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Christian den Femtes

egenhændige Dagbøger

for Aarene 1689, 1690, 1691 og 1696,

udgivne efter Originalerne, med en Indledning,
og et Tillæg af utrykte Bidrag til denne

Konges Historie, m. m.

af

C. Molbech.

——e*

—

Kiøbenhavn.
Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno.

1848.

—
(Aftryk af Nyt historisk Tidsskrift.)

Man er i det nittende Aarhundredes historiske Synsmaa¬

der og i Betragtningen af Staters Regiering og politiske Om¬
skiftninger, kommen meget tilbage fra tidligere Tiders System,
efter hvilket man næsten giorde Statens Historie til eet med
Regentens, og derfor tillagde dennes Person en næsten ube¬

grændset Vigtighed. Dersom man deri undertiden gik over

Fornuftgrændsen, og røbede Mangel paa det dybere Blik i
Verdensbegivenheders Udvikling og i Historiens indre Væsen:

saa ere Nogle i vor Tid igien mere tilbøielige til den mod¬

satte Yderlighed, at betragte Regenters Personlighed som ganske
ligegyldige Gienstande, deres Charakteer og Privatliv som

ubetydelige Factorer i det politiske Liv, og deres Indvirkning
paa Statshistorien fra et alt for indskrænket Synspunkt. Dette
er allerede i og for sig selv skievt eller mangelfuldt, siden det

aldrig kan andet end være til Fordeel for Historien og Histo¬

rieskriverens Stof, jo klarere og sikkrere den Forestilling er,
han kan opnaae om enhver i det historiske Liv fremtræ¬
dende Charakteer og Personlighed; da det netop er giennem

denne Deel af Stoffet, at Fortællingen selv vinder det Liv og
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den Beskuelighed, som uheldigviis flere andre Landes Historie

have forud for den danske, der i det hele er saa fattig paa
det biographiske Stof. Det behøver desuden neppe engang at

fremhæves, at jo mere uindskrænket Magt Statsforfatningen

giver en Monark, desto mere maa hans Person og Charak¬
teer, om endog ingen udmærkede Egenskaber tilhørte begge, gribe

ind i at afgiøre, med meer eller mindre Bevidsthed og Frihed

i Handlingen, mangfoldige betydende Tildragelsers Fremgang
og heldige eller uheldige Udfald, og i at bestemme baade Sta¬

ters og Nationers Skiebne. Det er derfor kun vrange og

indskrænkede Meninger, som vor Tids uhistoriske Demokrater

nu og da ville giøre gieldende: at Fyrster i Historien ikke
betyde meer, end private Personer; at deres Levnet og Hand¬
linger ikke have mere Krav paa Opmærksomhed, end disses

og at den Opmærksomhed, Historieskriverne ere tilbøielige
men ogsaa ofte nødsagede og forpligtede — til at henvende

paa Fyrsternes daglige Sysler, deres private Levemaade, Til¬
bøieligheder og Svagheder, deres nærmeste Omgivning, Ynd¬

linger, Fortrolige, m. v. kun er Virkning og Yttring af en
forældet Beundring af Diademets og Thronens Glands.

I øvrigt maa man sige, at der er kun ringe Udsigt til
at dette Slags forsøgte Nedsættelse af Fyrsternes personlige

Betydenhed i Historien saa hastig vil faae Indgang i vor curo¬
pæiske og monarchiske Verden. Endogsaa den Nyfigenheds In¬

stinct, som alt for gierne søger at tilfredsstilles, hvor Leilig¬
hed gives til at erfare noget af en eller anden hidtil skiult
Kilde om en nogenlunde bekiendt regierende Fyrstes, eller om
en berømt Statsmands, en mægtig Ministers, en indflydelses¬

rig og intrigerende Maitresses, eller nogen anden offentlig og
politisk Charakteers Personlighed og private Levnet: er i en¬
deel Tilfælde virkelig meer, end den seer ud til at være. Den

er ikke blot Virkningen af en tom og frivol Nysgierrighed; den
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er sig, om endog kun dunkelt, bevidst, at saadanne Individer

have havt meer eller mindre Indflydelse paa hele Landes og
flere Generationers Skiebne, og saaledes deeltaget som virkende

Kræfter i de store Bevægelser, ved hvilke Tiderne og Historien

skride frem i deres ustandselige Kæmpegang; og selv hos disse
Individer lader Personligheden sig ikke skille fra Charakteren,

eller de menneskelige Egenskaber, gode og slette, private Til¬
bøieligheder, Egenheder og Svagheder, ganske isolere fra In¬
dividets offentlige Liv og historiske Virken.

Det gaaer med de historiske Kilder, i Henseende til Fyr¬

sters og Regenters Personer og deres Privatliv, ligesom i Stats¬

og Folkehistorien: de flyde undertiden rigeligt og næsten overflødigt,

undertiden ganske svagt og utilstrækkeligt. Det sidste er Tilfældet i
vort Fædreland, ikke blot med en stor Deel af vore Kongers, men
med mangfoldige andre, i vor Historie fremtredende og handlende

Individers Personlighed og Charakteer. For at blive ved det Ol¬
denborgske Kongehuus, der snart har fuldendt sit fierde Aar¬

hundrede paa den danske Throne: saa er det dog kun de fær¬

reste af denne Stammes femten Konger, om hvis Person
og Charakteer Historien har efterladt os Stof til et fuldstæn¬

digt og klart Billede — en Mangel, som baade bliver forklar¬
lig, og mere følelig, ved vore Konger fra Frederik III. af; da

endog disses politiske Historie endnu trænger til sin første

Bearbeidelse fra Grunden, med et ordentligt Kildestudium, og
med Historieskriverens sande Kald og Talent. — En af de første
Fordringer til denne bliver da, at han maa være hævet over

den fra Slutningen af det 18de Aarhundrede mere om sig
gribende falske Tendents, at ville skrive et tusindaarigt Kon¬

geriges Historie, og det endogsaa under den absolut monar¬

chiske Statsforfatning, efter demokratiske Principer og Forud¬

sætninger, eller efter Dagens omskiftende, snart republicanske,
snart constitutionelle, eller radicale og statsopløsende Tendentser.
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Disse, anvendte paa Historien, ere i sig selv kun Vidne om,

hvor langt Vedkommende endog ere fra at have giort de histo¬
riske Studiers første Cursus, fra en dybere Grund, i et større
Omfang end blot Fædrelandets Historie, og efter andre Kilder

til denne, end ufuldstændige trykte Samlinger, hvormed man

nu i meer end et halvt Aarhundrede har ladet sig nøie, eller
drøvtyggende Lærebøger og afgiorte Partiskrifter.
Til de sidste maa vi omtrent henregne den Forfatters samtlige

historiske Arbeider, som i det 18de Aarhundredes sidste Decen¬
nium bl. a. tog sig for at ville behandle Christian den

Femtes og Frederik den Fierdes Historie. Hvad i Særde¬
leshed den førstnævnte Konge angaaer, da er den i sin Tid

meget læste Bog om ham af Riegels lidet meer end en. chaotisk¬

forvirret Blanding af forskiellige samlede Materialier (hvoriblandt
ogsaa adskilligt til Frederik den Tredies Regieringshistorie) med
en overstrømmende Flod af Declamationer og halvkogte repu¬

blicanske Floskler, krydrede med Bitterheder i en skieldende Pas¬
quiltone, eller med indtil Væmmelse gientagne personlige Sar¬
kasmer og Beskyldninger, i Stedet for factisk Beviisførelse. — Vi
ville her i øvrigt kun opholde os ved det ene Punkt, at og¬

saa til Bedømmelsen af Christian den Femtes personlige Cha¬
frakter, Tænkemaade og Evner, saavelsom hans Regentvirksom¬

hed fra forskiellige Sider, er Riegels overhovedet en upaalide¬
lig, forvirret, undertiden sig selv modsigende Kilde. Det er

vanskeligt, eller næsten umueligt, af denne Forfatters, i søn¬
derskaarne Fragmenter splittede Fremstilling at faae nogetsom¬

helst tydeligt og samlet Billede, enten af de gode eller slette
Sider i denne Konges Regiering. Men da Ricgels overalt
fødsler med de sorteste Farver, og knap omtaler en eneste Mand
af nogen Betydenhed under Christian V. anderledes end som

en uduelig og uvidende, eller hovmodig, vindesyg, ødsel og i
andre Maader moralsk fordærvet Person: saa gior hans Historie
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ikke sielden en Virkning, netop modsat den, Forfatteren tilsig¬

tede. Man ledes uvilkaarlig til Mistanke om, at Alt i Vir¬

keligheden dog ikke kan have været saa slet og usselt, som det
fremstilles. Den i høieste Grad ufordeelagtige Skildring, som

gives af Danmark og den danske Stat under Christian V.,

og hvorefter man kun maa tænke sig, at alting i Landets indre
Bestyrelse, og i Statens politisk Stilling, var i den største For¬

virring og i yderste Afmagt, efter Griffenfeldts Fald: modsiges
dog, i det mindste for en Deel, af den virkelige Tilstand, naar
den opfattes efter andre og flere Kilder, end dem, Riegels

har benyttet — i det mindste benyttet til sit Brug, og efter

sin Hensigt.
Vel er det uden Tvivl kun alt for vist, at Christian den

Femtes tredive Aars Regiering langt fra ikke var i Stand til at

læge enhver Brøst og Svaghed, som de, Statens Kræfter og
Landets Marv fortærende Krige 1643—45 og 1657—60 havde

efterladt sig, og hvis Følger sporedes hos Landalmuen og i
Agerbruget endnu ved og efter Kongens Død. Det er heller

ikke mindre vist, at Christian den Femtes egne Krige, efter Grif¬
fenfeldts Afgang, førtes deels uklogt og uheldigt, deels mere

til Fordeel for fremmede og allierede Magter, end for Dan¬
mark; og at det for en stor Deel var disse Krige, som i en
Periode, hvor Landets indre Tilstand snarest trængte til en

dyb Fred, medførte de vedvarende eller altfor hyppigt fornyede

Paalæg og Skattebyrder, hvis Tryk kun blev alt for føleligt
og udsugende, baade for Almuen og de øvrige uadelige Stæn¬
der. Heller ikke kan det blive skiult for et Blik, der trænger

dybere ind i vor indre Histories Kilder, at en Slappelse og
Stagnation, om ikke Tilbagegang, i Landets nationale Vel¬

stand og den indre Statsrørelse, synes i flere af dennes Grene

at være tydelig nok under en stor Deel af denne Konges Re¬
gieringstid; ligesom det er afgiort, at Tilbagegangen er endnu
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mere aabenbar i videnskabelig og literair Cultur, saa vel som
i Spogdannelse, i Sprogets Nationalitet, i Smagens og Kon¬

stens Regioner. Danmark stod heri vel ikke særdeles meget
tilbage for Tydskland, i hvis Spor det saa længe har gaaet;
men desto mere for Frankrige og andre sydeuropæiske Lande.

Til disse og andre Skyggesider hører ikke mindre den, med

det gamle nationale Aristokraties stærkt fremskyndte Svindsot

og uddøende Standsmagt, i lige Forhold stigende Indvandring
og Stiftelse af en nyere tydsk Hof= og Herregaards=Adel, med
dennes voxende Indflydelse, og med dens, Landets Grundkræf¬
ter i den agerbrugende Stand udsugende Berigelse.
Vi tør, paa Grund af alt dette, heller ikke negte, at en
Bog, som, da den udkom og endnu længe efter, giorde over¬

ordentlig Opsigt og et dybt Indtryk, den engelske Miuister

Robert Molesworths berømte „Fortælling om Danmark, som

det var i Aaret 1692“ — ved Siden af en Deel Urigtigheder,
Feil og falske eller skieve Anskuelser, saaledes som en med Na¬

tionen og Sproget ubekiendt og med en god Deel engelsk
Eensidighed belemret Fremmed, ikke kunde undgaae samme

dog indeholder meget, som bærer Sandheds og Virkeligheds
Præg. Molesworths Bog er overhovedet skrevet med ulige

større Indsigt i Statskonst og Statsvidenskab, og større Talent,
end det, Riegels lægger for Dagen i sin saakaldte „Femte

Christians Historie“e den har tillige det Fortrin for denne,

at være læselig, tiltrækkende og lærerig, selv den Dag i Dag,

og har i det mindste den Beskaffenhed, at vi meget lettere,

ved Hielp af et grundigere historisk Studium, kunne blive i
Stand til at skielne og erkiende, hvor Molesworths har Ret,
og hvor han feiler og skriver med Fordom eller Partiskhed:
end vi kunne udfinde de Stumper og Stykker af Kiendsgier¬

ning, historisk Sandhed og paalidelig Efterretning, der skiule
sig i et Uføre af skiødesløs og afjasket Beretning, eller af den
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subjektive Galdesyges Overdrivelser, tilligemed vilkaarlige For¬
udsætninger og antagne, men ubeviste Beskyldninger, som næsten

udgiøre det hele Grundstof hos Ricgels.
Man kan ogsaa ret vel iagttage alle hine Skyggesider ved

Christian den Femtes Tid og Regiering, og lade dem med
rolig og streng Sandhedskiærlighed fremtræde i en historisk

Fremstilling, uden at formørke det hele Billede saaledes, at al
Colorit forsvinder, eller alle Sandhedsfarver, de dunkle med
de lysere, tabe sig i det Usikkerhedens og Upaalidelighedens Skyg¬

gemulm, hvori en selvkiær, partisk, eensidig og avindssyg Fortæller

kan indhylle al Historie. Det gaaer saadanne ligesom deres
Antipoder Panegyristerne; ved at rose Alt, roser man intet; og
de, som ikke have Sind og Udtryk for andet end Dadel, opnaae
omsider ikke meer end Mistro og Vantro til deres Sanddruhed.

Det gik ogsaa tildeels Molesworth saaledes i sin Tid. Man
var ikke vant til en saa skarp og hensynslys Tone, og den

hele, fra Grunden dadlende Tendents, som udtaler sig i ethvert

Capitel af Bogen, giorde det lettere for dem, for hvilke en

saadan Skildring køm meget ubeleilig, at giøre den mistænkt
for almindelig Partiskhed, Overdrivelse og Usandfærdighed,
hvilket ingenlunde er dens Charakteer. Man vil tværtimod

overhovedet finde Molesworth langt mere moderat og billig,
end Riegels; og man overraskes næsten ved, at en Forfatter,

som vist nok ikke skrev i godt Lune, eller i den bedste Stem¬
ning mod det danske Hof under Christian V.*) dog f. Ex.

u
1) Molesworth, om hvis Minister=Insolents, som han yttrede et Par
Gange i Voldsombeder og Overfald, han lod sine Folk begaae mod

Kongelige Iagt= og Veibetiente, man har Vidnesbyrd, fortælles (i
Fortalen til =Dennark vindicated=) at han i den Anledning 1662 for¬

lod det danske Hof uden Afskedsaudients hos Kongen, som var
alvorligt opbragt paa ham, og at han siden unddrog sig fra at vende

tilbage til Danmark. Denne Beretning stemmer ikke ganske over¬
cens med Kongens egen Optegnelse, den 15. Jun. 1692: „Tog den

„Engelscke anvojé Molisvort sin affsckedß audiens, Vanmeldet, for att
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omtaler Lovgivningen, Retspleien, Politiet, og flere Indretnin¬
ger i den indre Statsstyrelse endog under Sammenligninger

med sit eget Fædreland, i meget berømmende Udtryk.
Man har vanskeligt ved at finde noget Spor til en
saadan Retfærdighedsfølelse hos den omtalte danske Forsat¬

ter. Derimod er Riegels, midt under alle de Declamatio¬
ner og Straffetaler, som han lader udstrømme mod Chri¬

stian V., dog til visse Tider suarere gavmild, end karrig i

at rose hans Charakteer, og undskylde det meste af hvad han
selv bittert dadler ved denne Konges Regiering, enten med
hans Godmodighed og godtroende Tillid til Andre — eller

„reise til Kong Wilhellem og Saa til Irland hos Sit godß paa 4 a

,5 Maanederstid, Jeg gaff hannem helsende med, og forsikering aff
„affection, for hans herre. D. 13. Sept. 1692 omtaler Kongen, at

han ventede en ny Minister fra England. — 1694 udgav Molesworth

sin =Account of Denmark= som i samme Aar udkom 3 Gange, og

en 5te Udgave endnu 1745. At Ministeren „for en stor Deel havde
faact Materialierne af en banqucrotteret hamborgsk Kiøbmand, ved
Navn Schott¬ (J. F. W. Schlegels Statistik, I. S. 94.)
kan

maaskec tildeels være sandt; men fra en saadan Kilde kunde Mo¬
lesworth umuligen hente alle de nøiagtige Efterretninger om den

danske Stat, han meddeler; og Bogen tilhører ligefuldt ham selv.
Den danske Regiering lod allerede 1694, med Hielp af den danske

Præst i London Iver Brink, en Giendrivelse (=Animadversions on

a prelended Account of Denmark=) forfatte ved en Englænder

Will. King. At Schlegel kalder denne Bog =særdeles vel skreven“
røber kun liden kritisk Evne. Giendrivelsen er i det Factiske (med Undta¬

gelse af Molesworths Uvidenheds=Feil i enkelte Omstændigheder) meget
svag; men ikke uheldig der, hvor den f. Ex. i Fortalen „To Ma. M. —.

(Molesworth havde ikke nævnt sig som Forf.) kan anvende polemisk

Satire eller Spot, som Bogen hist og her ogsaa giver Anledning til.

At Molesworth, uagtet hans for en Diplomat vist nok ikke meget
besindige Adfærd, derfor, (selv under Dronning Anna) ikke blev ilde

anscet hos sin Regiering, viser ikke blot (i Følge Schlegel, l. c.)
Christian den Femtes Klage ved det engelske Hof, som blev forgieves;

men ogsaa Molesworths senere Forfremmelse. Han blev Pair af
Irland (16. Jul. 1716) og døde i Mai 1725 som Viscount og
Baron af Philipstown. (Original Works of Will. King. London

1776. T. I. p. 37. J. Burke Dict. of the Peerage of the Brit.

Empire. 4. Ed. Loud. 1832. II. 175.)
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ved at lade først hans Opdragere, siden hans Fortrolige, hans
Raadgivere og Ministre, bære Skylden for alle Feil og Svag¬

heder i hans Regiering. Heri ville vi ikke engang gaae saa
vidt som Riegels; thi Konger og Fyrster have meget at for¬

svare af det, de lade skee, eller det, de overlade Andre at
udførc. Det hører overhovedet ikke allene til Fyrsternes kun

alt for almindelige Svagheder, men ligesom til deres Natur,
at de næsten altid, enten af gode Grunde ere nødsagede til,
eller ved Magelighed, Vane og aandelig Slappelse ledes til,

langt mere at ville see med Andres Øine og høre med Andres

Øren, end anstrenge sig for at bruge deres egne; og at de,
med al deres formeente nafhængige Magt og Myndighed,

sieldent nok ere i Stand til at handle med egen selvstændig
Villieskraft og Frihed. — Vi ville imidlertid ikke undlade at

bemærke den Omstændighed, at selv Molesworth, hvis Navn i
sin Tid hos det absolut=monarchiske Hofparti næsten blev eens¬

tydigt med en Pasquillant, og som vist nok allermindst lagde

an paa, eller havde Attraa til at ville see nogen Ting i og
ved Danmark, eller nogen Person eller Stand, i et forskiønnet
Lys, omtaler og charakteriserer Christian den Femte selv paa

en langt gunstigere og fordeelagtigere Maade, end enhver vil
tænke sig, der allene kiender den engelske Forfatter af det onde

Ry, der længe gik af hans Bog, som en afgiort Pasquil og
Satire over Danmark, og over denne Konges Regiering.

Endog halvandet hundrede Aar efterat Molesworth skrev, og
nu, da hans Bog saa godt som for Enhver i og udenfor Dan¬

mark knap er kiendt af meer end Navnet, er hans samtidige
Charakteristik af en dansk Konge, med hvem han i tre Aar

stod i hyppig umiddelbar Berøring i Statssager og ved Hoffet,
mærkelig nok til at vi troe her at burde meddele den i Oversæt¬

telse. Den udgaaer fra en Mand, der unegtelig, ved Siden af
nogen Nationalstolthed og Overlegenhedsfølelse, ligesom ved Si¬
den af et Slags Bitterhed og Morositet med Hensyn paa den danske
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Regiering, maaskec tildeels fremkaldt ved mindre behagelige per¬

sonlige og diplomatiske Forhold i Danmark, har eiet en god
og skarp Iagttagelsesevne; og denne Charakteristik udgiør saa¬

ledes et samtidigt historisk Vidnesbyrd, som ikke dør oversees
af Nogen, der vil giøre sig bekiendt med, sammenligne og

studere Grundkilderne til denne Konges Historie.*)

2) „Den nærværende Konge af Danmark, Christian den Femte, (som den
„15de April 1652 indtraadte i sit 46de Aar) er kun af Middelstørrelse,

„snarcre mager, end legemsfyldig, men vel vroportioneret og stærkt

bygget; hans Ansigtsfarve er stærk rød*); han bærer en sort Paryk;
Trækkene i Underdelen af hans Ansigt ere ikke uliig Kong Cail den

„Andens; hans Constitution har været meget haardfor, udholdende og i

Stand til at taale enhver Art af Anstrengelse; indtil han nu paa
„nogle Aar har havt Anfald af Gigt, og derfor har holdt det for

„bedre, at indskrænke umagelige Legemsøvelser og Bevægelser; sær¬

„deles da Fredstiden giør det mindre nødvendigt, at underkaste sig
„Besværligheder, som han endnu kunde, og vist ogsaa vilde taate, naar
ødet behøvedes. Hans Dragt eri Almindelighed simpel, (modest) men
„pyntelig; han viser sig sielden ved nogen Cour enten med Hat eller

„Handsker, men derimod altid, efter tydsk Skik, med en forsvarlig
Kaarde ved Siden.
Hvad hans Egenskaber angaac, da er han en Fyrste af særdeles

„Nedladenhed og Godmodighed**); maadeholdende (temperate),
„naar man vil sce hen til Landets Brug; ikke overdaadig enten i Spise

„eller Drik, og i de senere Aar meget sielden henfalden til nogen Uor¬
„den. (very seldom making an debanche.) Hans Kiærlighedshandeler
„have været faa, og i dem har han viist megen Bestandighed. Han er

„gudfrygtig, som en Fyrste bør være det, uden at kiæle for (doting on)
„sin Geistlighed, skiøndt denne synes at tilbede ham; af egen Tilkøie¬

„lighed en Elsker af Retfærdighed og Moderation; men ofte behersket
(over-ruled) af dem blandt hans Omgivning, hvem han overlader

„hele Bestyrelsen af Sagerne; eftersom han hverken elsker,
*)His Complerion is sungnine.“ Det kunde ogsaa bemærke: „bans Tempe¬
rament er sanguinsk“; men efter Conterten svnes den ovenanførte Mening ai ligge

i Ordene.

