Fælledsskab have aftalt Midlerne til at sætte Sagen igjennem. Det Samme vil jeg lade Kronprindsen forebringe ved
Dronningen, paa hvem jeg kan gjøre Regning formedelst den
ubegrændsede Godhed, hun har for min Kone, og nogen Tillid
til mig, og Alt dette vil være nødvendigt for at bekjæmpe de
Fordomme, som Pless’s Parti vil forsøge at indgyde Kronprind-,
sen mod Frankrig og mig personlig.
Dronningen er Deres Majestæt saa bekjendt, at jeg kun
vil yttre et Par Ord om hendes nærværende Stilling. Hun har
hidtil været uden Indflydelse, og det syntes, at hun maatte
vente endnu mindre under sin Søn; thi der herskede en stor
Kulde mellem ham og hende, siden han giftede sig imod hen
des Ønske, hvilket efter hendes Sigende gik ud paa at stifte
et dobbelt Ægteskab med Sverrig, hvorved tillige Prindsesse
Sophie, som hun elsker meget, kom i en Stilling« Andre
sige imidlertid, at hun kun tænkte paa sin Niece, Prindsessen
af Hessen. Siden Kongens Sygdom har hun imidlertid fulgt
en bedre Vei og ved Venligbedsyttringer saaledes gjenvundet
Kronprindsens Hjærte, at han ingen Leilighed forsømmer for at
give hende Beviser paa sin Hengivenhed og Ærbødighed.
Hvis dette vedvarer, haaber jeg altid, at bevare mig en Vei
aaben til at bringe Deres Majestæts Hensigter her til en heldig
Udførelse.
Kronprindsessen, Louise af Meklenborg, elsker sin Ægte
fælle lidenskabeligt, og han lever fuldkommen godt med hende;
men det ringe Kjendskab, hun har til alle Forhold, i Forbindelse
med en overdreven Skinsyge, hvormed hun uden Grund plager
Prindsen, gjør det troligt, at hendes Indflydelse hverken vil
vare meget længe eller være synderlig stærk.
13*
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Endnu staaer tilbage at tale til Deres Majestæt om to
andre Geheimeraader, som have Deel i Regjeringen, nemlig
Hr. Moth, der er Præsident for det danske Kancellie, hvilket
foruden de indenlandske Sager ogsaa bestyrer alle Handelssager.
Da han kun holder sig ved Grevinde Samsøes, sin Søsters Ind
flydelse, og ikke har Støtte i nogen fornem Familie, saasom
han var oprindelig kun Chirurg, antager man, at han ikke vil
beholde sit Embede i otte Dage. Den anden er Harboe,
Statssekretær for Krigsvæsenet, som, da han er af en meget
ringe Herkomst, har skaffet sig mange Fjender ved den Hov
mod, hvormed han har behandlet Folk af første Rang her i
Landet og som stode sig bedst hos Kronprindsen. Dette i
Forening med den ringe Forbindelse, der er mellem ham og
Piessen, gjør det troligt, at han ikke vil holde sig længe. Jeg
veed, at Pless arbeider paa at skaffe Lenthe, der var Ambas
sadør i Holland tilligemed ham selv og er hans bedste Ven, [Sæde
i Konseilletj. Det er en Mand af Hoved og vilde blive en Mod
stander mere i Konseillet af Deres Majestæts Interesser, mod
hvilke ban ikke er mindre ugunstig stemt end Hr. Pless.
Alt dette er ikke blot mine Gisninger, men skyldes Med
delelser af Folk, som kjende dette Hof bedst. Hvis Reventlows
og Jessens Parti, som jeg meget frygter, bliver knust, befrygter
jeg, at Deres Majestæt ikke vil kunne gjøre synderlig Regning
paa dette Hof.
Chamilly til Ludvig den 14. Kjøbenhavn, den 2. Septem
ber 1699. . . . Kronprindsen har allerede i Morges begyndt at
tee sig som Herre ved at løslade en Deel Fanger, som uretfærdigen vare fængslede ved Oversekretær i danske Kancellie
Moths Indflydelse, der af den døende Konge havde erholdt
Tilladelse til at lade dem arrestere for Sager, som kun angik
ham selv. Dette bestyrker, hvad jeg har yttret om denne
Ministers nærforestaaende Fald, der altid har været en af
Frankrigs største Fjender ved dette Hof.
25. Au tru b i

*) Christian V døde 4 Septemb. 1699.
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VI.
Engelske Relationer 1689—99.

1.
Relationer fra Robert Molesworth 1689—91.
(Fra State Paper Office i London.)

Robert Molesworths Brevvexling for dette og de følgende
Aar er meget langt fra at være fuldstændig; over Halvdelen
mangler. Den lidenskabelige Charakteer, som han lægger for
Dagen i sin Beretning om Danmark, bekræftes fuldkommen ved
hans Breve. Der forekomme ogsaa Yttringer af hans egne
Landsmænd, som vise, at de have anseet ham for hæftig og eensidig. Man seer, at hans pekuniære Forfatning har været meget
slet under hans Ophold i Kjøbenhavn, da han ingen Indtægter
fik fra sine Godser i Irland, som Jakob den 2dens Parti under
Kampen mod Vihelm den 3die havde bemægtiget sig.
I hans første Instruktion af 6. Juni 1689 angives som
Formaalet for hans Sendelse, at deeltage i Underhandlingerne i
Altona mellem Danmark og Hertugen af Gottorp. Han skulde
som Kongen af Englands Befuldmægtigede understøtte Hertu
gen i følgende 3 Punkter: 1) Tilbagegivelse af Hertugdømmet
Slesvig med Godset Gottesgabe og Tilliggende, som det var i
Aaret 1674, 2) Tilbagegivelse til Hertugen af Øen Femern,
Amterne Trittau, Tremsbuttel og Steinhorst, 3) Opretholdelsen af
den nordiske Fred, Hertugens Souverænitet og fri Udøvelse af
Jus collectandi, Fæderum et Fortalitii. Derimod skulde han
modsætte sig Hertugens Fordring paa at paalægge Adel og
Geistlighed og de fælleds Undersaatter overordentlige Skatter
til at bestride Udgifterne til Bygningen af en ny Fæstning, samt
Udbetalingen fra Kongens Skatkammer af 500,000 Rdlr.
Da Molesworth kom til Danmark, vare imidlertid Under
handlingerne i Altona sluttede, og han kom saaledes ikke til
at tage Deel i dem.
Derimod erholdt Molesworth kort efter en anden Instruk
tion, dateret 12. Juli 1689, om at slutte en Traktat om Anta
gelsen af et dansk Troppekorps i Kongen af Englands Tjeneste
for at bruges i Irland. Kongen af Danmark havde ved sin
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Gesandt Marquis de la Forest tilkjendegivet Kongen af England
sin Villighed til at overlade ham et Antal, Tropper. Traktaten
kom istand i Kjøbenhavn den 15. August 1689 og bekræftedes
af Vilhelm den 3die i Hamptoncourt 4. September 1689, kun
med den Forandring, at den engelske General skulde besætte
de Officeersposter, som bleve ledige, og den danske General
blot have Ret til gjøre Forslag til Besættelsen, medens det i
Traktaten selv var fastsat omvendt. Ifølge denne Traktat over
lader Kongen af Danmark til Kongen af England 6000 Mand
Fodtropper og 1000 Ryttere til at tjene i Irland under Hertu
gen af Schömberg, eller hvorsomhelst og under hvem som
helst Kongen af England bestemte. Kongen af Danmark kunde,
saalænge den Krig varede, hvori Kongen af England nu var
indviklet, ikke kalde dem tilbage, med mindre han blev angreben netop paa Grund af disse Troppers Overladelse til England;
Kongen af England kunde derimod med 3 Maaneders Varsel
tilbagesende dem, naar han vilde. Tropperne skulde, med
mindre Nødvendigheden bestemt fordrede det Modsatte, ved
blive at udgjøre et samlet Korps. Overskibelsen af Tropperne
til England eller Skotland under Bedækning af 6 Krigsskibe
skulde skee ved Kongen af Danmark, som derfor skulde have
240,000 Rdlr. ; dersom Tropperne skulde sendes fra Danmark
umiddelbart til Irland, skulde denne Sum forøges til 325,000
Rdlr. Saalænge Tropperne opholdt sig i Storbritannien og Ir
land, skulde de have samme Sold som de engelske, men, hvis
de bleve brugte i Flandern eller overhoved udenfor Storbritan
nien og Irland, skulde de lade sig nøie med hollandsk eller
tydsk Sold. (Ellers er der i denne Traktat ikke Tale om nogen
aarlig Subsidiebetaling til Kongen af Danmark for de overladte
Tropper.) Kongen af England skulde tilbagelevere Troppekorp
set fuldtalligt, eller for hver Fodsoldat betale 18 Imperialer og
for hver Rytter 60 Imperialer.
1 Instruktionen var det Molesworth paalagt, at han for at
fremme et gunstigt Udfald af Underhaudlingerne, fornemmelig
skulde henvende sig til Prindsen af Wurtemberg og Grev Reventlow. Til den første skulde han sige, at Kongen nærede
den største Tillid til ham og ganske stolede paa ham med
Hensyn til Valget af Tropperne. Den Anden skulde han er
klære, at Kongen var underrettet om hans gode Hensigter og
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Iver for at bevæge sin Herre til at følge samme Interesser
som Kongen af England, og paa hvilken hæderlig Maade han
derved altid havde opført sig. Til begge skulde han sige, at
Kongen ved alle Leiligheder vilde give dem Beviser paa sin
særdeles Høiagtelse.
Han skulde ogsaa henvende sig til Generalkrigskommissær
Harbo (Arbeau) og sige ham, at man stolede paa hans gode
Tjeneste med Hensyn til Valget af de bedste Tropper. Derpaa
skulde han lidt efter lidt give ham at forstaae, at Kongen af
England gjerne vilde give ham reelle Beviser paa sin Godhed,
og tilsidst, naar han havde prøvet hans Stemning ved nogle
almindelige (Jdtryk, tilkjendegive ham, at Kongen af England
havde paalagt Molesworth at gjøre ham en Foræring af 1000
Pistoler efter Traktatens Afsluttelse , uden dog derved at ville
forbinde ham til at gjøre Noget, som han ikke ansaae for stem
mende med hans Herres Ære og Fordeel.1)
*
General Auditør Ipps2), der nød megen Anseelse ved Hoffet,
skulde han lade forstaae, at Kongen af England var underrettet
om hans velvillige Sindelag, og Molesworth skulde ved alle
Leiligheder vise sig høflig imod denne Mand. — Molesworth
siger i et Brev af 16. August 1689, at han ved at slutte
denne Traktat havde at gjøre med Folk, der vare yderst van
skelige, og at kjæmpe imod et mægtigt Partie (Frankrigs), der
tilbød Penge med aabne Hænder.

Allerede i sit Gesandtskabs første Aar maa Molesworth
være kommen i et spændt Forhold til det danske Hof; thi
Vilhelm den 3. fandt sig foranlediget (efter derom yttret
Ønske af Molesworth) til at skrive til Christian den 5. i et
Brev af 19. December 1689, at Molesworth nærede baade den
største Høiagtelse og Ærbødighed for Kongen og de bedste
x) Disse 1000 Pistoler anføres siden blandt Udgifterne og ere altsaa
bievne betalte. Der nævnes ogsaa senere adskillige andr$ Foræringer,
men Personernes Navne ere kun anførte i Ziffre uden at Nøgle findes.
Foruden de 1000 Pistoler fik Molesworth Ordre til at uddele i Alt
19,000 Rdlr. A.
Etatsraad Elias Hubsch.
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Følelser for begge Regjeringers venskabelige Forbindelse, men
{ at der vare nogle lldesindede, som søgte at svække hans Kre♦ dit ved Hoffet og hos Hans Majestæt.1)
Molesworth den 13. Juli 1689. Min Ankomst her er
meget behagelig for det danske Hof, og de ere meget villige
til at indgaae et Forbund med vor Kongé.< Men det er et
overordentlig fattigt Land, og Penge ere almægtige og vil
bevæge dem til Ting, som aabenbart ere imod deres Interesse,
i Særdeleshed da Kongen lader sig lede af Andre, og franske
Penge gjør Mirakler iblandt Ministrene. Jeg veed ikke, hvorfor
Guineer ikke skulde være bedre end Louisdorer.

Den hollandske Diplomat Heemskerck skriver i et Brev
til Vilhelm den 3. dateret Hamborg
blandt andet
følgende: Efter Afsluttelse af Forliget mellem Kongen af
Danmark og Hertugen af Holsteen, har jeg gjort mig en
særdeles Flid for at formilde det Bittre for Kongen af Dan
mark i dette Forlig, og dette er lykkets mig saa godt, at
Kongen af Danmark nu tilbyder Deres Majestæt sit Forbund
og er villig til at lade en Deel af sine Tropper træde i Deres
Tjeneste. Han er saaledes nu løsrevet fra Frankrig, og vi
ville blive istand til med Sikkerhed at ydmyge en Magt, som
aldrig vil lade os i Fred, saalænge den besidder Midler til at
forurolige os. Nu gjælder det kun om at finde Midler til at
stille de gamle Venner tilfreds, medens vi have erhvervet nye,
hvilket vil være let for Deres Majestæt, som bedre end ndgen
anden vil vide at opnaae det ved ut love den ene en fuldkom
men Sikkerhed (Gottorp?) og forhindre, at den anden (Sverrig?)
af Skinsyge lader sig henrive til Noget, der kunde skade den
fælleds Sag.

*) Den engelske Statsminister Lord Nottingham henvendte sig isamme
Anledning til Prinds Jørgen og bad ham skrive til Kongen af Danmark,
at Molesworth altid i sine Breve til den engelske Regjering havde yttret
sig med største Høiagtelse om Kongen og den danske Regjering. A.

201

Robert Molesworth var ved at afslutte Traktaten om Hjælpe
tropperne i nogle enkelte Punkter gaaet uden for sin Instrux.
Da han modtog Efterretning om, at den alligevel var ratificeret
af Vilhelm den 3., skriver han den 14. September 1689
til Statssekretæren Mr. Warre: Dersom De hele Deres Liv
havde studeret paa at sende mig den behageligste Efterretning,
som det var muligt, kunde De ikke have udfundet nogen be
dre end den, De sendte mig med sidste Post angaaende Trak
tatens Bekræftelse. Ikke Gjenvindelsen af Irland, og som Følge
deraf af mit Landgods der, kunde have trøstet mig halv saa
meget. Jeg er i en saadan Exstase af Glæde, at jeg næppe
kan udholde det. Vi have lige paa eengang faaet adskillige vel
komne Efterretninger, men min Fornøielse derover er ganske
bleven druknet i Glæden over den sidste Efterretning.
Om sin Pengeforlegenhed skriver Rob. Molesworth følgende
charakteristiske Brev den 26. Oktober 1689 til Mr. Warre:
Jeg veed ikke, hvilken ulykkelig Stjerne jeg er født under;
thi siden jeg forlod London har det uagtet al min Umage ikke
været mig muligt at faae saa meget som en Skilling. De veed,
hvor faa Penge jeg bragte med mig her til Byen; de ere
gaaede med til Equipage, til forskjellige Udgifter, som en kongelig
Gesandt ikke sømmelig kan undgaae, til at bosætte mig for og ind
rette mig for Vinteren. Vognheste bar jeg ikke været istand til at
skaffe mig. Som Fremmed, og da min Formue bestaaer i et Gods
i Irland, kan jeg fornuftigviis ikke vente at finde Kredit, selv ikke
i mit Fædreland. Jeg har ingen Udveie til at skaffe mig Penge,
med mindre jeg vilde blive til en Skjælm og tage imod For
æringer. Alt hvad jeg veed jeg har, er en Kone, en Dame
af Stand (hvis hun ikke er død; thi hun maa enten være død
eller ligge i Barselseng, en hjælpeløs Forfatning, der tillige
medfører store Udgifter) og 7 smaa Børn. Jeg vil døe, om jeg
yeed, hvad der skal blive af dem, eller hvor de ere.
Hvis man ikke tager noget Hensyn til mig og giver mig
hvad Ret er (thi jeg forlanger ingen Gunst), maa jeg bede om
Tilladelse til at vende hjem til min stakkels Familie, for at jeg
kan hjælpe til at skaffe dem Brød (hvilket jeg i den Frastand
ikke kan) ved at skrive for 2 Skilling (two pence) Arket, eller
paa en anden redelig Maade. Den almægtige Gud har givet
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mig Hænder og Hoved, som ved saa paatrængende Omstændig
heder bør bruges.
Alligevel har kongen min Herres Anseelse hidtil ikke lidt
det Ringeste ved mig, da jeg ved en Smule Kredit og ved
mit Rygte for at være en retskaffen Mand hidtil har fundet
Udveie til at leve med Anstand. Men denne Kredit er nu ganske
udtømt, og om jeg veed, hvordan jeg skal bære mig ad en
Uge længer, vil jeg være den løgnagtigste Mand, der nogen
sinde har talt med en Tunge.

Hjælpekorpsets Indskibning, som foregik ved Ribe i Oktober
1689, gav Anledning til adskillige Tvistigheder, da den engelske
Fuldmægtige Fot her by, der skulde være tilstæde for at see at
Tropperne bleve vel indskibede, fandt saa meget at udsætte
paa den Maade, hvorpaa der var sørget for Tropperne, at han
indgav en Protest til en af de danske Kommissarier, Overrentemester Brandt. Fotherby siger: »den oldenborgske Bataillon
manglede Alting, 01, Brød, Tobak, Brændeviin, Salt, Flæsk,
Brændsel, og det samme var Tilfældet med adskillige kompagnier
af de andre Bataillonen Desuden, efter deres store Løfter om
overfuldtallige Skibe, vare Soldaterne stuvede tættere end Sild
i en Tønde; thi der var ikke alene fuldt nede i Rummet, men
paa adskillige Skibe maatte 14, 20, 30 Soldater ligge om
Natten paa Dækket.« Fotherby viste den danske Øverstkomman
derende Prindsen af Wurtemberg sin Klage og bad ham være
tilstede, naar han overleverede den; men han vilde ikke have
noget dermed at gjøre. Fotherby passede Ledigheden den føl
gende Dag, da Prindsen og flere af Kommissarierne vare for
samlede, for uventet at overlevere Protesten. »Prindsen blev
noget overrasket, da han troede jeg i Gaar havde indgivet
Protesten; Rosenheim skiftede Farve og Overrentemester Brandt
blev saa rød i Hovedet som en kalkunsk Hane; selv var jeg
ikke uden Trygt, da jeg ikke vidste, om Hans Maj. vilde bifalde
dette Skridt, som jeg gjorde paa egen Haand. Overrentemesteren har, som jég erfarer, yttret, at han ikke bryder sig
noget om Protesten, da jeg ingen Fuldmagt har dertil.«
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Den engelske Gesandtskabssekretær i Kjøbenhavn, H.
Gr eg« giver i et Brev til Statssekr. Warre, den 14. December
1689, følgende Oplysninger om de fremmede Gesandter, som
opholdt sig i Kjøbenhavn.
Den svenske Gesandt, Hr. Le ionklo, er Broder til Hr.
Leioriberg, som i mange Aar har været svensk Gesandt ved
det engelske Hof. Deres ældste Broder, Hr. Barckmann, er
svensk kommissar i Helsingør; men de to andre have for
andret deres Navne, da de bleve optagne i Adelstanden af
Kongen af Sverrig; deres Fader var en anseet svensk Kjøbmand. Denne Leionklo har været Gesandt her i flere Aar.
Hans Stilling er meget heldig (be is a very fair conditioned
man), og jeg troer ikke, at han foraarsager Ministrene ved
dette Hof noget Anstød. Men han bar en Sekretær Hr. U11 e r k 1 o,
der er udnævnt af Kongen; ham ere de meget skinsyge paa,
da han er en meget snedig Mand og skikket til at udspeide Alt.
Han har været i England for omtrent en halv Snees Aar siden
med en svensk Gesandt, og opholdt sig der saa længe, at han
lærte Sproget til Fuldkommenhed.
Den brandenborgske Gesandt Hr. Overbeck er en preus
sisk Herre, hvis Fader har været Gesandt i Holland og siden
sendt som Ambassadør fra det brandenborgske Hof til Polen.
Derhen vil ogsaa denne Herre med det allerførste gaae som
Gesandt. Efter Forlydende skal hans Efterfølger her være Hr.
Falliseau, hvilket Navn jeg antager er Dem vel bekjendt, da
han engang var Lord Mountagnes Sekretær og siden sendtes
fra det brandenborgske Hof som residerende Gesandt i England.
Men Kong Karl vilde ikke modtage ham, hvilket gav Anled
ning til, at der vexledes nogle skarpe Breve mellem Kongen
og Kurfyrsten af Brandenborg, der siden efter sendte ham som
Gesandt til Sverrig, hvor han nu har opholdt sig de sidste 5
til 6 Aar. Baron Overbeck har opholdt sig her omtrent 4
Aar og er vel lidt ved Hoffet, da han er en forstandig Herre og
let vinder Folk for sig ved sit behagelige Væsen. Hans Forgjænger Hr. Brand t besad fortrinlige Gaver og var meget dygtig
i Forretninger, men umaadelig hengiven til sine Fornøjelser.
Den hollandske Resident Hr. Go es er fra Brabant, og en
meget virksom Mand. Han bruger ingen Omstændigheder, men
siger ved alle Leiligheder sin Mening reent ud ved Hoffet og
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er derfor ikke meget afholdt af de danske Ministre; men han
synes at forstaae og at udføre sine Herrers Sager meget vel.
Han havde tilforn været her med den hollandske Gesandt Hr.
Morin, der var hans Forgjænger, som Kavaleer og Ledsager,
og siden efter gik han til Sverrig som Sekretær hos den hol
landske Ambassadør. Denne Morin var en Mand af udmærkede
Gaver, men ikke meget afholdt ved dette Hof, som ban pleiede
at spotte til det yderste. Da han skulde have sin Afskedsaudients, kom Ceremonimesteren, der nylig har været Gesandt i
England, for at bringe ham til Slottet, og, da ban havde bragt
ham halvveis, sagde han ham, at Kongen ifølge det nye Cere
moniel vilde modtage ham siddende og med bedækket Hoved.
Hertil svarede han, saa vil jeg ikke gaae videre og haaber at
De vil føre mig hjem igjen, hvilket han nødte ham til at gjøre.
Ceremonimesteren kom derpaa alene i Vognen til Hoffet, hvor
han fandt Kongen siddende i Stads rede til at modtage Hr.
Morin, og alle Hofembedsmændene efter deres forskjellige Stil
linger færdige til at møde ham; og see! Ingen kom uden
Ceremonimesteren. Dog tog han siden efter ganske sømmelig
Afsked i en skreven Memorial. Den nuværende Resident har
været her omtrent 4 Aar.
Den franske Ambassadør Hr. M or tange el) er en Herre af
en meget rig Familie, som har hævet sig ad den juridiske
Løbebane. Han kom først hertil i Aaret 1680 ved den Tid,
da de Svenske indgik et Forbund med Holland, medens Dan
mark slog sig til fransk Side. Da han havde opholdt sig her
tre til fire Aar, vendte han tilbage til Frankrig og fulgtes af
to Andre; tilsidst er han igjen kommen tilbage for et Aars
Tid siden. Det er en intrigant Mand og har vakt Forventnin
gen ved dette Hof om de store Ting, hans Herre vilde gjøre
for dem; men nu veed jeg, at de indsee, de ere bedragne. (I
et Brev af 4. Januar 1690 tilføies:) Her er ogsaa et Slags
Agent fra Luneborg, som er sendt hertil for at udvirke Tilla
delse til Indførsel af Salt. Men jeg tvivlert om han vil opnaae
del, da han finder en Modstander i Gyldenløve, der mener, at
j) Christian d. 5. kalder ham i sine Dagbøger: Mortanji, N. hist. Tidsskr.
1., S. 495, sml. Molbechs Aum. 15, hvor han kaldes: de Mortangis.
1 Bockenhoffers Maan. Relationer, 1688, November, S. 371 kaldes han
Mortangi. Sml. ovenfor S. 155.
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en slig Tilladelse vilde være hinderlig for Tilvirkningen af dette
Produkt i Norge. — Rygtet gaaer her, at Hr. Fotherbv er
bleven arresteret for nogle usømmelige Udtryk til Prindsen af
Wurtemberg; men jeg haaber det er en Fabel.

I et Brev til Rob. Molesworth af 17. Januar 1690 yttrer
den engelske Statsminister Lord Nottingham, at han maa gjentage sine tidligere Befalinger til Molesworth, at han skulde gjøre
indtrængende Forestillinger til den danske Regjering om at
finde sig i Forbudet mod Handelen med Frankrig, og at han
især maatte stræbe at forhindre Udsendelsen af de to Krigs
skibe, som han havde meldt skulde forene sig med de Svenske
for med Magt at hævde Handelen paa Frankrig tiltrods for
Forbudet; thi det vilde være en slet Forberedelse til det Forbund
med England, hvorom han underhandlede. Da desuden baade
Danmarks og Sverrigs Handel med Frankrig var saa ubetydelig,
kunde den dermed forbundne Fordeel ikke være disse to Kroners
Bevæggrund til at omstyrte de Forholdsregler, som toges i hele
Europas fælleds Interesse, og maatte derfor tilskrives en anden
Aarsag, hvis man turde nære Mistanke om en saadan Fremgangsmaade efter de Venskabsforsikkringer, som Kongen af
England har modtaget fra begge Kroner; især da de dog
maatte kunne indsec de fordærvelige Følger, det vilde have for
hele Europa, hvis Frankrig blev seirrig i denne Krig, og Intet
kunde bedre forhindre dette end Mangel paa Handel, hvorved
Frankrig vilde blive bragt til Fattigdom, og fornemmelig Af
brydelse af den nordiske Handel, der forsyner det med de
Gjenstande, uden hvilke det ikke kan føre Krig. I et Brev
af 25. Marts 1690 bemærker imidlertid R. Molesworth: Sex
til syv Orlogsskibe udrustes her for at konvoyere Handelsfartøieme; man vedgaaer vel ikke, at de ere bestemte til Frankrig;
men dersom de Franske under Grev Lauzun kom heldige til
Irland, tvhler jeg ikke om, at baade Danmark og Sverrig tager
sig den Frihed at bryde vort Handelsforbud, hvilket de kalde
tyrannisk. Skibene ville være seilfærdige om 5 Dage.
Molesworth, den 27. Mai 1690. Hidtil har jeg ikke faaet
nogen Penge, skjøndt jeg har til gode et halvt Aars Gage og
to Regninger for overordentlige Udgifter. Dersom ikke Kongen
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af Danmark havde gjort mig en Foræring, da havde baade jeg
og min Familie for længe siden manglet Brød.
En af mine Sønner er nylig bleven forsørget, det vil sige
han er død. Det var godt, om flere af dem vare forsørgede
paa samme Maade.
Molesworth, den 15. Juli 1690. Vi have meget uklogt
været saa stive mod disse Folk i Pengesagen.1) Jeg tvivler nu
ikke om, at de ville gjøre os Gjengjæld i vor Ulykke?) Jeg
tænker, Traktaten, som forbyder Handelen med Frankrig, nu vil
betragtes som om den ikke var til. Saaledes mener man i det
Mindste her.
1 næste Brev af 22. Juli hedder det: Hverken jeg
eller nogen anden Engelskmand her har i den sidste Uge
havt Mod til at vise vore Ansigter, saa dyb er den Skam og
Vanære, som den sidste Søfægtning har efterladt, og Intet vil
gjenoprette vor Ære uden en stor Seir paa det samme Element,
hvor vi tabte den. De kan ikke forestille Dem, i hvilken Grad
vi vare bievne til Haan og Spot selv for Udskudet af Natio
nerne. Jeg forsikkrer Dem, at jeg ønskede mig for Alvor død
hundrede Gange, og selv i dette Øieblik har jeg, uagtet vort
Held i Irland, ikke Mod til at vise mig ved Hoffet, det Hof, som
vi hovmestererede (lectured) med Hensyn til Handelen paa Frankrig
uagtet vor Svaghed tilsøes, hvilken jeg længe kjendte og vidste,
paa ingen Maade stod i Forhold til de franske Tilberedelser.

Da Christian den 5. forsøgte i Aaret 1690 at faae keiser
lig Bekræftigelse paa sin Ret til at bæve Sundtold, fremkaldte
dette en Forestilling fra adskillige engelske Kjøbmænd til deres
Regjering, hvori de fremstillede Elbtolden som skadelig for
den engelske Handel. Det bevægede den engelske Regjering
til at paalægge sine Gesandter i Wien, Lord Paget og Mr.
Johnston, at modsætte sig den danske Regjerings Bestræbelser
i denne Henseende. Dette fremkaldte en Besværing fra Chri
stian den 5. til Vilhelm, som af Hensyn til den Forbindtlighed,
’) Om Betalingen, der var stipuleret for Hjælpetroppernes Overskibelse,
reiste sig en Deel Stridigheder. A.
2) Søslaget mellem Torrington og Evertsen paa engelsk Side og den franske
Admiral Tourville ved Beachy Head den 30. Juni 1690.
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han stod i til Danmark for det Hjælpekorps, som var ham
overladt, personlig tilsagde den danske Gesandt i London,
Grev Ahlefeld, at andre Ordrer skulde blive sendte til Lord
Paget. Den danske Gesandt i Wien, Grev Lilienkrone, havde
gj en tagne Gange skrevet til Grev Ahlefeld, at Lord Paget lagde
hans Underhandlinger de største Vanskeligheder i Veien og
hindrede Afsluttelsen af en Traktat med det keiserlige Hof.
Uagtet det givne Løfte om, at Lord Paget skulde faa Ordre til
ikke længer at modsætte sig Elbtolden, meldte dog Lilienkrone
en Tid efter (Wien
1690), at Paget ikke forandrede
sin Opførsel, men tværtimod viste som tidligere »une extrême
passion et animosité«, samt benægtede at have modtaget nogen
som helst nye Forholdsordrer. — Endelig sendte den engelske
Statssekretær Lord Nottingham Ordre til Lord Paget, at ban
med dette Spørgsmaal »for Øjeblikket« skulde forholde sig
»passiv«, men opføre sig med en saadan Forsigtighed, at han,
naar Omstændighederne maatte gjøre det tilraadeligt, atter
kunde optræde som Modstander af Danmarks Fordring paa
Elbtold.

Da Bekjenderne af den reformerte Religion i Kjøbenhavn
begyndte at lide adskillige Undertrykkelser og saae de dem tilstaaede Rettigheder ved deres Fjenders Bestræbelser indskræn
kede, henvendte de sig efter Dronning Charlotte Amalies Raad
til Kong Vilhelm 3 og ansøgte om hans Forbøn og Mægling
hos den danske Regjering, for at de maatte blive hævdede i
deres Rettigheder.
Ved et Brev af 23. Mai 1690 meddeler den engelske
Statsminister Lord Nottingham R. Molesworth, at Hs. Maj.
Kongen af Storbritannien paalagde ham paa den sømmeligste
Maade (in the most decent manner) at gjøre Forestillinger hos
Kongen af Danmark og hans Ministre til Bedste for de Reformeerte. Som Bilag til Brevet følger en Memorial (eller
Uddrag af samme) fra de Reformeerte i Kbhvn.:
»De engelske, hollandske og franske Protestanter, der op
holde sig i Danmark, have offentlig Udøvelse af deres Religion
i Staden Kjøbenhavn, hvor den nu regjerende Konge har til
ladt dem at bygge en Kirke og overladt dem en Grund der-
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til, samt føiet mange andre Gunstbevisninger til de Edikter,
han har udgivet dem angaaende.
Kongen og hans Statsministre have hidtil viist sig meget
gunstige imod dem.
Men den overdrevne Iver af nogle lutherske Præster, forhøiet ved Rænker af det franske Hofs Udsendinge, som ere
rastløse i overalt at forfølge dem, der bekjende sig til den
reformeerte Religion, lader dem befrygte en Afbrydelse i den
Naade og Velvillie, som Hs. Maj. hidtil har viist dem for at
trøste dem i deres Elendighed og bevare dem den frie Ud
øvelse af deres Religion, som i Frankrig er bleven dem
berøvet.
Da Hs. Majestæt Kongen af Storbritannien næst Gud er
den reformeerte Religions Beskærmer, antages det, at, dersom
han ved sin Gesandt vilde behage at tilkjendegive Kongen af
Danmark, at denne vilde bevise ham en stor Velvillie ved at
lade alle fremmede Protestanter vedblive at nyde den Frihed,
han har tilstaaet dem, dette vilde gjøre en Ende paa Forføl
gelserne.
Og det er at haabe, at Kongen formedelst sin Fromhed
vil behage at gjøre Brug af sin Indflydelse til at opretholde
den reformeerte Kirke, som er den største Trøst for mange
engelske, hollandske og franske Familier, der leve i Kjøbenhavn.
Til dette Øiemed vil det være nødvendigt, at Mylord, Grev
Nottingham, første Statssekretær, vil behage at skrive et Brev
i Kongens Navn til hans Gesandt i Danmark, hvori det befales
ham, at intercedere i Hs. Majestæts Navn, naar Omstændig
hederne fordre det, og at modtage den underdanige Petition,
som i sin Tid vil blive overleveret til ham ved de Reformeerte
Kirkers Præster i Kjøbenhavn«.
Lord Nottingham talte ogsaa til Prinds Jørgen om de Reformeertes Stilling i Kjøbenhavn, og denne lovede at skrive
til Bedste for dem til Kongen af Danmark.

1 et Brev fra Lord Nottingham til Rob. Molesworth af 5.
August 1690 forekommer følgende skarpe Daddel: »Jeg har
underrettet Dronningen om hvad De har skrevet til mig an
gaaende den Trætte, som opkom mellem Dem og den svenske
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Gesandt, med Hensyn til hvilket jeg ikke har andet at be
mærke, end at det gjør mig ondt, at De gav ham saadan en
Anledning til at tale saa usømmeligt og siden klage over Dem,
som først begyndte Diskursen.

Angaaende Striden om Handelen med Frankrig, som Eng
land vilde forbyde, hvilket Forbud gav Anledning til Danmarks
ug Sverrigs Neutralitets Forbund, findes følgende Yttringer af
Lord Not tin g ham i Breve til Molesworth:
25. Marts 1690: Det danske Skib, ladet med Viin og
Brændeviin fra Frankrig, som nylig er bleven opbragt, og
hvorom Grev Ahlefeld har klaget, vil uden Tvivl blive priisdømt, ifølge den Traktat, som England og Holland have indgaaet om at hindre al Handel med Frankrig, hvilken Traktat
er bleven Kongen af Danmark meddeelt. Hs. Maj. er bestemt
paa at haandhæve den ved alle mulige Midler og haaber, at
Kongen af Danmark ikke vil være misfornøjet med disse For
holdsregler, som ere absolut nødvendige for vor Sikkerhed . ..
Jeg behøver ikke at omtale de mange Grunde, vi ha^e til at
opretholde denne Traktat; men der er een Ting, som jeg er
klærede Grev Ahlefeld, og som fortjener at tages i Overveielse
af de Danske. Hvis de nemlig vedblive at handle med Frankrig,
da vil, foruden Faren for at blive opbragte, deraf blive den
visse Følge, at de ikke kunne vedblive at handle med os eller
Holland eller nogen af de Allierede. Thi om vi end ikke
ganske vilde forbyde Handelen med Danmark, hvilket vilde
være et Slags Krigserklæring, saa vilde der dog ufeilbarligen
i England og Holland og efter dette Exempel ogsaa i de fleste
andre Allieredes Lande blive lagt saadanne Paalæg paa alle
Varer fra Danmark, at Danmark kun vilde gjøre et daarljgt
Bytte ved at beholde Handelen med Frankrig, men miste den
med en saa betydelig Deel af Verden.
Under
1691 paalægger Lord Nottingham Rob. Moles
worth at forene sig med den hollandske Gesandt Amerongen
for at bringe det Antal af Skibe, nemlig 50, som Danmark efter
de derom aabnede Underhandlinger forlangte at være berettiget
til at sende aarligen under Krigen til Frankrig, ned til et saa
lavt Antal som muligt.
Danske Samlinger.

2den Række.

IV.

14

210

I et Brev af Haag 24. Februar gi. St. 1691 fra Nottingham
til Molesworth hedder det: Vi vil visselig ikke antage Hr.
Jessen s Forslag om Ordningen af Handelen paa Frankrig i
den bestemte Frist af 14 Dage, eller, saa vidt jeg troer, no
gensinde uagtet deres Trusler, som det ikke sømmer sig Dan
mark at give eller England og Holland at tage imod, og som
derfor vilde have en ganske anden Virkning end de forestille
sig, hvis vi ikke ønskede først at gjøre Alt, hvad der er ret
færdigt og rimeligt og foreneligt med vor Sikkerhed, uden
hvilket det er ligegyldigt, om vi blive ødelagte ved vore Venner
eller vore Fjender; men det sidste er det hæderligste af de to
Tilfælde, og undertiden er en Fjende ogsaa den mindst farlige.
Vi vil derfor selv opsætte et Forslag om Ordningen af deres
Handel paa Frankrig og sende det til Dem og Hr. Amerongen.
— (Paa samme Tid underhandlede England om at faa et
Hjælpekorps paa 12000—16000 Mand foruden dem de havde.)
Under Haag
April 1691 skriver Lord Nottingham til Mo
lesworth: Jeg troer, at Alt, hvad jeg nu kan skrive, vil have
ringe Vægt i Danmark. Thi efterat Mons har overgivet sig
til de Franske ved Præsternes og Borgernes Forræderi, hvilke
paa en Maade tvang Kommandanten til at overgive Staden
8—10 Dage før det var nødvendigt, uden hvilket déri efter al
Rimelighed vilde være bleven undsat, og efterat de Franske
ogsaa have taget Citadellet og Forterne Villa Franca, vil
uden Tvivl dette Held blive saaledes forstørret og saadanne
Slutninger uddragne deraf ved vore Fjender, at det danske
Hof næppe nu vil lade sig bevæge til at gaae ind paa vore
Forslag, siden det hidtil endog er frafaldet sine egne tidligere Til
bud og blot har moret os med Underhandlinger, indtil de kunde
faae deres Traktat med Sverrig istand, hvilken har været paa
Tapetejt i de sidste 15 Maaneder. Og skjøndt Hr. Lenthe har
fornyet sine Forsikkringer om sin Herres velvillige Sindelag
(hvilket jeg virkelig troer, at hans Herre selv personlig nærer),
og at det ikke blot staar i Kongen af Danmarks Magt (hvorom
meget kan tvivles) men ogsaa er hans Ønske, at komme overeens med os om alt vort Mellemværende: saa kan jeg dog ikke
tilskrive disse nye skjønne Udsigter nogen anden Aarsag end
Bestræbelse for at vinde Tid, indtil de see de Franske gjøre
Fremgang, og at de selv blive istand til, jeg vil ikke sige at
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bidrage til vor Ulykke, men at føle sig betryggede for Følgerne
af vor Harme over deres nuværende Fremgangsmaade. Siden
de imidlertid række os Haanden til at fornye UnderhåndlingiBmé,
bør De visselig tage den, og den Frugt vil vi i det Mindste
have deraf, at vi tydelig og hurtig ville faae at see, hvad vi
have at vente af dem.
De skal understøtte Hr. Amerongen i hans Underhand
linger. Han har Ordre til at tilbyde Danmark en Erstatning
af 50,000 Kroner for de Skibe, som ere tagne. Det er den
korteste Maade at bilægge Sagen paa og forebygge en Tvist
om hvert enkelt Tilfælde, hvilket vilde tage lang Tid; og det
er ogsaa den venskabeligste Fremgangsmaade; sdm Sagen staar
imellem os; thi de hollandske Kjøbmænd sige allerede, at
deres Tab ved Beslaglæggelsen af deres Skibe i Danmark,
skjøndt de igjen blevé løsgivne, beløbér sig til 150,000 Francs,
og de have forlangt af Generalstaterne Represaillebreve, hvilket
under en Folkeregjering vanskeligen kan afslaaes eller forhales,
saa at en kort Tid vil gjøre dette Brud saa dybt, al det ikke
kan læges eller bringes tilbage til en venskabelig Afgjørélse.

En Handels- og én Forsvarsalliance, hvorom Molesworth underhandlede, omtales oftere i Forbigaaénde i Aarehe
1689, 90, 91, men intet Udførligt findes derom.

i et Brev af 13. Juni 1690 forlanger Nottingham af R. Mo*
lesworth, at han skulde sende ham en nøie Underretning om
Tvisten mellem den gamle og nye Adel i Danmark, og hvor*vidt dette kunde benyttes til at udvide Englands Indflydelse i
dette Rige. Men Molesworth’s Svar derpaa findes ikke. Aarsagen til at saa mange Papirer saavel af Molesworths som de
følgende Gesandters Brevvexling under Vilhelm 3dies Regjering savnes, maa uden Tvivl forklares, deels, i de første Aar,
af de borgerlige Uroligheder i England, deels, senere, af Vilhelm
3dies vexlende Opholdssteder, idet ban snart var i Holland,
snart i England og tog sine Ministre med sig. Flere af Lord
Nottinghams Breve ere skrevne fra Haag.
14*
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2.
Belatieaer fra lagh Greg, eagelsk Gesaidtskabnekreter i Kjabea*
kara, til Geerge Stepney, engelak Gesandtskabssekreuer fant i
Berlin, senere i Wien, 1B9I—93.
(Fra British Museum, Stepney Papers.)

Kjøbenhavn ~ Marts 1691. Tyve hollandske Skibe ere for
rige Uge lagte under Beslag, fordi de engelske og hollandske
Kapere opbringe danske Skibe, og nylig have taget 7 danske
Skibe ladede med Viin og kommende fra Frankrig, hvilke vare
bievne priisdømte og solgte, uagtet den store Eftergivenhed,
som den danske Regjering nylig har viist ved at frigive 5 hol
landske Skibe efter Forestilling af den hollandske Gesandt Amerongen og den engelske Molesworth, og den gode Behand
ling, som man viste den hollandske Flaade, der overvintrede
i Kjøbenhavn.
Det franske Parti her og de, der ere interesserede i den
franske Handel (blandt hvilke der ere meget fornemme Per
soner, thi alle Ministrene her ere Kjøbmænd) have faaet Kon
gen til at tro, at vor Traktat med Holland, om at hindre al
Handel med Frankrig, og den strænge Udførelse deraf ved de
hollandske Kapere strider imod Traktaterne og navnlig mod
den 17. Artikel af vor Traktat med Danmark af 1670, saavel
som mod Folkeretten og en Souveræns ubestridelige Rettig
heder. — Kongen vilde dog næppe have ladet det komme til
denne Yderlighed, hvis der ikke nyligen var sluttet en nøie
Forening mellem de to nordiske Kroner til gjensidig Beskyt
telse af deres Handel. En saadan Forening, siger man her,
har ikke fundet Sted mellem disse Lande i de sidste hundrede
Aar, og hvis det bliver saaledes ved længe uden den Skinsyge,
der fordærver Alt, vil hele Verden sige det Samme. Feltmarskalk Bielke, der skal have været et af de fornemste Red
skaber dertil, kom hertil forrige Uge paa sin Reise til Stok
holm, og baade Kongen og alle de fornemste Ministre gjorde
saa meget af ham, som om han kunde have været en Fyrste.
1 Gaar Morges reiste han; ligeledes reiste den keiserlige Ge
sandt Baron Goedens, re infecta.
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Kjøbenhavn 31. Marts 1691 gi. St. Endnu 4 hollandske
Skibe ere bragte op hertil; men de øvrige, som ere i Øster
søen, ere underrettede om Faren, hvorfor ogsaa de to Orlogs
skibe, som lurede paa dem i Sundet, ere kaldte tilbage, og
man begynder nu at give bedre Ord end Tilfældet har været
i den sidste Tid. Jeg troer, at den blotte Mulighed af en Seir
over de Franske ved Mons vil være nok til at afskrække dette
Folk fra videre at fornærme Kongen og Generalslaterne, og
maaske angre, hvad de allerede have gjort. Desuden begynder
ogsaa Skinsyge allerede at virke imellem dem og deres nye
Forbundsfæller, der ere saa langt fra at følge deres Exempel
med Beslaglæggelse (som man synes at vente her), at vi høre,
at de ere meget vrede derover og sige, at de aldrig havde i
Sinde ved denne Konvention at bringe Sagerne til en saadan
Yderlighed, der vil ødelægge Handelen paa Østersøen og blive
mere fordærvelig for de Svenskes Handel (jeg troer, man kunde
tilføie de Danskes; fornemmelig med Hensyn til den norske
Handel og Sundtolden, der maa falde paa samme Tid som
Handelen paa Østersøen) end for Hollændernes. Ogsaa hører
jeg, der er en anden Uenighed mellem de to Kroner med
Hensyn til Handelen paa Frankrig, hvilken de Svenske ville
have aldeles uindskrænket, fordrende en fuldkommen Frihed
til at handle paa Frankrig med ligesaa mange Skibe, som de
behage, medens de Danske ville lade sig nøie med at den begrændses til et vist Antal Skibe.
Kjøbenhavn 21. April 1691 gi. St. Der er en almindelig
Hvisken i Byen, at Kongen har noget i Sinde mod Hamborg i
Sommer, hvilket dog ikke er rimeligt; men Rygtet er vel sna
rest foranlediget ved Kongens forestaaende Reise til Rends
borg for at besee denne Fæstning, og ved den Sørustning,
hvormed man for Øieblikket her er beskæftiget, og som Folk
ikke ellers veed, hvad de skal tænke om. Rustningen be
gyndte øjeblikkelig efter Modtagelsen af Efterretningen om
Overgivelsen af Mons; thi saasnart Helligdagene vare forbi,
halede man 9 Skibe ud fra Hukken (the Hoek), hvor alle Or
logsskibene ligge; de 9 Skibe kunne regnes i Gjennemsnit at
føre 40 Kanoner, desuden 5 til 6 mindre Fregatter og »snaws«,
hvilke samtligen udrustes med al mulig Hast. I Forveien vare
allerede 4 Konvoyer næsten færdige, to til Frankrig og to til
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Spanien (thi de staae paa en saa god Fod med Frankrig, at
de ikke behøve nogen Konvoy for de Skibe, som gaae til Eng
land og Holland), hvilke skulle møde Kjøbmandsskibene, der
ere bestemte til hine Lande, i Flekkerø den 20. Mai. Jeg
troer, at Kongen har Søfolk, Proviant og Penge nok til at
gjøre en Demonstration (make a show) med den omtalte Eskadre
her paa Rheden, da man taler om, at Hollænderne have i
Sinde med Magt at bane en Vei for deres Kjøbmandsflaader
gjennem Sundet frem og tilbage, dersom den danske Regjering ikke vil gaae ind paa en billig mindelig Afgjørelse af alle
Tvistigheder angaaende Handelen med Frankrig og de gjensidige Beslaglæggelser; men denne Afgjørelse haabe netop de
Danske at fremskynde, ved at give det Udseende af, at de
ruste sig med al Iver.
Kjøbenhavn 24. Mai 1691. De omtalte Skibe see
ud,
som om de vare færdige til at gaae tilsøes for et eller andet
Krigsforetagende, da de ere bievne skrabede og tjærede over
Vandet, have alle deres Kanoner ombord og Takkelagen istand;
men de ere ikke bievne kjølhalede, men befinde sig under
Vandet i samme Stand, som de have været i de to sidste
Aar, og de mangle endnu Søfolk, Proviant og Ammunition,
med hvilke Gjenstande de næppe i Hast ville kunne blive saaledes forsynede, at de kunne foretage sig noget Stort. — Kon
gen har bestandig i sin Sold 30 Kompagnier Søfolk, foruden
Artillerister og Tømmermænd. Dersom disse Kompagnier vare
fuldtallige, vilde de udgjøre 3000 Mand, men de ere langt
derfra, idet nogle kun have 50, andre 60, 80 Mand, saa at
de i det Hele ikke udgjøre mere end 2400 Mand. Heraf vil
de 4 Konvoyer tage 1000 Mand, og en stor Deel af de øvrige
bruges her paa Vagt og til at arbeide under Tømmermændene
paa Holmen (saaledes kalder man Kongens Skibsbyggeri, der
er et af de bedste i Europa), som ogsaa til at hente Tømmer,
Proviant og andre Fornødenheder for Kongens Tjeneste fra
Jylland, Holland, Norge o. s. v., og just for denne stadige
Tjeneste er det at disse »Aarstjenere* (years-diners), som de
kalde dem, holdes, og ikke for noget alvorligt Krigsforetagende,
hvortil denne Krone bestandig har betjent sig af Matroser,
hvervede i Hamborg, Altona, Lybek og Holsteen o. s. v., mod
en maanedlig Sold af 4, 5, eller 6 Rdlr., hvorimod de førstqu
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nævnte kun faae 20 Rdlr. om Aaret foruden Kost og Bolig.
Men ingen saadan Hverving til Kongens Tjeneste har fundet
Sted i Aar. Ogsaa har man længe talt om at lade Matroser
komme fra Norge, men jeg hører Intet om nogen Udskrivning
der, og de 500 Mand, som Kongen holder der i stadig Sold,
kunne ikke undværes fra de tre Fregatter og otte Galeyer,
som han holder der.
De to Konvoyer, som ere bestemte til Frankrig, afseilede
for 12 Dage siden fra Sundet til Norge. Jeg formoder, at
de ved Marstrand traf den svenske Konvoy, der nylig er
kommen hjem fra St. Ubes; men jeg troer ikke , at denne
havde Ordre til at forene sig med dem; thi de Svenske ere
ikke saa ivrige (forward) til at udføre den første Konvention,
som de Danske»
Hvad Provianten angaaer, saa ere deres Forraadshuse her
for Øieblikket meget slet forsynede (skjøndt de allerede ere i
over 70,000 Rdlr. Gjæld for Levnetsmidler), og de have i
nogen Tid været nødte til at give Matroserne en maanedlig
Pengesum isteden for den Portion Flesk, Smør o. s. v., de
ellers pleiede at faae.
Man opkræver her en meget stor Skat, den sværeste der
i flere Aar er bleven paalagt, men det kandkke skee i Hast,
og man har Ingen her, som vil forskyde Pengene, til Skatten
kommer ind. Man kalder det: »Defension-schat«; men jeg
troer, at den i Virkeligheden fornemmelig er beregnet paa at
betale Kongens Gjæld med, som man gjærne vilde have den
skulde naae i Størrelse. Men det vil den aldrig; thi Gjælden
er over 1,700,000 Rdlr., og om de end gjøre Paalægget nok
saa trykkende, vil de have ondt ved at udbringe 800,000 Rdlr.
De have nylig sendt en meget usædvanlig Befaling til Indvaanerne her i Byen, nemlig at de skulle forsyne deres Huse
med Levnetsmidler for 6 Maaneder, med Trusel om, at de,
der ved den Visitering, som i den Anledning om kort Tid
skal foretages, befindes at have forsømt dette, skulle straffes
med Bøder. Jeg veed ikke, hvorfor dette skeer, med mindre
det skulde være for at blive af med det fordærvede Rug paa
de opbragte hollandske Skibe.
Jeg hører, at omtrent 70 Kjøbmandsskibe, svenske og
danske, næsten alle bestemte til Frankrig, ved Slutningen af
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denne Maaned skulle mødes ved Norge. Jeg ønsker, at vor
Flaade maa støde paa dem; thi en betydelig Deel af dem, især
de Svenske, ere ladede med Kontrabande, eller i det Mindste
Varer, der ere ligesaa nyttige i Krigstid som Kontrabande.
Kjøbenhavn, 23. Juni 1691 gi. St. To Orlogsskibe, paa 50
Kanoner hver, og to smaa Fregatter ere udrustede og skulle
om et Par Dage gaae tilsøes, for at krydse paa Kysten af
Norge og andre passende Steder til Handelens Betryggelse i
Overeensstemmelse med den mellem begge nordiske Kroner
sluttede Traktat, ifølge hvilken de saavel skulle udsende Kryd
sere som Konvoyer til gjensidig Sikkerhed for deres Handel.
De Svenske udruste ligeledes Krydsere fra Karlskrona.
Kjøbenhavn, 30. Juni 1691. Den hollandske Gesandt Hr.
Amerongen har indrømmet at betale 85,000 Kroner som
Erstatning for den Skade, danske Undersaatter have lidt af
hollandske Krydsere i nærværende Krig. Som Følge herdf ere
de beslaglagte hollandske Skibe bievne frigivne, og de Kjøbmænd her, som havde hollandsk Gods i Bevaring, have faaet
Befaling til at tilbagegive det. De danske Skibe, som ere
under Beslag i Holland, skulle ligeledes løsgives. Ogsaa er
der sluttet en Overeenskomst, hvorved den danske Handel paa
Frankrig bliver ordnet for de næste 8 eller 9 Maanedér.
Kjøbenhavn, 29. Sept. 1691. Den hollandske Ambassadør
Amerongen er pludselig død i Morges. Han var meget agtet
ved dette Hof, hvor han for mange Aar siden havde været
Gesandt og var hædret med Elephantordenen, hvis ældste
Medlem han var i Danmark. Han havde for nogle Uger siden
modtaget Generalstaternes Ratifikation paa Traktaten angaaende den danske Handel paa Frankrig, men den var endnu
ikke udvexlet, fordi vor (den engelske) endnu ikke er ankom
men. En af de bedste Følger af denne Traktat vil være at
forhindre det meget Lurendreieri (Lorendrayery), som før
dreves især af Hamborgerne, der pro forma lode sig gjøre til
Borgere i Altona og toge danske Pas for under dansk Flag at
kunne drive Handel paa Frankrig. Af slige Lurendreiere bleve
i faa Uger 240 anholdte i Gliickstad. Nu maa Enhver, der
tager dansk Pas til Frankrig, sværge, at. Skib og Ladning til
hører blot danske Undersaatter og at de ingen Kontrabande
føre, hvortil ogsaa Skibsfornødénheder regnes; de skulle ogsaa
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tage Pas, eller som man hellere vil kalde det, »Anbefalings
breve«, fra den engelske og hollandske Minister her, og alle
Fremmede, der naturalisere sig i Danmark, maa sværge at
forblive danske Undersaatter i 10 Aar. Hamborgerne have
nylig sendt to Gesandter til Kjøbenhavn for at klage over denne
og andre Sager.
Kjøbenhavn, 6. Dec. 1691. De hamborgske Deputerede
udrette Intet. Den hollandske Gesandt Vanharen i Stokholm
har samtykt i at give de Svenske den forlangte Erstatning af
80,000 Kroner for de opbragte svenske Skibe, og tillige lovet,
at Hollænderne i Fremtiden bedre skulde respektere deres
Handelstraktat med Sverrig, ifølge hvilken jeg troer, at de
Svenske maa udføre saa meget Beg, Tjære, Hamp, Mastetræer,
Kobber, Jern og Planker, som de kan, til Frankrig. Jeg troede
før, at Danmark havde faaet altfor godt Kjøb, men nu seer
jeg, at Sverrig har faaet endnu bedre Kjøb. Jeg er spændt
paa, hvad England vil gjøre, da det ikke er bundet ved en
saadan Handelstraktat som Holland.
Kjøbenhavn, 26. Febr. 1692. Siden Afbrydelsen af Giftermaalsplanen (since the marriage was broken off)x) have vi havt
flere Baller, Fester og Maskerader end sædvanlig. For nogle
Dage siden var hele Hoffet paa Maskerade og alle udklædte i
Amagerbønders Dragt. Kort før var der en anden Maskerade,
hvor hele Hoffet viste sig i forskjellige Slags Forklædninger,
forestillende alle Slags Nationer og Gharaktérer med Afvexling
og Opfindsomhed nok; men den fornemste Fornøielse syntes
mig at mangle, da de ikke forstillede deres Stemmer og altfor
snart toge Maskerne af.
Kjøbenhavn, 23. Febr. 1692 gi. St. Hr. Pless, der var
Prinds Georgs Agent og nylig er bleven udnævnt til Medlem
af Geheimeraadet (hvilket nu under Ehrenschildts Fravæ
relse, der synes at skulle blive bestandig, kun bestaaer af tre
til, nemlig Gyldenløve, Kongens Daturlige Broder og Vice
konge i Norge, Reventlow, Premierminister, og Baron Juel,
en af den gamle danske Adel), synes at ville gjøre en stor
Reform her, og har allerede gjort en betydelig Begyndelse
dertil ved at fjærne Overrentemester Brandt. Denne har
(hedder det i det følgende Brev) bestyret Kongens Indkomster
*) Der forhandledes 1691 om et Giftermaal imellem Prindsesse Sophie
Hedevig og Churprindsen af Sachsen Johan Georg (IV).
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saaledes, at han har bragt Kronen i en umaadelig Gjæld. For
at betale den paalægger man Folket en svær Kopskat (Poll
tax); den feiler sjeldent noget Aar selv i Fredstid; men i Aar
er den langt større end sædvanlig.
Under 19. Juli 1692 melder H. Greg Molesworth’s Afreise
med sin hele Familie og under 8. Nov. 1602 Ankomsten af en
overordentlig Gesandt Mr. Hop fra Generalstaterne, der tillige
havde Fuldmagt fra Kong Vilhelm 3. paa Englands Vegne. I
hele Korrespondancen findes intet Spor til at nogen Misforstaaelse har fundet Sted mellem Molesworth og det danske
Hof. Molesworths Kone siges at ville oppebie sin Nedkomst i
Hamborg, hvilket for saavidt er paafaldende, som man snarere
skulde have ventet, at Molesworth under disse Omstændigheder
vilde have opsat Afreisen fra Kjøbenhavn. Men der kan have
været ganske private Forhold, som have virket.
Kjøbenhavn, 3. Jan. 1693. Baron Juel, en af Geheimeraaderne og den bedste Franskmand (Fransksindede) af dem
Alle, reiser i Morgen eller Overmorgen til Sverrig efter en
pludselig Beslutning, som blev tagen, troer jeg, da Efterret
ningen kom om Investituren (Hannovers Ophøielse til Kurfyr
stendømme). Dersom Sverrig vil være ligesaa ivrig i denne
Sag som Danmark er tilbøielig til, kan denne Reise have ska
delige Følger.
Kjøbenhavn 24. Jan. 1693. Hvad Udfaldet vil blive af
Baron Juels Underhandlinger, er endnu uvist. Det franske
Parti ved begge Hoffer, saavelsom de der mene, at det er i
de nordiske Kongers sande Interesse under nærværende For
hold at slutte en fast og inderlig Forbindelse (hvis dette lader
sig gjøre) til gjensidig Beskyttelse af deres Handel imod Eng
land og Holland og for at nøde disse tvende Nationer til en
Fred, før deres Magt bliver al for farlig for Naboerne, og før
Frankrig nedtrykkes saa meget, at det ikke kan danne en til
børlig Modvægt derimod: troe, at man bør benytte den nær
værende skjønne Leilighed til en saadan Forening, da der i
Sverrig (hvor den største Vanskelighed er) befinde sig to saadanne Mænd, udmærkede ved Stand, Dygtighed og Indflydelse,
som Baron Juel og Grev d’Avaux (der daglig ventes). Den
Misfomøielse, som begge Konger og næsten alle de fornemste
Personer ved begge Hoffer længe have næret i Anledning af
Englands og Hollands Adfærd mod de nordiske Handelsskibe,
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ikke alene vedbliver, men tiltager. Hertil kommer, at Opret
telsen af det 9de Kurfyrstendømme giver Paaskud til at drage
adskillige tydske Fyrster ind i et tiers partie til Forsvar af
deres formeentligen krænkede Rettigheder. Hvis de Anstræn
ge,Iser, som nu gjøres under alle disse fordeelagtige Omstæn
digheder for at forene de to nordiske Hoffer til at danne et
tiers partie, ikke lykkes: saa troer jeg, al Frankrig for bestan
dig maa mistvivle derom. Det baaber jeg ogsaa vil blive Til
fældet; thi det vil blive vanskeligt, selv om de blive enige om
Planen, saaledes at bestemme den Rolle, enhver Konge skal
spille, at der ikke bliver bestandig Anledning til gjensidig
Skinsyge; heller ikke anseer jeg det for udførligt, at Danmark
alene skulde handle, og Sverrig staae uvirksomt og see derpaa
uden Mistillid, hvilket skal være et af de Alternativer, Baron
Juel foreslaaer. Men vor Tid har seet flere Ting at hændes,
som man ansaae for umulige; og derfor bør vistnok ethvert
muligt Middel anvendes for at hindre, at dette bliver et nyt
Exempel, ved at vække’ deres Skinsyge, ved at gjøre nogle
Skridt for at bortfjærne nogle af deres Ankeposter, ved at
fremsætte fristende Tilbud for at afdrage en af dem fra For
bindelse, ved at bestikke nogle af de mest indflydelsesrige
Ministre. Baron Juel finder stor Understøttelse i t Stokholm,
hvor Enhver er for ham undtagen Kantsler Oxenstjerne og
Grev Hastfehr, Statholder i Lifland. Man taler allerede om,
at Kongen vil see sig nødt til at lade nogle af sine Tropper
marschere mod Vierlandene mellem Hamborg og Lybek, da
Hertugen af Hannover, som man siger, underhandler med
disse to Stæder om deres Afstaaelse. Vist er det, at dette
Hof for Øieblikket er meget tilbøieligt til at forsøge at vække
nogle Uroligheder i Tydskland i Anledning af Oprettelsen af
det nye Kurfyrstendømme, hvis kun Sverrig paa nogen Maade
vil samstemme deri1).
Kjøbenhavn, 14. April 1693. Vi see nu nogle Virkninger
af den Traktat, som nylig er bleven sluttet i Stokholm af
Baron Juel2); thi forrige Tirsdag begyndte man her paa Udrust
ningen af nogle Skibe, og det samme gjør man, som der
siges, ogsaa i Karlskrona. Velunderrettede paastaae her, at
’) Sverrig anerkjendte dog strax den nye Kurfyrsteværdighed. A.
17. Marts 1693.
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de nordiske Magter ere komne overeens ord hver at udruste
20 Orlogsskibe til at hævde deres Handels Frihed og skaffe
sig Erstatning for de Tab, deres Undersaatter have lidt ved
Opbringelse af deres Skibe. Dog kan jeg ikke mærke, at man
har i Sinde for Øieblikket at udruste mere end 12 Orlogsskibe,
hvoraf 8 i Tirsdag bleve tagne ud fra Hukken, saaledes kal
der man det Sted, hvor alle Kongens Skibe lægges op. Naar
disse Skibe blive tiltaklede, skrabede og tjærede over Vandet,
forsynede med Kanoner og Kugler, og maaskee med Krudt,
hvormed Forraadshusene ere vel forsynede, saa tage de sig
ud som de vare aldeles færdige til at gaae tilsøes for at be
gynde en Togt. Men jeg har tvende Gange før, nemlig 1690
og 91, seet dem gjøre den samme Parade her med et ligesaa
stort Antal Skibe, hvilke dog aldrig kom udenfor Bommen.
Thi alt dette kan gjøres her med meget ringe Bekostning, da
man har alt Nødvendigt nær ved Haanden, passende Indret
ninger, og Folk nok i stadig Sold, der ere vante til dette Slags
Arbeide. Men man hører Intet om Hverving og Udskrivning
af Matroser, hvilket altid skeer, naar Regjeringen mener noget
Alvorligt. (Derefter følge en Deel Bemærkninger, som ganske
stemme med Brevet af 24. Mai 1691.) De saakaldte »Aarstjeneré« (year-sertiants) kunne saalidet undværes fra Holmen,
at for faae Aar siden, da Kongen saae sig nødt til at bemande
en Flaade her paa Rheden med disse Folk, gik en stor Deel
af dem hver Morgen i Land for at arbeide paa Holmen og
ombord igjen om Aftenen. Foruden Aarstjenerne, som, hvis
Kompagnierne vare fuldtallige (hvilket de for Tiden ikke ere),
vilde udgjøre 3000 Mand, er der et Marine Regiment paa 1100
Mand, for største Delen søvante Soldater, og 1000 Artillerister,
hvoraf en Deel kan bruges til Søtjenesten. Ifølge den slut
tede Traktat ledsages Handelsskibene til Frankrig af regelmæs
sige Konvoyer, der udrustes af begge Riger til visse Tider af
Aaret og samles i Flekkerø. En afgaar næste Maaned og en
anden i Juli eller August.
Kjøbenhavn, 6. Mai 1693. Jeg erfarer af Breve modtagne
fra Stokholm og andre Steder, at man overalt stræber at for
urolige de Allierede med Frygt for, at Kongen af Danmark i
Sommer paa Grund af Oprettelsen af den 9de Kurfyrstevær
dighed og Ratzeborgs Befæstning vil gjøre et Indfald i Neder-
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sachsen til Fordeel for de Franske. Og man paastaaer, at et
Troppekorps paa 24,000 Mand i dette Øiemed skal marschere
fra Jylland til Tydskland, og at de Orlogsskibe, som nu ud
rustes her, skulle gaae til Elben, og, hvis Omstændighederne
tillade det, angribe Hamborg; videre at Grev Gyldenløve, Stat
holder i Norge, reiser derover for at besørge Overskibning af
Tropper til Jylland, og, som nogle sige, en Udskrivning af
10,000 Mand; at Prinds Frederik af Sachsen med sin Broders
hemmelige Samtykke skal understøtte Planen paa Sachsen-Lauenborg; endelig at Alt dette foretages ifølge en Alliance, som Mr.
Bonrepos nylig har sluttet her, hvorved Danmark skal med
tage en Subsidie af 100,000 Kroner om Qvartalet. — Den
skadelige Følge af slige foruroligende Rygter med Hensyn til
de Allieredes forestaaende Felttog er indlysende og jeg er
sikkert underrettet om, at den lyneborgske Gesandt i Stokholm
har erklæret, at hans Herre saae sig nødt til at kalde sine
Tropper tilbage fra Flandern og Ungarn, med mindre Kongen
af Sverrig vilde udstæde den Erklæring til Danmark, at han
vilde betragte ethvert Foretagende mod den 9de Kurfyrstevær
dighed og enhver Bestræbelse for at fremkalde Uroligheder i
Tydskland som et Brud. Men det synes meget tvivlsomt, om
denne forsigtige Regjering vil lade sig bevæge til at gjøre en
saa haard og truende Erklæring mod Nabomagten til Bedste
for de Allierede, da den saa nylig har indgaaet et nøie For
bund med denne Krone til fælles Forsvar mod de Allieredes
formeentlige Overgreb til Søes. Det synes derfor af nogen
Vigtighed for det forestaaende Felttogs heldige Udfald, at det
bliver bekjendt, at de omtalte foruroligende Rygter ere aldeles
grundløse, og vakte af dem, der ere ubekjendte med Sagernes
nærværende Stilling i Danmark.
Alle Tropperne i Danmark ere ikke over 24,000 Mand,
naar alle Regimenter ere fuldtallige, (hvilket de for Tiden ikke
ere), deri indbefattet saavel dem, der findes i Jylland og paa
Øerne, som i Slesvig, Holsteen, Oldenborg o. s. v. Naar
Kjøbenhavn, Kronborg, Rendsborg og de andre Pladser for
synes med Garnisoner, som de nødvendigen maae, naar Kongen
indlader sig i et Foretagende som det omtalte, vil det være
let at bedømme, hvor ringe en Hær der bliver tilovers for at
marschere ind i Tydskland; thi Kjøbenhavn alene behøver en
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Besætning af 5 eller 6000 Mand, og Rendsborg behøver ogsaa
en stor Garnison, siden Fæstningsværkerne bleve saa meget
udviklede, i Særdeleshed da de endnu ikke ere fuldendte.
Hvad angaaer de Tropper, Kongen har i Norge, da kunne de
ikke undværes i Landet, og vilde isærdeleshed være nødven
dige til dets Forsvar, hvis Danmark vilde gjøre noget Forsøg
imod saa gode Venner og Forbundsfæller af Sverrig, som det
er bekjendt at Zelle og Hannover ere, eller imod sidstnævntes
nye Værdighed, til Fordeel for hvilken Sverrig saa kraftigen
har erklæret sig, uagtet alle de Forestillinger, Danmark gjorde
derimod. Thi den sidste Forening mellem disse to Kroner
med Hensyn til den fælles Interesse i at hævde en fri Handel
under Krigen, har ingenlunde bortfjærnet deres gjensidige
Skinsyge i Sager, hvor deres Interesser ere særskilte eller
endog modsatte, og denne Skinsyge viser sig ogsaa nu og da,
naar Ledighed frembyder sig.
Hvad Grev Gyldenløves Reise til Norge angaaer, da har
han i de to sidste Maaneder talt offentlig derom ved sit eget
Bord; men der er ligesaa liden Sandsynlighed derfor nu som
den første Dag, eller rettere mindre; thi han har i Sinde om
ti Dage, saasnart den franske Gesandt har havt sin offentlige
Audients, at begynde en Mælkekur for en Maanedstid, i hvilken
Tid han vil opholde sig paa sit Landsted her nær ved Byen.
Det Samme vil Kongen gjøre og ligeledes hans fornemste Mi
nister Grev Reventlow. Saa ringe Udsigt er der fra Somme
rens Begyndelse til, at der her vil skee noget Overordentligt
eller vigtige Foretagender begyndes. Alt tyder paa det Mod
satte, hvorom Enhver, der opholder sig paa Stedet, let kan
overtyde sig.
Hvad Prinds Frederik af Sachsen angaaer, da er jeg her
bleven tilforladelig underrettet om, at han yttrede nogle meget
haarde Ord til sin Broder Kurfyrsten til Bedste for deres
Moder, Enkekurfyrstinden, som derfor raadede ham til at be
give sig ud af Landet for en Tid. Og dette kan meget let
have foranlediget den hemmelige Samtale, man har bemærket
mellem ham og Ehrenschildt i Hamborg.
Da der ikke viser sig Tegn til noget Foretagende med
Landmagten, saa er Sørustningen slet ikke frygtelig, da den
bestaaer blot af 8 eller 9 Orlogsskibe, og det ikke af de største
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(to over 60, Resten mellem 50 og 40). og nogle Fregatter, der
ligge indenfor Bommen, udrustede, men uden Krudt. Grev
Reventlow erklærede udtrykkelig forleden Dag til den brandenborgske Gesandt, at disse Skibe udrustedes ifølge Traktaten
med Sverrig, saa at disse Skibe ikke kunne gives nogen anden
Anvendelse, saa længe denne Krone vil blive i god Forstaaelse
med- den anden og opfylde Traktaten. I Karlskrona udrustes
ligeledes 9 Skibe (som en Ven har underrettet mig om) og 3
til skulle udrustes.
Hvad den nye Alliance mellem Danmark og Frankrig angaaer, da forsikkredes ikke mindre bestemt fra den samme
Kant en god Stund før Bonrepos's Ankomst, at Danmark
havde indladt sig i en ny Forbindelse med Frankrig for 50,000
Kroner om Maaneden, hvilket man nu veed er falsk; og jeg
tvivler om, at Ophavsmændene til denne nye Beretning, hvor
ved Subsidiesummen nedsættes til 100,000 Kroner om Qvartalet, have nogen bedre Grund for dette end de havde for det
Første. For kort siden erklærede Ministrene høitideligen, at
deres Hænder vare frie, uden nogensomhelst Forpligtelse til
nogen af de krigførende Magter. Og om de ikke ere det
længere, saa seer jeg dog ingen Sandsynlighed for, at de have
gjort noget nyt Forbund med Frankrig, som gaaér videre end
Fortsættelse af den forrige Neutralitet for eet Aar endnu og af
den forrige Subsidie paa 3 eller 400,000 Kroner i Betragtning
heraf. Men dette er langt fra at være en tilstrækkelig Sum
til enten at friste denne Krone, eller sætte den istand til at
indlade sig i el saa farligt og kostbart Foretagende som
ovennævnte.