**)Dette Vidnesbord af Molesworth, der just ikke sones at stemme med Christian
den Femtes bekiendte Tilbøteligbed for Hof=Etiquette og Rangforordninger. belræf¬
tes i ørrigt af de Traditioner om denne Konges Folkeyndest, bl. a. hes Kiøbenhavns
Borgere, som Suhm har optegnet. (Saml. Skrifter XII. S. 14.) Der hedder

det ogsaa: „I Ridebuset, hvor han daglig kom, kunde Enhver tale med ham“ og
„Gamle Mænd have fortalt mig= at Kougen talte med Enhver, som var

ti 1stede ved Conren.“ Dette svarer heller ikle til Molesworths Beretning

ovenfor.
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Dersom vi imidlertid i dette Tilfælde, efter Synsmaader,

som ved Molesworth, Riegels, Baden og Andre ere blevne
almindelige, ville tænke os Christian den Femte som en reent

uselvstændig, villieløs, kun i sine Yndlingers Ledebaand gaa¬

ende, i Dorskhed og Uvirksomhed hendøsende Regent, tage vi

dog uden Tvivl for en Deel feil; og et afgiørende Beviis

for det Modsatte foreligger i det mindste i det sidste Decennium
af hans Levetid. Dersom Tiden havde været endnu noget

senere, da havde man kunnet tænke sig, at begyndende Svage¬

lighed som medførte nogen Forandring i Kongens Levemaade, og

bragte ham til at føre et mindre bevæget, mere stillesiddende Liv,
allene var Grunden til en større Regieringsvirksomhed hos Kongen.
Men i Aarene 1689 —1694, var det dog endnu ikke disse

Grunde allene, som kunde give ham Smag for en Syssel, der

eller har Talent til Forretninger (becanse he neitker loves,
„nor has a genius for business). Han taler lidet, undtagen til sine

„Ministre, og umiddelbare Bctiente; men giver dog ogsaa Andre al
„Leilighed og Opmuntring til at tiltale ham, enten ved at sætte Mod
„i dem (emboldening thom) ved et venligt Smiil, eller ved at nærme
øsig til dem. Han forstaar tre Sprog, foruden sit eget, nemlig Høi¬

tydsk, Plattydsk og Fransk, hvilke han ved forekommende Leilig¬
hed taler med megen Lethed. Han er ikke bleven opdraget til noget

„Slags Lærdom; men er dog særdeles Elsker af Geographien, og al¬
„drig mere fornøiet, end naar man bringer ham et nøiagtigt Kort over
vet eller andet Land, eller en Grundtegning af en Fæstning........
„Han besidder et øiensvnligt og utvivlsomt personligt Mod, hvilket han
ofte har beviist i den sidste Krig med Sverrige........ Med eer

„Ord, han er en meget mild og naadig (gracious) Fyrste, elsket sna¬
„rere, end hyldet med Ærefrygt (reverenced) af sit Folk, som har

Følelsen af, at den nærværende Regieringsform, under en streng Konge.
„vilde være utaalelig. Hans Metto er: Pictate & Justitia; og hans
„Undersaatter have virkelig den Tro, at det er hans fulde Attraa at

„bevare disse Egenskaber, og at alle Byrder (hardships) som falde
paa dem, oprinde fra hans Ministerium. Derfor klage de mere over

det han tillader, end øver hans egne Handlinger, tillægge alle de
„Trængsler, som de maa taale, hans alt for føielige Sind og de

„Mangler i deres nærværende Statsforfatning, som ikke have deres

Modvægt i Kongens Opdragelsc.“
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i Kongens tidligere Regieringsaar var ham fremmed, og hvis

første Anledning maaskee kan have været ganske tilfældig.

Hvorledes det endog hermed har forholdt sig, saa erfare
vi af de endnu bevarede Originaler, at Christian V., som det
synes fra Marts Maaned 1689, har begyndt at ville i dertilind¬

rettede Skrivcalendere optegne hvad han fandt værd at
bemærke og erindre, Stats= og Regieringssager vedkom¬

mende, baade i de indre Anliggender, og i politiske og diplo¬
matiske Forhold til fremmede Magter — det sidste med en kien¬

delig Forkiærlighed, og med en efterhaanden (i de tre Aar 1689, 90

og 91, og senere endnu mere) voxende Overvægt i Udførlighed og
Orden. Derimod ere saadanne Optegnelser, som allene eller nær¬

mest berøre Kongens Privatliv, Hoffet og dets Forlystelser, Kon¬

gens daglige Sysler, Omgang og Adspredelser, eller andre Hver¬
dagsoptrin og ubetydelige eller smaalige Omstændigheder, forholds¬

viis hverken ret mange eller omstændelige. Dog kan man sige,
at Iagten, som en herskende Lyst og Lidenskab hos Christian

V., giør nogen Undtagelse herfra. Det synes som han tem¬
melig fuldstændigt i de første Aar har optegnet, i det mindste

enhver af sine Parforce=Jagter, hvor de fandt Sted, og

hvorledes de løb af. Andre Forlystelser omtales kun sielden;
Optegnelser af personlig Natur, eller Bemærkninger over In¬
divider i Kongens fortrolige Omgangskreds, m. m. forekomme
saa godt som aldeles ikke; ligesaalidt noget om Kongens pri¬
vate Udgifter, Foræringer ell. desl. Her fattes saaledes det

allermeste af det Slags Detail af Privatlivet og mange af
dets Ubetydeligheder, der optager megen Plads i Christian

den Fierdes bekiendte Almanakker, men ogsaa bidrager me¬

get til at give dem et charakteristisk Præg, og til at oplyse
denne Konges mærkværdige og eiendommelige Natur.
Ligesom jeg anseer det for rimeligt, at Christian den
Femte først ved den ovenfor angivne Tid er kommen paa den
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Tanke, at ville føre en saadan „Journal“ eller Dagbog for
sig selv, saaledes er det tydeligt nok, at Kongen, ved at fort¬

sætte disse Optegnelser, har faaet mere Lyst og Øvelse, en
større Interesse, og mere vedholdende Flid, i at udføre dette
Arbeide. Fra sin Begyndelse giendriver det i øvrigt ogsaa den
ugrundede Tradition: at Christian den Femte, foruden andre
Ting, hvori hans Opdragelse eller Dannelse var forsømt, heller

ikke skulde have lært saameget Dansk, at han kunde tale og
skrive det Folks Sprog, til hvis Konge Fødselens Arveret
havde kaldet ham*). Saameget see vi nu her, at fra den
første Dag, han har begyndt sin Journal, til den sidste, fra

hvilken man har en saadan Optegnelse med hans Haand,

(29. Dec. 1696) har han ført disse Bøger paa Dansk; og
det er høist sieldne Undtagelser, naar han ved en eller anden
Leilighed falder ind i det tydske Sprog; at han i begge, fra

Orthographiens og fra Stilens Side, har været omtrent lige

udannet og uøvet: kan man vel skiønne. Saa yderst ucor¬

rect imidlertid hans Skrivebrug er i franske, tydske og andre
fremmede Ord, ligesom ogsaa i Personers og Steders Navne:
saa vil man dog ei kunne andet end tilstaae, at Kongens Ud¬

tryksmaade i Dansk forholdsviis baade er den mindst feilagtige,

3) I sine „Charakteristiker af de Oldenborgske Konger, 1809, S. 170,

gior G. L. Baden det tvivlsomt, baade om Christian V. i yngre
Aar kunde tale Dansk, og om „han var det danske Sprog saa mæc¬
* *

tig, at han kunde skrive det:, ja endogsaa, om han egenhændigen havde
skrevet de bekiendte, allerede 1792 trykte Resolutioner, indskrevne i Ren¬

1.
tekammerets Deliberationsprotocol. (Ny Saml. t den D. Hist.

S. 29—50.) Endnu 23 Aar sildigere (1832) skriver Baden i sin Dan.

marks Historie, (V. S. 214. 15) at „der ikke taltes andet end Tydsk

ved Christian V. Hof, og at Kongen selv end ikke forstod Dansk.¬
Om det første er det ikke let at afgiøre, hvorvidt det Danske var

aldeles fortrængt, og det Visse bliver vel, at der taltes meget eller
mest Tydsk; det sidste maae nu, end mere end før, sættes i Classe

med meget andet løst, halv sandt eller fabelagtigt Rygtestof, som er
optaget i den anførte Historie.
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og den, han har brugt med mest naturlig Færdighed. Om

Stiil kan der heller ikke egentlig være Tale i laconiske Dag¬
bogsoptegnelser; grammaticalske Feil ere i det hele langt min¬

dre talrige og stødende, end de orthographiske. Ville vi der¬

imod tale om Aand eller Charakteer i Christian den Femtes

Dagbøger, da er den overhovedet mere eensformig tør, officiel,
eller diplomatisk kold, og henvendt mod Politikens Sphære, end den

røber nogen Tilstand, Følelse eller Affect, nogen Bevægelse eller

Forandring i det indre Liv, hos den kongelige Forfatter. Vi
kunne udtrykke det med færre Ord: Disse Dagbøger have en

langt mere objectiv=historisk, end subjectiv=biographisk Charakteer.
Enkelte Træk af den sidste ere derved dog ikke ganske udelukkede.

Man finder saaledes et og andet Spor til den Vigtighed,

Christian den Femte som Konge har sat paa Etiquette og
Rang; og det kan vel forekomme os, som vi af Dagbøgernes
Indhold og Tone umærkeligt modtage et vist Indtryk af den nye

monarchiske Høiheds Glands, Stivhed og Isolering ved Hof¬
Ceremoniel, og ved en dertil svarende Gradation i Fornemhed,
i Rangens laante Anseelse, og i Blandingen af ydmyg Un¬
derdanighed imod den Høieste og Høiere, med tom Stolthed

eller forfængelig Rangsyge; hvilket Alt tog sit Udspring fra
den efter 1660 begyndte, men egentlig under Christian V. ud¬

førte Omdannelse af Hoffet og Hoflivet, ligesom af den for¬
nemme Verdens Tone og Levemaade i Danmark. Det er be¬

kiendt nok, at Ludvig XIV. og hans Hof maatte tiene til
Mønster for denne Omskabelse; men ligesaa, at der i Copien

efter Paris og Versailles blandede sig en god Deel tydsk Stiv¬
hed, Smagløshed, Rangsyge og prunkende Adelstolthed. Her¬

med tabte sig meer og mere de faa Rester, som endnu vare

tilbage fra den, uagtet Aristokratiets overveiende Magt og
Myndighed, giennem det 16de Aarhundrede, og endnu under Chri¬

stian IV. herskende Danskhed og nationale Jævnhed i Sprogets
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Charakteer, ligesom i det selskabelige Livs og Stændernes For¬

hold. I Christian den Femtes skriftlige Udtryk er dog Dansk¬
heden, i sit ældre Præg, endnu ikke reent borte: men den er

stærkt opblandet med det Islæt af fremmede Ord, (franske især)
som allerede vare i fuld Gang og Mode.

Der findes endnu en anden, fra Calenderne eller Dagbø¬
gerne for 1689 — 1691 forskicllig Classe af Christian den

Femtes skriftlige Regierings=Atbeider af saadan Art; nemlig
Kongens, med Aaret 1692 begyndte, vidtloftigere Dagregistere
(som vi ville kalde dem) over alle Forretninger og Forhand¬
linger med fremmede Statssendebud, ligesom med de kongelige

Ministre og i det siddende Statsraad, eller „Geheime=Con¬

seil;“ over Kongens udenlandske og diplomatiske, saavelsom

over hans private Brevvexling; over skriftlige Resolutioner,
Befalinger og Anordninger, vedkommende den indre Statssty¬

relse, saavel i de civile som i de militaire Departementer; og

saaledes, kunne vi sige, over alle Kongens umiddelbare Re¬
gieringssysler, eller hans hele Regentliv. Det viser sig alle¬
rede strax af det første af disse kongelige Haandskrifter for

1692, (som udgiør et Bind paa 170 Blade i Folio) hvis Titel og
Overskrift er „Memorial og Jurnal. Gud giffue Lycke,

Naade og Sundhed“ at Christian V. fra dette Aar har fore¬
taget sig at føre sine Dagbøger efter en anden Plan, med ulige
større Nøiagtighed, Omfang og Fuldstændighed, end i de oven¬

for omtalte Calendere*). I øvrigt viser den for begge Slags
Dagbøger fælles Titel, at de senere og vidtløftigere dog kun
cre en Følge af Kongens mere udvidede Idee, eller af den større

Lyst, som Øvelse og Færdighed har givet ham til Dag for
Dag at nedskrive sin Regierings Aarbøger. Der kan ikke

4) Disse ere dog ikke indrettede og linierede for Maaneder og Dage
Aaret; men en lille, skreven Calender i Sedezformat er indheftet
foran i Bogen.
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være Tvivl om, at den anseelige Foliant for 1692 ligefrem

slutter sig til den mindre Dagbog i Quart for 1691, hvilken

dog allerede er langt rigere paa Indhold og mere omstændelig
i de optegnede Data og Begivenheder end de foregaaende

Calendere for Aarene 1689 og 1690.
For Aaret 1693 har Kongen ligeledes fortsat sin Aar¬
bog efter den større Plan, med samme Titel*) og i Folio=For¬

mat; men med en heelt forandret Indretning. Dette Aars
Optegnelser have ikke mere Formen af en uafbrudt fremløbende
og sammenhængenve Dagbog; men Kongen har inddeelt dem

for enhver af Aarets Maaneder, efter deres forskiellige Gjen¬

stand i flere Rubriker. Disse forekomme f. Ex. for dette
Aars Januar Maaned i følgende Orden:

1. Keiserlige Hof. Reichstag. Spanien. Portugal.

2. Frankrig. Sverrig.
3. England. Holland.

4. Sachsen. Brandenborg.
5. Zelle og Hanover. Wolffenbüttel. Münster. Hessen.

6. Polen. Moskou. Meklenborg og Stæderne.
7. Plöen. „Vor Hertug af Wirtenberg“.

8. Cancellie, Justits og Politie. Militair (til Lands og
Vands).

9. Kammersager. Finants. Adskilligt.
I de følgende Maaneder er Ordenen af de fremmede Stater
og Fyrster ikke altid ganske de samme; og undertiden ere andre

og flere af Tydsklands mindre Fyrster opførte i cen Rubrik,
naar nogen Forhandling er foregaaet med disse. De inden¬

landske Rubriker vedblive at være de samme for alle Maa¬

5) Den findes skrevet paa et fra Bindet adskilt Pergamentsblad paa føl¬

gende Maade:
„Gud Giffue Oss Lycke, Naade og Sundhed,
Hemorial og Jurnal for Anno 1693.
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neder; og den hele Indretning af Aarbogen har Kongen uden

Forandring fulgt i det følgende Foliobind for Aaret 1694. —
Optegnelser, hans Reise og Privatliv vedkommende, forekomme

nu og da under Rubriken „Adskilligt“; men i det Hele dog

temmeligt sparsomt.
Fra 1695 indtræder den Forandring med de kongelige

Dagregistere, at Kongen ikke mere egenhændigen har ført dem,
men har ladet dem (uden Tvivl dog under sit eget Tilsyn) indføre

i Bøger af samme Indretning, ved en betroet Cabinetssecretair,
og paa Tydsk. Saadanne Registere haves for A. 1695,

1696, 1697 og 1698. I Kongens sidste Leveaar (1699) har
rimeligviis hans betydeligt svækkede Helbredstilstand hindret

ham fra at lade dette Arbeide fortsætte. I øvrigt cre de
tydske Dagregistere, med Hensyn til den udenlandske Correspon¬

dence, diplomatiske Underhandlinger og indenlandske Breve, ført
under samme Rubriker og paa samme Maade, som Kongens cgen¬

hændige; kun med den Forskiel, at hine overhovedet ere mindre

charakteristiske, men derimod vel overhovedet noget mere ud¬

førlige, og røbe den i Cancelliestiil, og i at meddele Referater
af Brevenes Indhold og af diplomatiske Underhandlinger, mere

øvede Haand.—Foruden disse Dagregistere, har Kongen tillige

ladet føre en egen „Journal“ for „Militair til Lands og
Vands, saa og General=Commissariats Forretninger“ for

Aarene 1695, 1697 og 1698. En saadan Journal mangler

for 1696; hvorimod Kongen i dette Aar, i en dertil indrettet
Skrivcalender (med Titel paa Siden af Bindet: „Journaf.
1696) har ført en egenhændig Dagbog, omtrent i samme

Form og Skik, som de tidligste for 1689=91; men kortere,

og med tomt Rum for de allerfleste Dage.
Af disse mærkelige og hidtil ukiendte historiske Kilder

agter jeg, i nærværende Udgave, at bekiendtgiøre de egenhæn¬

dige Kongelige Dagbøger for Aarene 1689, 1690, 1691,
2°
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og 1696; de større og udførlige Dagregistere og Aarbøger

for 1692, 1693 og 1694 derimod i en særskilt Bog;
saaledes som deres Omfang og Størrelse giøre det nødven¬

digt De her meddeelte Dagbøger aftrykkes i det Hele

aldeles fuldstændigt, ordret, og uden mindste Forandring

i nogen Ordform. Derimod er kun den hele Aargang for 1689,
og enkelte Stykker i de øvrige (udmærkede ved Tegnet“, i Be¬

gyndelsen og i Slutningen af enhver saadan Dagsartikel)
aftrykte bogstavret, eller med Kongens egen Skrivemaade; hvil¬

ket vil være tilstrækkeligt for at giøre Læserne bekiendt med denne,
eftersom disse skriftlige Mindesmærker, fra en af vore Kon¬

gers egen Haand, kun meddeles som historiske Actstykker for
Indholdets Skyld ikke som Bidrag til den forværrede
danske Orthographies Historie. Det bør endnu kun bemær¬

kes, at i begge Tilfælde er den Regel under Afskrivningen
fulgt, at de latinske Bogstaver ere beholdte i ethvert Ord,

hvor Kongen har benyttet disse.

Om Statens indvortes Styrelse under Christian den Femte
savne vi endnu enhver, paa fuldstændig og omfattende Undersø¬

gelse grundet Fremstilling. Hos Riegels kunne vi neppe, blandt

den forvirrede Masse af uophørlig gientagne Angreb, Sarcasmer,
Beskyldninger, Anklager og Skildringer med de merkeste Farver,
udskille og fremdrage enkelte Kiendsgierninger og factiske Om¬

stændigheder, som i den Henseende kunne give noget historisk Lys.
Af Kilder og Materialier til Landets indre Historie under

denne Konge er hidtil saa godt som intet ved Trykken blevet

bekiendt; og ligesaa lidt er Personalhistorien for denne Pe¬

riode bearbeidet. Den danske Militairhistorie, og Krigsvæsenet til
Lands og Vands, høre derimod til de mere bekiendte Partier

af Christian den Femtes Regiering. Langt mindre kiende vi
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til den hele Statshuusholdning, og Finantsernes Tilstand.
Af endeel Tegn og Omstændigheder synes det tydeligt, at

Landets, særdeles Kiøbstædernes Velstand forringedes, og at
Folket trykkedes haardt af Skatter; men det sees tillige, at
Staten kunde bære betydelige Byrder, at Sømagten og Ar¬

meen hokdtes i forsvarlig Stand — begge endog i et Forhold,
der egentlig overskred Statskraften. Dette tyder i det mindste

hen paa Orden i Finantsvæsenet, og en deraf udspringende
Statscredit; ligesom vel ogsaa paa et ringere Maal i

almindelig Ødslen med Statsindtægterne, end man maa an¬

tage efter det hele Indtryk af Riegelses Bog. Ogsaa Mo¬
lesworth beretter, at Finantserne i Tidsrummet mellem 1680

til 90, eller førend Ples kom til at styre dem, have været i

Uorden. Gielden var imidlertid kun lidt over een Million;
og der gives Beviser paa, at Christian den V. ogsaa i denne

Hoveddeel af Statsstyrelsen har villet selv vide Besked, og
skaffe sig en overskuende Indsigt i Finantstilstanden.
Paa dette Sted er det kun min Hensigt at omtale eet
saadant Bidrag, nemlig en Række af smaa Haandbøger, der

indbefatte paa eengang et Slags ganske nøiagtig og vel ordnet

militair og civil Statscalender, og et ligesaa fuldstændigt og
nøiagtigt Finantsbudget over de faste Statsudgifter, med

Undtagelse af Kongens særskilte eller Chatolcasse, om hvis

Resourcer og Udgifter her aldeles intet forekommer; saalidt
som noget Budget over de aarlige Statsindtægters Be¬
regning og Beskaffenhed eller over de uvisse Udgifter f. Ex.

til Krigsskibes Bygning og Udrustning, Fortificationsbeider,
eller desl. Bemeldte smaa, til Kongens daglige Brug ziir¬

ligt udskrevne Haandbøger, i Calenderform eller Sedezformat,
ere bevarede for Aarene 1680— 1690; nogle ere indbundne,

andre have ikke havt andet Bind, end et Pergaments=Omslag
efter Indheftningen. Disse Bind har Kongen ved nogle
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aftaget, og nedlagt Bogen i Omslag af Papir; undertiden med

Paaskrift *). Alle ere de imidlertid ikke lige omfattende i deres
Indhold; kun Aargangene 1680—1683 indeholde tillige der

ømtalte Budget; de følgende allene den civile og militaire
Embeds= og Lønningsliste. Det synes kiendeligt at Haand¬
bogen for 1681, og de følgende, ere noget fuldstændigere

og nøiagtigere, end den for 1680, som vel kan antages at
være den første, Kongen har ladet sammendrage og udarbeide

til sin Afbenyttelse. — Jeg agter i et Tillæg at meddele et
nøiagtigt Aftryk af eet eller et Par Aars Statsbudget, efter

disse interessante Calendere, ledsaget af flere Bidrag til
Kundskab om Finantsernes Tilstand under Christian V.; og
indskrænker mig derfor til at give en summarisk Udsigt over

Bøgernes Indhold og Indretning; i det jeg her egentlig kun

har villet nævne dem, som et Beviis mere paa Christian den
Femtes personlige Deeltagelse i en af Statsstyrelsens vigtigste

Hovedgrene.
Almanakken for 1680 som er den tidligste, indeholder

saaledes: 1. Fuldstændige Navne= og Gage=Lister sor den
danske og norske Militair=Etat, efter de forskiellige Vaa¬
benarter og Regimenter. 2. Lignende Lister over Sø=Eta¬

ten, med Tabeller over hele Flaadens Skibe, deres Størrelse,
Udmaalinger, Antal af Stykker, m. m. 3. Kammer=Regle¬

ment, eller Budget over Statsudgifterne, nemlig over alle „De¬

putatpenge“ (Apanager) og Lønninger, til Geheimeraaderne (20)

samt 4 lønnede Etats= og Landraader; endvideretil Cancellierne

(det danske, tydske, norske, Glückstadtske og Oldenborgske), til
Rentekammeret, Admiralitetet og Commerce=Col¬
legium; endelig til Stiftamtmænd og Amtmænd, Lands¬

6) Den tidligste for 1680, har paa Papiret, hvori den ligger indsvøbt,
den Paaskrift: „Hans Kongel. Maiest. liden Bog for Ao. 1680.,

K. Christian den Femtes Dagbøger.

23

dommere og Laugmænd, Amtsskrivere og Fogeder, Toldere og
Toldbetiente i Danmark, Norge og Hertugdømmerne. 4)

Hofrulle eller Liste over samtlige Hof=Embedsmænds og
Betientes aarlige Lønninger, lige fra Over=Hofmarskallen
(Speckhahn, med 2500 Rdlr.) til Trompeterne (12) med

46 Rdlr. og Laquaierne (Kongens 14, Dronningens 6,
Kronprindsens 4 og Prindsessens 1) med 118 indtil 25 Rdlr.
om Aaret. — Under „Hof=Rullen“ er tillige indbefattet „Jæ¬

geriet“ samt Skovridere, Jægermestere og „Oberførstere eller
Vildtmestere“ (med 100—200 Rdlr.) i Provindserne. Den

egentlige Iagt=Etat (hvoraf dog „Ober Jægermester Grev
Reventlov bliver forfleged hoes de Geheime Raad“, med
4000 Rdlr.) beløbe sig i Alt, for denne Christian den Femtes

Yndlingslyst, til 7112 Rdlr., hvoriblandt „til Iagthundene

at underholde“ 1000 Rdlr., og „til Løve=Vogteren Mat¬
thias Laursson, i Løn 100 Rdlr.“; samt „Slagteren for Kiød

til Løverne oc de andre Diur daglig 1 Rdlr. 6 Sk., beløber

aarlig 3863 Rdlr.“ Efter „Jægeriet“ følger „Stald=Betiente“
fra Oberstaldmester Haxthausen (med 1500 Rdlr.) ind¬
til Staldknegte (34), Rideknegte og Forridere, (12) og 8„Bi¬

løbere“ (med 603 Rb. og 514 Rd. aarlig.) Lønninger til
hele Staldetaten, (foruden Kronprindsens Stald og Stutte¬

frierne) iberegnet Beslag (i A. 1681) til 186 kongelige Heste i
Ridestalden og 98 Karreet= og Rustvogn=Heste, samt 100 Rdlr.

„til Arznie i alle Stalde“ udgiøre dog, for denne Hær af
omtrent 100 Staldbetiente og Staldfolk, kun 11,172 Rdlr.

Til samtlige 284 Heste i den kongel. Stald, samt til Hing¬

sterne og de unge Heste paa Frederiksborg, (1739 Tønder)
regnes i Alt 7000 Tdr. Havre, i Penge anslaaede til 46663
Rdlr. (4 Mark Tønden), 1860 Læs Hø, og 1116 Læs Halm.

Blandt flere andre Anomalier, i Henhold til den nærværende
Tid, findes ogsaa den, at de 5 „Livkudskes“ Lønning ikke er
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høiere end de 34 „Staldknegtes“ i Ridestalden og i „Klep¬

per=Stalden“ nemlig 603 Rdlr. aarlig.
Endnu langt mere stiger Afstanden fia vor Tids For¬
hold ved at betragte de to sidste Rubriker i dette Lønnings¬
reglement: „Haandværkere“ og „Pensioner og Benaa d¬

ningspenge. Til „Haandværkernes“ Classe som ender

med „Rottefænger Fr. Caro“ regnes ikke alene „Konstdreie¬

ren“ (Grotschilling), „Fegtemesteren“ (Hans Vilhelm) og
Mynt=Guardeinen; men ogsaa „Generalbygmester“ von Hagen

(1000 Rolr.), Bygmester Stenvinkel (600 Rdlr.), og
„Contrafeyer“ Abraham Wugter (200 Rdlr.) Hele Be¬
løbet for denne Rubrik udgiør heller ikke mere end 4474 Rdlr.

og hele Summen for Pensioner og Benaadninger stiger ikke
høiere end til 13,9713 Rdlr.; men hvoraf meer end det Halve

(7335 Rolr) optages af Pensioner som Kongen havde til¬

staaet „Skaanske Præster og Civil=Betiente“ (nemlig saadanne,

der under Krigen med Carl XI. havde taget dansk Partie, og
derfor maatte redde sig over til Danmark), og 1800 Rdlr. til

Præsident, Borgermester og Raad i Kisbenhavn, som Godt¬

giørelse for Consumtionen. I øvrigt kan man iblandt
de faa enkelte Pensionister (17 eller 18 i Tallet) bemærke

„Ide, Sal. Doctor Moths“ (Sophie Amalia Moths Mo¬

der) med 500 Rdlr., Lorentz Tuxen med 200 Rdlr.,
(for 1681 300 Rdlr.) „Poul Schindler, Glasschneider“
448 Rdlr, „Tartarisk Sprogmester“: 72 Rdlr. o. s. v.

I Reglementet for 1681 er denne Rubrik forøget med nogle
flere Personer og Poster (hvoriblandt den mærkeligste er:

„Peter Schumachers Spiisning, daglig 2 Sl. Dl.“

441½ Rdlr. aarlig) Hele Pensions=Rubriken er for 1681

stegen til 15,742½ Rdlr.
Reglementet i Calenderen eller Aarbogen for 1681 synes
overhovedet, som alt er bemærket, at have tiltaget i Fuldstæn¬

dighed, og gaaer i enkelte Dele, baade i den militaire og civile

Etat mere i Detail. Den saakaldte „Hofrulle“ for 1680 er
er her inddraget med under Kammer=Reglementet. Derimod
er her desuden tilføiet et Par kørte, men meget vigtige Ru¬

briker: 1) „Hofholdningen vil bedrage (udgiøre) foruden
extru“ Til Hofspiisning hver Uge 1000 Rdlr. Til Viin¬

25

K. Christian den Femtes Dagbøger.

kielderen: (aarlig) 12,000 Rdlr. Til Liberiet: 20,000 Rdlr.
Til Brændeved: 6,000 Rdlr. Summa 90,000 Rdlr. 2)

Renter af Gielden (1,021,503 Rdlr. Capital). Nemlig.
„Et Aars Rente af de 493,889 Rd. Capital, som nu i denne sidste
Krig til Sø= oc Militair=Estaten er forstracht, bedrager sig efter
Specisication=

29,1134

Rd.

„Noch Rente af 527,614 Rd. Capital, som i den hol¬

stenske

Omslag

betales¬

21,815

Summa: 50,928½ Rd.

Kronprinds Frederiks hele Hof=Etat, med Staldbetiente og
Hestefoder til 6 Heste for Prindsen, 8 for Hofbetiente, ud¬

giør 3740 Rdlr., og Prinds Christians Etat, 1324 Rdlr.
Paafaldende betydeligt er derimod Geheime= eller Statsraadets

Lønningsbudget, som for 1681 udgiør 78,800 Rdlr. (hvoraf
Statholder Gyldenløve og Feltmarskal Wedel hver have

10,000 Rdlr.) imedens „Deputatpengene“ eller Appanagerne

kun udgiøre 115,971 Ndlr, hvoriblandt Enkedronningen: 50,000,

(foruden Indkomsterne af Lolland, Falster og Hirschholm;
Dronningen 20,000; Prinds Georg 30,000 Rdlr. udgiøre
Hovedposterne). De øvrige Poster ere Pensioner og Deputa¬
ter fra 1000 Rdlr. til 4000 Rdlr til samtlige smaa hol¬

stenske Hertuger. — Af den interessante „Summariske Extract“
over Lønninger for 1681 vil jeg endnu kun uddrage følgende

Poster: 1) „Ministre paa fremmede Steder“: 53,400 Rdlr.;
deriblandt ogsaa til en „Avisskriver i Hamburg“ 400 Rdlr.
2) Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark og Norge (ringe nok

aflagte, med 5 eller 600 indtil 1000 Rdlr.; ligesom ogsaa
Landsdommere, med 4—600 Rdlr.), i Alt: 30,040 Rdlr.

3) Toldbetiente i Danmark, Norge, Holsten og Oldenborg.
30,921 Rdlr. 4) Hof=Etaten, med Iagten og Staldene:
84,3º2 Rldr. — Hele Lønningsbeløbet er: 1) For den danske
Militair=Etat: 790,118 Rdlr. 2) Norske Militair=Etat:
128,000 Rdlr. 3) Sø=Etaten. 306,985 Rdlr. 4) Cammer¬

Reglementet (med Hoffet, Renter af Gielden, o. s. v.)

672,890 Rdlr. I det Hele. 1,897,993 Rdlr.
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„Memorial eller cournal
„for Aaret 1689.“

„Januari Manet intet Notteret.*
„Februarij Manet intet Notteret.“

Martij Manet.

18. „Deretter Meinke)) att Luneborgerne have Boylzenburg
vdi posses, for deres fordering i Mekelenburg.“

22. „Berettiss att Suerig og Luneborg haffde slutett allians med

huerandre, for at restituere og garantere Gottorf i mod oss.“

23. „Lod Curfyrsten aff Saxen begere wed Curfyrstinden, att wo¬

riss Pr. Sophie bilager med Cur=Princen motte faststillis michaelij
ower to Aar, og at de wilde giøre anstalt til bilageret der, og slute
Egtepagterne dette wedkommende; huor paa Jeg har suart att were

til fridss med. *).
29. „Kom Notiffication fra P. Orang att han war antagen til

Konge af Engelan.“
7) Han var Legations=Secretair (eller Chargé d'Affaires) i Lüneborg.

med 700 Rdlr. aarlig.
8) Denne Forlovelse imellem Christian den Femtes Datter, Prindsesse

Sophie Hedwig, (som da giki sit 12te Aar) med Kongens Søstersøn,
Churfyrsten af Saxen (Johan Georg IV., som den 12. Sept. 1691

efterfulgte sin Fader Churfyrsten Johan Georg III.) blev i Decbr.
1691 paa en ikke behagelig Maade ophævet. (s. herom Kongens mær¬

kelige Optegnelser, under 11. 12. og 18. Dec. 1691.) Lige uheldigt
gik det senete med de mærkelige og vidtløstige Underhandlinger, hvor¬

ved Prindsessen havde Udsigt til at blive tydsk Keiserinde. (s. herefter

Dagbogen for 1696.) En tredie Plan var, at bringe et Ægteskab i
Stand imellem Prindsesse Sophie Hedvig og Carl den Tolvte,
hvorpaa der fra dansk Side arbeidedes meget og ved mangehaande
Midier, i Aarene 1697, 98 og 99, under stærk Modstand af Enkedren¬

ningen Hedvig Eleonore, (Carl X. Dronning) det Gottorpske Parti,

og Grev Bengt (Gabrietson) Oxenstierna; og med en uovervinndelig
Hindring i den desuden alt for unge Konges bektendte Ligegyldighed
for det andet Kiøn. (Ivf. A. Fryxells =Handlingar rörande
Sverges Historia.“ IV. p. 118. 120. 27. 130, 31. 38. 142. 46. 157.

169. 208. 238. 245. 465. 250=51. 54. 58259. 260. 272.)
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April Manet.
1. „berettiss at Keiserinden nar forlost med en ong Prins, og
att Kong Wilhelms Kroning schulle were den 11. April.“

8 „berettiss att Greff Rantzau's*) Stattholders Stempel og
waben war funden paa falsck Münt, og Müntmester i Glückstadt

war tagen vdi arrest; bleff og en anden Müntmester fra Lubek her
arresleret.*

15. „berettiß att Lüneborgerne hafsde eonviskeret 150,000

Rdr. falsk Münt.“
22. „Bereter Geheimrad Ples, att min Broder P. Georg er

bleffuen naturaliceret vdi Engeland, som Due de Comberland, graff
von Kendal, vnd Baran von Oxenham; Og reiste Bretenau 10)

til Oldenborg, for att sende deriß archive, og Cantzelisagerne,

offuer til Gelückstad.“
„Berettis og, att aff Kong Jacobs Schottes Folk, som ey

wilde tiene Kong Wilhelm, war sent til Keyseren, Kom an paa
Elwen, rehellerede der imod deriß Oflicer, og lod Nogle sig antage
vdi woriß tieneste, dog slap Nogele til Keiseren, som wi dem friwil¬

ligen offuerlod, effter Begering.“
Mai Manet.
3. „Beretter Piper 11) att de offuersente Parlretter haffde weret

meget kierkommen til Win.“ (Wien.)
4. „hette reinberg mit Prins Clemens capiluliret vnd vber¬

gangen.“ — „Er og Dron. Christina død berettet, og att hun har

giort en Cardinal til hendiß arwing.“

9) Detlev Rantzau, Statholder i Hertugdømmerne fra 1686, døde
1697. Han var Fader til den 1721 myrdede Chr. Detlev Ran¬

tzau, der skulde have ægtet Christian V. Datter med Jomfru Moth

Sophie Christiane, som døde 1684.

19) Christoffer Gentsch, asiden kaldet von Breitenau=, blev optaget i
den danske Adelstand, den 8. Marts 1681. (Riegels Christian V.

S. 681, hvor hans Navn, ligesom af Kongen, skrives Bretenau.)

Han var lærd, og efterlod ved sin Død, som dansk Geheimeraad,

1737, ct betydeligt Bibliothek. (Werlauff om det st. Kgl. Bibl.

2. Udg. S. 141)
11) Ditl. Nic. Piper, kongelig Raad og Minister i Regensburg, blev
adlet d. 29. Jun. 1695, under Navn af Løvenkrone. (D. Adels¬

lex. I. S. 336. Riegels. p. 622. 684.)
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5. „Forsikerde mig min Broder Georg fra Engeland, att der

war intet att besørge (ↄ: „besorgen“ befrygte) for Engelß eller hollanß
Flode, og att de ey mere vynsckete, en att conservere freden vdi det
Norden.“

7. „reiste Guldenlev til Norge fra Friderichsborg.“

18. „Kam Fux12) allhir von den Jungen Curfyrsten von
Brandenburg, vndt wart wol wider abgeffertiget; dog liff eß auff

bedrigen auß; und gabe er selbsten (22) Fux ein projet ein vom
Consert mit vnß und Gottorff, sup spe rati, vnd hette folmagt in
henden; welches wir ingingen, wart dog nigt gehalten.“

30. „Liß Ig mich zur ader auff den regten arem.“

31. „sente Ich einen Expressen am hertzog von Plön, 13) omb

Ihm das Commando unserer arme (Armee) aufzutragen für disse
Campannie.“ — „Giorde woriß Flode vdi Gudß Naffn tegen til

att segle.“

Junij Manet.
1. „Kom Felmarschal Wedel 1*) fra Norge hid til Køben¬

haffn effter ordere.“
2. „Seglede woriß Flode til Køgebugt, og woriß transport aff

Insantterie til Friderichsort vdi holsten.“
—

12) Det synes som denne Fuchs har været udsendt fra Churfyrsten;
neppe kan det være den danske Gen. Major Fuchs, som her er Tale

om. Minister ved det brandenb. Hof var paa den Tid Etatsraad

Joh. Hugo v. Lente.
13

)Johan Adolph, Hertug af Holsten=Pløen, var en Søn af Hert.

Joachim Ernst og Christian IV. Søsterdatter, Dorothea Augusta, Datter
af Hert. Jchan Adolph af Gottorp. Han var bekiendt som en Mod¬

stander og Fiende af Griffenfeldt, blev 1676 dansk Feltmarskal, havde

Ord for at være en ged Gencral, og var en Tid meget yndet af
Christian V. (Riegels, S. 284); men nedlagde Befalingen i Skaane
i Novbr. 1676, s Aar, han modtog den (sst. S. 287.) Han var født

den 8de April 1631, og døde den 2. Jul. 1704.

13) Grev Gustav Vilh. Wedel, Ridder af Elefanten, Feltmarskal,

sencre Gouverncur over Oldenborg og Delmenholst, kiøbte 1683 af
Statholder U. F. Gyldenløve den største Deel af Griffenfeldts

Grevskab i Norge. Her af oprettedes Grevskabet Jarlsberg, hvoraf
denne Linie af Familien fik Tilnavn. Hans Broder Vh. Fred. We¬

del var den første Greve til Vedelsborg i Fyen, og gift med Han¬

nibal Sehesteds eneste Datter Christiane Sophic.
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21)

3. Bleff Mortanji 1) prometleret ingen angajement inden 4
Vger att tage, hvorimod han prometleret reciproke inden 4 Vger

att haffue ordere att slutte med oß. Terminen er vde den 1. Jullij.

4. „Kom Brettenau herhid.“
7. „Schriver hertugen aff Plön att (ville) antage dett aff oß han¬
nem offererte Commando for dette aar.“

10. „reiste bretenau igen til Allena mett woriß Vltimatt vdi

dett gottorffische Dont.“
12. „reiste Wedel til armeen i holsten att commandere vnder

Plön i min frawerelse.

13. „Segelde Jeg fra Dragé t(il) Floden som laa i Køge bugt,
vdi 74 time att lavere, og befant Gud vere Loffued alting rdi god

stand, og kom til bage til Dragö inden 2½ time.“
„BN. Die pretensionen, so wir an den Lüneburgeren haben,

bestehet vngefer in die 7 tonnen goldeß.“
„BN. wegen der fertauschung der graffschaft 10) gegen Lauen¬

burg gehet nigt wol an, Mit (dem) Plönischen were es zu fersu¬

gen.“ (versuchen.)
14. „Kam fra den altenasche mediation 17) en schriffuelse in,

som war effter den nerwerende Conjungtur temlig resenabel.“
15. „Bleff Hert. aff Plön ordere sent, huorledes dett schulde
forholdeß med Commando wed Generalitetet, og bekom Leve2au

og Masbag ordere til att gaa til deriß posl tilbage igen.“

16. „Bekom forsikring fra min Broder P. Georg, att huerken
Engeland eller holland schulde secundere Suerrig naar de begynte

Krig, og att de ey heller kunde.“
17. „Beretter Plön att befinde for gott at marsere med armeen

til bilden (Bille=Floden) og postere sig der.“

15) Den franske Minister Marquis de Mortangis, der afløste Marquis
de Chiverny, (som d. 15. Marts 1686 holdt sit Indtog) havde sin
Tiltrædelses=Audience hos Christian V. den 13. Nov. 1688 om Efter¬

middagen paa Rosenborg.

16) Oldenborg og Delmenhorst. (s. nedenfor, 22de Jun.)

17) Det var, foruden Keiseren, det brandenborgske og saxiske
Hof, der førte den 1687 begyndte Mægling imellem Christian V. og
hans Svoger Hertug Christian Albrecht af Gottorp, som endelig slut¬

tedes ved Forliget til Altona, d. 20. Jun. 1689. (s. S. 496. 97.)
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18. „Derpaa reiste wie til Niburg.“
19. „til harsleff, den 20. til rensburg, huor Jeg bekom et breff
aff Plön, att han wilde effterkomme sin ordere, belangende Com¬

mando aff Generallerne.
21. „war Jeg til Oldislo, og kom Ehrenschild til mig med
den forlig mellem h. aff Gottorff og oß belangende Schleßwigsche

(sic.)
22. „Kom Plöa til mig, og reiste Jeg til leyeren, som stod

langs billden ved Grande. Samme tid bekom ogsaa effterretning,
att brandenborgerne haffde taget Keiserswert bort.“

„Samme tid talte Jeg vnderweiß med Plön om det Bytte med
en del aff greffschaberne imod de ampter Plön, og det han vdi hol¬

sten haffuer, huortil han war hel facil att wilde gerne gøre dett, og
fick, Sagde han, dog altid att haffue en herre, som kunde prolechere

ham; sagde ogsaa meget om hans menage, og at man kunde inrette

de ampter og Ladegaarde, og saaledis nedlege og bygge Kaatter 18)
igen, sa kunde man holde 1000 rüter (Ryttere) eller et regement

til Fods.
22. „Bleff woriß Garde til Hest beorderlet) att bliffwe staaende
wed Danneverk til videre ordere.“

23. „besa wie Cituationen aff woriß leier og forwagterne.“

24. „Kom landrad (Landraad) bugwal (Buchwaldt) til mig

fra hertugen aff Gottorff med it breff, huorpaa ham bleff giffuen
Suaar.“

25. „bleff revüen aff woris arme holden, og war der de sampt¬
lige Mediatores dervde (dernde) for att gratulere oß, att wie haffde

giffued dem freden i Norden, &e. huorpaa de fick reson og
Suar nok.“
26. „war dett wed 19) mellem brigad: Schultz og Ob: Ol:

Rantzau, for at schyde paa 50 trin, 50 Musket: (Musketterer) og
50 Rütere, om at faa de fleste schud til fodß vdi Schiffuen. Dette
want rytterne med Carabiner.“

27. „holte wie den anden reueue aff armeen, og beffandt sig

attschillige Suensck officerer der hos, som 6: Maj: Melin, 0b:

18) „Kotten= Huusmandshuse (Nedersax.) Kot, Isl. og i Norge: en
Hytte; hvoraf det gl. danske: Kotkarl, (i Slesvig endnu Kaadner.)

19) Subst. Ved o: Væd, Væddemaal.
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Müller, Obl: Banner — welche selbsten berigten daß Sie order
hetten sig nacher Pommeren wider zu reteriren.“
28. „reiste wi fra armeen og til Rensborg igen, for der war
ey at giøre, og beorderde at armeen schulde gaa i deris qvarterer

igen, for de andre rettirerde sig alt til foren.“
29. „Kom Jeg til flensborg, huor Min Søster Frid: Amalia

og war, og kunde Jeg ey bewilge hendis begering, om penge at

giffe, og kom Jeg om afften till Hadersleben *
30. „bekom Jeg tiding, att Suenscke flode war vdløben den 27.

Junij. Kom wie til Niborg.“

Jullij Manet.
1. „reiste wie offuer belt til Corsör vdi 7 timer, og derfra til
Copenhaven vdi 8½ time,“

2. „bleff ralifsication, Leider, *) aff mig vnderschreffen, da Jeg
war hiem kommen, belangend dett Sleswigsche Dont med Gottorff.“

4. „Schreff Jeg min Syster i Suerig til.“
5. „Avanserede woriß Flode paa høyden aff Mön, for att

observere den Suenscke Flodiß Contenance, og laa de Suenske den

gang wed Ydsted.,,
8. „berettiß att ratificalionerne ware vdwexlede med Gottoff.“

13. „bleff den accort slutet med anhalt belangende Jeverens

restitulion.“
16. „reiste Jeg offuer Køge til Möns Ferre, den 17. Igennem

sma Øer Jennem (2) og til Flaaden, huor Jeg bleff den Nat. Den
Suenscke Flaade haffde lagt sig wed Ydsted igien, og wores militie
tel Fodß, som vare vde i holsten, kom samme gang forbie oß med

deriß transport Schibe og seglede til Copenhagen, og bleff beffalt
att woris Flaade schulde leges paa høyden aff Stevens.“

18. „Jullij drog Jeg fra floden igen, og rode i land wed borre
Søe Mose paa Mön, og derifra offuer Grønsund til Nicöping.“

22. „Kom wie til Copenhagen, om afften.“

20) Det tydske Udraab (desværrel) er her undsluppet Christian V. som
ellers i disse Dagbøger saa fielden røber det mindste af en indvortes

Affect. Talen er om det Altonaiske Forliig, der sluttedes d. 20. Jun.
og hvorved Hertugen af Gottorp igien indrømmedes Souverainitet

over sin Deel af Slesvig og Holsten.
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23. „bekom Suar aff Dronning min Søster i Suerig, dateret

den 15. Jullij.“
26. „bekom efterretning att Kong Wilhellem wilde begere 7 à

8000 Mand aff oß til lrlan, og att de allierede haffde giort en
Convantion sammen, for att ingenß Schibe schulde Segle paa

Franckrig, og wilde optage alle som derhen fare wilde.
— „bleff ogsaa woriß Flode beorderet att kome hiem og lege sig

paa Københaffns rede, og observere Suenscke Flaadiß Contenence.

27. „bleff Guldenlew beorderet att Komme hid igen fra

Norge.“
—

„bekom Mollisvort particul: audiens.“

31. „Kom woriß flode paa Københaffns rede igen.“

August Manet.
1. „War Jeg vde att Segle med woriß flode vdi deriß rangeri

(sic) Imellem Schane og dette, frem og tilbage.“

2. „begerte Mollisvort Commisarier, att tractere med ham om
allians og folk til assistents til lrland.“

6. „blef delibereret om man burde bliffue lengere vdi den frans.