Relationer fra Hugh Greg, engelsk Chargé d'affaires i Kjebenhavn,
1695—99.
(Fra State Paper Office i London.)

Kjøbenhavn, 6. April 1695. Der er opstaaet en Tvist
mellem Hertugen af Gottorp og Kongen, som uagtet Gjen-
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standens Ubetydelighed paa Grund af den herskende Spænding
Qg Misforpøielse over Hertugens noie Forbindelse med Sverrig
og Forøgelsen af hans Troppemagt er bleven ført med megen
Hidsighed. Kongens Navn var nemlig bleven udslettet over
Døren paa en af Kirkerne i Slesvig. Hr. Jessen brugte i
den Anledning meget barske Udtryk til den holsleen-gottorpske
Sekretær, som residerer her, nemlig at skjøndt Kongen havde
Magt til selv at skaffe sig Ret, vilde han dog gaae en fredelig
Vei ved at underrette Hertugen om hvad der var skeet, og at
det var skeet uden Hertugens Ordre, hvilket vilde vise sig
derved, at den Embedsmand blev straffet, som havde ladet det
gjøre. Hertugen svarede ikke mindre rask, »at han ikke havde
i Sinde at gjøre Nogen Regnskab for hvad han foretog sig i
sin egen Jurisdiktion; men for at lægge sit fredsommelige Sind
for Dagen, vilde han underrette Kongen om, at Navnets Ud*
slettelse var skeet tilfældig, da Kirkedøren i Anledning af Sor
gen over den afdøde Hertug, hans Fader, maledes sort, og at
Kongens Navn var blevet staaende paa et Par andre Steder i
samme Kirke; men Hertugen var ikke lidet forundret over, at
man brugte saa haarde Udtryk ved en saa ringe Anledning, og
han haabede, at Kongen ikke nærede Tanke om nogen Vold
somhed stridende mod Hertugens Regalia«.

I et Brev af 11. Febr. 1697 til H. Greg yttrer den en
gelske Statssekretær James Vern on (Fader til den James
Vernon, som ikke længe efter (fra 1702—1706) var Gesandt
i Danmark og hvis Sekretær de Vrigny har leveret en Reise
beskrivelse), at Sagen om Betalingen af nogle Restancer paa
de Subsidier, som skyldtes Danmark ifølge Traktaten til Haag af
3. Decemb. 1696, var gaaet igjennem i Underhuset med stor
Majoritet. Mange havde imidlertid yttret Tvivl om, hvorvidt
Danmark virkelig havde opfyldt Traktatens Betingelse, at afbryde
al Handel med Frankrig; derfor anmoder han Hr. Greg om at
skaffe Oplysning desangaaende. Han tilføjer derpaa: »Vor
Ven Molesworth var en Smule gnaven (peevish) ved dette
Spørgsmaal. Hvis der er passeret Noget under hans Gesandt
skab i Danmark, som han har Grund til at være fortrydelig
over, saa burde Erindringen deraf ikke have varet saalænge
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«Iler noget Nag være viist ved en saadan Leilighed. Dog
gjorde det ingen Skade i Hovedsagen, og jeg omtaler det kun
til Dem, som kjender hans Temperament.
[I Parlamentsjournalen for 1697 Pag. 86, trykt 1803 fol.,
findes i en Komiteebetænkning om Subsidierestancer følgende:
King of Denmark: By an abstract of the treaties for subsidies
it appears, that there vas payable to the King of Denmark, in
consideration of an entire prohibition of commerce
between that crown and France, 200,000 Rixdollers a
year, during the war, at four quarterly payments each year;
of which by another abstract of the payments, it appears
there was due, the lste of Novemb. last, an arrear of 111,
111 rixdojlers for his Majestys share, being two thirds of the
said subsidy; besides the like share of 300,000 rixdollers,
payable within 3 years, both which sums may be satisfied with
200,000 rixdollers.
Her seer man altsaa det besynderlige
Indhold af Traktaten til Haag 3. Dec. 1696. Molesworth’s
Yttringer omtales ikke i Parlamentsjournalen. Det var en
anden Maade at løse Spørgsmaalet om den neutrale Hahdelsfrihed, end ved et væbnet Forbund med Sverrig.]
Kjøbenhavn, 18. Jan. 1698. Man taler meget idisse
Dage om, at der snart vil udkomme et Forbud mod Indførsel
af fremmed Klæde og uldne Sager fra Paaske af, og Forbud
mod at gaae med Klæder af slige fremmede Stoffer efter
Michelsdag. Hermed forholder det sig saaledes. En lybsk
Bankerottør ved Navn Warner har for nogle Aar siden op
rettet en Fabrik for grovt Klæde og har siden den Tid for
synet Armeen med Klæde, hvilket den tidligere fik fra Ham
borg. Kort før sin Afrejse til Sverrig sendte Baron Juel Bud
til ham med Forespørgsel, om han havde noget af det fine
Klæde, som han tidligere havde viist Kongen. Da han gav et
bekræftende Svar, lod Kongen ham noget efter komme til sig
for at see Klædet. Da det var ufarvet, befalede Kongen ham
at lade det farve en vis Koulør, som Kongen holder-af. Dette
skete, og i Begyndelsen af det nye Aar forelagdes det Kongen,
som gav det sit Bifald. Kongen sendte derpaa en Befaling til
Byens Magistrat, at de skulde forsamle de vigtigste Klæde
handlere i Byen og tilkjendegive dem, at det var Hs. Majestæts
Villie, at ingen af hans Undersaatter enten civile eller militære
Danske Samlinger.

2den Rskke.
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maatte vise sig ved Hoffet efter næstkommende Michelsdag i
Klæder af andet Stof end det, som var fabrikeret her i Landet *
r
og at Kongen vilde have de Handlende underrettede herom i
Tide, for at de kunde udsælge de fremmede Stoffer, som de
havde i Behold. Denne kongelige Resolution meddeeltes til
lige ovennævnte Warner, for at han kunde have Klæde i Be
redskab. Sagtens vil Baron Juel, naar han kommer til det
svenske Hof, ogsaa gjøre sig Umage for at faae en saadan
Foranstaltning indført. Thi jeg tvivler ikke om, at han vil
søge at gjøre sig god der og bane Veien for sit Hovedærinde
ved nogle plausible Forslag til Befordring af begge Nationers
fælles Interesse. Baade i Sverrig og Danmark bliver der kun
solgt meget lidet grovt engelsk Klæde; men hvis de kunde
finde noget Middel til at forsyne sig med hint Klæde af deres
egne Fabrikker, vilde det være til stor Skade for de engelske
Klædemanufakturer. Men det er meget hyppigt, at denne Regjering bekjendtgjør slige Forordringer som den anførte, uden
at sørge tilbørligen for deres Overholdelse; meget muligt
gaaer det denne som Resten, og den er maaske ganske for
glemt, naar den Tid kommer, da den skulde træde i Kraft.
Det er heller ikke usædvanligt, at man bekjendtgjør her For
ordninger af denne Natur, førend man ret har overveiet, om
det er muligt at sætte dem i Værk, eller ikke. Adskillige
Personer troe allerede, at det erTilfældet med
den nær
værende; og uudførlig vilde den tilvisse blive, hvis vi ikke selv
forsynede dem med Uld. Men det er meget let for dem at
faae den over Skotland, hvorfra der fraTid til anden kommer
hele Skibsladninger til Østersøen.
I Aaret 1681 oprettede man et Silkemanufaktur her og
forbød aldeles Indførselen af fremmede Silketøjer, hvilket For
bud i Begyndelsen blev meget strængt overholdt. Enhver der
havde fremmed Silketøi maatte bringe det til Fabrikken for at
stemples, og Alt hvad der siden fandtes ustemplet blev brændt
paa Torvepladsen. Men den strænge Iagttagelse af. alt dette
aftog lidt efter lidt og tilsidst nødte Hollænderne dem til al
deles at ophæve Forbudet. Paa Grund af nogle nye Paalæg
paa deres Handel i Norge forbøde nemlig Hollænderne alle
deres egne Skibe, at drive nogen Handel paa det nævnte Land,
og lagde til samme Tid en saa høiTold paa alle norske Varer,

at de Danske selv ikke kunde indføre dem i Holland. Efterat1
de Danske en Tid havde prøvet Uleiligb ederne af Tåbét af
Handelen mellem Holland og Norge, bleve dø nødté til at
hæve de nye Paalæg og paa samme Tid tilbagekalde Forbudet
mod: Indførsel af Silketøjer. Umiddelbart efter Baron Jtiete
Tilbagekomst fra Holland (hvor han havde bragt disse Sager i'
Rigtighed), standsede derfor pludselig et Hundrede af Silke
vævere her, og af de øvrige 70 vare der faa Uger efter klin
10 i Virksomhed, og før Udgangen af det følgende Aar (der,
saavidt jeg erindrer, var 1690) var der ikke een tilbage. Thi
de Store her, som havde tilvejebragt Kapitalen til dette Manu
fakturanlæg, vilde absolut have en saa stor Fordeel af deres
Penge (nemlig ikke mindre end 25 procent), at de aldrig vilde*
have kunnet sælge noget af deres Silkevarer, naar Folk ikke1
ved ovennævnte Forbud vare bievne nødte til at kjøbe dem.
Ophævelsen af Forbudet mod Indførsel af fremmede Silkevarer
ødelagde derfor strax dette Anlæg.
Naar Søen bliver aaben igjen, vil man faae at see, om
der vil blive lagt en Told paa fremmed Klæde af lige Virkning*
med et Forbud mod Indførsel, uden hvilket den nylig bekjendfgjorte Forordning kun vil have ringe Virkning; thi Hoffet vil*
snart blive kjed af at bære Klæde, der er meget siettere og
alligevel maaskee dyrere end Borgernes. Jeg siger »af lige
Virkning med et Forbud« ; thi jeg troer ikke, at engelsk Klæde <
ligefrem kan forbydes her uden Bfud paa den 7. Artikkel af;
Traktaten mellem Danmark og England af 1670.
Kjøbenhavn,
1698. For to—treAar siden blev her
oprettet en Speilglas-Eabrik, hvilken lykkedes meget vel,
saalænge Forbudet mod Indførsel af fremmed Speilglas over
holdtes. Men det modsatte Parti, som var i Fjendskab med
de Stormænd, som havde Deel i dette Anlæg, ødelagde det
snart, ved at forskaffe visse Personer Privilegium paa at ind
føre Speilglas uagtet det bestaaende Forbud. Entreprenøren
gav derpaa Enhver sine Penge tilbage og tilbød det brandenborgske Hof sin Tjeneste. Dette Tilbud blev med Glæde mod
taget og han blev strax etableret paa et passende Sted og paa
bedre Vilkaar end han forlangte her. Jeg hører, at hans Arilæg trives meget vel, med mindre maaske Hr. Danckelmanns
15*
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Ulykke nylig har forandret Sagernes Stilling; thi han var en
stor Befordrer af dette Foretagende.
Kjøbenhavn, 29. Jan. 1698. Man har i den sidste Tid
mumlet om, at der er en Plan i Værk om at tage Finantsbestyrelsen fra Piessen og give den i Hænderne paa visse Kommiterede, blandt hvilke Harbo og Benzon nævnes.
Da
Pless sidst var borte herfra, blev der kort før hans Tilbage
komst arbeidet paa det Samme, og det var meget nærved at
lykkes. Men da han kom hjem, gjenoprettede han sin Kredit
hos Kongen saa vel, at der ikke mere blev tænkt derpaa, før
han atter reiste bort. Siden hans Afreise har man benyttet
sig af Leiligheden til at fortnindske hans Kredit igjen paa
Grund af det frugtesløse Udfald af hans kostbare Ambassade,
og nu for nylig er der indtruffen følgende Tilfælde, som meget
har opmuntret hans Fjender til at gjøre nye Anstrængelser.
Den afdøde Grev Ranzau1) var nemlig dansk Greve (ligesom <jgsaa tydsk) og hans Søn den unge Greve2) kom derfor herover
for at bekræftes i Lehnet. Men da man udsøgte de ældre
Papirer vedkommende hans Faders Investitur, fandtes det, at
han skyldte Kronen en Sum af 26,000 Kroner. Disse nødte
Pless ham siden til at betale reent ud, skjøndt det var en
gammel Gjæld, som selv Skatkammerembedsmændene ikke
kjendte noget til, førend man ved et Tilfælde kom efter det.
Derved troede Piesses Fjender at have fundet en skjøn Ledig
hed til at ophidse Gyldenløve imod ham, da han er Grev
Ranzaus Svigerfader, og bevæge ham til at understøtte dem i
deres ovennævnte Plan. Skjøndt nu Gyldenløve for sin egen
Roligheds Skyld kun blander sig lidt i Hoffets Sager, ansees
han dog for at være en frygtelig Fjende. Imidlertid ere Piesses
Venner dog ikke urolige, da de stole paa hans Venskab med
Kongens Yndling (Kammerherre Knuth), der letteligen kan op
retholde ham, saalænge Skatkammersagerne gaae vel under
hans Bestyrelse, hvilket de ikke gjorde under hans Forgjængers, skjøndt overordentlige Skattepaalæg den Gang vare meget
hyppige, hvorimod der ikke har været nogen, siden Pless kom
til Bestyrelsen. Derved er Landeiendommenes Værdi stegen til
det Dobbelte eller Tredobbelte af hvad den før var, og dette
4) Grev Ditlev Rantzau, d. 8. Sept. 1697.
®) Grev Christian Ditlev Rantzau, forlovet med U. F. Gyldenløves Datter,
Ulrica Antonia Danneskjold.
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gjør den danske Adel overordentlig tilfreds med hans Styrelse
af Sagerne, ligesom ogsaa Bønderne og alle Slags Embedsmænd, hvilke tilforn kun bleve meget slet betalte.
Hr. Pauli er nylig ankommen hertil fra England og søger
indstændigen om at maatte blive sendt tilbage, dertil med Charakteer af residerende Gesandt.

Under Kongens Sygdom var der megen Tale om, at han
skulde søge sin Helbredelse ved et tydsk Bad (efterat for
skjellige andre Kure forgjæves vare anvendte). Der dannede
sig imidlertid forskjellige Partier ved Hoffet angaaende dette
Spørgsmaal, efter som nogle bedst troede det stemmende med
deres egne Interesser, at Kongen reiste, Andre, at han blev
hjemme. Partiet, som var imod Reisen, blev imidlertid (siger
H. Greg 22. Marts 1698) omvendt ved en Prædiken af Hof
præsten, som udbævede det skjønne Exempel i Skriften af
Naaman den Syriers Tjenere, som ikke vilde høre nogen Ind
vendinger mod at drage til Jordans Vande, siden det var det
eneste Middel til at helbrede deres Herres Onde. (Der blev
dog som bekjendt ikke noget af denne Badereise.)

30. Juli 1698. Hr. Jessen, Præsident i det tydske
Kancelli, er egentlig ikke Medlem af Geheimeraadet, men har
dog stadig Sæde deri i Egenskab af Sekretær, og i Virkelig
heden mere at sige i de udenlandske Sager end nogen af alle
de øvrige, hvorfor Hr. C ham il ly, fransk Gesandt, heller ikke
undlod at gjøre ham, ligesom de øvrige Ministre, den første
Visit. Hr. Moth, Præsident for det danske Kancelli, skal være
fortørnet over ikke ogsaa at have modtaget første Besøg af
Chamilly. Men skjøndt han har Titel af Geheimeraad, saa er
han dog ikke Minister eller har noget med Geheimeraaøets
Møder at gjøre, uden naar Kongen i en bestemt Anledning
kalder ham dertil.1)
a) Chamillys Vægring ved at vise de titulære Geheimeraader den Op
mærksomhed, som de troede at være berettigede til, gav siden Anled
ning til en vidtløftig Hofstrid.
A.
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■.t. n Kjøbenhavn, 4. Octob. 1698. Kongens Sønnesøn Prinds Chri-atirørdøde her i Løverdags Aftes, kun 15 til 16 Maaneder
gammel. Sorgen er saa meget des større, som Prindsesse
Luise faa Dage i Forveien har havt den Ulykke at fare ilde
Ude, paa Jagtslottet Jægerspriis, hvor hun og hendes Ægtefælle
Kronprindsen i nogen Tid har opholdt sig. Det er nu anden
Gang at Prindsesse Luise er faren ilde, og, da hun kun er af
en svag Konstitution og hendes Ægtefælle ikke er stærk, tale
Nogle om visse Spaadomme, som for nogle Aar siden vare i
Omløb her, nemlig at Prinds Carl, Kronprindsens yngre Bro
dér, som ventes hjem, fra sine Reiser inden Enden af den
kommende Vinter, engang skulde blive Konge.
Kjøbenhavn,
Jan. 1699. Igaar Morges døde Hr. Knuth1)
Kongens Yndling pludselig i sin Seng af et indvortes Tilfælde
(of inward imposthume, as it is thought) til stor Sorg for nogle
og til Glæde for andre, da han var den fornemste Opretholder
af et stærkt Parti, der i adskillige Aar har været Gjenstand for
stor Misundelse her.
Kjøbenhavn,
Jan. 1699. Hidtil har Piesses Anseelse ikke
lidt nogøt Skaar ved Knuths Død; thi han var den Første,
som Kongen sendte Bud efter samme Morgen, som Knuth døde,
for at raadslaae med ham om Besættelsen af den Afdødes Em
beder, og han blev saalænge hos Kongen, at man mener denne
har tagen sin Beslutning inden han forlod ham, uden at tage
andre paa Raad med. Hr. Knuths fornemste Embeder vare:
Overkammerherre, Bestyrer af Kongens Privatkasse og Amt
mand i Kjøbenhavns Amt. Det første Embede er givet, skjøndt
uden samme Titel til Oberstlieutnant Krabbe af Livgarden til
Hest, som var ældste Kammerherre efter Knuth; han nyder et
almindeligt Rygte for Redelighed og Retsind. Hvad det andet
Embede angaaer, da har Pless Kongens Privatkasse og alle
Knuths Papirer under sine Hænder, og man antager, at Hr.
Kleinow, der længe har været Kongens Kammerpage vil blive,
overdragen Udbetalingen af Pengene under Piesses Tilsyn.
Denne vil SAAledes faae den øverste Bestyrelse af Sundtolden
og den nordenfjeldske Told, med hvilke ban tilforn slet Intet

’) Knuth døde den 13. Jan. 1699 om Natten imellem Kl. 1 og 2.
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havde at gjøre, da disse Indtægter bestandig holdtes adskilte
fra de øvrige, og indfløde i Kongens Privatkasse, som Hr.
Knuth bestyrede. Kjøbenhavns Amt gives til Kammerherre
Juel, Søn af den afdøde Admiral af dette Navn (Baron Juels
ældste Broder) og Svigersøn til en af Hr. Knuths Brødre. Hvad
andre Forandringer angaaer, som Følge af Knuths Død, da
vil Overforstmester Grev Reventlow nu faae friere Hænder og
vel ikke tænke mere paa at forlade Hoffet, da han nu sagtens
vil faae en ligesaa fri Adgang til Kongen som tilforn, førend
han var første Minister. Da Knuth bestandig var omkring
Kongen i alle hans Fornøielser og i dette Departement havde
en afgjort Indflydelse, gjorde han ofte Indgreb i Overførsterens
Embedsmyndighed. Knuth var i Grunden Kongens Overhof
mester og Overstaldmester; efter hans Død troede Marskalk
von Osten at kunne tiltage sig nogen mere Myndighed; men
han har baade af Kongen og Pless faaet adskillige ydmygende
Paamindelser om at holde sig indenfor sine forrige Grændser
og ikke blande sig i andre Sager.
Kjøbenhavn, 7. Febr. 1699. Kongen har nu udnævnt en
Kommission til forestaae Bestyrelsen af hele Hofstaten. Den
bestaaer af Pless, Moth, Lenthe og Osten. — Pless har bragt
Lenthe ind i dette Kollegium; Moth er kommen der formedelst
sin egen Kredit hos Kongen, der nærer en høi Mening om
hans og Piesses Troskab; Marskalk v. Osten er bleven Medlem
deraf ifølge sit Embede. Pless vil rimeligvis blive den, der
faaer den afgjørende Stemme i dette Kollegium, da han raader
for Pengene baade til Hofholdningen, som udredes af Skat
kammeret, og for Kongens Privatkasse, der dannes af Øre
sundstolden og den norske Nordenfjelds Told.
Der er nu udkommet en Forordning om en overordentlig
Skat paa Bønder, hvilket i adskillig Aar 'ikke har været Til
fældet, da Pless, siden han fik Finantsbestyrelsen, altid har
modsat sig det. Følgen heraf har været Forøgelsen af Land
ejendommes Værdi til det Dobbelte og en saadan Tiltagen af
Velstand hos Bønderne, at da Kongen nylig fastsatte en be
stemt Priis for Kornvarer, som dog var meget højere end den
sædvanlige Priis i tidligere Aar, bragte Bønderne i nogen Tid
faa eller ingen Varer paa Markedet. Tidligere havde de altid
været nødte til at bringe Alt, hvad de havde at sælge paa
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Markedet, og falbyde det for meget billig Priis. Men da de
overordentlige Landskatter ophørte, forhøiede de Prisen for
deres Varer, hvilket bevægede Kongen til at fastsætte bestemte
Priser. Bøndernes Udebliven fra Markedet gav dem, der ikke
ynde den gamle danske Adel (som endnu er Eier af den
største Deel af Landet her) en forønsket Leilighed til at over
tale Kongen til at paalægge en overordentlig Landskat, hvor
ved Landeiendommenes Værdi meget vil formindskes. Pless
har givet sit Samtykke dertil for at finde Midler til at betale
et tidligere optaget indenlandsk Laan og resterende Sold til
Tropperne. — Pless fandt det nemlig for nogen Tid siden
nødvendigt, at afbetale et Laan i Holland, som den tid
ligere Administration havde gjort paa en Tid, da Dan
marks offentlige Kredit var i en saa lav Ebbe, at Pengene
kun kunde erholdes mod en Rente af 12 procent og den norske
Told sat til Pant derfor. Pless gjorde derfor et frivilligt indenlansk Laan, saaledes at enhver formuende Mand laante
Kongen en Sum efter sin Evne mod Landets lovbestemte Rente
af 5 procent. Herved tilveiebragtes en Sum af mellem 200 og
300 Tusinde Kroner, hvormed det hollandske Laan betaltes.
Renterne af det indenlandske Laan er bestandig bleven meget
regelmæssig betalt; men de mange Stormænd, som have taget
Deel i Laanet, trænge saa stærkt paa Tilbagebetaling deraf, at
Pless ikke længer kan udsætte det, og har besluttet sig til
Paalæg af en overordentlig Landskat. Tropperne og Officererne
havde ogsaa ved Nytaar en Restance af 8 Qvartalers Sold.
Deraf ere nyligen 4 Qvartaler bievne betalte, og 3 eller 4
ventes at ville blive betalte til næstkommende 11. Juni ved
Hjælp af Skatten.
Kjøbenhavn, 21. Marts 1699. Da Kongen for nogle Dage
siden begav sig til Hedeste Ret for at aabne Sessionen,
tog han Kronprindsen med sig, hvilket vakte en Deel Op
sigt, da han aldrig har gjort det tilforn.
Man lagde ogsaa
Mærke til, at Kongen den foregaaende Dag havde taget
Kronprindsen med sig, da han gik til Kapellet og ladet ham
sidde ved sin Side paa samme Sæde, hvilket ogsaa var noget
Nyt. Da der tredie Dagen efter holdtes Geheimeraad, ven
tede Mange, at Prindsen vilde blive kaldt til Sæde i Raadet,
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men det skete ikke, skjøndt Nogle mene, at det ikke vil
vare længe inden det skeer, og mange undre sig over, at
han ikke for længe siden er bleven Medlem af Geheimeraadet,
da han dog nu siden sidste Oktobermaaned er i sit 28de Aar.
Men i dette som i meget andet Prindsen vedkommende gjør
Kongen det til sin Regel at følge sin Faders Kong Frederik
den Tredies Exempel.
(Sluttes.)
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Undersøgelser om Københavns »Idste Forhold
af O. Nielsen.

De oprindelige forhold, af hvilke København har udviklet sig,
er indhyllede i mørke, hvilket har fremkaldt flere forsøg på dog
at skaffe noget lys tilveje. Jeg har selv for nogle år siden ud
givet en lille afhandling om dette æmne (Danske Samlinger
VI) og A. D. Jørgensen har i Årbøger for nord. Oldkyndighed
og Historie for 1872 imødegået denne med en fremstilling, der
indeholder så interessante og skarpsindige bidrag til opfattelsen
af byens og slottets første fremvækst, at de vel for de fleste
kunde synes at have udtømt æmnet. Når jeg alligevel frem
kommer med en modsigelse, da er det fordi Jørgensens forud
sætninger ikke forekommer mig holdbare. En fornyet under
søgelse vil, som Jørgensen selv bemærker, »kun kunne gavne
den fortsatte granskning og lette vejen til et endeligt, fra alle
sider vel overvejet resultat«, og jeg har derfor siden hans af
handling udkom stadig syslet med dette æmne, idet jeg har
haft adgang til kilder, hvis benyttelse udkræver lange og møj
somlige undersøgelser og som ikke således har været tilgæn
gelige for alle. Ved nu at fremlægge denne lille afhandling
vil jeg forud påpege, at jeg i det væsenlige kommer til samme
resultat som i min første afhandling, hvilket jeg dog ikke tror
er fremkaldt ved stivsindet forkærlighed for mit eget, men ved
gentagen overvejelse for og imod på hvert enkelt punkt. Dog
derom må andre dømme.
Forat opnå det første faste grundlag må vi først komme
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til sikkerhed for hvor langt byens område strakte sig så
langt tilbage i tiden som vi kan komme.
Mod vest strækker sig Vesterfælled lige til Valby mark;
det ses af en retsrette med Valbyerne 1695 (se min ældre af
handling), at disse havde en vis ret til at lade deres kvæg
græsse der. Heraf vil nu Jørgensen slutte at Valby oprindelig
strakte sig ind imod København og at den nævnte fælled i en
gammel tid havde tilhørt Valby; heri bestyrkes han ved at i
et diplom fra 1257 nævnes Valby østre ved siden af Valby,
hvilket første han derfor mener har ligget nærmere ved staden
og på Vesterfælled. Men efterses selve diplomet1) der er ttykt
i Thorkelins Diplomatarium Ama Magnæanum 1 228, da ses
det, at biskop Peder i Roskilde i et brev dateret Roskilde gav
en kannik i Roskilde i mageskifte for 2 bol i Valby „ved Kø
benhavn“ (juxta Hafnæ) P/a bol i Valby østre »juxta civitatem«;
men for bispen i Roskilde og den der udstæder breve i Ros
kilde er denne by civitas, hvilken benævnelse — selv om Kø
benhavn på den tid kunde kaldes civitas2) — man ikke
således vilde bruge om en anden by i et brev udstædt i en
stad der selv på en ganske anden måde var »civitas“. Der
kan virkelig også på den tid påvises et Valby østre ved Ros
kilde; 1 mil derfra i Ågerup sogn ligger store og lille Valby, af
hvilke den sidste hed (1370) Valby westræ8), medens store
Valby, der ligger østen derfor, naturlig hedder Valby østre.
Det falder ligefrem at kalde det ane Valby ved København,
det andet V. ved Roskilde. Der er således intet vidnesbyrd
om, at Valby ved København har indtaget større område end
nu eller at der har ligget nogen Landsby med tilliggende af
nuværende Københavnske jorder udenfor Vesterport. De 2
gårde Hammeistrup eller Hammerstrup, der endnu var til i be
gyndelsen af det 17 årh., lå, som jeg tidligere har bevist4),
på Valby mark nærved Kongens Enghave, men har ikke ligget
1) Jørgensen er bleven vildledet af Dr. Rørdams udtryk i Københavns
kirker og klostre s. 235, og opdagede selv sin fejltagelse straks efterat
hans afhandling var trykt.
1 stadsretten 1254, jfr. Steenstrups Studier over Kong Valdemars Jordebog 127-29.
») SRD. VII, 63.
4) D. Saml. VI.
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på Københavns grund, ej heller efter deres ophør afgivet jord
dertil. Den art græsningsfællesskab, som Valby og København
havde, var noget så almindeligt i ældre tider, at man ikke deraf
alene kan slutte noget om oprindelige forhold, ti for den sags
skyld kan Valby lige så godt være en nybygd fra København
som omvendt; i konsekvens af en sådan slutning, måtte Serridslev være nybygd fra København, fordi denne havde græs
ningsret på Serridslev mark. Om dette punkt kan intet vides.
Vesterfælled nåde imidlertid ikke helt til byen, kun noget
ind på byens side af Pesthuset1). Indenfor den lå Kalvehaven,
der af byen overdroges til Kristian IV i mageskifte for Ry
vangen. Det har været en stor mark, ti Ryvangen var 1682
taxeret til over 20 tdr. hartkorn, medens Vesterfælled kun var
11 tdr. 2 skp.2). Om Kalvehavens beliggenhed har vi den
efterretning i kæmnerens instrux 16203), at den lå »sønden ud
med Peblingesøs dæmning«; Peblingesøens dæmning er den
dæmning der skiller denne sø fra St. Jørgens sø; da det nu
videre hedder samme sted at Kalvehaven under et er inddiget med
St. Jørgens sø, som efter gamle breve lå til Rådstuen, må den
have strakt sig langs indenfor sidstnævnte sø og Rosenåen og ud til
Stranden. Kongen havde til forskellige tider fået dele af Kalve
haven, inden byen gav ham skøde på den hele 1 jan. 1621*),
navnlig har han fået noget i forbindelse med søerne, hvilke
han købte til grave ved sine ny fæstningsanlæg 15 april 1619;
da St. Jorgens sø fortsattes med volde og grave ud til Stran
den, må Kongen også have fået jord sønden for St. Jorgens
sø, hvilket ligefrem udsiges i borgerskabets indvilligelse om
afhændelsen af disse, hvori der tales om »den sø ved St. Jør
gen med Kalvehaven«5). Få dage efter, 18 april 1619, over
drog Kongen Mikkel Vibe og Jakob Mikkelsen en grund
udenfor Vesterport til et gæsteherberg og en skydebane6); denne
grund må kongen således være bleven ejer af ved ovennævnte
mageskifte. Når vi nu forfølger »Mikkel Vibes kro« gennem
jordebøgerne lige til nutiden, finder vi at det er den ejendom,
der i matriklen 16827) ejedes af Ole Jensen, hvilken Grund
’) K. Dipi. I. 778. ’) smstds. •) smstds. I. 596. •) smstds. I. 632 jfr. II.
647. 5) smstds. 1. 594. 595. •) smstds. 11 613. ’) smstds. I. 775. Den
jord der lå mellem denne ejendom og (»lieden, der 1682 kaldes Peder
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først havde matrikelnumer 32, 1784 nr 17, 1801 nr 29, der da
ændredes til nr 45, 1812 nr 54, og som 1818 var delt i 54
A ogB; deraf udgor nu nr 54 6 1 og 2 gadenr 71 og 69 på
Vesterbrogade, eller 2 gårde mellem Saxogade og Danebrogsgade. End videre hørte 6 grunde fra Værnedamsvejen (Verner
Dams Grund) til St. Jorgeng sø under amtet til 5 juni 1758,
da en kgl. res. henlagde dem til staden. Fra 1649—54 af
stod kongen en mængde grunde på Vesterbrogade til forskjellige1).
Det er bekendt nok, at endnu den gamle Banegård hører under
amtets jurisdiktion og at Tivoli og grundene til henimod Gas
værket forst nylig er bl^vne kommunens ejendom. Derimod
var der enkelte vænger, der ikke hørte under Kalvehaven og
altså ikke blev Kongens, nemlig nr 2—6 i matriklen 1682, af
hvilke i alle fald nr. 4 (Mikkel Vibes kro) oprindelig måske har
hørt dertil; de indbefattede i alt kun omtrent 5 tdr. hartkorn.
Tivoli og grundene op dertil hed i det 17 århundredes slut
ning Dronningens Enghave2); noget af den gartner Hintze til
hørende have, hvorpå Kristian VIII gav skøde 1840, var en del
deraf og hed Dronningens lille Enghave. Inden strækningen
mellem Tivoli og Slotsholmen blev opfyldt og bebygget under
Frederik III, var her åbent vand og det er dette og den Kalve
haven mod syd omgivende Strand der hed Kallebodstrand, hvor
efter også hele det senere opfyldte distrikt havde navn; »Palæet
i Kalleboderne« er endnu et officielt navn. Kalvehaven har
altså haft kalveboder ved stranden, der har givet den sidste
navn; formodenlig har disse boder været bestemte til kalvenes
ophold om natten, når de om somren græssede på marken og
engen.
I det Kalvehaven således indtog grunden indenfor Rosenåen
og St. Jørgens sø, må vi søge St. Jorgens hospital udenfor
denne sø. Det vides, atKristanIV 1 jan. 1621 fik skøde påSt.
Jørgens mark med tilligende plads, ejendom og herlighed3), at
der til hospitalet lå have, ager, eng og oredrev, med vejrmølle og
■
Hansen Korsørs vænge, er skødet til denne mand af magistraten 6
sept. 1651, 26 okt. 1731 gaves kgl. tilladelse til her at holde skyde
bane. Her er således måske grænsen mellem Vesterfælled og Kalvehaven.
J) Oplysningen herom vil forhåbenlig kunne optages i Diplomatariets
3die bind. *) smstds. I. 778. ”) smstds. I 631.
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huse på marken, der 1608 udforpagtedes for 80 rdl.1), og at
dep grænsede til St. Jørgens sø. 1543 omtales en bæk ved
Sk Jörgen, formodenlig nuværende Ladegårdså. St. Jürgens vejr
mølle lå ved St. Jörgens stenbro, der må være dæmningen
sønden for St. Jörgens sø2). Det har altså været en stor
mark, der allerede 1508 havde en, avlsgård3). Selv om Kalve
haven ikke havde ligget indenfor St. Jörgens sö, vilde der
næppe have været plads nok til så stor en mark; vi véd nu
i ethvert tilfælde at den ikke kan have ligget andre steder end
på den anden side af denne sø, så meget mere som en
gammel afskrift af skødet 1621 siger, at St. Jörgens mark blev
den bedste del af den netop umiddelbart efter opførte Lade
gårds mark4). St. Jörgens mark, der må betragtes som hørende
under byen fra gammel tid5), har formodenlig været begrænset
af St. Jörgens sø og Ladegårdsåen, mod syd af Københavns
nuværende grænse, medens udstrækningen mod vest ikke
kendes.
Når jeg tidligere har gjort St. Jörgens mark til et med
hovedgården i Serridslev, da har jeg taget fejl, og ifølge med
delelse af A. D. Jürgensen blev Ladegården ikke opført på
det sted hvor St. Jürgens hospital g tod, hvilket jeg også tid
ligere havde antaget.
Med hensyn til Serridslev mark, som staden købte 1525
og 1527, da er det af vigtighed at få bestemt hvor selve byen
lå6). Det er Pontoppidan, der først er fremkommen med den
påstand, at den lå ved enden af Nørregade, uagtet et af ham
selv meddelt prospekt, der udgives at være fra 1520, lægger
byen lige indenfor Peblingesøen. Men dette prospekt er falsk
og lavet efter forudfattede urigtige meninger7).
En ældre
») smstds. 1574—76. 9) smstds. I 453, 550—53 II. 261. 3) smstds. 1278
—79; som Jørgensen påviser var denne avlsgård hospitalets ejendom
fra ældre tid og blev ikke givet af kong Hans. 4) denne bemærkning
er skreven 50 år efter af Resen. 5) i jordebogen fra c. 1370: terra
ville in qua stetit domus sancti Georgii. 6) Om selve erhvervelsen se
min tidligere afh. 7) Lige så liden vægt tillægger Pdntoppidan dette
prospekt, som han selv har optaget i -Orig. Hafn., når han s. 275 siger
at Nikolaj kirke intet tårn havde for Valkendorf lod et opføre 1582;
den må dog vel have haft et tårn for den tid, da den havde 3 klok
ker (Rørdams kirker og klostre 244—45). Petri kirke har et spidst tårn
med en fløj på, men af en tegning af denne kirke fra 1597 (Boldt:
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tradition (se min ældre afb.) siger, at byen lå „udenfor Nørre
port omtrent som Fuglestangen siden stod“1), og kæmnerregnskabet fra 1706 og flere følgende år giver den oplysning, at
en vangemands hus lå »ved den nordre side på stadens fælled
ved Fuglestangen«. Ved at forfølge bestallingerne for vangemændene, ses at huset vedblev at ligge på samme sted i
Borgmester og Råds vang indtil 1771, da denne bortsoltes;
da købtes huset af den daværende vangemand. 1807 kaldtes
det Tagens hus, og er endnu til under dette navn et lille
stykke hinsides Jagtvejen ved Tagensvej. En anden bestem
melse har vi i et skøde af 18 dec. 1530, hvorved magistraten
i mageskifte for »Degnehaven« giver Dekanatet en jord langs
stranden, hvis grænser var Gammel Vartov (Rosbæk Mølle)
mark, et gammelt dige og Serridslev dige; denne jord må
have været en del af den da staden tilhørende Serridslev
mark og omtalen af diget forudsættet at selve byen ikke har
været langt borte. Endvidere er under belejringen 1523 flere
kongebreve daterede Serridslev2), der da blev øde og aldrig
mere opbygget. At kongen skulde have opslået sit hovedkvartér umiddelbart under den belejrede bys mure, kan dog
ikke antages.
Når det endelig må anses for givet, at de nuværende
fælleder aldrig har været andet end græsmarker (allerede 1254
tillades det borgerne uden afgift at lade sit kvæg græsse lige
til Rosbæk8)) hvad de bevislig var 15394), og at derimod de
fjernest fra København liggende dele af Serridslev mark lige
siden erhvervelsen har været under drift, så kan Serridslev
ikke have ligget andre steder end mellem Jagtvejen, Rørsøen,
Lygtevejen og Strandvejen; nogen nærmere betegnelse tor man
Set. Petri Kirche zu Copenhagen 1875 s. 12) ses at den da endnu havde et
gavltårn som de sælandske landsbykirker, medens det spidse tårn forst
fremtræder i prospektet hos Pontoppidan fra 1618.
*) Fuglestangen var forskellig fra Papegdjestangen, der tilhørte skyde
selskabet, »Danske Kompagni«. I N. P. Nielsens bog om dette sel
skab s. 64 nævnes at skydeselskabet 1694 fik en plads udenfor Nørre
port, »hvor i fordums dage en stang har været oprejst og standet
falkene derved at afrette«; navnet Fuglestangen er således bevaret
også efterat stangen forlængst har været nedtaget.
2) Geh. Ark.
Danske Kongers historie fase. X. 12. XI, 80 og flere st. •) Kbnh. dip).
I. 21. 4) smstds. I. 396.

240

ikke give, når man ikke med sikkerhed kan påvise de
gamle veje; sandsynligvis var Lyngby landevej dens kirkevej.
Om Serridslev mark har gået lige til søerne, derom vides
intet, men hvis søerne fra arilds tid har tilhørt staden, må
denne vel have haft grund på begge sider. Herom kunde
måske findes vidnesbyrd i borgerskabets andragende 9 maj
15251), hvori omtales at »vor oredrift som vi havde her til
København, have vi bestæmmet med damme2) og vand, så at
den bedste part af vor græsning er os dermed betaget«, ti
oredriften eller den udyrkede græsmark har dog ikke ligget
inde ved byens mure, og vi véd, hvorledes St. Jorgens sø
snart var opdæmmet sø, snart udlagt til eng; dette kan også
have været tilfælde med de andre søer, hvorpå navnet Sorte
dam, den sorte dæmning, tyder, hvis dam tages i den betyd
ning; tages ordet i almindelig betydning, da har Sortedam
kun være en meget lille vandsamling, medens den nu er større
end nogen af dem der fra arilds tid har båret navn af sø.
Vi véd også, at kongen netop i de år virkede for byens be
fæstning ved søerne, idet han 28 sept. 1524 lader magistraten
kaste 2 grøfter ved Peblingedammen og en ved Stranden, (altså
formodenligt over de befærdede udgange til nuværende
Nørrebro og en ved Vesterbro) ligesom en »dam« over Ros
bæk8); altså var søerne da opdæmmede og adgangene imellem
dem blev nu forsvarede ved grave. I allé fald ses her, at
byen havde jorder til søerne, ellers vilde det ikke have været
borgerne pålagt at gore befæstningsarbejder derved, ti da
havde staden endnu ikke fået Serridslev mark.
Den omstændighed, at det forbydes at holde svin på den
nyerhvervede Serridslev mark for den skade, som stadens volde
og grave kunde lide deraf, giver intet vidnesbyrd om, at denne
mark stødte lige op til voldene, ti der kan ikke menes andet
, dermed, end at når svinehjorder daglig dreves ud og ind ad
portene, kunde det let ske, at disse da gjorde den be
frygtede skade4).
4) smstds. I. 360. ®) dam betyder dæmning; »damme som er broer og
veje« hedder det f. e. i vognmændenes lavsskrå 1610 (K. Dipi. II.
570). a) K. Dipi. I. 333. 4) at byens gamle Teglgård sælges 1529 og
den ny siden findes anlagt indenfor søerne anser Jorgensen for et vidnes
byrd mere om at denne sidste er opbygget på Serridslev mark efter
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Den hovedgård i Serridslev, der ifølge jordebogen
fra c. 1370 havde et tilliggende af 38/* bol eller .næsten ligeså
megen jord som de 10 bøndergårde tilsammen, der lå i byen,
delte selvfølgelig skæbne med København og dens birk under
deres skiftevise overgange mellem biskopperne og kongerne.
Fra at være bispens hovedgård blev den, da den under Erik
af Pommern endelig kom i kongens magt, til kongsgård, og
der er virkelig breve fra 1433 og 1434 daterede Serridslev
kongsgård. Det ene brev er udtrykkelig dateret Serridslev by
og kongsgård (villa Seritzlaf et in curia serenissimi principis et
domini Erici1); det er et notarialinstrument, ved hvilket de
kanerne for København og Roskilde var tilstede, hvoraf må
sluttes sikkert, at det i ethvert tilfælde var et sted i Sæland og
sandsynligt, at det lå på et for disse 2 mænd belejligt sted.
Særslev i Skipping herred synes også at have heddet Serrids
lev og her var på den tid en hovedgård, men denne var ikke
nogen kongsgård, idet den 1426 ejedes af Jep Andersen, 1447
af sønnen Anders Jepsen og 1469 af sønnesønnen Peder An
dersen2). Serridslevgård i Vor herred i Jylland kan det endnu
mindre være, dels synes det ikke, at den på den tid har været
hovedgård, der er ingen efterretninger om at her nogensinde
skal have været kongsgård og endelig indeholder ovenomtalte
dokument i sig selv bevis nok for at dets dateringssted ikke
må søges udenfor Sæland. Serridslev hovedgård og Serridslev
by lå altså sammen eller meget nær ved hinanden og hoved
gården må vel søges nærmest ved Rosbæk mølle, der vel er
den mølle der 1350 nævnes i forbindelse med den8); en hoved
gård og en mølle må altid søges i nær forbindelse på den
tid. Således kan Serridslev kongsgård og gården Østergård ved
Nikolaj kirke bestemt holdes ud fra hinanden; ej heller er det
fra denne sidste som et tilbehør til Serridslev at den tilladelse
kan hidrøre, at Københavns borgere før og efter 1254 havde
ret til at lade sit kvæg græsse lige til Rosbæk. Serridslev
dennes erhvervelse, men vi har ingen efterretninger om at den ny er
anlagt efter den tid ; snarere kunde den oplysning (Dipi. 1.257), at der
1505 er bygget en ny «teglstens lade« tyde på at teglgården eller som
den da hed Teglladen (også Dipi. II. 216) alt da er flyttet.
*) Pontoppidans Annaler II. 557. ®) ældste Arkivregistr. II. 119. 121.128.
8) Kbnh. Dipi. I. 89.
Danske samlinger.

2den Række.
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tilhørte bispestolen, der kunde give den omhandlede tilladelse,
uden at der lå noget hidhørende til grund, men græsnings
retten kan også stamme fra arilds tid, fra et fællesskab i hen
seende til udmarker mellem de 2 byer. Men iøvrigt må vi
hævde, at der intet vides eller kan vides, om det gamle Havn
var udflytter fra nogen omliggende landsby eller om den selv
var en adelby, fra hvilken Serridslev, Solbjerg og Valby er
torper1). Så tidlig vi kan vide noget, havde Staden temlig ud
strakte jorder, der idetmindste udenfor Vesterport gik hinsides
søerne og sandsynligvis på de andre sider også gjorde dette,
i alle fald omfattede al jord indenfor disse. København var
en agerdyrkende by og altså en oprindelig landsby.
Om byens tilstand på den tid biskop Absalon fik den af
kongen er meningerne meget delte. Den omstændighed at
>gaderne ved Stranden« senere ydede jordskyld til biskop
pen, men det øvrige af købstadgrunden ikke, har ført Jørgen
sen til den slutning, at disse gader var »den ældste by, det
Havn, der alt var til da kongen tilskødede sin ven borgen
og alt dens tilliggende«2). Lad os da efterse jordebogen
fra c. 1370, der indeholder denne oplysning, forat se hvilke
gader der ikke ydede jordskyld8). Det var Vestergade, Nørre
gade, Klædeboderne, Tydskemannegade (Skovbogade og Vimmelskaft) og dens fortsættelse (Klostret nævnes, hvilket må
være Gråbrødrekloster, der dog lå i nogen afstand fra denne
gade og derfra 19 grunde, den sidste ved Bjomebrogade,
nu Købmagergade). Derpå fortsættes, uden at det udtrykkelig
nævnes, ned ad Østergade med 19 grunde, den sidste er en

*) Man må dog antage, at idetmindste ved kristendommens indførelse var
den by den vigtigste, hvor kirken blev bygget. Ved de andre byer har
aldrig været kirker; når nogle af navnet Bispeeng og deraf afledede
Bisgård på Utterslev mark udleder at der har været kirke, da hidrører
disse navne fra en eng som biskoppen efter reformationen fik af kon
gen. 15 juni 1560 fik han nemlig bl. andet «en eng på Greffueholmen liggende ved Ottersløff, eftersom hun nu afpælet er og renter
årligen 50 læs hø (Reg. o. a. 1. VII, 295). a) J. Steenstrup, der i
Studier til Kong Valdemars Jordebog s. 131—32 er så ivrig for at
håndhæve sig dep forste opdagelse af dette forhold, udtaler sig dog
forsigtigere, idet han kun deraf udleder at denne jordskyld er begrun
det i en ejendomsret over jorden. Men hvad ellers? den opdagelse er
da ikke stor. ») Kbnh. Dipi. I. 93—113.
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jord ved Rødeport, der må være Østerport1).
Ved denne
nævnes slottets kålhave og der omkring 4 andre grunde, den
ene igen nærved Bjorpebrogade, så vi må antage at disse
sidste lå i egnen omkring Pilestræde; der næst følger en
mængde grunde, og der omtales byens almindelige rende eller
grav (communis fossura), Rosengården, hvilket alt må være
hvad der ligger vesten for Købmagergade, især da derpå følger
grundene østen for samme gade, blandt hvilke Grønnegade og
Degnehaven nævnes. Det følgende indeholder den øde del af
byen, der har ligget omkring S. Clemens kirke. De gader
der ydede nævpte jordskyld har altså ligget mellem Tydskemannegade og Østergade på den ene side og Stranden på den
anden; grundene i disse gader opregnes også i jordebogen,
og deri nævnes grunde ved Ladbro, Nikolaj kirkegård og
Østergård, samt i overskriften »ved Stranden nær graven«; da
de begynder fra vest, så har de begyndt ved gravens davæ
rende udmunding i havet eller omtrent ved Farvergade.
Når der i første del af ovennævnte fortegnelse ikke synes at
være nævnt de grunde, der lå på den sydlige side af Tydskemannegade og Østergade ud til disse gader, ser man, at det er
dem der har ydet den omtalte jordskyld tilligemed alt hvad der lå
mellem dem og stranden. Efter nuværende forhold er det et
Stort stykke, men dengang var der virkelig kun en smal strim
mel jord mellem disse gader, navnlig Vimmelskaftet og Stranden.
Det er så heldigt, at vi har oplysning om flere steder, hvortil
Stranden øjensynlig har gået op. Således nævner en optegnelse
fra slutningen af det 17 Årh.2): I Rådhusstræde blev År 1660
en kælder opkast på Hans Villadsens byggetoft, da fandtes
nede i jorden et brokar af tømmer ophugget, med kampesten
fyldt, og en båd derved liggende«8). Ved at forfølge denne
ejendom gennem grundtaxterne til vore dage, ses det at Hans
Villadsens gård var en del af gadenumer 4 i Rådhusstræde,
altså nær ved Nytorv. Samme optegnelse beretter videre: »I
Badstuestræde, da en kælder opkastedes på Thomas Dobbelstens byggetoft, fandtes nede i jorden en skude bunden til en
pæl«. T. Dobbelstens ejendom nævnes i grundtaxten 1689 og
x) Roskildes Østerport hed også Rødeport (Årb. f. nord. oldk. 1874 s. 426).
’) Langebeks excerpter nr. 42. 8) Jfr. Orig. Hafn. 15—16.
16*
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er nu gadenumer 11 i Badstuestræde. Når videre fortsættes:
»I Vimmelskaftet nr. — blev i lige måde fundet et anker nede
i jorden«, så må vi vel beklage at vi ikke kan finde denne
grund efter den påvisning, men da der i en nyere tid er op
lyst1), at det ved udførelsen af et nyt kloakanlæg 1860 i Store
Købmagergade er opdaget, at stranden har gået lige op til
Helliggejstesstræde, at der har været landingsbro mellem Øster
gade og Silkegade og i samme egn i sin tid et vandløb ud
mundet, hvilket formodenlig har været den ældste bygrænse på
den side, skont den tid, da stranden gik så hojt op, dog
måske ligger længer tilbage end det 12. århundrede, så finder
vi at Stranden omtrent har gået i lige linie fra omtalte ejen
dom i Rådhusstræde til nuværende Amagertorv. Vi véd også,
at »Strandbadstuen«, der ifølge sit navn har ligget i Stranden,
omtrent har ligget på hjornet af Kompagnistræde2). Gaderne
ved Stranden har således kun været de små korte Badstueog Hyskenstræde, der næsten kun har været bagbygninger til
gårdene på søndre side af Vimmelskaftet. På den anden side
af Højbroplads har Nikolaj kirkegård formodenlig gået ud til
Stranden, men om forholdene der omkring vides kun lidet fra
gammel tid; det vides dog, at der mellem Østergade og Stran
den kun var lidet bygget og det først var fra det 16 årh. af,
at de store ubebyggede grunde her udlagdes til byggepladser.
De ejendomme, vi i jordebogen ser nævnede tilsidst, betegnes
også oftest som »jorder« ikke »gårde«8). Vi kan ikke se, hvor
ledes tallet af de omtalte grunde er fordelt på begge sider af
nuværende Højbroplads, men det synes dog at de fleste falder
på den egn ved Nikolaj kirke, hvor så godt som hele stræk
ningen endnu i det 16 årh. tilhørte kongen. Den oprindelige
by, som Jørgensen vil søge langs Stranden, kan han efter det
foreliggende ikke søge i den smalle jordstrimmel mellem
Vimmelskaftet og Stranden, * men den kan kun søges omkring
Nikolaj kirke, nærved Østergård og nærved Gamlebodehavn.
Af løjtnant S. Fritz i Industriforeningens månedskrift 1862 65—73.
®) 1460: en grund nordvest fra Stiandbadstuen på et hjørne (K.Dipl. 1.198);
1485: en grund norden ved det stræde som er fra Danske Kompagni
ud østen næst Strandbadstuegården (K. Dipi. II. 152.). 8) Af* de 135
grunde var kun 58 gårde. I enkelte af dem der nævnes som »terra« eller
• fundus« opføres faste beboere, men de fleste af dem synes kun at
være bebyggede med boder.
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1 efterskriften til stadsretten 1294 siges, at biskoppen
verdslige og gejstlige ret1) strækker sig fraTuleshøj til Gamle
bodehavn, Amager, Saltholm, København og hvad der ligger
imellem. Om Gamlebodehavn findes heldigvis en oplysning
fra Grevens fejde. Under Københavns belejring 1535 indesluttedes
byen fra søsiden først i november2). I den anledning udstædtes
2 kongebreve, der vel kun kendes i udaterede uddrag, men hvis
hovedindhold er klart nok: »Item dette skal gives amiralerne for på
skibene, først at de ville fortøve at forsænke Gamlebodyb og det
andet, ti at der er bestilt skuder dertil, som ufortøvet fremkomme
skal. — Item at nogle løber for Gamlebodyb til så længe at
samme skuder komme did.« Det andet uddrag er således:
»et brev til Stubbekøbing, at vi forundrer, hvorfore deres jagt
uden forlov så er løben hjem, at hun kommer straks igen og
løber i Kallebosund til vor bojert, som Jep Thorsen er på«8).
De 2 dyb, der skulde tilstoppes, var følgelig havnens 2 indløb,
det ene Kallebosund, hvis beliggenhed ved havnens sydlige
indløb er bekendt nok og ovenfor omtalt; det andet Gamle
bodyb, der følgelig er tæt ved Gamlebohavn, om ikke det
samme og altså havnens*nordre indløb. Her på holmene ved
Nikolaj kirke, ti Gammelholm, det gamle Bremerholm, var
næppe til i byens ældste tid uden som en mindre holm, men
er efterhånden opfyldt jord, må der have været forhold, der har
bevirket navnet Gamlebodehavn, og disse søge vi da i køb
mandsboder, der til forskel fra nyere boder kaldes gamle boder;
det 13 århundredes ny bodet var så vistnok hinsides Hojbroplads. Men ved navnet gamle boder ledes vi hen til for
ståelse af den ofte omtalte gamle jordskyld.
Jordskyld er og har altid været den afgift som en bruger
af en grund har ydet ejeren; således yder de fleste udenbys
grunde endnu jordskyld til byen, der ved deres bebyggelse
var ejer. Når biskoppen har fået jordskyld af de omtalte
grunde ved stranden, da har han været ejer af grunden, med
ens husene der stod derpå selvfølgelig ikke tilhørte ham4).
J) Hermed må forstaas hele byen med birket, se i det følgende. *) Pal.
Müller: Grevens fejde II. 185. ’) D. Mag. 3 R. V. 260. 310. 4) Jeg er
ikke enig med Steenstrup (Studier 132—36) om jordskyldens eller
toftegældens oprindelse. Han går nemlig ud fra den efter min for
mening urigtige opfattelse, at byer som Roskilde og Viborg var »ko-
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Ved fiskerlejerne (dette ord ikke i nuværende betydning men i
middelalderens eller Vestjyllands), hvor visse tider om året en
stor menneskemasse kom sammen for at fiske og handle,
ydedes bodegæld af grunden, hvorpå boderne stod. Dragør,
hvor der næppe var fast beboelse førend i det 17 årh., er et
nærliggende exempel derpå. I en jordebog over Amager 1518
(i Geh. Ark.) nævnes der ingen anden afgift af Dragør end
told. Dragør var kun stranden til en del af Magleby mark og
da den fik fast bebyggelse, måtte indbyggere yde græspenge
til Magleby1), ja bodegælden har her endog navnet jordskyld i
flere kongebreve2). Om denne afgift kan også ses i det i
noten nævnte skrift af Steenstrup. I gamle tider, længe før
Absalon fik København til gave af kongen, har her på stran
den udviklet sig en markedsplads, byens herre har fået afgift
af grunden, hvorpå købmandsboderne stod, og er vedbleven at
være strandens privatretlige herre, også efterat den har fået
fast bebyggelse, men da har bodegælden fået navn af jord
skyld. En sådan opfattelse synes at ligge langt nærmere end
at søge en gammel købstad i disse egne, af hvilke den ene
del langt hen i tiden så godt som var ubebygget og den anden
kun en smal jordstrimmel. Det vilde også være underligt, om
man aldrig skulde have truffet på lokale navne, der kunde
tyde på en sådan gammel købstads tilværelse. Påfaldende
vilde tilmed være, om man, efterat den faste borg var anlagt,
havde flyttet byens naturlige midtpunkt indad og fjernere fra
denne. Tværtimod tyder alt på Gammeltorv med de derfra
udgående Nørregade, Vestergade, Klædeboderne, der er den
oprindelige Østergade, Frue kirkes nærhed og det ældste råd
hus i Klædeboderne som stadens oprindelige udgangspunkt, hvor
landsbyen stod, medens Tyskemannegade nærved stranden
peger hen på den omstændighed, der ændrede navnet fra Havn
til Købmandhavn.
nunglef« og slutter deraf at de ældre købsteder, hvis grund ejedes af
kongen, ingen afgift ydede af grunden. Når man derimod opfatter for
holdet således at der ved konunglef alene menes kongsgårdene ved disse
byer, så kan man ikke vente nogen sådan afgift, og det er, fordi
bispen i Roskilde ejede senere bebyggede grunde i Slagelse at ban af
disse fik jordskyld, medens kongen ingen nød der, fordi bygrunden
ikke var hans.
l) Vid. Selsk. Skr. 1747 III. 138-39. *) K. Dipi. II. 314, 315.
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Vi kommer nu atter ind på spørsmålet om, hvad Ebnh.
var på Absalons tid, dengang han fik den af kong Valdemar.
Jeg har i min ældre afhandling søgt at vise, at når Sakse ved
sin første omtale deraf kalder den »vicus«, svarer dette ud
tryk til vort landsby. Jørgensen mener at det er en tvetydig
benævnelse, men når Sakse siger at »urbs« Slesvig blev til en
ringe »vicus«, så synes deri dog at ligge et vidnesbyrd om at
»vicus« betyder alt andet end en stad. Jørgensen siger videre,
at et fiskerleje eller en landsby aldrig kunde kaldes Havn, men
deri kan han næppe have ret; således fandtes i Hålogaland
handelslejet Har8sta8ahofn almindeligvis kun kaldet Hofn1).
På Island omtales i Landnåma gården Hdfn. I slutningen af
stednavne vil jeg f. e. henvise til Kallehave i Sydsæland,
der først hed Skaningæhafn*), hvor der ej heller kan tænkes
på nogen købstad; dens oprindelige navn har formodenlig
også været Hafn, men som et fiskerleje, hvortil navnlig Skå
ninger søgte, fået navnet ændret efter disse. Jeg antager for
holdet således, at i den grå oldtid, da de første nybyggere
nedsatte sig her, fandt de en havn, og derefter kaldtes den
gård eller by her opstod »at (ved) Havn« og siden alene Havn.
Jørgensen søger videre at forene de 2 udtryk: Sakses »en ny
befæstning på holmen« og pavebullens »borgen Havn, som
kong Valdemar gav dig« således, at Absalon har fået en ældre
borg her, der skal være gården Østergård i nærheden af
Nikolaj kirke, qg derefter opført en ny på Slotsholmen. I
Sakses betegnelse »novo castelli fundamento« ligger ganske
vist en tvetydighed, men han bruger det samme ved Kalund
borg: »novi munimenti præsidiot, hvor man dog aldrig har
påstået at der har været nogen befæstning førend Esbern
Snares. Der har ej heller nogensinde været tale om at over
sætte på anden måde end »fra ny af«, selv den gamle over
sættelse fra slutningen af det 15 årh?), da mindet om den
formentlig ældre borg dog ikke har været forsvundet, ja da den
endnu må have været til, oversætter: »Det samme år byggede
Absalon et lidet slot af ny«.
Den gård, Jørgensen mener har været den ældre borg,
2) P. A. Munch Norges gi. Geografi 61.
jordebog 118. ’) K. Dipi. I. 250.

*) min udgave af Valdemars

248

er den såkaldte Østergård, der 1298 har været omgivet af
en grav1) og tilhørte biskoppen; 1328 fremtræder den tydelig
som en avlsgård til slottet, idet der som inventarium nævnes
3 plovheste og 6 plovjærn2); endelig nævnes den ijordebogen
fra c. 13703); af denne ses også hvor den lå, ti i brevet af
1298 får Sorø kloster en grund mellem Østergårds grav og
havet nærved muren og denne grund siges i jordebogen fra
c. 1370 at ligge .ved Nikolaj kirkegård. Man må derefter for
mode, at vandet har gået op til Nikolaj kirkegårds vestre side
og at en mur har gået ud mod stranden; at ovennævnte grund
har ligget sønden for kirkegården og Østergård østen derfor;
altså er Jørgensens mening rigtig at Østergård er det samme
som den senere Vingård. Her var længe en stor plads, der
ikke var bebygget og som førend det 16 årh. strakte sig lige
til Østergade. Det er også meget muligt, at Østergård har
været en gammel kongsgård, hvor kongens foged bode, som
havde tilsyn med markedet og med at kongens interesser der
håndhævedes. Men om man just på Absalons tid kan kalde den
nogen borg, fordi den siden havde befæstning, véd jeg ikke,
men det er muligt. Dens navn Østergård synes dog nærmere
at hidrøre fra byens eller slottets standpunkt, og kan ikke godt
være noget oprindeligt navn. Absalon tog imod Erlings angreb
på Stranden der i nærheden, og fik kort efter København til
gave af kongen4). I de latinske breve kaldes København som så
længe efter Havn, men at den allerede dengang også bar
navnet Købmandshavn ses af Sakse (mercatorum portus); jeg
kan ikke se andet end at det dobbelte navn netop må stamme
fra de købmænd, der kom her i markedets tid og købslog; en
købstad i nuværende betydning uden et sådant marked havde
så lidt med købmænd at gøre, at den ikke kunde få navn
derefter.
Overlærer Kinch har nylig påvist i sine grundige bidrag til
en textkritik af Sakse5), at der haves et historisk vidnesbyrd
om Københavns alder som købstad i Sakses omtale deraf.

Kbnh. Dipi. I. 64. 2) smstds. I. 69. 8) smstds. 1.95. 4) Der er ingen
grund til at antage, at kongen har givet ham mere end 1 gavebrev;
i pavens stadfæstelse står vel litteræ apertæ, men da litteræ er et fler
talsord, kan der ikke stå andet. 5) Årbøger for Oldk. 1874 328—29.
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Før 1167?kalder han den vicus1) men 1171 urbs absalonica,
hvormed Sakse betegner en befæstet købstad. »Vi have vistnok
her et pålideligt vidnesbyrd både om byen Københavns alder
og om at den ligesåvel som borgen betragtedes som en stiftelse
af Absalon, siden den benævnedes efter ham«. Med Hr.
Kinchs fortolkning af Sakse, der forbinder nøje kendskab til
den klassiske literatur med grundigt studium af vore egne
kilder, må vi slå os til ro; byens mure omtales allerede i den
ældste stadsret og mure ud mod Stranden, (hvorpå efter Sakse
de vendiske sørøveres hoveder blev opsatte) nævnes i det
ovenfor omtalte skøde af 1298.
I midten af det 12te århundrede lå her altså en landsby
Havn med sin sognekirke, helliget Vor Frue, til hvilken des
uden søgte de omkringliggende landsbyer Serridslev, Solbjerg
og måske mere af det der siden blev birket under slottet2).
På landsbyens strand havde udviklet sig et marked, hvor
fremmede søgte på fiskeriets tid og hvor kongen nød en af
gift af den grund, på hvilken disses boder var byggede; dette
marked holdtes i den ældste tid navnlig i egnen omkring
Nikolaj kirke, hvorefter Gamlebodehavn og senere Gammel
strand havde navn, medens markedspladsen også senere var
udstrakt langs den hele strand ligeoverfor den senere Slots
holm. Denne markedsplads har ændret hele byens navn fra
Havn til Købmandshavn. De forfattere, der har ment, at Kø
benhavn oprindelig var et fiskerleje, har altså for så vidt ret,
når man tager dette ord i den samme mening som f. e.
Dragør, der i middelaldren var ubebot undtagen på markedets
tid, og ikke som f. e. Skovshoved, men København var tillige
en landsby med sognekirke og temlig udstrakte marker. Bi
skop Absalon opbyggede den faste borg på Slotspladsen, om1) Hr. Kinch er altså enig med mig i opfattelsen af vicus. 8) birket
søgte efter Frue kirkes oprettelse til kollegiatkirke siden Petri og
S. Klemens kirke og lagdes efter reformationen igen til Frue kirke
(Rørdams kirker og klostre 223, 235). Birket gik ifølge tillægget til
Stadsretten 1294 fra Tuleshøj (ved Skovshoved eller Vigerslev) til Gamle
bodehavn, og indbefattede desuden Amager og Saltholm. Biskoppens
vragret strakte sig imellem Skovshoved og Rødovre å (Awarthæha
(K. Dipi. 1. 24), hvor vi altså ser grænsen for bispens ejendomme i
Sokkelunds herred, da strandretten selvfølgelig strakte sig udenfor de
ham tilhørende byer.
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gav landsbyen Havn med mure og grave og omdannede den
til en købstad, der hurtig tiltog, så den allerede 40 år efter
kunde have flere ny sognekirker og et domkapitel.

Som tillæg til hvad jeg i min ældre afhandling har nævnt
om Haløre (Dronningemøllen ved mundingen af Esrom kanal),
vil jeg nævne, at jeg har fundet at der endnu midt i det 16
årh. her var et udskibningssted. Således fik Peder Godske
1551 kgl. brev til bønderne i Try og Holbo herreder, at hver
skal hugge 6 læs ved i Kappelskov og Gribskov og nedføre til
Stranden til »Niibaa« (Nivå) og »Huliere«, og Herluf Trolle fik
et lignende brev også til bønderne i Holbo herred (Teg. o. a.
L. III. 367. 429). 1529 fik Jep Møller livsbrev til sig og
sin hustru, at de både, den ene efter den anden, skulle have,
nyde, bruge og beholde kgl. Majestæts og kronens mølle
•Haalløer mølle« mod årlig afgift af 24 pund mel og uden
anden tynge og afgift (Reg. o. a. L. III. 254—55).
Efterskrift. Til hvad ovenfor er fremsat om markerne
udenfor Vesterport kan bemærkes, at jeg siden dette blev
skrevet omhyggelig har undersøgt oprindelsen til de senere der
bebyggede grunde og altså nu kan udtale mig aldeles bestemt
om de oprindelige forhold der; Rosenåen i dens gamle løb
var Kalvehavens grænse; den ny Banegårds grund hørte op
rindelig til S. Jdrgens sø og blev først opfyldt i begyndelsen
af forrige årh.; det bliver altså umuligt at henlægge S. Jørgens
hospital indenfor søen.
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Småstykker.

1.
Et lidet Bidrag til den danske Legestands Historie.
Meddelt af B. B.

Antonius Battus, eller som han paa dansk kaldes Bathe,
var af en bekjendt Familie fra Alost i Flandern, der for Reli
gionens Skyld var flygtet til Hamborg, og af hvilken 2 fore
komme som Professorer i Rostock og en som svensk Superin
tendent i Pommern. Selv var han fød i Haderslev, hvor hans
Fader var Apotheker og gift roed den i Lybek døde Ghirurg
Jacob Hasebards Enke. Han studerede ved Kiøbenhavns og
fremmede Universiteter, var omtrent 1580 i Kiøbenhavn og
befandt sig 1587 i Lybek, da Sivert Grubbe kom dertil. Han
agtede sig dengang til Frankfurt, og Grubbe tilbød ham Plads
paa sin Vogn. Hans Medreisende vare foruden Grubbe Hans
Aalborg og Laurits Skavbo. Over Brunsvig og flere Steder
naaede de Frankfurt, hvor Grubbe solgte sin Vogn og sine tre
Heste. Herfra agtede Antonius sig til Basel, da han ikke
havde Penge nok for at reise til Italien (Padua); men Grubbe,
hvem det maaskee var magtpaaliggende at have en Læge med
paa Reisen, lovede ham 100 Krongylden, naar han vilde ledsage
ham derhen. De begave sig nu over Ulm, Augsburg, München,
besøgte Klosteret Rheinfeld, kom gjennem Tyrol forbi det Sted,
hvor Keiser Maximilians Minde om hans Gemsejagt er opreist,
toge over Brixen, Trient, gjennem Suganerdalen og naaede
Venedig, hvor de bleve i nogen Tid og derpaa gik til Padua,
hvor Grubbe brugte de i Nærheden værende mineralske Bade i
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Bagni. Frederik Ahlefeld forenede sig her med dem, og man
besluttede at foretage Reisen gjennem Italien. Selskabet bestod
af Battus, Grubbe, Ahlefeld, tvende preussike Adelsmænd, Balthasar Fux og Johannes Horn, samt to Kiøbmænd. Man havde
engageret en tydsk Tjener Bartholomæus som Cicerone. (Han
havde nogle Gange været i Rom og Neapel og levede af at
ledsage Reisende. Han var 2 Gange i Jerusalem, sidste
Gang med Christen Bamekov og Jacob Ulfeld, men da han
kom med dem tilbage til Padua, drak han sig fuld, styrtede
ned af en Trappe og slog sig ihjel.) Vort Selskab reiste nu
over Bologna, Ravenna, Rimini, Ancona til Loretto, hvor de
saae Casa santa, og over Spoleto til Rom; her besøgte de
alle mærkværdige Steder og bivaanede Messen, som Pave
Sixtus V holdt i Paasken. Efter et tilbørligt langt Ophold
droge de gjennem Campanien til Neapel. Her bleve de i nogle
Uger og besøgte Puteoli, Tusculum, Grotten ved Posilippo,
Virgils Grav etc., og, da de paa Tilbagevejen atter kom til Rom,
bleve de der i nogle Dage. Derefter droge de gjennem Umbrien
og Toscana til Mailand og kom tilbage til Padua, hvor Battus
d. 11 Maj 1588 blev indskreven i den tydske Nations Artistmatricul; her studerede han Medicin og har formodentlig taget
Doctorgraden.
I Aaret 1595 gjenfinde vi Battus som Hofmedicus ved
Enkedronning Sophias Hof paa Nykiøbing Slot1), formodentlig
anbefalet af sin Svoger, Johannes Oberberg, der var Dronnin
gens Secretair og Rentemester. Han havde d. 18 Maj i dette
Aar modtaget en Gave af Dronningen af 40 Daler, formodentlig
Reiseomkostninger, og ansattes med en aarlig Gage af 300 Rdlr.
Ved dette af et talrigt Personale bestaaende Hof var han i 7
til 8 Aar og ledsagede Enkedronningen paa hendes mangfol
dige Udflugter, saa til Kronborg, saa til Kolding, Kiøbenhavn,
Rostock o. fl. St. ; ofte opholdt hun sig i længere Tid i Cismar.
Battus synes paa Slutningen af sit Liv at have skrantet;
han ønsker sig til Sicilien eller Spanien i et Brev til Charisius,
med hvem, han jevnligen vexlede Breve og hvem han om Foraaret sendte Blomster, ligesom han igjen fra ham modtog
Frugter, rimeligviis Appelsiner. Han er udentvivl død af Bryst1 Hofapothekeren heed Martinus Binus.
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syge i 16031). Han maa have været en meget livlig, kund
skabsfuld Mand; hans Breve ere fulde af italienske Strofer,
men ellers skrevne paa Latin. Han havde idetmindste 2 Døttre,
om ikke flere, af hvilke en ægtede den bekjendte Provst Knud
Lerche i Nysted. 8 Breve findes fra ham til Jonas Charisius
i dennes Brevsamling og deraf 2 i den Bøllingske Samling
paa det store Kongl. Bibliothek.

2.
Et Bryllupsdigt til U. F. Gyldenløve og Maria Grubbe.
Meddelt af C hr. Bruun.
I min Udgave af Holbergs Epistler er II’, S. 351, Anm. 1, omtalt, at
Klevenfeldt eiede »et tydsk Vers, trykt paa Atlask, som Kong Frederik III
selv skaf have gjort til Statholder Gyldenløves Bryllup med Maria Grubbe,
1660«. (Museum Klevenfeldianum, S. 244, Nr. 136.) Klevenfeldts Exemplar
af dette Digt, trykt paa gult Atlask, bevares nu i det kgl. Geh. Archiv,
Danske Kongers Historie, Nr. 114. Udenpaa Gonvoluten, i hvilken det
ligger, har Klevenfeldt skrevet: „Indlagde Vers skal K. Fridericus Tertius
self hafve giort til Gyldenløves Bryllup. Det Ord Freund betyder Friderich.“

Als
Der Wolgebohrne Herr
Vlrich Friedrich Gutdelow,
Königl. Mayst. zu Dennemarck Norwegen, Wolbestalter ReichsJägermeister, Amptmann auff Wordingborg, und Oberster über
Ihr Königl. Hoheit Leib-Regiment zu Rosz,
Mit Der
Wolgebohrnen Jungfrau
Maria Grubin,
d. 16 Decemb. Anno 1660.
In Kopenhagen sich Ehelich Vermählen liesz
Schrieb dieses eiligst
Ein getreuer Freund des Guideiowischen Nahmens.’
*) Henrik Pauli fra Rostock blev i dette Åar ansat som Enkedronningens
Lage.
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PEh dann fein säuberlich ! Erweck den tapfren Saamen,
Vnd pflantz nach Gedern art den Nahmen Güldelow
In dieses Königreich: Brich aber nichts entzwey:
Der Grubin Purpurglantz, die Krone keuscher Dahmen
Tritt wi Auror hervor die Jahrs-Zeit zuberahmen;
Sie weisz wie kurtz der Tag, wie lang die Nacht jetzt, sey.
Was aber jauchzt die Lufft? was hört man vor Gescbrey?
Heil! Segen!
Alles Volck spricht ein Glückwünschend AMEN!
Wolan du junger HELD geneus der süssen Ruh,
Vnd wandre frölich nach der Löwengruben zu;
Das schönst Theil der Welt, der Leib, das Blut der Wangen
Ist dir zum Preisz gestelt; Schau, wie SIE seufftzend lacht
Das man den Daniel aus Vlrich Friedrich macht;
Fällt Sie dir noch zu klein, so denck auffs Mücken fangen.
Copenhagen, Gedruckt bey Heinrich Göde, König!, und Univers. Buchdr.

3.
Et egenhændigt Brev fra Prinds Christian (V) til sin Fader
Frederik den Tredie.
Meddelt af C hr. Bruun.
Dette Brev er skrevet i Prindsens femtende Aar. Det er omtalt af
Allen i hans Haandbog i Fædrelandets Historie, Udg. 1870, S. 445. Anm.

Stormegtigste Høybaarne Fyrste
Efftersom Jeg formedelst Contrari wind, ey haffr kundett
min reyse, effter Edersz Kong. Mayst. Naadigste befalling fortsette, saå haffuer ieg ey vildett lade forbigaa nogen leilighed
edersz Kong. Mayestet min plicht schyldige och vnderdanige
lydighed at forsichre, ynschendis den Allerhøyeste Gud will
edersz Kong: May: sampt worisz gandsche KongH Huesz, lenge
och well bescherme och befeste, och vnde mig den glæde, att
ieg paa min tillbage komst, maatte finde Edersz Kongelige
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Mayst wed all sellffbegerlig prosperitet, huillchett ynscher den
som stedse forbliffuer
Datum paa
tre løffuer
Edersz Kong. Mayest.
vnderdanige och lydige Søn

den 24 Jul.

Christian.

1661 *).

Originalen i Geh. Àrchivet, Danske Kongers Historie, Nr. 115.

4.
Utdrag af Olaf Celsii den aldres Dagbok under en resa genom
Tyskland, Frankrike och ltalien 1696—1698.
Meddelt af G. G. S ty f fe.

Den 22 April (1696) blef jag bekant med den lårda Isländaren Arna Magnæo uppe i Akademiske Bibliotheket i Leipzig,
med hvilcken jag sedan dagelig Umgänge hade så länge jag
var i Leipsig. Den 23 April gaf mig Bibliothecarien och
Matheseos Prof. Pfantzius lof att alla dagar gå up i Bibliothequet,
om han der vore eller intet. Nycklame hemtade jag tillijka
med Magnæo hemma i hans huus straxt bredevijd Bibliothequet,
och gick jag hela denna tijden igenom så vål manuscripterne
som dhe tryckte böckerna i samma Bibliothèque tillijka med
Isländaren Magnæo.

Den 24 Aprilis låt jag inskrifva mig hoss Rectorem Magnif.
Pr. Pfantzium.
Dagen tillfdrende var jag hela dagen uthi Bibliotheket til
lijka med Magnæo, då han gaf mig några exemplar af sin
Chronica Sialandiæ, som han nyligen dår låtit trycka, och
myckit discourerade om våra lårde i Sveriget, såsom om
O. Rudbeck. Han mente hans Atlantica intet vore satt på
fasta fotter, sade att han galit citerat loca auctorum, såsom
dår hoos Platonem står, att Atlantica var så stor som Africa
och Libya tillsammans, såtter Rudbeck ey uth simul, uthan
Dateringen med en anden Haand.
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fôret så fram, som Africa eller Libya. Vergion år af Marino
Geographo galit citerat uthur Plinio, i stållet fôr Nerigon, som
dhe baste editionerne hafva, eller kan det vara galit tryckt i
Marino. Dbe Islåndska Sagorna vare intet att bygga uppå.
Islåndarnas lårda seculum har varit circa an. Chr. 1000, då
dhe skrefvo sant. Men seculo 1200 och 1300 togo dhe mehr
och mehr af sedan dhe bfefvo oroade af krijg. Når dhe intet hade
mehra sant att skrifva, hade ey heller connoissance med andra
folck, begynte dhe att fingera sådana aroyra, som aldrig kunna
skee alt om krigzhandlingar, gifftermåhl, frijerij och sådant
mehra. Graeci, som nåmnas i våra lagar och på våra stenar,
dem vij skolat hafft commercier med, år Russi, docente Adamo
Bremensi. Messenius, Arrhenius och Hadorphius åro åhrlige
karlar som producera richtige og sanna documenter, dem dhe
bygga uppå. Men Rudbeck, Verelius, Reenhielm &c gå alt
for vidt med dhe Svenske sakerna. Dhe Svenske prostituera
sig, når dhe befatta sig med att vertera dhe Islåndska Sakerna*).
Doch år Verelius hår uthinnan att berômma, som till åfventyrs
hafft god hielp af Islåndaren Rugman. Islåndarna sielf forstå
ey vål deras gambla carmina^ hvilcka dhe fordom data opera
giordt så obscura. Verelius har rått i det han håcklar upp
Lyschander och Vormius, ty dhe hafva och velat bevisa dhé
Danska antiquiteterna af Islandske fabler, och andra skams
argumenter. Excerpta ex scriptis Caroli Episcopi Arosiensis,
som Verelius gett uth, åro aldeles supposititia. Runstenarna
åro ey så gambla som många mena. Uthi Helsingeskrifften,
hvaraf jag vijste honom ett specimen, kunde han ey finna sig.
Han hade åthskillige saker uthi Antiquiteterna fôr sig att élabo
rera, ibland annat ett fragment af en gammal Islånsk saga på

*) Tillågg i kanten:
Ja och sielfue Islåndarne, som hoos dem år, hvilke mestendels år olårdt folch och gifva aldrig sagorna uht såsom manuscripterna hafva uthan vånda orden effter den pronunciation,
som dhe nu i denna dag åro vahne vijd ex. gr. mafr, olikr,
sueirn skrifva dhe altijd: mapur, olikur, sueinn &c. Mycket
kommer och deraf, att dhe ey forstå abbreviaturerne i manuscripterne. Exempel håraf finnes i Hervara Saga och andra,
som hos oss (dee Danske) åro utgifne myckit ovåhligt.
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pergament af 6 blad allena in quarto, huilcken ban afskrifvit
ocb verterat uppå Latin, der bandlas om buru en konung i
Sweriget lade Danmark under sig, ocb åter en Dansk konung
lagt Sveriget under Danmark. Han hade Trojomanna Saga på
papper ms., sade sig hafva henne uppå perman i Kôpenhamn.
Jonæ, Episcopi Holensis, vitam et res gestas hade han af Gam
mal Isjændska verterat på Latin, och sade sig skola skicka
henne till Papebrock i Antverpen som der sammansankar och
uplågger Vitas Sanctorum. Han hade i Kôpenhambn alla Is
landske Sagor tillsammans. Ælnothum, som Meursius uthgifvit,
hade han confererat med sielfve MS uthi Bibi. Hafn., af hvilcket
Meursius honom ederat, sed non optima fide, det han sade
sig en gång skola vijsa. Han vore sinnad att låta uthgå en
Grammaticam Islandicam linguæ antiquæ, emedan Runolphi
Jonæ Grammatica ar uppå det nu brukliga språket. Nu for
tijden vore han dageligen occuperad att sammanleta alt hvad
som tienar att upplysa Historiam Danorum Ecclesiasticam, den
han amnar skrifva, effter hon intet blef fullfolgd af Thoma
Bartholino, for dess hastige dôd skuli. Han hade hoos samma
Bartholinus varit Amanuensis och viste, huru han samma vårck
projecterat, derest ingen ting lârer anfôras, som icke bewijses
af sanna och gode documenter. Fôruthan alt detta sade han
och, att Sahl. Rijks Drotsen Gref Magnus de la Gardie kôpt
Stepbanii Bibliothèque af dess arfvingar, och att Kong Carl
den 10 fått i Danmark, medan krijget påstod, ett traffligit
Bibliothèque, det han skianckte åht en herre i Pommern1,
som heet Cojet, hvar det sedan vågen tagit, viste han icke.
NB. Samma Bibliothèque har effter Coyets dôd blifvit
kåndt till Banquen och år fôrauctionerat i Stockholm och Upsala Anno 1700 och 1701. Straxt effter min hemkomst ifrå
dhe fremmande orter* blef jag tillijtad att inventera2) och verdera samma Bibliothèque tillijka med H. Seer, och Censore
Librorum Gustaf Peringero Lillieblad, och H. Olof Hermelin,
’) Det var sonen, som bodde en tid i Pommern, i egenskap af Kansler
o. Præsident i Wismarske Tribunalet.
*) Celsii Catalog ofver Coyetska Bibliotheket finnes i (Jpsala Bibliothek
och uppgifves vårdet i ett af de tre ofvannåmnda d. 17 April 1699
uppsatt memorial till 12,115 dr. kopparmynt. »Någne handskrefne
saker så Svenske som Latin« hade funnits, men åro icke upptagna.
Danske Samlinger. 2den Række. IV.
17
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då for tijden varande Professor uthi Dorpt, och bekom jag af
Banquen för mitt omak 500 Dl kopparmynt, men dhe andra
300 Di hvardera, elfter största maket blef lembnat uppå mig,
att skrifva vijd inventeringen och sedermehra reenskrifva Catalogen, som bestod af någre böcker papper.

Tillägg i kanten:
Denne ofvannåmnde herte var fader åt Hof Cantzleren
Coyet, som dödde i Stockholm À0 [1709] hvilcken och hade
ett stort Bibliothèque i Skåne, på sin gård, värdt öfver 16000 Rd.
Detta borttog Dansken, då han inföll i Skåne åhr [1710], åndock han lofvat intet villia borttage af dhe mobilier, som inuånarne lemnade i sine huus. Hof Cantzlerens Sohn Öftersten
Coyet samblar äfven val dhe rareste böcker och har i Historia
Literaria en ogemen vettenskap.

5.

Qvittering fra afgangne Capitain Stockfleths Børns Formyndere
for Endeel imellem Børnene værende og dennem tilfaldne Juveler
med Videre, dateret d. 12 Haj 1736.
Meddelt af B. B.

Spécification
paa efterskrevne Sager og Poster, som de trende umyndige
Børn efter Hr. Capitain Vilhelm de Stockflet1) og hans afgangne
Frue, Fru Maria Dorthea Charisius, ved Skiftet er bleven tillagt
in natura til Deling at beholde nemlig: 1 Pourtrait givet af
Høilovlig Ihukommelse Kong Carl den Ilte af Sverrig til Hr.
Christian de Stockflet2) besat med Demanter = 400 Rdlr. 1
par Demants øerringe med Pandeloquer 300 Rdlr. 1 Ring med
en blaa Steen udi og 3 smaa Diamanter paa den ene Side
4 Rdlr. 1 Brasselet med Guldspænde og et Haar Zifferttræk
Christall Farve og 12 smaa Diamanter om, samt 2 smaaZifert*) Ejer af Brahesholm og Krenkerup.
V Chr. Stockfleth havde været dansk Minister i Stockholm.
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træk i Guld indlagt med Christall 40 Rdlr. 1 do Brasselet med
Guldspender, sal. Hr. Capitain Stochflets pourtrait en meniature, i Guld indlagt, Christal for og en Saphir i guld indfattet
20 Rdlr. 1 par dobbelte Ermeknapper forgyldt af Sølv eller
Guld, 1 Rdlr. En Haarnaal med en bleg Saphir og DiamantesCrone over 10 Rdlr. 1 liden Snørenaal med smaa Diamanter
10 Rdlr. 1 Skuepenge af Guld 4 Rdlr. En liden Guldring
med 10 smaa Diamanter 4 Rdlr. 2 store slette Guldringe a 4
Rdlr. er 8 Rdlr. 2 ganske smaa do. a 1 Rdlr. er 2 Rdlr. En
Sølv Laas til en Fruentimmer Pung 2 $>. Et Lomme Uhrværk
af Metal med den salig Hr. Capitain Stockflets Vaaben
paa 16 Rdlr. En liden fiin Guldkiæde 4 Led eller Rader 4
Rdlr. Hvilke forskrevne poster alle ere indbundne og af Skifte
forvalteren Hr. Justitsraad Iwer forseglede undtagen det om
meldte Uhrværk, som mig er leveret. Linnet: et St. Hørgarns
Lærridt paa 671/« Al. som er forbrugt til de Jomfruer Stockfleters fornødenhed, a 10
er 7 Rdlr. 3/3. 16 Canifas Sule
med traa Knape 1 Rdlr. 2 $>. 4 Trøyer af Canifas og kipret
Cartun, de tre med traa Knaper og den fjerde med forgyldte
Metalknapper = 4
7 do. med Ermer, dend ene med Metal
og de andre med Traa Knapper udi er 1
8 /3. 5 Skiorter
af Hollands lærret 1 Rdlr. 2
6 fine Skiorter af Hørgarn
med Manchetter for 3 Rdlr. 6 do. uden Manschetter 2 Rdlr.
— 13 Par Manchetter 3 4 /i. 7 Nætteldugs Halsklude 2 Rdlr.
7 Alen Canifas forbrugt til Jomfruerne 1 Rdlr. 1
1 Liigsærk af Sucker Cartun 1 Rdlr.
9 Særker af Warendorphs
Lærred, de 2 med Kniplinger for, 4 Rdlr. 3
6 Warendorphs
Forklæder 3 Rdlr. 24 Støcker store od smaa Kniplinger og
Floer 6 Rdlr. 14 Hørgarns Særker 2 Rdlr. 2
4 Hørgarns
Forklæder 3
Ambrosii Charisii og hans Salig Frues, samt
sal. Stockflets sal. Frues Skilderier, Gangklæder, Mands Per
sons = en ny heel Klædning af Kiortel, Vest og Buxer med
Guldtraads Knapper heller og Pritz-Metal Knapper underforet
med Chalung 25 Rdlr. en Sort Klæde do. nemlig Kiortel Vest
og Buxer 18 Rdlr. En aparte sort Vest 5 Rdlr. En grøn
Klædning af Kiortel, Vest og Buxer 15 Rdlr. En sort Damaschis Vest 8 Rdlr. En rød Berlin-Stoffes Kiortel med Sort
udgiort 5 Rdlr. En hviid Klædes Kiortel med hvidt Taft under
6 Rdlr. En dunkel brun Klædes Kiortel med rød Chalong
17*
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under, guldbroderede Knaphuller og Knapper 8 Rdlr. En rød
Stoffis Vest med Guldblommer udi og et Par Opslag, til en
Kiortel 20 Rdlr. Et Kaardegehæng af et sort og hvidt Silkehaand, et Par sorte Kameelhaars vævede Strømper, en grøn
Slafrock af Damasch med Blomster og grønt Taft underforet
8 Rdlr.
En grøn Cotegone af Chagrin 2 Rdlr. En grøn»
Klædes Nathue med Brocades Slag 3
En liden udarbfidet
Sølvkaarde uden Bøile 10 Rdlr. 26 Al. Hørgarns Lærred, som
til Sønnen Monsieur Stockflet er forbrugt a 12 Æ = 3 Rdlr.
1^8/3 Fruentimmers = en hviid Atlasches Slafrock med
Guld og Silke broderit og rød taft underforet 30 Rdlr. En
rosenfarvet Sølvmohrs Adriene med Slag og Opslag af hviid
Atlasch og med Sølv og Guld broderit 16 Rdlr. En sort Tobins do. 14 Rdlr. En grøn Chagrins Nattrøie 2 Rdlr. En rød
Damaschis do. 2 Rdlr. En gammel hviid Atlasch do. 4
En guul og hviid blommet Adriene af Calamanch 2 Rdlr.
Et sort Kniplings Scherf med rødt broderet Taft 6 Rdlr.
2 Caschetter broderet med Guld og Guld Brocade paa
2
Rdlr. En Elfenbeens Vifte med Sølv Tredse og Qvast
2 Rdlr. 3 Par Silkestrømper og et Par do. Handsker
3 Rdlr. Et Par Sølvbrocades
Skoe 2 Rdlr. Gn grønT
rød og hvidstribet AtlaschesKaabe med et Stykke Tøi
til af samme Slags 3 Rdlr. Et Par ny hvide Skoe med Sølv
snorer 4
Et Par Sølvbaands Tøfler med røde Taftes Baand
4
En stor rød anstrøgen Kiste med Laag og Nøgle til for
bemeldte Klæder at bevare udi 4 Rdlr. En brun indlagt Drage
kiste med Messingbeslag reserveret for de Jomfruer Stockflet
til deres Klæder 7 Rdlr. Et Jagtskildt af Sølv til Brahesholm
Gaard stemplet med Christian quintus veier 2 Lod 1 Rdlr. En
Messehagel af rød Atlasch med Guld og Sølv Ranker udi, ind
fattet med Guldtakker til Wedtofte Kirke, 2de sal. Hr. Capitain
Stockflets Zigneter af Staal forseglet af Hr. Justitsraad og Amt
mand Iwer samt Rettens Middel. Her foruden 2 Alen grønt
Damasch med 2 do. Fruentimmer Ermer til; 2 Al. søgrønt
Taft og tvende smale Stykker do. hver l1/« Al. lang og
Al.
bred. 6 Alen sorte Taftes Baand. En hviid gul blommet
Fruentimmer Smecke. Gevæhr: 1 Italiensk Flint 8 Rdlr. En
rar gammel do. med udgravet Arbeide af Staal 5 Rdlr. Et
Par Østermands Pistoler 10 Rdlr.
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Foran specificerede Sager og Poster er saaledes som an
ført til mig overleveret, som ieg til de umyndige Børns Bedste
og Conservation beholder udi Forvaring, saavidt som ikke til
deres Gavn og Nytte imidlertid bliver anvendt og forbrugt.
Særdeles i Benseende til Endeel Linnet og Gangklæder, som
ved Tidens Længde ellers kunde vorde bedre anvendt. Imid
lertid meddeles dette til Vedkommendes Beviis, at jeg for
berørte Poster haver til mig annammet og tilsvarer.
Søeholm den 11 Marti A° 1726.

SI. Obriste Kaphengst Enche
A. B. S. Charisius.
For foranførte Poster, 6om d. 11 Marts 1726 ere bievne
Fru Oberstinde Kaphengst af Brahesholms sterboe under Skifte
forvalterens Baand d. 26 ds leveret, haver velbem. Fru Oberst
inde Kaphengst giort fuldkommen Reede og Rigtighed til os
underskrevne Capt. Stockflets efterladte Børns Formyndere, saa
at vore Myndlinge nemlig Christian Stockflet, Anna Christiane
og Isabella Christiane Stockflet herefter ikke have noget rin
geste prætention i nogen maade til meerbem. forn. Oberstinde
Kaphengst for nogen af de anførte Poster undtagen alene de
tre Skilderier nemlig Ambrosii Charisii og hans sal. Frues saa
og sal. Capitain Stockflets salig Frues Skilderier, som hun for
langte at beholde i sin Forvaring indtil Børnene bleve myn
dige og selv kunde annamme dem, hvilke og derfor hos hende
forblev. Til Bekræftelse etc.
Datum Søeholm den 12 Maj 1730.

V. F. von Brfiggemann.
Christ. Frid. GersdorfT.
Til Vitterlighed
Hans Langsted.
Fyenboe Landstings Skiøde- og Pante-Protokol 1727—36.

262

Kong Christian den Sjettes Dagbøger for Aarene
1741—1744.
Udgivne af Dr. P. Brock.
Disse Dagbøger, der af hans Høihed Prinds Hans ere bievne afgivne til
de danske Kongers cbronologiske Samling paa Rosenborg Slot som Gave fra
hendes Høihed Enkehertuginde Frederike Caroline Juliane af Anhalt Bernburg, have i sin Tid tilhørt Dronning Marie Sophie Frederike. Den for
Aaret 1741 og endeel af den for 1742 ere skrevne med Kongens egen Haand.
De historiske Oplysninger, som jeg har kunnet skaffe tilveie, og hvoraf
nogle skyldes velvillige Meddelelser af de forskjellige ved Bibliothekerne
ansatte Herrer, har jeg meent at burde lade medfølge i Noter under Texten.

Journall von dasi Jahr 1741.

Ach Herr hilf, ach laß alles wohl gelingen.
d. 1. Jan., Sontag, ging zum ersten mahl wieder auß.
d. 2. Jan., Montag, sähe den Preusischen minister graf
Finck1) und gab Ihm eine paticuliere audientz.
d. 10. Jan., dingstag, ging die Königin zum ersten mahl
wieder auß und an taffel.
d. 15. Jan., Sontag, ward die traur für den Kaiser Carl
den Sechsten2) wieder abgelegt.
d. 21. Jan., Sonnabend, gab daß weiße band an den geheimteraht von Langeln8) von Ostfrießland, welcher zu gleicher
Zeit abscbied nahm.
’) Carl Vilhelm Finck, Greve af Finkenstein, født 1714, preussisk Gesaudt
i Stockholm 1735—1740, senere i St. Petersborg, 1749 preussisk Uden
rigsminister; død 1800. Omtales senere under 19/io 1742.
4) Keiser Carl VI var død ’%o 1740.
8) Johan Philip af Langelen, fyrstelig ostfrisisk Geheimeraad og Hofmar
skal, død 1766.
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d. 1. Febr., dingstag1), bekahm die Königin zu abends
nach dem eßen den schwindel.
d. 15. Febr., Mittwochen, muste die Königin den gantzen
tag zu bette beiiegen bleiben.
d. 16., donnerstag, versuchte Sie aufzustehen, konte aber
nicht lange aufbleiben, sondern muste nach dem eßen sich
wieder außziehen und zu bette legen.
d. 17. Febr., freytag, heute ging die Königin wieder an
taffel; dießen abend kahm die Princess von Würtenberg von
Walloe*).
d. 23. Febr., donnerstag, fuhr nach amack und sähe zu,
wie die Haasen gefangen wurden; es wurden 72 stück gefan
gen, und ich und mein sohn schoßen ein 60 stück, die übri
gen, welche noch eben so viel wahren, ließen wir lauffen.
d. 25. Febr., Sonnabend, ging die Königin und ich und
die Princess von Würtenberg nachmittag im reithauße und
sahen meinen sohn reiten.
d. 7. Martz, dingstag, ließ ich und die Königin ader, die
Königin am rechten fuß, ich am lincken fuß; wir blieben
heute in der Cammer den abend gantz allein.
d. 9. Martz, donnerstag, blieb meine Schwester8) in der
Cammer, weil Sie einen dicken backen hatte.
d. 13. Martz, Montag, ging meine Schwester wieder auß
an taffel.

d. 14. Martz, dingstag, brauchte ich Pillen von doct.
Carll4), welche aber nicht viel thaten.
d. 15. Martz, Mittwochen, fing an Pthisane5) beim, eßen
zu trincken.

’) Den 1ste Februar vâr en Onsdag.
2) Fredenke, Prindsesse af Wurtemberg Neustadt, første Abbedisse paa
Valle 1738, decoreret med Ordenen Funion parfaite, født 1699 (efter
Statskalenderen 1696), forlod Vallø 1743 (Hofman, Fund. VIII, 336—387)
og reiste til Neustadt, hvor hun endnu levede 1778, jvfr. Hist. Tidsskr.
3 R., 4 B., S. 186.
8) Charlotte Amalie, født e/io 1706, død M/io 1782.
4) Dr. med. Johan Samuel Carl, født 1676, indkaldt fra Tydskland som
Livlæge hos Christian den Sjette 1736, Justitsraad 1739, død 1757.
6) En af Byg tilberedt Drik (nTrtCMfo afskallet Byg,
afskaller
Byg).
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d. 18. Martz, Sonnabend, ließ meine Schwester ader und
blieb in der Cammer.
d. 24. Martz, freytag, ist der alte geheimteraht Münch1)
in Schleswig gestorben, ist alt geworden 74 jahr.
d. 26. Märtz, Sbntag, gestern abend ist der alte geheim
teraht Gramm2) in seinem 77’ alter gestorben um 8 uhr.
d. 30. Märtz, grünen donnerstag, communicirten zum
ersten mahl in der Christiansburger Kirche: ich, die Königin,
mein sohn, meine Schwester und die meisten von die hoff
damens öffentlich.
d. 5. Aprill, Mittwochen, dießen abend kahm die fürstin
von Ostfrießland8) hier an von Friedensburg; wir speißten
heute abend in der hermitage.
d. 9. Aprill, Sontag, wurd im gemach geprediget den vor
mittag, welche predigt verrichtete Herr Seidlitz4); nachmittag
gingen wir in der kirche, woselbst confirmation wahr, welche
Herr Blum5) verrichtete; es wahren 7 Pagen: Witzleben, Osten,
Osten, Brand, Revenklau, Staffeld, Gabel und 2 mädgens: die
Gabeln und der Cammerfrau Waltern6) Ihre tochter.
d. 14. Aprill, freytag, heute morgen reißte die fürstin

*) Vilhelm Mouritz Munch til Buseck, tidligere Overhofmester hos Frederik
IV’s Dronning Louise, Geheimeraad, Amtmand i Gottorp og Hutten
Amter, Ridder af Dannebrogen 1714, af Elephanten 1730 og af l’union
parfaite 1734; i Unaade hos Christian den Sjette, fordi det antoges, at
han lagde Hindringer iveien for Indrulleringen til Landmilitsen i Sles
vig, jvfr. Jens Møllers Mnemosyne, 3 B., S. 25, CXXI11, CXXV, CXXVI,
CXXVIII, CXX1X.
a) Frederik Gram, Geheimeraad og Overjægermester, Amtmand over Fre
deriksborg og Kronborg Amter, Ridder af Dannebrogen 1714, af Ele
phanten 1730 og af l’union parfaite 1732.
’) Dronning Sophie Magdalenes Søster Sophie Caroline, Prindsesse af
Brandenborg Culmbach, født 1707, formælet 1723 med Fyrst Georg
Albert af Ostfriesland, Enke 1734, levede siden ved det danske Hof,
død 1764.
*) Johan August Seidlitz, født i Sachsen 1705, Præst paa Vallø 1738,
samme Aar tydsk Hofpræst, var tillige extraordinair theologisk Profes
sor, død 1751.
s) Johan Bartholomæus Bluhme, født 1681, tydsk Hofprædikant 1728, kon
gelig Qonfessionarius 1733, død 1753.
•) Kammerfrue hos Dronningen, i hvis Testamente hun omtales, jvfr.
Brock: Den oldenborgske Kongeslægt belyst ved den chronologiske
Samling paa Rosenborg Slot, S. 108.
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von Ostfrießland den morgen wieder nach Friedensburg; Sie
wahr vorheerr noch bey der Königin.
d. 18. Aprill, dingstag, fuhren ich und die Königin den
morgen von. Copenhagen nach Hirschholm, speißten den mit
tag in Hirscholm und blieben den gantzen tag daselbst; es
wahr niemand mit als mein sohn; wir speißten mittag und
abend in der Cammer.
d. 19. Aprill, Mittwochen, fuhr ich und mein sohn den
morgen um 7 uhr von Hirscholm nach Friederichsburg, alwo
ich mein gestubt besähe; klocke 12 uhr kahm die Königin
von Hirscholm und die furstin von Friedensburg, und wir
speißten zu Mittag zu sammen in die Cammer; nachmittag
fuhren wir sämtlich nach Hirscbholm.
d. 20. Aprill, donnerstag,
d. 21. Aprill, freytag, blieben wir in Hirscholm stille.
d. 22. Aprill, Sonnabend, heute mittag speißten wir in
Friedensburg bey der furstin von Ostfrießland ; nachmittag
fuhren wir V^tel auf 4 von Friedensburg weg und kahmen
klocke halb 7 uhr in Copenhagen an.
d. 25. Aprill, dingstag, heute munsterte vormittag daß
granadier corp, die artillerie, daß Chron Printzen regiment
und daß geworbene Seeländsche regiment.
d. 2. Maj, dingstag, munsterte vormittag die garde zu fuß,
daß fuhnsche und Holsteinsche regiment, nachmittag aber die
garde zu pferde, wo die Königin mit auß wahr; heute reißte
der Cammerjunckbr von Qualen1) weg um die fürstin von Ost
frießland zu begleiten biß Altona.
d. 6. Maj, Sonnabend, dießen nachmittag lief ein schief
vom Stapel ab von 80 canonen, wurde genant der Elephant*);

x) Henning voo Qualen, Kammerjunker 1731, ’/io 1743 (jvfr. Dagbogen)
Hofmester hos Prindsesse Louise, . 1745 Ridder af Dannebrogen, 1750
af l’union parfaite, 1751 Overpræsident i Altona, 1752 Geheimeraad,
1763 Landraad i Holsten, 1766 Overlanddrost i Oldenborg og Delmen horst og Geheimeconferentsraad, 1773 Ridder af Elephanten, død 1785.
*) Linieskibet Elephanten, bygget efter Tegning af den i Aaret 1740 ind
kaldte franske Constructeur Barbé, der blev afskediget 1747, var af en
særegen Construction og blev i lang Tid anseet for Marinens Normal
skib; det udgik af Flaaden 1760. løvrigt førte det ikke, som Kongen
skriver, 80, men, ifølge Garde, kun 70 Kanoner, saaledes som det og-
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es lief auf den neuen holm ab; ich, die Königin, mein sohn,
meine Schwester, die Princess von Wurtenberg von Walloe
sahen zu.
d. 8. Maj, Montag, bekahm die Königin vormittag den
Schwindel beim anziehen, muste sich zu bette legen und den
gantzen tag im bette bleiben.
d. 9. Maj, dingstag, muste die Königin noch zu bette
bleiben wegen starckes kopfweh.
d. 10. Maj, Mittwochen, ging die Königin wieder auß an
taffel.

d. 11. Maj, donnerstag, Himmelfahrtstag, hielte der neue
Schloß prediger seine antrits predigt für uns im gemach vor
mittag, Bang1).
d. 12. Maj, freytag, reißten die Königin und ich von
Copenhagen nach Hirscholm vormittag; nachmittag fuhr von
Hirscholm nach Friedensburg alleine.
d. 13. Maj, Sonnabend, speißte die Königin und ich den
mittag in Friederichsburg; ich besähe vormittag mein gestühte;
nachmittag fuhr von Friederichsburg mit der Königin nach Co
penhagen; en passant besahen wir daß hauß, wo der Prine
von Wurtenberg Oels2) inlogiret; ich schoß nicht weit von
Friederichsburg einen kalben hirsch unterwegens.