Alliance, saasom de icke i ringste made effterleffde deriß, da beffantiß
radeligst att begiffue sig paa de alliertis partii, huilket Jeg og ap¬

proberle, og resolverte att trede med Mollisvor vdi Conferans;
bleff og delibereret angaandiß det bytte med Plön imod oldenborg,

saa at Plönsche, Norburg (og) Glüxburche ampter schulde forbyt¬
teß imod Greffschaberne Oldenborg og Delmenhorst, dette bleff
radelig beffunden og aff mig ressolveret.“
„tilbød oß den Suensche anvoje vdi alt høfflighed og god

fortrolighed og Alliance, ogsaa wed den hollensche anvoje Gos (Goes)
ladet forsickere, og begere att wide ickun Dagen naar wie wilde, den

wilde de og lege deriß Flaade op. Da resolverte wie att sette den 15.
Augus(t) dertil, huilket han med glede Imodtog og var wel tilfred.“

7. „drog Jeg til Croneborg og Fridrichsborg.“

9. „bekom Breffue fra min Broder Prins Georg, att hans
Gemal hafsde bekommet den 24. Jullij en ong Prins og kallede

ham Wilhelm og Prins aff Glosschester.“
10. Gratulerte Jeg med Schriffuelse min Broder til hans vnge

Søn og Prins.“
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I1. „Dode Anne Christ: Güldenlew. 21).
13. „Kom Güldenlev fra Norge igen til mig paa Friderigs¬

borg.“
14. „døde Princes Christiane Charlole. 2) bleff floden

beorderet att inlege vdij bommen.“
15. „reist Jeg til friderigsborg, og bleff dett Concert med Molis¬

rort og woriß Deputerede slutett paa de 7000 Man til hest og
fodß att sende til securs, paa wisse Conditioner.“

20. „berettiß att den Suenscke flaade war ogsaa indlagt igen
vdi Carelscrona, 42 Segl stercke.“
21. „Kom bugvalt fra Gottorf til mig paa Cronburg med ett
Creditk: fra hertugen af Gottorff, Christi: Albrect.“
27. „drog Gref Revenklau 2) naaget for vd til Judlan.“

21) Kongens yngste Datter med Sophia Amalia Moth; født 1676. Hun var
forlovet med Grev Christ. Detlew Reventlow, (f. 21. Jun 1671) en Son

af Overjægermester (siden Storcantsler) Gr. Conrad Reventlau.

22) Christian den Femtes anden og yngre Datter med Dronningen, f. den
18. Jan. 1679. Kongen mistede saaledes i mindre end en Maaned

(s. den 12. Sept.) tre Døttre, hvoraf de to vare Jomfru Moths
Børn. Alle tre Dødsfald findes her lige laconisk optegnede.
23) Grev Conrad Reventlau (f. d. 21. Apr. 1644) gift med en Datter
af den bekiendte Vinc. Joach. Hahn, blev efter dennes Død 1680 Over¬

jægermester og Geheimeraad, med 6000 Rdlr. iaarlig Løn, og vandt
baade Christian den Femtes Yndest, og betydelig Anseelse. Moles¬

worth skildrer ham i følgende Træk: „Man betragter ham som en

Premierminister, og alle fremmede Gesandter henvende sig som oftest
util ham. Heller ikke tager han det ilde op, at man kalder ham saa¬

„ledes; skiøndt han ved adskillige Leiligheder synes meget beskedent at

„frabede sig denne Ære. Han er meget nedladende, høflig, og let at

„faae Adgang til; i øvrigt en Elsker af Livets Glæder (a man of
opleasure) og en Beundrer af det smukke Kiøn, ligesom Gyldenløve.
„Hans Kundskaber og Lærdom ere af maadeligt Omfang; skiøndt han
vi den senere Tid, ved mere Flittighed i Forretninger, har vundet me¬

oget; saa at han synes ikke uden Fortieneste at forestaae den Post,
hvori hans Herre har sat ham. Han er omtrent 43 Aar gammel,
„af en kraftfuld Constitution, og smukt Udvortes. Hans Tilbøiclighed for
„Frankrige har ikke været stor; da han har været overbeviist om, at
„det lave Standpunkt, hvorpaa hans Fædrelands Velfærd og hans

Konges Ære staacr, for en stor Deel skyldes de Franskes Raad og
„Indflydelse. Paa de sidste to, tre Aar har dog privat Fordeel for¬

„sonet ham med dette Hof. o. s. v.“
3
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— „Gottorff bugvalt berettet, att de haffde indtaget suenske og

Lüneborg: Folk vdi deriß ed og pligt, huilket dog eij er sant, og

saa reiste han bort igen.“
30. „begerer Stokfledt*) nermere ordere, belangende den
Suenscke traclat att slutte, huilken order, saasom dett war billig,

bekom han dett strax.“
NB. „hertugen aff Plön ønscker, att den Engelscke dessein eller
tractat motte wel reüsere, lidet picanl, ham er og derpaa Suaaret.¬

Septemb. Manet.
1. „Communicerede Jeg.“
3. „tog Erenschili *) affsched for att gaa til hertugen aff Got¬
torff vdi Commission, for att see om hand er att bringe til resson

med dett gode, eller ey.“
4. „reiste Jeg til Københaffuen for att befordere den beloffuede

transpoil til Schottlan aff woriß 7000 M. huilket vdi 8te Dage

schulde were fulferdige, schiberummene att omsegle til ribe.¬
6. „reiste Jeg til friderigsborg igen, og bekom tiding att Meinl¬

accorderet.“

24) Christian Stockfleth (Søn af Biskop Henrik Stockfleth i Oslo)
reiste i sin Ungdom endeel Aar udenlands; blev (16687) Præsident

i Christiania, og 1671 udnævnt til Gesandt (envojé) ved det
svenske Hof, hvor han forblev til 1692, da han blev Stiftamtmand i

Christiansand; 1694 i Christiania (hvor han ikke kunde enes med den i
Gyldenløves Sted 1669 af Frederrik IV. udnævnte Vice=Statholder Fr.

Gahl) 1700) i Bergen; 1704 Medlem af det under Navn af „Slots¬

loven paa Agershuus= oprettede Regierings=Collegium i Norge; men

døde paa sin Gaard Tøyen ved Christiania 31. Marts 1704 i sit
68de Aar. (Ivf. J. C. Berg Anm. t. Schrøders Efterr. om den

Grunerske Familie. Saml. til den Norske Hist. IV. S. 293. 91.)
25)Conrad Biermann, adlet 1681 under Navn af Ehrenschild, var

født i Baden=Durlach, og blev Secretair hos den bekiendte franske Mini¬

ster Terlon, som han forlod efter den roskildske Fred, for at gaae i dansk
Tieneste. 1663 var han Secretair hos Hannibal Sehested (Hofmanns

d. Adelsm. III. 67.) Under Christian V., der jævnlig brugte ham i

særskilte Gesandtskaber, blev han Gehcimeraad og Ridder af Danne¬
brog. Han opholdt sig ellers for det meste i Hamborg, og døde
1693 i sit 69de Aar. Molesworth charakterisere ham som en vel stu¬

deret, duelig og snild Diplomat, som derimod ikke havde det bedste

Rygte for Ærlighed. („he has no great reputation of integritx.*)
Denmark delincated. 3. Ed. Lond. 1694. p. 153.
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„Kom og G. Major tetau 2) fra Norge, som tillige med
G. L. Hertug aff würtenberg er commenderel att gaa til Schotlan.“

9. „Notificerde Keiseren Victorien mod türken, og att haffue
bekomet aff dem 105 Canons. Cur Prins aff Saxen notificerede

mig meintzis Erobering.“
11. „war Jeg til Croneborg.

12. „Døde Christiana Güldenlew som haffde den vnge

Greff Friderig Allefelt.“ 27)
14. „Suarde Jeg Dronningen min Søster vdi Suerrig paa

hendiß breff.“
16. „bleff follerne (Folerne) brent paa Esserum.“
17. „reiste Jeg til Copenhag(en) for att pussere transport schi¬

bene hen til ribe.“
20. „fortsette Jeg min reise til Judland, vnderwegß besaa wie
Cavalleri vdi Ousö, (Odense) og besaa vnderwegs (i) Schanderborg

ogsa“
27. „Cavalderiet og kom sa til Colding igen.“

28. „Kom hertugen aff Plön til mig til Kolding.“
29. „beorderis Erenschilt att komme tilbage igen, Naar han

saa att der inted war att giøre med Gottorff.“

„Bleff Lillienkrone 2) beorderet att ga til det Keyserlige hoff.“

8tober Manet.
2. „Bleff ralificationen med Molliswort odwexlet belangende

26) Hans Navn var Tettau, og han stod 1689 i den norske Generalstah
med 2500 Rdlr. aarlig Løn.

27°

Christian den Femtes ældste Barn med Sophie Amalia Moth. Hun
blev født d. 7de Jul. 1672, og ægtede 12. Sept. 1687 Grev Fr.

Ahlefeldt, som 1695 anden Gang giftede sig med Frøken Ermgard

Rewentlow. (Bircherod, S. 300.
28

Andr. Paul. v. Liliencrone en Kiøbmandssøn, (f. i Bredstedt,

4. Febr. 1630; blev 1651 tydsk Adelsmand, og 1673 Rigsbaron;

optaget i den d. Adelsstand 4. Dec. 1665; 1657 Generalauditcur;
1674 Landdrost i Pinneberg og Cancellieraad m. m. Var 1680)

Etatsraad (med 3000 Rdlr. aarlig Løn); siden Cantsler i Hertug¬

dømmerne, og 1699 Geh.=Raad; ciede Mariager Kloster (hvortil

Christian V. 1689, 23. Nov. gav ham Birkeret) Wulfshagen, Hütten,
m. fl.; døde 23. Aug. 1700 i sit 71de Aar. (D. Mag. IV. 266.

286. Liigpr. af J. H. v. Petkum. Hamb. 1700. Fol.)
3*
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de 7000 Man til Irland, med til bud om nermere Allianse

med oß.*
Kom alle woriß Fregater, med Cofferdi Schibene, destineret
til deriß transport, an vdi Listerdüb, som ware vdløben fra Copen¬

liagen den 26. 7bris. 29
4. „bleff Conferens holden med Plön om dett bytte som førbe¬

melt; mens der kunde intett bliffue aff, saa som han icke wilde tage

det Norborgsche og Glücksborge med vdi byttet imod Greffschaberne.“
5. „talte Jeg sielff med Plön om dette Dont, vnderwegß til

Ribe, huor wie giorde huer andere store prolestationer, att om
dett werk ey haffde sin fremgang, dett ey i nagen Maade schulde

hindere woriß wenschab.“
6. „berettiß att Lüneborgerne haffde tagen possession og
vddrefsen de Sarsische fra dett Lauenburgß, og med magt indtaget

fralreburg.“
„Kom en Curier fra Keyseren, att (notificere) en Victorie

offuer törken.“
8. „war revuen aff woriß 7000 Mand wed Ribe som schulle
til Schottland. Jeg reiste om afftenen til ballum.“

9. „besaa Jeg huor de schulde transporteriß, og beffant stedett

meget deficil att ambarkere, og var ei bedre sted att finde der

omtrend, en der wed Jerssted og saa offuer til Jortesand til Dübet

i Lister; og reiste til Ribe om afftenen igen.“
10. „Schreff Jeg med Hertugen aff Wirtenb. til Kong Wilhel¬
lem og til min broder P. Georg og til G. Schomberg. Berettis
att Bon war Eroberet. Zel (Zelle) notificerte det de haffde taget
possession aff dett Lauenburgß som Kreis Oberste, mens og for

deris egen Jura og rettighed. 30) Der kom og et requisitorium til

29) Kongen havde den 24. og 27. August befalet Udrustningen af

Orlogsskibet Christianus IV. og 3 Fregatter til Convoien. (s. Garde

om den d. Sømagt. I. 313.) Langsomheden, hvorned Indskibningen

fremmedes (s. nedenfor 6. Nov.) var Aarsag til den sildige Afseiling
og det Uheld, nogle af Transportskibene havde.

30) Den sidste Hertug af Lauenborg, Julius Franz, var død den 20.

Sept 1689, uden mandlige Arvinger. Hertug Georg Vilhelm af

Celle, hvis Forfædre, paa Grund af deres Afstamning fra Henrik
Løve, havde reserveret sig deres Paastand paa Hertugdømmet Lauen¬
borg, tog det nu d. 30. Sept. ikke allene ligefrem i Besiddelse, imod
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Oß fra Saxen, for att tage dett vdi forsuar; herower er delibereret,

mens ey resolverel, vdi Plöns Nerwerelse. Dette syntes well att

Saxen haffde biet for lenge føren de det giorde¬
11. „Marserede woriß 7000 Mand til att transporteris fra

ribe, og Jeg reiste til Kolding, og Plön til sit Sted hiem igien.“
12. „bleff delibereret om den zellische procedure, att tage Lauen¬

borg bort; resolvertes att see hvad brandenborg wilde giøre, dog

holde sig parat.“

13. „bleff Dümenill beorderett att holde sine vnderhaffuende 4
regimenter til hest og Dragoner ferdig til (at)marssere.“
14. „reiste wie til Odense; den 15. 16. laa wie stille i Niburg

for Contrarig Wind og storm.
17. „Seglede wie fra Nyborg med hel schaß (.e) win, 31) og
for Modwin kom wie til Omösund, og saa paa grunden att sta,
dog oden fare, og lod os sette i Land paa aggersöen, og laa om

Natten paa prestegarden.“ 32)
18. „Seglede wie fra Omé offuer til Borreby; om aftten i

Københaffuen.“
19. „bekom man tidningen om dett store Forrederi odi Moskau,

og att Princessinnen war afssatt fra regieringen, og den yngste
Zaar regerer med sin elste blinde broder.“
22. „bleff Commendanten vdi Glückstad beorderet, att nar en

Sarisk Officer begerte 50 M. att bruge vdi det land hadelen, da

att lade dem følge til deriß beschüttelse.“
26. „Suarte wie l.üneborgerne paa deris breff angaende posses

de Prætensioner, som reistes baade af de saxiske Fyrster, af Meklen¬

burg, og af den afdøde Hertugs to efterladte Døttre; men forstærkede

ogsaa Fæstningen Ratzeburg, og forenede sig med Churfyrsten af
Brunsvig=Lüneborg, for at forsvare sin Besiddelse af Landet. Det

var især Ratzeburgs Befæstning, som Christian V. modsatte sig, og
omsider ved 1691 at lade Staden indslutte og bombardere, (s. neden¬

for) nødte Hertugen af Celle til at indgaae et Forliig, hvorefter Kon¬
gen ikke videre blandede sig i de lauenburgske Arvestridigheder.
31

Maaskee en Feilskrift for: schwag, schlap, ell. desl.

32°

Tidligere, i A. 1687, havde Christian V. ligeledes, tilligemed sin
Dronning, ved en Storm paa Bæltet, været nødsaget til at gaae i

Land paa Agersø, og tage Herberge hos Præsten Matth. Lund,
som døde samme Aar i sit 92de Aar. (D. Atlas III. S. 13.)
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af det Lauenburgsche, vdi dubiöse lerminis; bleff og Saxen og
Anhalt høfflig suaret, efter tagen resolution. Den franje (franske)

Ambassadeur bleff Suaret i tuiffuelagtig, mens dog noget angajante

terminis, mens ey formeget forbintlig.“
29. „bleff schreffen til Engeland, att vnschülde den tardissement

aff transporten.“
—

„bekom den frans. Ambasadeur eet equivok suar paa hans

Proposilion.“

30. „Kom Jeg til Mön. den 31. munsterde Garden til hest
samme stedß.“
Yvem. Manet.
1. „Drog Jeg til Niköping og saa Stuteriet der.“
2. „til Mön igen, huor Jeg bekom tiding, att Eutin war

affbrent.“
3. „reiste Jeg til Winbyholt om Efftermiddagen.“
4. „til Københaffuen hiem Igen.“
6. „bekom breffs fra ballum aff Ob. Rentm. Brant, 3) huil¬
ken bleff tilbage for att beffordere transporten aff woris folk til

Schotland, att de war ferdig att Segle.= 31)
16. „berettis att woris transport schibe ware udløben den 6. Nov:
I1. „Kom Ob. R. Brant hiem Igen fra hans Commission med

transport.“
13. „berettis att 13 aff de største Schibe med Infanteriet war

først den 10. Novem. vdløben fra Lister Düb.“

14. „giorde Jeg begündelse, effter mit memorial (at) indrete
militien og sivil reglement, og en liden reduction offuer alt.“
15. „berettis att vdi sommer paa Suenscke Floden schal weret

døde 3500 Man.“

33) Om denne betydende Embedsmand under Christian V. see bl. a.
Bircherods Dagbøger S. 386. Anm. Riegels, p. 389. 549.

588. 695, o. fl. St.
34) Hvor slet og langsomt det gik med Indskibningen af de 7000 Mand¬
hvoraf denne Transport bestod, sees bl. a. af Adm. v. Støckens
Journal. (s. Gardes Efterr. om den d. Sømagt I. S. 314. Den

begyndte allerede d. 13de Oct., og Fodfolket var indskibet den 19de;

men først den 4de Novbr. indskibedes det sidste Rytteri.
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18. „Lillienkrone beorderis att antage sig Prin: August mod

hannover og Zel.“
20. „berettis fra Gelückstad att itt af transport Schibene war

der ankommen med 460 Mand aff Dron. Regim. til fodß; bleff
strax ordere stillet, att schaffe dem strax for (fort) igen til schot¬
land.“
25. „bekom breffue fra hertug: Wirlenherg, att were ankom¬

men vdi hul vdi Engeland den 12. med 58 transport Schibe; de

øffrige wistis ey, huor de ware for uweirs schul= (Skyld).
—

„„Beorderiß Erenschilt til Altena, att bie 14 Dag effter

ressolution, om Icke, da strax att reise derifra.“
26. „drog Lillienkron endelig herfra til det Keyserl. hoff.“
28. „Kom Bretenau hid fra Altena, for at pressere tracta(tens)

Slutning.“
Decemb. Manet.
2. „reist G. L. Ples 35) til Judlan for att sette alle woris

nalional Cavalderi og Regem. vdi 6 Comp. huer, 76) og det
bigissche Reg: Dragon: 37) G. L. Dümenil bleff og beorderet att
sette de 2 Reg. til hest, og 2 Reg. Drag. huer ogsaa vdi 6 Com¬

panier.“
4. „haffde Molliswort sin først Conference med woris om en

nermere alliance.“

6. „berettis att 3 schibe med fol(k) og heste ware aff woris med

vweir vdi Norge ankommen.“
9. „bekom breffue fra Wirtenberg, att han haffde 4500 M.

hos sig, og forwente de andere vdi de andere haffner.
— —

„Løb det Ny Schib 3 15wer fra banckestocken.“

10. „Schreff Jeg til min Syster Curfyrstin: aff Saxen.“

35) Gen. Lieut. Sam. Chph. v. Plessen, Oberst for Garden, som efter

Frederik IV. Thronbestigelse blev arresteret, og hans Orden ham fra¬
taget (21. Decb. 1699); sad paa femte Aar i Arrest, og døde faa
Dage efter at hans Dom var ham forkyndt. (16. Jun. 1794.) s.
Bircherods Dagbøger. S. 256. 372. 447.
36) Alle Cavallerieregimenter (et Livregiment, 3 Siællandske, 5 jydske, 2
fyenske, og 3 Dragon=Regimenter) havde 1689 (efter Calenderen) 9

Eskadroner.
37) Det 3die Dragon=Regiment, commanderet af Oberst Biegen.
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14. „bleff Lente 3) vdi holland fuldmagt tilsent, att slutte med
dem, og att begere, att de wilde opholde deris Krigs deliberation

til wie haffde sluttet.“
„Kom woris Suenske falk 39) fra Engeland Igen tilbage.“

16. „beretter Wirtenberg att (der) fattis 13 Comp. til fods og

4 til Hest.1
„bekom Stockfledt ordre att slutte om Convoien og Comers

Allians.

20. „schriffer Wirtenberg fra hul, 26. Norem. att fattis
1200 M.

21. „bleff Gottorff suaret paa hans breff til oß.
26. „(berettes) att C4., Engelen, haffruen, wide (: hvide)
falk, 40) ware wel ankommen oden for Sundet ved Kulden.“
27. „berett fra trunhiem, att der haffde weret eet grueligt sterkt
weierlig og stormen, som har blest spirene fra Kirken, og styckerne

offuerende, eller omdreiet dem vdie en halff Cirkel paa batteriet aff

8 Jern stykker.:
29. „berettis att de hamborger haffde igen borttagen deris wag(t),

som settiß for ner Altena vdi den ny Cortegarde (Corps de guarde),

wed altena, effter woriß adwarsel til dennem.“
31. „berettis at den Suenske anvojé til regensborg haffde sagt
att haffue ordre att ey mere mod(sætte) sig woriß Elslleter toll

rettighed.“
„berettis att Cur. Brandenburg sender til Curf. aff Saxen

om det Lauenburgsche dont; wie sende og Lente derhen. Schreff
Jeg og derom til Curfyr: af Saxen. NB. om P. af Suerrig.“

38) Christian Lente (f. i 29. Mart. Flensborg 1649; en Søn af Frederik
III. tydske Cantsler Theod. Lente) blev 1675 dansk Resident ved det spanske
Hof i Brüssel; 1680 Gesandt ved det engelske Hof og 1688 i Haag;
siden (1697) Overceremoniemester, og steg under Frederik IV. til Ge¬
heimeraad i Conseilet og Ridder af Elefanten (1722); døde 2. Nov.

1725. (jvf. Worms Lex. I. 597. III. 463.)
39

=Svenske Falk= Navn paa et Krigsskib paa 44 Kanoner, og 263
Mands Besætning.

40)Navne paa Krigsskibe; Christian IV. paa 56 Kanoner; Engelen
paa 50, Havfruen paa 30, og Hvide Falk paa 26; Besætnin¬

gerne fra 393 til 118 Mand.
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„Memorial og Jurnal A. 1690.“
Januar.
1. Kom von Støcken*1), Schoutbynacht, hiem igien sra Engel¬
land med Christian 4., Neptunus, Engelen, Hvide Falk; Danske
Havfrue og Svenske Falk kom foran, og kom Gud være lovet lyk¬

kelig hiem fra deres Convojering. (Ivf. 26. Dec. 1689.)
3. Churfyr: af Brandenborg vil sende til Chur Saxen om det

lauenborgske Dont imod Zelle og hannover; vores Lente gaaer og

til Dresden for det samme.

6. Berettes, at de 4 Comp: af Dronn. Reg. var borttagen af
2 franske Caper for Elben, og at en Sergeant med 130 Mand

havde salveret sig udi Zeland („Sellandt“) i holland.