saa sees af den nu paa Rosenborg opbevarede Model, der er udført i
Perlemoder og Rav og med Takkelage af hvide Hestehaar; dette smukke
Arbeide er ifølge de gamle Kunstkammerinventarier udført af en Toldcontrolleur Niels Nielsen i Aalborg og i Aaret 1744 kommet til Kunst
kamret.
Ifølge Kjøbenhavns maanedlige Postrytter, S. 35—36, holdt ved
denne Lejlighed Provst Matthias Hvid en Tale over Luc. XIV c. 31 v.:
• Hvilken Konge, som drager i Krig, at stride imod en anden Konge,
sidder ikke først og beraader sig. Hvorudi han viiste: En Konges for
nødne Eftertanke i sin Regjering som en Afbildning paa vor fornødne
Eftertanke i vor Christendom«.
*) Hans Jørgen Bang, født 1707, Hører i Frederiksborg 1731—1735, reiste
udenlands 1735—1737, 1738 Stiftspræst ved Vallø, 1741 dansk Slots
præst, 1747 dansk Hofprædikant, død 1752.
*) Carl Christian Erdmann, Prinds af Wurtemberg Oels, Generalmajor og
commanderende Chef over Hestgarden, født 1716, 1737 Ridder af Elephanten, 1738 af l’union parfaite, tiltraadte sin Arv 1744, afskediget
1747, død 1792; gift *®/4 1741 med Marie Sophie Vilhelmine, Grevinde
af Solms-Laubach, født 1721, død 1793.
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d. 17. Maj, Mittwochen, reißte die Princess von Wurtenberg von hier nach Walloe morgens halb 10 uhr.
d. 24. Maj, Mittwochen, Sind wir nachmittag von Christiansburg in Copenhagen nach Hirscholm mit dem gantzen hoff
gereißt; wir speißten den mittag in Christiansburg noch in
der Cammer; der Obermarschall Gramm1) ging ab als Ober
marschall und ward ambtman in Friederichsburg.
d. 4. und 5. Jun., Sontag und montag, blieb die Königin
in die Cammer wegen eines dicken backens und zahnweh.
d. 6. Jun., dingstag, blieb die Königin noch in die Cam
mer; heute morgen wahr mit meinen sohn nach Copenhagen,
kahm aber zu mittag wieder nach Hirscholm.
d. 7. Jun., Mittwochen, ging die Königin an taffel.
d. 13. Jun., dingstag, fuhr ich und die Königin zu mor
gens nach Rosenburg, speißten den mittag daselbst, fuhren
den nachmittag nach Friederichsberg, den abend kahmen wir
wieder nach Hirscholm.
d. 17. Jun., Sonnabend, speißten wir: ich, die Königin,
mein sohn, meine Schwester in der Hermitage im thiergarten
zu mittag; es regnete sehr starck; nachmittag, da es auf
hielte zu regnen, schoß die Königin und ich jedweder einen
hirsch; den abend kahmen wir wieder nach Hirscholm.
d. 24. Jun., Sonnabend, Johannifest, ließ die Louise durch
Putscher9) sich einen zahn außreißen in meiner Cammer
nachmittag gleich nach der taffel.
Montag, d. 10. July, reißte die Königin, ich, mein sohn
den morgen von Hirscholm nach Friederichsberg, woselbst wir
den mittag in der Camtner speißten; den nachmittag fuhren
wir halb 5 uhr von Friederichsberg nach Walloe und kahmen
in Walloe halb 9 uhr an; nicht weit von Kiöge blieb ein von
meinen fuchs stühten todbeliegen, weil Sie überjagdt wahr; es
wahr eine grausahme hitze und staub.
Overhofmarskal Frederik Carl Gram, født 1702, 1731 Ridder af Dannebrogen, 1739 af l’union parfaite, M/n 1741 (jvfr. Dagbogen) Geheimeraad, 1760 Ridder af Elephanten, død 1782.
*) Johan Gottlieb Puttscher, Kammertjener hos Kongen, Livchirurg ls/s
1746, Justitsraad 1747, Toldkæmmereer ved Øresunds Toldkammer
1750, Etatsraad 1760, Conferentsraad 1776, maa være død før 1784,
jvfr. Hist. Tidsskrift, 3 R., 4 B., S. 202.
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Dingstag,d.lt. July, reißten wir den nachmittag von
Walloe halb 7 uhr nach Beidring und kahmen die nacht ein
.fiertel auf 1 uhr an.
Mittwochen, d. 12. July, munsterte ich in Beidring daß regi.ment von Obriste Graff Ahlfeldt1); die munsterung fing an
halb 9 uhr den vormittag und wahr halb 11 uhr vorbey; den
mittag speißten wir in Beidring öffentlich; den nachmittag
fuhren wir halb 5 uhr von Beidring und kabmen abends um
10 uhr in andvorschau an; unterwegens kabm der Ober Cammerberr Pless2) bey der
8) auf seinem guht und
offerirte un6 caffe und kalte schale, wie auch 6eine Pferde;
wir bedanckten uns aber für ersteres, die pferde aber nahmen
wir an und fuhren damit biß anderscbau.
Donnerstag, d. 13. July, munsterte ich zu morgens um 6
•uhr daß regiment cavallerie von Generalmajor Kaas4); hernach
fuhr wieder zurücke nach anderschau und holete die Königin
ab, welche noch da wahr, und fuhren biß Brentved; bey
Ringsted hatten wir ein zimlich starckes gewitter, so doch
bald und gnädig überging; in Brentved speißten wir den mit
tag öffentlich; nachmittag fuhren wir halb 5 uhr von Brentved
weg und kabmen halb 7 uhr in Walloe an; die hitze wahr
nicht mehr so: Starck.
Freytag, d. 14. July, fuhren wir nachmittag die klocke
halb 6 uhr von Walloe und [kahmen] halb 10 uhr in Friederichsberg an.
Sonnabend, d. 15. July, vormittag wahr in der stadt alleine
auf den neuen holm und auf Christiansburg, nachmittag fuhr
mit der Königin nach Christiansburg; wir speißten mittag und
abend in Friederichsberg und fuhren den abend nach halb 8

*) Kammerherre Ulrik Carl Ahlefeldt, Greve til Langeland, Oberst for det
tredie jydske Kyradser-Regiment, født 1704, 49/n 1741 (jvfr. Dagbogen)
Ridder af Dannebrogen, senere General af Cavalleriet, død 1757.
*) Carl Adolf Piessen til Gunderslevholm, født 1678, Overkammerherre,
Gebeimeraad, 1708 Ridder af Dannebrogen, n/io 1730 af Elephanten,
1732 af l’union parfaite, død 1758.
3) Ulæseligt.
4) Henrik Bjelke Kaas til Boltinggaard, født 1686, Generalmajor 1 Caval
leriet og Oberst for det andet jydske Regiment tilhest, senere General
lieutenant, 1740 Ridder af Dannebrogen, 1760 af Elephanten, død 1773.
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uhr von Friederichsberg biß Birscholm; biß Rudersdahl probirten die Königin und ich ein neues fuhrwerck Phaeton ge~
nandt; wir kahmen drey fiertel auf 10 in Birscholm an.
d. 23. July, Sontag, Communicirten ich, die Königin, mein
sohn, meine Schwester; die Communion geschähe in der
Birscholmscben kirche öffentlich wie in Christiansburg in Copeh-;
hagen daß vorigte mahl.
Donnerstag, d. 10. Aug., sind wir den nachmittag von
Birscholm aufgebrochen und haben uns nach Friederichsburg1
mit dem gantzen hoff hinbegeben zu bleiben; die Königin und
ich setzten uns unterwegens im holtz im phaeton.
d. 18. Aug., freytag, heute abend kahm die fürstin von
Ostfrießland um 7 uhr von Rohtschild hier an; Sie speißte
hier den ahend mit uns und fuhr klocke 9 nach Friedensburg;
Sie hat die reiße nach dem Carlsbad glücklich zurücke geleget.
Sontag, d. 27. Aug., bekahm die Königin den schwindel1
den morgen in der Kirche, muste sich nach der predigt außziehen und zu bette legen.
Montag, d. 28. Aug., ging die Königin wieder auß an*
taftel, fuhr den nachmittag auß auf den schießwagen.
Dingstag, d. 29. Aug., fuhren die Königin und ich zir
mittag nach Birscholm, speißten den mittag daselbst; die Königin
bekahm den schwindel daselbst; die fürstin von Ostfriesland
und graf
und seine frau kahmen auch dahin; der
schwindel ging doch gottlob bald wieder über, so daß die
Königin doch konten an taffel gehn und nach der mahlzeit im
garten spatzieren gehn.
d. 7. Sept., donnerstag, fuhr ich und die Königin den
morgen von Friederichsburg nach Gopenhagen; wir speißten
den mittag in Rosenburg, den nachmittag fuhren wir aufs
Schloß Christiansburg und von dar nach dem Palais, alwo
wir welche Chinesische wahren besahen; vom Palais fuhren
wir nach Friederichsberg, wo wir d. 8. September als freytag
blieben; es wahr Conseill und Courtag.
d. 9. Septemb., Sonnabend, fuhren wir zu morgens von
Friederichsberg nach Copenhagen nach dem Ostindischen
2) Navnet ulæseligt.
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hauße, besahen die wahren, so von China gekommen wahren,
und speißten den mittag im Pallais; nachmittag fuhren wir
wieder herauß nach Friederichsburg; die Königin schoß unterwegens einen hirsch.
d. 12. Sept., dingstag, kahm der Prine von Wurtenberg
mit seiner gemahlin hier in Friederichsburg halb 7 uhr deß
abends an.
d. 16. Sept., Sonnabend, wahr ich den morgen gantz allein
nach Cbristiansburg, kahm zu mittag wieder; den nachmittag
that die Königin einen schlimmen fall.
d. 17. Sept., Sontag, kunte die Königin noch nicht auß
und an taffel gehen.
d. 18. Sept., Montag,
d. *19. Sept., dingstag, blieb die Königin mit mir gant[z]
allein in die Cammer wegen Ihres falles..
d. 20. Sept., Mittwochen, blieb die Königin in die Cam
mer, ich aber speißte öffentlich.
d. 21. Sept., donnerstag, diese nacht bekahm die Königin
heftig zahnwehe, ohreu schmertzen und Kopfweh; ich speißte
den mittag wieder öffentlich.
d. 22. Sept.j freytag, heute gegen abend legten sich die
schmertzen etwaß.
d. 23. Sept., Sonnabend,
d. 24. Sept., Sontag,
d. 25. Sept., Montag,
d. 26. Sept., dingstag,
d. 27. Sept., Mittwochen,
d. 28. Sept., donnerstag,
d. 29. Sept., freytag, Micheli, ging die Königin Gottlob
wieder auß an taffel, aber nicht in die Kirche.
d. 30. Sept., Sonnabend, fuhr ich mit der Königin auß
spatzieren.
d. 3. Octob., dingstag, ließ die Königin ader am lincken
fuß bey Putschen
d. 9. Octob., Montag, fuhr ich und die Königin den morgen
von Friederichsburg nach Rosenburg, wo wir den mittag gantz
allein mit den Princen von Wurtenberg speißten; nachmittag
fuhren wir nach Christiansb., den abend fuhren wir nach
Friederichsberg, wo wir die nacht blieben.
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d. 10. Oct., dingstag, heute morgen fuhren die Königin
und ich wieder nach Friederichsburg, wo wir den mittag öf
fentlich speißten.
d. 16. Octob., Montag, fuhr ich und die Königin und mein
sohn nach Friederichsberg; wir speißten den mittag und abend
daselbst in der Cammer, wo der Prine von Wurtenberg mit
uns speißte; den nachmittag fuhr ich und mein sohn nach
der stadt; ich wahr im stall und auf Christiansb.
d. 17. Octob., dingstag, fuhr ich, mein sohn, der Prine
von Wurtenberg den morgen nach der stadt; den mittag
speißten wir wie gestern in der Cammer mit dem Princen von
Wurtenberg, den nachmittag fuhren wir von Friederichsberg
nach friederichsburg.
d. 7. November, dingstag, heute nachmittag fuhr ich und
die Königin nach Friedensburg; im zu hauße fahren begegnete
uns der Marrgraf Friederich Christian1); Er wolte nach Friedens
burg, wandte aber um und kahm mit uns nach friederichsburg.
d. 9. Nov., donnerstag, heute abend geschähe die trauung
der frøken Rosenkrantzen2) mit dem landrath Kleist3); die
fürstin von Ostfrießland wahr mit dabey.
d. 16. Nov., donnerstag, heute sind wir von Friederichs
burg nach Christiansburg in Copenhagen gezogen; wir speißten
den mittag halb 12 uhr in Friedrichsburg noch und kahmen
den nachmittag 8/4el auf 5 in Christiansburg an.
d. 21. Nov., dingstag, sähe nachmittag den frantzöschen
ambassadeur Lonmarie4), der nach Schweden geht; es wahr

*) Frederik Christian, Markgreve af Brandenburg Culmbach, Dronning
Sophie Magdalenes Broder, Generalmajor og Oberst for det hvervede
fyenske Regiment, født 1708, Ridder af Elephanten 1731, af l’union
parfaite 1734, død 1769.
*) Sophie Rosenkrands, (Datter af Christian Rosenkrands til Skovsbo, Geheimeraad, Amtmand i Nyborg), decoreret 1752 med Ordenen l'union
parfaite.
8) Christian Adam Kleist, Hofjunker 1731, Kammerjunker 1734, 1740 Amt
mand over Rendsborg Amt og Landraad i Holsten, 1746 Kammerherre,
1757 Ridder .af Dannebrogen, 1764 af l’union parfaite, 1766 Geheimeraad, død 1778.
4) Marc-Antoine Front de Beaupoil-Saint Aulaire, marquis de Lanmary,
maréchal de camp. 1 Mémoires du duc de Luynes, 3 Deel, S. 456
lases under M/a 1741: J’ai oublié de marquer ci-dessus que M. le
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niemand dabey als der marrschall Reitzenstein1); nach
beer fuhr mit der Königin nach der Princes von Wurtenberg;
d. 26. Nov., [26'j Sontag. nach Trinitatis, communicirten
wir sämtlich öffentlich in der hiesigen ^chloßkirche; der Prine
und die Princes von Wurtenberg gingen mit
d. 27. Nov., Montag, reißten ich, die Königin, mein sohn
von Christiansburg nach Friederichsburg; der Marrgraf wahr
auch mit; wir speißten den mittag in Friederichsburg.
d. 28. Nov., dingstag, der Königin geburtstag, speißten
wir mittag und abend in der Cammer in Friederichsburg; die
Fürstin von Ostfrießland war auch dabey; ich machte zum
geheimterath den vorigen Obermarrschall Gramm2), zu ritters
vom weißen band: den Cammer Herrn Gramm3) und graf Ulrich
Aalfeld4), die Generalmajors dumbroik5) und neüberg6) und
stiftsambtmann Hoick7).

4)

8)
3)

4)

marquis de Lanmarie a été nommé depuis peu ambassadeur du Roi
en Suède. Il est maréchal de camp et avoit été ci-devant capitaine de
gendarmerie; le Roi lui donne 60,000 francs par an, et outre cela
24,000 livres pour son équipage. Il va relever dans cette ambassade
M. le marquis de Saint-Séverin dont la santé est devenue si mauvaise
qu’il a demandé à revenir,
Johan Christopher Reitzenstein, Hofmarskal 1739, samme Aar Ridder
af Dannebrogen, 1741 af Punlon parfaite, gift ’/s 1743 (jvfr. Dagbogen)
med Dronningens Kammerfrøken Marie Christiane Henriette Beulwitx
(decoreret med Ordenen l’union parfaite ved Vallø Stifts Indvielse 1738
og med Vallø Stiftsorden ,81/a 1742, jvfr. Dagbogen), 1746 Geheimeraad,
Generalmajor og Commandant i Rendsborg, 1749 afskediget som Generallieutenant, død 1767.
Jvfr. Dagbogen ovenfor under 84/s 1741.
Carl Christian Gram, født 1703, Jagtjunker, Jægermester ved Parforcejagten 1725, Hofjægermester 1731, Kammerherre 1734, Ridder af Danne
brogen ®®/u 1741, Overjægermester 1747, Geheimeraad 1749, Ridder af
l’union parfaite 1752, Geheimeconferentsraad 1763, Ridder af Elepbanten
1768, død 1780.
Jvfr. Dagbogen ovenfor under 12/7.
Maximilian Vilhelm Dombroick, Generalmajor af Infanteriet og Oberst
for det hvervede lollandske Regiment tilfods, ^/ 1741 Ridder af
Dannebrogen, siden Generailieutenant og Commandant i Rendsborg,
død 1752.
Adolf Neuberg, Generalmajor, senere Generailieutenant af Cavalleriet,
^/n 1741 Ridder af Dannebrogen, død 1749.
Baron iver Holck, Kammerjunker 1732, Stiftamtmand over Aalborg Stift
1736, Ridder af Dannebrogen 87ii 1741, af l'union parfaite 1747, Ge
heimeraad 1749, Geheimeconferentsraad. 1764, død 1782.
h

6)
’)
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d. 29* Nov., Mittwochtta, fuhren ich, die Königin, mein
sohn, der Marrgraf zu mittag nach Friedensburg und speißten;
daselbst.
■ !
d. 30. Nov., donnerstag, mein geburtstag, ward eben wie
der Königin geburtstag zu gebracht.
d. 1. Dec., freytag, fuhren wir zu morgens von Friederichsburg nach Copenhagen und speißten den mittag halb #
hier in Copenhagen.
dingstag, d. 19. Dec., heute nachmittag kahm die fürstin
von Ostfrießland von Friedensburg hier an um 4 uhr.
donnerstag, d. 21. Dec., reißte die fürstin von Ostfrießland
wieder von hier nach Friedensburg zu mittag halb 12 uhr.
1
d. 24 Dec. 1741, Sontag, blieb die Königin in die Cammer
wegen zahn weh und köpf weh.
d. 27. Dec., Mittwochen, dritten weinachtstag, ging die
Königin den mittag an die taffel.
d. 31. Dec., Sontag, legten wir die traur an auf 12 Wochen
für die verstorbene Königin Ulricha Eleonora1) von Schweden;
Sie ist an die blättern gestorben.

Joirnall
Aef dass 1742 Jahr.
Den ahfang und daß ende
Hilf Herr, daß ich glücklich vollende.
d. 2. Jan., dingstag, heute abend beym schlaffen gehen
wahr die Königin recht übel von hertzens angst.
d. 3. Jan., Mittwochen, blieb die Königin in die Cammer
und zu bette.
d. 4. Jan., donnerstag, blieb die Königin gleichfals in die
Cammer, lag meist den gantzen tag auf dem bette.
d. 5. Jan., freytag, heute blieb die Königin zwahr in die
Cammer, wahr doch auf auß dem bette.
d. 6. Jan., drey Königtag, heute zog sich die Königin an
und speißte mit mir, meinem sohn, meiner Schwester und
dem Marrgrafen in der Cammer.
d. 7. Jan., Sontag, eben wie gestern.
l) Dronning Ulrike Eleonora var død M/u (8/u) 1741; jvfr. Dagbogen
nnder “/« 1742 om Ophøret af Sorgen.
18
Dansk« Samlinger. 2den Række. IV.
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d. 8. Jan., Montag, ging die Königin Gottlob wieder auß
und an taffel.
d. 10. Jan., Mittwochen,
d. 11. Jan., donnerstag,
d. 12. Jan., freytag,
diese drey tage blieb die Königin wieder in der Cammer
und wahr sehr übel an hertzens angst.
d. 13. Jan., Sonnabend, heute ging die Königin wieder auß.
d. 16 Jan., dingstag, machte ich den Pagen Witzleben
wehrhaftig; er ward fähndrich in der garde zu fuß.
d< 27. Jan., Sonnabend, sähe zu dreypfündige canonen
6 stück gießen.
d. 6. Febr., dingstag, reißten ich, die Königin, mein
sohn, der Marrgraf von Christiansburg zu morgens nach Friederichsburg; wier speißten zu mittag halb 2 uhr in Friederichsburg.
d. 7. Febr., Mittwochen, besähe mein gestüht vormittag;
mittag und abend speißten wir in der Cammer eben wie
gestern.
d. 8. Febr., donnerstag, fuhren wir vormittag nach Frie
densburg um 10 uhr, besuchten die fürstin und speißten da
selbst zu mittag; nachmittag fuhren wir von Friedensburg
nach Copenhagen; die fürstin wahr nicht gekleidet, weil Sie
nicht recht wohl wahr.
d. 10. Febr., Sonnabend, blieb die Königin in die Cammer
und hatte zu morgens den Schwindel.
d. 11. Febr., Sontag, machte den CammerPagen Staffelt1)
wehrhaftig, Er ward Cammerjuncker; heute ging die Königin
wieder auß an taffel, aber nicht in die Kirche.
d. 12. Febr., Montag, kahm die Princess von Wurtenberg
von Walloe hier an den nachmittag um 6 uhr; wir speißten
den abend in der Hermitage.
d. 15. Febr., donnerstag, blieb die Königin in der Cammer
wegen zahn weh.
d. 18. Febr., Sontag, Communicirten wir: ich, die Königin
in der Cammer, mein sohn, meine Schwester aber in der
*) Adolf Henrik Staffeld, Kammerpage, n/i 1742 Kammerjunker, 1746
Staldmester, 1749 Kammerherre, ded 1759.
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Kirche; die Königin kunte wegen zahn weh nicht in die Kirche
kommen.
d. 19. Febr., Montag, nahm der Russische minister Tschernichef abschied, weil Er nach Berlin soll.
d. 23. Febr., freytag, heute ging die Königin wieder autt
an taffel.
d. 24. Febr., Sonnabend, blieb die Princess von Wurtenberg
von Walloe in der Cammer wegen scbmertzen im leibe.
d. 27. Febr., dingstag, heute exercirten wir uns zum
carosell1): ich, mein sohn, der Prine von Wurtenberg, der
Oberstallmeister graf von Larrwig2), der geheim Conferentz
raht Gersdorf®), der junge graf Larrwig4), der Hoffmeister
Beilwitz5), der Hoffmeister Linstau6); es geschähe vor der
mahlzeit; die Königin sähe zu.
d. 1. Märtz, donnerstag, saß im höchsten gericht; es
wahren 34 assessores; die Königin, meine tochter, meine
Schwester und die Princess von Wurtenberg Oels sahen zu;
die sache wahr wegen eines Kirchen Zehnden; vor die Sache

*) Jvfr. Dagbogen under 13/j 1742.
*) Ferdinand Anton, Greve af Danneskjold-Laurvig, født 1688, Kammerherre,
Geheimeraad, Overstaldmester, 1718 Ridder af Elephanten, 1739 af
Tu nion parfaite, død 1754.
8) Niels Friherre af Gersdorf, født 1688, Geheimeconferentsraad, Kammer
herre, Stiftamtmand over Sjællands Stift og Amtmand over Kjøbenhavns
Amt, Ridder af Dannebrogen 1721, af Funion parfaite 1734, af Ele
phanten 1748, død samme Aar, jvfr. Hist. Tidsskr. 3 R., 4 B., S. 180.
4) Frederik Ludvig, Greve af Danneskjold-Laurvig, født 1714, Oberst
lieutenant af Infanteriet og Capitain ved Garden tilfods, senere Over
staldmester og Generalmajor, ®% 1743 (jvfr. Dagbogen) Ridder af Danne
brogen, 1757 af l’union parfaite, død 1762.
*) Christopher Ernst Beulwitz, tidligere würtembergsk Geheimeraad, Broder
til Dronning Sophie Magdalenes Kammerfrøken, der blev gift med Mar
skal Reitzenstein (jvfr. Noten til S1/ii 1741 og Dagbogen under 373 1742
og i/b 1743), Conferentsraad, Hofmester hos Kronprinds Frederik, Ridder
af Dannebrogen 1738, af l’union parfaite 1741, gift 3% 1743 (jvfr.
Dagbogen) med Dronningens Hoffrøken Warnsted, 1745 dansk Geheime
raad og Overlanddrost i Oldenborg og Delmenhorst, død 1757.
Eggert Christopher Linstov, Etatsraad, Curator for Vemmetofte Kloster,
Hofmester hos Prindsesse Charlotte Amalie (i hvis Testamente han om
tales, jvfr. Brock: Den oldenborgske Kongeslægt, S. 79), Ridder af
Dannebrogen 1738, af Funion parfaite 1741, 1746 Geheimeraad, død
1774.
18*
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wahr Justitsraht Moss1) und der priester peter Anchersen, contra
wahren die witwe von Etatsraht Tonsberg2); Ober Hoffrettena
dom blef confirmert.
d. 21. Martz, Mittwochen, ward meine tochter Louise auß
dem Christenthum examinirt durch den informator Helmich8);
dieses geschähe in der Königin grünen Cammer nachmittags
um 3 uhr; die Köni[gin] fuhr hernach allein nach dem palais;
heute abend wahr ein aufstand deß volcks und stürmten 3
haüser in der Gotterstraße und in der fiolstraße; ich schickte
12 mann von der garde zu pferde, welche es bald stelten;
der Prine von Wurtenberg ritt selbst mit.
d. 22. Martz, grünen donnerstag, wahr wieder ein auf
stand, ward aber eben wie gestern gestelt; man bekahm doch
7ben von die haubt anführers gefangen.
d. 24. Märtz, Sonnabend, ging die Princess von Wurten
berg abtissin von Walloe zum ersten mahl wieder auß, Sie
kahm aber erst den nachmittag nach dem caffee zur Königin,
speißte aber weder mittag noch abend mit uns; die Königin
besuchte die Princess von Oels und ich meine Schwester
und sohn.
d. 25. Martz, Ersten Ostertag, ward die traur vor die
Königin von Schweden abgeleget4).
d. 27. Martz, dritten Ostertag, blieb die Princess von
Wurtenberg von Walloe wieder in der Cammer.
d. 28. Martz, Mittwochen, ließ meine Schwester ader; wir
besuchten Sie den abend; heute kahm der Marrgraf F. C. von
Friedensburg wieder, woselbst Er 12 tage gewesen ist; die
Princess abtissin ging heute wieder nicht auß.
d. 39. Martz, Sähe zu wie daß neue schiff, die cron
jagdt5) genandt, ablief; es geschähe solches auf den neuen
Holm den morgen halb 10 uhr.
Lars Moss, ifølge Høiesterets Voteringsprotocol.
a) Mathias Tonsberg, ifølge Høiesterets Voteringsprotocol.
8) Samuel Helmich, Informator hos Christian den Sjettes Datter Prindsesse Louise, senere Præst i Suderau i Amtet Steinburg, 1750—1750
Præst i Oldeslohe, derpaa 1756 Slots- og Garnisonspræst i Glückstadt,
1760 Consistorialraad, atter, 1766 til sin Død 1780, Præst i Oldeslohe.
4) Jvfr. Dagbogen under 81/ia 1741.
5) Fregatten Falster eller Kronjagten, 40 Kanoner, brændte paa Saffias Rhed
8/e 1753. — I Kjøbenhavns maanedlige Postrytter for 1742 S. 22
* hedder det: «Den 28. (sie) Martii løb Kongens egen Liv-Jagt, paa 40
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<k 31. Martz, meines sohnes geburtstag, Sonabend, gab die
Königin den Stiftsorden von Walloe an die Kammerfraulein
Beilwitzen1); heute wahr taffel von 14 persohnen den mittag;
die Princes von Wurtenberg von Walloe ging wieder auß
gestern abend und heute.
d. 1. Aprill, Sontag, war Confirmation nachmittag in der
Schloß Kirche: 1 Page Kalenberg, der Kleine Hans Krog2),
5 Landcadetten; ich wahr nicht in die Kirche.
d. 2. Aprill, Montag,
d. 3. Aprill, dingstag, diese beyde tage blieb die Princes
von Wurtenberg abtissin vun Walloe in der Cammer.
d. 4. Aprill, Mittwochen, kahmSie zum eßen mittag und abend.
d. 5. Ap[r]ill, donnerstag, speißte die Princess von Wur
tenberg Abtissin von Walloe bey dem Princen von Wurtenberg
Oels zu mittag.
d. 6. Aprill, freytag, reißte die Princess von Wurtenberg
nach Walloe den morgen halb 10 uhr.
d. 8. Aprill, Sontag, ward meine tochter Louise conflrmirt den nachmittag in der hiesigen schloß Kirche8); ich beCanoner, Kron-Jagt kaldet, første Gang ud i Vandet fra Nyeholm, i Hans
Kongel. Majestæts Vor Allernaadigste Konges, og Hans Kongel. Høyhed
Kron-Prinzens Høye Overværelse, ved hvilken Høytiidelig Forretning Hans
Høy-Ærværdighed, Hr. Consistorlal-Raad og Provst Mag. Mathias Hvid,
holdt en ziirlig, vel udarbeydet og opbyggelig Tale over Psalm. 91. v.
11. Han skal befale sine Engle om Dig at bevare Dig paa alle dine
Veye; hvorudi han vilste: Den Himmelske Escorte og Escadre, som
følger de Retfærdige baade til Lands og Vands«.
Maria Christiane Henriette Beulwitz, Kammerfrøken hos Dronningen,
decoreret med Ordenen l’union parfaite 1738, gift ’/a 1743 (jvfr. Dag
bogen) med Overmarskal Reitzenstein.
s) Formeentlig Godske Hans Krogh, Søn af Generallieutenant G. F. Krogh,
født 1726, kom 1740 til Hoffet, hvor han i 20 Aar var Page og
Kammerjunker, 1760 Kammerherre, 1764—1782 Stiftamtmand over Lol
land og Falster, død omtrent 1807. Hist. Tidsskr. 3. R., 4. B , S. 239, Anm. 1.
s) Herom hedder det 1 Kjøbenhavns maanedlige Postrytter for 1742 S. 26—27:
• Den 8. April, 'som var anden Søndag efter Paaske, igientoeg Hendes
Kongel. Høyhed Princesse LOVISE, udi Christiansborgs Slotts-Kirke,
offentligen for den hele Meenighed, det Løfte, som Hendes Kongel. Høyhed
havde giort GUd i sin Daab; hvilken hellige Forretning det gandske
Høy Kongl. Herskab bivaanede. Hendes Kongel. Høyheds Bekiendelse
og Svar paa de mange Hende forelagte Spørsmaal, var saa grundig,
høyt og forstaaelig, at det kunde høres og forstaaes af den hele Mee
nighed, til inderlig Glæde og Opbyggelse^ De Ord, som Hans Høyærværdighed Hr. Johan Bartholomæus Bluhme, ved denne hellige Con-
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stelte den bißheerigen stiftsambtman Iuel1) bey Ihr zum Hoff
meister. Sie bestund sehr wohl im examen.
d. 11. April], Mittwochen, schnitte den abend meiner tochter
die flugels ab vom Kleide, und fing selbige darauf folgende»
tages nranta an zu tragen.
d. 13. Aprill, freytag, wahr daß ring rennen nachmittag; es
bestund solches auß 2 quadrillen, jede quad[r]ille wahr
9 ritters starck2).
firmations Act forklarede, vare tagne af Psalm. 45 v. 14. Kongens
Datter er aldeles herlig indvortes. Denne hellige Act blev sluttet med
Bøn og Sang, som sædvanligt er.
GUd, som Princessen i sin Naade-Pagt har taget,
Saa at Hun paa Sin Siæl hans Ordes Kraft har smaget,
Befæste Hende i sin Frygt og Kierlighed,
Indtil Hun skuer GUd i salig Ævighed!«
Carl Juel, født 1706, Stiftamtmand over Christiansands Stift, 8/< 1742
Hofmester hos Prindsesse Louise, senere hos Kronprinds Frederiks
Gemalinde Louise, Kammerherre, Geheimeraad og Overhofmester,
Ridder af Dannebrogen den M/n 1742 (jvfr. Dagbogen), død 1767.
*) Jvfr. Dagbogen under
1742. Herom hedder det i Kjøbenhavns
maanedlige Postrytter for 1742 S. 27—30: »Den 13. April behagede
det Allernaadigst Hans Kongel. Majestæt at holde Carousel paa det
Kongl. ReBidenz Slott Christiansborg udi Kiøbenhavn. Optoget og
Ordenen ved begge Qvadriller var følgende: Klokken 2 om-Eftermid
dagen forsamlede Ridderne af begge Qvadriller sig i det Kongelige Ridehuus og henved Klokken halv 3 stigede de til Hest, holdende deres
Lantzer i Hænderne, hver Qvadrille sine egne, og forføyede sig til det
Kongelige Residenz Slot, hvor de paa den inderste Slotsplads rangerede
sig i 2 Linier imod hinanden. Pagerne, Laqveyerne, Heydukkerne og
Løberne bleve ligeledes stillede i Orden der, og Vagten, Husarerne og
Haand-Hestene indtoge deres anviiste Stæder, nemlig: de til Hans
Majestæts Kongens Qvadrille henhørende, uden for Slottet, paa den
gamle Slotsplads, men de til Hans Kongl. Høyheds Kronprinzens Qva
drille henhørende, ved den anden Side, paa den nye Slotsplads, indtil
de Høye Kongelige Herskaber henved Klokken 3 stode op fra Taffelet,
og de Høye Chefs for Qvadrillerne begave sig ned. Saa snart nu Høystbemeldte neden ved Trappen i begge Slots-Portene havde satt sig til
Hest, blev Signal givet til begge Hoffourererne, at tilkiendegive de
begge udenfor Slottet holdende Vagter, at de skulde holde sig ferdige
til March, imedens de Høye Chefs stillede sig for an deres Qvadriller;
derpaa blev Signal givet ved Trompeten, og Optoget skeede i følgende
Orden:
Den Kongelige Qvadrilles Optog skeede af Slots-Porten paa den
Side imod Holmen, saaledes:
1 Ober Offlceer af Garden til Hest, 24 Garder til Hest, 4 Mænd
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d. 17. Apriil, dingstag, reißten die Königin und ich zu
morgens nach Friederichsburg; wir speißten mittag und aben[d]
in der Cammer; den nachmittag besähe ich mein gestühte;
høy marcherende, 1 Vagtmester, som sluttede, 1 Hoffoureer, 4 Trompetere,
1 Pauker, 4 Trompetere, Den Kongelige Oberberider paa en bereden Hes|,
bag ved ham 6 Kongelige Haand-Heste med Dækkener Par-viis efter
hinanden, hver ledet af 3 Stall-Karle, 12 Haand-Heste fra Ridderne,
ligeledes Par-viis, hver Par ledet af 2 Stall-Karle, 2 Kongelige Løbere hoS
hinanden, 12 Kongelige Laqveyer i 3 Linier, 3 Pager i en Linie, de 2
holdte Lantzer, den tredie et Skiold; derpaa
Hans Majestæt, som den Høye Chef for Qvadrillen,
med 2 Heydukker ved Siden med Javeliner,
Ni Riddere med Lantzer i Hænderne, af hvilke de 8 reede Parviis, og den Niende sluttede, som Adjutant, nemlig:
Hans Durchleuchtighed Prinzen af Wurtemberg-Oels
Hans Høy-Grevelige Excellenz Hr. Ober-Stallmester Greve af
Danneskiold-Laurvigen
Hans Excell. Hr. Geh. Gonferenz-Raad Baron af Gersdorf
Hans Excellenz Hr. Gehelme Gonferenz-Raad af Holstein

(

(
Hr. Ober-Hofmester af Piessen
Hof-Marechall af Reizen stein
(/Hr.Hr. Kammer-Junker
von Qualen

^Hr. Kammer-Junker von der Luhe
Hr. Kammer-Junker Reventlou.
For ved hvert Par af Ridderne gik stedse 6 Laqveyer i en Linie,
og hver Ridders Laqveyer bare 2 Lanzer, en Javeline og et Skiold.
Hos Ridderne rede ved begge Sider 12 Husarer, for at afvende
Tilskuernes Trængsel.
Derefter kom iglen 1 Ober Officeer af Garden til Hest med 24
Mænd, og en Vagtmester sluttede Optoget, som gik over den gamle
Slots-Plads iglennem Porten under den Nordre Løngang, over den aabne
Ridebane, Igiennem den Kongelige Lange Stall indtil midt udi Ridehuuset, hvor den anden Quadrille samme Tiid indtraff, som havde
giort følgende Optog:
Hans Kongelige Høyheds Kron-Prinzens Qvadrilles Optog skeede ud
af den anden Slots-Port, over den nye Slots-Plads, hen ud over SlotsBroen, og derfra paa den Høyre Haand, forbi det Kongelige Palais,
over Storm-Broen, og fremdeles igiennem den runde Stall ind udi det
Kongelige Ridehuus nemlig: 1 Ober-Officeer af Garden til Hest, 24
Garder til Hest, 1 Vagtmester, som sluttede, 1 Hoffoureer, 4 Trompetere,
1 Pauker, 4 Trompetere, En Kongelig Berider med en bereden Hest;
bag ved ham 6 Kongl. Haand-Heste med Dekkener, 12 Haand-Heste
fra Ridderne, alle førte paa samme Maade, som ved den Kongl. Qvadrille er meldet, 2 Kongelige Løbere hos hinanden, 12 Kongl. Laqveyer i
3 Linier, 3 Pager i en Linie, de 2 holdteLantzer, den 3die et Skiold; derpaa
Hans Kongl. Høyhed Kron-Prinzen, som den Høye Chef for denne
Qvadrille,

2&0
d. 18- Apriil,Mittwochen, fuhr den morgen von friede^hsburg nach Oesrum, mein gestüht daselbst zu besehen;
den mittag kahm die fürstin von Ostfrießland herrüber; Sie
speißte mittag und abend mit uns.
d. 19. Apriil, donnerstag, speißten wir den mittag in
Friedensburg; den nachmittag fuhren wir über Hirscholm nach
Copenhageh; die Königin wahr eine stunde in Hirscholm; es
wahr auf dieser reise niemand mit als der Marrgraf und mein sohn.
Ni Riddere i samme Orden, som de forrige, nemlig:
Den Unge Greve Friederich Ludewig af Danneskiold-Laurvig
Hr. Hofmester af Beulewitz

(

/Hr.
^Hr.
(Hr.
Hr.
(Hr.
Hr.

Hofmester af Lindstow
C ammerherre og Jægermester af Gram
Cammerherre og Stallmester af Bülow
Cammerherre Greve af Stoilberg Gaudern
Cammer-Junker Friderich af Piessen
Cammer-Junker af Rosenkranz

Hr. Cammer-Junker af Thienen, som Adjutant
Foran hvert Par gik ligeledes 6 Laqveyer med Lantzer, Javeliner
og Skiolde, og ved Geleederne reede paa begge Sider 12 Husarer, som
tilforn ved den Kongelige Qvadrille er meldet. Til Slutning igien 1
Ober-Offlceer af Garden, 24 Garder til Hest og 1 Vagtmester.
Da nu saaledes begge QvadriUerne vare komne hinanden i møde
midt udi Ridehuuset, vigede Vagterne af GaTden, iligemaade Haandhestene af til Siderne, igiennem begge de mellemste Porte paa Ride
huuset, og stillede sig uden for i deres Orden.
Da Ring-Renden under Hendes Majestæts Dronningens, de Kongel.
Princessers og andre Fyrste!. Personers, Damernes fra Hoffet og Staden,
saavelsom og mange dertil indbudne Inden- og Udenlandske Ministres,
Stands Personers og andre fornemme Kongelige Betienteres Paasyn var
endet, imellem Klokken 6 og 7, toge Ridderne af begge QvadriUerne,
holdende deres forgyldte Skiolde paa Armene, den samme Vey tilbage,
som de vare ankomne paa; og da de havde stigetaf deres Heste for SlotsPorten, fulgte de De Høye Chefs til deres Gemakker, og toge Afskeed
der. Trompeterne taugde stille, og hver begav sig hiem. Fra Begyn
delsen til Enden vare Slots-Portene, Broerne, Dørrene og Avenues saa
tilstrækkelig besatte med Vagter af Garden til Foeds, og alle fornødne
Anstalter saaledes giorte, at hverken nogen U-orden formedelst Til
skuernes store Trængsel skeede, eller nogen blev tilføyet mindste Skade.«
Ifølge Postrytteren for 1744 S. 29—30, 1745 S. 27—29 holdtes
lignende Ridderspil i Kjøbenhavn den 28 April 1744, jvfr. Dagbogen
under denne Dato, og den 27 April 1745. Den 2den Januar 1743 holdt
Maria Theresia i Wien et prægtigt «Fruentimmer Carrousell«, jvfr.
Postrytteren for 1743 S. 8, 13—16, 28—29; den 27 August 1750 blev
der i Berlin holdt «et Caroussel ... med en ubeskrivelig stor Pragt,«
jvfr. Postrytteren for 1750, S. 71—72, 77—80.
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Sonnabend, d. 21. Aprill, ließ ader am rechten fuß; die
Königin gebrauchte die lunckerische1) pillen; wir speißten
den mittag gantz allein, den abend dier mit meine Schwester,
der Princess von Wurtenberg Oels und dem Marrgrafen; die
aderlaß geschähe nach dem Conseill halb 12 uhr.

d. 22. Aprill, Sontag, nahm die Königin die pillen wieder
von gestern; die Königin ging nicht in die Kirche, ich aber
ging den vormittag in die Kirche.
d. 24. Aprill, dingstag, nahm pillen von doctor Laub9);
wir speißten mittag und abend in der Cammer.
d. 29. Aprill, Sontag, communicirten wir öffentlich in der
interims Kirche im großen saahl; die mit gingen wahren: der
Prine und Princess ypn Wurtenberg, die sämtliche hoff damens
und der Hoffmeister Beilwitz.
d. 1. Maj, dingstag, reißten ich, die Königin, mein sohn,
meine tochter, der Marrgraf Friederich Christian von Christiansburg nach anderschau; wir speißten den mittag in
Ringsted.

d. 2. Maj, Mittwochen, blieben wir hier in Anderschau
wegen Contrairen wind; wir speißten den mittag öffentlich.
d. 3. Maj, donnerstag, Himmelfahrt, fuhren wir den morgen
von anderschau nach Corsor; wir embarquirten uns in der
schmacke 2 minuten auf 10 uhr und in der cbaluppe 1/4tel auf
1 uhr und kahmen halb 3 uhr in Nuburg an.

d. 4. Maj, freytag, reißten wir von Odensee den morgen
biß middellfahrt, speißten den mittag daselbst; den nach
mittag kahmen wir 3 flertel auf 6 in Colding an.
d. 5. Maj, Sonnabend, gestern traffen wir den Marrgrafen
bey unser ankunft in Colding an; den nachmittag munsterte

En Tydsker Dr. Juncker havde været tilkaldt fra Udlandet under Fre
derik den Fjerdes sidste Sygdom; jvfr. Ingerslev, Danmarks Læger og
Lægevæsen, II, S. 166.
*) Justitsraad, Dr. med. Hieronymus Laub, Liv- og Hofmedicus, født i
Augsburg 1684, kom til Kjøbenhavn 1711 og blev Feltmedicus (Hist
Tidsskr. I, S. 378), Etatsraad 1746, død 1753.
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ich die 2 cavallerie regimenter von General Leutnant Sablitzky1)
und Oberste Stefens2); es regnete und hagelte Starck dabey.
d. 6. Maj, Sontag, predigte für uns im gemach der bischoff
Brodersen8) von Ripen, den nachmittag ein prediger vom lande
nahmens Siedelmann4); beyde predigten wahren dänisch.
d. 7. Maj, Montag, reißten wir von Colding biß Haders
leben ; nachmittag munsterte daß regiment cavallerie von General
Major graf von Holst5) und ein batallion von Oberste Dehn6)
sein regiment vom Schleswigschen land auß schuß.
d. 8. May, dingstag, reißten wir von Hadersleben biß
flensburg, wo wir den mittag speißten; nachmittag munsterte
bey flensburg ein Batallion von der garde zu fuß, eins vom
granadier corp und ein Batallion von Oberste La pottrie7),
welche drey Batallions in Englische diensten8) gestanden haben;
noch munsterte ein Batallion von Oberste Dehn sein regiment
vom Schleswigschen land auß schuß; dieses Batallion wahr

1) Henrik Bernhard Schaffalitzky de Muckadel, født i Strasborg 1681, Ge
nerallieutenant i Cavalleriet, Oberst for det første fyenske K yrads erRegiment, 1739 Ridder af Dannebrogen, død 1751.
*) Hans August Stevens, Oberst for det femte jydske Kyradser-Regiment,
1747 Generalmajor, død 1749.
8) Hans Adolph Brorson, berømt Psalmedigter, født 1694, 1721 Præst i
Randrup i Lø Herred, Ribe Amt og Stift (afstaaet ved Freden i Wien
1864), 1729 i Tønder, 1737 ved Ribe Domkirke, 1741 Biskop i Ribe,
Dr. theol. 1760, død 1764.
4) Hans Hansen Siedelmann, født 1709, 1736 Præst i Sneum-Tjæreborg,
Skads Herred, Ribe Amt og Stift, Provst 1763, 1767 Sognepræst i Kol
ding, død 1770.
5) Frederik Conrad, Greve til Holstelnborg, født 1704, Kammerherre, Gene
ralmajor, Oberst for et Kyradser-Regiment, Ridder af Dannebrogen 1727,
Geheimeraad og Generallieutenant 1747, død 1749.
e) Ferdinand August Dehn, Oberst for det slesvigske Infanteri-National*
regiment, senere, / 1742 (jvfr. Dagbogen) Kammerherre, General
lieutenant, Commandant i Rendsborg, 1752 Ridder af Dannebrogen,
død 1760.
’) Ferdinand Vilhelm de la Pottrie, født 1696, Oberst for det hvervede
bornholmske Infanteriregiment, senere Generallieutenant, 1760 Ridder
af Dannebrogen, død 1768.
8) Disse Batailloner hørte til de 6000 Mand, som i Henhold til Traktaten
med England ved Udbruddet af den østerrigske Arvefølgekrig vare
bievne sendte til Forsvar for Churfyrstendømmet Hannover, og som
vare vendte tilbage i Foraaret 1742. Mnemosyne, 3die B., S. 15—16.
m

h
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schöner wie daß erste; von diesem Batallion bekahm 5 mann
zur garde zu pferde; den abend fuhren wir noch biß Gottorf,
wo wir klocke 12 uhr in der nacht ankahmen.
d. 9. Maj, Mittwochen, blieben wir in Gottorf stille und
ruhten uns auß.
d. 10. Maj, donnerstag, munsterte den morgen Oberste
Kalckreuter1) cavallerie regiment und generalmajohr Folckersahm2) infanterie regiment; NB. diese beyde regimenter sind
auch in Englische dienste gewesen.
d. 11. Maj, freytag, munsterte den nachmittag ein Batallion
von Oberst la Pottrie infanterie regiment und ein Batallion von
Oberste Revenklau8) regiment landaußscbuß; daß erste Batallion wahr in Englische dienste gewesen.
d. 12. Maj, wahren wir stille in Gottorf.
d. 13. Maj, Sontag, 1. Pflngstetag, predigte für uns der
General Superintendent Conradi4) vormittag, nachmittag der
gewesene feld probst Höyer.
d. 14. Maj, Montag, 2. Pfingsttag, predigte vormittag der
Pastor Schonborn5) zu Bordelum in der landschaft Bredsted,
nachmittag der Pastor Cramer6) bey St. Johannis auf der
Insul Fohrde, beyde recht guht.
d. 15. Maj, dingstag, 3. Pfingstdag, predigte hier vormittag
Pastor Harboe7) zu Tostrup, ampts Gottorf; Er predigte sehr

x) Samuel Ludvig Kalckreutz, født 1688, Oberst for det første jydske
Kyradserregiment, senere Generallieutenant (1750) og Gommandant i
Rendsborg, 1747 Ridder af Dannebrogen, død 1762.
s) Frederik Valdemar Folckersahm, Generalmajor af Infanteriet, Oberst
for det hvervede sjællandske Infanteriregiment, senere Gommandant i
Gluckstadt, 1740 Ridder af Dannebrogen, død 1744.
8) Henrik Otto Reventlau, Oberst for det slesvig-holstenske Nationalregi
ment, Søn af Landraad Frederik Reventlow til Wittenborg og Dorothea
Brockdorff, gift med Margrethe Eleonora Piessen.
4) Mag. Georg Johan Gonradi, født i Riga 1679, Præst i Stockholm, 1720
tydsk Hofpræst i Kjøbenhavn, 1728 Generalsuperintendent i Hertugdøm
merne, død 1747.
5) Martin Gottlieb Schonborn, Præst i Bordelum 1740—1753.
6) Petrus Gramer, Diacon ved St. Johannes Menighed paa Føhr 1728—
1733, Præst sammesteds 1733—1742.
’) Johannes Harboe, Præst i Tøstrup fra 1739 til 1744, i hvilket Aar
han døde.
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nachmittag der Diaconus Schramm1) auß der Stadt
Itzehoe; nachmittag wahr nicht in die Kirche, munsterte die
garnison.
d. 16. Maj, Mittwochen, reißten wir den morgen von
Gottorf, hielten den mittag taffel in Rendsburg, den nach
mittag munsterste daß leib regiment Dragoner von Oberste Ahlfeldt2) und daß regiment infanterie vom Marrgrafen8), sonst
daß jütsche regiment genandt ; dieses regiment wahr sehr schön;
die nacht blieben wir in Rendsburg.
(
d. 17. Maj, dpnnerstag, munsterte die übrige garnison von
Rendsburg, die artillerie, daß Schleswigsche regiment unter
Printz carll von .Glucksburg4), daß Lalandsche regiment unter
General major Dombrock; die munsterung geschähe vormittag;
nachmittag sahen wir eine mine springen ; die mine sprung sehr
.guht; es wahr solche auf der Ober Eyder; den abend zwischen
,9 oder 10 uhr sahen wir in dem Zeughauß von Rendsburg ein
schönes feurwerck zu.
d. 18. Maj, freytag, speißten wir noch den mittag in
Rendsburg; den nachmittag fuhren wir biß Drage5); wir
speißten mittag und abend in die Cammer.
d. 19. Maj, Sonnabend, diesen nachmittag munsterte ich
daß leiß Regiment zu pferde und ein Batallion vom land außschuß auß holstein; es sähe beydes guht auß; die munsterung geschähe dicht bey drage.
d. 20. Maj, Sontag predigte vormittag der Pastor von

x) Johan Heinrich Schramm var Præst i ltzehoe fra 1747 til 1751, 1
hvilket Aar han blev Provst sammesteds.
®) Balthasar Ahlefeldt, Oberst for Livdragon - Regimentet, Generalmajor
15/e 1742, Commandant i Gluckstadt 1750, Generallieutenant 1751,
død 1752.
3) Dronning Sophie Magdalenes Broder, Frederik Ernst, født 1703, Mark
greve af Brandenburg-Culmbach, Statholder i Slesvig og Holsten, General-Feltmarskallieutenant, Oberst for det hvervede jydske Infanteri
regiment, 1729 Ridder af Elephanten, 1732 af Funion parfaite, død 1762.
4) Carl Ernst, Prinds af Slesvig-Holsten-Glucksburg, Oberst for det sles
vigske hvervede Infanteriregiment, født 1706, død 1761.
5) Drage, et adeligt Gods i Nærheden af ltzehoe i Hohenaspe Sogn, for
æret Markgrev Frederik Ernst af Christian den, Sjette; efter at den
gamle Slotsbygning var nedreven, blev en ny opført og 1745 kaldet
Friederichsruhe.
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Drage Langheim1), nachmittag der diaconus Schram von Itzehoe;
Sie predigten beyde recht guht.
d. 21. Maj, Montag, hielte den morgen Conseill; es regnete
heute; wir den gantzen tag kahm[en] also nicht auß.
d. 22. Maj, dingstag2) ritte den Morgen mit meinen Sohn
und den ältesten Marggrafen*) aus, Ich schoß einen DamHirsk an, bekahmen ihn aber nicht; wir Jügen anderthalb1
stunde nach Ihm; den Nachmittag war ein Scheiben schießen,
ich gewann den besten Preiß, und der Marchall von Reitzen-’
stein den 2ten; es schoßen mit: Ich, die Königin, mein Sohn,
meine Tochter, der Marggraf F. E. und seihe gemahlin4), der’
Marchall Reutzenstein, der Conference Rath Rantzau5), der
Hofmeister Söllendali6), der Oberhofmeister Pless7), der Graf
Issenburg8) und Graf Reus9), von der Gvarde zu Fuß.
d. 23. May, Mittwochen, heute Vormittag Ritte wieder wie ’
gestern aus; ich schoß einen Hirsch an, aber gantz leicht, so

J) Langheim, død 1757.
2) Her ophører Kongens Haandskrift; Resten er nedskreven med en anden
Haand.
3) Den ovenfor nævnte Statholder Frederik Ernst.
4) Christine Sophie, Datter af Hertug Ernst Ferdinand af Brunsvig Bevern,
født 1717, formælet 1731, død 1779.
5) Hans Rantzau, Arveherre til Segalendorf, Landraad, Conferentsraad
1722, Ridder af Dannebrogen 1729, Amtmand over SegebergAmt 1738,
Geheimeraad 1743, død 1744.
e) Georg Vilhelm Friherre af Søhlentbal. født 1698, tidligere Hofmester
hos Kronprins Frederik, Administrator for Grevskabet Rantzau, Ridder
af Dannebrogen 1731, af l’union parfaite 1738, senere Geheimeconferentsraad og 1760 Ridder af Elephanten, død 1768.
7) Victor Christian Piessen, født 1696, Overhofmester hos Dronningen,
Kammerherre og Jægermester, siden Geheimeconferentsraad, Over
ceremonimester og Ordenssecretair samt Amtmand over Jægerspriis,
1736 Ridder af Dannebrogen, 1739 af l’union parfaite, 1763 af Ele
phanten, død 1771.
8) Enten Ernst Casimir Greve åf Ysenburg og Budingen, 1738 Ridder >f
Elephanten, død 1749, eller Ludvig Casimir Greve af Ysenburg og
Budingen, Kammerherre, Oberst, Ridder af Dannebrogen 1733, senere
Generalmajor, død 1775, eller Gustav Frederik Greve af Ysenburg og
Budingen, født 1715, Kammerherre, Capitain i Grenadercorpset, senere
Generalmajor, 1749 Ridder af Dannebrogen, 1752 af l’union parfaite,
død 1768.
») Henrik XII den Yngre af Reus, Greve og Herre til Plauen, Kammer
herre, Capitain i Garden tilfods.

286
daß es ihm nichts thate; den Nachmittag war Musiqv und
wurde eine Cantate abgesungen.
d. 24. Maji, reiseten wir von Dragöe nach Gottorff, Speiseten den mittag in Rensburg; nach dem Eßen besähe daß
wagen im Zeug Hauß; der Marggraff Friderich Christian reißete von Drage heute auch weg nach Itzehoe; in Gottorff war
der Hertzog von Gluchsburg1).
d. 25. May, Freytag, reiseten wir von Gottorff bis Tondern, Speiseten den Mittag in Flensburg; in Flensburg war
der Hertzog von Glücksburg und Seine Schwester, die Princess von
Gluchsburg, diePrincesLowise2); den abend bey der Tafel besahen
wir die drachten der leute vonSilt und Föhr, welche in Tündern waren.
d. 26. Maji, Sonabend, sahen wir noch den Morgen, ehe
wir von Töndern reiseten, welche von der Bürgerschafft nach
dem ring reiten, die Mädgens Spitzen Knüppeln nnd die Leute
von Silt und Föhr dantzen. Hernach fuhren Wir von Tündern
bis Hadersleben, wo Wir den Mittag Speiseten; den Nach
mittag fuhren wir von Hadersleben bis Coldingen.
d. 27. Maji, Sontag, Predigte Vormittag der Probst3) von Ripen
vor uns, nahmens
, nachmittag der Capellan4) in Colding.
d. 28. Maji, reißeten Wir von Colding bis Odense; wir
gingen bey Snoghöy über den Belt und passirten solchen in
10 Minuten; den Mittag Speißeten wir in Meddelfart; wir
fuhren den Na[c]hmittag bis Odense; Ich munsterte bey meiner
ankunfft in Odense die beyden Regementer Cavallerie von
Frederik, Hertug af Slesvig-Holsten-Glucksburg, Generalmajor i Infan
teriet, født 1701, Ridder af Elephanten 1736, død 1766.
2) Louise Sophie Frederike, født 1709, senere fra 1748, jvfr. Hist. Tidsskr.,
3 R., 4 B., S. 186 Anm. 3, Abbedisse paa Vallø, decoreret med Ordenen
l’union parfaite’ 1750, død 1782. Hendes Portrait findes paa den paa
Rosenborg opbevarede Tusktegning af Infantericapitain Vilhelm Haffner,
Hans Kongelige Majestæts »Apartement Sal« den 4de September 1781,
jvfr. Brock, Den oldenborgske Kongeslægt, S. 126—127.
3) Peder Andersen Stoekemark, født 1695, Hører i Ribe 1721, Præst i
Balslev og Eiby, Vends Herred, Odense Amt 1725, 1741 Stiftsprovst og
Sognepræst ved Ribe Domkirke, død 1766.
4) Mag. Frederik Christian Lehmejer, født 1677, Hører i Kolding 1703,
residerende Capellan i f Kolding 1708, 1710 Magister, 1746 Præst i
Stubbekjøbing og Maglebrænde, 1748 i Veggerløse paa Falster, død
1751. Jvfr. nærmere Barfod, den falsterske Gejstligheds Personal
historie, I, S. 271-274, II, S. 6.
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General Lieutnant Brochenhuus1) und General Major Neuberg ;
die Regimenter waren beyde recht im'guten stände.
d. 29. Maji, reiseten wir von Odense den Morgen nach
Nyborg, stiegen in Nyborg nicht ab, sondern gingen gerade
über den Belt. Wir Kähmen in 5 Stunde über den großen
Belt und Speiseten zu Mittag Klocke 4 uhr den nachmittag in
Corsöer; wir fuhren hernach nach Andtworschow, wo Wir die
Nacht blieben; den abend Aaß ich nichts, sondern drunck nur
eine schale Haber Supp.
d. 30. Maji, Mittwochen, heute morgen reißeten wir von
Andtworschow bis Soeröe; Wir speiseten den Mittag daselbst
etwas frühe, nachdem wir die gebäude zu der Ritter accademie daselbst besehen hatten, welche* recht hübsch waren;
drey Viertel auf 1 Uhr fuhren Wir von Soeröe weg und Kähmen
halb
uhr in Christiansburg an; Wir gingen die große Treppe
hey der Königin hinauf, wo meine Schwester uns oben empfing.
d. 31. Maji, donnerstag, heute Mittag Kahm die Fürstin
von Ostfrießland in Christiansburg an.
d. 2. Junii, Sonabend, wir Speiseten heute Mittag noch in
Christiansburg; nachmittag fuhren wir mit dem gantzen Hoff
nach Hirsckholm; die Fürstin von Ostfrießland reißeten auch
nach der Taffel wieder nach Friedensburg, gab aber en
passant eine visite an die Princess von Wurtenberg Oels in
der Stadt.
d. 3. Junii, legten Wir die Trauer an für die Kayßerin
Amalia3); die Trauer ward auf 6 wochen angelegt.
d. 6. Junii, fuhr ich und die Königin den nachmittag nach
Freudenlund und besuchten die Princess und den Princen von
Würtenberg Oels; meine Schwester blieb in die Cammer wegen
ein Großen Korn am äuge, welches Sie aufmachen laßen.
d. 7. Junii, donnerstag, dießen Nachmittag fuhr ich und
die Königin nach Friedensburg die Fürstin von Ostfrießand zu
besuchen; meine Schwester blieb heute auch in der Cammer.
*) Johan Frederik Brockenhuus, Generallieutenant i Cavalleriet, Chef for
det andet fyenske Kyradser-Regiment, Ridder af Dannebrogen 1734,
død 1756.
*) Vilhelmine Amalie, Prindsesse af Hannover, født 1673, formælet 1699
med den senere Keiser Joseph I, Enke 1711, død 10/« 1742. Jvfr. Dag*
bogen under u/i 1742 om Sorgens Ophør.
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d. 8* Junii, Freytag, heute Morgen Kahm der Printz und
die Princessin von Wuftenberg Oels hieher ein Zeitlang zu
bleiben.
d. 9. Junii, Sonnabend, heute ging meine Schwester wieder
an die Taffel.
d. 19. Junii, dienstag blieb meine Schwester in der Cam
mer wegen eines Catharres und Fluß Fieber.
d. 29. Junii, ging meine Schwester den Mittag aus und
an Taffel, den abend aber blieb Sie in der Cammer.
d. 5. Julii, donnerstag, Fuhr ich und die Königin den
nachmittag nach Christiansburg.
d. 6. Julii, hielte Conseill in Christiansburg.
d. 7. Julii, Sonabend, sähe den Nachmittag den Taucher
bey der Christianshafner Brücke die probe ablegen; Er war
20 Minuten unter Waßer, wäre aber bald darüber versoffen;
es war ein Schwede und sein herr ein Schwedischer Capitain
Cederlöf genandt; nachher fuhren wir wieder nach Hirskholm.
d. 15. Julii, Sontag, legten wir dir Trauer ab für die
Kayßerin Amalia1).
d. 22. Julii, Sontag, Communicirten Wir: Ich, die Kö
nigin, mein Sohn,, meine Schwester, der Printz von Wurtenberg und seine Gemahlin und alle sämtliche Hof Dames, der
Marchall von Reutzenstein, Hofmeister Beulwitz und Ober
hofmeister Pless.
d. 23. Julii, Montag, reiseten Ich, die Königin, mein
Sohn, meine Tochter, der Printz und die Princessin von Wurtenberg von Hirskliolm nach Copenhagen den Morgen; Wir
fuhren erstlich nach dem Ostindischen Hauße, wo Wir die
Wahren besahen, welche aus China gekommen waren2); hernach
fuhren wir nach dem Schloß Christiansburg, wo wir blieben.
d. 24. Julii, dingstag, dießen nachmittag halb 6 uhr fuhren
wir wieder hinauß nach Hirskholm; die Königin Schoß einen
Hirsk von 10 enden unterwegens.
d. 25. Julii, Mitwochen, fing die Königin an Kräuter Thee
zu drincken.

*) Jvfr. Dagbogen under 3/a 1742.
Jvfr. Charlotte Biehls Breve 1 Hist Tidsskr.» 3. R., 4. B., S. 229: » Asiatiske Vahres Beskuelse«,
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d. 30; Julii, Mon tag,fuhren die Köhigin und ich nach
Silleröd und besahen den Nachmittag daß neueBauß1), so Graff
Danneschiöld*) daselbst erbauet; im hinfahren Schoß die Kö
nigin einen Birsk, welchen ermelter Graff bekahm.
d. 1. Aug., Mitwochen, speißeten wir noch den Mittag in
Birskholm; den Nachmittag brachen wir von Birskholm mit
den gantzen Hoff auf und zogen nach Friderichsburg; unterwegens bey der deylighed8) schoß ich ein paar Enten.
d. 6. Aug., Montag, fuhr ich und die Königin den Morgen
von Friderichsburg nach Birskholm, wo wir den Mittag Spei
ßeten; den Nachmittag fuhren Wir von Birskholm nach Freu
denlund und besuchten den Princen und die Princessin von
Würtenberg, welche den 1. Aug. dahin wieder zurück gegangen
wahren; den abend fuhren wir wieder zurück nach Fri
derichsburg.
d. 3. Aug., Freytag, war hier zwischen 6 und 7 uhr den
Nachmittag ein Erdbeben; ich habe nichts davon bemercket,
weil eben aus war auf der Jagd.
d. 12. Aug., Sontag, legten wir die Trauer auf 14 Tage
an für die junge verwitwete Königin von Spanien4).
d. 21. Aug., dingstag, reiseten die Königin und ich von
Friderichsburg taach Birskholm den Vormittag; die Königin
schoß ein[en] Birsch unterwegens; die Königin gab den Nach
mittag Ihren orden von der Union an den Geheimte Rath
Bremer.
d. 22. Aug., Mitwochen, Fuhr die Königin vormittag halv
11 uhr aus und besähe den platz, wo daß neue lusthauß soll

l) Søllerød Slot, nu Søllerødgaard, beboedes ifølge Trap senere i nogen
Tid af Grev St. Germain.
a) Frederik Danneskjold, Greve af Samsø, Friherre til Marselisborg, Geheimeeonferentsraad, Overkrigssecretair ved Søetaten, senere n/e 1743
(jvfr. Dagbogen) General-Admirallieutenant, født 1703, Ridder af Dannebrogen 1723, af l’union parfaite 1739, afskediget 1746, Ridder af Elephanten 1747, Geheimeraad i Geheime-Conseillet 1766, afskediget i Unaade
1767, død 1770.
8) Et Lysthuus paa en Høi i Blonstrød Sogn, siden meget yndet af Fre
derik den Femtes Dronning.
*) Louise Marie Elisabeth af Montpensier, Prindsesse af Orleans, født 1709,
gift 1722 med Philip V’s Søn Ludvig (født 1707, Konge ie/i 1724, død
81/s 1724), gik som Enke tilbage til Frankrig 1725, død **/e 1742.
Danske Samlinger. 2den Rakke. IV«
19

290
erbauet werden an der See1); den Nachmittag schoß Sie nach
der Scheibe; nachdem fuhr Sie etwas Spatzieren; der Printz
von Wurtenberg Öels und Seine gemahlin, welche gestern
hergekommen waren, war auch mit.
d. 23. Aug., Donnerstag, Heute Mittag Speiseten die Kö
nigin und ich in Freudenlund, wo der Printz uns tractirte; es
war niemand mit bey der Taffel als der Printz und seine Ge
mahlin, der Oberhofmeister Pless und der Marchall Reutzenstein; nachmittag fuhren wir wieder nach Friderichsburg.
d. 24. Äug., Freytag, blieb die Königin den gantzen Tag
in die Cammer und zu bette, weil Sie die Nacht und den Tag
über sehr hefftig Zahnweh hatte.
d. 25. Aug., Sonabend, Heute befand die Königin Sich
eben so wie Gestern, außer daß die Schmertzen etwas
nachließen.
d. 26. Aug., Sontag, befand Sich die Königin wie
gestern.
d. 30. Aug., donnerstag, ging die Königin zum ersten
mahl wieder aus an Taffel; den Nachmittag fuhr Sie aus.
d. 1. Sept., Sonnabend, fuhren die Königin, ich, mein
Sohn, meine Schwester, meine Tochter von Friderichsburg nach
Helsingöer, die Hollandske Schiffe zu sehen, welche da im
Sunde lagen; Wir Speiseten da den Mittag im Zoll häufle;
die Fürstin von Ostfrießland von Friedensburg war auch mit.
Nachmittag besahen wir Osten9) Sein Hauß; hernach Fuhren
wir nach Hauße.
d. 3. Sept., Speiseten die Königin und ich den Mittag in
Friedensburg bey der Fürstin von Ostfrießland.
d. 4. Sept., dingstag, Fuhren Ich, die Königin, mein Sohn,
meine Tochter, meine Schwester von Friderichsburg nach Chri
stiansburg.
d. 5. Sept., Mittwochen, sahen wir zwey Schiffe von 70

Slottet Sophienberg ved Rungsted, indviet paa Dronningens Navnedag
16/s 1744, jvfr. Dagbogen under denne Dato.
*) Vilhelm August Osten, født 1698, Stiftamtmand, Amtmand over Sorø
Amt, Directeur ved Øresunds Toldkammer, 1740 Ridder af Dannebrogen,
1752 af l’union parfaite, 1755 Gehelmeconferentsraad, 1763 Ridder af
Elephanten, død 1764. Jvfr. Hist. Tidsskr., IV, S. 287, Anm. 1.
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Ganpnen, vom ßtapcJLabluufen auf4en Neuen iHoJm, Sie Bekahmeu dje Nähmens /Wenden 1)l und ,8 jQronen?); aus der
Docke sahen wir daß Schiff Sleswig8) au81ajuffeq,-und auf den
alten Holm sahen Wir ein Schiff ablaufen, so gantz neu repzbriret ist, nahmen Sudermandland4); es ist vorher ein Schiff von
45 Canonen geweßen, nun aber ein Schiff von 50 CanoneB
worden.
f .
d. 8. Septbr., Sonabend, reiseten Wir den Nachmittag von
Christiansburg nach Friderichsburg; der Printz und die Prin
cess von Wurtenberg, welche auch hierein in dießer' Stadt
Kommen waren, fuhren nach Freudenlund.
d. 15. Sept., Fuhr ich und die Königin den Morgen nach
Hirskholm, woselbst wir gantz alleine Speiseten; den Naohr
mittag Fuhren Wir nach Freudenlund und besiicbte[np den Princen und die Printzess von Wurtenberg, und nachdem Wk
Caffee da getruncken und Kleine Collation zu uns genommen,
fuhren wir wieder zurück nach Friderichsburg.
d. 18. Sept., dingstag, ließ die Königin ader am lincken
Fuß; daß blüht sähe aber gar nicht gut aus und hörte auch
bald von Sich Selber auf zu laufen,
d. 20. Sept., donnerstag, fing die Königin an , und, nahm

1-4) Linieskibet Venden, 70 Kanoner, udgik af Flaaden 1761,. Linieskibet
Tre Kroner, 70 Kanpqer, udgik af Flaaden 1761. Linieskibet Slesvig^
50 Kanoner, løb af Stabelen 1733, udgik af Flaaden 1768. Linie*
skibet Sødermandland, erobret fra Svenskerne ^/a 1715 paa Kolbergrhed, førte ifølge Garde «» Kanoner, blev ombygget af Barbé, men saa
uheldigt, at det ikke kunde brugeB som Krigsskib, hvorfor det 1752
blev skjænket til det asiatiske Compagni. — Det hedder herom i Post
rytteren S. 71: >Den 4. (sic) September løb i det heele Kongel. Herskabs
Høye Overværelse, trende Skibe, Wenden, Trekroner og Sydermannland af
Stablen, ved hvilken Høytidelig Forretning Hans Høyærværdighed Hr.
Consistorial-Raad og Provst, Mag. Mathias Hvid holdt en ziirlig, vel udarbeydet og opbyggelig Tale over alle 3 Skibe paa engang paa nye Holm,
hvor han, i Anledning, at Skibet Sydermannland var et i Krigens Tid
erobret Skib, som nu var ombygt, forhandlede de-Ord 1 Sam. VIE v.
12; Da toeg Samuel en Steen, og satte den midt imellem Mispa og
Sen, og kaldede den Ebenezer og sagde: Hidindtil haver HErren hiulpet
os, hvori han betragtede: Skibet Sydermannland, som et Ebenezer i
den danske Flaade og en bestandig Amindelse om HErrena Hielp.« Der*
paa følger et Vers »sammenskrevet« af >en oprigtig Pen«.
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daß Seidlitzer Salta.

Sie SpeiBete den Mittag in die Cammer,

dato abend aber mit Ihre Rinder» und Meinefr] Schwester.
d. 21. Sept., Freytag, fing Sie an den Seltzer Brunnen zu
Trinoken; Gott lob! noch befand Sie Sich wohl dabey; Sie
Trunck 9 gl&ßer davon, und gehet dabey zu Mittag an die
Taffel.
d. 23., Sontag, drunck die Königin 2 gläßer milch bey
dem brunnen ; die Milch that Ihr aber nicht so wohl, wie der
Bruiinen alleine.
d. 24. Septbr., Montag, heute badete die Königin nach
mittag; Sie saß aber nur eine halbe stunde im badt; hernach
blieb sie bis halb 9 uhr im Bette; daß Badt bekabm Ihr Gott
lob wohl.
d. 26. Sept., Mitwochen, heute Nachmittag badte die
Königin wieder; Sie Trunck aber den Morgen den Seltzer
Brunnen.
d. 28. Sept., Freytag, bähte die Königin wieder nach
mittag.
d. 30. Sept., Sontag, bahdete die Königin nicht, sondern
meine Tochter in der Königin Cammer.
d. 1. Octobr., Montag, fuhr ich und die Königin den Nach
mittag nach Friedensburg und besuchten die Fürstin.
d. 2. Octobr., dingstag, Speiseten die Königin und ich den
iMittag gantz allein und zwahr umb 12 uhr; Wir Fuhren den
Nachmittag um 2 Ohr von Friderichsburg und Kähmen nach
Cbristiansburg um */« auf 6 Ohr.
d. 5. Octobr., Freytag, heute Nachmittag um 3 uhr fuhr
die Königin und ich von Cbristiansburg nach Friderichsburg;
Wir Kähmen hier 20 Minuten auf 7 uhr an.
d. 6. Octobr., Sonabend, Meine [r] Schwester Gebuhrtstag,
heute Mittag war eine Taffel von 14 Persohnen; an derselben
waren: ich, die Königin, Mein Sohn, meine Tochter, meine
Schwester, der Printz von Wurtenberg, die Fräul. Hofmei
sterin Osten1), die GehRtin Gramen1), Geheimte Rath

’) Anna Susanne Osten, Hofmesterinde hos Prindsesse Charlotte Amalie,
Decanesse for det adelige Kloster ! Uetersen, decoreret med Ordenen
l’union parfaite 1787.
*) Den ovenfor under M/s 1741 og */u 1741 navnte, forhenvarende Over-
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Holst1), GehR. Bepkentin*), GshR. Sehullin*), GehR. Grans, Obqrhofmeister Pless, Hofmeister Linstow; meine[r]Schwester Gesund
heit ward aus einen. Deckel, glaß getruncken; den Vprmittog
hielte Ich Conseill4); den Nachmittag Ritte ich aus ; den abend
Speisten Wir wieder öffentlich; es wahren aber nur 10 Persobnen, die an Taffel Kähmen, al6 ich, die Königin, mein Sohn,
meine Schwester, meine Tochter, die Fräul. Hofmeisterin, der
GehRaht Gram, der Oberhofmeister Pless, der Hofmeister
Beulwitz und Hofmeister Linstow; mit der Gesundheit 'ward es
wie den Mittag verhalten; den Mittag ward Musiqv, den abend
aber nicht.
d. 10. Octobr., Mitwochen, heute nahm die Königin daß
Seidlitzer Saltz, Sie drunck 5te halb gläßer brunnen dabey.
d. 11. Octobr., donnerstag, diesem Mittag Speißeten die
Königin, ich, mein Sohn um 11 uhr allein in der Cammer;
Nachmittag fuhren wir nach Copenbagen von Friderichsburg.
d. 15. Octobr., Montag, reiseten die Königin, ich, mein
Sohn den nachmittag wieder nach Friederichsburg hinaus,
d. 16. Octobr., dingstag, heute drunck die Königin zum
letzten mahl Ihren brunnen mit milch.
d. 17. Octobr., Mitwochen, heute nahm Sie daß SejdlRzer
Saltz und Trunck 6 gläßer waßer dabey, und, hiemit. hörte
die gantze Cour aui; Gott laße solche doch recht gesegnet seyn.
d. 18» Octobr», donnerstag, diesen mittag Speiseten die
Königin und Ich in Friedensburg hey der Fürstin.
d. 19. Octobr., heute wahr Conseill den Morgen; weil meinefr]
Tochter Gebuhrts Tag war, so war den Mittag eine Taffel von

hofmarskal, nu Amtmand over Frederiksborg og Kronborg Amter, Geheimeraad Frederik Carl Grams Hustru.
Johan Ludvig Holstein, født 1694, GeheimeconferenUraad og Medlem
af Geheime-Conseillet, Ridder af Dannebrogen 1727, af runion parfaite
1798, af Eiephanten 1747, død 1763.
8) Christian August Berckentin, født 1694. Medlem af Geheime-Conseillet,
Ridder af Dannebrogen 1730, af Tunion parfaite 1741 ,, af Eiephanten
1747, død 1758.
•) Johan Sigismpnd Schulin, født 1694, Medlem af Gehe|me-CoDselllet,
Ridder af Dannebrogen 1736, af l’unlop parfaite 1739,<af Eiephanten
1747, død 1750.
r
4) Det vil af Fortegnelsen over Deeltagerne i Taffel pi bemærkes, at alle
tre Medlemmer af Geheime-ConaeUlet vare tilstede.
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14 Persohnen, an derbelben: 5 Herrschafften, die Fürstin von
Ostfrießland, der Printz’von Wurtenberg öels, die Fräul.HofmeiBterin, die Geheimte Rätbin Gramm, die Hofmeisterin
Juellen1), die 3 geheimte Räthe vom Conseill9) und der Hof
meister Juell; den abend SpeißetenWir in der Cammer; heute
vor der Mahlzeit nahm der Kayßeri. Ministre Graff Bünow*) und
der Preussische Ministre Graff von Finkenstein abschied;
meine Schwester fing den Mittag meiner Tochter Gesundheit
an im Deckel! Glaß mir zuzubringen.
d. 22. Octobr., Montag, reiseten die Königin und Ich den
Morgen von Friderichsburg nach Copenhagen; Wir Rahmen in
3 Stunde[nl und 40 Minuten über; den Mittag Speiseten Wir in
Christiansburg gantz allein; den abend aber Speiseten der
Printz und die Princes von Wurtenberg mit uns.
d. 23. Octobr., dingstag, wahr daß danckfest*); die erste
Predigt verrichtete Hr. Bluhme, die andere ein Dänischer Stu
dent nahmens Galschiöt5); dieße zwey Predigten wurden
im Gemach gehalten, die dritte aber im Saal, woselbst ordinair Gottesdienst gehalten wird; diese Predigt verrichtete Mag.
von Hauen6); den abend Speiseten Wir bey dem Princen
you Würtemberg.
d. 24. Octobr., Mittwochen, fuhr ich mit der Königin den
Mittag um halb 11 uhr von Christiansburg nach Friderichsberg; Ich sähe daselbst zu, wie Sie daß dammwild fingen;
es wurden 10 St^. Hirsche gefangen und nach Jegersburg

]) Prindsesse Louises ovenfor under ®/a 1742 nævnte Hofmester Carl Juels
Hustru, Christiane Louise Henriette Schleinitz, gift 1738, død 1756.
Jvfr. ovenfor under 6te October.
’) Heinrich, Greve af Bünau, en Sachser, født 1696, traadte 1742 i
keiserlig Tjeneste, efterlod sig ved sin Død 1762 et kostbart og berømt
Bibliothek.
4) Den ved Forordningen af **/• 1731 befalede Bededag og Takkefest i
Anledning af Ophøret af Kjøbenhavns Ildebrand den 20—23 October
1728; ophævet ved Forordningen af M/io 1770.
*) Jacob Sparre Thomsen Galschiøt, født 1713, Student 1736, Candldat
1738, Skibspræst 1743, 1746 Præst i Laurbjerg og Leerbjerg i Randers
Amt, 1748 Magister og Præst i Brahetrolleborg, død 1752.
") Peder Frederiksen von Haven, født 1715, Magister 1740, Legationspræst
i Rusland 1743, Professor tbeologlæ ved Sorø Akademi og Sognepræst
i Sorø 1747, Dr. theol. 1749, død 1757.

gebracht; CB war der Prmtz von Würtenberg mit; Wir speiseteh
den Mittag in Friderichsberg öffentlich; den Nachmittag Fuhreta
Wir wieder nach Copenhagen.
Wir gaben der Princess von Wurtenberg Öels wieder

eine visite1).
d. 25. Octobr., donnerstag, heute Kahm mein Sohn, meine
Tochter, meine Schwester mit dem übrigen Hoff von Friderichsburg nach Christiansburg; Mein Sohn Kahm den Mittag,
die andern aber den abend herein.

d. 31. Octobr., Mitwochen, dieße Nacht Kahm diePrinceß
von Würtenberg Öels mit einen Printzen um 3 uhr nieder, er

starb aber gleich, nachdem er die noht Tauffe bekommen; die
Königin stund umb 1 uhr auf und ging in der Nacht durch
den Löngang hinüber; Sie Kahm Klocke 6 uhr wieder.
d. 7. Novembr., Mittwochen, blieb meine Schwester und
Tochter in der Cammer; ersterer (sic) nahm Pillen, letztere
hatte zahnweh.

d. 8. Novembr., donnerstag, ging meine Schwester wieder aus.

d. 9. Novembr., Frey tag, ging meine Tochter wieder aus.
d. 18. Novembr., Sontag, Communicirten Wir: Ich, die Kö
nigin, mein Sohn, meine Tochter, meine Schwester; dießes
war daß erste mahl, daß meine Tochter mit uns Communicirte.

d. 28. Novembr., Mittwochen, der Königin Gebubrts
Tag. Vormittag Predigte Hr. Reuss9); ich machte den Page
gado8) wehrhafftig und zum Hof Juncker, desgleichen gab
daß weiße band an dem Hofmeister Juell und Envojö Gries4)
in Holland; Cammerherrn wurden gemacht 4, der Oberste

*) 1 Anledning af hendes foreslaaende Nedkomst, jvfr. Dagbogen under n/io.
2) Jeremias Frederik Reus, født i Würtemberg 1700, indkaldt 1732 Ul
Danmark som Professor theologiæ og tydsk Hofprædikant, General*
superintendent i Slesvig og Holsten 1749, senere Professor theologiæ
og Kantsler i Tübingen, død 1777.
•) Carl Ludvig Gadow, senere Kammerjunker hos Enkedronningen, Kam
merherre 1760, Amtmand i Travendal og Segeberg Amter 1762, i Piøen
og Ahrensbøck 1767.
*) Niels Gries, Etatsraad, extraordinair Envoyé i Haag, død 1746.
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Dehn ,>■ Graff Sch cell1),
Rastorff*).

Graff Knuth ’), Greff Rantum von

d. 4. Decembr., dingstag, reiseten die Königin, ich und mein
Sohn von Christiansburg nach Friderichsburg; Wir speiseten
den Mittag daselbst in der Cammer; Ich besähe den Nachjnittag mein Gestütt.
d. 5. Decbr., Mittwochen, den Morgen besähe wieder mein
Gestütt, den Mittag speiseten wir in Friedensburg bey der
Fürstin; die Fürstin hatte einen dicken backen und schmertzen.
d. 6. Decembr., donnerstag, heute morgen besähe wieder
daß Gestütte; hernach fuhren Wir nach Copenhagen; Wir
Speisten zu Mittag in Christiansburg in der Cammer; Wir
haben in Friderichsburg auch alle Mittag und abend in der
Cammer Gespeißet.
d. 9. Decbr., Sontag, legten Wir die Trauer an auf 14
Tage für die alte Marggräfin von Durlach4).
d. 20. Decembr., donnerstag, heute reisete der Geheimterath
Berkentin5) von hier, welchen als Ambassadeur nach Schweden
gesandt habe.
d. 21. Decembr., Freytag, hatte der Rußische Ministre, Baron
Rprff6) Audienty und meldete mir, daß der Hertzog von Bolstein7),
^Jørgen Scheel, Greve, Assessor i Hølesteret, født 1718, Ridder af Dan*
nebrogen 1749, af l’union parfaite 1757, af Elephanten 1773, Hofmester
hos Prinds Frederik 1761, Geheimeconferentsraad 1765, Overstajdmester
1774, død 1786.
Eggert Christopher Knuth, Greve til Knuthenborg, født 1722, Capitain
ved Livgarden tilfods, Generaladjutant hos Kongen 1749, afskediget som
Oberstlieutepant 1751, Ridder af Dannebrogep 1754, af 1'union parfaite
1763, af Elephanten 1774, Stiftamtmand over Sjællands Stift 1764, Ge
heimeconferentsraad 1766, død 1776.
*) Christian Æmilius Rantzau til Rastorf, Greve, Major, kongelig General
adjutant 1747, Oberst 1750, afskediget 1759 som Generalmajor, Ridder
af Dannebrogen 1760, af Funion parfaite 1767, Hofmester hos Enke
dronning Sophie Magdalene 1768.
Magdalene Vilhelmine, Markgrevinde af Baden Durlach, født Prindsesse
af Wurtemberg Stutgard, født 1677, død ’o/io 1742.
Om Berckentins Tilbagekomst jvfr. Dagbogen under / 1743.
' *) Johan Albrecht Baron Korff, født 1697 i Curland, 1740 russisk Gesandt
i Kjøbenhavn, 1741 hjemkaldt, 1742 sendt til Stockholm, 1743 (Jvfr. N.
geneal-hist. Nachrichten, Leipzig 1767, 61 B., S. 474) til Danihark, 1746
til Stockholm, 1748 atter til Danmark, død i Kjøbenhavn 1766.
i) Carl Peter Ulrik, født 1728, 1739 Hertug af Holsten, ’’/is November
1742 Storfyrste eg Thronfolger i Rusland, Keiser 1762- under Navn af
Peter 111, afsat og dræbt samme Aar.
m t
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groß Fürst von Muschou geworden, die Griekiae.be Religion
angenommen hätte.
1743.
Dieß neue Jahr
behüt uns für gefabr;
0! Herr, laß uns allein
Für Dir Wandeln rein.
d. 7. Januarii, ward meine Schwester übell bey der Taffei
und muste von Taffel aufstehen den Mittag.

d. 8. Januarii, dingstag, Rahm die Fürstin von Ostfrießland
den Nachmittag von Friedensburg herein; meine Schwester
blieb heute ih der Cammer.
d. 11. Janu., Frey tag, diesen Mittag reißete die Fürstin
wieder von hier um 1 Uhr; heute Rahm die Zeitung zu erst
mit der Post von der Rönigin Anna Sophie in Claushölm
Tod. Sie ist den 6 Janu. in der Nacht an den blättern ge
storben.
d. 19. Janu., Sonabend, nahm die Rönigin Pillen ein;
Meine Schwester ging heute wieder aus, ich aber Speißete
Mittag und;Abend in der Cammer mit der Rönigin.

d. 20. Janu., ward die Trauer angelegt für die Rönigin
Anna Sophia auf 8 wochen1).

d. 3. Februarii, Sontag, ließ den Admiral Suhrn2) Rom
men Nachmittag naph der Predigt, nachdem er sich hätte
melden laßen ; Er gab ein hauffen an von der Docke , vom
Holm, von dem Schiff-Bau; ich ließ aber zugleich den Graff
Danneschiold kommen, da sich dan alles gantz anders befand;
Suhrn könte nichts beweißen, viel zu letzt auf Personelle dinge
gegen Graff Danneschiold; ich ward bewogen hiedurch Ihm
lu entsetzen von Seiner bisherige Charge, legte ihm eine
Pension von 1200 Rthl. bey, doch daß Er soll auß Copen-

*) Jvfr.Dagbogen under n/a om Sorgens Ophør.
’) Ulrik Frederik Suhm, født 1686, Admiral. Chef for Holmen, og FlaadøDB Fabrlk og Eqyipage, afsat ’/« 1743, aUer Chef over Hofcmen og
Flaaden 1746, Ridder af Dannebrog en 1747, tød 1758. Han var Fader
til Historieskriveren, Suhm-
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fragen • weggehn; der Equipagemeister Schumacher *) ward
Ober Equipagemeister; desgleichen bekahm der Equipage
meister Herbst9) 300 RthL gleichwie Schumacher Zulage; ich ließ
Capitain Dum reicher8) auch kommen und Frug Ihm nach der
Dokke; dieser sagte, die Dokke wäre in gantz gutem stande
und liefe keine gefahr.
d. 5. Febr., dingstag, Fuhren ich, die Königin, meine
Tochter, die Princessin von Würtemberg Öels den Vormittag
von Christiansburg nach Frideriksburg; wir speißeten den
Mittag und abend in der Cammer; den Nachmittag besähe
mein Gestüht.

d. 6. Februarii, Mittwochen, heute Morgen besähe mein
Gestüht; den Mittag führe mit der Königin, meinefr] Tochter, der
Princess von Wurtenberg öels nach Fridensburg und Speiseten
den Mittag bey der Fürstin; Nachmittag besähe die Pferde von
meinen Gestütt, so da stehen; den Abend fuhren wir wieder
zurück nach Frideriksburg.
d. 7. Februarii, donnerstag, fuhr ich den Morgen nach
Friedensburg und besähe die dortige Menagerie; Wir Speißeten
den Mittag halb 12 in Frideriksburg und fuhren */< auf 1 uhr
von dar über Hirskholm, wo wir Caffeä Truncken; wir Kähmen
in einer stunde und 12 Minuten von Frideriksburg nach Hirsk
holm und in 2 stundefn] 6 oder 8 Minuten von Hirskholm bis
Christiansburg.

d. 25. Februarii, Montag, beute hatte der neue hier an
gekommene Sächsische Ministre Spenner4) Audientz bey mir;
Er hat nur den Character von Ministre und ist aus Holstein
gebürtig; heute ging meine Tochter wieder aus.

') Hans Relmert Schumacher, født 1707, Capitain i Marinen og Takkel
mester, 1745 Commandeurcapitain, 1750 Directeur ved det samme Aar
etablerede Frederiksværns Værft i Norge og Commandeur, død
samme Aar.
*) Michael Johan Herbst, født 1699, Capitain i Marinen og Eqvipagemester,
Chef ved Frederiks værns Værft i Norge 1751, samme Aar Commandeureapitain, Chef over Holmen i Kjøbenhavn 1766, Commandeur 1759,
Schontbynacht 1760, død 1762.
®) Johan Henrik Dumreicher, født 1703, Commandeurcapitain og Havne
mester, ophøiet i Adelstanden 1757, død 1761.
*) Kgl. polsk og churfyrstelig sachsisk Minister von Spener.
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■ d? 3. Martii, Sontag, heute Communicirten Wir; derPrintz
Vöh Wurtenberg und seine Gemahlin gingen mit
d.7. Martii, donnerstag, Saß im höchsten Gericht; Cs
waren 43 Assessores; Mein Sohn Saß zum ersten mahl mit.
d. 14. Martii, donnerstag, ließ ader am lincken Fuß, blieb
heute in der Cammer.
d. 16. Martii, Sonabend, gebrauchte Pillen, die Königin
auch; Wir blieben zu Mittag allein in der Cammer, zu abends
aber wie ordinair.
d. 17. Martii, Sontag, heute ward die Trauer abgelegt für
die Königin Anna Sophia1) und für die Marggräfin Albrechten
von Berlin9); dieße Trauer hat in allen 8 Wochen gedauret
d. 18. Martii, Montag, fing an Phthisane zu drincken.
d. 25. Martii, Montag,«Marie Verkündigung, blieb die Kö
nigin in die Cammer, weil Sie Zahnwehe hatte.
' d. 28. Martii, Donnerstag, ging die Königin wieder auß
an die Taffel.
d. 2. April, dingstag, heute reißeten die Königin und ich
den Morgen ’/atel auf 10 uhr von Christiansburg nach Frideriksburg; wir Kähmen in drey stunden über; Mittag und
abend Speiseten wir in die Cammer; den Nachmittag Kahm die
Fürstin von Ostfrießland von Fridensbürg herüber. Sie Speißete den Abend mit Uns; es war niemand mit als mein Sohn.
d. 3. April, Mittwochen, besähe den Morgen daß Gestütt,
den Nachmittag fuhr mit der Königin nach Fridensbürg zu der
Fürstin, den abend führen Wir wieder zu Bauße.
d. 4. April, donnerstag, Speißeten Wir den Mittag in
Birskholm, den Nachmittag fuhren wir nach Christiansburg.
d. 7. April, Sontag, legten Wir die Trauer3) an auf 3
Wochen für des Princen Wilhelm4) von Cassell Gemahlin3).

*) Jvfr, Dagbogen under
S Marie Dorothea, Prindsesse af Curland, født 1684, Enke efter Markgrev
Albrecht Frederik af Brandenburg Berlin, Hårmester for Johanniter
ordenen, død ”/1 1743.
•) Jvfr. Dagbogen under **/« om Sorgens Ophør.
*) Vilhelm, Statholder i Cassel, Broder til Kong Frederik I af Sverig,
født 1682, succederede 1761, død 1760.
5) Dorothea Vilhelmine, Prindsesse af Sachsen-Zeits (Neustadt) født 1691,
død "/» 1743.
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d. fl. Aprill, dingstag, hörte auf Pbihisane su Drincken.
d. 13. April» Sonabend, ließ die Königin ader am rechten
Fuß; daß blüht sähe gut auß und aprung auch beßer wie daß
vorige mahl.
d. 17. April, hörte auf die Tropfen su brauchen.
d. 26. April, Freytag, heute Morgen hielte noch Conseill,
Speisete den Mittag öffentlich; den Nachmittag führ ich und
die Königin nach Fridensburg, die Fürstin von Ostfrießland su
besuchen, welche nicht wohl war; wir fuhren in 3 stunden
und 50 Minuten über; wir funden die Fürstin doch Gott lob
ziemlich wobtl; von Frieden[s]burg fuhren wir den Abend nach
Frideriksburg, wo wir Speiseten und Schlieffen.
d. 27, April» Sonabend, fuhren Wir den Morgen von Frideniksburg nach Fridensburg die Fürstin noch einmahl zu be
suchen; von Friedensburg fuhren wir nach Hirskholm, wo Wir
nichts den Suppe und brahten speißten; hernach fuhren Wir
in 2 stundefn] weniger 7 minuten bis Cbristiansburg; heute
abend umb 6 uhr Kahm der Marggraff und Seine Gemahlin
von Schleswig1) hier an.
d. 20- April* Santag* heute legten wir die Trauer ab für
die Piwess von Cassell2).
• d. 30. April, dingstag, diesen nachmittag kahm, die Fürstin
von Ostfrießland hier an um 5 uhr.

d. 3. Maji, Freytag, diesen Mittag reißte die. Fürstin von
OstfTießland wiederum nach Fridensburg.

d. 7. Maji, dingstag, ward die gvarde zu Pferde und die
Grenadiers gemunstert.

d. S. Maji, Mittwochen, ward die gvarde zu Fuß und
meines Sohns Regiment Gèmunstert; diese 2 Regimenter formirten ein Carré zusammen; die artillerie ward auch ge
munstert.
d. 9. Maji, donnerstag, heute war.d gemunstert ein
BaUaillon vom Fühnschen Regiment, daß Rollst, und LolianAßche
Regiment; Nachmittag sahen Wir den Brander anzünden.

*) Den før omtalte Statholder Frederik Ernst og haaa Gemalinde Christine
Sophie.
f
*) Jvfr. Dagbogen under ’/«.
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ff. 11. M&ji, Sonäbeud, dhheden Nachmittag die gvarde
nü Fuß extfdren; Sie ’exefcirteu sehr wohl uud machten
Battailton Carrte im Marsch.
d. 12. Maji Sontag, ward mein Mohr1) Getaufft; Er bekam
den Nahmen Christian Sophius Friderich Ludwig Carl.
d. 15. Mai, Mittwochen, heute wahr es der Königin Nahmens Tag, machte zwey Cammerherrn, den jüngsten Danneschiold9) und den jüngsten Laurwig8), beyde See Officiers.
d. 16. Maji, donnerstag, heute Nachmittag zogen wir von
Christiansburg nach Frideriksburg mit dem gantzen Hoff.
d. 18. Maji, Sonabend, bekahm die Königin zahn weh
und einen Diken Backen; Sie muste desfals in der Cammer
bleiben.

1) I Kjøbenhavns maanedlige Postrytter for 1743, S. 36—37, hedder det
herom: »Den 12.Maji som var den Flerde Søndag efter Paaske, bleven
liden Mohr Tolv Aar gammel, døbt i CHR1STIANSBORGS Slots-Kirke
udi Kiøbenbavn, som i sit Femte Aar var bragt herhid fra Westindien,
og, ved vores Allernaadigste Konges Forsorg, Syv Aar er bleven underviiset i sin Christendom. Ved denne gudelige Forretning holdt Hans
Høyærværdighed Hr. Johan Bartholomæus Bluhme, en opbyggelig Tale
over de Ord af Davids 68Psalme v. 32. Mohrland skal hasteligen ud
brede sine Hænder til GUD. Hvorudl han viiste: Hvor herlige For
rettelser GUD haver givet i det gamle Testamente om Mohrernes Om
vendelse, og hvor kraftig han i det nye Testameute haver antaget sigf
den samme. Derpaa blev Catechumenus examineret af sin Christen
dom, og man hørte med Fornøyelse, hvor tydelig og grundig han med
egne Ord besvarede alle forelagte Spørsmaale, og stadfæstede dem med
Skriftens Sprog. Derpaa fulte Døbe-Acten, hvorved det hele Høye Kon
gelige Huus beviiste Catechumeno den Høye Naade, at være Faddere.
Til hvilken Ende Hans Excellence Hr. Ober-Hof-Marechall von Reizenstein, Hans Excellence Hr. Ober-Hofmester von Piessen, Deres Excel
lencer Hofmesterne von Beulewitz, Juel og Lindstow forrettede Fadder
skabet paa deres Høye Herskabers Vegne. Mohren blev i Daaben kaldet
Christian, Sophius, Friderich, Ludewig, Charl. Det gandske Høye Kon
gelige Huus bivaanede denne Act, som blev sluttet med en opbyggelig
Tale, Bøn og Velsignelse«.
®) Ulrik Adolph, Greve af Danneskjold Samsø, født 1723, Commandeurcapitaln, Kammerherre 1743, senere Schoutbynacht i Søetaten, 1746
Amtmand over Nordborg Amt, død 1751.
®) Christian Conrad, Greve af Danneskjold Laurvig, født 1723, Capitain i
Marinen, senere Commandeur og Jagtcapitain, Admiral, 1747 Ridder af
Dannebrogen, 1758 af l’union parfaite, 1769 af Elephanten, afskediget
1770, død 1783.
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jd. 20« M^jj, Montag, machte zway Hitters von weißen
Bapdj Graf Laur^ig1) und den Marchall Schlegell9) heyffl'
Marggraffen; Sie hätten sollen den Orden an/der Königjii
Nahmens Tag8) haben, aber die Creutzer sind nicht eher fertig
geworden.
d. 24. Maji, Freytag, heute ging die Königin wieder auß
an die Taffell; heute Nachmittag Trail die Fürstin von Ostr
frießland auch Ihre reiße an von Fridensburg nach Carlsbad;
heute war auch die hochzeit von Oberstlieutenant Egtwed4)
mit der Cammerfraw Waltern bey der Königin ihre Tochter.
d. 1. Junii, Sonabend, fuhr ich den Morgen um 5 uhr von
Frideriksburg bis vor Copenhagen, alwo wir sahen die Gardß
zu Fuß und Grenadiers 4 an einander hangende quarrös
machen; der Marggraff und mein Sohn wahren mit.
d. 6. Junii, donnerstag, reißten ich, die Königin, mein
Sohn, der Marggraff, die Marggräfin den nachmittag von Fri
deriksburg nach Ghristiansburg.
d. 8. Junii, Sonabend, muste die Königin in der Cammer
bleiben wegen Zahnweh, ich aber sähe den Vormittag die auß
dem gantzen Lande verschriebene enrollirte Matrosen wie auch
13 Compagnien vom. Bergenhuusischen Regiment; den Mittag
Speisete mit Meinen Sohn, dem Marggraffen und Seine[r]
Gemahlin öffentlich.
d. 15. Junii, Sonabend, ging die Königin wieder auß an
die Taffel.
d. 17. Junii, Montag, fuhren ich, die Königin, mein Sohn,
der Marggraff, Seine Gemahlin, der Printz von Wurtenberg
und Seine Gemahlin in der Challouppe hinauß die 12 Kriegs
Schiffe5) zu besehen, welche außgelegt hatten; Wir Speißeten

*) Jvfr. Noten tii «/« 1742.
Christian Ludvig Schiegel, Hofmarskal hos Statholderen Markgrev Fre
derik Ernst af Brandenburg Culmbach, død 1755.
8) Dronningens Navnedag den 15de Mai, jvfr. Dagbogen.
4) Niels Eigtved, Oberstlieutenant af Fortiflcationen og Hofbygmester, født
1701 i Bondestanden, blev af Poul Løvenørn anbefalet til Christian
den Sjette, der lod ham uddanne sig som Kunstner i Rom, blev 1749
Oberst og senere Directeur for Kunstacademiet, død 1754.
d) Disse Linieskibe vare ifølge Garde, Efterretninger pm den danske og
norske Sømagt, 3. Bind. S. 250—251: Norske Løve. Dannebroge.
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auf Charlotte*)es war Kein sonderlich gut wettjeii; den Abend
Kähmen wir wieder zurücke; ich machte den Graff Dannesphiojd
zum General Admiral Lieutnant.

d. 18. Junii, Dienstag, heute Mittag Speißeteu Wir sämtlich
in Freudenlund bey den Printzen von Würtenberg; den Abend
fuhren wir nach Frideriksburg.
d. 20. Junii, donnerstag, gab ich ein Scheiben Schießen;
der Marggraff gewann den besten Preiß, welches ein Silberne
Caffee Kanne.
d. 22. Junii, Sonabend, fuhr die Königin auf den Schieß
wagen auß; die Königin und die Marggräfin schoßen alle beyde
einen Hirsch an jede.

d. 23. Junii, Sonntag, bekahm die Königin abermahls
einen dikken Backken und Zahnweh und muste in der Cammer
bleiben.

d. 28. Junii, Freytag, heute ging die Königin Gottlob wieder
auß an die Taffel.
d. 4. Julii,
Ihren Brunen
Seidlitzer Saltz
Sie ging beute

donnerstag, heute fing die Königin wieder an
zu Trincken; Sie nahm heute Morgen daß
und drunck 6 gläßer Seltzer Brunen dazu;
Mittag nicht an Taffel.

d. 11 Julii, donnerstag, zog ich und die Königin nach
der Badstube hinunter; die Königin badete den Abend in der
Badstube.
d. 21. Julii, Sontag, Kahm Geheimterath Berkentin2) und
General Major Grüner8) aus Schweden hier an; Ich sähe
sie noch alle beyde selbigen abend.

Princesse Charlotte Amalia. Jylland. Princesse Louise. Markgrevinde
Sophia Christina. Tre Løver. Princesse Sophia Hedevig. Oldenborg.
Slesvig. Ditmarschen. Delmenhorst.
1) Linieskibet Prindsesse Charlotte Amalie, 60 Kanoner, løb af Stabelen
1731, udgik af Flaaden 1767.
.*) Angaaende Berckentins Afreise til Sverig, jvfr. Dagbogen under
1742.
Gustav Gruner, Generalmajor, Oberst for det fyenske Nationalregiment,
Minister ved det svenske Hof, senere ’/» 1743 (jvfr. Dagbogen) Kammer
herre, Generallieutenant og Commandant paa Kronborg, Bidder af Dannebrogen 1749, død 1763.

604
d. 25. Julii, donnerstag, hatte der Schwedische Ambäsfcfr*
d^urder Gräff Tessin1) äudientz*) den nachmittag.
d. 30. Julii, dienstag, hielte die Fraulein Watenstedt)
Hochzeit mit dem Hofmeister Beulwitz hey meinen Sohn.
d. 7. Aug., Mittwochen, hielte die Cammerfräulein Beulwitz
Hochzeit mit dem Ober Marchall ReiUenstein; ich gab den
Gammerherrn Schlüßen an dem General Major Grüner, weil es
der 7. August machte.
d. 10. Aug., dingstag4), beschloß die Königin Ihre Brunen
Cur; Sie nahm zum beschluß noch ein mahl daß Seid*
litzer Saltz.
d. 19. Aug., Montag, diesen Nachmittag zogen wir von
der Badstube aufs Schloß.
d. 20. Aug., dingstag, diesen Morgen kahm der Printz
und die Princess von Wurtemberg Öels hier an.
d. 25. Aug., Sontag, Communicirten Wir sämtlich und
der Printz und die Princessin von Würtemberg mit.
d. 26. Aug., Montag, heute nachmittag reißeten der Printz
und die Princessin von Wurtemberg Öels wieder nach Freu

denlund.
d. 27. Aug., dingstag, speißeten die Königin, ich und mein
Sohn in Sorgenfrei; nach der Mahlzeit fuhren Wir nach Co*
penhagen, meine Schwester und meine Tochter aber fuhren
wieder zurücke nach Frideriksburg.
d. 29. Aug., donnerstag, Speißeten Wir noch den Mittag
in Christiansburg, den abend aber in Frideriksburg; Wir
Fuhren über Hirskholm, wo wir abstiegen und im Garten
promenirten und den Bau besahen.
d. 17. Sept., dingstag, fuhr ich und die Königin nach
der Stadt; wir Speißeten Mittag und abend in der Cammer.
d. 18. Sept., Mittwochen, heute kahm mein Sohn Vor
mittag von Frideriksburg nach Christiansburg.
d. 19. Sept., donnerstag, besähe den Morgen die Flotte

’) Carl Gastav Tessin, bekjendt svensk Statsmand, født 1695, død 1770.
’) I Biographiskt lexicon dfver namnkunnige svenska mkn, XV1I1, S. 129,
siges denne Audlents at have fundet Sted den
1748.
8) Dronningens Hoffirøken Warnstedt.
4) Var en Lørdag, formodentlig Feilskrift for den 13de.
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mit itoeiMft'$obn;
Nachmittag ftrtür mit derRönigin wieder
nach Fridbriksbuvgi! unterlegens drtirlken wir Thee in
Sorgenfrei.
, : l r;

<!. 23. Sept., Montag,1 beute Morgefc um ‘6'bttr fuhr ich
und mein Sohn von Frideriksbürg nach Copenhägen, woselbst
ich Conseill de gverre hielt; Wir Speißeten ein wenigKaltö Rüche
nachhero führen Wir nach Hirskholm, wo die Königin war, mit
welcher ich nach Friderichsburg fuhr.
d. 27. Sept., Freytag, heute Nachmittag yael auf 6 uhr
kam die Fürstin von Ostfrießland von Rothschild glücklich hier
an; Sie blieb hier nur eine stunde1); hernach fuhr Sie nach Fridensburg.
d. 28. Sept., Sonabend, heute blieb die Königin in der
Cammer wegen Kopfweh und Flüße; ich blieb bey Ihr den
gantzen Tag1).
d. 29. Sept., Sontag, Micheli, heute blieb die Königin in
der Cammer wie gestern1).
d. 1. Octobr., dingstag, heute ging die Königin wieder auß1).
d. 2. Octobr., Mittwochen, heute kahm der Printz Albrecht®)
von Braunschweig hier an; Er ist Ritmeister in der Garde zu
pferde geworden; ich habe heute von Qvalen zum Hofmeister
bey meiner Tochter bestellt.
d. 3. Octobr., donnerstag, diesen Nachmittag fuhr ich und
die Königin nach Fridensburg die Fürstin zu besuchen; mein
Sohn und Tochter war auch mit.

J) Mellem Linierne synes man at kunne læse, at der har været en Trætte
mellem Kongen og Dronningen i Anledning af Fyrstinden af Ostfriesland, og til Bestyrkelse herfor skal anføres følgende Sted af Brascbs
Bregentved (S. 482 Anm. 1): Det hedder saaledes i en udateret Memorial
fra Christian VI til Dronningen, der sættes til efter 1742: »Meine liebe
Königin, haben mir zu verschiedenen mahlen gesagt, Sie wolten,
dasz Ihre Schwester, die fürstin, hier ausz dem lande weg währe und
wieder in Ostfrleszland säsze. • Hvisaarsag Kongen kun ønsker rigtig at
vide Dronningens Villie, da han, for igjen at faae Dronningens »zu
trauen und ganzes herz« m. m. saa vil sige Fyrstinden, at hun maa
tage bort, omendskønt det derved »chagrinerer« ham, at han bliver
Skyld i de forøgede Ubehageligheder, hun vil faae, naar hun atter
kommer tilbage. (Dansk Maanedskrift 1865 p 57—58.)
®) Formodentlig Juliane Maries Broder Albrecht af Brunsvig, født 1725,
død 1745.
Danske Samlinger.

2den Rekke. IV.
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d. 5. Octobr., Sonabend, fuhr ich mit der Königin nach
Birskholm; wir Speißeten den Mittag da und kahmen den
abend wieder nach Frideriksburg.
d, 8. Octobr., dingstag, heute Fuhr ich und die Königin
von Friderichsburg nach Christiansburg, wo wir zu Mittag
Speißeten; ich hielte den Nachmittag Conseill.
d. 9. Octobr., Mittwochen, heute Nachmittag ritte auß daß
Lager zu besehen; die Königin war mit; wir drunken beym
Princen von, Wurtenberg Thee, welcher in Clamberg seinem
Hauße logirt vor dem Thor.
d. 10. Octobr., donnerstag, heute Mittag speißeten wir
noch in Christiansburg, Fuhren 53 Minuten auf 2 uhr weg
und Kahmen hier in Friedericksburg 20 Minuten auf 6 uhr an.
d. 14. Octobr.* Montag, heute reißete der Cron-Printz von
hier nach Copenhagen; diese reiße geschähe um Seine Braut zu
Empfangen; die Königin und ich Fuhren heute nachmittag nach
Friedensburg und besuchten die Fürstin.
d. 19. Octobr., Sonabend, meiner Tochter Gebuhrts Tag,
diesen Mittag Speiseten ich, die Königin, meine Tochter in
Birskholm, Fuhren den Abend wieder nach Frideriksburg; ich
machte heute den Cammerjuncker von der Lühe1) zum OberCammerjuncker.
d. 31. Octobr., donnerstag, heute Morgen umb 91/* uhr
reiseten ich und die Königin von Fridericksburg nach Christi
ansburg; wir Kahmen um 1 uhr in Christiansburg an und
Speißten den Mittag und abend in der Cammer; der gantze
Hoff folgte mit.
d. 5. Novembr., dingstag, hatte der frantzöisische Ambas
sadeur Chetardie2) Audientz bey mir den Nachmittag; er gehet
über Stokholm nach Petersburg.

*) Wolrath August von der Luhe, født 1705, senere Geheimeconferentsraad, Kammerherre, Ordenssecretair, Overpræsident i Kjøbenhavn, Rid
der af Dannebrogen 1745, af l’union parfaite 1747, af Elephanten 1768,
død 1778.
*) Joachim Jacques Trotti, Marquis de la Chétardie, fransk Statsmand, født
1705, begyndte sin Løbebane som Militair, blev senere anvendt i
Statstjenesten som Diplomat i England, Holland og Preussen, 1740—42
i Rusland, hvortil han efter Keiseriude Elisabeths Ønske atter vendte
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d. 6. Novbr., Mitwochen, reisete Obbemelter ambassadeur
wieder weg nach Schweden.
d. 9. Novembr., reiseten die Leute von hier nach Altona,
welche zu der Princess von Engeland sollen.
d. 16. Novembr., Sonabend, gab den Cammerherrn
Schlüßel an Graff Rantzow1) aus Fühnen, des Statthalters Sohn.
d. 28. Novembr., donnerstag, heute war meiner lieben
Königin Gebuhrts Tag, an welchen Tag die bisherige Fräulein
Carlewitz2) zur Camer Fräulein declariret ward.
d. 3. Decbr., dingstag, • heute Nachmittag Kahm mein
Sohn von Rodtschild als Bräutigam hier an.
d. 5. Decbr., donnerstag, heute reißete mein Sohn von
hier nach Rodtschild seine Braut zu Empfangen; heute
Nachmittag um 4 uhr Kahm der Marggraff und seine Gemahlin
hier an.
d. 6. Decbr., Freytag, heute Kahm die Braut von meinen
Sohn hier in Frideriksberg an; Sie ist die Princess von Großbrittanien.
d. 7. Decbr., Fuhren Wir den Nachmittag nach Frideriks
berg Sie zu besuchen; es Fuhren ich, die Königin, meine
Tochter und meine Schwester hinauß.
d. 10. Decbr., dingstag, diesen mittag Speißete die Königin
allein in der Cammer, weil Sie sehr Viel zu thun hatte; heute
Nachmittag halb 4 uhr Kahm die Verwitwete Fürstin von Ostfrießland von Friedensburg hier an.
d. 11. Decembr., Mittwochen, heute Nachmittag hielte mein
Sohn samt Seiner Braut Ihren öffentlichen einzug hier in
Christiansburg; Sie Kähmen hier halb 4 uhr an; hernach
wurde daß Braut-Paar Copuliret; die Copulation verrichtete Hr.

tilbage (jvfr. Dagbogen), 1749 Gesandt i Turin, havde en vigtig Commando i Syvaarskrigen, død 1759.
*) Otto Manderup, Greve af Rantzau (Søn af Grev Christian Rantzau, Rid*
der af Elephanten, Vicestatholder i Norge, Stiftamtmand i Fyen), født
1719, Kammerherre 1743, Stiftamtmand over Island og Færøerne 1745,
Ridder af Oannebrogen 1752, Geheimeraad 1759, Ridder af l’union
parfaite 1764, død 1768.
*) Catharina Erdmuth von Carlowitz, Hoffrøken hos Dronningen, i hvis
Testamente hun omtales, jvfr Brock: Den oldenborgske Kongeslægt,
S. 108.
20*
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Bluhm ; dep Abend war große Taffel und bundte reihe;
nach der Taffel brachten wir daß Brautpaar nach Charlotten
burg; heute gab daß blaue Band an Geheimterath SöllendalP);
die Trauung geschähe in meinem zweyten Vorgemach.
< d. 18. Decbr., Mittwochen, heute war der neu vermählten
Cron Princess Gebuhrts Tag; Sie Kahm den Mittag hierauff,
und es war eine Taffell in dem Speiße-Gemach von 18 Persohnen; den abend fuhr Sie und mein Sohn wieder hinunter, und
wir Speißeten in der Cammer.
d. 20. Decbr., Freylag, machte den Pagen Casemir Osten
wehrhafftig; er ward Cornet unter Graf Ahlefelt Sein
Regiment.
d. 23. Decbr., Montag, heute Mittag um 12 uhr reißete
die Fürstin von Ostfrießland wieder nach Friedensburg.

Dies neu Jahr fang ich in Gottes Nahmen an,
Er Selber muß mich helfen, daß ich es glücklich voll
enden Kan.

1744.
d. 3. Januarii, Frey tag, heute Morgen haben Ihro Maytt.
den Pagen Brockenhuus2) wehrhafftig gemacht und ihm zu
Hof-Juncker avanciret.
d. 12. Janu., Communicirten Ihro Maytt. der König, lhro
Maytt. die Königin, Ihro Königl. Hoheit der Cron Printz nebst
dero Gemahlin, Ihro K. H. H. Princesse Lovise, Princesse
Charlotte Amalia, der Printz und die Princessin von Wurtem
berg, samt alle Dames und einige Cavalliers von Hoffe.
d. 23. Janu., Donnerstag, heute Morgen reißeten beyder-

x) Henrik Frederik Baron af Søhlenthal, født 1696, Geheimeconferents- og
Landraad, befuldmægtiget Minister ved det storbritanniske Hof, siden
Ambassadeur, Ridder af Dannebrogen 1719, af Elephanten n/i« 1743,
død i England 1752.
2) Henrik Adam Brockenhuus, født 1720, Hofjunker 3/i 1744, Staldmester
hos Kronprlndsen og Kammerjunker 1745, Kammerherre 1752, Ridder
af Dannebrogen 1760, af 1’union parfaite 1767, Amtmand over Vor
dingborg Amt 1767, Geheimeraad 1768, Stiftamtmand over Sjællands
Stift 17*76, Geheimeconferentsraad 1779, Ridder af Elephanten 1783,
entlediget 1787, død 1803.
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eeits Maytt. 'M., Ihro Königl. Hoheit Princesse Lowiße, der
Marggraff und die Fraw Marggtäfln, Durchl. 1 Durchl., von
Christiansburg nach Frideriksburg, Speißeten den Mittag in
Hirskholm, den abend in Friderichsburg.
d. 24. Janu., Freytag, heute Morgen besähe Ihro Maytt.
daß Gestütte in Friderichsburg.
d. 25. Janu., Sonabend, heute Mittag Speiseten dieße
sämtliche hohe Herrschafften in Friedensburg; den Nachmittag
Fuhren höchstdieselbe nach Christiansburg; Ihro Durchl. die
Fürstin befand sich wohl bey dero neuen Cour?
d. 30. Janu., donnerstag, hielten Ihro Maytt. ein Klapjagen;
Es war mit: IhroKönigL Hoheit der Cron Printz, der H.Marggraf, Durchl., der Printz von Wurtembterg, die Printzen von
Bevern, nemlich der Fraw Marggräfln Durchl. Brüder1), der
Printz Albrecht von Braunschweig, der Oberhofmeister Pless,
der Ober Marchall Reutzehstein, der Graff Issenburg der
ältste, der Jägermeister Gram2), der Marchall Schlägen, der
OberCammerjuncker von der Lühe und der Marchall Moltke®) ;
Es wurden 7 Füchße, 12 Haßen und 2 Reh erlegt; den Mittag
wurde zu Hiortespring Kalte Küche Gespeißet.
d. 10. Februarii, Montag, Fuhren beyperseits Maytt. M.,
die Princessb Lovise, König). Hob., der H. Marggraff und die
Fraw Marggräfin, Durch). Dl., nach Hirsckhölm, Speiseten d^h
Mittag daselbst; nachmittag Fuhren höchstdieselbe wieder nach
Christiansburg.
d. 16. Februarii, Sontag, fing Ihre Maytt. der König dero
Cuur an; es bestund selbige darin, daß Sie alle Tage 3 mahl

x) De af Markgrevinde Christine Sophies Brødre, om hvilke her kan yære Tale,
ere formeentlig: Georg Ludvig Frederik, født 1721, kom i dansk Tjeneste
og fik et Regiment 1742, død 1747; Frederik Georg, født 1723, døå
1766 i dansk Tjeneste; Frederik Garl Ferdinand, født 1729, fik et
Compagni 1742, var aenere General og Gouverneur i Kjøbenhavn, død
paa Glucksborg 1809 som dansk Feltmarskal. Jvfr. Hist. Tidsskr«, 3 R.,
4. B., S. 181, Anm. 5.
’) Jægermester o: Hofjægermester Carl Christian Gram, jvfr. Noten ved
*7u 1741.
*) Adam Gottlob Moltke, født 1710, Hofmarskal hos Kronprinds Frederik,
M/u 1744 Overkæmmerer hos Samme (jvfr. bagbogeh), senere Geheimeraad, Greve til BregentveJ, Statsminister, 1745 Ridder af Danne
brog« n, 1752 af Elephanten, død 1792.
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phthisane Truncken, und des Nachmittags und Abende ein Pulver
nehmen, auch einmahl des Tages Tropfen.
d. 3. Martii, dingstag, heute gebrauchte Ihro Maytt.
Pillen.
d. 5. Martii, donnerstag, heute Morgen Saßen Ihro Maytt.
im höchsten Gericht; Es war ein Process zwischen einem
Küster, Bartholus Bloch und einige Bauren von Dtterop1) in
Jüdland betreffend den Zehenten; der Küster verlohr.
d. 7. Martii, Sonabend, heute ließen Ihro Maytt. am rech
ten Fuße ader.
d. 13. Martii, Freytag, Fuhren beyderseits Maytt. Maytt.,
der Cron Printz, Königl. Hoh., der H. Marggraff und die Fraw
Marggräfin, Durchl. Durchl., nach Hirskholm, Speiseten den
Mittag daselbst, den abend wieder in Christiansburg.
d. 17. Martii, dingstag, heute reiseten beyderseits Maytt.
Maytt., Ihro Königl. Hoheit der Cron Printz, der Herr Marg
graff und die Fraw Marggräffin von Christiansburg uach Frederiksburg, Speißeten den Mittag daselbst; den Nachmittag be
sahen Ihro Maytt. die Pferde vom Gestüt, die da stunden.
d. 18. Martii, Mitwochen, heute Morgen besahen Ihro
Maytt. daß Gestüht auf deih Laagarten2), Mittag wurde in Friderichsburg gespeißet; den Nachmittag Fuhren sämtliche hohe
Herrschafften nach Fridensburg Ihro Durchl. die Fürstin zu
besuchen, welche aber zu Bette lag.
d. 19. Martii, donnerstag, Fuhren die Herrschafflen von
Frideriksburg nach Hirskholm, woselbst zu Mittag gespeiset
wurde; den Nachmittag fuhren höchstdieselbe nach ChristLansburg.
d. 26. Martii, Communicirten sämtliche höbe Königl. Herr
schafften, grün donnerstag; der Herr Marggraff und dero Fraw
Gemahlin gingen mit.
d. 28. Martii, Sonabend, nahm der Schwedische Ambas
sadeur Graff TeBsin seine abschieds audientz zu Mittag um
12 uhr.