7. Beretter Stokflet at „bidal“ eller Hatzfelt var der ankom¬
men fra Paris udi 11 Dage, og gik til Vands fra Dunkerken til

Ribe i „Judland.“
9. Blev resolveret at giøre en defensiv tractal med England
ved Moleswort, som først skal angaae, naar denne Krig har
Ende. Den giver os Leilighed til at giøre en neulralitels tractat

med Frankrig, og tage subsidier fra dem. Vi vil og afbie hvad
Lilienkrone udretter ved det keiserlige Hof, og hvad der giøres kan

i England. Imidlertid see vi og, hvad Sverrig vil giøre for accord
med os, baade renouvellering af den forrige alliance, saa og om

Convoier og vores Undersaatters Sikkerhed og Commerciernes.
10. Berettes at den Sergeant („Scharjant“) som har salveret

sig af Dronningens Regiment med 130 M. kaldes Johan Rudolf

Detre (eie).
G. L. Ples kom fra Cavallerie Mønstring udi Siælland,
og er Ober Rentemester beordret straxen at giøre Rigtighed hos Ca¬

valleriet.

41) Christoff. Ernst vonStøcken, f. den 4de Oct. 1654, under Christian
V. Vicc=Admiral og 1695 „Holmens Admiral,= eller Chef (Garde,
Efterr. I. 345) afgik fra denne Post, i Anledning af en foretaget

Undersøgelse af Flaadens Tilstand, 1710; (Garde, II. 202) døre
som Admiral og Ridder af Dannebrog den 23de Jan. 1713. (Marm.

Dan. I. p. 201).)
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13. Bekom jeg min Søsters Brev fra Dresden af den 25. og

30. Decembris.
Lente beretter ogsaa, at han lmed) uforrettet Sag var kom¬

men fra Dresden igien.
14. Giorde Jeg Anstalt med Ober Rent. M. Brant, udi G. L.

Pless og Ob. L. Harboes Nærværlse, til Completering og rigtig
Betaling til Regimenterne til Hest, paa det de den 1. Martii kunde
være færdige, baade de 10 nalionale Reg. som og de 2 gevorbne

Reg. og de 3 Reg. Dragoner.
15. Var der Ild løs paa Holmen udi Commissariat Huset, som

Gud være lovet blev slukt.
17. Beretter Lente at (han) maatte reise igien til Dresden om

det Lauenborgske Dont, for Chur F. af Brand; det begierede.
Berettes, at Hollænderne haver sendt deres Garantii til Got¬

torf, belangende vores Dont om Slesvig ved Heimskirken.
20. Berettes at Usfelman (Vfkelman) udi Hamborg er død

hastigen paa Gaden.
21. Underskrev jeg Bryggernes („briigernis*) Dont, og resol¬

verede at forpagte desangaaende til E. Kruse42).

22. Reiste Jeg til Frederiksborg.
23. Fangede vi det første „wildschwein“ udi Esserums Vanger.

24. Kom jeg tilbage igien. Berettes af Stokllet, at han havde

sluttet og prolongeret forrige Tractat med Sverrige paa 5 Aar.
27. Var Garnisonens Munstring.
28. Beretter La Folleresse*) fra England at Parlamenlet

havde giort en Acte, og sluttet at successionen skulde falde paa

42) Justitsraad Edv. Kruse, f. 10. Sept. 1629, tiente i Krigen 1659¬

60, fik siden Told=Embede i Norge og Helsingør; blev 1680 Hof=Kiøk¬
ken=Inspecteur, 1690) Kammerraad, 1691 Justitsraad, og 1692 Ge¬

neral=Told=Inspecteur over Consumtionen i Danmark. (Bircherods
Dagb. S. 245.) jvf. d. 31. Jan. og 17. Mai nedenfor. Han døde

26. Jul. 1695. (Liigpr. af Mich. Henrichsen. (Tistorp.)
43)

La Fouleresse, en fransk Adelsmand, som kom til Danmark i Chri¬

stian V. Tid, blev Hofjunker, og brugtes ved adskillige danske Gesandt¬

skaber som Secretair. 1697 udgav han: =L’état présent des Disle¬
rens entre le Roi du Dannemark & le due de Holstein.“ Amsterd.
12. (Worms Lex. I. S. 320, hvor den ovenfor omtalte Bog „Dan¬

mark vindicated= urigtig tilskrives ham. jvf. Worm, under Iver

Brink, I. S. 166.)
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min Broders Arving med P. Anne, og omendskiønt Kong Wilhelm

skulde igien giftes, naar Dronningen døde uden Arvinger, at da hans
anden Giftermaals Arvinger ei skulde prejudicere Princesse Annes

Børn og Arvinger.
31. Berettes, at vores trupper, som havde retireret sig udi
Norge i Chrisliansand, som skulde til Engelland, vare igien udseg¬

let med en god Vind.
Blev og Slutning med E. Kruse, og accorden, belangende

Consuintion her udi Kiøbenhavn, sluttet om Forpagtningen.

Februraii 1690.
1. Resolverte Jeg at give vores Undersaatter Convoier til Por¬
tugal og Spanien, Engelland og Holland, nemlig Svenske Falk

og Engelen, Lossen og Ornen.
Blev resolveret at bygge en ny Iagt for mig selv, efter

Admiral Spans Dessein.
—

Berettes og fra Regensburg, at Hannover ei naaer sin

pretension, at erholde den Churfyrst: Dignitct.
2. Blev en stor Allarm i Byens Kirker, for under Prædiken

brændte en Skorsteen paa Raadhuset. Om Aftenen brændte et Huus
udi Kiøbmagergade, næst Grev Reventlows („Revenklaus“) Huus;

mens blev næst Guds Hielp straxen slukt.
3. Blev resolveret at gaae moderat udi vores negotiis, baade

med Engelland og Holland, indtil man kunde giøre noget d’un

coup sur og avantageux for os.
4. Blev resolveret at sige Molesworth, at man antog det of¬
kerte af 7 Tønder Guld, og at Kong Withelm fik pussere Hol¬

land og give sin guarantie at de betalte os en vis Sum for de

pretentioner, vi have paa dem, og det ei førend efter denne Krigs

Ende os rigtigen at betale; Saa og Keiseren derhen formaae, at os
Elbtolden blev forundt, saa og at vi kunde komme til Slutning
med Holland om vore Commercier og Navigation.

7. Beretter Stokflet at vores tractat med Sverrig var den 1.
Februari sluttet og prolongeret til 5 Aar endnu.
—

Vores resterende Penge fra Engelland skulde følge.

Min Broder melder, at Penge ere temmelig rare udi Engell.
og maaskee at tractat mellem Engelland og os traineres for den

Iriske desseins skyld, hvor min Broder gaaer og med.
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8. Svarede Jeg min Broder paa hans Brev af den 24. Januarij

fra Londen.
10. Bekom jeg en supplique af Prelater og Ridderskabet vdi

Holstein og Slesvig, belangende Contributionen.
Blev den franske Ambass: sagt, for at holde ham vdi god

humeur, at vi vilde til ultimo Maio indlade os udi Convention af
Neutralité, naar Frank. belovede os de 2,000,000 Rdlr. aarligen

at betale.

12. Skrev Jeg til Geheime Raad Wibe**), at han skulde sige

og lade Luxdork vide, at han skulde forføie sig ud paa Landet til
videre, for han blev alt for dristig i sin Ober Secrelari charge,
at bringe mig Donter for, som sig ei saa ret befandtes, som han

relererede 45).
13. Blev der skudt om en stor Oxe, hvor da Felt Mar: Wedel

44) Michael Wibe, var en Søstersøn af Rentemesteren P. Wibe,
og Søn af Dr. Mads Jensen Middelsart, Biskop i Lund, og Mette

Wibe: men bar sin Morbroders Navn. Han blev f. i Lund 23. Dec.

1627; studerede og reiste udenlands over 12 Aar (omtr. fra 1646
til 1659, næsten uafbrudt;) blev 1661 Medlem af Frederik III. Lov¬

commission; 1679 Gouverneur hos Kronprinds Frederik, og adlet;
1683 Vice=Præses i det D. Cancellie og Geh. Raad; 1684 Ridder af

Danebr. døde 1. Mai 1690. (s. nedenfor; og jvf. Gencalog=Biogr.

Archiv. I. S. 91—93.)

45)

Luxdorph, der ved denne Leilighed mistede sin Bestilling som Over¬

secretair i Cancelliet (det sagdes, for at have ladet udgaae et Kon¬

gebrev, Christian V. uafvidende) beholdt dog sin Gage, og hans
Unaade varede ikke længe. (Uddrag af Breve fra A. Magnussen.
Nord. Tidsskr. f. Oldkyndigh. III. S. 70.) Riegels (S. 549. 617—

21) tilskriver dette og meget mere allene Math. Moths og hans
Søsters Intriger; uden at han egentlig har meddeelt et eneste docu¬

menteret Beviis paa alt det Onde, han siger om Moth. —Bolle

Luxdorph (f. i Kiøbenh. 19. Jul. 1613) var en Søn af Christen
Bollesen, Forstander ved Herlufsholms Kloster. (ivf. Melchior, om
Herlufshlom, S. 114—17.) Han blev Student 1660; reiste med Simon

Petkum, da denne 1663 sendtes som Gesandt til Carl II, og op¬
holdt sig i England til 1665, siden i Paris og Saumur til 1669,
da han kom hiem, og blev Secretair i Cancelliet; 1672 Ceremonic¬

mester; 1676 Ordenssecretair; 1677 Assessor; 1680 Cancellieraad og

Kammersecretair; 1688 Oversecretair i det danske Cancel¬
lie; 1691 sendt som Minister (Emopé) til Stockholm, hvor han

døde den 5. Septbr. 1698. Han var 1679 bleven adlet, og havde

1671 ægtet Jytte Bering (d. 1683.) Anden Gang giftede han sig
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og Ob. Stalm. llaxthusen nær havde giort sig galen. (galden.*)

14. Beretter H. af Wirtenberg, att da vare udi Engelland an¬

kommen 500 M. af vores (Folk) fra Norge Havnene. (Havnene i

Norge.)
17. Vare alle vores Trupper, ved 7000 M. ankommen til En¬

gelland.
19. Reiste jeg til „Esserumb“ og „munsterde“ (mønstrede) Stut¬

teriet igiennem.
21. Tilbage til Copenhagen igien.
22. Beretter Lillienkron sin Ankomst til Wien, dateret den 6.

Februarij.
26. Bar Jeg og Dronning: til Giæst hos Ob. Staldmester
Haxlhusen.

27. Blev det altenburgske Dont resolveret angaaende Princess:

af Trémoullie. 46) — Blev og skudt til Maals paa Rosenborg.

28. Bekom Jeg et Brev fra Dronningen af Sverrig min Søster.

Martii 1690.
2. Resolverede Jeg at Sø=Estatens og Land=Estatens Depule¬
rede skulde separeres, og lagt (lagde) enhver sine visse assignatio¬

ner til. — Saa og givet og tillagt adskillige personer Rang, som

og Bisperne og Geistligheden.
3. Vare vi ude paa Amager, og om Aftenen forklædt hos

=Guldenlew.“

4. Svarede Jeg min Søster, Dronningen udi Sverrig.

7, Melder Ehrenschildt fra Hamborg, att Gottorff vil skille sig

1684 med Frederica Adeler, en Datter af Gen. Admiral Cort Adeler til
Bradsberg og Giemsøkloster. (s. Chr. Reitzers Univers. Program over

B. Luxdorph.) Hans eneste overlevende Søn, Christian Lux¬

dorph, til Mørup (død som Oberst 26. Jun. 1726) var Fader til
vor berømte Lærde, Bolle Willum Luxdorph.

46) Charlotte Amalie de la Trémouille, Prindsesse af Tarent, en Sø¬
sterdatter af Dronning Charlotte Amalia's Fader, Landgreve Vil¬

helm VI. af Hessen=Cassel. Der havde været Tale om et Giftermaal

imellem hende og Griffenfeldt, eller i det mindste om dennes Kiærlighed til

Prindsessen (O. Wolffs Griffenfeldt. S. 86. 228. 229; og det her
anførte af Mad. de Sevigne). Hun ægtede 1680 Anton, Rigs¬

greve af Altenburg, (død samme Aar, 27. Oct. 1680) en naturlig
Søn af Anton Günther, den sidste Greve af Oldenborg. (Ivf. O.
Wolffs Griffenf. S. 317.)
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af med de indtagne Svenske og Lüneburgske Folk og truper, saa og
at de havde nogle Byer, som de Lüneburger havde borttaget til det
Lauenborgske, hvorover de vil conserere med os, for det at forhindre.
Ahlefeldt vilde si) Engelland have taget sin Audientz paa

samme Maade, som den Keiserl. Envoyé for ham; hvilken ikke
haver havt anderledes Audience end den Lüneb(orgske).
De Deputerede fra Slesvig og Holsten, af prelater og Rid¬

derskabet, giorde deres store Taksigelse til mig.

9. Blev Cammer-Instruxen og Cammer Retten igiennem seet,
saa at den skal blive udi sin vigeur, som vi det hidindtil ordoneret

have.
14. Er Ahlefeldt udi England beordret, sig videre at erkyndige
om Ceremoniellel der.
Melder Lente fra Torgau at de Lyneborgske vare bortreist, ufor¬

rettet Sag, fra Chur F. af Saxen.
Bekom jeg Svar fra min Søster, Churf. af Saxen, af Tor¬

Fau paa mit Brev af forrige Aar den 31. Decemb., angaaende den
discurs om P. udi Sverrig og Gottorff, hvorpaa hun svarer af den

5. Marlii, at (hun) intet deraf (har) fornummet. Jeg svarede der¬

paa den 15. Martii, at jeg stillede alting udi min Søsters Hænder

og Direction.
17. Var atter Ildløs i Byen Klokken 2 om Morgenen, og blev

strax slukt.
18. Tog Winterkeld Afsked og reiste til Fyen, dog misnøiet udi

sine Griller *7).

47) Helmuth Otto v. Winterfeldt, (af mektenborgsk Adel) en Søn

af Joh. Fr. Winterfeldt, Provst og Canonicus i Lybek, og hertugelig

gottorpsk Amtmand i Trittau og Apenrade. Han tiente først ved Chri¬
stian IV., og Frederik III. Hof; blev derefter Hofmarskal hos Hertugen
af Meklenborg=Güstrov; og kom siden atter i Tieneste hos Frederik III.

som Hofmarskal. Under Christian V. blev han efterhaanden Over¬

skienk, Overstaldmester og Overhofmarskal, Stiftamtmand i Fyen, op¬
taget i Friherrestand, og forlehnet ved Baronict Wintersborg, d. 25.

Mai 1671; Ridder af Dannebrog 12. Oct s. A. Han gialdt for en
af de bedste Ryttere i sin Tid (Klevenfeldt) og bragte Stutteriet paa

Frederiksborg (hvor Christian V. giorde ham til Amtmand) i bedre
Stand og Orden. Om hans Død (i Odense d. 17. Febr. 1694) og
Begravelse, s. Bircherods Dagb. S. 286.
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23. Bekom Convoierne en seerel Instrux.

26. Reiste jeg til Croneborg, og blev der ordonneret at byg¬

ges en „Sulering“ (Sousterrain) og andet Arbeide.
29. Jagede vi en Hiort udi Hareskov („haresch“), og fangede

den i en Sø ved Hirsholm.
31. Blev resolveret at afskaffe Halvdelen af Artillerie(„Artol
leri*) Hestene og Kudskerne. Saa og at vores Convoiers Instrux
blev forandret, i det de ei skulde tage repressalier fra de „Sew¬

wer“; mens vilde lade det berøe til imod Vinteren eller Efterhø¬

sten udi Aar.

April 1690.
1. Berettes fra Wien, at der er ikke meget for os at udrette.
3. Var jeg til Frederiksborg, og om Aftenen tilbage igien.

5. Berettes at der var noget Oprør paa „Sülffwerket“ (Sølv¬

værket) udi Norge; hvorpaa blev befalet, at Folkene og Bønderne,

som der arbeide, skulde betales, og siden „redlingsførerne“ (o: die Rä¬
delsführer, Hovedmændene) opsøges, og saa tilbørligen straffes, er¬

emplariter og uden Naade.
Oberst Harbo („Harrebor) bekom Commandantskabet udi Glück¬

stadt.
6. Bekom Jeg et Brev af den unge Prinds August af Han¬

nover, belangende den Stridighed om Succession=Stridigheden og
teslamentet, hans Fader havde giort for sin Broder, og vilde er¬
cludere hannem: paa hvilken Sag Vi vel burde have et vaagendes

Øie, for, naar slig Tilfælde kunde komme, da at kunne assistere denne

unge Prinds, og med det samme betale de Lüneborgske Herrer, som

de det af os meriteret have.
10. Beretter H. af Wirtenberg, at de vare overkommen til Ir¬
land, og at Duc de Schomherg havde taget vel imod dem: beret¬

tes og, at de franske Trupper ogsaa vare ankomne vdi Irland til

Kong Jacob.

11. Bekom jeg et Brev fra min Søster, Churfyrstinden af Saxen,
belangende Princ: af Sverrig, som giver sperans, at det ei er om
med Gottorf, som man spargerer.

Min Broder melder, at have talt om Negotien paa Frankrig

med Nottingham.
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13. Conlinnerede det Flod eller geschwulst, Jeg havde faaet i
min høire Fod den 9de April, som dog nu efterlader.

14. Beretter Ehrenschildt, at man kunde vinde hamborgerne med
at give dem prolection udi disse Conjuncturer som Konge af Dan¬
nemark, og maaskee bekomme en recognoissance; mens man skulde

ikke tale om homagen indtil en beleilig Tid, og det ikke prætendere

som Hertug af Holstein, mens som Konge af Dannemark, ic. hvor¬
til han og bliver beordret underhaanden at forrette.

15. Blev Rendsborgs Bygning resolveret at forstørres til den

holsteinske Side, og et Værk paa den slesvigske Side i Winsir at lade
bygge, med al muelig Magt, og med Hert. af Gottorff at handle

om Winsir.
Blev og resolveret, at Oldenburg skulde mainteneres som en

Fæstning og forbedres, og at apen (sie) Delmenhorst ikkun besæt¬
tes med 20 à 30 Mand.

17. Communicerede Jeg paa Skiærtorsdag.

Bekom Tidning at Friderichstad udi Norge var afbrændt ved
Vanvare; dog at Volden og Magasinerne bleve salveret.

18. Berettes Ammerong*) snart at komme herhid. Beret¬

tes, at Gottorff skulde bekomme Brandenborgske 500 Mand som sine

egne Folk.
19. Svarede Jeg Churfyrst. af Saxen, min syster, paa hendes

Brev om P. af S. 49) Svarede Jeg ogsaa min Broder P. Georg.

NB. Denne Dag var den ulykkelige forleden Aar, der Amalienbort
og de mange Mennisker kom til Ulykke udi Ildebranden 1689.

21. Berettes Dauphinens hendes Død. Kom og Notisicalion

af K: af Span: mariage.
24. Skrev jeg til min Søster, Dronningen udi Sverrige, og

inviterede hende at reise her igiennem Landet, naar hun vilde til
Badet eller Suurbrønden, saa og om hun begierede D. Ringelman

(„ringelmand“), at han skulde opvarte hende.
—
48) Hans Navn var 6odett Adrian van Rede tot Amerongen, han

blev Ridder af Elefanten, og dansl Friherre; døde i Kiøbenhavn (efter

Kongens egen Optegnelse) den 29de Sept. 1691.
49) Prindsessen af Sverrige; nemlig Hedvig Sophie (f. 1681), som

siden blev gift med Hert. Frederik IV. af Gottorp. (s. ovenfor under

11te April.)
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25. Berettes at Hertugen af Lotthringen er død meget hastig paa
Reisen til Wien.

26. Blev Feltmarskal Wetel given permission, og reiste han til
sit Gods udi Ost=Frisland.
Franske Ambassadeur noliticerede Dauphinens („Doffinis“)

Død; mens ingen Skrivelse.
30. Reiste Jeg til Friderichsborg.
— G. L. Pless blev hastigen syg; mens blev dog bedre igien

med ham.

Mai 1690.

1. Døde Geheimeraad Wibe meget hastig vdi Copenhagen, efter

3 à 4 Dagers Svaghed.
5. Berettes fra Wien, at Lüneborg skulde have bekommet per¬

mission at forandre deres Forfædres Constitutioner, og nu ei vil

at deres Huus maa deles som „tilføren.“
8. Besaae Jeg Arbeidets Begyndelse af dette Aar til Cronborg,

og kom om Aftenen til Kiøbenhavn.
9. Resolverte vi at blive vdi Handling med England og hol¬
land belangende Negotien og trasiken især paa Frankrig; mens

lade dog vores Convojere „krütze“ mellem hitland, Skotland, Færøe
og Norge, Saa at vores trasikerende dog kunde segle Norden om
til Franckrig, og skulde Convojerne ikkun blive ude til ultimo Au¬

Fusli.

10. Bekom jeg et Brev fra min Søster Churf. af Saxen, af
Dresden, at den P.(rincesse) i S.(verrige) ikke endnu var bortlovet.
11. „Stegerde“ sig en Hest med mig, saa Jeg faldt udi Rosen¬

borg Have, dog uden Skade.
12. Kom G. Raad Ehrenschilt fra Hamborg tilbage igien.
14. Lod jeg mig Aaren (slaae) paa den venstre Arm („arrem“).

15. Blev resolveret Convojerne at lade krydse mellem Norge og

Skotland, eller Neuset (**) og Leit.

17. Blev resolveret paa Bryggernes Suplique, at dersom de vilde
give noget vist, og sige godt derfore, da maatte de beholde deres
Dont; naar det ei skede, da vilde man blive ved den accord, med

E. Kruse er giort, belangende Consumtionen.
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20. Berettes att Princen aff Snerrige er allerede forloffuet med

Princ. af Gottorff.

22. Mynstrede Jeg de 3 Reg, her vdi Siælland til Hest udi
Ringsted, og kom igien tilbage til Kiøbenhavn. Rumohr reiste fra

os der til Saren.

24. Blev delibereret at optage vdi Holland penge paa Livrente,
henved (300,000) Rdl. 50) hvoraf 12 pro Cento skulde gives, hvil¬

ket i saa vidt blev resolveret; derhos at agte, at de begierer visse

Forsikkringer i Pant at have for deres (Penge.) NB. til denne
Rentes Oppebørsel („opbyrsel“) som kan bidrage 37,000 Rdlr.
aarlig, fik det at paalægges i Contribution.
26. Blev ordre given at conferere med Bispen og „teologii¬

belangende de reformerede og Calvinister herværende Friheders og
privilegiers Misbrug at forekomme.
Blev og en vis tart sat for den, som vilde have rang
og charger („scharjer“), og hvor de penge skal „amplojeres“.
Stockfleth beretter NB. at en af vores Ministre skal have talet

med Svenske envojé her om P. af Suerr.

Bekom jeg et Brev fra min Søster Chur. F. af Saxen.

Junii 1690.
I. Leverede jeg selv „Revenklau“ sin Ordre at antage sig hoieste
Ret tilligemed „Justissiarius“ W. Worm, og at „Mohl“ skulde

conferere flittig med hannem, og at „revenklau“ skulde antage sig

Universitetet efter Fundassen.
2. Beretter G. Maj. Fux at Arbeidet ved Rendsborg var be¬

gyndt den 30. Mai.
Ob. Stalmester „Haxthusen“ reist til Badet, og saa til Chur.

F. af Bran(denborg.).
4. Ankom Ammerong som Envoié Ertraordinaire fra Holland 51),
).
6. Lod Jeg Posten komme ud til mig paa Jægersborg.
7. Løb det Skib kaldet Oldenborg fra Bankestokken, og blev

halv staaende i Afløbningen; Mens om Aftenen kom den dog, Gud

50) Summen er utydelig, da noget er skrevet oven over Tallet 300(.