9 Utterup, Hvorup Sogn, Kjær Herred, Aalborg Amt eller Nørre Tran deri
Sogn, Fleakum Herred, Aalborg Amt.
’) Laagarten, efter Noglea Mening • Ladegaarden •.
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d. 30. Martii, andern Oster Tag, hörten Ihro Maytt. auf
Phtisane zu Trincken.
d. 4. April, Sonabend, nahmen Ihro Maytt. Rhebarbara
Pillen.
d. 11. April, Sonabend, Fuhren beyderseits Maytt. Maytt.,
und der Herr Marggraff, Durch!., nach Hirskhohn, Speiseten
daselbst zu Mittag, den abend wieder in Christiansburg.
d. 15. April, Mittwochen, reiseten beyderseits Maytt. Maytt.,
der Herr Marggraff und die Fraw Marggräffin, Durchl. Durchl.,
von Christiansburg nach Friderichsburg, wo zu Mittag gespeiset
wurde ; den Nachmittag besahen Ihro Maytt. die jungen Pferde,
so da stunden.
d. 16. April, donnerstag, heute Morgen besahen Ihro Maytt.
dero Gestütt auf dem Laagarten, den Mittag kahm die Fürstin
von Ostfriesland, Durchl., nach Friderichsburg, Speiseten daselbst,
und fuhr den abend um 6 uhr erstlich wieder weg; Sie war
heute gahr nicht wohl.
d. 17. April, Frey tag, heute Mittag speiseten die hohe[n]
Herrschafften noch in Frederiksburg ; den nachmittag Fuhren
höchstdieselbe nach Sorgenfrie, wurden daselbst von Ihro
Königl. Hoheit der Cron Printz mit Thee Tractiret und Fuhren
abends nach Christiansburg.
d. 25. April, heute Mittag speiseten beyderseits Maytt.
Mtt, der Herr Marggraff tind die Fraw Marggräffin, Durchl.
Durchl., in Hirskholm; gegen abend Fuhren höchstdieseiben
wieder nach Christiansburg; Es war heute sehr schön und
angenem Wetter und gantz Warm1).
d. 28. April, Dingstag, heute Nachmittag hielte Ihro Kö
nigl. Hoheit der Cron-Printz ein Ring Rennen; es wahren zwey
quadrillen; jede bestund aus 9 Persohnen; Sie Ritten erst 4
ein ballet, hernach nach dem Ringe, nach die Köpfe und
letztlich mit Schilde, zuletzt wiederum ein ballet' Ihro Königl.
Hoh. führte die erste und der Herr Marggraff die zweyte
qvadrille.
d. 1. Maji, Freytag, heute Mittag ward Ihro Königl. Hoh.
die Cron Princesse übel bey der Taffel. mußte aufstehen und
I Statskalenderen nndér Veirspaadomme findes ved denne Dato anført:
•sehr feucht«.

.312
ßich. flarh Charlottepburg tragen laßen.
Siebekahm den
husten und Blüht auswerffen.
d> 3, Maji, Sontag, Fuhren beyderseits Maytt. Maytt. den
nachmittag nach der Predigt nach Charlottenburg Ihro Königl.
Hoheit die'Cron, Prince^s zu besuchen; höchstdieselbe lag zu
Bette und wahr noch sehr übell.
d. 4. Maji, Montag, reiseten beyderseits Maytt. Maytt., die
Princesse Lowise , der Herr Marggraff und die Fraw Marggräffin von Christiapsburg nach Frideriksburg, Speiseten den
Mittag daselbst; den Nachmittag besahen Ihro Maytt. daß Gestüht auf dem Laagarten.
d. 5. Maji, dingstag, ließ Ihro Maytt. die Königin ader am
linpken Fuß, Ihro Durchl. die Fürstin war dabey; den Nach
mittag sahen, sämtliche hohe Herrschaften die Jungen Stuhten
loßlaßen.
d. 6. Maji, Mitwochen, Fuhren Ihro Maytt. und der H.
Marggraff, Durchl., den Morgen nach Fridensburg und besuch
ten die Fürstin, Durchl. ; den Nachmittag sahen Ibro Maytt. die
4 jährigen Jungen Hengste loßlaßen; Ihro Maytt. die Königin,
Ihro Königl. Hoheit Princesse Löyißß upd , die Fraw Marggr^finj Duscht, wa,ren dahey; die BwsU v^urdaln] indieröpnewang gelaßen.
d. 7. .Maji, donnerstag, Himmelfarth, Predigten die 2 Pre
diger in Friderichsburg1); nachmittag nach der Predigt Fuhren
Ibfo Majitt. mit Ihro Maytt. der Königin nach Friedensburg, die
Fürstin Durchl. zu besuchen.
d. 8. Maji, Fuhren sämtliche hohe Her[r]schafften den Mor
gen von Friderichsburg nach Hirskholm, Speiseten daselbst
den Mittag, den abend aber jn Christiansburg.
d. 9. Maji, Sopahend, , Fuhren beyderseits Maytt. Maytt.
nach Charlottenburg, die Cron Princesse, Königl. Hoheit, zu
besuchen, welche Sich Gott lob beßer befand.
d. ljL. Maji, Montag* heute Kahm die Cron Princeaa,

x) Peder Nissen Vedet Præst i Stauning, Bølliog Herred, Ringkjøbing Amt,
1722—38/1738 til sin Død 1761 i Frederiksborg. Peder Ephraim Pe
dersen Monrad, født 1712, 1740 Lærer for de kongelige Pager, 1743
( Sognecapellan til Frederiksborg Slot, 1745 Præst i Nysted, 1757 i Ide
strup paa Falster, 1766 Sognepræst ved Aarhus Domkirke» død 1793.
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König!. Hoh., wieder aufs Schloß; diesen abend wahr die Copulation von der Fräulein Berkentin1) und dem. Mayor pnd
Cammer-Juncker von Pless*); die Copulation verrichtete, Hr.
Bluhm.
d. 12. Maji, Dingstag, heute Morgen ?eiseten beyderseits
Maytt. Maytt. nach Hirskholm um da zu bleiben und Speisetep
den Mittag daselbst; den nachmittag kahmen Ihro Königl. Hoh.
Princesse Lowise und Charlotte, der Herr Marggraff und die
Fraw Marggräffip, Durchl. Durchl., mit dem übrigen gantzep
Hof nach.
_
d. 13. Maji, blieben Ihro Königl. Hoh. Princesse Charlotte
in dero Cammer wegen eines Cathars; diesen nachmittag Kahm
beyderseits Königl. Hoh, der Cron Printz und dero Gemahlin
nach Hirskholm.
d. 15. Maji, Freytag, Sophien Tag> der Herr jWarggraf
Durchl. blieb in der Cammer wegen einer Geschjvülst im
Balße; heute war eine Taffel von 18 Persohnen eben wie ge
stern; Ihro Maytt. der König ließ eine Medailler3) austheilen;
den Nachmittag Fuhren sämtliche hohe Herrschafften nach dem
neuen Hauße, so bey Rondsted gebauet ist4); dieses Hauß
ward Sophienberg genapdt und mit Trompeten und Paucken
samtCanonen eingewejhet;. die Fürstin von Ostfriesland kahm
heute Nachmittag von Friedensburg auch herüber; Sie bliebe
bis nach dem Abend Eßen hier.
d. 16. Maji, Sonabend, reisete beyderseits Königl. Hoh.
Hob. der Cron Printz und dero Gemahlin von hier gantz zeitig
weg nach Jsgerspries.
d. 19. Maji, Dingstag, dritte Pfingst Tag, heilte ging der

’) Frøken Louise Berckeotin, Hoffrøken hos Dronningen, Datter af (Grev)
Christian August Berckentin.
*) Christian Sigfred Piessen, født 1716, Kammerjunker, Capitain ved Gar
den tilfods, senere Kammerherre
1744 (jvfr. Dagbogen) og Debuteret
i Kammercollegtet, 1752 Ridder af Dannebrogen, død 1755.
*) Form een tlig den af G. W. Wahl udførte Medallle over Fuldførelsen af
Hirschholm Slot 1744 ; den har paa Ad versen Dronningens kronede
Brystbillede, og paa Reversen en Fremstilling af Slottet. Beskrivelsen
over danske Mønter og Medailler, Tab. X Nr. 2.
*) Jvfr. Dagbogen under ”/• 1742.
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Herr Marggraff, Durchl., wieder ans, zugleich auch den abend
ihro Königl. Hoheit Princesse Charlotte; die Princesse Lovise,
König!. Hob., aber bliebe in die Cammer, weil höchstdieselbe
ein Fluß Fieber hatte.
d. 21. Maji, ging Ihro Königl. Hoheit Princesse Lovise
wieder aus.
d. 23. Maji, Sonabend, heute nachmittag Fuhren sämtliche
hohe Herrsch afft en nach Sophienberg, wo wieder eine Colla*
tion war unter Trompeten und Paucken; Ihro Königl. Hoheit
Princesse Charlotte und der Herr Marggraff, Durchl., waren
dismahl dabey; Es wurden Deckell gläßer gebracht, wobey
sich die Canonen hören ließen.
d. 25. Maji, Montag, blieb Ihro Maytt. die Königin den
gantzen Tag auf dem Bette liegen, weil höchstdieselbe Schmertzen
am rechten Fuß hatte und nicht gehen Könte; heute Mittag
speiseten der Marggraff und die Fraw Marggräffin, Durchl.
' Durchl., in Freudenlund, beyderseits Maytt. Maytt. speisete diesen
Mittag allein, den abend aber Speisete Ihro Maytt. der König
mit beyderseits Königl. Hob. Princesse Lovise und Princesse
Charlotte, der Herr Marggraf, die Fraw Marggräfln, Durch!.
Durchl;, und Printz Friderich von Bevern.
d. 26. Maji, heute befand sich Ihro Maytt. die Königin,
Gott lob, etwas beßer; allerhöchstdieselbe Kleidete Sich und
Speißete mit alle Vorbenandte hohe Herrschaften in die Cammer.
d. 31. Maji, Sontag, Kahm eine Estaffeta von Oldenburg
mit nachricht, daß der Fürst von Ostfrießland1) gestorben war.
d. 1. Junii, Montag, heute reisete der Herr Marggraf und
dero Gemahlin, Durchl. Durch)., von Hirskholm nach Holstein
um 3 uhr Nachmittag; Sie Fuhren über Frederiksberg.
d. 2. Junii, dingstag, fing Ihro Maytt. die Königin die SeltzerBrunen Cuur an ; allerhöchst dieselbe nahm heute Morgen erst
daß Seidlitzer Saltz und Truuck 8 gläßer Selter Waßer darauf.
d. 4. Junii, Donnerstag, heute zogen beyderseits Maytt.
Maytt. nach die Obersten Gemacher in Hirskholm.
d. 7. Junii, Sontag, wurde die Trauer9) angelegt für den
Fürsten Durch), von Ostfrießland.
1J Carl Ezard, født 1716, Ridder af Elephanten a/c 1734, af l’union par
faite ”/• 1734, død w/> 1744.
*) Jvfr. Dagbogen under 19de Juli om Sorgens Ophør.
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d. 12. Junii, Freylag, heute bekabm der Major und Cam
mer-Juncker Siegfred von Plessen den Cammerherren Schlüßel.
d. 19. Junii, Freytag, diesen abend zogen beyderseits
Königl. Maytt. Maylt. wieder nach die untersten Gemächer in
Birskholm.
d. 25. Junii, Donnerstag, heute beschloß Ihro Maytt. der
König dero Phthisane.
d. 30. Junii, beschlos Ihro Maytt. die Königin die Brunen
Cuur.
d. 19. Julii, Sontag, ward die Trauer1) für den Fürsten
von Ostfrießland abgelegt; dieser Fürst war der letzte seines Haußes.
d. 23. Julii, Donnerstag, Kähmen beyderseits Königl. Boh.
Bob. der Cron Printz und dero Gemahlin um in Birskholm zu
Communiciren von Jsgersprieß.
d. 24. Julii, Kahm der Printz und die Princessin von
Wurtemberg den abend von Freudenlund hier an um auch
mit die hohe Königl. Berrschaften zu communiciren.
d. 25. Julii, Sonabend, beichteten die hohe Königl. Herr
schaften; den Nachmittag Kahm beyderseits Königl. Boheiten
Boh. der Cron Printz und dero Gemahlin bey Ibro Maytt. der
Königin.
d. 26., Julii, Sontag, heute Morgen communicirten sämtl.
hohe Herrschaften.
d. 27. Julii, Montag, reisete Ihro Königl. Hoheit. Bob. der
Cron Printz und dero Gemahlin des morgens weg.
d. 28. Julii, Dingstag, heute Morgen ritten Ihro Maytt.
nach Silleröd und besuchte Graf Dannesckiold.
d. 29. Julii, Mittwochen, heute Nachmittag Fuhren beyderseits Maytt. Maytt., die Princesse Lovise, Princesse Charlotte,
der Printz und die Princesse von Wurtemberg nach Silleröd
zu dem Graff Dannesckiold.
d. 3. Aug., Montag, abend nach der Taffel zogen der
Printz und die Princesse von Wurtemberg wieder nach Freu
denlund.
d. 4. Aug., Dingstag, Fuhren beyderseits Maytt. Maytt
und Ihro Königl. Boh. die Princesse Lowise nach Copenhagen
den Bau zu besehen; allerhöchstdieselbe waren im Pallais und
*) Jvfr. Dagbogen under 7de Juni.
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im; neuen Stall; den Mittag wurde in Christiansburg, den abend
aber auf Hirskholm gespeiset.
d. 6. Aug., Donnerstag, sahen Ihro Maytt. der König ein
Neues Fahrzeug bey Sopbienberg den Morgen, so gemacht
ist den Belt mit zu passiren; des Nachmittags waren ihro
Maytt. die Königin mit hinunter gefahren.
d. 10. Aug., Montag, nahmen Ihro Maytt. der König rebarbara Pillen.
d. 11. Aug., Dingstag, Fing Ihro Maytt. der König den
Seltzer Brunnen ap zu Trincken.
d. 17. Aug., Montag, gab Ihro Maytt. die Königin ein
Scheiben Schießen; Ihro Maytt. der König gewann den besten
Preiß, som ein Silber Lavor wahr.
d. 20. Aug., Donnerstag, veränderte die hohe Königl.
Herrschafft mit der gantzen Hofetat dero Sommer Sejour von
Hirskholm nach Friderichsborg; den Mittag wurde zu Hirsk
holm in der Cammer, und den abend in Friderichsburg
gespeißet.
d. 21. Aug., Freytag, heute Morgen nahm Ihro Maytt. der
König Pillen; den Nachmittag Kahm die Fürstin von Ostfrießland, Durchl., die hohe Königl. Herrschafften zu besuchen.
d. 29. Aug., Sonabend, Kahm die Princess von Wurtemberg
Öels von Freudenlund in Friderichsburg an um hier zu seyn,
so lange ihr Herr Gemahl abwesend ist, welcher den Morgen
Früh weggereißet nach Deutschland; heute hörten Ihro Maytt.
auf den Seltzer Brunen zu Trincken.
d. 30. Aug., Sontag, nahmen Ihro Maytt. der König Pillen
und beschlos damit dero Cuur.
d. 21. Septbr., Montag, Mittag Speiseten beyderseits Maytt.
Maytt., ihro Königl. floh. Princesse Lovise und die Princess
von Wurtemberg in Hirskholm.
d. 24. Sept.; Donnerstag, heute bekahm Ihro Maytt. die
Königin den schwindell und ihüste sich zu Bette legen.
d. 25. Sept., Freytag, blieb Ihr. Mu die Königin noch
in der Cammer.
d. 26. Sept., Sonabend, Fuhr Ihro Maytt. die Königin auß.
d. 30. Sept., Mittwochen, Fuhren beyderseits Maytt. Maytt.,
die Princesse Lovise, Königl. Hoheit, und die Princess von
Wurtemberg von Frideriksburg nach Copenhagen den nach-

317

mittag; die Fürstin, Durchl., kahm auch von Friedens
burg dabin.
d. 1. Octobr., Donnerstag, Kahm Ihro Königl. Hoheit der
Cron Prinfz von Jaegersprieß nach Christiansburg zu Mittag;
den Nachmittag waren sämtliche hohe Herrschafften auf dein
Ostindischen Hauße und im Pallais.
d. 2. Octobr., Frey tag, speiseten sämtliche hohe Herr
schaften zu Mittag öffentlich, vormittag gab ihro Maytt. der
König Audience zum ersten mahl an dem neuen Schwedischen
Ministre Höpken1); Na[c]hmittag sähe allerhöchstdieselbe den
Rußischen General Major Lubras2), welcher als Ambassadeur
nach Schweden, geht,
d. 3. Octob., Sonabend, speiseten sämtliche hohe Herr
schafften zu Mittag in Rossenburg, und zeigten Ihro Maytt.
dieKönigl.Crone an die Princess von Wurtemberg; denNachmittag
Fuhren beyderseits Maytt. Maytt., die Princesse Lovise, Königl.
Hoheit, und die Princess von Würtemberg von Rossenburg nach
Friderichsburg, Ihro Königl. Hoh. der Cron Printz aber nach Jægerspries und die Fürstin Durchl. von Ostfrießland nach Friedensburg.
d. 6. Octobr., Dingstag, als am Gebuhrtslag Ihro Königl.
Hoheit Princesse Charlotte war eine Taffel von 16 Persohnen,
den abend aber eine von 12 Persohnen; die Fürstin Durchl.
war von Fridenaburg hier und Mittag und abend an der
Taffell.
d. 9. Öctobr., Frey tag, nahm der Rußische General Lubras
abschied; Er gehet von hier nach Schweden, woselbst Er den
Character von Ambassadeur annehmen wird; Er hat diesem
Mittag mit an Taffel gespeißet und bey Ihro Königl. Hoh.
Princesse Charlotte geseßen.
d. 19. Octobr., Montag, Ihro Königl. Hoheit Princesse
Lowise Gebuhrts Tag, Mittag und Abend war die Taffell wie
an Ihro Königl. Hoh. Princesse Charlotte Gebuhrts Tag; die
Fürstin Durchl. Kam erst den Nachmittag hier über von Frie
densborg und blieb den Abend an Taffell.

*) Anders Johan von Hopken, svensk Statsmand, født 1712, død 1789.
2) Johan Ludvig Baron v. Lubras kom i Peter den Stores Tjeneste
1717, var russisk Befuldmægtiget ved Fredsunderhandlingerne i Åbo og
1744—46 Gesandt i Stockholm; død 1752 i en høi Alder.
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d. 24. Octobr., Sonabend, heute Mittag haben beyderseits
Maytt. Maytt. in Hirskholm gespeißet, es war niemand mit als
die Princess von Wurtemberg.
d. 29. Octobr., Donnerstag, heute Morgen gingen Ihro
Maytt. der König auf die Klap-Jagt; es wurden 5 Fücbße und
3 Haßen geschoßen; die Jagd war zu Lüsterub1); der Printz
Friderich von Bevern, der Ober Marchall, der Hoffmeister Linstow, der Ober Cammer Juncker von der Lühe waren mit;
Sie Kamen Klock 2 uhr zu Hauße, und wurde den Mittag
öffentlich gespeißet.
d. 3. Nov., Dingstag, war wieder Klap-Jagd; die Jagd
war im großen Thiergarten; der Jägermester Gram8) machte
die Anstalten zu dieser Jagd; Es wurden 5 Fuchße und 5
Haßen geschoßen; die Schützen waren: Ihro Maytt. der König,
der Geheimteraht Gram8), der Geheimteraht Pless4), derOberMarchall, der OberCammerJuncker von der Lühe.
d. 6. Nov., Freytag, wurde Prince Friderich von Bevern
den Character von Obristlieutnant beygelegt.
d. 7. Novembr., Sonabend, heute Morgen beichtete sämtl.
hohe Königl. Herrschafften.
d. 8. Nov., Sontag, Communicirten allerhöchstdieseiben;
Es gingen zur Communion alle, so daß letzte mahl in Hirsk
holm gegangen sind, außer der Printz von Wurtemberg, weil
derselbe abwesend ist, und die Princessin auch nicht; heute
ward auch die Trauer angelegt für die eine mesdame von
Frankreich5) auf 14 Tage.
d. 12. Novembr., Donnerstag, heute war abermahls
Klap-Jagd; es wurden 4 Füchße, ein Rhee und 3 Haßen gex) Lystrup. Uvelse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred.
*) Jægermester o: Hofjægermester Carl Christian Gram, jvfr. Noten ved
,8/ii 1741.
3) Geheimeraad Gram o: Amtmanden i Frederiksborg, Frederik Carl Gram,
jvfr. Noten ved 24/s 1741.
4) Geheimeraad Piessen □: Overkammerherre Carl Adolph Piessen, jvfr.
Noten ved 12/ 1741.
5) Denne Prindsesse, Ludvig XV’s 6te Datter, født l9/s 1736, død af Kop
per M/# 1744, synes mærkelig nok ikke at have havt noget Navn; i
Gazette (de France) for 1744 S. 490, hvor hendes Død omtales, nævnes
intet Navn, og ifølge Mémoires du duc de Luynes, I, S. 73, Anm. 1,
døde hun »sans avoir été nommée«.
t
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schoßen; die Schützen waren: Ihro Maytt. der König, der Printz
Friderich von Bevern, der Ober Marchall, der Jägermeister
Gram, der Hoffmeister von Qualen, der Baron Teuffell1).

d. 14. Novembr., Sonabend, heute Mittag Speiseten beyderseits Maytt. Maytt., Ihro Königl. Hoh. Hoh. Princesse Lovise,
Princesse Charlotte und die Princess von Würtemberg in Frie
densburg; die Fürstin Durchl. befand Sich aber gahr nicht
wohl, müste disfals zu Bette liegen.
d. 15. Novembr., Sontag, wurde die Trauer auf 8 Tage
verlängert für den Marggrafen, der für Praag geblieben ist3),
weiln der König von Preußen Maytt. deßen Todt gemeldet hätte.

d. 21. Novembr., Sonabend, heute Nachmittag Kam der
neue Hertzog von Öels*) hier in Friederichsburg an halb 6
uhr, und speisete den abend mit die hohe Königl. Herrschafften
in der Cammer.
d. 28. Nov., Sonabend, Ihrö Maytt. der Königin hoher
Gebuhrts Tag, ach Gott daß dieser Tag doch stets zur freude
dienen; Ihro Maytt. der König begnädigte den Grafen Reder4
in Schlesien, Cammerherr Mogens Pless5) und General Major
Frölich6) in Norwegen mit den Dannebrogsorden, der Marchall
Moltke wurde Ober Cämmerer bey Ihro Königl. Hoh. den
Cron Printzen, und den Capitain und Ceremoniemeister Holst7),

’) Formodentlig Johan Vilhelm Baron af Teufel von. Prlkensee, senere
Kammerherre og Amtmand over Sønderborg, Nordborg og Ærø, Ridder
af Danuebrogen 1763.
-) Frederik Vilhelm, født 1714, faldt i Slaget ved Prag 15/e 1744.
•) Den oftere omtalte Hertug af Würtemberg Öels, der tiltraadte sin
Arv 1744.
4) Carl Gustav, Greve af Rehder, tydsk Rigsgreve, Herre til Drobe.
5) Mogens Skeel Piessen til Fusingø, født 1713, Kammerherre, siden Over
ceremonimester og Ordenssecretair, død 1749.
*) Johan Frederik Frölich, Generalmajor af Infanteriet, senere General
lieutenant, død 1757.
’) Georg Frederik Holstein, født 1717, Capitain i Grenadercorpset,
Ceremonimester, Oberstlieutenant 1749, afskediget 1750 som Oberst,
1754 Stiftamtmand i Ribe, 1757 Ridder af Dannebrogen, 1760
Amtmand i Flensborg, Geheimeraad, 1769 Geheimeconferentsraad,
død 1772.
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den Jägermeister Lieth1), den Jägermeister tirudtsthreibeP)
uö(F Gräff Weddell Fries*) zu Cammerherrn avanciret; Öön
Nachmittag Kahm Ihro Durch), die Fürstin von Ostfrießlötad
von Friedensburg hierüber; Sie blißb hier den abend beym
Eßep ; beyderseits Königl. Boh. Hob. der, Cron Printz und
dero Gemahlin waren auch hier; die Trauer ward heute
abgelegt.
d. 29. Nov., Sontag, nahmen Ihro Maytt. der König
Pillen ein.
d. 30. Novembr., Montag, Ihro Maytt. des Königs Gebuhrts
Tag, den Mittag war eine Taffell von 12 couverts, eben wie
an Ihro Maytt. der Königin Gebuhrts-Tag; den Abend aber
Kleine volle Taffell, voran speiseten beyderseits Maytt. Maytt.,
Ihro Königl. Hoht Hoh. der Cron Printz und dero Gemahlin,
Princese Lovise und Princesse Charlotte, Königl. floh. Hoh.,
Ihro Durchl. die Fürstin von Ostfriesland, die Hertzogin von
Öels, die Kleine Princess von Brandenbourg Culmbach4), der
Hertzog von Öels; es passirte weiter nichts remarqvables, als
daß den Nachmittag wahr ein Concert de Musique bey Ihro
Maytt. der Königin, wobey die Cron Princßftft, Königl., Hoh.
den General bass auf dem Clavier spielete.
d. 1, Decembr., Dingstag, reisete beyderseits Königl. Hoh.
Hob. der Cron Printz und dero Gemahlin den Morgeh wieder
nach Jaegerspries; der Hertzog von Wurtemberg aber und
dero Gemahlin nach Freudenlund; Es war heute ein abscheulich
bößes Wetter5).,

x) Detlef von der Lith, Etatsraad, Jægermester over Koldinghuus District,
senere Geheimeraad, Ridder af Dannebrogen 1759, død 1773.
*) Ernst Gottlieb Gruttschreiber, Landraad, senere 1759 Ridder af Danne
brogen og 1768 Geheimeraad.
3) Erhardt, Greve af Vedel Fries, født 1710, senere Generalmajor, extraordinair Envoyé ved det franske Hof( Geheimeconferentsraad og General
lieutenant, Ridder af Dannebrogen 1752, af l’union parfaite 1753, af
Elephanten 1774, død 1786.
4) Formodentlig en Datter af Sophie Magdalenes Brodersøn, Markgrev
Frederik (født 1711, succederede 1733, død 1763) Elisabeth Frederike
Sophie (jvfr. hendes Kjælenavn under Ilte December) født 1732, for
mælet 1748 med Hertug Carl Eugen af Würtemberg, død 1780.
5) I Statskalenderen under Veirspaadomme anføres under denne Dato:
• ziemlich gelinde«.
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d. 2. Decembr., Mitwochen, heute zogen beyderseits
Maytt. Maytt. mit dem gantzen Hoff von Frideriksburg nach
Copenhagen; allerhöchstdieselbe fuhren den Morgen um 10
uhr auß und Rahmen den Nachmittag Rlock 2 uhr 35 Minuten
auf 3 uhr in Christiansbung an; den Nachmittag Kahm der
Hertzog und die Hertzogin von öels herauf und blieben den
Abend beym Eßen,
d. 4. Decembr., Freytag, heute nachmittag um 6 uhr
Kähmen beyderseits Königl. Hoh. Hoh. der Cron Printz und
dero Gemahlin von Jaegerspries herein.
d. 5. Decembr., Sonabend, ließen Ihro Maytt. der König
ader am lincken Fuß; den Mittag Kahm beyderseits König!.
Hoh. Hoh. der Cron Printz und dero Gemahlin von Charlottenburg herauff; Es wurde Mittag und abends in der Cam
mer gespeißet.
d. 6. Decbr., Sontag, Vormittag waren Ihro Maytt. der
König nicht in die Kirche.
d. 7. Decbr., Montag, fing Ihro Maytt. der König an
Pbtisane zu Gebrauchen, nemlich des Morgens 2 becher
Phtisane, des Mittags nehmen allerhöchstdieselbe grüne Tropfen
von Hugo ein und des Nachmittags umb 4 uhr wieder ein
becher Phtisane.
d. 10. Decembr., Donnerstag, Ihro Maytt. sahen heute 2
Schiffe vom Stapel auf den neuen Holm ablauffen und wurden
genandt, daß eine Cron Princess Lovise1), daß andere Copen
hagen, jede von 70 Canonen2); es lieff auch ein Ostindisches
Schiff ab und ein Schiff, so die Kauf-Leute erbauet hatten.
d. 11. Decembr., Freytag, heute nachmittag ließen Sich
Ihro Maytt. der König Electriciren durch einen mit Nahmens
Hee3), welcher die See Cadetten in der Mathematiqve infor*—’) Linieskibet Kronprindsesse, senere Dronning Lovise, 70 Kanoner, udgik
af Flaaden 1783. Linieskibet Kjøbenhavn, 70 Kanoner, udgik af Flaaden
1786. — Ifølge Postrytteren S. 91 holdt ved denne Loillghed Provst
Hvid Tale over Esaias Cap. 62, v. 2 og 3: Og du skal kaldes med et
nyt Navn, hvilket Herrens Mund skal nævne, og du skal være en ziirlig
Krone i Herrens Haand og en kongelig Hat i din Guds Haand.
3) Christian Hee, Professor og Lector matheseos ved Søetaten, Prof. design,
matheseos & philosophiæ ved Kjøbenhavns Universitet 1759, ordentligt
Medlem af Videnskabernes Selskab, Magister 1761, Justitsraad 1774,
død 1782.
Danske Samlinger.

2dea Række.
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miret, und waren dabey zugegen : Ihro Maytt. die Königin, Ihro
Königl. Hoh. Hoh. der Cron Printz und dero Gemahlin, die
Princesse Lovise und Princesse Charlotte, Königl. Hoh. Hoh.,
die Hertzogin von Wurtemberg, die Printzessin von Culmbach,
der Hertzog von Wurtemberg, die Kleine Ficken, die Cammer
Fräulein Carlowitz1), die Fräulein Comtesse Ahlefeldt3), der
Ober Marchall, der Ober-CammerJuncker und der graffDannesckiold.
d. 17. Decembr., Donnerstag, Fuhren Ihro Maytt. der
König mit Ihro Königl. Hoheit der Cron Printz auf die Klap1 Mnemosyne, 4. B., S. 116—118 meddeles Følgende om disse Ex*
perimenter: Hee maatte oftere forklare for Kongen hvad Nyt der op
dagedes i Naturlæren; og at det ikke skede overfladisk, kan sluttes
deraf, at disse Foredrag varede flere Timer i Rad. Vi læse f. Ex. i
Nye Tidender om lærde Sager Nr. 9 for 1745 Side 135—137: «1 sidstafvigte Aar d. .18. Decbr. behagede det Hs. Kongl. Majestæt at lade sig
paa sit Slot præsentere de fornemste Experimenter om Eleclriciteten,
som nogle Maaneders Tid tilforn havde sat Lærde og Ulærde i Be
vægelse. Det ganske Kongl. Herskab, som med Deres gracieuse Nær
værelse bivaanede dette Experiment fra Kl. 4 til 8, fandt saa stort Behag
derudi, at De (efterat Dem var viist Experimenterne :med AttractionenK
Lyset, Ilden, Antændelsen, Propagationen, og[tilsidst, hvorledes man ved
flere Maskiner kunde forstærke Ildens Force) lode sig samtlig, Alle paa
eeugang, electrisere, og fandt Behag i at see, hvorledes liden med en
næsten insupportable force gik ud af den yderste Spidse af Hs. Maje
stæts Kaarde, Hendes Majestæts og det Kongl. Herskabs Klæder og Ju
veler. Tvende Aftener derefter blev fra Kl. 5—7 andre Experimenter i
samme gout præsenterede, fornemmelig hvorledes Electriciteten agerer
differemment paa Couleurer, persisterer in vacuo, ^hvorledes man ved
at slaae en Kage kan præsentere Planeternes Bevægelse om Solen, som
og ved at slaae en Jernstang kan gjøre den magnetisk, og ved Slaget,
efter eget Behag, forandre Polerne. Tilsidst indlod Hs. Majestæt sig
selv i en philosophisk discours med Lector Matheseos ved Sø-Etaten
Herr Hee, om Aarsagen til disse forunderlige Phænomena. Referenten,
der rimeligviis er Hee selv — tilføier: »Hs. Kongl. Majestæt viste ei
alene, værende denne discours, Prøver paa sit ugemene Talent og store
Behag for Videnskaber, men lod endog et offentligt Beviis derpaa see i
at regalere bemeldte Lector Math. med en Present af 200 Rdlr. ved at
formere hans Gage med 200 Rdlr. aarlig og desuden give til Experimenters videre Drift. 100 Rdlr. aarlig.«
Dronningens Hoffrøken Carlowitz (omtalt i hendes ovenfor nævnte Te
stamente) blev efter Kammerfrøken Beulwitz’s Giftermaal 1743 med
Overhofmarskal Reitzenstein (jvfr. Dagbogen under ’/s 1743) Kammer
frøken hos Samme.
*) Comtesse Marie Antoinette Ahlefeldt, Hoffrøken hos Dronningen.
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Jagd; Es wurden 4 Füchße geschoßen, zwey Schoß derHertzog
von Wurtemberg, und Geheimterath Berkentin die andere 2
St$.; Ein Fuchß wurd durch die Hunde gegriffen; Sonsten
waren die andere Schützen: der Printz Friderich von Bevern,
der GeheimteRath Holst, Oberhofmeister von Plessen, der
Hofmeister Linstow, der Ober Marchall, der Ober-Cammer
Juncker und der Ober-Cämmerer Moltke; Es wurden zu Mittag
Kalte Küche in des Oberförster Lesbergs1) Hauße gespeißet.
d. 18. Decembr., Freytag, war eine Taffell zu Mittag von
16 Persohnen, weil es der Cron Princesse Königl. Hoh. Gebuhrts Tag war; den abend war Hermitage(?).
d. 20. Decbr., Sontag, wurde die Trauer angelegt für
die Princess von Cassell-), des Statthalters Printz Wilhelm dero
Tochter nur auf 14 Tage.
d. 21. Decbr., Montag, heute Nachmittag gaben beyderseits
Maytt. Maytt. eine visite an Princesse Charlotte Königl. Hoheit.
d. 23. Decembr., Mittwochen, hörten Ihro Maytt. der
König auf Phitsane (sic) zu Trincken.
d. 24. Decembr., Donnerstag, heute nachmittag Fuhren
beyderseits Maytt. Maytt. der König und die Königin nach
Charlottenburg Ihro Königl. Hoh. Hoh. der Cron Printz und
die Cron Princesse zu besuchen.

Jorgen Lesberg, Overforster.
2) Marie Amalie, fodt 1721. dod 10 u 1744.
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Om stedet hvor Erik Rmune blev dræbt.
Af A. D. Jørgensen.

Mine bemærkninger om »stedet hvor kong Erik blev
dræbt« i disse samlingers (anden række) første bind (s. 378 fl.)
blev allerede kort efter (2. bind s. 228 fl.) gjorte til gen
stand for en kritik af hr. Joh. Steenstrup i »nogle
bemærkninger om tingdage«. Når jeg dengang ikke troede at
burde imødegå disse indvendinger var det dels fordi jeg håbede
at komme tilbage både til spørgsmålet om middelalderens
»retsferier» og det om stedet for kong Eriks drab i en større
sammenhæng, dels fordi de forekom mig at være så svage og
at røbe en så stor mangel på kendskab til middelalderens
samfundsforhold i det hele, at det neppe kunde være ønskeligt
at underkaste dem en sammenhængende kritik, så meget mere
som de så vidt mig bekendt var forfatterens første forsøg i
literaturen; med hensyn til hovedspørgsmålet måtte jeg des
uden antage, at hr. overlærer Kinch, hvis fremstilling af
»Snapsthing, Drikkething osv.« (Jydske samlinger I 66) nær
mest dannede udgangspunktet for den selvstændige del af
afhandlingen, vilde føle sig opfordret til at tage til genmæle
mod den. Da dette nu imidlertid ikke er sket, men hr. K.
tvertimod har rettet sin kritik mod mine ovenomtalte bemærk
ninger, og da hr. St. siden den tid er fremtrådt som forfatter
til en stor og sammenhængende skildring af den danske
middelalders samfundsforhold med fordring på at grundlægge
en væsenlig ny, på et bredere kildestudium hvilende opfattelse
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af dem, så må jeg ansé det for ønskeligt alt nu at genoptage
spørgsmålet om, hvor kong Erik faldt, for ved samme lejlighed
at komme ind på de andre spørgsmål, der nu er satte i for
bindelse med det.
Hr. Kinch bringer sagen ind under forskellige almindelige
betragtninger, der formentlig skulde give hans opfattelse, at
drabet fandt sted i byen Ribe, en større sandsynlighed; i den
henseende kan jeg ikke følge ham, da striden drejer sig om
en enkelt rent udvortes kendsgerning, som vi har udtrykkelige
vidnesbyrd om i de historiske kilder; det bliver altså disse
udsagn vi må prøve, er de ikke tilstrækkelige til at skaffe
vished, så er spørgsmålet efter min mening ørkesløst, da tingen
i sig selv er ligegyldig og kun har den indirekte betydning,
som enhver bestemt afgørelse af videnskabelige tvivlsmål
kan få.
Der haves som bekendt tre forskellige efterretninger om
kong Eriks drab, nemlig den aldeles samtidige Roskildekrønike
(Ser. r. D. 1 385), Sven Ågesen, der skrev en 50 år senere
(Smst. p. 61), og Saxe, hvis værk atter var en snes år yngre
(ed. Müller p. 665); af disse tre er selvfølgelig den første den
vigtigste. Roskildekrøniken fortæller da, at kong E. blev dræbt:
veniens ad qvoddam placitum juxta Ripam — og at det
næste kongevalg skete: eo mortuo et Ripis sepulto. Kan
dette forstås anderledes, end at han kom til et thing i nær
heden af Ribe, blev dræbt og dernæst begraven i Ribe? Hr.
K. siger, at apud »hos den tids latinister« ofte bruges for at
betegne stedet hvor noget er eller sker, og han formoder at
det samme kunde ske med juxta. Hertil må dog bemærkes, at
apud alt i klassisk latin svarer til vort hos, ved, og bruges om
trent som »in« (»apud exercitum est«, »apud provinciam Syriam«
o. 1.), medens juxta sikkert overalt betyder udenfor, ved siden
af. Selve vor forfatter bruger gentagne gange apud for at be
tegne byen hvor noget finder sted, ligesom han simpelthen
sætter navnet uden præposition (Sleswie, Slagløse osv. apud
Moguntium, Arhus, Ripam), men juxta forekommer ikke i
denne betydning, og sålænge det ikke er eftervist her eller
hos nærliggende forfattere kan det ikke forstås anderledes end
som »udenfor«.
Hr. K. ansér Saxe for den pålideligste som han er den
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udførligste kilde; vi går derfor over til at betragte hans frem
stilling. K.’s oversættelse bringer intet nyt moment ind i
sagen, da jeg ikke har opfattet Saxes udtryk anderledes eller
lagt andet ind i dem, men jeg har refereret stedet i større
omfang og som jeg tror med rette. Saxes fortælling har
nemlig tre momenter, ikke blot to; der fortælles om Plogs
komme til Ribe, om en strid mellem bønder, der af kongen
blev henskudt til afgørelse på thinge, og om en klage som
på dette thing rejstes mod Plog (og gav den umiddelbare an
ledning til drabet).
Hvert af disse momenter er uafhængigt af de andre.
Plog kommer til kongen i Ribe for at få sin løn som hird
mand; derefter siger han, at kongen har givet ham håndsal
på at dræbe ham. Mærkeligt nok er dette bleven fortalt den
ene gang efter den anden uden at vække anstød og uden at
friste til en nærmere forklaring; Plogs ræsonnement er dog
mildest talt påfaldende. Ved at modtage måle trådte han jo
netop i personligt tjenesteforhold til kongen og et drab var
da ikke blot en forbrydelse ganske i almindelighed, men særlig
»drottensvig«, forræderi mod sin umiddelbare husbonde. Plog
skildres af Roskildekrøniken, der iøvrigt deler hans politiske
antipathi mod Erik, som en uhyggelig mand og et guds vredens
redskab (vir deformis — pro se nihil faciens —); det ligger
da måske nærmest at forklare Saxes beretning om Plogs senere
forargelige spot over sin udåd således: han havde lovet at
tjene kongen, ja endog fået løn derfor; men den bedste
tjeneste man kunde gøre den mand var at slå ham ihjel 1
Hvorom alting er, så er fortællingen om at Plog i Ribe tog
tjeneste hos kong Erik noget selvstændigt, der af Saxe tages
med for at karakterisere manden som en nidding. Men det
hører tillige til det følgende; thi fra det øjeblik af da Plog
havde taget måle var han optagen i kongens følge, medens
han hidtil vel havde været hirdmand, men uden at gøre tjeneste
om kongens person og derfor uden at tage måle1). At han
gjorde det, var selvfølgelig for at få lejlighed til drabet, at
l) De herhen hørende forhold har jeg nærmere behandlet i en egen af
handling, der er indleveret til oldskriltselsKabet.
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han forsvarede det med den uhyggelige spøg forudsætter,
at man særlig bebrejdede ham netop dette.
Og lejligheden frembød sig snart, ikke samme dag, måske
ikke engang samme uge, det står der intet om, — kong
Valdemars dødsfjender blandt hirdmændene søgte forgæves lej
lighed i måneder og år, —* men det traf sig, at der gaves
anledning til at holde thing; netop dengang kom nemlig bønder
til kongen for at bede ham om en voldgiftsdom, han derimod
henskød sagen til thinge. Hvad var det nu for et thing?
Saxe giver os en modsætning: Ericus rogatus componere —
og publica concio. Et der nu god mening i at tænke sig
denne modsætning som den mellem kongen alene og et hird
stævne? hvad skulde hirden? det kunde jo ikke være kongens
mening derved at give sagen større højtidelighed, eller at råd
føre sig med sin hird, vilde han sligt kunde han jo lade ved
kommende kalde; hirdmænd er ikke de rette dommere eller
vidner i sager mellem bønder. Det »offenlige thing« må nød
vendigvis være’ et thing, hvor de stridende parters ligemænd
er at træffe, hvor kongen altså kan få oplysning om sagens
sammenhæng fra andre sider, eller oplysning om tidligere til
fælde af den art osv., kort thing af bønder. Og det samme
stadfæstes af den tredje fortælling, der «lutter sig hertil: en
af almuen (plebs) kærer på Plog og dennes forklaring æskes;
thinget var altså ingenlunde indskrænket til den ene sag. Da
så kongen er dræbt, råber Plog: kongen slog jeg, slår I nu
hans svende (milites), hvorpå hirdmændene adsplittes af frygt;
bønderne var altså tilstede i stort overtal. Det er derfor
utænkeligt at der her skulde være tale om andet end et ganske
almindeligt thing, hvad enten det nu holdtes for et herred
eller et større område.
Hvor dette thing holdtes siger Saxe? intet om; fortællingen
knyttes for ham til Ribe, som det sted, hvor kongen havde
taget Plog i sold og senere var bleven begravet; men hvor
drabet udførtes vidste han ikke eller brød han sig ikke om at
meddele; det er ikke den eneste gang vi træffer dette bos ham.
Havde vi altså ikke andre kilder end de to nævnte, vilde vi kun
vide dette med sikkerhed, at kong Erik faldt på et offenligt
thing ved, i nærheden af (men ikke i) Ribe. Vi kommer nu
til den tredje kilde, Sven Ågesøn, der navngiver thingstedet
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som det på Urne, ved hærvejen på skellet af Lyngtoft og Ris
hered.
Man skulde antage, at dette vidnesbyrd af en forfatter,
hvis fader selv hørte med til landets mest fremragende mænd
på kong Eriks tid, ja endog stod ham personlig nær, måtte
ubetinget stå til troende, siden ingen anden kilde bruger et
eneste udtryk som strider derimod. Ikke desmindre søger hr.
K. ved flere indvendinger at svække dets betydning. Til disse vil
jeg nødig regne tvivlen om, hvorvidt Âge Kristjernsøn endnu stod
på kongens parti, da denne blev fældet nogle få år efter at de
havde kæmpet sammen mod Nils, thi jeg formår ikke at indse,
hvad en mands partistandpunkt har at gøre med hans viden om et
historisk faktum, der havde selvsamme interesse for venner og
fjender; spørgsmålet er, om han stod begivenhederne nær og
levede med i dem, og det er der jo ingen tvivl om; ved konge
valget kort efter fremtrådte den gamle høvding Kristjern selv på
thinge, hvor kongevalg holdtes, med barnet Valdemar for at
hævde dets ret for fremtiden. Nu er det jo vist nok, at
hverken Kristjern eller Âge er umiddelbart forfattere til den
krønike, vi her omtaler, men det er dog en sjælden beldig
hjemmel, vi i dette tilfælde har, og det vil ikke være uden far
lige konsekvenser for vor middelalders historie, hvis vi skulde
ansé os for berettigede til at vrage den.
Kinch anfører den fejltagelse, Sven gør sig skyldig i med
hensyn til Harald Kesjas dødssted som parallel, men den er
alt andet end heldig. Den samtidige Roskildekrønike nævner
nemlig kongsgården Skipping i Jylland, Sven Jelling, Saxe
endelig Skipetorp. Et Skipping findes nu slet ikke i Jylland,
men på Sælland, thi man kan dog ikke i alvor ville sige:
Skipetorp eller Skipping; forfatteren har simpelthen forvexlet
det rette sted, som iøvrigt var ham ubekendt, med et han
kendte, og netop det samme har Sven gjort, kun at krønikens
forfatter er gået efter lydligheden, Sven efter beliggenheden;
thi under disse forhold må vi vel antage at Skipetorp (Skærup)
er det rette. Men Ribe og Urnehoved kan dog vel ikke
sammenlignes hermed, ligesom et kongedrab på thinge vel
må antages at efterlade et besterntere minde end en præten
dents mord.
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Hvad endvidere den omstændighed angår, at kong Eriks
lig jordfæstedes i Ribe, da har vi alt af Roskildekrøniken set,
at dens forfatter anså det for en ting, der var værd særlig at
omtale; for ham var det altså ikke uden videre givet, at kongen
skulde begraves i det stifts hovedkirke, hvor han døde; der
imod vilde det snarest være påfaldende at omtale det, dersom
drabet var foregået i den selvsamme by.
Hvilke forhold der i det hele gjorde sig gældende ved
slige lejligheder er det nu umuligt for os at afgøre eller blot
komme på spor efter; det afhang jo ikke af den døde, hvor
han kom til at hvile, når han pludselig fandt sin bane etsted
i landet, endnu mindre afhang det dog vistnok af vedkommende
biskop, til en lid, da prælaternes magt var så ringe her i landet.
Sven Estridsøn døde som bekendt i Sudlorp ved Urnehoved,
men hans lig førtes til Roskilde.
Endelig kan her endnu bemærkes, at det ikke går an uden
videre at slå fast, at Plog var fra Ribeegnen, og at det selv
følgelig endnu mindre kan bruges^til at trække drabsscenen
over mod stiftstaden. Vi træffer ham igen en rum tid efter,
men da er det blandt Friserne i Mildeborg, hvor han kæmper
mod Eriks søn Sven; navnet Plog var endnu længe efter ikke
ualmindeligt netop på denne egn1). Hvad skulde der nu være
i vejen for at henføre ham hertil? eller til en hvilkensomhelst
anden egn?
Det forekommer mig at være så indlysende som den slags
ting overhovedet kan være det, at vi intet valg har med hensyn
til stedet hvor kong Erik blev dræbt. Den historiske videnskab
befatter sig ikke medA de muligheder, som ligger bagved et
hvert nok så fuldstændig afbjemlet faktum, men den viden
skabelige disciplin kræver tvertimod opgivelse af alle formod
ninger, ønsker, sandsynligheder og hvad det alt hedder, som
vil lægge sig i vejen for anerkendelsen af det bestemt over
leverede.
Vi kommer til hr. Steenstrups indvendinger mod et. andet
indicium, som jeg havde fremdraget for at udelukke den sidste
tvivl om sandheden af Sven Ågesøns efterretning. Kong Eriks
drab faldt på en lørdag (18. Septbr. 1137), og netop denne
Saxo p. 691. Sml. thingsvidnerne i Svavstedbogen.
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var i Jylland og på Fyn, som også i Skåne, landsthingsdag.
Hr. St. gjør opmærksom på, at dette ikke udelukker mulig
heden af at det kunde have fundet sted på heredsthing, da der
haves exempler på at også disse holdtes om lørdagen, hvad jeg
havde betvivlet. Men han går endnu videre, idet han søger
at godtgøre, at det ikke kan have været et sædvanligt thing,
siden d. 18. Septbr; faldt indenfor høsthelgen, da det i middel
alderen var forbudt at aflægge ed, hvorfor de regelmæssige
thing var stansede så længe. Dette sidste er et led i ud
viklingen af begrebet »retsferie«, som udgør hovedindholdet
af den nævnte afhandling. Vi skal søge at følge forfatteren i
denne mærkelige fremstilling.
»Thingene afholdtes, siger forfatteren, fra oldtiden af ikke
hele året igennem. Det ansås for en almindelig pligt at søge
thing, og skulde denne forpligtelse udstrække sig over hele
året, vilde al tid blive optaget af thingfærd. Der var derfor
indrettet retsferier, som knyttede sig foruden til så- og høst
tiden til de store gudefester, og efter kristendommens ind
førelse til kirkefesterne. Disse helg, der indtog endog mere
end halvdelen af året, vare fredstider og kaldtes f. ex. i de
gamle svenske love »Julafridher, Warfridher, Anfridher (høst
fred)« osv.1). Forbrydelser, begåede på disse tider, straffedes
særligt som overtrædelser af kirkens fred. Processer turde
derhos ikke linde sted. Ingen var forpligtet til at søge
thing; men thingstederne var på den anden side ikke lukkede
for forhandlinger. Undtagelsesvis kunde enkelte sager fore
tages i reisferierne og ed endog aflægges angående disse,
skønt der i helgene ellers ikke kunde sværges på bog. Lige
ledes kunde biskoppen tillade, at ed aflagdes i sager, når part
erne vare enige om at foretage disse på thinge.«
Hvad beviserne for denne skildring af thingforholdene i
hedenskabets tid angår, da går det forfatteren som det gik
Tordenskjold, da han kun havde én mand; der henvises til
Nordstrom og han siger uheldigvis netop det modsatte af hvad
hans navn her skal være hjemmel for. »Vidkommande ting
tiderne, står der på det anførte sted, så stodo dessa sannolikt
') Om de svenske loves fredstider se Nordstrom, sv. samhällsförlatningens
hist. Il 513 ir.
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under hedniska tiden i sammanhang med religions och offer
festerne, och låmpades sedermera nårmare efter jordbrukets
behof och christna kyrkans hogtider, då folket dock i mångd
skulle forsamlas«. Hertil føjes i en anmærkning henvisninger
til Snorre (Ynglingesaga k. 8. Olav Hellig k. 76) og følgende:
— och då under hednatiden råttskipningen i allmånhet stod i
forbindelse med religionskulten — boils val ock domsting, då
folket dessutom for religionsfesterne var samladt.« Nord
strøms ord er for detjørste en formodning, alt efter formen;
han tænker sig dernæst thing holdt samtidig med festerne,
og han tilskriver det endelig en s e n e r e udvikling, at man gjorde
kirkens fester til thingtider og iøvrigt rettede sig efter jord
bruget. Men hvad beviser det om retsferier i de hellige
tider?
Vi gør vistnok rettere i at holde os til kilderne, de fore
liggende love og aktstykker. St. undlader på ingen måde at
rådføre sig med dem, men de er fra en altfor sen tid eller
ensidig valgte. Der anføres som »hovedlovsted« en passus
af Eriks sællandske lov, som om den havde nogen somhelst
avtoritet udenfor sit bestemte område. Lad os hellere se os
om i noget større kredse for om muligt at få blik for hvad
det her drejer sig om.
Ordet »retsferie« er moderne og kan derfor let være vild
ledende; middelalderen kalder den tid, da der ikke må aflægges
ed for »helg«, »fred« (hellig tid, fredstid); brud herimod er
»helgbrud«. Der kan ingen tvivl være om, at det er kirken,
som bærer denne tanke frem, det viser sig ved en betragtning
af forholdenes udvikling overalt hvor vi kan følge den, at det
er gennem langvarig og hårdnakket modstand den endelig gør
sig gældende. Der kan da så lidt være tale om en arv fra
hedendommen, at det snarere er som modsætning til denne, at
kirken af al magt søger at hævde de hellige tiders fred. Tanken,
der som bekendt ligger til grund herfor er denne, at man
efter kristendommens lære aldrig burde gå i rette, aldrig sværge
og bære vidnesbyrd mod'hinanden, aldrig hævne sig selv; men
da nu dette ikke kan gennemføres, så opstilles dog den ford
ring, at det ikke sker paa de hellige tider, om søndagen, i
julen og påsken; før og efter får man så gøre hvad der ikke
kan være andet »for vore hjerters hårdheds skyld«.
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Kong Knud den store siger i sin såkaldte kirkelige lov (k. 17):
»vi forbyder gudsdomme og eder på helligdage og tamperdage og
i vårdagene og de rette fastedage, og fra advent til ottende
dagen efter tolvtedagen og fra septuagesima til 15 nætter efter
påske«. »Og i disse hellige tider være der fred og enighed
blandt alle kristne, så som det er ret, og alle sager skal hvile.
Og når nogen er den anden borgen skyldig eller bøder for
verdslige ting, så yde han det gerne, før eller efter«. »Vår
dagene« (lengten dagas) er ligesom den svenske »vårfred«
langefasten før påske , som talrige lovsteder viser (den latinske
text har dies quadragesimæ), og har intet med årstiden eller
pløjetiden at gøre, lovgiverens bestræbelser går kun ud på at
fjerne trætterne og hvad der minder om dem, aflæggelse af ed
og bøders udredelse, så langt fra de store højtider som muligt.
Det er overordenlig betegnende for hin tids hele tænkemåde,
når Æthelred, der all udsteder det samme lovbud på to steder,
den ene gang til gudsdomme og eder føjer bryllupper: også
ægteskabet var nemlig efter den ældre kirkes opfattelse mere
en tålt end en hellig institution; derfor måtte viede mænd af
holde sig fra det og de hellige tider forskånes?)
I Vestgøtelagens kirkebolk (yngre recension) hedder det
(k. 49): »den der sværger i advent og inden ottende dag efter
tolvte juledag, eller inden ni ugers faste eller i påske helg,
eller andre dage, da ed ej bør gå, bøde Irende 16 ørtug,
— og det kaldes ulovlig ed og ej menéd« (Schlyter, V. G. s.
97 f.). Her har vi da de selvsamme tider som i England;
hvorfor da ikke den samme begrundelse?
Jydske lov (2, 83) regner ligeledes julehelg fra advent til
ottende dag efter tolvte dag, men påskehelgen ender her med
påskeugen; derimod tages pinseugen med. Omtrent på samme
standpunkt står Frostethings loven (3, 20), idet den dog nøjes
med tre ugers fred før jul, 2 i julen, 7 i fasten og 1 i påske
og pinse; dertil føjer den gangdageugen.
Det er iøvrigt kun undtagelsesvis, at lovbøgerne kommer
ind på dette spørgsmål, de går især ud på at fastsætte hellig
dagenes antal m. h. t. helgbrud for arbejde, hvad der jo iøv
rigt står i nærmeste forbindelse med det foreliggende spørgsReinhold Schmid, Gesetze der Angels.

2. udg. s. 225. 231. 265.
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mål efter sin oprindelse. Her ses det da endnu tydeligere,
hvor forskelligt det stillede sig i de forskellige egne, hvorledes
helligdagenes antal var forskelligt for hvert lovområde, ligesom
også hellighedens grad varierede i det uendelige. At dette
måtte blive tilfældet lå allerede deri, at helligdagene stod i
forhold til helgnerne og at deres højtideligholdelse ofte vår
følgen af særlige løfter, som de tildels er os historisk bekjendte.
Endog i henseende til helligdagenes længde herskede der den
største vilkårlighed. Medens Vestgøterne nøjedes med at holde
helg fra morgen til aften, regnede man i Jylland (og Opland
ene) efter solemærker, fra aften til aften, i Skåne og Sælland
fra (foregående) middag, »da halvhelg er«, til aften, i Norge
og på Island endog fra (foregående) non til (følgende) otte;
den hellige tid varierer altså fra ét halvt til tre halve døgn.1)
Det lå i sagens natur at kirken søgte så meget som mu
ligt at udvide helgens udstrækning, både egennytte og ædlere
grunde talte derfor: »hflgbrud« var en vigtig indtægtskilde for
bispen, og de motiver, som fra først af havde talt for at ind
skrænke fejdernes og rettergangens omfang, var bestandig til
stede, sålænge disse brud på den kristelige broderkærlighed
endnu fandtes. Det er da også bekendt nok, at den såkaldte
«gudsfred« (treuga dei) fandt varme forkæmpere, især efter
korstogenes tid, og det ikke blot blandt kirkens mænd; det
var de første alvorlige forsøg på at komme ud af næverettens
sørgelige tilstande.
Det kan således ikke undre os, at vi i flere af vore nord
iske lovbøger træffer bestemmelser om en udvidet anvendelse
af begrebet helg, og da først og fremst en høsthelg. Vi finder
den allerede i Absalons sællandske kirkeret: høsthelg fra sankte
Olavs dag (29. Juli) og til anden dag efter Mikkels messe (29.
Sept.); derefter ligeledes i Eskils skånske kirkeret og Anders
Sunesøns skånske lov (k. 99: pax ecclesiastica; — in quibus
quoque temporibus licet super aliis causis cuncta silere debeant juramenta —).
Ved kong Magnus’s norske landslov, der i sin helhed be
tegner et så fremskredet standpunkt i lovgivningen, at Dan*) Vest G. 1. k. b. 50. J. 1. 2, 83.
1. 16. osv. Grågås k. r. 9.

Upl. 1. 22. Sk. og S. kirkelove. Gul.

334
mark kan siges ikke at have nået det i middelalderen, fast
sattes der visse tider, i hvilke ingen måtte stævne nogen for
logmanden, nemlig fra fruedag i våren (25. Marts) eller mindst
14 dage før påske, lil Halvards messe (15. Maj), fra Seljemannemesse (8. Juli) til Korsmesse i høsten (14. Sept.), samt i
juletiden og så nær jul, at den stævnede ikke efter tre dages
ophold hos logmanden i førevejr kunde nå hjem før højtiden.
Nu er det oprindelige udgangspunkt næsten helt tabt af syne,
men det må tillige huskes at der ikke er lale om andet end
at undlade stævning til logmand, der er ikke udtalt noget om
thingforhandlingernes suspension, forbud mod ed eller lignende.
Det manglede ikke på forsøg på at indføre ogsaa høst
helgen i de danske lande vest for Beltet, ligesom tienden, der
vedtoges i de samme kirkelove i Skåne og Sælland søgtes ind
ført i Jylland og på Fyn, uden at det dog i det hele lykkedes
før længe efter. Med hensyn til høsthelgen er vi så heldige
at have et udtrykkeligt vidnesbyrd om «t sådant mislykket for
søg på Fyn; kong Valdemar skriver nemlig i sit åbne brev
af året 1228: da der bar været stor og langvarig strid mellem
Fynboerne og deres biskop om bispenævningernes ret, der
kaldes helgbrud, så har han lagt sig imellem for at skaffe enig
hed tilveje, og vil da afgøre det således, at bispen skal give
afkald på den helg, som kaldes høsthelg (episcopus deponet
illud hælghæbrot quod autumnale dicitur1). Her er der selv
følgelig ikke tale om at indføre noget nyt og afskaffe hvad der
havde tidens hævd, kongen træder kun til for at få ende på
en strid og hans afgørelse går ud på at skaffe begge parter
ret; der ligger da uden al tvivl i hans dom en anerkendelse
af at i det punkt havde Fynboerne ret til modstand, det var
en indtægt, som ikke tilkom biskoppen, høsttiden var ingen
helg. Stenstrup har opfattet dette brev anderledes; han siger,
at høsthelgen blev »afskaffet« for Fyens vedkommende, — »men
derfor nedlægges ikke retsfenen; den har bestået før kristen
dommen kom i landet og den var alt for begrundet i nødven
digheden af at have »fridher i socnum« i den travle høsttid
til at den skulde være nedlagt med helgen« (s. 11).
Lad os da se, om det i virkeligheden var så; lad os tage
Gehejmearkivets årsberetninger V. 9.
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en lille let tilgængelig samling af aktstykker fra middelalderen
og undersøge, om der i Jylland har været »retsferie« i den af
de østdanske love fastsatte tid; thi forf. vil indrømme, at der
intet er vundet ved hans datoer fra det 16. århundrede. Vi
finder en sådan lille samling som tillæg til H. Matzens frem
stilling af den danske panterets historie og her er vi da også
så heldige at finde mere end nok af det attråede materiale.
Høstheigen skulde gå fra 29. Juli til 30. Sept., men ikke
desmindre er thingsvidnet nr. 10 udstedt på Viborg Jandsthing
d.9. August 1343 og nr. 11 på Hinsted heredsthing d. 4. Sept.
s. år. Efter nr. 44 har Otto Nilssen på Lisbjerg heredsthing
»ladet tilbyde fulde penninge efter de breves lydelse som desse
forn. gods vare udsatte med to thing før st. Mikkelsdag og et
thing efter, og da vilde Jon Jensen ej annamme sine penninge,
da fandt kongens foged og heredsmænd penningen ind i fjerd
ings kirken at ligge år og dag«; — altså fuldkommen lovlig
rettergang.
Ikke mindre finder vi regelmæssige thingmøder i de kir
kelige helgtider. Nr. 16 er et thingsvidne, udstedt på Viborg
landsthing lørdagen efter askeonsdag; nr. 48—50 viser os, at
der har været holdt hereds- og landsthing på Langeland
selve askeonsdag, den følgende onsdag og atter 3 ugers dagen
efter; efter nr. 51 holdtes der Fynbo landsthing d. 12. Dec.
1478, altså midt i advent.1)
Men det samme kan eftervises for Sællands og Skånes
vedkommende; 5. Febr. 1421, der er selve askeonsdag, udste
des der thingsvidner på Sællands landsthing (nr. 37. 38) og af nr.
43 ses, at der i Skåne har været holdt regelmæssigt landsthing
hver lørdag fra d. 11. Aug. til 1. Sept. 1459, thi på den sidst
nævnte dag fik Jens Pedersen klerk thingsvidne på, at han
d. 11. Aug. på landsthinget havde præsteret heredsvidne på

x) Ar Dueholms diplomatarium (udg. af O. Nielsen) kan hertil føjes: nr.
55, thingsvidne af Nør herred pA Mors, tirsdagen før palmesøndag 1418;
nr. 66, »thingdagen« efter askeonsdag 1421; nr. 122, vidne af Rødding
heredsthing d. 26. Aug. 1458; nr. 172, af Nør herred, d. 14. Sept. 1389.
— I selve Jydske lov har det fuld hjemmel; 2, 83 regnes julehelg til
ottende dag efter tolvte dag, og dog siges 2, 51. 54, at nævning
skal udtages første thingdag efter tolvte dag.
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at have stævnet visse bønder til 4 samfaste heredsthing«, —
og dette gentoges 4 lørdage i træk.
Ingensteds i disse aktstykker antydes det, at der her sker
noget usædvanligt, de har nøjagtig samme form som alle andre
om samme forhold. Men heraf fremgår da, at hvilke bestem
melser der end har været gældende om edsaflæggelse o. 1., så
har thingmøderne gået deres regelmæssige gang gennem helg
ene, på de sædvanlige dage og under de sædvanlige former.
For høsthelgens vedkommende kan vi gå endnu videre,
der haves udtrykkelig lovhjemmel for, at et tbing indenfor
denne tid kunde have en ganske særlig betydning, netop en
sådan som forudsætter stærk tilstrømning af folk. I Erik Men
veds forordning af 13. Marts 1304 bestemmes nemlig, at årets
nye mønt ikke må lyses før på det nærmeste thing før Mik
kelsdag i hvert »land«. Dernæst siges, at ingen må bruge
den gamle mønt fra denne dag af indtil vor frue dag i (næste)
høst, d. 15. Aug. Meningen hermed er selvfølgelig ikke, at
den gamle mønt atter skal sættes i cirkulation efter denne
dag; lovens ord er kun et uheldigt negativt udtryk for den
tanke, at den nye mønt skal være den ene gængse fra tillys
ningen indtil næste års fruedag. I mellemtiden fra denne til
sidste landsthing før Mikkelsdag må det da være tilladt at for
syne sig med ny mønt og tildels lade den cirkulere frit ved
siden af den forrige, indtil denne ved at tillyses bliver ene
berettiget. Men dette forudsætter jo ikke blot jævnlige lands
thing indtil henimod Mikkelsdag, som vi har lært dem at kende
af ovenanførte aktstykker, men også at de søgtes af folk i
stort antal, siden en så vigtig forholdsregel, som ny mønts
avtorisation, kunde henvises til et af dem.
Men hvor bliver så det »halve år« retsferier af? Og hvad
skulde der være til hinder for at bruge den omstændighed, at
Erik Emune faldt på thinge lørdagen den 18.' September,
til dermed at styrke efterretningen om, at det var Urne
hoved landsthing, der holdtes på denne ugedag?3) Al mulig

’) Gehejm. ark. årsb. V. 42. Bestemmelsen er iøvrigt ældre, men findes
ikke tidligere fremsat så udførligt.
s) St. fremsætter også den formening, at dette landsthing væsenlig havde
en politisk karakter; der er intet somhelst i vore kilder, som tyder

337
sandsynlighed, for ikke at sige fuld vished, taler jo for, at der
holdtes landsthing dér på stedet netop den dag, da kong Erik
faldt, og det et aldeles normalt thing, netop et sådant, som
fortællingen om hans drab forudsætter.

derpå, del kaldes et landsthing som de andre og hvad skulde der være
til hinder for at Sønderjyderne havde et sådant ligesom Fynboer, Lålikker og Langlændere? Kong Kristoffer siger i sin lov om drotten
svig, at den der sigtes »sønden å* skal rense sig sammesteds, den der
sigtes »norden å* ligeså; det tyder direkte på to landsthing i Jylland.

Danske Samlinger* 2den Rakke. IV.
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Om S. T. Ulrich Petersen og hans efterladte Nanuseripter
om Byen, Bispedømmet og Fyrstendømmet Slesvig.
Meddelt af C. C. Lorenzen.

I.
Opmærksomheden er adskillige Gange bleven henledt paa

Historikeren S. T. Ulrich Petersen og hans efter
ladte Manuscripter, saaledes af Outzen i »Alterthumer
Schleswigs und des Dannewerks«, Falck i »Staatsbürgerlich.
Magazin« og senest navnlig af Allen i »Sprog og Nationalitet
i Slesvig«, af Thorsen i Fortalen til det interessante Værk
om »de med jydske Lov beslægtede gamle slesvigske Stadsretter«. Men da det af de af disse og flere ældre Forfattere
gjorte Bemærkninger fremgaaer, at man hidindtil har staaet i
den Formening, dels at Ulrich Petersen kun særligt har beskjæftiget sig med et Værk om Byen Slesvigs Historie, der skal
have havt 130 Capitler, men hvoraf formentlig kun de 128
Capitler endnu haves tilbage, dels at alt, i ethvert Tilfælde
alt af nogen Vigtighed, hvad Ulr. Petersen har efterladt sig af
Manuscripter skulde findes i Geheime-Arkivet i Kjøbenhavn,
saa har Forfatteren af disse Linier troet at skylde baade Vi
denskaben og særlig den utrættelige Samler og flittige, omend
langtfra altid kritiske Historiker, at drage frem, hvad han ved
sine Undersøgelser af Arkiv-Documenter m. m. er kommen til
Kundskab om i saa Henseende. Ikke alene haves nemlig
endnu det 129. og 130. Capitel af forhen nævnte Værk
helt og holdent i Raadstue-Arkivet i Slesvig, nemlig
i Folianten Nr. 34, der begynder med Overskriften »Der
Schlesewigschen Chronick drittes Buch von dem Sleystrohm
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und andern an und umb Schlesewig angrentzenden Merkwür
digkeiten«, — hvorpaa saa følger den særlige Overskrift: cap.
129 »von dem Sleystrohm und dessen Bezirck«, og senere:
caput CXXX »von der Fischerey in der Sley, ihrer Freiheit
(Gerechtigkeit) und dabei allerhand vorfallende Streitigkeit«,
— men i samme Foliant, hvis anden Del indeholder en Mængde
Afskrifter af ældre Documenter, er der i tredie Del indeholdt
en temmelig vidtløftig Historie af Bispedømmet Slesvig,
og i Arkivets Nr. 6 og 7 (i eet Bind) med Titel »Collectanea
für vaterländische Geschichte«, en ligesaa omfangsrig Histo
rie af Fyrstendømmet Slesvig, alt skrevet med Ulrich
Petersens egen tydelige og let kjendelige Haandskrift.
Det turde derfor sikkert ikke være uden Interesse og
Gavn paa Ny at stifte lidt nøiere Bekjendtskab med Ulrich
Petersen og hans efterladte Manuscripter, om ikke for andet,
saa for at en eller anden Special-Historiker kan vide, hvad
Ulrich Petersen har skrevet og hvor det er at finde: det er
denne Opgave Forfatteren af denne lille Afhandling bar stillet
sig; han ønsker saaledes at supplere, hvad navnlig Falck
i Staatsbürg. Magazin og Thorsen i oven for omtalte Værk
allerede have meddelt.

II.
Ulrich Petersen — hvis fulde Navn begyndte med S. T.
(Sophus Theodor?) — blev (ifølge Meddelelsen om ham i X.
Bd. af Staatsb. Magazin) født i Slesvig By i Aaret 1656. Hans
Fader, der var en anset Kjøbmand og tillige Raadsherre, an
vendte alt paa at give Sønnen en god Opdragelse og Uddan
nelse. Om hans Ungdomsaar og hans literaire Dannelse vides
kun, at han helligede sig til Retsvidenskaben, men at hans
Tilbøielighed særlig var rettet paa fjendskabet til fremmede
Lande. Dette gjælder dog kun om Tiden fra hans 18. Aar til
Aarhundredets Slutning, hvorimod han helligede de sidste 30
Aar af sit Liv til Undersøgelser af Fædrelandets, særlig Slesvigs
Forhold. — I sit attende Aar forlod han sin fædrene By og
tilbragte fire Aar i Braunschweig, Weissenfels, Jena, Altdor»
og Landene der. Fra 1678—1681 var han i Augsburg, Regens
burg, ved Rhinen, i Paris, Caen, Bourges, Marseille og Avignon.
1 Aaret 1681 gik han til Italien, besøgte Universitetet i Siena
22*
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og opholdt sig nogen Tid i Rom, Florents, Neapel, Bologna,
Venedig og Mailand. Derfra vendte han gjennem Frankrig
tilbage til sit Hjem, som han atter forlod 1684, da han for at
fortsætte sine videnskabelige Forskninger reiste til Holland og
derfra til England. Her opholdt han sig, da Jakob den Anden
kronedes og Hertugen af Monmouth henrettedes for Højfor
ræderi. Fra England tog han til Frankrig, hvor han opholdt
sig i to Aar, og derfra hjem, hvor han tilbragte sin første Tid
med Udarbejdelsen af sin Dagbog og Optegnelser af, hvad han
havde set og lært. At dette har været ikke lidet, kan man
tænke sig, og det maa derfor beklages, at der i hans rige
Manuscriplsamling, naar undtages enkelte Documenter, der
rimeligvis ere optegnede i udenlandske Arkiver, saa godt som
slet ikke findes Spor af disse Optegnelser fra hans Reiser
sydpaa eller af de paa samme indvundne Erfaringer. Da disse
Arbeider havde fængslet ham et Par Aar til Hjemmet, fik han
atter Lyst til at reise og drog nu til Norden, som han ønskede
at kjende. 1689 tiltraadte han sin Reise gjennem Danmark,
Sverrig, Liefland, Kurland, Polen og Preusen, hvorfra han 1695
vendte tilbage til Hjemmet, for ikke at forlade det oftere.
Det synes nu, som om han i Aarene fra 1695—1705 har
villet forsøge paa at skabe sig en Livsstilling som praktisk
Jurist; men han førte kun faa Sager — nogle faa Aktstykker
findes endnu —: Lysten til literaire Sysler, særlig Slesvig —
Danmarks Forhold vedrørende, lod ham lægge Jurisprudencen
til Side, — hvorfor han heller aldrig søgte Embede, men til
bragte Resten af sitlLiv i Stilhed, beskjæftiget med sine hi
storiske Undersøgelser og Arbeider. Han døde ugift i en
Alder af 79 Aar, d. 6. April 1735, træt af at leve, hvilket
fremgaaer af følgende Distichon, som han skrev til en Ven:
Mox venere dies, ejus mox hora parata est,
Qua laetus diceti: pessime munde vale.

Han boede lige til sin Død i Langenstrasse, i Nærheden af
det Sted, hvor »Kongeborgen« menes at have staaet.
Var Ulrich Petersens offentlige Virksomhed saaledes
end kun ringe og bar den ikke synderlig Vidnesbyrd om hans
rige Evner og utrættelige Flid, saa har hans Studereværelse
gjort det saa meget mere, idet han har efterladt sig ikke færre
end 18FolianterManuscript, dels fuldstændigt udarbejdet,
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dels som Materialesamling. Uden her at ville indlade os paa
selve Indholdet af disse Folianter — dertil ville vi søge Ledig
hed nedenfor — skulle vi kun bemærke, at Ulrich Petersen,
hvor utrættelig han end var i at samle, sammenligne, udarbeide
osv., dog ikke har kunnet magte sit Stof, saa vi maa godkjende Thorsens Dom om ham, at »han ikke besad Evne til
at undersøge og behandle den ældste og den ældre Tids Hi
storie.«
Ulrich Petersen tog alt med, hvad han under sine
mangfoldige Undersøgelser og sin flittige Samlen stødte paa,
uden i de fleste Tilfælde at underkaste det nogen Kritik, saa
at urigtige, forældede, naive Anskuelser bleve staaende urørte,
ja optagne som det synes med et vist Velbehag. — En Ting
lægger man fremdeles strax Mærke til hos Ulrich Petersen,
nemlig et vist ironisk Lune, der ikke sjeldent gaar over til
Satire. Dette ses ikke alene af følgende Udtryk i hans ret
interessante Brev til en vis Student Becker, hvem han synes
at have protegeret: »Monsieur. Weil Ich aus seinem Letzten
wom 4 dieses ersehe, das ihm meine Antwort auf den aber—
aber—abermahl verlangten Wechsel alzulange falt, so muss
ich ihm zum guten Bescheide mittheilen, dass mir das Geld
hinwiederum, sehr kurz—kurz—kurz—knap falt .... Der hei
lige Mann Oportet und seine Schwester Sancta penuria, recommandiren ihm das disce parsimoniam. Und was sollen Fecht
boden und Sprachmeister? Das jus studiret und ein Feder
fechter geworden, ernähret seinen Mann besser als quart und
quint stossen; für die französische Sprache kann er die Dänische,
und Rechnen und Buchhalten dabei lernen, dass ist ihm in
dem hiesigen Lande viel nützlicher als ein Mundvoll zu Rade
gebrochenes Französisch .... Medium tenuere beati, der Mittel
weg ist der Sicherste, sonsten verarbeiten wir es zu frühe auf.
Fleissig studiret, Weitläufigkeiten evitiret, und das Ende wohl
bedacht, hat die beste Rechnung gemacht
men skinner
igjennem paa mange Steder i Manuscriptsamlingen og vil leilighedsvis senere hen blive berørt. — Men hvad der især gjør,
at Ulr. Petersen maa skattes af enhver Dansk, er ikke
blot de værdifulde Oplysninger han giver os om det danske
Sprogs Omraade i Sønderjylland paa hans Tid, men det fremgaaer af alt, hvad han har skrevet, at han var en loyal
Slesviger, der under sine Forskninger gav Sand-
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heden Æren og kom til den Overbevisning, at Sles
vig var en integrerende Del af det danske Rige; thi
synes det end, som om han undertiden viser en særlig Vene
ration imod det gottorpske Fyrstehus, saa vil man ved nærmere
Eftertanke finde, at dette i Grunden er mere Skin end Virke
lighed. Naar han f. Ex. taler om »Derer durchlauchtigsten
Herren Herzogen von Holstein-Gottorp Haupt- und Residencestadt Sleswig«, eller naar han gjør Forsøg i Digtekunsten til
Ære for det »glorværdige, høifyrstelige Slot Gottorp« m. m.,
da er det aabenbart kun Hertugernes Rang, Titel og Stilling,
der atter kastede sin Giands over Forfatterens Fødeby, og det
nærliggende stolte Slot, som Ulr. Petersen har for Øie, men
ikke saa meget selve Personerne. Men selv om han saae op
til Gottorperne med en Slags Respect, hvad vilde saa deri ligge
andet end hin Tids spage Optræden lige overfor de Store og
Magthaverne? løvrigt naaer hans Historie af Fyrstendømmet
ikke stort længere end til Aar 1700, og det synes næsten som
om Forfatteren med indre Modstræben har beskjæftiget sig
med Datidens politiske Stridigheder: de sidste Hertuger maa
nøies med faa Linier, og ingensteds er deres Færd fremhævet
som rosværdig. Hertil maa endnu bemærkes, at meget af det,
Ulr. Petersen anfører, ikke ere hans egne Ord, men tagne fra
andre. Naar det f. Ex. hedder om Hertug Frederik 111., der
som bekjendt spillede en forræderisk Rolle lige overfor Dan
mark: »Ewig hat mans zu dancken Herzog Friederichen, dass er
dem Hochf. Hause Gottorff die Souverainitet fiber das Herzogthumb Schlesswig erhalten ....«, da ere disse Ord ikke Ulr.
Petersens, men A. Olearii, af hvis Chronicon de ere tagne.
Ligeledes hidrører den Panegyrik, der holdes over samme
Hertug, heller ikke fra U. P., men fra Winkelmanns Oldenb.
Chron.
Hvad Sprogforholdene angaaer, da er det aabenbart, at
Ulr. Petersen først lidt efter lidt, eftersom han trængte ind
i sine Kilder og undersøgte Forholdene paa nært Hold, kom
til Klarhed og en sikker Overbevisning. Derfor er der til
syneladende Modsigelse imellem enkelte Udsagn i Kladden og
i selve det færdige Værk. Saaledes siger han i en Anmærk
ning, efter at have omtalt Stridighederne imellem de holstenske
Grever under Erik af Pommern: »Weil das Schlesswigsche
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Stadtrecht niemahls in dänischer Sprache geschrieben oder
gedrucket worden, kan man schliessen, dass auch die dänische
spräche alda niemahls in gebrauch gewesen«, — medens det
i det langt senere skrevne 86. Cap. af Byen Slesvigs Beskrivelse
hedder: »die dritte allhie sehr übliche Sprache ist die Angel
dänische Sprache, welcher sich die Bürger in dem Norderquar
tier dieser Stadt, als am Pferdemarckt und in der Michaelis
gassen, wie auch das Gesinde mit den Leuten aus Angeln zu
Kauffschlagen vielfältig bedienen. Massen die Dänische Sprache
in diesem Herzogthumb gleich anfänget binnen dem grossen
Wall Dannewerck«. Og naar Forfatteren i det 10de Cap.,
hvor der handles om Byens Befæstning og der ved Aar 1291
tales om Frisæwirki, Angelbowirki og Saldergater, siger: »Was
aber Saldergater eigentlich bedeuten möge, stellen wir der
dänischen Sprache anheimb«, da synes deri at ligge, at U. P.
antog det danske Sprog for at have været Folkesprog i Byen
Slesvig i den tidligere Middelalder.
Men den Mand, der siger, at Borgerne i Slesvig By vare
Blendinge og Stertdänen, at det danske Sprog taltes i den
nordre Del af selve Byen og som eneste Folkesprog lige indtil
Byens Porte i Begyndelsen af det attende Aarhundrede, at
Byens gamle Gadenavne bør søge deres Oprindelse i det danske
Sprog, at de tydsktalende slesvigske Studenter gjorde vel i at
lære Dansk, at det var de tydske Præsiers, Fogeders og Læ
reres Skyld, at det danske Sprog i Angel tabte i Renhed, og
at Slesvig hørte til Danmark som en uadskillelig Del af dette
Rige, — kan vel neppe faae noget andet Eftermæle, end at
han var en loyal Mand, der saae det, som vi først for Alvor
i vort Aarhundrede have faaet Øie paa: at Sønderjylland i
Sprog, Skikke, Sæder, kort sagt i sin Nationalitet, som efter
Lov og Ret, er et dansk Land.
III.

Ulrich Petersen døde som forhen bemærket 1735. Efter
hans Død tilfaldt hans Efterladenskaber, deriblandt hans rige
Manuscriptsamling, hans Broderdatter, der var gift med Etatsraad, Rektor Hojer i Slesvig. Denne Mand, der selv gjerne
syslede med literaire Arbeider, og som rimeligvis med Interesse
har fulgt sin nære Slægtning under Samlingernes Fremadskriden,
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gav to Gange, 1743 og 1744, i Slesvigs Skoleprogram et Ud
tog af Ulr. Petersens Arbeide og bebudede, at hele Værket
(o: nærmest Byen Slesvigs Beskrivelse) snart vilde udkomme i
Trykken. Dette skete imidlertid ikke; Rektor Hojer døde 1752
uden saavidt vides andetsteds eller paa anden Maade at have
kunnet indfri sit Løfte. Ogsaa andre Mænd, der samtidigt
levede i Slesvig, gjorde Forsøg i samme Retning. Saaledes
har Westphalen i Monum. ined. tom. III, 326—30 efterladt
os en »Sciagraphia« over Ulr. Petersens Arbeide. Herom be
mærker Prof. Thorsen, at denne Sciagraphia, hvad Inddelingen
angaaer, ikke allevegne stemmer med Hovedværket, som det
haves i Geheime-Arkivet, — en Bemærkning, der vel i og for
sig er rigtig, men som viser, at Thorsen ikke har kjendt U.
Petersens øvrige Manuscripter i Geheime-Arkivet; thi han vilde
da have vidst, at Ulr. Petersen har omarbeidet sit Værk flere
Gange, saa vi have en dobbelt, ja en tredobbelt Bearbeidelse
af næsten de fleste Capitler, ikke sjeldent med en forskjellig
Capitel-Inddeling eller rettere sagt med en forskjellig Fordeling
af Indholdet. I Volumen X findes f. Ex. det 58. Cap. med
Overskrift: »Von den Sprachen hiesigen Ortes«, medens samme
Gjenstand i Volumen IX er afhandlet i Cap. 65 og i selve
Hovedværket i Cap. 861). Ligeledes har I. Fr. Noodt i sine
Beiträge II. Bd. udgivet et Aftryk af et enkelt Æmne af Ulr.
Petersens Beskrivelse (— om Dannevirke —); men en paatænkt
Fortsættelse udeblev. — Disse Forsøg paa at lade Ulr. Peter
sens Arbeider komme Samtiden og Efterverdenen tilgode, have
rimeligvis henledt Regjeringens Opmærksomhed paa dem og
ved Dokument, udstedt d. 6. Marts 1761 kom Samlingen (o:
de 128 Capitler af Hovedværket om Slesvig By og 15 Volumina
Materialier) da i Kongens Eie, imod en livsvarig Pensionsforhøielse for Rektor Hojers Enke. Skjøndt Samlingerne senere
i mange Aar ere bievne ansete for tabte, have de dog rime
ligvis siden hin Tid været opbevarede i Geheime-Arkivet og
sikkert været benyttede af Langebek ved Udarbeidelsen af 7de
Bind af Danske Atlas. Resten af Ulr. Petersens Samlinger —
*) Outzen (1. c. p. 2.) omtaler, at det 129. Cap. handlede om Dannevirke,
hvilket heller ikke er Tilfældet i Hovedværket, hvor Cap. 128 om
handler dette Æmne, medens Cap. 129 (s. forhen) taler om Slien.
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med Undtagelse af en særskilt Beskrivelse af Dannevirke, s.
nedenfor — findes som forhen berørt i Raadstue-Arkivet i
Slesvig og har rimeligvis ved Aar 1761 allerede været ind
lemmet i dette. »Grunden til, at Samlingen har været anset
for tabt,« siger Thorsen 1. c. p. 21, »maa vel søges i en
Misforstaaelse af en i Lorcks’ Nachrichten etc. 3. Bd. S. 80,
1757, givet Efterretning, at den da »befandt sig« i det HolsteinLedreborgske Bibliothek, hvilket har givet Anledning til at tro,
at alt hørte hjemme der,« — hvorpaa han omtaler, at dette
Bibliothek i lang Tid ansaaes for at være gaaet tilgrunde, men
at det findes paa Ledreborg endnu, hvor ogsaa Ulr. Petersens
særskilte Beskrivelse af Dannevirke haves. Det er klart, at
hverken Lorck eller Prof. Thorsen have vidst, hvornaar og
ved hvem denne Del af Ulr. Petersens Arbeide er kommen i
den Holstein-Ledreborgske Families Eie; vi kunne ogsaa i saa
Henseende supplere deres Antegnelser og give fornøden Op
lysning.
Volumen X i Geheime-Arkivet indeholder nemlig
foruden andre Ting ogsaa: Cap. CXXVIII, Historische Nachricht
von der berühmten Cimbrischen Land-wehr dem so genanten
Kohgraben und grossem walle Dennewerck Im Herzogthumb
Slesewig an den grenzen des Reichs Dennemarcken und Hol
stein zwischen der Oost- und West-See an der Cimbrischen
Land-Enge Oberhalb Slesewig und Gottorff belegen, — og
nederst paa Titelbladet staaer: »Durch den Hr. Obr. Reventlow
an Ihre Excel!, den Hr. geheimbt Rath Holst, unter dieser
Rubrique nach Copenhagen gesandt am tage St. Johannis 1718«,
hvoraf altsaa tilstrækkeligt nok fremgaaer, at Ulr. Petersen
selv Set. Hansdag 1718 ved Oberst Reventlow har
tilstillet Grev Holstein sin Beskrivelse af Danne
virke, og det ligger da nær at antage, at Excellencen Holstein,
der vel ikke godt kan være nogen anden, end den berømte
Grev I. L. Holstein til Ledreborg, der særlig under Christian
VI. tog saa levende Del i Videnskabernes Selskabs Stiftelse og
i Herlofsholms Skoles Gjenopreisning, har indlemmet Manuscriptet i sin Samling paa Ledreborg. At Suhm i sin Dan
marks Historie 7. Bd. optog Ulr. Petersens Beskrivelse af
Dannevirke, bearbeidet ved den for tidlig afdøde Historiker B.
C. Sandvig, turde maaske endnu bemærkes i Anledning af
Manuscriptsamlingens Historie.
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IV.

Idet vi nu gaae over til selve Indholdet af det righol
dige Materiale — det egentlige Formaal for denne Afhandling
—, da ville vi begynde med de Manuscripter, der opbevares i
Geheime-Arkivet og som dels ere indbundne, som Beskrivelsen
af Slesvig By og de 3 første Volumina af Materialie-Samlingerne, dels findes i løse Blade og Hefter i 12 Kapsler.
Beskrivelsen af Slesvig By: »Derer Durchlauchtigsten Herren Herzogen von Holstein-Gottorff,
Haupt- und Residencestadt Sleswig, nach ihrer alten
und neuen Situation, beschrieben und dargestellt
von U. P.« har som oftere bemærket 130 Capitler, hvoraf de
128 med over 900 Foliosider opbevares i Kjøbenhavn, de 2
med 166 Foliosider i Slesvig, — et Værk der i sit Slags, hvad
Omfang og Stof angaaer, vel turde søge sin Lige, hvorimod
selve Behandlingen af Stoffet ikke lader lidet tilbage at ønske.
Selve Værket vil naturligvis til enhver Tid afgive en righoldig
Kilde til Bearbejdelse, for hvem der særlig beskjæfliger sig
med denne ældgamle danske Kongestads Historie, men til Ud
givelse i Trykken egner det sig neppe paa vor Tid. At vi
heller ikke her ville angive noget særligt Indhold af U. P.s
Arbeide, ligger i Sagens Natur, da Enhver selv saa omtrent
kan tænke sig, hvilke Æmner der behandles i en Byes Beskri
velse. Vi gaae derfor over til Materiale-Samlingerne, hvis væ
sentlige Indhold vi ville anføre.
Volumen I. Index Episcop. et Archiepisc. Brem. et
Hamburg. Fortale til M. Holmers »Feuerpredigt« i Husum
1669, med adskillige Efterretninger om Husum. Aera Episcopatus Slesv. Ripens. Arhusiens. et Othoniens. Udtog af Knytlinga Saga. De Academiis. Series Episc. Lubecensium. Beschreibung der Stadt Apenrade durch Johansen, Mejer,
Geometriæ addictum ao 1638, 28 Foliosider1). Udtog af trykte
Kilder f. Ex. af Braunius, Winkelmann o. fl. Om Bisperne i
»Aldenburg usque ad ultimum qui sedit in Lubeke«. Linguistiske Bemærkninger f. Ex. om As, Trygge, Danne o. s. v.
Saavidt vides har denne ret interessante og omhyggelige Beskrivelse af
Aabenraa aldrig været trykt.

347
Hinrich v. Zütphen, Märtyrer, m. m. særlig om Ditmarsken.
Derpaa 200 Foliosider med geographiske Bemærkninger,1) hvor
det ved at omtale Sønderjylland hedder: »Süder Jütland ist
eigentlich das Herzogthumb Schlesswig. Es wird aber auch
insonderheit also oder besser Süder-Jütland Syssel genant.«
Volumen li. Fortsættelse af geographiske Excerpter og
Notitser, Kongeriget Danmark vedrørende,2) med indflettede
Notitser f. Ex. om Episcopi Wiburgenses, Episcopi Otlhonienses.
Volumen III. Indholdet er meget blandet f. Ex. om
Normannerne. Allerhand Königinnen, so den Namen Margrethen geführet. Derpaa endel Excerpter af trykte Kilder,
samt paa 484 Foliosider linguistiske Bemærkninger f. Ex. om
Mark, Wyk, Feide, Cornu, Süssei, Barde, Stande in Danemark,
Advocatus (Voigt), Pagus, Gerichtsbuch (Domboc, Lowbok),
Heerbann. Staller. Jarl. Bürger (Bor, Bur, Bure), Dana-Ast,
Mynne o. s. v.
Volumen IV. Indholdet er ligeledes meget blandet.
Udtog af trykte Værker f. Ex. om Angel-Sachseme, om Bøddel
embedet, Dannorum et Suecorum Antipathia, m. a. Registra
tura von Heiligland d. 26. Marts 1700. Notitser om Hosebaandsordenen. Schlacht auf Lohheide 1261. Om Molboer i
hele Verden. Linguistiske Bemærkninger f. Ex. om Staller,
Mars, Dania o. s. v. Graff Adolphs zu Segeberge Historie mit
den Herren Rewentlowen 1315. Fluxus et Refluxus maris.
x) Om: Fridrichsburg, Jägersburg, Croneuburg, Helsingora, Odense, Kopen
hagen, Urantenburgum, Föhnen, Hagenschow, Nieborch, Swynborg,
Scagen, Slätt, Nord-Jütland, Süder-Jütland, Wiburg, Arx Scanderburg,
Moen, Hellespontus, Kalundborch, Tranequyer, Seeland, Lethra, Waringborg, Ringstadia.
s) Om: Lemwyk, Limford, Köge, Nestwede Schelflscör, Slagloss, Holbeck,
Korsör, Praestö, Slangerupia, Nicöping, Zelandiae, Esrom, Söburg, Roschild, Isöre, Langeland, Rutköping, Laland, Sascopeng, Aelholm, Mariaebo,
Arrhusen, Sprö, Gralteheyde, Weel, hinter Kolding, Warde, Ringkjöbing,
Holstebroa, Horsens, Randersen, Ebeltoft, Grimstadium In Lalandia,
Hobro, Mariaker, Samsöa, Hjelm, Endelavia, Alburg, Thya, Morsingia,
Tyrholm, Kjarhaerret, Venneberg, Horns-haerret, Lessöe, Anholt, Carte
munde, Foburg, Asaens, Falster, Arroe, Ween, Haerloffsholm, Faxoe,
Knardrup, Haraldstede, Jellingen, Ripen, Scboldenessa, Kalloe, Högerup,
Christian-Stadt, Lundenses, Gamburg Schloss auf? Fühnen, Fleshomherrit, Sigerstedt, Axelstedt od. Alsted, Suddatorp, Wising, Heddinga,
Öresunda, Hardsyssel.
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Gegenpäbste. Copi af Pontius Pilatus Dom over Frelseren,
funden i Aquileja i en stor Sten 1580. Fransiscaner-Orden. Säch8isch-Curfürsll. Recht. Udtog af Albert Krantz. Verzeicbniss
der Herren Pastoren in Tönningen 1562—1700. Om Kjæmper.
Fra Ludvig den Frommes, Hemmings og Sivards Tid. Teutsche
Ordens-Herren in Lieffland. Einige Reichs-Räthe in Dennemarcken. Naturhistoriske Notitser. Von einem wunderl. und
zuvor unerhörten Heeringsfang Ao. 1587, d. 21. November in
Norwegen. Meister-Sänger. Jurisdictio der Calholischen Bischöffe. De ßnibus Regni Germanici. Noget om Planeterne.
Characteer-Tage. Severinus Norby. Monachi et Monachae.
Von den calholischen Slesevigschen Bischöffen, — samt flere
aldeles værdiløse Notitser.
Volumen V. En Del Efterretninger om Helgoland f. Ex.
af Benjamin Knobloch 1643, Ljeutnant Bötticher 1699 o. fl.
Derpaa følge ikke faa Dokumenter, af hvilke skulle anføres :
Overenskomst imellem Christian I. og hans Broder Gerhard,
1454; Bisp Nie. Wulff funderer 4 Præbender i Haderslev;
Bisp Nicolaj Skrivelse til Raadet i Slesvig om at hjælpe til at
bilægge Stridighederne imellem Christian I. og hans Broder,
1470 ; Dokument vedrørende Wilt-See Kirke ved Haderslev,
1484 ; Keiser Sigismunds sententio prima, 1415 ; Christian 1. confirmerer Slesvigs Privilegier ; Dokumenter angaaende de holsten
ske Grever, 1190, 1189; flere pavelige Skrivelser med Hensyn
til Set. Johannes Kloster i Lybæk 1191; Dokument angaaende
pflug-und-vich-schatt, Kirchen und Kornzehnlen, Ao. 1031;
Kejser Ottos Diplom af 965; Otto HFs af 988; Hertug og Kong
Valdemars pacificatio 1340; Overenskomst imellem Erik Menved
og Hertug Erik af Slesvig 1315; Kong Hans’ Privilegium for
Husum 1488; Hertug Frederiks Privilegium med Hensyn til
Humlesalg, 1493; Pave Eugen IVs Diplom angaaende Maribo
Kloster, 1446; Grev Johans Privilegium for Lolland, 1330. End
videre : Nachricht von der ersten Erbauung der Kirchen Satorp.
Efterretninger om Femern ; et temmelig tykt Helte om de forskjellige Chor i Domkirken i Slesvig. Atter en Del Excerpter
af Beskrivelser af Helgoland. Optælling af Husene i Lollfuss
(i Slesvig) fra 1598--1675. Et meget tykt Hefte med en for
trinlig Samling af Husumer Privilegier og Diplo
mer, særlig fra 1431 — 1611.
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V o 1 u m en VI indeholder ligeledes for det meste Dokumenter,
f. Ex. et fra Kong Magnus af Sverrig, 1333; Kong Magnus og Valde
mar Atterdags Forlig, 1343; Tractat imellem Valdemar Atterdag og
Hansestæderne, 1370; enkelte Bestemmelserom Torvedage udenfor
Byen Slesvig i Pestens Tid, 1582; en Del Hefter med Doku
menter, der ere benyttede ved Udarbejdelsen af Byen Slesvigs
Beskrivelse, samt Kladden til ikke faa Kapitler af samme; flere
latinske Dokumenter vedrørende Senatet i Hamborg 1337,
1354, 1355, 1258; Valdemar lis Dokumenter angaaende Bispen
i Reval 1240; Erik Plovpennings do. 1242, 1249; Dokumenter
hamborgske og bremiske Forhold vedrørende 1281, 1289, 1250,
1265, 1266; Placitatio inter Ericum Menved et Ripenses, 1300;
Dokumenter angaaende Bispestolen i Lund og sammes Forhold
til Bornholm 1303, 1319; Frederik Is Manifestation, hvorfor
han nødsagedes til at paaføre Christian II. Krig; OpsigelsesAkten 1523 for Danmarks og Sverigs Vedkommende; Copi af
enkelte af Christian lis Forordninger; Bordesholmer Forliget
imellem Christian II. og Hertug Frederik 1522; Byen Lybeks
publicerede Gravamina, paa Grund af hvilke de førte Modværge
imod Christian II. 1523; Bisp Eggerts Collats, 1497.
Volumen Vil har til Indhold en stor Del af Kladden
til en af Bearbeidelserne af Byen Slesvigs Beskrivelse.
Volumen VIII. Et meget tykt Bind paa over 1000
Foliosider, der dog ikke alle ere fuldt beskrevne, med Titel:
’Allerhand Recesse Acte und Documenta welche zwischen der
Stadt Scblesewig und denen an der Sley angrenzenden adelichen gutem, von K. Christiano I als von der Oldenburgischen
regierung an, biss auff itzige Zeit Theils in, theils äusser gerichts
über beyder Theile an den Sley-Strohm vermeintliche gerechtigkeit, in Streit gezogen und noch täglich pro et Contra disputiret werden.«
Volumen IX indeholder rimeligvis den første Bearbeidelse af Slesvigs Beskrivelse, særlig af sammes
første Part, med Overskrift: »Topographische Postille über der
Durchlauchtigsten Herren Herzogen von Holstein-Gottorff Hauptund Residenzstadt Slesewig. Kürzlich verfasset von S. T. ü. P.«
Volumen X. Fortsættelse af IX, tilligemed Efterretning
om den fyrstelige Begravelse i Domkirken i Slesvig.
Volumen XI indeholder atter en Del Dokumenter, saa-
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som: Christopher af Baierns og Christian Is Lensbreve til Her
tug Adolph. Copia Literarum Fr. I ad Capit. Slesv. Ao. 1500.
Domherrernes Afbigt og Revers, som de »in ihrer Verstrickung
1569 gegen Herz. Adolph« maatte underskrive.
Statut med
Hensyn til Naadensaaret for Domherreenkerne 1545.
Om
nogle Vicariers Stiftelse i Haderslev og Slesvig 1517, 1509,
1507. Specification og Efterretning om Bispetienden i Slesvig
1523. Gravamina fra Raadetimod Kapitlet 1 Slesvig. Et Kirke
regnskab fra 1655—56, 1650, 1587. General-Specification der
Slesw. Bischlöffi. guter 1523 og 1526. Notits om Melchior
Hoffmann, ein Sacramentirer.
Religions-Werck (aus d.
raths Buch No. 12), med Hensyn til Reformationen s
Indførelse i Slesvig.
Fr. I. skjænker nogle Lansten til
de evangeliske Præster i Slesvig. Kapitelssager i Slesvig. For
lig imellem Hertug Adolph som Administrator for Slesvig Stift
med samtlige Capitularer over forskjellige Injurier 1565. Nogle
slesvigske Borgeres Supplik imod Præsten Sleidanus, 1616.
Beretning om den fængslede Domherre Schwaffsted, 1569.
Forordning om Taxter for Begravelser m. m. 1613. Fabricius
Prediger-Eydl. Sleidans Apologi og Troesbekjendelse til Hertug
Frederik, 1616.
Raadets Gravamina contra Sleidanum, 1619.
Flere Kapitelssager.
Volumen XII indeholder først et stort Hefte: Registrum
Capituli Slesvicensis. Bemærkninger om Byen. Et meget tykt
Hefte med en »vollständiges Erdbuch« over Domkapitlets Eiendele i Slesvig, 1661.
Et endnu større Hefte: Varia Jnclytæ
Civitatis Slesvicensis Privilegia collecta ab U. P. Adam Trazigers Skrivelse til Hertug Adolph med Hensyn til
den bedsteMaade at indtage Dithmarsken paa 1557.
Hertug Adolphs Skrivelse angaaende hans Valg til Biskop.
Volumen XIIL Optælling af ældre Borgmestre og Raadsherrer i Slesvig. Index til Beskrivelsen af Slesvig. En Del
Dokumenter vedrørende Husum, særlig Kirkesager, samt enkelte
andre geistlige Stiftelser i Slesvig. Om enkelte Familiers Vaaben, et Hefte, hvis Omslag er et af U. P. selv tegnet, ret in
teressant Kort over Slien. Nogle Privilegier til Bedste for en
kelte Kirker i Slesvig 1438, 1484, 1491, 1470, 1187, 1259.
Dokument, hvorved Christ. I. indsætter Gerhard til Statholder
1466. Adskilligt Kirken til Satorp (i Angel) vedrørende. For-
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skjellige Hertugers Konfirmation af Byen Slesvigs Privilegier
1545, 1589, 1599, 1607. Bisp Johannes Scondeleff overgiver
sin Borg Suavestede til Dronning Margrethe 1406. En For
tegnelse over Bøger af grammatisk Indhold. En lignende over
juridiske Bøger, der tilhørte U. P. »obne diejenige, so In der
Kiste vor meiner Cammer eingepackt stehen«. Et Blad med
nogle Runer. Enkeltheder Byens Beskrivelse vedrørende.
Volumen XIV indeholder en anden Kladde til Beskri
velsen af Slesvig, med et af U. P. affattet interessant
Kort over Dannevirke, der viser, at U. P. kun har kjendt
Volden til »Morgenstjerne« og at han har næret den nu kuld
kastede Anskuelse om Hollingsteds Omgivelse af en Halvkredsvold. — En Del Dokumenter f. Ex. om Stænderne 1483. Arvedelings Recess 1490. Keiserl. Citation til Slesvigs Capitel
1557. Fr. Ils Privil. for Slesvigs Capitel 1564. Christian IVs
do. 1593. Arvedelings Recess 1564, 1582. Christian IVs Intimation til Landstænderne 1616. Christian Vs Advarselsskri
velse til Hertug Christian Albrecht med Hensyn til Lenets Ind
dragelse 1676. Hertugens Svar. Christian Vs Patent til Indvaanerne i Slesvig, at de ene skulle anerkjende ham og contri
buere til ham. Hertugens Modpatent. Landraadernes Protest
1695. Flere Dokumenter angaaende den Ahlefeldtske Familie.
Christian IHs Skrivelse til Capitlet i Slesvig angaaende de
biskoppelige Klenodier 1541.
Bisp Gosche v. Ahlefeldts
Skrivelse til de fyrstelige Raader i Slesvig 1540 angaaende
Religions-Forandringen. Flere Reverser, Bispeembedet i Slesvig
vedrørende. Julius lis Bulle til Erkebispen i Lund 1507.
Kong Christian Ils Kvittering til sine Raader med Hensyn til
de dem i Forvaring givne Klenodier og rede Penge 1514.
Gosche v. Ahlefeldts Skrivelse til det keiserlige
Kammer, at Bispedømmet Slesvig laa udenfor det
romerske Keiser-Riges Grændser 1526.
Sixtus IVs
Bulle 1474. En Del Capitels-Sager. Et Brev fra U. P. til en
vis Doctor, indeholdende en Efterretning om Spangenbergs
Chronik, og at han (U. P.) »mit Petræi Muscovitischen
Sachen noch nicbt versehen«. Et Hefte om Marie-Rosenkranzes Broderschopp. Flere Capitelssager.
Bemærkninger
om Skyttegilderne og Beliebungeme i Slesvig By. Flere No-
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titser til Byens Beskrivelse. Fortsættelse af Fortegnelse over
U. P.s Bogsamling.
Volumen XV. Fyrstelige Arveretssager. Unionen i Rends
borg 1533. Christian His Hyldingsact 1538. Keiser Ferdinand Is
Skrivelse til Kongen og hans Brødre 1557. Koldinger Re
cessen 1558. Fr. Ils Haandfæstning 1559. Den bremiske
Erkebisp Georgii Supplik til Keiseren imod Kongen og Her
tugen med Hensyn til Ditmarskens Occupation 1560. Stifts
sager. Hertug Hans den Yngres Renunciation 1564. Flere
Skrivelser imellem Keiseren og Kongen angaaende Religions
sager 1571 o. flg.
Kong Fr. Ils Hofret 1579.
Landdags
propositioner med Hensyn til »Tyrken Steuer« 1582. Ridder
skabets, Stædernes og Stændernes Gravamina 1588.
Flere
fyrstelige Hyldingssager, samt keiserlige Skrivelser desangaaende.
Hertug Joban Adolphs Mandat med Hensyn til de afskedigede
Svenske Krigsfolk 1613. Atter Hyldings- og Stændersager.
Lybekker Forliget 1629. Flere Keiserlige Skrivelser 1629, 1640.
Den gluckstadtske Regjerings Disuasoria til Kongen om at afstaae fra det projecterede Forbund og den ubillige Fred med
Sverrig 1658. Roskildefreden 1658.
Churfyrsll. Brandenborgsk Skrivelse til Grev Montecuculi i Hovedkvarteret ved
Flensborg 1658. Freden 1660. Forbund imellem Carl XI. og
Hertug Christian Albrecht 1661. Gluckstådter Forlig 1667.
Om de oldenborgske Successionssager 1668, 1673, 1675.
Skrivelser imellem Chr. V. og Hertugen 1677, samt Karl II. af
England; flere Skrivelser samme Sag vedrørende 1679, 1683,
1695. Extract af Kong Christian Vs Instruction til Raaderne
paa Gottorp 1695. Svar derpaa. Specification af de Sager,
der fandtes paa det af de Danske til Rendsborg bestemte
fyrstelige Skib d. 5. Juni 1700. Latinsk Skrivelse fra Englands
Konge Vilhelm IH. til den svenske Konge 1701. Keiser Joseph
I.s Diplom til Hertug Joh. af Marlborough 1705. Flere uden
rigske Sager. Specification af gamle og nye Dokumenter, Di
plomer, Privilegier m. m. imellem den danske Krone og Huset
Gottorp. Flere Sager fra Bisp Frederiks Tid. Efterretning om
Anscharius, funden i en gammel Kirkebog (bredt Octav),
meget forreven og opbevaret i Set. Johannes Kloster ved Slesvig.
Saavidt Hovedindholdet af Ulr. Petersens Manuscriptsamling
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i Kjøbenhavn; at det ikke svarer til de Forventninger man har
gjort sig, derom vil Enhver nu selv kunne overbevise sig.
Hvad de i Raadstue-Arki vet i Slesvig opbevarede
Manuscripter angaaer, da er der allerede forhen gjort opmærk
som paa, al den første Part af Folianten Nr. 34 bestaaer af
det 129. og 130. Capitel af Byens Beskrivelse. Den anden
Part indeholder en Del Afskrifter af mere eller mindre vigtige
Dokumenter, ledsagede med Rand-Bemærkninger, fornemmelig
af historisk-topografisk Indhold. Vi ville her kortelig anføre
Indholdet af disse Dokumenter: Borgmester Hans Kochs Te
stamente i Slesvig 1486. Permutatio af en curia canonicalis
ved Helligaandskirken og et domus ved Trinitatiskirke i Sles
vig, 1435. Et lignende Dokument fra 1338. Erik Glipping og
Erik xMenved fritage Slesvig By for at erlægge Told paa Mar
kederne i Skaane 1282, 1289. Transactio imellem Abbeden i
Rykloster og Raadet i Slesvig angaaende det saakaldte Munke
land ved Slesvig, 1321. Et Par Acta samme Sag vedrørende.
Copi af et Smædeskrift dicteret Drengene i Slesvig*.Skoler a
Cantore MensceverOé Lorenis Ko^fis Jføgtaliing og Skjråe' paa
Apoth^i^ji Slesvig, 161 '"Offentligt Vidnesbyrd, udstedt af
Aiéiige til Gunst for Landsknægt Claus Krønike,
angaaende hans Forhold under Ditmarskerkrigen, 1560. Bøn
skrift fra Borgmester og Raad til Hertug Frederik III., angaa
ende det saakaldte Raths-Horn, der var bleven frastjaalet Væg
terne af Pagerne paa Gottorp,1) 1629. Tilladelsesbrev fra
Prior o. fl. i Set. Johanneskloster for Klosterforvalter Voigt til
at indrette et Kirkestade for sin Kone og sine Tjenestepiger,
1678. Fortegnelse over Domherrerne i Slesvig, saavidt deres
Navne have kunnet udfindes, fra den første Martinus Michaelis,
der døde 1299, til den sidste Hans Hinrich Kielmann, som
døde 1676.*) Detlef Rutze af Tuttendorff (i silva Danica)
pantsætter sine Godser til Set. Johanneskloster, 1338. For-

’) Ulr. Petersen anmærker, at Hornet, der var rigt beslaaet med Sølv,
endnu paa hans Tid forefandtes i Kunstkammeret paa Gottorp. Rime
ligvis opbevares det nu i Kjøbenhavn.
s) Denne Fortegnelse udviser tilstrækkeligt, at de fleste Domherrer i de
sidste Aarhundreder kun vare det af Navn, men lode Embedet forvalte
af en Vicarius.
Dansko Samlinger. 2den Række. IV.
23
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skjellige Dokumenter Kirken i Kaleby vedrørende, 1327, 1360,
1362, 1385, 1388. Et lille Udtog af Schlessw.-Holst. KirchenOrdnung af 1542, Nonnerne vedrørende. En stor Mængde
Dokumenter angaaende Set. Johannes Kloster paa
Holmen ved Slesvig, hvilke Dokumenter udgjøre største
Parten af Kladden til Ulr. Petersens Beskrivelse af Klostret,
som findes meddelt hos Westphal, mon. ined. I. III. og derfor
her ikke skulle gjentages. Bisp Johannes skjenker en fattig
Vicarie i Svabsted 10 Mark aarlig Rente, 1348. Grev Henriks
Konfirmation angaaende nogle Godser i Hakemark, tilkjendte
Lüder Rutze, 1374. To Dokumenter angaaende Præsten Schuldorps Ansættelse, 1527, 1528. Thingsvidne angaaende nogle
Jorder i »Rynkenæs«, 1521. Vedrørende Priorinde-Valget ved
Set Johanneskloster, 1711. Hertug Erik tilkjender Bisp Joh.
Bockholt et Stykke Jord ved Isted, der havde tilhørt Guldholm,
1312. Et Par Dokumenter angaaende Kapellerne Set. Jürgen
og Set. Job foran Gottorp 1518, 1528. Bulla Caroli Magni
Frisônibus data. Christian I. stadfæster de Trefoldighedskirken
tilkjendte Friheder, 14Ô2-. ULertug Valdemars Gavebrev til Gotsehalch de Leembeckes Sønner, 13’35f Indulgentsbrev fra Basel
1441, med Hensyn til den Aaret i Forveien héuDræmm^f^.
Peters (o: Dom-)kirke i Slesvig. Hertug Adolphs Mandat til
Byen Slesvig, angaaende Stadsgravens Rensning og Forstadens
Befæstning, 1566.
En Del Dokumenter angaaende
Graakloster i Slesvig1). Supplik fra Domcapitlet i Slesvig
til Kong Christian IV. imod Familien Rumohr, med Hensyn til
Patronatsretten over Kirken i Cappel, 1598. Kongens Svar
samme Aar. Borgmester og Raads Supplik til Hertug Adolph
angaaende Byens Grændseskjel, 1573. Et Par Dokumenter
vedrørende Præsten Fabricius, 1646. Et Par do. angaaende
Helli gaandskirken i Slesvig, 1565, 1599. Om Fiskeriet i Holmer-Nor, 1613. Dokument angaaende 100 xMk. Lybsk til
Helligtrefoldigheds-Hospitalet i Slesvig, 1450, hvoraf fremgaaer,

A) Af et Brudstykke af et plattydsk Brev (uden Aarstal) fra en Guardian
i Flensborg til Borgmester og Raad i Slesvig, hvori hele Byen Slesvig
i særdeles haarde Udtryk trues med alt muligt Fjendskab, hvis ikke en
vis Roders, der var bleven ilde tilredt i Klostret, fik Opreisning, ses, at
Graakloster dengang ogsaa har havt danske Munke.
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at Hospitalet oprindelig var grundlagt for 400 Mk.,
som Sivert Seestede maatte give i Bøde for Drab.
Conrad Gøes Gavebrev til Helliglegems Gildet i Slesvig, 1481.
Christian His Collect-Brev for Helligaands- og Set. GeorgsHospital, 1543. Kongelig Forordning angaaende Stempelpapir
i Fyrstendømmerne Slesvig og Holsten, 1703. Herredsfoged
Sedings Testament, 1586. Archidiacon Paulus Mercatus, Stif
teren af Vaisenhuset i Slesvig, indstiller 15 Punkter, denne
Stiftelse vedrørende til Hs. Majestæt Kongens Approbation,
rimeligvis 1724.
Foliantens tredie Part indeholder Ülr. Petersens andet
Værk, nemlig Bispedømmet Slesvigs Historie, under Titelen:
Von den Bisehöffen zu Schlesswig, der forsaavidt er
correct som den historiske Udvikling især knytter sig til de
forskjellige Bispers Historie. Værket omfatter ikke færre end
491 Foliosider og indeholder selvfølgelig en rig MaterialieSamling til Benyttelse for en kyndig Kirke-Historiker. Af For
talen, der har til Overskrift: »Dedicatio.« »An die Christliche
Kirche zu Schlesewig, Meine geistliche Hochwerthe Mutter«,
og hvori Ulr. Petersen gjøMtéde for, hvorfor han paatager sig
et Værk, der snarere burde udføres af Landets
høie Geistlige, ville vi hidsætte følgende Ord, der særligen ere
rettede til den slesvigske Geistlighed: »Siehet man doch, wie
unsere geistliche mit sonderbarem Fleiss und grosser Sorgfalt
calculiren und ausrechnen, was bey ihren dienst an Rlhl., aecker
und weydeland vorhanden, was altar und beichtstuhl einbringen,
wie viel Korn, Butter, Hüner und Eyer dabey vorfallen, wie viel
vieh man halten könne, auff wie viel stehend geld und accidentien jährlich der dienst zu schätzen; So genau nehmen sie ihr
deputat, alss commodum privatissimum inacht, lassen ihren Kirch
spielleuten, auch den armseligsten Insten an den jährlichen
gefällen und gesetzlichen pflichten, keinen Heller nach, zwar
nicht eben darumb, alss wann es ihnen (pro coloranda immi
sericordia) umb ein so weniges zu thun sey, ach nein, Darauf?
kombt es ihnen gottlob vel quasi nicht an, sondern darumb
sind sie vor ihren jährlichen intraden so sorgfältig, damit sie
bey ihren nachkommen keine verandwortung fluch und unsegen
auff sich laden und von denselben in abgrund vermaledeyet
werden. Dieses ist ihre general regul, welche sie unter dem
23*
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schein der missvergnügten Nachfolger gar genau observiren und
ihr eigenes interesse mit aller macht dabey mainteniren, da sie
doch leicht aus charité und compassion gegen die armuth bey
gelegenheit so viel wieder zurückgeben könten. Ich wil hie
durch nur sagen, dass da sie die minutissima privata so scharff
in ihrer Einnahme notabeniren, warumb Sie auch nicht die
publica observiren, da bey den Meisten die Curiositet und nothwendigkeit der Feder so gar hinten gestehet und vergessen
wird, dass bey vielen Kirchen gar kein Kirchenbuch zu finden,
daraus die pfarkinder ihr alter ersehen möchten, zu geschweigen,
dass diese geistliche Ackerleute, Korn- und Viehhändler etwan
umb alte Kirchen Sachen und dergleichen antiquitäten sich
das geringste bekümmern solten....«, en i Sandhed bitter
Dom af en Kirkeven om den slesvigske Præstestand under de
saa høit lovpriste gottorpske Hertuger!
Hvad nu selve Værkets Indhold angaaer, da ligger det
udenfor Øiemedet med disse Blade at give et Udtog deraf; det
maa være tilstrækkeligt, at den af Ulr. Petersen affattede index
gjengivtfs ordret.

_

Index Partis IH. de Eprecopatu-^ÆJEpiscopig Sieseviceneibus.
Præcursores quidam verbi divini miuiatri, Ïd
gionem Christianam praedicantes.
cire. A.
624.

660.
698.
c. anum
719—755.
720. 750.
778. 783.
781.
805.
822.
811.
827.

Ewoldy i albus
Howaldy l et
Emwaldy 1 niger.
Wulfrannus
l
Willebrody
> latres, tpre Ratbodi.
Bonifacius al. Wenfridus.
Torschillus Gormonis inform.
Willehadus Anglus.
Wilibaldus.
Willericus.
Ebo.
Amalarius Gall. Episcopus.
Anscharius.
Primi Slesvicenses Episcopi sunt incerti, eorumque
sedes incerta fuit et ambulatoria.
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934.

974.

964.
980.
1029.

------ '
1039-60.
1080.

1126.
1144.

1182.

1216.
1240.
1250.
1257.
1266.
1270.
1281.
1288.

Episcopi peregrini, Galli, Itali, Angli, Germani
ex lingua peregrina impedimento fuerunt religioni
Christianae in Dania.
Bolichius. Zu diesem Bolichio ist Hr. A. H.
Walther selbst Vater und Gevatter, ipse fecit.
Qui genus? unde domo? venis unde ignote Bolichi Forsan vox Bolgs-Tofft te fabricavit ibi?
Ericus. Heredus.
Henricus.
< Haraldus.
Harich,
Hartwich.
Horat Leovicensis et Slesvicensis.
Harich quidam. Bremae sepultus.
Marco.
Adaldagus.
Volckbertus.
Poppo.
| Ekkihardus.
< Esico.
. -dörni sedit, distinguendus ab Ezione
^Älfenburg.
Rudolphus I.
Sivardus 1.
Rudolphus II.
Sivardus II. incertus.
Gumerus. Alberus. Eschildus.
Ricco. Esbernus et Occo.
Hermannus. ignotus.
Fredericus I.
Woldemarus Canuti ab.
Nicolaus I.
Tucco (Tyoho).
Johannes I.
Eskillus.
Nicolaus II.
Bundo.
Jacobus.
Bartholdus.
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1309.
1332.
1335.
1347.
1350.
1362.
1372.
1422.
1426.
1429.
1474.
1477.
1493.
1499.