Formodentlig er det snarere 309,000 end 30,000.

51) S. ovenfor under 18de April; eg 29. Sept. 1691.
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skee Lov, udi Vandet; thi de havde giort Skielmstykker med en stor
Bolt af Jern udi Kiølen („Køllen*) derved.

9. Beretter H. af Wirtenberg at de havde indtaget et Sted,

kaldes „bellingharders“ og Capitain Putkammer og Capt. Wedel
at være blesserett for det Sted.

—

Havde Ammerong particulier Audience uden Ceremonie

den første Gang.
10. Svarede Jeg Churf. af Saxen, min Søster, paa tvende af

hendes Breve.
11. Blev Garnisonen her „munsteret“.

Underskrev jeg det Dont belangende Livrenterne, som er sendt
til Abo i Amsterdam for at optage en Capital af 340,000 Rdl.
— Blev og adskillige Betænkende af det Danske Cancellie igien¬

nemseet, og der paa af mig udi Conseil resolveret.
12. Badede („baade*) Jeg det første Gang paa Rosenborg.

13. Begierede Ammerong Commissarier og blev hannem dem
af mit Conseil dertil forordnet.

14. Beordres Lilliekron at indgaae med Keiseren om de be¬
gierede 3 à 4000 Mand imod Elbtoldens Opbørsel, og Qvarteer
i det Eutinske og Fyrstelig holstenske, og for vores egen Contingent.

16. Kom de 12 Svenske Fregatter og Orlogskibe her forbi, med
en V. Admiral og en Schoutbynagt Flag, og satte Schoutbynagten
sig paa Flinterenden; Kom dog løs igien, og satte alle her ude paa
Reden. De vare udløben den 7. Junii fra Carlskrone.
-

Berettes at H. af Savoien havde declareret sig imod Frankrige.

17. Badede jeg anden Gang paa Rosenborg.

18. Blev paa Nagels Betænkninger af det Danske Cantzeli re

solveret. NB. Saa og om Loven til Elefant-ordenen igiennemseet,
som den kunde bedst forbedres.
— I lige Maade G. M. Wibis*2) Instrux igiennemseet belangende

de „Norze“ (Norske) Grændser Nordenfields, og den Stridighed vi
med de Svenske derom haver udi Herjedalene.

52) Joh. Wibe, Søn af den bekiendte Peder Wibe til Gierdrup, der

1633 og 34 var Resident i Frankrige, (bvor han blev adlet) siden i
Sverrige, og tilsidst Rentemester. Johan Wibe var uægte født i
Frankrige; men blev lyst i Kuld og Kiøn, og 1671, som Oberst ved
ct norsk Regiment, optaget i den danske Adelstand. 1685 var han

1*
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18. Seglede de 12 Svenske Skibe ber fra Reden.

19. Passerede de 12 Skibe Sundet med ordinair Løsning, og

ligesaa svaret.
20. Blev den første Conferents med Ammerong holden; bestod

ikkun udi Complimenter.
21. Blev Lilienkron paa Ny beordret at slutte Allians med Kei¬
seren, omendskiønt vi til efter Krigen var endt skulde bie at opbierge

Elvtolden, naar vi ikkun bekom strax en Keiserens Diploma derpaa,
og noget af vores andre Begieringer.

21. Badede jeg tredie Gang paa Rosenborg.
—

Berettes Feltmar. Comte de Roy Død udi England.

25. Ankom jeg til Vands til Cronborg.

26. Kom jeg over Frideriksborg hiem her igien. Der Jeg kom
hiem, fornam Jeg at der havde været alarm mellem Baadsfolkene og

de nye Curlændiske Soldater hvorom blev stillet (givet2) ordre, og

alting stillet.
28. Badede jeg den fierde Gang paa Rosenborg.
29. Vlev nogle Sager udi Conseillet foretagne angaaende Norske

(„Norje*) Militie, saa og om Vægt og Maal.
30. Mynstrede Vi marinerne og Baadsfolket paa Skibene, efter
den Fordeling, som de skulde være dette Aar, og paa den ene

suadre“ (Eskadre).
—

Bekom Tidning, at de Franske ved Luxenborg havde slaget

Waldeck, og taget Stykker og alting fra de allierede truper, eller

Armee.

Julii 1690.
1. Badede Jeg det femte Gang paa Rosenborg.

2. Drog Jeg til „Hirtzhollem“ og blev der en Nat; saa til

Jægersborg.
4. Lod Jeg posten komme til mig paa Jægersb: Berettes at

Generalmajor: blev siden Gen. Lieutenant over Tropperne i Norge.

1693 Ridder af Danebrog, og 1708 i Dec. udnævnt til Vicestathol¬
der i Norge; men døde 28. Febr. 1710, inden han fra Trondhiem

var kommen ned til Christiania. (s. Geneal. biogr. Archiv. I. S.

86—88.)
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den franske Flaade laae i Sigt hos de Engelske og Hollandske om¬

trent (ved) Insel Wigt.
— Beretter H. af Wirtenberg at alting var vel med Vores, og
at Kong Wilhelm var ankommen den 16. Junii udi Irland.

5. Badede Jeg det Siette Gang paa Rosenborg.

8. Delibereertes om hvad proposition der skulde giøres paa
Landdagen udi Slesvig Holsteen, og at Lente skulde tale med den

Gottorff: Ahlesel1 derom.

—

Spisede vi, med Dronningen, hos Chrislofker Sehesteds

Huus.
9. Saae Jeg G. L. Pless Memorialer igiennem med „Ob. R.*

(Ober Rentemester) Brandt og Harhoe („Harrebo-), og derpaa
tagen resolution om ordre, at sætte det fort.

—

Spisede Vi ude paa Flaaden.

10. Badede Jeg den ottende Gang paa R.
11. Bekom Jeg af min Søster Chur. F. af Saxen et Brev, at

den mariage med Princes: af Sverrig og Gottorf er sluttet efter al
apparence („aparens.*) Brevet var dateret den 26. Junii.

12. Badede Jeg den niende Gang paa R.
14. Berettes Waldeks defaite („defete“) at have været den 1.

Ju. ii Ny St. Saa berettes og at den franske Flaade haver slaget
de andre Allieredes Flaade, og victorien haver og været den 1.

Julii gammel Stiil.
18. Berettes at Borgemester Meurer udi Hamborg er hastigen

død.
19. Svarede Jeg min Søster Churf. af Saren.
21. Beretter Hert. af Wirtenberg, at de have erholdet victorien
imod Kong Jacob, som med sin armee havde retireret sig, og at

vores sig vel signaliserede. Bataillen haver staaet den 2. Julii.

Var vores Svane=Iagt, og jagede dem ind imellem Dragé,
eller Amager og Saltholmen; fangede 252 Svaner.
24. Skrev Jeg en Instrux eller memorial for min Søn Prinds

Friderick, hvorefter han sig skulde selv rette og rægulcre, baade udi

Gudsfrygt, hans Studier og Exercilier.

25. Beretter min Broder fra Irland den Viclorie, som de havt

over Kong Jacob.
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— Berettes fra Paris, at Kong Jacob var der ankommen med

„L.oissing“ (Lauzun2) og andre Generaler. (jvf. 13. Octbr.)
Berettes at Schafhausen er bleven Borgermester udi Ham¬

—

borg.
Berettes at Hollænderne op og anholder woriss Skibe, især
„Sewerne“.

— Blev en Conferenlz med Ammerong og Molesworth hol¬

den, mens intet avanceret.
26. Reiste Güldenlew over Fladstrand til Norge, og C. Güld.

(Chr. Gyldenløve) med ham.
27. Forrettede jeg min Devolion.
29. Svarede jeg min Søster Frid. Amalia til Gottorf paa

nogen Snak, der havde weret int(et) om.
Bekom min Søn P. Friderich mit opsatte Memorial, hvor¬

efter han skulde rette sig.
30. Reiste Jeg til Frederiksborg; blev og ordre stillet om Sø¬

folkets Betaling.
Blev Ole Rømer befalet at have Opsyn med Amalienborg

—

Have, dens Arbeid.
31. Reiste Jeg til Cronborg, og befandt alting vel der, og saa

tilbage igien herhid.

August 1690.
1. Blev det projeterede traclat mellem os og England og Hol¬

land igiennemseet, som skal være defensiv som følger: Engell. skal
give os 10 Skib til „securs“.

3 Skib af 60 til 80 Stykker, à 400 Mand, er 1200.
4 Skib af 40 til 60 St., a 300 M. er 1200.

3 Skib af 36 til 40 St., à 150 M. er 450.

Sum. 2850. M.

Hollænder: 8 Skibe.
2 Skib af 60 til 80 Stykker, à 400 Mand, er 800.
4 Skib af 40 til 60 St., a 300 M. er 1200.
2 Skib af 36 til 40 St., à 150 M. er 300.

Sum. 2300. M.
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Vi skulde give reciproke 6 Skib.
2 Skib af 60 til 80 Stykker, a 400 Mand, er 800.

2 Skib af 40 til 60 St., a 300 M. er 600.
2 Skib af 36 til 40 St., à 150 M. er 300.

Sam. 1700. M.
Engeland til Fods 5000 M., Holland til Fods 3000 M., og vi til
Fods 3000 Mand.
2. Kom Ammerong og Molesworth ud til os paa Frederiks¬

borg, og før man blev det vaer, reiste de bort igien til Kiøbenhavn.
Underskrev Jeg 491 af de trykte („trügte“) papir for Abo

til „Liskrentene.“

4. Svarede Jeg min Broder paa den Notice af den erholdte
Victorie udi Irland.
Blev projetlet af den defensiv=Alliance atter igiennemseet.

—

5. Jagede vi førstegang udi Aar, og fangede en Hiort („Jort“)

aff 12 Ender.
7. Fangede vi en Hiort af 14 Ender.
8. Kom Oberst Nils Gyldenstierne fra Kongen af Sverrig, som

da var udi Skaane med høflig Skrivelse og formeldte (hans) An¬

komst udi Malmé; hvilken og høfligen blev dimiteret med skriftlig

Svar tilbages igien.
9. Affærdigede Jeg Oberstlieutenant af Garden, som og er Kam¬

merjunker, Nils Krabbe*), til Kongen af Sverrig med Skri¬

velse og Compkiment.

— Jagede vi, men fangede ikke.
12. Kom N. Krabbe tilbage igien Imed) uforrettet Sag; fik ei
Kongen at see, for de vilde ikke lade ham komme til Audients, hel¬

ler antage ham, under Skin at han ikke havde den Characteer som

deres Oberst Gyldenstierne; hvilket er en ridicül Undskyldning.

13. Fangede vi en Hiort paa Landet.
14. Kom jeg til Kiøbenhavn, og berett(es) den Frygt og Om¬
sorg Gyldenlev havde øver de 12 Skibe af de Svenske, der laae i

Gothenborgs Havn.
—

53) En Søn af Statholder Gregers Krabbe; eiede Hverringe i Fyen,
og døde som Brigadeer, Oberst for Livgarden til Hest, og Ridder af
Danebrog, d. 13. Febr. 1708.
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15. Beretter G. Major Wibe oppe ved Trundhiem, at der vil
intet blive af den Commission paa Grændserne deroppe.

16. Kom Jeg til Friderichsborg igien.

20. Døde Stutmester „Jurg hendrig.“
Fangede vi en Hiort hen ved „türk“ ... *)
22. Var Ammerong til Giest hos os udi den liden Grotte,

kaldes spitzberg, saa som han dog er Nidder af Elefanten, og af
mig selv haroniseret.

23. Begierede Fran:(ske) Amb: Nortanji, at Gravelle som haver
været for Frank: i Polen maatte arresteres, for at han var bleven
forvirret udi Hovedet, og siden sendes til Frankrige. hvilket ham blev
bevilget, dog at alting skede udi ambassadeurens Navn.
24. Blev Ammerong til resolution given, at naar defensif

Tractatet var sluttet, vi da vilde indgaae en Articul, for at fastsætte
oskensif Tractatet, eller vilde forsikkre, naar det ene først var giort,

det andet og da vel følgede.
Berettes, at Engelland havde anholdt de Svenske Convoier

og Coffardi Flaade, som var destineret til Frankrig.

—

Hertugen af Wirlenberg melder om en Oberst og Ingenieur,

som skal være heel capabel, at ville antage der, hedde la Mothe,

som er og bleven bevilliget at antages.
25. Kom de 11 Svenske Orlog Skibe „tilbagers“ igien, og

passerede Sundet, og ginge til Carlscrone igien.
26. Jagede vi to Hiorter, og fangede dem en efter den anden i

Dronningens Nærværelse.
Blev ordre given til vores Convoi, Svenske Falk og En¬

gelen, at komme hiem igien.
27. Reiste jeg til Kiøbenhavn.
28. Sad jeg for det første udi aar i høieste Ret, og reiste saa

til Frideriksborg.
29. Beretter G. M. Wibe at de har maattet ophæve den Com¬

mission med de Svenske om Grændserne, for de vare ei at bringe
til raison.
30. Jagede og fangede vi en Hiort.

54) Her synes at mangle eller at være bortskaaret maaskee et Par Bogstaver.
Saa¬
Det kunde være mucligt, at Kongen har skrevet =Tyrkiet“

ledes i det mindste kaldtes endnu i vore Dage et vist Strøg af Egnen

am Frederiksborg, eller i Amtet.
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30. Blev Ob. Sturcke og Ob. „Biger (Biegen) beordret at

møde ved Colding.
31. Blev Kammerjunker Scheel*) svaret paa hans Begiering,
at gifte sig med Grevinde Ahlefeldt, at jeg det ei vilde consentere,
efter hendes Faders teslament det ei kunde tillades, og at Lige og
Lige udi Stand bedst føiede sig tilsammens.

September 1690.
1. Sagde Jeg Greff „Revenklau“ og Jessen mine Tanker be¬
langende en og anden precaution, man burde observere, inden man
tog messures med Engelland eller Holland, for ei at giøre en of¬
sensif tractat.
3. Drog Jeg fra Friderichsborg til Kiøbenhavn Turen over

Cronborg og Hirtzholm.
4. Blev G. Auditör Hübsch („Hupis*) og Borgemester Borne¬

man beordret at være altid hos de reformerte her som deputerede,
og dennem nu først foreholde deres Forseelse, paa det de ei skulde
komme tiere, og giøre noget imod eller over de dennem givne pri¬

vilegier, saa og at ophøre at bruge deres Klokker, saasom de ei
(sie) var dennem formeent at bruge.

8. Melder H. af Wirtenberg, at vores holder fig meget vel der,

mens at Englænderne havde ladet sig overfalde af de Irlænder, og
mist (mistet) under en Convoi deres Artillerie og Bagage, som skulde

bruges for Limmerick (,Lemrig.*)
10. Reiste vi til Corsbr. 11. laae vi for „contrarig“ Vind stille.
12. Seglede vi om Efter Middag med temmelig Modvind udi 6

Timer til Nyborg. („Niborg“.
13. til Odense („Odensée“) hvor(fra) Dronningen drogesn dhe
Vei til Hundslund Kloster*), og jeg med Pr: Frid: om Afte¬

nen til Hadersleb; 14. til Rendsborg, og den 15. til Glückstad;

55Jørgen

Scheel, til Estrup, (f. 12. Mai 1656.) en Søn af Geh.

Raad Christen Skeel, holdtes for den rigeste Adelsmand i Dan¬
mark paa sin Tid. (s. Bircherods Dagbøger, S. 301.) Han blev

siden (1691) gift med Frøken Ben. Margr. Brofdorff, og døde den 7.

Maris 1695.

56) Hundslund Kloster i Vendsyssel, som Dronning Charlotte Amalia
ciede, og som siden fik Navn af Dronningtund. Kongen skriver

det „Hundsløff Kloster=.
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16. stille der, hvor jeg fandt Artilleriet („Artolleriet“) og Fæstnin¬

gen udi god Tilstand.
17. Tilbage igien til Rendsborg, og saae Dronn. Reg. først udi

Glückstad, og underveis Pr. Chr. Reg. til Itzehoe, og Pr. Georg
udi Rendsborg, og de 5 Batailloner, som arbeide paa „rendsborg“

uden for campere, og befandt dem vel. Der var og til Glückstad
en Prinds af Gotha („Gotta“) hos mig, som haver Elefant=Orde¬

nen, og offererte mig sin Søn udi Tieneste, og blev hannem

ret vel paa sin Saxiske begegnet; dermed drog vi bort fra

Glückstad.
I

Der kom og Landgreven af Homborg til mig med sin Søn,

og fulgte med til Rensborg, hvilken befandt det nye Arbeide meget

vel avanceret udi 4 Maaneders Tid, ikkun med 5 Batailloner.

18. Blev Bernstorfks Reg. til hest, Cevendals og Aderkas

Dragon Regimenter mønstret, og befandtes meget vel. Blev og
Anstalt giort, og Penge optagen til Militiens Betaling for den

halve Deel af de 7 resterende Cuartaler, og blev funden Raad at

optage 80,000 Rdlr.
19. Kom min Søster fra Gottorff til mig med hendes ældste

„Princess“ Jeg kunde ei faae at vide af min Søster, om sig det
i Sændhed fæa befinder, som Rygtet gaaer, at hendes Prinds skulde

være forlovet med Princessen af Suerrig. De reiste om Eftermiddagen
bort igien til kkusum, hvor den gamle H: af Gottorff var, hvilken

lod sig undskylde, for han giorde sig syg, for ikke at komme til
mig.
20. Begav vi os paa Hiemreisen og saae Prinds Georgs Gren.

Comp: underveis.
21. Efter Prædiken saae vi Liff Reg: til Hest; øg saa om Afte¬

nen tik Colding.
22. Blev de 5 Jydske Regim. til Hest mønstret, og Ob. Bie¬

gens Dragoner. Regimenterne havde meget forbedret sig siden

sidste Gang, vi saae dem.
23. Lod jeg komme fra Fridericia 3 Comp: af det Jydske Reg¬

til Fod til Colding, hos det ene der ligger, udi alt 4 Comp: og

besaae dem der, og var temmelig vel.
24. Saae Jeg de 2 fyenske Reg. til Hest, som vare vel forbe¬
drede; saa om Aftenen til Nyborg.
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25. Kom vi over Bælt udi 2½ Time; om Aftenen til Ringsted.

26. Saae jeg de 3 Siællandske Regimenter stil Hestl, hvilke og

havde forbedret sig noget, især Ob. Rantzaus og Ob. Rabes Regim.
Om Aftenen til Kiøbenhavn igien.
27. Fornam vi de Reformertes slette Forhold; paa den Befaling,

deres Deputeret fra os dem havde anbragt, som de sig skulde her¬
efter forholde, haver de indgivet en heel spidsfindig Supplik, som

dennem er igien given med en „Correx“ den at forandre.

28. Resolverte Jeg paa nogle tvistige Vota udi høieste Ret, som
mig af .... 57) blev refereret efter Instruxen.

29. Blev de engelske og Irlandske Breve ude, og manquerer nu
7 à 8 Poster.
30. Svarede Jeg min Søster Churfyrst: af Saxen.

October 1690.

1. Er de Reformeredes Supplique, som de skulde forandre,

dennem igien tilstillet.
3. Bekom Breve fra Hertugen af Wirtenberg, at Beleiringen

for Limmerik, („Lemrig“) er ophævet, og udi en Blokade

forandret.

4. Leverede den Engelske Molesworth mig tvende Breve fra hans
Konge Wilhelm, hvor(i) han notificererr hans Ankomst til London;

i det andet roser han vores Folk overmaade, og udi sær H. af
Wirtenberg egen person og Conduite og bravoure.
De Reformerede her ere atter indkomne med deres anden

Supplike, som er bedre indrettet; mens de bekomme dog ei det

de vilde.
5. Saae jeg mit eget Dont igiennem med Jessen.
6. Blev de Reformeredes Supplik igiennem seet.
7. Svarede Jeg Kong Wilhelm paa hans Brev.

Eftermiddag

reiste Jeg til Cronborg og fandt alting vel der.

9. Over Frederichsborg, og til Copenhagen igien.
12. Blev Forordningen, hvorefter de Reformerede sig skal for¬

holde, af Os underskreven.

57) Her er Navnet glemt. (Justitiarius 2)
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13. Beretter H. af Wirtenb. att „„Tirconel“ og „Loessünge
(Lauzun“) var gaaet til Frankrig.

14. Skrev jeg til min Søster Churfyrst: af Saxen.
17. Reiste jeg til Kiøge, og bekom de Breve som var mist

(mistede, udeblevne) af H. af Wirtenberg, hvor han melder af den

4. 7bris, at Beleiringen var ophævet for „Lemrig“ (Limmerik.)
18. Fra Kiøge til Møen. 19. fra Møen til „Nikøbing“. 20.

fra „Nikøbing“ til Møen, hvor Posten henkom, bragte intet Nyt med.

21. Blev Garden „munsteret“ og henved 50 Hester casseret,
ellers var det ret vel.

22. Til Gisselfeld hos Ober Cammer Junker „Knud“ (Knuth).
23. Til Kiøbenhavn, hvor Jeg atter bekom en „Suplike““ af de
reformerte her, belangende en Oplysning over deres dem tilstillede

ordonans.

Imidlertid er Geheimeraad Ehrenschild bortreist for sin
Sundhed ud til Hamburg den 21. Octobriß.
24. Leverte mig den Engelske og holland: og brandenborger
Euvoider („anvojer“) hver sit Memorial, belangende de reformerte

her i Byen. Sligt kom os fremmet for, at de vilde menge sig udi
vores domestique Dont; hvorpaa dem er svaret af Gr: Reventlau

og Jessen paa mine Vegne, at sligt dem ei vedkom at menge sig
udi vores Dont; for, hvem det ikke behagede hvad vi ordonerede,

de kunde gaae bort naar de vilde.
25. Løb min nye Iagt, (som) Admiral Span ordonnerct, lyk¬

kelig fra Vankestokken.

Den Engelske og Hollandske (envoxé) skal have bekommet
ordre, at slutte en defensif Alliance med os.

26. Berettes at Sverrig haver offereret deres mediation overalt,

og sig for tidlig prostitueret.
27. Resolverte vi at giøre en defensiv Alliance med Engeland
og Holland, som de os offererte, og at ratificationen maatte udi
3 Maaneder følge, og imidlertid afgiøre Commerce Tractatet og

Pretensionerne med Holland.
29. Passerede en keiserlig envojé Starrenberg her sigiennem)

som skal til Sverrig, og giorde ingen Compliment til os, den gang
ban var tilladt, efter Begiering, at komme til mig.
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30. Var Ild løs udi Skipperboderne ved Holmen;*) dog

Gud være lovet igien slukt.
— H. Wirlenberg melder at Cork var overvunden i Irland den

29. Septbr.
Novemb. 1690.
3. Berettes Kingsal war af wores udi Irland indtagen; og

Kong Vilhelm vil komme i Holland.
NB. blev om Eftermiddagen den Defensik Alliance med Enge¬

landske og hollandske Minister og vores dertil depulerede med hver¬

andre udvexlet, til videre ratification paa alle Sider, og det udi 3

Maaneders Tid; og imidlertid at afgiøre med holland Commerce¬
tractatet, saa og prelensioneree. Ammerong har ikkun villet under¬

tegne sub („sup“) spe rati.
7. Berettes at Sverrig og Lüneborg har sluttet Alliance med

hverandre.
10. Havde fr: Ambassadeur efter Begiering Conference med

vores holden; mens intet ret proponeret af ham.
11. Blev min nybygte Iagt af Admiral Span beseilet, og har

den holdt sig heel vel.
12. Reiste Jeg til Friderichsborg. 13. Fangede vi 3 Vildsviin.