1507.

1555.

1586.
1587.
1588.

Johan II. Bockholt.
[ Heliebertus.
; Theodoricus ab aliis omissus.
Hinrich.
Nicolaus Bruun.
Henricus II ignotae originis.
Johan III Schondeleff vel Hess der geplagte.
J Henricus III van dem See.

Nicolaus IV Wolff.
[ Helricus van der Wisch.
Eggardus Dürkoep.
Emwaldus Sövenbroder.
Johannes IV de castro, ihm hat das Buchweitzen
land nicht angestanden, weil der Italienische Reiss
besser schmeckt. (NB. Johannes var nemlig Kar
dinalbiskop til Agrigent.)
Detlewns Powisch.
Gösche, Gotschaftswb Alsfeld ultimus Episco

pus Pontificius. Demæst-w det^HénViflrin^eKlfi
selve Bispehistorien med Hensyn til den lutheriske Reformation, Kirkegodser o. s. v. særlig Re
formationens Indførelse vedkommende.
Lutherani.
Tilemannus Hassenius.
Fredericus I LutheranusChristianiIII Dan. R. frater.
Volquardus lani Adolphi generalprobst.
Dux Slesv. Adolphus.
Paulus ab Eizen.
Fridericus 11 Rex Dan.
Fridericus III Adolphi frater Coadjutor.
Christianus IV.
Ulricus Christiani IV fr.
Jacobus Fabricius Senior et Junior.
Fridericus 111 postea Rex Dan.
Dr. Johan Reinboth.
Dr. Nieman.
Dr. Josua Swartz.
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Hr. Caspar Sandhagen.
Hr. Hinr. Muhlius Bremens.
Ligesom denne Fortegnelse har ikke faa Lacuner,
vil det ogsaa ses baade af Indexen og af selve
Bearbeidelsen, at Lir. Petersen ikke er bleven
færdig med dette Arbeide.
Dernæst henvises til selve Værket med Hensyn til biskoppe
lige Slotte, Godser, Bispedømmets Abbedier, Klostre, Provstier,
Byer, Jurisdiktioner, Kapitelssager samt forskjellige Blandinger,
der forekomme i Bispedømmets Historie, hvoraf vi ville anføre
et Sted, som Prof. Allen sikkert vilde have været glad til at
have kunnet meddele i sit ovenfor anførte Værk:
»Massen auch nicht zu läugnen«, siger ü. P.
p. 139, »dass die christliche Religion durch die
fremde ausländische Bischöffe nicht wenig an ihrer
fortpflanzung verhindert worden, indem sie dem
volcke alles in fremder spräche vorgetragen und
durch Dollmetscher expliciren lassen, welches
nachgehends die Bischöffe von der dänischen
naUon besser und ohne Dollmetscher leisten
können.«
Idet vi nu til Slutning i al Korthed ville omtale Ulr. Peter
sens tredie Værk, nemlig Fyrstendømmet Slesvigs Historie, der
findes i Raadstue-Arkivets No. 6 og 7, da gjælder noget Lig
nende her som ved Bispedømmets Historie, nemlig at Forfat
teren ikke har faaet sit Stof sammenarbeidet til et fuldstændigt
Hele. Folianten bestaaer som antydet af 2 Dele; den første
Part har 334 Foliosider, med tvende til forskjellige Tider
skrevne Indholdsfortegnelser, — den første med Overskrift
Successio Ducum Slesevicensium, Eorumque Bella, den anden
blot: Register — ; begge gaae fra Dan til 1459 »Hz. Adolphs
Todt und des Herzogthumbs Schleszwig incorporation zum
Reiche Dennemarck«. Foliantens anden Part har 424 Foliosi
der og gaaer fra Christian I. til Prinz Carl Friderich, Christiani
Alberti nepos, altsaa til Begyndelsen af det 18. Aarhundrede,
med tilføiede Bemærkninger om die Sonderburgische, Nordburgische, Augustusburg-glücksburgische, Plönische, Retwische,
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Franzhagensche, Papist-Wiesenburg-Bekische famille, og slut
tende med Miscellanea genealogia.
Ved at gjennemgaae den temmelig omfangsrige Indholds
fortegnelse til hele Folianten, lige fra Dan, Angul, Frother
Helge, Skjold til Kong Frederik IV., med hele Rækken af »alte
Regenten in dem Fürstenthumb und in der Stadt Schlesswig,
und was selbige von Kriege, belagerungen, Plünderungen, brand
und Zerstörungen darin erlebt«, vil man finde, at intet Væsent
ligt i Fyrstendømmets Historie og dets Forhold til Danmark er
udeladt, uden at der dog derved, som forhen bemærket, er
fremkommet et Hele. Ogsaa her gjælder det, at vi have en
rig Materialie-Samling for os, der dog næppe har den Betydning
som Bispedømmets og særlig Byen Slesvigs Beskrivelse og Historie.
Aalborg i November 1874.

361

Bemærkninger om nogle Haandskrifter i Upsala Bibliothek.
Af Johannes C. H. R. Steenstrup.

Under et Ophold i Upsala 1874 havde jeg Lejlighed til
at gjøre flere af de i Bibliotheket bevarede danske Manuscripter fra Middelalderen til Gjenstand for Undersøgelse og
at notere forskjellige Bemærkninger om disses ydre Forhold
og om Maaden, hvorpaa deres lndho1d"Vår bleven gJénglfeV i
de trykte Udgaver. Det er nogle af disse Bemærkninger, jeg her
meddeler, idet jeg dog har valgt, fremfor at bevare den trættende

Annotatform, at medtage de Oplysninger om disse Kildeskrifter,
som andetsteds fra vare mig bekjendte; jeg har endvidere
søgt at klare enkelte Spørgsmaal, som staa i nøje Forbindelse
med Manuscripteme og deres Indhold.

I. Den dansk-svenske Aarbog fra 916 til 1263.
Langebek og Fant have i deres Udgaver af danske og
svenske Scriptores1) begge gjengivet denne Aarbog, der er
nedskrevet i det upsalske Haandskrift Nr. 70 4to. Jeg vælger
foreløbig kun at gjøre Krøniken i dens trykte Form til Gjen
stand for Undersøgelse og skyder Haandskriftet til Side indtil
videre. En Undersøgelse af Krønikens eget indre Indhold
forekommer mig at maatte føre til det Resultat, at den er
opbygt af en dansk og en svensk Aarbog, der ikkun mekanisk
ere hæftede til hinanden. Særlig turde dette vel fremgaa af
Optegnelsen ved Aar 1230: »Eclipsis solis facta. Fugatus
Ser. Rer. Dan. II. 166-168. Ser. Rer. Sv. I. 47—50.
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Ericus Rex Sveciæ. Uffo consecratus in Archiepiscopum.
Bellum Olustrum 4 Kalend. Decembris». Grunden til at den
svenske Kong Erik flygtede til Danmark, var nemlig den, at
han var bleven slaaet i Slaget ved Olustrum; det fjerde Punk
tum er derfor aabenbart en Tilsætning, som er kommet til
endog efter at man var gaaet over til Notitsen om Ærkebispevalget; det skyldes fremdeles ganske vist en svensk
Krønike, tbi overalt i Krøniken komme de svenske Optegnelser
efter de danske. Den tilhæftede Notits har en nøjagtig Dags
angivelse, og ved at gjennemgaa Krøniken vil man finde at
de svenske Optegnelser netop udsondre sig fra de danske
ved at give nøjagtig Underretning om Kalenderda
toen, man se Aarene 1185, 1187, 1197, 1219, 1220, 1222,
1237 OVar man ikke naaet til dette Resultat ved Kritik af Krø
nikens Indhold, maatte man i hvert Fald naa dertil ved at
tage den ældste trykte Udgave af Krøniken ved Benzelius2)
for sig. Denne hæderværdige Forfatter udhæver nemlig ved
cursiv Skrift de syengkehistoriske Notater og desuden en
enkelt dansk, ja ved Optegnelsen om Sankt Knuds Skrinlæggelse (1171) er Datoen alene trykt med cursiv, det øvrige
med sædvanlig Tryk. Udgiveren angiver saaledes tilstrækkeligt
tydeligt, at det ikke er hans vilkaarlige Inddeling, som be
stemmer om Noget skal være svensk, Andet dansk Optegnelse.
Det Samme fremgaar af hans Ord i Fortalen (S. 11.): »non
uno auctore scripta est, nec eodem loco et tempore. Primus
enim (quem ita quia antiquior est, voco) non nisi res Danicas
persequitur, alter Svethicas; illius notata stylo Romano, hujus
currenti, ut audit, exprimi curavi, unde quoque ubi quisque
inceperit, ubi desierit vel me tacente intelliges». Benzelius
har saaledes fulgt den Grundsætning, som først et Bundredaar
efter hans Tid er bleven optaget som fast Regel ved Haandskriftseditioner, at Ting, der ere nedskrevne lil forskjellige Tider, børgjengivesmed forskjelligTryk.
Det er da ogsaa vist, at skulle vi nogensinde naa til al gjenx) Se endvidere i min Gjengivelse af Krøniken nedenfor Aarene 1171,
1210, 1236, 1261.
2) Monumenta historica vetera ecclesiæ Sveogothicæ. Upsaliæ 1709. p.
14—17 jfr. Prolegomena p. 11.
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nemskue det Virvar af Optegnelser, som hedder Middelalderens
Krøniker, da maa enhver væsentlig Ejendommelighed ved
Krønikehaandskriftet gjøres tydelig for enhver Læser af den
trykte Gjengivelse. Kildekritikerens Arbejde kan være bryd
somt nok; man bør forskaane ham for det Tillæg i Byrden,
som den ikke vejledende Textgjengivelse paalægger ham. —
Ingen af de senere Udgivere af Aarbogen og ikke heller de
Kritikere, som have beskjæftiget sig med denne, have imid
lertid agtet paa Benzelii fornuftige Plan og Redegjørelse.
Langebek og Fant give Krøniken, som var den en Helhed;
Ussinger1) og Schäfer2), hvem vi skylde saa mangen god
Oplysning om vor Middelalders Annaler, have ikke forstaaet,
at der her foreligger to Aarbøger hver med sine Ejendomme
ligheder, og at man kan adskille Stump og Stykke af hvad der
tilhører hver af dem; Adskillelsen i Benzelii Udgave maa de
have antaget grundet i hans egne Formodninger®), og det
uagtet Schäfer har erkjendt, at Benzelii Bemærkninger em
Krønikens Affattelse o. s. v. i Værd stode langt «ver de senere
Udgiveres.
. 'fHeldigvis existerer Haandskriftet endnu og leverer det
ufejlbarlige Bevis paa, at vi have med to Krøniker, en svensk
og en dansk, at gjøre. Det fremviser to forskjellige Hænder
for hver af disse Dele eller i hvert Fald en forskjellig Op
tegnelsestid. Den danske Part begynder med Aar 1130 og
gaar til 1254; den er Stykkets Stamme, og ved den krydser
Texten ind og ud mellem Tallene. Den senere tilføjede Part
beretter om nogle Begivenheder før 1130 og tilskriver Op
lysninger om svensk Historie til de danske Optegnelser indtil
1254; derpaa fortsætter den med svenske Oplysninger til
1263 og med den blotte Opskrivning af Aarstal indtil 1315;
Texten gaar ikke ind mellem Tallene, der følge umiddelbart
paa hinanden. Jeg aftrykker her nedenfor den samlede Text,
idel jeg gjengiver med Petit de senere Tilføjelser. Ikke Alt
er let læseligt, da Pergamentet er noget udvisket, men nedenslaaende Gjengivelse er ialfald korrektere end de tidligere
Udgaver, og jeg har læst adskilligt, som disse ikke have.
x) Die dänischen Annalen und Chroniken 37—38.
®) Dänische Annalen und Chroniken 92—94.
3) Jfr. Schäfer 1. c. 94.
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Anno domini DCCCCXVI Dani ad fidem conuersi per Poponem
Diaconum, qui ferrum candens portauit illesus, quo uiso, Haraldus
rex credidit, & Popo factus est Episcopus. Anno domini MCLXIII1
consecratus est Stephanus Archiepiscopus, anno Karuli Regis v. &.
Alexandri Tertii anno v. x) MCXIII beatus Bernbardus religionem
ingreditur, XV anno a constitutione Domus Cisterciensis.

Anno ab incarnacione MCXXX Sanctus Kanutus martyrizatus est.
MCXX1 Bellum Jaling.
MCXXII Bellum Fotewig Scanie.
MCXXX1V Roskildis devastata.
MCXXXV Nicolaus Rex obiit.
MCXXXV1 Haraldus interficitur.
MCXXXVIl Tenebræ in quadragesima per uniuersam terram.
Obiit Ascerus primus Archiepiscopus.
MCXXXVIII Ericus Emuni interfectus.
MCXL Ericus Lamb factus est Rex.
MCXLIII Olaus Hung interfectus.
MCXLVI1 Bellum Slangathorp.
MCXL VIII Obiit Ericus Lamb.
MCL Bellum Thorstenthorp.
'
MCLI Bellum Wibergis.
MCLIII Sanctus Bernhardus moritur.
MCLVII Kanutus Rex moritur Roskildis. Occiditur Sweno
Rex.
MCLVIII Absalon factus Episcopus Roskildensis.
MCLX Passus beatus Ericus XV Kalendas Junii, Adriani Papæ III
anno v.

MCLXVIII Habitum Concilium Linchobiæ a Nicolao Albanensi, qui
fuit post Papa Adrianus.

MCLXX1 Translatio Sancti Kanuti Ringstadis. VII Kalend. Julii.
Kanutus Rex coronatur Wibergis ij° rex 2)
MCLXXII Moritur S. Thomas Archiepiscopus Cantuariensis.
MCLXX1II1 Terre motus in Dacia.
Obiit Cristoforus Dux
Jucie.
’) Denne Optegnelse er i aile tre Udgaver af Krøniken indført paa sin
Plads, i Aarrækken.
2) De to sidste Ord ere noget udviskede; men der forekommer mig at
staa som angivet ovenfor: secundo rex.
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MCLXXV1II Eskillus Archiepiscopus recessit de Dacia. Moritur
Margareta Roskildis.
MCLXXXI Bellum Annandale in Scania. Rex Waldemarus oc
currit Imperatori Frederico apud Traffn *).
MCLXXXI 11 Bellum fuit Grinbercbum.
MCLXXXIIII Expeditio ad Walagust.
MCLXXXV Obiit Stephanus Archiepiscopus Upsalensis XV Ral. Augusti.
MCLXXXVII Iherusalem vastatur a Saladino Rege. Occisus
Johannes Archiepiscopus Upsalensis apud Almarnum pridie
Idus Augusti & Sicluna combusta.
MCLXXXVIII Dux Waldemarus factus miles.
MCXII Captus Valdemarus Episcopus.
MCXCV Obiit Kanulus Rex et Colo Episcopus Lincopensis.
CXCVI Svercherus Rex eligitur.
MCXCVII Expeditio ad Estoniam.
Obiit Petrus Archiepiscopus
XIV Kalendas Octobris.
MCXCVIII Olavus eligitur in Archiepiscopum.
MCXCIX Terre motus in Dacia. Obiit Sophia Regina.
MCCI Obiit Absalon Archiepiscopus*«
t
MCCII Obiit Sanctus Willelwus confessor & abbas.
-MCCilt Ouiil banutus Rex.
MCCV Interficiuntur elchiraas filii Kanuli Regis.
MCCV1 Solvitur Episcopus Waldemarus.
MCCVIII Ebbo & Laurentius filii Sunonis corruerunt. Bellum
fuit Lenum pridie Kalendas Februarii.
MCCIX Natus Waldemarus, filius Waldemari Secundi.
MCCX Bellum Giestillren XV Kal. Augusti, ubi occubuerunt Sverche
rus Rex & Fulco Dux.
MCCXIIII Obiit Petrus Episcopus Roskildensis.
MCCXVI Corfirmatus Ordo Prædicatorum ab Honorio Papa.
Natus Ericus, filius Waldemari Secundi.
MCCXVIII Obiit Otto Imperator. Waldemarus III consecratus.
Obiit Ericus rex et natus Ericus tercius2)
MCCX1X Expedicio ad Estoniam. Obiit Valerius Archiepiscopus
VII Idus Aprilis.
MCCXX Iherusalem restituta Christianis. Occisi Karulus Epis
copus et Karulus Dux VI Idus Augusti.
x) De sidste to Ord meget utydelige.
2) Dette Punktum kan ogsaa henføres til 1219.
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MCCXXI Obiit sanctus Dominicus. Obiit Beringaria Regina.
MCCXXII Gregorius Cardinalis in Dacia. Obiit Johannes Rex VI
Idus Martii.
MCCXX1II Captus Waldemarus Rex et filius ejus.
MCCXXV Obiit Episcopus Petrus Roskildensis filius Jacobi.
Soluti duo Reges.
MCCXXV1 Nicolaus Episcopus consecratus. Obiit beatus Franciscus.
MCCXXVH Capti Dani apud Borneoueth.
MCCXXVIII Obiere Andreas et Petrus Archiepiscopi.
MCCXXX Eclipsis Solis facta. Fugatus Ericus Rex Sveciae.
Uffo consecratus in Archiepiscopum. Bellum Olustrum 4
Kalend. Decembris.
MCCXXXI Obiere Waldemarus Rex et Alienor Regina. Obiit
frater Antonius.
MCCXXXI1 Ericus Rex coronatus. Obiit Johannes Marscalcus,
in Accaron.
MCCXXXIII Beatus Dominicus translatus.
MCCXXXIV Lundis combusta. Obiit Kanutus Rex & Olaus Archiepiscopus.
xMCCXXXVI Obiit Frater Johannes Cabbi. Consecfaiil^i^entrtr
Archiepiscopus Nonis Octobris.
xMCCXXXVII Obiit Magister Jordanis. Interfectio Normannorum
Scanor. Obiit Benedictus Episcopus Lincopensis pridie Nonas
Januarii.
MCCXXXVIH Translatio Sancti Wilhelmi.
Obiit Magister
Ordinis Rano. Factus Magister Ordinis Frater Remundus.
Provincialis Daniae Analdus. Contigit Translacio beati Francisci.
xMCCXL Obiit Johannes filius Jacobi.
MCCXLI Factus Prouincialis Dacie Frater Absalon. Magister
Ordinis Frater Johannes. Obiit Waldemarus.
MCCXLV Orta discordia inter Episcopum Nicolaum & Ericum
Regem.
MCCXLVI Obiit Jacobus Sunesun & uxor ejus Estrid.
MCCXLVII Combusta Ecclesia Othonie. Capta Ripis ab Abel.
xMCCXLIX Rex Ericus a bondonibus & rusticis a civitate Lundensi fugatus. Obiit Episcopus Nicholaus in Claravalle.
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Et confirmatus a Papa Episcopus Jacobus. Civitas Hafn
uastata.
MCCL Occisus Rex Éricus Sleswich. Abel Rex factus.
MCCL1I Abel interfectus. Bellum Scanør. Christoforus Rex
factus.
MCCLIII Bellum Svineborg & Skelfiskør. Et Domus accepta
Warlhingæburg. Et Episcopus Jacobus electus in Archiepiscopum & confirmatus.
Concilium Regum in Gulberghelh.
MCCLIV Factus Magister Ordinis Frater Humbertus.
MCCLV Obiit Jarlerius Archiepiscopus Upsalensis.
MCCLVII Consecratus est Laurentius Archiepiscopus. Obiit Karulus.
MCCLX1 Obiit Prior Provincialis Absalon iiii feria ante pascha. Frater
Augustinus instituitur.
MCCLXII Regina Rikiza nupta in Slauiam.
MCCLXIII Magnus Legifer mortuus. Magister Ordinis absolutus Frater
Humbertus.

For Fremtiden bør man altsaa ved en kritisk Bedømmelse
af Aarbogen bestemt sondre mellem dennes danske og dens
svenske Part, og ikke blot mellem Oplysningerne tfl dansk og
til svensk Historie. Schafer.het om de svenske historiske Op
tegnelser udtalt, at de næsten uden Undtagelse kunne udledes
af de Annaler fra 266—1430, som ere trykte hos Fant, Scrip
tores I. 22 ff. Det forekommer mig dog tvivlsomt, om af de
foreliggende svenske Aarbøger netop den er vor Krønikes
nærmeste Slægtning; en Sammenligning med hin Aarbog
er iøvrigt vanskelig paa Grund af dens store Lakune ved Aarene
fra 1200—1252. Jeg har paavist Dagsangivelserne som noget
særligt ved vor svenske Krønikepart, men i hine Annaler mangle
Datoerne ved Aarene 1170 (1171) og 1197; de findes derimod
i de svenske Annaler, der gaa fra 1160 til 1320 (Fani I 83 ff.),
og da vor Krønike i hvad den meddeler og ikke meddeler, har
meget stor Lighed med disse Annaler, er det et Spørgsmaal,
om vi ikke her træffe dens nærmeste Frænde.
Aarbogens danske Part er, som Ussinger og Schåfer
have bemærket, høstet af Annales Lundenses og Ann. Ryenses,
og den giver kun faa nye eller selvstændige Optegnelser. Som
noget Særligt ved Aarbogen tror jeg dog man maa betegne den&
Interesse for de iBegyndelsen af det 13de Aarhun
drede levende Medlemmer af den Sunesenske Æt.
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Jeg regner ikke herhen, at vor Aarbog angiver, at Bisp Peder
Sunesøn af Roeskilde døde 1214, Ærkebisp Anders Sunesøn
1228, Jakob Sunesøn af Møen 1246, dennes Sønner den yngre
Bisp Peder af Roeskilde 1225 og Johannes 1240; thi i al Fald
nogle af disse Dødsaar bringer enhver dansk Krønike fra
Middelalderen. Derimod véd jeg ikke, at nogen anden Aar
bog optegner, al Ebbe Sunesøns Søn Marsken Johannes døde
1232, og at Jakob Sunesøns Bustru Estrid døde 12461). At
de to Sunesønner Ebbo og Laurentius faldt i Slaget ved Lena
1208, er endelig ingenlunde en almindelig dansk Aarbogsoptegnelse ; den findes i de svensk-danske Aarbøger fra 880 — 14302)
og fra 1160—13208), men af rent danske Krøniker synes kun
de saakaldte Laur. Stralii Annaler at have denne Oplysning4). —
Et andet Særmærke ved vor Aarbog, som ofte er bleven frem
hævet, er dens Interesse for Dominikanerne. Domus accepta
Warthingæburg hedder det ved 1253 uden at dette domus
betegnes ved sit rette Navn, et Dominikanerkloster5). Imod
Aarhuodredetø Midte er der en Fylde af Optegnelser om EmbedabqMettelsar. i Domioikanerordenen. — Da den Sunesenske
Slægt viste megen Interesse foT-Dominikanerne, kunde en
Munk af denne Orden vel ogsaa have InteresM for Slagten;
der er saaledes en naturlig Forbindelse mellem disse Krønikens
to Særmærker, men jeg skal iøvrigt ikke deraf opbygge nogen
Bypothese om dens Oprindelse med Bensyn til Tid og Person.
Derimod viser Sammenknytningen af den danske og den sven
ske Text klarligt hen paa et andet Punkt af Aarbogens Tilblivelsesmaade. Prædikebrødrene bleve jo nemlig stadig forflyttede
fra By til By, fra Land til Land. Et uomstødeligt Vidnesbyrd
herom afgiver bl. fl. de af Prof. Stephens opdagede Brud
stykker af Dominikanerordenens Statut- eller Kapitelbog6). Nu
indeholder vortBaandskrift, hvori Aarbogen er optegnet, imidlertid

*)
8)
4)
5)
6)

Naar Suhm, Hist, af Danmark X 63, siger at to af vore gamle Aarbøger
antegne dette Dødsfald, maa han vist medtage Petri Olai Annales (Ser.
I 184). I disse findes ogsaa Marsken Johannes Dødsaar (I 183). —
Jfr. iøvrigt Suhm IX 620, Script. R. D. IV Tab. 4.
Script. R. Sv. I 62 Ser. R. D. I. 390.
Script. R. Sv. I 84. Ser. R. D. IV 592.
Script. R. D. III 308. — Derimod findes Oplysning herom hos Petrus
Olai (Ser. I 181), Hamsfort (1 284) og Th. Gheysmer (II 385).
Jfr. Ser. R. D. 1^,185.
g
Kirkeh. Samlinger I 545 ff.
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en Samling Prædikener til hver Dag i Aaret1), og det
formodes, at Haandskriftet er kommet fra Si g tuna, i hvilken
By der netop var et Dominikanerkloster. Det forekommer mig
mere end sandsynligt, at Manuscriptet er fulgt med en Prædikebroder, som forflyttedes fra et dansk til et svensk Kloster.
1 Aaret 1252 forsattes en Broder Andreas fra Sigtuna til
Lund8); hvad er rimeligere end at en lignende Forflytning fra
Lund eller Roskilde til Sigtuna har fundet Sted 1255, og at
dette har bevirket, at vor Aarbog med dette Aar skifter Natio
nalitet og fortsætter sine danske Optegnelser med svenske ?
11. Palle.
Vi have Oplysning om, at der over Roskilde Bispestols
Jordegods har været affattet tvende Jordebøger i Middelalderen,
og at den ældste af disse bar Navnet Træb ok, den yngre
Navnet Pal te. Træbok er bekjendt af det i Scriptores 7de
Bind S. 1. ff. trykte »Registrum Rediluum, Decimarum et
Exactionum ad Episcopum Roskildensen in Selandia, Meonia &
Rugia pertinentium circa 1370», hvor hin Træbok ofte paaberaabes som Kilde. At den Kodex, hvorefter Registret er
trykt, har baaret Navnet Palte, turde være mindre bekjendt;
det fremgaar imidlertid af følgende hidtil utrykte Aktstykke:
Alle mæn thettebreff seeællerhøre læsis belsse wy Michild
Rwdh aff Wiidhby som sadh i domerens slædh paa Siælændsfares landzthing Jens Thorbernssøn aff Brængxstorp, Jeip Jenssøn aff Wybye riddere Griib aff Oelstorp, Laurends Saxøn aff
Othezstorp, Eric Jenssøn aff Windhinge, Anders Jeipssøn aff
Qualmløse oc Jens Olaffsøn aff Jønstorp kerlighe melh gudh
oc gøre widerlicht alle swo wæl the nw ære som komme
skule, at aar effler gudz byrd mcdlvi then odhensdagh nest
fore sancti Georgii dagh paa Syælandsfares landsthing innen
flire stocke fore oss mange flere gode mæn nærwærendes
wore skickede hederlige oc ærlighe mæn her Olaff Mortenssøn
prouest i Roskilde, her Jeip Pædherssøn oc her Jens Jonssøn
s) Benzelius beskriver i det haandskrevne Katalog i Bibliotheket Kodex saaledes: Codex Membranaceus 4to. Folio primo Chronologia vetus Sveo-Danica
.... Seqq. Catalogus Regum Svethiæ ... Seqq. collectanea incertum cujus
auctoris ad sermones habendos diebus dominicis et Festis. — Kongeræk
ken findes i hans Monumenta p. 17 og ho-s Fant, Scriptores I 16—17.
®) Kirkehist. Saml. 1 553.
Danske Samlinger. 2den Række. IV.
24

370
canicke i sammestædh paa wærdughe fadhers meth gudh oc
herres weghne her Olaff Daa biscop i Roskilde, oc fræmbare
fore oss i rætten two gamble bøgher som ludede paa then
helghe kirkes godz, then enæ som man kalier træboghen oc
ær CLXVI aar gammell, oc then annen som man kalier paltæ
oc hwn ær LXXXVI aar gammell. Item i badhe thesse bøgher
ther staar Almstoffte oc Almstoffte mølle benæffnde meth andre
godz oc hwat som the gaue paa then tiidh till landgille till
then helghe kirke 1). Item war oc then scrifft usmittet i swo
made at the article i the bøgher som fore screffuit staar som
ludede paa Almstoffte oc Almstoffte mølle oc paa thet data eller
aars tall som fore staar screffuit wore screffne i hwer bogh
meth en hand oc et blegh swo at then enæ hade screuit
then enæ bogh oc en man then annen bogh. Oc wore forscreffne article ey insætte i the bøgher sydhen then tiidh som
fore staar screuit. Item vpstoedh wælbyrdigh man Laurends
Henricssøn aff Skaffteløue oc widhnede paa syn gode troe oc
sanning at then tiidh han hade Fredzgardh aff biscop Jens
Anderssøn gudh hans syæl nåde tha wor Almstoffte mølle øde
lagdh oc han bygde henne tha up i geen aff nye. Item
widhnede han oc swo at han hade Fredzgardh noghit swa
nær i sex aar, oc i the sex aar tha hørde han aldrigh giue
ildning eller kære hwerken paa Almstoffte mølle paa dam eller
damsband hwerken paa hæredsthing eller paa landsthing. Thet
swo ær som forescreuit staar thett widhne wy meth wore
incigle hengde nædhen fore thette wort breff som screuit oc
giuit ær aar dagh oc stædh som forscreuit staar 2).
Det var imidlertid ikke blot Roskilde Bispestol, der havde
en Palte; ifølge en Beretning hos Magnus Mathiæ8), der
senere er gaaet over i Hvitfeldts Krønike 4), fandtes ved
Lunds Ærkebispesæde en Palte.
Stedet lyder hos Hvitfeldt
saaledes: »»Samme Aar 1374 der Capittels Gods vaar nu moxen
ødelagt, formedelst idelige Krig oc Røffueri......... er den Ca
pittels Bog sammenskrefven, som kadlis Palte, udi hvilken
findes optegnet hver Prælatis, Cannickis oc Vicariis Gods, som
*) Se Scriptores VII. 53 jfr. 126.
’) Pergamentsoriginal med 8 bevarede Segl i Geheimearkivets Samling
• Sjælland og Møen.« Nr. 52.
s) Episcoporum ecclesiæ Lundensis series 158—9.
4) Bispekrøniken 78.
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paa den tid vaare, oc huad det Gods kunde være værd, at det
skulde icke sammenblandis oc forglemmis, huem det eller
det tilhørde oc at det i sin tid icke skulde forkommis eller
bortvendis.» I Anledning af denne Efterretning gjør Weszmann
opmærksom paa andre Haandskrifter, som have baaret
hint Navn. »Ulpho, Curatus i Longarydh i Småland, i sitt Te
stamente til Nydala Kloster och andra, dat. 1371 in die
assumtionis virginis gloriose, gifwer åt Hrr. Johan i Undarydh en Bok, som kallas Pialta, hwilket ej annat warit, an
en dylik Jorde-Bok öfwer Nydala Kloster tilhörige ägor.
Krono-Befallningsmannen Anders Sundberg uti Jämteland, har
ock i Norrige öfwerkommit Jämtelands Palte-Bok, som länge
sedan viarit i Swenska Händer».
Jeg har ikke kunnet komme til Klarhed om, hvorledes
dette Navn er opstaaet. Man maatte af de forannævnte Ci
tater antage, at Palte var et særeget Navn paa Jordebøger og
refererede sig til disses Indhold. Ihre har da ogsaa søgt
Løsningen ad denne Vej. »Palte-Bok är thet samma som
Codex Palatii: tysåkallades uti Begno Francorum theras JordeBøcker, uti hwilka upteknades hwad af Comité Palatii for
Konungens räkning war upburit«2). At Codex Palatii har været
et staaende Navn for disse Bøger, har jeg ikke kunnet finde,
og Tydningen forekommer mig i det Hele i høj Grad skruet.
Langt snarere vilde jeg antage Bogens Navn opstaaet af dens
Edseende, saaledes som Middelalderens Brug var. Navnene
Oldemoder og Edda skyldes jo Haandskrifternes ærværdige
Udseende, Graagaas og Jerns ide Bøgernes Indbinding o. s.fr.;
den ældste roskildske Jordebog hed efter sit Bind Træbok; var
det nu urimeligt, at den yngre kaldtes efter sin ydre Beskaf
fenhed og mulige Mangel paa Bind Palte o: Pjalter? Det af
Weszman anførte Exempel paa en smaalandsk Bog af dette
Navn forekommer mig snarere at tale for den her forsvarede
Tydning, end for Ihres; thi Navnet et dér Pial te, og der
næst er der overvejende Sandsynlighed for at den bortskjænkede Bog netop ikke var nogen Jordebog, da Præsten
jo sikkert nok ikke har været berettiget til, ei heller har villet
Skånska Handlingar 1755. S. 25.
Skåuska Handlingar 1755. S. 15—16.
24»
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bortskjænke en saadan. Jeg antager det derfor for en Til
fældighed, at vi kun vide Navnet brugt om Jordebøger, og det
er med Hensyn til disse meget vel muligt, at Navnet fra en
Codex, hvis Ydre havde døbt det saaledes, er gaaet over paa
Codices med samme Indhold, men uden Adkomst dertil paa
Grund af deres Ydre. Jeg er imidlertid ingenlunde over
bevist om min Tydnings Rigtighed J), men henstiller Spørgsmaalet til ærede Forskeres Opmærksomhed.
Hin roskildske Palte befinder sig nu i det upsalske Bi
bliothek, og dens Indhold er udgivet i 7de Bind af Langebeks
Scriptores. Jeg har ikke gjennemgaaet den hele Text efter
Manuscriptet, inen dog Størsteparten deraf, hvad der til
strækkeligt overbeviste mig om, at Langebek har afskrevet
Kodex med sin sædvanlige store Nøjagtighed. Det hørte ikke
til hans Udgivelsesmaade at angive, hvad der skrev sig fra
forskjellige Tider, og han har kun paa ganske faa Steder
oplyst om dette Punkt, hvad der dog af mange Grunde vilde
have været ønskeligt2), særlig for at bestemme de enkelte
Stykkers Alder.
Ifølge hint ovenfor anførte Aktstykke var den ældste
roskildske Jordebog nedskreven i Aaret 1290, hvad der ikke
er uvigtigt at vide med Hensyn til en Forstaaelse af den For
andring, Jordegodset er undergaaet siden Træboks Tid; denne
citeres jo stadig af Palte, og der redegjøres for de ældre
Forhold 3). De store Omvæltninger i Landets indre Forhold
dels ved den sorte Død, og dels ved Krigene, have utvivlsomt

1) Den forsvarede Tydning er iøvrigt antaget af ældre Forfattere se
den af Lagerbring citerede Udtalelse: Palte, som den wel maa kaldes,
efter som mange blade skal vvere afrefne, och en Bog af ingen un
ders krefven etc. Monum. Scan, p 5. Anm. 1. Lagerbring selv er i
Uvished, se Swea Rikes Historie 111 643.
-) Jeg skal exempelvis anføre, at Følgende skyldes senere Tilføjelser:
S. 16 ved Druslebiergh: dat 2 solidos grossorum. S. 18 ved Mosælen
vide.icet tria bool; quod ec-iam adiacet curiæ Mosæ. S. 22 ved Thruethweth: modo quilibet dat oram annone. S. 28 ved Koningstorp: item
decima curia håbet etc.; ved Wædlæby: est ediflcata. — Formen Draxholm (S. 26) for Drawsholm (S. 26), Seræ (S. 28) for Siiræ skyldes
en langt senere Tid. — Mærkes bør at S. 39, 17 L. f. n. bør læses
Sewethæ. S. 104, 10 L. f. o. Arnaldo de Høing.
3) Eu stor Del af Citaterne af Træbok skyldes en senere Revision.
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foranlediget, at der maatte optages en ny Jordebog over Bispegodset. I Beretningen om Forfattelsen af den skaanske
Palte, der skriver sig fra samme Tidspunkt som Roskildebogen, udsagdes det udtrykkeligt, at det var fordi Kapitels
godset var ødelagt ved den idelige Krig og Adelens Uret
færdighed og en Del af Godset derhos var forfaldet »formedelst
nogle forrige Aars Pe<stilentze«, at man maatte skride til en
ny Registrering af Godset. — Palte skal ifølge det ovenan
førte Aktstykke være nedskrevet 1370, og det forekommer
mig, at dettes Ord maa staa til Troende.
Meget af hvad
Kodex giver, er ganske vist af yngre Dato, men det er da
sikkert i en senere Tid føjet til den oprindelige Stamme,
hvad Haandskriften paa mange Steder klarligt beviser. Af
Bogens indre Indhold synes ogsaa saa meget at fremgaa, at
den maa være ældre end 26de Marts 1371. Paa denne Dag
er nemlig et i Bogen indført Aktstykke udstedt af Enken
Gertrud Petersdatter2). Dersom det Mageskifte af Gods, som
Brevet omhandler, havde fundet Sted før Jordebogens Af
fattelse, vilde det være underligt dels at indføre Brevet i
Bogen (thi Palte gjengiver jo ellers ikke Adkomstdokumenterne)
dels at registrere det tilmageskiftede Gods bag efter Brevet i
Stedet for paa sin rette Plads i Jordebogen, nemlig paa Siderne
33—34 i Udgaven i Scriptores, hvor Bispens andet Gods i
Hembæk, Kundby og Judorp opføres.

III. Kodex Nr. 5 0 i den de la Gardieske Samling. —
Hr. Klaus BildesRulie. — RegistrumRegniDanie.
Kodex 50 af den de la Gardieske Samling, som har tilhørt
den yngre Stephanius3) hvis Navn (Stephanus Johannis
Stephanius) med Aaret 1642 findes i Bogen, er et af disse
Haandskrifter fra Middelalderen, der byde Læseren en broget
Blanding af Afhandlinger og Oplysninger fra de forskjelligste
Kredse af den menneskelige Viden4). Dets Indhold er nem
lig følgende :
*) Hvitfeldt Bispekrønike 78.
*) Ser. VII. 46—47.
Hans Bibliothek blev solgt til Grev Magnus G. de la Gardie se N.
M. Petersen, danske Literaturs Historie III. 314.
4) Jfr. mit Skrift: Professor Dr. C. Paludan-Muller og Kong Valdemars
Jordebog S. 18 ff.
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Et Stykke om Adam, Seth, de ældste Slægter o. s. v.
De officiis missarum.
Reges danorum hic intitulantur etc. o: en Konge
række fra Dan lil Christoffer (1319).
4. Følgende Optegnelse: Anno incarnacionis domini
dccxxvii receperunt dani fidem predicante Ansgario
et baptizatus rex eorum scil. haraid klack cum uxore
et fratre suo et multis aliis et hoc anno vj regni sui
leuauit eum imperator de sacro fonte. Anno dcccclv
haraldus blatan cepit regnare, hic bonus christianus
fuit.
5. Oplysning om Valdemar Seirs daglige Indtægter og
om Størrelsen af hans Flaade.
6. Noæ Ark, et langt latinsk Vers.
7. En Aarbog fra 1020 til 1323 x).
8. Fortegnelse over Antallet af Herreder i Danmark og
dets enkelte Provinser.
9. Matematiske Optegnelser.
Der er bevaret os Underretning om, at flere af de her
nævnte historiske Optegnelser have været at læse i en Rulle,
som tilhørte den bekjendle Klaus Bilde til Ljungsgaard og
Vandaas, der døde 1558 ’), hvilket Haandskrift i nyere Tid
mangen Gang har været paa Omtale.
Hvitfeldt skriver
i sin Danmarks Riges Krønike, at han har fundet i en
gammel Pergaments Rulle, som hørte Hr. Klaus Bilde til, nogle
Oplysninger om Valdemar Seirs daglige Indtægter, hvilke han
derpaa meddeler3); det er det ovennævnte Stykke Kr. 5.
Anders Sørensen Vedel anfører i sin Promocondus blandt
de Manuscripter, som skulde benyttes til hans Historieværk
»exerpta alia quædam aliunde af en gammel Rulle, som Ur.
Claus Bilde hafde ab A. C. 1027 ad 13234)«. Dette erutvivl-

1.
2.
3.

De første Tal i Aarbogen ere ganske forskrevne; der slaar saaledes
DXX for MXX.
*) Se om ham Rørdam, Lyskanders Levned 212—3.
3) Huitfeldt (1. 187) skriver •Bulle« ikke »Rulle«; dette kan vist kun være
en Trykfeil, thi alle andre Forfattere tale om en Rulle jfr. nedenfor.
4) Westphalen, Monumenta IV. 1588. 1 en Fortegnelse over hvad der
indkom til Universiletsbibl. fra Vedels Bibliothek (Add. Add. Nr. 41.
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somt den ovenfor anførte til 1323 gaaende Aarbog (Stykke Nr.
7), hvorom vi fuldstændigt overbevises ved at finde, at et i
Upsala bevaret og af Rørdam beskrevet Haandskrift x) (af
Stjerneids Donation) netop indeholder denne Krønike med
Overskrift: »»Dette haffver jeg udskreffuit oc noteret af en
rulle, som hørde Her Claus Bilde thiill.« I dette sidste Manuscript findes endvidere den ovennævnte Heredsforteg
nelse (Stykket 8), hvorfor denne sandsynligvis ogsaa er
taget af Hr. Bildes Rulle. 1 et af Vedels Uaandskrifter
paa Universitetsbibliotheket i Kbhvn. 2) finde vi optegnet umid
delbart efter hinanden de ovennævnte Stykker reges Danorum
(3), anno incarnationis (4), nota quod rex Waldemarus (5) og
noget af Verset om Noæ Ark (6); Nr. 5 hørte jo til Hr.
Bildes Rulle og denne stod jo til Vedels Benyttelse, hvad er
derfor rimeligere end at alle disse Stykker, der ogsaa findes
paa Rad i Codex 50, ere tagne af hin Rulle. Endelig nævner
Lyschander i sine Scriptores Danici som Klaus Bildes For
tjenester af den danske Historie, at han samlede »I. Annales
rerum Dan. ex variis Rullis et Antiquitatum fragmentis ab an.
Chr. 827 ad an. 1325. II. Catalogus Regum Daniæ a Dano
ad Christophorum Valdemari IV Patrem, cum annis imperii»3).
Herved sigtes aabenbart til de ovennævnte Stykker Nr. 3 og
7 og dernæst til Nr. 4, thi da Aarbogen ikke begynder med
827, har han medtaget hin lille Optegnelse.
Saaledes maatte den længe savnede Hr. Bildes Rulle da
synes fundet, thi Kodex 50 indeholder alle de Optegnelser, som
skulle have været at læse i hint Haandskrift. Jeg har efter
nøie Overvejelse dog ikke kunnet komme til at tro paa Identi
teten af disse to Manuscripter og skal i det Følgende frem
sætte mine Grunde herfor4).

9
*)
3)
4)

4to) anføres som Nr. 35 »en Udskrift af Herr Claus Bildes Bolde m.
s. in f.« og i en Fortegnelse over Univblbls. Manuscripter før Branden
1728 er opgivet som Nr. 21 i Cypriani Capsa Ordo quartu6: »Udskrift
af Hr. Claus Bildes Rolle, et Chronologica quædam« (Add. 218. 4to.)
Disse Henvisninger skyldes Wegeners Hist. Efterretninger om A. S.
Vedel 126 Anm. 7.
Rørdam, Monumenta Hist. Dan. Historiske Kildeskrifter J. 260 IT.
Addit. 120. 4to. Jfr. Rørdam, Historieskrivningen og Historieskriverne
siden Reformationen 123.
Rørdam, Lyskanders Levned 212.
Da det ikke vides, hvad man har villet angive ved Betegnelsen »Rulle«,
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1. Huitfeldt gjengiver, som sagt, Stykket om Kong
Valdemars Indtægter og om hans Flaade; at han af
viger i enkelte af Tallene skal jeg ikke lægge videre
Vægt paa1), men derimod er det altfor mærkeligt, at han giver
Mere end der findes i Kodex 50. Denne har saaledes ikke
Sætningen: »item levavit Matthias dapifer de denariis causarum,
Sagefald, Aarligen C. millia Marcharum«; ikke at Skibene vare
»lang Skibe oc smaa Skibe«, eiheller Sætningen: »paa hvert
langSkib vaar 120 Mand, oc hver Jaet 12 Roersmend«. De to
sidste af disse Oplysninger findes ikke i nogen anden Afskrift
af Stykket; den første derimod i Optegnelsen i Vedels Samlin
ger Addit. 120. 42) — Hr. Bildes Rulle maa altsaa have indeholdt mere end hvad Kodex 50 giver.
2. Aarbogen, der gaar til 1323, er bleven udgivet af Langebek, som han selv siger (II. 520) efter en Afskrift af Kodex
50, der er bleven sendt ham fra Upsala*). Da han har faaet at
vide, at Kodex skal indeholde flere og ældre Ting end det,
hvoraf han har faaet Afskrift, vilde han gjerne selv have set
den, men dette lader sig ikke gjøre og han gjengiver da Aar
bogen, som han har den. Ved at sammenholde Scriptores og
Kodex kommer man imidlertid til Klarhed om at denne sidste
paa ingen Maade kan have afgivet Grundlag for Udgaven. Langebek har aabenbart havt Mistanke om at den tilsendte Afskrift
var feilfuld4), han har rettet de aabenbaresle Urigtigheder, ja
han har formet den hele Krønike efter en Lucoppidansk Af
skrift (utvivlsomt efter Klaus Bildes Rulle), som han var i Besid
delse af og som han tilstaar, han har taget til Hjælp. Aar-

’)

2)
*)
4)

forbigaar jeg det Argument, man vilde kunne hente deraf, at Kodex
50 er et Manuscript af ganske sædvanlig Form.
Hvilke Tal der ere de rigtige, lader sig vist udfinde. Huitfeldts 13 skip
pund butiri et caseorum bør utvivlsomt rettes til 14; 6aaledes har
Petrus Olai i sin Afskrift i Arn. Magn. Saml. 107. 8vo (sidst i 4de
Læg), Vedels Samlinger Addit. 120. 4to (10de Læg) og Kodex 50; disse
have ogsaa 24 boves, hvor Huitf. har 27. Skibenes Antal er hos Huitf.
vist rigtigt angivet til 1400, som i Kodex 50, og hos Vedel; Petrus
Olai har 1600.
Midt i 10de Læg. Sætningen er mulig senere tilføjet.
Tidligere Udgave hos Westphalen, Monumenta III. 540 ff.
Se Ser. II. 523 Anm. r. I Afskriften stod i Stedet for Julin Arnim,
hvorfor han siger: quod vix ita in Cod. membr. Men denne har net
op Arnim.

bogen er saaledes i Udgaven bleven langt mindre meningsløs
end den var i Haandskriftet, thi Kodex 50 vrimler af Urigtigtigheder. Til Oplysning om Afvigelserne mellem Kodex, Script
tores og endelig Lucoppidans Afskrift1), skal jeg hidsætte nogle
af Optegnelserne.
Codex 50.
1134. Roskild deuastata
est a Slavis et unus de
Siallandia et 4 de Jutia
et Nicolaus rex fugit.
1135. Bellum fuit in
fotuik in Scania et Mag
nus occisus est et 6 epi
scopi 7us de Suecia.

1150. Bellum fuit Slangetorp, fugit Kanutus. Bel
lum fuit Thorstorp. Ka
nutus in iucia filius magni.
1223. Valdemarus Rex,
cum filio suo Valdemaro,
furati sunt ab Henrico
comite.

Lucoppidan:
1134. Roschildia deva
stata est a Sclavis.

Scriptores II 520 ff»
1134. Roskildia deva
stata est a Slavis. Et Ni
colaus Rex fugit5).

1135. Bellum fuit Fottewich’) in quo Magnus
occisus est et sex Episcopi
unus de Svecia, unus de
Selandia, quatuor de Jutia
et Nicolaus Rex fugit.
1150. Bellum fuit Slangetorp8) in quo fugit Canutus.

1135. Bellum fuit in
Fotvik in Scania <t Mag
nus occisus est, et 6 epi
scopi, 7us de Suecia6).

1223. Valdemarus Rex
cum filio suo Valdemaro
furati sunt4) ab Henrico
Comite.

1150. Bellum fuit Slangetorp, in quo fugit Ka
nutus. Bellum fuit Thor
storp’).
1223. Waldemarus rex
cum filio suo Waldemaro,
furtim capti et ablati sunt
ab Henrico Comite8).

l) Jeg bør bemærke, at jeg herved forstaar to Afskrifter i Ny kgl. Saml.
570 e Fol., der ere benyttede ved Udgivelsen af Scriptores og paa
hvilke Rørdam har henledet Opmærksomheden (Monum. Hist. Dan. I.
263). De ere ikke skrevne af Lucoppidan selv, men have begge Paa
skrift «ex apographo Lucoppidani«.
’) Westphalen HI 540: Sotterwich.
3) Westphalen: Schlangedorp.
4) Langebek har paa Afskriften gjort følgende Bemærkning: usurpatur hic
passive pro furtive abducti sunt.
5) Saaledes (dog: Roschild, Sclavis) ogsaa det Upsalske Haandskrift af
Stjerneids Donation. — Oplysningerne om, hvad dette giver ved de
her anførte Aar, skyldes velvillig Meddelelse af Hr. Docent Dr. Claes
An nerstedt; selv har jeg Ikke set dette Haandskrift, der var udlaant,
da jeg opholdt mig i Upsala.
6) Langebek har i en Anmærkning gjort Rede for Lucoppidans Afvigelser.
— Haandskriftet af Stjerneids Don. har: fotuig in Scania ubi, og det
rigtige: unus de Suecia.
’) H. af Stj. Donation: Bellum fuit Slangerup, fugit Chanutus et bellum
fuit Torstorp.
8) H. af Stj. Don: Valdemarus rex cum fiiio furati sunt a comite de
Suerin.
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1252. Abel Rex occisus
est in Frisia et frater eius
Christophorus duxit in ex
ercitum in Swinaburg et
ScaelflsköörAlexander papa
iacobus archiepiscopus Pe
trus episcopus.

1252. Abel Rex occisus
est in Frisia, et Frater
ejus Christophorus coro
natur. Ottho1) Archiepi
scopus obiit.

1252. Abel Rex occisus
est in Frisia. Et frater
ejus Christophorus coro
natur. Christophorus duxit
exercitum in Svinaburgh
& Scelfiskör. Uffo Archi
episcopus obiit.

Udgaven i Scriptores kan saaledes neppe betragtes som
andet end en Behandling og Bearbejdelse af foreliggende forskjeliige Kildetexter.
Det bliver paa Forholdet mellem de
bevarede Afskrifter og Kodex 50, vi maa have Opmærksomheden
henvendt. At disse Afskrifter imidlertid ikke staa i noget For
hold til Kodex, men maa skyldes en hel anden Form af Krø
niken, det synes at bevises af de alt paapegede Uoverensstem
melser, der kunde forøges med' mange flere. Afskrifterne have
saaledes ved 1165: Valdemarus cepit Findland; ved 1240:
Ericus rex duxit Jutam; ved 1262: Petrus Fauss (o: Finsson)
suspensus est, hvorom vor Kodex Intet lærer; omvendt har
den ved 1280: Obiit Thrigotus archiepiscopus, som ikke findes
i Afskrifterne2). Vor Kodex har med tydelig Haand ved 10883):
Sanctus Olavus martyrizatus est in Stichelstath, men det er
en karakteristisk Feil ved Afskrifterne, at de have Stortstirt,
Stertstirt, Styristadt4).— Resultatet af Undersøgelsen er da dette,
at Klaus Bildes Rulle, hvorefter hine Afskrifter maa være tagne,
ikke er identisk med Nr. 50 i Upsala Bibi.
Tilbage staar at afgjøre hvilket Forholdet da er mellem dette
Upsalahaandskrift og Hr. Bildes Rulle. At denne ikke var for
fattet af Hr. Bilde selv, fremgaar af samtlige de nævnte For
fatteres Udsagn, at det var »en gammel Pergamentsrulle«. Kodex
50, der vel ér nedskrevet i Slutningen af det 14de Aarh. 5),
kan altsaa meget godt være en Afskrift af denne, med hvilken
den jo som paavist har en betydelig Del af sit Indhold til
fælles. At den indeholder en enkelt Ting, som ikke findes i
x) Langebek har i Marginen skrevet: NB. Uffo. — I Haandskr. af Stjern.
Don. mangler sidste Punktum,
2) Dog i Haandskriftet af St. Don.
3) Afskrifterne paa K. B. og i Ups. have 1027.
4) Rørdam Monum. Hist. Dan. i. 262. Westphalen III. 540. Afskrifterne paa K.B.
5) Ved Krøniken er tilsat Aarstallene indtil 1376.
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Afskrifterne af Hr. Bildes Rulle, kan jo være grundet dels i
disses Skødesløshed, dels i Rullens Ulæselighed. Og at hin
Rulle enten har været slet redigeret eller ogsaa skrevet med
en højst utydelig Haand, derom synes alle de foreliggende
Afskrifter at bære Vidne. Gjengivelsen af Aarbogen hos Westphalen have Alle fundet under al Kritik; Rørdam kalder Af
skriften i det ovennævnte upsalske Haandskrift (af Stjerneids
Donation) rnaadelig; Lucoppidans Afskrift vrimler af Urimelig
heder; i Kodex 50 er Krøniken paa mange Punkter fuldkommen
meningsløs
o. s. v. — man synes, kort sagt, at være faldet
i Hænderne paa en Kohorte af slette Afskrivere. Men en
langt rimeligere Løsning forekommer det mig at være, at den
første Grundkilde for alle her nævnte senere Afskrifter har
havt en slet Redaction2) eller været skrevet af en ulæselig
Haand. —
Jeg skal til Slutning kun tilføje én Bemærkning. Det
synes som flere Historikere have antaget, at Klaus Bildes
Rulle skulde have indeholdt et helt saakaldet Registrum
Regn i Daniæ8). Jeg kan imidlertid ikke faa ud af Kilderne,
at hin Rulle skulde have indeholdt Mere om Kong Valdemars
Indtægter end den af Hvitfeldt gjengivnc lille Notits. Det har
været sagt, at Hvitfeldt bestemmer hin Rolle som »en gammel
Pergamentsrulle opskrevet om Kong Valdemars Rigdom«, men
Hvitfeldts Ord lyde dog ikke saaledes:
»Jeg finder udi en gammel Pergaments Bulle, som tilhørde Her Klaus Bilde, opskrefven om Kong Voldemars
Rigdom; at band haffde hver Dag til Indkomst aff de Lande
hånd raadde olfver 24 Marcas eller Lester Brasei etc................
*) Stephanius har laget en Afskrift af Kodex i hans Samling af Chronologier, der bevares i Ups. Bibi., en Afskrift af hans Afskrift er kommet
til Hamborg og beskrives af Lappenberg i Archiv f. Staats-und Kirchen
geschichte II 208—209. Ogsaa den faar Skyld for aabenbare Skødes
løsheder.
4) Hos Westphalen og Lucoppidan er Aarbogens Overskrift: Chronologia
rerum quarundam memorabilium ab a. 1020 usque ad 1315 (læs: 1323)
descripta ex vetustis (quibusdam) chartis; Grundkilden maa vel have
havt en lignende Overskrift eller i al Fald ved sin Form tilkjendegivet
sig som et Samlerarbejde.
3) Wegener, A. S. Vedel 127. Paiudan-Muller, Vid. Selsk. Skr. V Kække
4 Bind 257. O. Nielsen, K Valdemars Jordebog S. XIII.
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Item levavit Matthias dapifer de denariis causarum, Sagefald,
Aarligen C. millia Marcharum secundum quod inventum fuit
in Registro Regni Daniæ.«
Dette Sted maa jo dog aabenbart forstaas saaledes, at
Hvitfeldt har fundet opskrevet i en gammel Rulle nogle
Oplysninger om K. V.s Rigdom, som han nu meddeler; »op
skrevet« hører med andre Ord til Verbet og staar ikke i
Apposition til Hr. Bs. Bulle. Hvitfeldt vilde dernæst utvivlsomt,
hvis et større Register paa K. Vs. Indtægter havde foreligget
ham, have meddelt ganske anderledes specificerede Oplysninger
end hint korte Excerpt1). Naar Citatet endelig slutter med
»secundum quod inventum fuit in Registro Regni Daniæ«,
saa ere disse Ord jo aabenbart ogsaa tagne af hans Kilde;
thi hvorfor skulde Hvitfeldt paa engang begynde at tale Latin?
Nu er Kilden hin ofte omtalte Rulle, ogat denne har indeholdt
disse Ord, fremgaar til Overflod deraf, at Kodex 50 i sit
Stykke om Valdemar Seirs Indtægter begynder med de Ord,
hvormed Hvidtfeldts Citat ender: Nota, quod rex Valdemarus
tanta quolibet die habuit in reditibus certis ad mensam suam
secundum quod inuentum fuit in registro regni dacie. Primo
etc. — Resultatet bliver altsaa dette, at hin Rulle ikke har
andet med et Registrum R. D. at gjøre, end at der i samme
har været en Notits om hvad Summen af Kong Valdemars
Indtægter og Størrelsen af hans Hær og Flaade har været ifølge
Opgivelserne i et Registrum R. D.; hvor dette sidste har været
bevaret og hvilken dets egentlige Væsen og Karakter har
været, derom mangler os enhver Underretning.
’) Man maatte fremdeles vente i andre Afskrifter af Klaus Bildes Rulle at
finde Oplysninger til Rigets finantsielle Stilling under Valdemar Sejr,
men, afset fra Herredsfortegnelsen, give de Intet.
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Gyldenstierne, svensk Afsending i
København, 159.
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Haag, 156, 210, 21k Traktat 1696,
224, 225.
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Haraldsted, 347.
Haröstaöahöfn i Hålogaland, 247.
Harsyssel, 347.
Hasebard, Jakob, Kirurg, 251.
Hastfehr, Jak. Joh , 181, 219.
Haven, Ped. Fredriksen, Mag. Præst
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Heddinge, 347.
Hedvig Eleonore, svensk Enkedronning,
178.
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298.
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Hojer, Rektor i Slesvig, 343—43.
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Jægersbore, 294, 347.
Jægerspris, 230, 313, 315, 317-21.
Jønstorp, 369.
Jorgen (Georg), Prins, 161, 165, 200,
208, 217.
Indien, 140.
Indkomster, Kristians V.s, 176. Karl Jorgensen, A. D., 126 følg., 234 følg.
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Karlsbad, 269, 302.
Karlskrone, 164, 181, 216, 219, 223.
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Kristian IL, 349.
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Kærherred, 347.
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Kristianshavns Bro, 238. Charlottenborg, 312, 321, 323,
København, Linjeskib, 321.
Kobrnandhavn, 246, 248.
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Lifford, Greve af, se Rochefoucauld.
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sadør i København, 154—64,182,
204.
Maskarader ved Hoffet, 217.
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Molboer, 347.
Molesworth, Robert, 197—202, 205—
12, 218, 224—25.
Moltke, Ad. Gottlob, Hofmarskalk, 309,
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danske Kancelli, 196, 229, 231.
af Baden-Duriach, 296.
Sofie Amalie, Grevinde af Samsø,
Magleby paa Amager, 246.
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Nivå, 250.
—41.
Nordby, Soren, 348.
Papebrock i Antwerpen, 257
Papegöjestangen, 239.
Nordenfjeldske Told, 230, 231.
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