14. til Kiøbenhavn.

15. Drog Feltmarskal Wedel til Norge.
17. Berettes, at Sverrig fortryder at have giort proposilion om

medialion.

25. Berettes, at de vilde giøre Konge Wilhelm til Greve af
Holland.

58) De ældre Skipperboder lod Christian IV. opføre i Begyndelsen
af det 17de Aarh. lige overfor Gammel=Holm, paa denne Side

af Canalen, paa en Grund, der fordum havde været den Kongelige
Slotshave. De vare oprindeligen bestemte til Boliger for Flaadens faste
Søfolk, og især for =Kongens Skippere=, eller Søcapitainer og Offi¬

cerer. Deraf dannede sig de siden saakaldte =Smaagader=, som
„efterhaanden bleve beboede af andre, end som Søfolkene=; (Pontop¬

pidan Orig. Harn. S. 259. 343.) da ogsaa Christian IV. (imellem

1606— 1636) efterhaanden havde ladet opføre den største Deel af de
saakaldte Nye Boder, som dog især vare bestemte for Flaadens
Mandskab og Haandværksmænd.
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Decemb. 1690.
1. Beretter H. af Wirtenberg selv, af den 17. og 29. Octbr.

at Kinsal i Irland er over (overgivet.)

— Forleden Fredag Nat blev Skibet Sækkepiben under Møen;
og var den stærke Storm baade her, til Cronborg og til Fride¬
richsort.

5. Berettes at til Wien intet er at giøre for os.

Keiseren haver nomineret „Windiskres“ (Windischgrätz) til
at være hos Fredstractaterne, og skal reise til den Hag i Holland.

8. Haver jeg opsat mine Tanker om nærværende Conjunclurer,
hvilken regul man bedst kan følge, enten paa en Maade, eller anden.

Saa og et Svar, som Dronningen skulde gives belangende hendes
proposition om de Mariager med det Brandenborg: Huus, hvor
fornemmelig religionen er det største obstacul. (.„opstakel.*)
Bekom og Breve af Wirtenberg fra den 12. Novemb.

dateret Walerfurd.

—

Berettes Demilz at være besat af 400 Svenske Soldater.

12. „bleff, effter tagen resolution, af de hollandske Schibe det

første anholden af Sardam, oc sckal en (end) flere anholdiß til
woriß vndersaatter for satissaxtion for deris Schibe og den Sckade

de lider; hos samme resolution er faststillet (festgestellet) ingen

at anholde, som Segler paa Svenske haffner.“

14. „Communicerede Jeg.“
15. „war til Win intet at udrette, og saa (saae) wie (det)

projet igennem, som med franje Ambass: schulde handles om.
17. „Kom den brandenborg: Fallison til mig og Jessen allene
om Afftenen, angande den Jalusi Curk: haffde, att Suerrig besatte

beutzenburg, og mange resonnements, huor paa ham bleff nok
suaret.“

18. „Fangede wie vdi Gelte 4 wildsuin.“
19. „war ammerongen hoff mig, om de anholdte 5 hollandsche
Schibe, huorpaa han fik temlig forneijelig Suar og reson.“

22. „Sckreff Jeg it Memorial for Prins Friderich, huorlediß
han schulde exercere sig med Sekreleren Jensen.“

23. „Bleff Dommen mellem Frans Jal og Kalmeien
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(Kalnein 59) affsagt, saa og vdi blodsagen, huilket de vdi høyeste ret
paa sig taget, och bekom de vdi høyeste Ret en reprimande for de

haffde lat F. Jul aff Slodswagt føren de lod mig det wide, og Jeg
det befalte: hvorfor og Mar. Gée, som haffde weret den først
i

retten som det proponerte, bleff strax anbefalt, at retirere sig fra

hoffet. 60)
„Ammerong leffuerte mig it breff meget høfflig og compli¬
menlés fra h. Staterne, belangende slutningen aff det forrehauende

ny deffensif tractat.“
—

„G. L. Schak matte giffue Leutnanten, som haffde wag¬

ten vdi Slotzporten hoß F. Jul, en sterk reprimande vdi Officeres

Nerwerelse, att han haffde lat ham oden Ordere aff aresten.“
27. „Syniß att Frankrig begerer woris alliance, og sat) der

war en (end) noget att giøre.“
30. „lagde de hollandsk Coffordi Schibe wed 100 her vdi haff¬

nen, som bliwer vmolesteret.“
31. „Kom Güldenlev fra Norge hiem igen med C. Güldenlew.“

59) Oberstlicutenant Wulf Hans v. Kalnein blev 1635 af Christian V.

sendt som Kongelig Over=Commissarius til Tranquebar, hvor han
hialp meget til at bringe det forfaldne ostindiske Compagnie igien paa

At
Fode. (Schlegel Samml. zur dän Gesch. II. H. 3 S. 180.)

Kongen her nævner en Franz Juul maa være en Hukommelsesfeil.
I Klevenfeldts Uddrag af Bircherods Dagbøger (den nu forkam¬
ne Aargang f. 1690) berettes den her berørte Omstændighed paa
samme Maade, som i Kongens Dagbog; og Bircherods Ord ere:

„Da man havde ladet Axel Juul (forfulgt i den bekiendte store

Sag) forrige Gouverneur i Ostindien, ante judicii promulgationem,
gaae ud af sin Arrest udi Slotsvagten= o. s. v. I Stamtavlen til
Hoffmanns d. Adelsmænd, v. Sandvig, II. p. 36, Tab. I, findes

Axel Juul, en Søn af Claus Juul til Vosborg, og Sønnesøn af
Erik Juul til Hunsbek, D. R. Raad m. m. og ved denne Axel
Juul tilføies: „var Gouverneur i Ostindien.“
60

Nemlig til Lolland, hvor han var Amtmand. (Klevenfeldt tilføier:

„Ordet gik, at Marcus Giøe selv hiembragte Axel Juul i fin Carossc.)
Under 24. Jan. 1691 har Bircherod berettet: „Blev Geh. Raad Hr.

Marcus Giøe igien ved Kgl. Sktivelse tilbagekaldet, og den forrige
Forseelse ham pardoneret; saa forfaren og klog Minister kunde man

ikke længe til Hove undvære.¬
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Anmærkning og Tillæg.

I Anledning af K. Christian den Femtes egenhændige Dagboger maa
bemærkes, at disse paa et eller andet Sted kunne finde nogen Oplysning,
eller dog Bekræftelse paa Noiagtigheden i deres Optegnelser, ved Indholdet af den

Dagbog over Kongens Foretagender fra den 17de April 1681 til hans Dod den
25. Aug. 1699, som er fort paa Tydsk, formodentlig ved en af Kongens Kammer¬
tienere. Dette Dagregister er i historisk Henseende af yderlig Magerhed og Ube¬

tydelighed (hvorom man kan overbevises ved den i „Orion, historisk Quartalskrift“
af T. A. Becker, I. Bd. 1842, deels aftrykte, deels i sit Hovedindhold meddeelte

Aargang for 1698); da Forf. ikke har havt andet for Tic, end Kongens Person

og daglige Foretagender, og i at optegne disse, enten af Discretion og Pligtfolelse
har indskrænket sig, eller i Folge sin Stilling maattet indskrænke sig til, hvad der

Man finder derfor
foregik udenfor Cabinettet og Kongens fortrolige Kreds.
lidet mere antegnet i dette Dagregister, end Stedet, hvor Kongen opholdt sig,
naar han forlod det, og hvorhen han fra sine Værelser begav sig, ikke allene paa

Reiser, men ogsaa fra Slottene i eller udenfor Kiøbenhavn, hvor Christian V. i
længere Tid tog sit Opholdssted (f. Ex. Frederiksborg). Dog har Forf., som det synes,
lige fuldstændigt angivet, hvilke Ministre, Secretairer eller andre Embedsmænd,
der fik Adgang til Kongen — med Undtagelse af den daglige Betiening ved Hoffet;
ligesom ogsaa naar Kongen gav fremmede Ministre og Prindser Audients, m. m.

Det synes saaledes, at Forfatterens egentlige Sted og Standpunkt har været det

kongelige Forgemak, og at han med Troskab og Neiagtighed har kunnet berette,

hvad han herfra som Øienvidne kunde vide, eller med Sikket hed erfare om Kongens
Sysler. Holdt Kongen sig derimod inde i sit Cabinet, og Ingen Besog modtog,
hedder det: „at han var stille“ eller at „intet passerede.“ Forf. synes i øvrigt at

have fulgt Kongen overalt, da enhver Reise, ethvert Stedskifte nøie er optegnet.
De senere Aargange ere i det Hele rigere paa Indhold; særdeles omstændeligt
berettes i disse fornemmelig Alt hvad der hørte til Kongens Diæt, hans Svag¬

hed og hans sidste Sygdom og Død. Vi komme andensteds tilbage til dette Dag¬
register, der har været en Hovedkilde for Riegels. Men= ligesom han overhove¬

det (hvad allerede Hr. Becker har bemærket) har benyttet den „paa sin egen

velbekiendte Maade“, og bl. a. aldrig anfort noget, der kunde vidne om, at Chri¬

stian V. Liv bestod i andet end Adspredelser og Forlystelser: saaledes har Riegels
heller ikke givet en tydelig og fuldstændig Beretning om Kongens Sygdoms¬

historie, og uden Tvivl urigtigt fremstillet hans Død som Følge af en Apoplexic
(„Rorelse“). Det kan blive Gienstand for en følgende Artikel i dette Tidsskrift,
efter Dagregisteret og andre Kilder, neiere at oplyse Kongens Svaghed, Leve¬

maade og sidste Sygdom.
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„Memorial og dournal

for Anno 1691.“6)

„Gud giffue Naade Lycke og sunhed.“

Januar.

2. Derettes at Lüneborgerne begynder at vakle, som de Svenske
og lader dem forlyde ei at wille agere tilkommende Campagne.
5. Skrev Ammerong mig et Brev til belangende de arresterede

hollandske 5 Coffardi Skibe, og vilde have dem løs igien af den

Arrest; blev ham mundtligen svaret, at naar vores blev løsgivne udi

61) Denne Aargang af K. Christian V. Dagbøger aftrykkes her
ordret og nøiagtigen i enhver af Originalens Ordformer, men uden

at følge Kongens Skrivebrug, dog saaledes, at overhovedet de Ord,
som ere skrevne med latinske Bogstaver, giengives med samme Skrift

(i nogle Tilfælde, hvor et Ord er skrevet deels med latinske, deels med
danske Bogstaver, er denne Forskiellighed dog ikke altid bleven iagtta¬

get;) og at de forkortede, eller ikke heelt udskrevne Ord, saaledes og¬
saa cre trykte. — Hvor Kongens Skrivemaade af en eller anden Grund
ved et enkelt Ord er beholdt, angives dette ved Tegnet ——

Tet vil findes, at denne Aargang, af ikke ubetydeligt Omfang,
indeholder en heel Deel authentiste Bidrag til Oplysning af alle diplo¬

matiske Underhandlinger, der førtes med fremmede Hoffer i A. 1691;

og at den i Særdeleshed belyser det særegne politiske Forhold, hvori
Danmark stod til Frankrige paa den ene Side, til England, Holland og

Østerrige paa den anden, i den Krig, som disse Magter fra A. 1688
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Holland og Seland til satissaction, da vare vi erbødig og dertil.

Berettes at den brandenborgske Grumkov 62) skal være død.
(Noten 62 findes paa næste Side p. 177.)

7. Blev en Conferents med Ammerong holden, og hannem ret

Sandheden sagt, udi Guldenlews Huus.
til 1697 førte med Ludvig XIV. Uden umiddelbart at sætte sig i Krigs¬

tilstand med Frankrige, havde Christian V. overladt K. Vilhelm af
England et Corps af Hielpetropper pga 7000 Mand (s. Dagbogen f. 1689,

15. Aug., 4. Sept. og flg.) der bidrog saa betydeligt tilat fordrive den af

Frankrige understøttede K. Jacob den Andens Krigsmagt fra Irland,
og bringe denne Ø under K. Vilhelms Herredømme. Ved at hielpe

deres Statholder, Vilhelm af Oranien, til at bestige den engelske Throne,
havde de forenede Nederlande indviklet sig i den europæiske Krig mod

Frankrige; men skiøndt de hverken kom i Krigstilstand til Danmark

eller Sverrige, søgte Hollænderne dog alvorligen at hindre de nor
diske Rigers Søhandel paa Frankrige ved, i Forening med Englæn¬

derne, (s. 24de Februar) at opbringe danske og svenske Kiøbmands¬

skibe paa deres Fart til og fra franske Havne. (vf. 12te Jul) Chri¬
stian V. greb da til Repressalier, ved at anholde hollandske Skibe i
Sundet, og forenede sig med K. Carl XI. i Sverrige om en bevæb¬

net Neutralitet, hvorefter man ved Convoier vilde forsvare den svenske

og danske Søhandel, og overholde Grundsætningen: at frit Skib
skulde give frit Gors. Herom udspandtes langvarige Under¬
handlinger, der omsider førte til, at Hollænderne tilstod Frigivel¬
sen af de anholdte danske Skibe, og Erstatning for de condemne¬

rede og solgte; (s. 20de Jun. og fl.) ligesom en provisorisk Con¬

vention imellem Danmark paa den ene Side, Holland og England
paa den anden, (Kiøbenh. den 38 Jun. 1691) og yderligere de¬

finitive Artikler, (sluttede i Kbh. 1½ Dec. s. A.) paa en for Danmark
ærefuld Maade frigav den umiddelbare Handelsfart for danske Skibe
paa Frankrige; saaledes at disse uhindrede, og uden at maatte an¬

holdes eller visiteres af noget engelsk eller hollandsk Krigsskib, kunde
seile fra en fransk til en dansk Havn, men ikke underveis anløbe no¬
gen af de krigførende Magters Havne. (Dumont Corps Dipl. VII.
Partie 2, p. 292. VII. P. I. p. 291.) Til dette Resultat bidrog

uden Tvivl ogsaa den imellem Danmark og Sverrige (i Stockholm
10de Marts 1691) paa fire Aar sluttede bevæbnede Neutralitets=Tractat,

blandt hvis mærkelige Artikler ogsaa hører den anden: =at begge
Magter ikke ville paastaae at skaffe deres respective Undersaatter andre

Handelsfordele end saadanne, som de have Ret til at fordre,
i Kraft af Folkeretten og Tractaterne. (s. Reedts Re¬

pertoire des Traités Ec. p. 148—49.) Men i de selvsamme

Dage den ⅟2 Marts) sluttedes det ikke mindre mærkelige hemmelige
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10. Bekom et Brev fra Hertugen af Wirtenberg af den 12te

Dec. forrige Aar, fra Irland, at Sygdommen hos vores der hørte
op igien. Der skulde og tales med den Engelske Molesworth,
(„Mollisvorth“) lemseldelig, dog ikke engageant, („angajente“) om

Completeringen af vores trup(per) i Irland; saa at naar de kom
over i Nederlandene, at vi da bedre kunde giøre det, især naar „trac¬

tatet“ blev først sluttet med England.

U

Med Ammerong, og Molesworth, og Fallison83) er af os

begieret og anholdet om de 5 Skibe at løsgive og relaxere; saa er

Neutralitets= og Forsvars=ForbundimellemDanmark og Frankrige,
hvorved begge Magter indgaae et giensidigt Venskabskorhold under

den i Europa herskende Krig, og Kongen af Danmark, imod en aarlig
Subsidie af 200,000 Rbdlr. forpligtede sig til, ikke paa nogen Maade
ved Tropper, Vaaben, Skibe, Provisioner ic. at understøtte Frankriges

Fiender; ligesom ogsaa til ikke at forøge Hielpetropperne i
Irland, eller lade dem tage nogen direct eller indirect
Deel i Krigen mod den franske Konge, enten i Irland eller
andensteds*). I disse Underhandlinger imellem Danmark og de oven¬

for nævnte Magter tog vel det brandenborgske Hof ikke umidde:¬
bar Deel; men havde dog sin Opmærksomhed idelig henvendt paa Dan¬

marks politiske Forhold, og anvendte megen Umage for at drage Chri¬

stian V over til de mod Frankrige forenede Magter, hvilket dog
hverken lykkedes Churfyrsten (Frederik III., siden som Konge, Fre¬

derik I.) med Danmark, eller Sverrige. (Ivf. C. F. Paulli all¬

gemeine Preuss. Staatsgesch. VII. S. 98. 99. 115. 116.,
*) Ivf. Reedtz Repertoire, p. 150—51, hvor denne Tractat første Gang er trykt.

(Nedenfor: 20. 23. 27. Jan. 1. 3. Febr. 13. og 20. Marts.) De danske Hielpe¬
tropper fortes imidlertid fra Irland over til Nederlandene, hvor de fegtede for

K. Vilhelm lige til 1697.

62) Formodentlig menes her den bekiendte og anseete Joach. Ernst
v. Grumbckou, brandenburgsk Geh. Statsminister, Overhofmarskal,
General=Krigscommissarius, Chef for Liv=Dragonerne, m. m. (af en
gammel pommersk Familie, som K. Erik af Pommern forlehnede med
Grumbkov og flere Godser i Pommern.) Christian V. maa da tem¬

melig seent have faaet hans Dødsfald at vide, da Grumbkov døde

paa en Reise i Nærheden af Wesel, d. 26de Sept. 1690. (Neues

Preuss. Adelslex. 1836. II. S. 2.4.)
63) Han var brandenborgsk Minister i Kiøbenhavn, indtil 1698, da han
den 18de Marts havde Afskeds=Audients. (Maanedl. Relationer 1698.

p. 209.) Hans Navn skriver Kongen snart Fallison, snart Fallisau.
Den rigtige Skrivemaade er Falliseau. (s. bl. a. Paulli Allg.

Preuss. Staatsgeschichte. VII. S. 99.)
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dem det bevilget paa Condition, att vdi 6 Ugers Tid fra Dato, om
de skulde give os salisfaction til vores Undersaatter, og løsgive deres

Skibe.
13. bekom jeg Breve fra min Broder udi England, at han

forbliver der udi Kong Wilhelms Fraværelse, og vil det ei ret fort
med vores Dont der, især med deres Penger at udgive.

berettes at F.(eltmarskal) Bielke forsikkrer, at der ingen parti
af mariage sluttet (er) imellem Sverrig og Gottorff.

14. Blev conferens mellem Amerong og vores Ministre holden,

„belangen“(de) vores tract(at) defkensif og Commers-satisfaction,
og fri Negolie paa Frankrig. NB. Det om Negolien paa Frankr:
saa og om neulralitet og meaiation, kunde vel med Sverrige om

negotieres.
15. Have Vores holdt Conferents med den brandenb. Fallisau,
og som han vil hen til C. F. i den Hag, saa haver Vores infor¬

meret ham af (om) alt vores senliment, hvad vi ere begierende, og

vores gode lntention at remonstrere.
havde den Gottorffske Cantzeler Reichenbach („reigenbag“)
om Aftenen Audienl: uden „seremonie.“

17. Sendte Jeg en Expres Laqvei med Brev til Dronningen

min Søster udi Sverrig, og nogen medicin for hende af Doctor
Lingelman 64). Grev „Revenklau“ skrev og til F. Marskallen om

det bevidste Dont, med en Extract af et sært („sert“) Brev. Og
Stockflet bekom tillige ordre, at traktere med dennem deroppe, efter

forrige Aars Tractats Instruction, om Commers=Frihed.

Skrev jeg til min Vroder til Svar paa hans Brev, og

64) Caspar Ringelmann, en født Oldenborger, havde (efter en Optegnelse
af Conf. Raad F. A. Müller) været Livlæge h.s Dron. Sophia Amalia,
og var 1691 Hofmedicus hos Christian V., i Anledning af hvis Fød¬

selsdag man har Letlighedsskrifter af ham fra Aarene 1659, 1687
og 1695. (Worms Lex. III. 648.) I A. 1696 reiste han, som det

synes for sin Helbreds Skyld, paa nogen Tid hiem til Oldenborg
(s. Dagb. 28. Aug. 1696.) Han levede endnu 1699 (da han havde

1400 Rdlr. i aarlig Løn); og der skal gives et Portrait af Dr.
Ringelmann (ved Joh. Friedlein, i Fol.) fra A. 1705. — Efter

en mig af Hr. Dr. Mansa meddeelt Notice, har man endnu i den

danske Pharmacopoe en Bryst=Elixir, som fører hans Navn, og for¬
modentlig er componeret af ham: Elitir pectorale Ringelmanm, eller
oregis Daniæ=, som den ogsaa kaldes.
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approbeerte at han havde taget den resolution, at blive udi Engelland

i Kong Vilhelms Fraværelse.
—

Berettes Frantsosernes execution udi Braband, at de der skal

have bekommet for 3 Million Rdlr. Contribution, som dem skal

efter visse Vilkaar betales.
19. Viste mig den Svenske envojé her en Ordre af hans Konge,

at de vilde giøre eet med os, og det heel høflig skreven, og store For¬

sikkringer; og man skulde ikke lade sig fravende den gode Intention,
eller kere sig efter Snak; Mens at giøre Concertet rigtig om Com¬

mercien for vores Undersaatter.
20. Blev Fallisons (si0 4 Propositioner igiennemseet, og resol¬

veret hvad hannem skulde „suaris“ der paa.
Meierkron melder, at de vil begynde for Alvor at slutte
Defensif-Alliance med os.
Udi Sverrige melder Stokflet, at de lader see stor gene¬
genhed at ville sætte sig med os, for at mainlenere Navigalionens

Frihed for vores Undersaatter. De haver og svaret den hollandske
Minister, der han begierte succurs af dennem til Søes, at de det

ei vilde giøre førend de havde deres Commercier fri igien; den kei¬

serlige havde ogsaa begieret succurs af 3000 Mand mod Tyrken;
svarede, at de det ei skyldig vare efter deres tractat, mens vel udi

Tydskland, og de fik selv at forvare sig med deres Folk.
Franske Ambassadeur 6*) prometterer sin Konges assi¬
stence mod Holland, om over den arrest af de arreterede holland¬

sche Skibe nogen Krig os skulde paakomme.
Udi forgaars begierte Ammerong at vi vilde hverve Baads¬

folk i hamborg, og siden lade dem over til Hollænderne. Det var

en alt for tidlig Spørgsmaal, og suarede, Jeg vilde tage det videre
udi betænkende.
22. Tog den brandenborgske Fallison Afsked for at fortsætte sin

Reise, paa en kort Tid at være her igien. Det faldt mig ind i det

vi talte, at jeg holdte for godt, at der blev altid en tilbage, der
kunde bevare Huset „contre de Laron.“ (des larrons.)

23. berettes P. Friderich August af Hanovers Død, som er

bleven for Tyrken.

65) Marquis de Mortangis.
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23. Blev resolveret at sige Amerong paa hans projet, at man

ikke var her vant til at traclere noget, uden at han havde ordre
og fuldmagt; naar han havde den, da vilde man videre resol¬

vere sig.

Med den franske Ambassadeur skulde Tractats-punclerne
adjusteres, og er en post tilsat for at vinde Tiden endnu paa 4

ligers Tid ungefær.
24. Blev Ammerong suaret paa hans projet, og derhos inti¬

merel, at saasom de Allierede mod Frankrige havde til fundament,
at Sagerne blev sat paa den Fod af den Münsterske Fred, at vi da

og skulde nyde den samme Vilkaar af Sverrig, item at ophæve

S.(verriges) Toldfrihed udi Sundet.
Blev Piper til Regensborg sendt et Creditik til det chur¬

fyrstelige Collegio, anlangende Elvtolden.
26. Berettes Kong Vilhelm at være ankommen ved Scheve¬

lingen, udi en liden Sted næst derhos, den 20de Januarii gammel

Stiil. 66)

Berettes og, at den Prinds, som nu er næst den ældste af
IIanover, kaldes Maximilian, skal have de samme „Maxcimer“ som
sin afgangne broder Pr. Frid. August, angaaende Faderens preten¬

derede Successions primogeniture imod hans andre Princer(s) Ret¬

tighed og des Huses gamle statuter.
27. Saasom Jeg havde den 24de Januar dette indeværende Aar

66) Da K. Vilhelm den 16de Januar med en Flaadeaf 12 Skibe seilede fra
Gravesend til Holland, hvor han i Person vilde bivaane den berømte

Congres i Hag, og første Gang efterat have besteget den engelske

Tyrone vilde vise sig i kongelig Glands: reiste der sig en Storm, som

hindrede Flaaden fra at nærme sig den hollandske Kyst, i en Afstand

af kun halvanden Miil. Kongen blev utaalmodig, og gik om Efter¬
middagen med 6 eller 7 af sine fornemste Herrer i en Fiskerbaad,

som man traf paa, for hurtigen at komme i Land. Men Stormen

var imod, Morket faldt paa; ved Kysten mødte man Driviis, og
Kongen med sit Selskab kom i Livsfare, som han dog med stor Kulde
og Rolighed giennemgik. Efter at have maattet tilbringe bele Nat¬

ten, og i alt 18 Timer, paa Bølgerne, kom hele det høie Selskab om¬
sider, giennemblødte og stive af Kulde, om Morgenen Kl. 8 i Land
ved Goree, hvor Kongen, efter et kort Ophold i en Fiskerhytte, atter

satte sig i en Baad som førte ham til Maeslandssluys; og

herfra kom han først til Haag Kl. 6 om Aftenen.
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opsat mine Tanker, pro & contra den Alliance med Frankrig og
Sverrigs7), iligemaade den Alliance med de allierede: saa finder

jeg det saa, at man ikke vel kan slutte derom, førend Esfecten deraf
sig udi tilstundende Campagne det grandgivelig vil ud¬

vise, hvilket Partie vil blive den Mægtigste og stærkeste;
saa haver jeg dog i saavidt resolveret, om mueligt at bibeholde
Frankrig som udi en Neutralitets=Alliance, og dog slutte

den Defensif-Alliance med Englandog med Holland, afgiore
Commerce (=Tractaten) og Pretensionerne, og naar Keiseren giver os

satisfaction af Riget, eller Elbtolden, for vores 4000 Mand, da vilde vi
ikke pretendere subsidier af Frankrig; og naar vi kunde afgiøre „Com¬

mer:“ (Tractaten) med Holland, da at „degajere“ os med fasson fra den
„Consert“ med Suerrig; mens skulde det ei afgiøres om „Comers“ med

Holland, saa faaer vi at sætte os, og giøre et Consert med Sverrig.

28. Var vi ude med Princerne paa Jægersborg, og blev udi
Güldenlund 33 „rewer“ (Ræve) skudte. Imidlertid havde Amerong
Conferens med Vores, og blev hannem alvorligen foreholdt om re¬

laxalionen af vore Skibe, og des dedommagement, saa og vores

der anholdte Skibe, som trafiquerer hos dennem, deres Løsladelse

for den Hvervning af Søfolk. Dog derhos hannem, Ammerong,
forsikkrende, at vi agter at holde den hannem af mig givne parole.

i Forhaabning at de jo giøre det samme; Ellers var man nødt til
at tage andre Messures, saa fremt man ikke blev fornøiet efter givne

Løfter.
29. Denne Declaration om Skibenes Losgivelse blev hannem

idag igien udi vigoureuse terminis repeteret.

30. Udi Forgaars, i Gaar og i Dag er Guarnisonen mynstret

her udi Kiøbenhavn.
Blev den franske Ambass. projet, saa og voris projet, igien¬
nemseet udi voris Consei..

Blev ogsaa resolveret at sende Stolslet en ny fuldmagt, og
derhos beordret ei at slutte noget førend vores Villie derom vides

og først indhentes.

67) Denne Kongens Betænkning haves nu neppe; derimod hans egenhæn¬

dige =Gedanken bei itzigen Conjuncturen, December 1680,.
der overhovedet oplyse hans Meninger om Danmarks politiske For¬
hold til de krigende Magter, og i Bilagene ville blive meddeelte.
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31. Det berettes af Ammerong og Molesworth, at „Trump¬
(Tromp) skal commandere den engelske Flaade og Russel den hol¬
landske Flaade, og at P. Georg, min Broder, skulde commandere
de begge Flaader. — Detsynes ei at Pr:(indsessen) af „tremullie“ (Tre¬

moville) vil holde sin Accord; hvilke Udflugter nok kommer de andre
Arvinger til Bedste; og blev derhos berettet, at hun lader hendes

Søn informere udi den reformerle Religion.
Blev en Ordre expederet til Guldenlew, at lade arrestere

—

en Middelborgsk saa og 2 hamborgske Skibe udi Norge.

—

Blev Ammerong declareret, at Farten til Frankrige an¬

gaaende, vi det ei vilde lade ankomme paa 5 à 6 Skibe mindre eller

meer, naar ellers det øvrige tillige bliver afgiort; saa og at Vi vilde

paa os tage at afgiøre mellem os og Staterne salisfaclionen for

vores Undersaatter.

I denne Maaned blev og en Convention med Lybek om

Undersaatternes Fordring giort.

Februar.
1. Blev Ambassad. Mortangi vores contra projet extraderet.
2. Kom ingen synderlig Tiding, som kunde være behagelig om
vøres Traclater med de allierede; blev dog med Ammerong Com¬

mers tractatets projet i saa vidt med hannem adjusteret.

3. Blev den fran: Ambass: declareret, at vi ikke vilde slutte
noget mod Fran: indtil han kan faae Ordre paa vores Contra=pro¬

jet, og kan den Tid aff 4 à 5 Uger afbies, og svaret derpaa ervartes.
4. Blev mig sagt at Entrepreneur Pelt var ei endnu expede¬
ret til hans Arbeide ved Rendsborg, Aarsagen for Caution, han

skulde sætte for sig; da i Steden blev ham indeholdt 5000 Rdlr.

af de Penge, som han skulde have for Cronborgs Arbeid, som han
dog er forpligtet til at staae for endnu udi 3 Aars Tid. Jeg reiste

samme Dag til Fridriksborg.
6. Kom Jeg hiem til Kiøbenhavn.
7.

Vores trende vdi den Hag værende ministri, som Haæthau¬

sen, Lente 88) og Ableseld,6*) haver havt Conkerent:e med Nottingham

68) Om Lente, s. ovenfor N. Hist. Tidsskr. I. S. 506. Not. 38.

Haxthausen (Anton Wolf v.) af en gammel westphalsk Familic,

K. Christian den Femtes Dagboger. 1691.

73

og Pensionarius og Hoppe; og have de ikkun den første Gang
igiennemløbet alle posterne, Os og Engelland (og) Holland imellem

værende puncter og posler.

Kom den udsendte Laqver, til Dronningen af Sverrig, min
Søster, tilbage igien, og haver ikkun været 4 Dage og Nætter un¬

derveis; bragte og Breve til Svar igien, og nogle smaa presenler
til min Dronning og mig, og haver den Sending ikke været utien¬

lig tillige at faae at vide, hvorledes det er fat med dem deroppe

(f. i Tienhausen i Padérborn, den ⅟11 Jun. 1647, og opdraget ved den

sidste oldenborgske Greve, Anton Günthers Hof) kom efter hans Død

1667 til Danmark, blev Kammerjunker under Frederik III., og af
Christian V. sendt paa Reiser til Frankrige og England, tildeels for
at indkiøbe Rideheste til den kgl. Stald; hvorefter han 1673 blev
Staldmester, udmærkede sig fortrinligt i de den Tid hyppige Carrous¬

seller, og kom i megen Yndest hos Christian V., som han fulgte baade

paa Reiser og Felttog. 1680 blev han Overstaldmester, og havde
Fortieneste af at indrette det Frederiksborgske Stutteri i dets nyere
Skikkelse. 1681 fik han Danebrogsordenen, og blev siden i en Række
Aar (tildeels, som der sagdes, ved Indflydelse af en af Kongens Yndlin¬

ger, (Hahn2) der søgte at fierne ham fra dennes Person) idelig brugt i
udenlandske Gesandtskaber (saaaledes 1687 i Saxen, 1688 i Berlin, 1697
til Congressen i Haag, 1692 (i Lentes Sted) til Berlin, hvorfra

han fulgte Churfyrsten til Brabant. Samme Aar blev han udnævnt
til Gouverncur eller Landdrost i Oldenborg; men blev dog paa sin

Post i Berlin, hvor han døde den 19de Nov. 1694. (Om hans be
kiendte Væddemaal paa Jægersborg Slot, med den engelske Minister
Molesworth, og hans Ordstrid med denne, som blev en Anled¬

ning til at M. forlod Danmark: s. O. H. Moller von dem gräfl.

Geschlecht von Haxthausen. 1784. S. 14. 15.)

69) Hans Henr. v. Ahlefelt til Sestermüh, (en Søn af Bendix v.
Ahlcfelt til Neuenhof, kgl. dansk Oberst, d. 1676, og Elis. v. Thie¬

nen) f. 1. Marts 1656, blev Landraad, og var i nogle Aar Minister,

først i Berlin, siden ved det engelske Hof (med 7000 Rdlr. om Aaret)
indtil han 1691 blev hiemkaldt og af Christian V. udnævnt til, som
Kammerherre eller Overhofmester, at ledsage Kronprinds Frederik paa
dennes Udenlandsreise (8. Jan. 1692 til 15. Apr. 1693. S. neden¬

for, d. 1. Oct. 4. Decbr. 9. Dec.) 1693, d. 8. Nov. blev han Rid¬

der af Danebrog, og 1695, d. 3. Dec. Geh. Raad; under Frederik
IV. var han Overhofmarskal, fik Elefant=Ordenen (26. Oct. 1717)

og døde d. 23. Marts 1720. (O. H. Moller vom Geschlecht der
von Ahlefeldt. 1774. 41o. S. 319.)
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om Hiertet; og synes det nok af alting, at de ere dem altid selver
liig, og kan man aldrig bygge paa dem. Det fornemste er, at vi
nu ere bleven forsikkret om den foreværende mariage imellem Prin¬

cessen af Sverrige og den unge Prince af Holstein Gottorf.

9. Havde G. Reventlow („Revenklau“) talt med Ammerong,
som havde tilligemed Molesworth bekommet Ordre om adskillige po¬

sler, hvorpaa dem er fuldkommeligen svaret paa alting, og at vi
vilde bie til Fallison var der i Hag ankommen, og hvad han ud¬
rettede med vores fuldkomne resolution.

12. Brugte jeg medicin.
13. Blev Ammerongs Projet igiennemseet, og vores projet

derimod, belangende Commers tractatet eller farten paa Frankrig,
confereret udi mit Conseil; mens saasom Ammer: og Molesw: ingen

Fuldmagt endnu haver det at slutte, og den engelske Ratilication ei

endnu er ankommen om den desensif traclat, uden af Holland allene,
saa haver vi ladet os det behage, at afbie dens ankomst, omend¬

skiønt terminen er ude.
Udi Commers-projettet haver vi tilføiet en punct for Sverrig,
som vi par „biensiense“ (dienséance) maatte giøre, som ikke lidet

har allarmeret Amerong.
14. Som Ammerong og Molesworth giorde difficultet over
vores Contre=projet til at sende det til deres Principaler, især for

den Articul, som Sverrige angaaer: saa haver vi ladet dem vide,
at de kunde giøre hvad dennem behagede, og blev dem derhos de¬

clareret, at naar Sagen ei endtes udi 16 Dage, at vi ikke længere

vilde være forbunden til de Conditioner af samme Contre projel,
anlangende Farten paa Frankrig.
15. Bekom Efterretning, at de Hollænders her liggende Fregat¬
ter og Skibe havde indtaget og hvervet 200 Mand her; saa haver
vi ladet ved Trommeslag det forbyde, og skal Skibene ei bort lades

førend de Folkene igien restituere.
16. Blev Elefant Ordens Love og Ceremonier igiennem seet.
18. Blev de hvervede Folk igiengivne af Hollænderne, og der¬

paa Bommen aabnet.
19. 20. Blev Krigs og Civil-reglementerne igiennemseet, og

saameget mueligt derudi menageret.
20. Havde vores Minist: Conference med Amerong og Molesworth

over Ratificationen, den sidste sluttede Alliance=Traetat angaaende.
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21. Blev dennem svaret, at vivilde ratificere samme Tractat, saa¬

ledes dog, at de puncter, som endnu skal afgiøres, inden 6 Ugers
Forløb fuldkommelig termineres.

Berettes af kirkering, at Hanover alt for 2 Maaneder
siden med Frankr: haver sluttet en vis tractat.
—

Er for godt befundet Stokflet at beordre, med Suerrig det

tractat om fri Commerce til Frankrig det første han kan at slutte;
dog 2 Articuler dertil at føie: at det skal blive paa begge Sider
frit, med Engell: og holland sig derover at forlige; dog at det til¬

førend den anden communiceres; 2, at dette tractat skal vare saa

længe som vores sidste giorte alliance med Sverrige.

Blev det Forlig med Staden Lübeck, angaaende vores Un¬
dersaatter(s) Fordring hos dennem, af os ratiliceret.

Kom og et Skrivelse fra Ehrenschild og Hansen, at Bielke
bliver derved, at Mariagen imellem Princess: i Sverrig og P. af

Gottorff ikke endnu skal være sluttet; og at han har viist Hansen

et Brev af Kongen i Sverrige egen Haand des angaaende.
24. Seer nok af alle relationer, at det er lutter amusemenls

med den Engelske og holland: affaires med os; og at de daglig
optager vores Undersaatters Skibe, og nu nesten her

og af Norge henved 24 Skibe, som kan regnes henved 200,000

Rdlr. med Ladningen.
25. Blev resolveret at forpagte Tolden her og i Norge, saa

og Salt, Viin og Tobak til den Mest bydende.
Sagde jeg K. Tott 7º) at jeg vilde employere Gide udi

Spanien 71).

70) Knud Thott, til Knudstrup og Gavnøe (f. paa Næs i Skaane
1638. 23de Dec.) en Søn af R. Raad Otto Thott til Næs, blev

oplært i Sorøe Skole og ved Academiet, og reiste 1658 til Heidel¬

berg, hvor han studerede i halvtredie Aar; tilbragte Aarene 1661.

1664 paa Reiser i Frankrige, Schweitz og Tydskland; og ægtede 1665
Sophie Brahe, Datter af Sten Brahe til Knudstrup, (d. 1671) efterat
han 1664 var bleven indført i det svenske Ridderhuus. Under den

svenske Krig, efter Skaanes Indtagelse af de Danske, maatte han,
for at redde sit Liv, med begge sine Brødre Holger og Thage

Thott, 1677 forlade Skaane, hvor deres Godser confiskeredes, og

hvor de in efligie bleve henrettede paa samme Tid (Jan. 1678) som

den rige Baron Jørgen Krabbe, der stolede paa fin gode Sag
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— Blev resolveret paa Ny at anholde de hollandske Skibe, som

ei har ligget inden Bommen udi Vinter, for vores Undersaatter at
contentere, indtil de faaer satisfaction af Holland; og skal anholdes

udi Alt 24 Skibe.
2S. Haver Vores udi den Hag havt Conference med Notting¬
ham, Pensionaren og den brandenborgske Schmettau, og have de

leveret vores ikkun et protocol, hvad der var passeret, hvilket de
have overseet. Substantsen bestaaer derudi, at de begierer af os

5 à 6000 Mand til Hielp imod Frankrig.
Der blev paa resolueret at naar først tractaten, her senest

sluttet, med tilhørige puncter var afgiort, var vi genegen mod den¬
nem os videre der over at fornemme.

—

Blev Ammerongen sagt, at vi var tilfreds, at vores 45

Skibe, der skal fare paa Frankrig, tilsammen ikke meer end 4500

Læster skal føre, een mindre, anden mere; saaledes dog at de maa

giøre aarligen saa mange Reiser, de bedst kan.

og ikke vilde flygte, ved privat Had og egennyttig Forfølgelse af Ge¬
neralen Baron J. Sperling og andre Svenske, blev dømt fra Li¬
vet og herettet i Malmø. (De herom udgivne Skrifter, s. Hielm¬

stiernes Bogsaml. I. S. 483. Ivf. Friedenreich Christian V.

Krigshist. II. 127.) Ved Fredsslutningen sik Knud Thott en Deel af
af sine Eiendomme tilbage, men blev med sine Brødre i Danmark.

(Ivf. J. C. Barfod Mårkvårdigh. rör. Skånska Adeln. Sth. 1847.

P. 22—21.) Christian V. udnævnte ham 1680 til Etatsraad, 1682
til Geh. Raad i Conseilet, og 1684 til Ridder af Dannebrog. Fre¬

derik IV. giorde ham 1699 til Præsident for Krigs=Commissaria¬
tet, og 1701 til første Deputeret for Finantserne; men Aaret efter

døde han, den 18de April 1702. (Liigpr. af Chr. W. Worm. Kbh. Fol.)

71) Den bekiendte Geh. Raad Marcus Giøe til Brahesborg, Assessor
i Høieste Ret (1685 Stiftamtmand i Lolland, og 1695 Overhofmester

ved det ridderlige Academie i Kbh. død 1698; (jvf. =Uddrag af Bi¬
skop Birkerods Dagbøger.“ 1846. p. 302. 319) havde i sine yngre

Aar været udenlands fra 1655—1660, og fra 1661 til 1683 jævnlig
været brugt paa diplomatiske Poster i Frankrige, Holland, England,
og endelig i 5 Aar i Spanien. Han var anden Gang gift med

en Datter af ovennævnte Geh. R. Knud Thott. Om hans af

Kongen her omtalte Sending til Spanien forckommer intet i hans
Liigprædiken af P. Jespersen Kbh. 1704 saalidt som i Univer¬

sitetsprogrammet i Anledning af hans Dod; formodentlig er dette
Kongens Forsæt gaact tilbage, eller M. Giøe har undskyldt sig.
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Marts.
1. Blev os af Ammerong selv berettet, at han var heel consus
over sine ordres, i det hans og Molesworths ordres ei accordere

med hverandre. NB. heraf er noksom at slutte, at det er ei endnu

deres Alvor at slutte noget med os.

2. Blev fuldkommelig resolveret om Toldens Forpagtning, og

Toldrullen at faststille.
Den Keiserlige envoyé Gödens72) havde sin Audients hos mig
uden Ceremonier, og begierede 4 à 5000 Mand gratis til

Succurs.
3. Blev Neptunus, Falken og Mynden („Münde“) uden Bommen

lagt, for at anholde nogle Hollændere, som ikke haver havt Vin¬

terleie her i Havnen; de andre udseglede ubehindret, uanseet de Hol¬
lændere ikke har holdt deres parole.

Blev svaret vores Ministri udi Hag paa den Begiering, den¬
nem var skeet af England og Holland om nogle flere trupper, at

naar først de andre Sager var afgiort, vilde man sig videre derom

fornemme; og kunde imidlertid af dennen en projet overgives af
deres Begiering, og hvad de derimod vilde præstere.
Havde vores med den Keiserl. (Envoyé) Conferenz over hans

proposition, som der udi bestod, at overlade Keiseren nogle tusinde
Mand, og underhandledes af os selv.
6. Kom den Svenske Feltmarskal Bielke 73), som forsikkrer meget

om Sverrigs sinceritet.
Blev Stakkeldt tilsendt vores remarquer over det Svenske

72) Formodentlig har dette været den samme Baron Freydag v. Go¬

dens, der forhen havde været østerrigsk Gesandt i Berlin, og som

en duelig Diplomat brugt af Leopold I. ved adskillige Underhandlinger
med det brandenborgske Hof. Saaledes bragte han den for Keiseren

vigtige og fordeelagtige Tractat med Churf. Frederik Vilhelm i Stand,

(25de Dec. 1685) hvorved denne forpligtede sig til at stille 6000
Mand Infanterie og 2000 Ryttere til Keiserens Disposition som

Hielpctropper mod Tyrkerne; og desuden, til Fordeel for Østerrige,
resignerede paa sine Prætensioner paa Hertugdømmerne Jægerndorf og

Liegnitz i Schlesien.
73)Niels Thureson Bielke (Søn af Thure Nielson Bielke, til Sale¬
stad, og Christina Anna Banér) f. i Stockholm den 13de Febr. 1644.

Han deeltog, som Øverste for Livregimentet til Hest, i den skaanske Krig
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projel belangende fri Navigation, og derhos anbefalet at slutte saa

godt han kunde.
7. Blev Churk: af Brand: suaret paa hans Skrivelse om de Tru¬

per, de Allierede begierer, paa den samme Maade, som Vi vores
ministri allerede haver beordret.

8. Blev os af vores Ministris berettet: at F. M. Bielke havde
dennem det samme confirmeret, som han til Ehrenschildt til Ham¬

borg havde sagt, især at den mariage med Gottorf og P. af Sverrig
ikke vare afgiort; saa og at Sverrig var inclinerel at give H.
af Gottorff Bremen imod Pommeren, og at os Sles¬

vig og Holsten allene forblev, om vi vilde træde derover

udi tractater med Sverrig.
9. Blev Feltmarschall Bielkes Projet udi Conseillet debatle¬

ret, om adskilligt tilsammensættelser tsie) tienligt imellem Sverrig og os;
hvilke Poster jeg selver havde quæstionsviis opsat 74), og blev re¬

solveret efter nu værende Conjuncturer, at forene os

under Christian V., blev 1677 Gen. Major og 1678 Generallicutenant.

CarlXI., som satte megen Priis paa Bielke, sendte ham, i Anledning af
Fredsunderhandlingerne 1679, som Ambassadeur til Paris, hvor han

blev til 1682, skiøndt han selv yttrede Mistillid til sine diplomatiske Evner.

1684 gik han, med Kongens Tilladelse, i keiserlig Tieneste, udmærkede

sig fortrinligt i Krigen mod Tyrkerne i Ungarn, og blev af Keiser Leopold
1685 udnævnt til Feltmarskal=Lieutenant, og Chef for Rytteriet; ester

Slaget ved Harzau den 22de Aug. 1686 til commanderende General
over Cavalleriet og Rigsgreve. Carl XI. udnævnte ham den 20de

Jan. 1687 til Gouverneur i Esthland, og den 19de Apr. s. A. til
Gouverneur i Pommern; den 7de Mai til General en chef og den

10de Decbr. til svensk Greve. Imidlertid vedblev han endnu nogen
Tid at staae i keiserlig Ticneste, og at anføre det østerrigske og baierske

Cavallerie. I Nov. 1687 synes han at være kommen til Stettin. (jvf.
Cronholm i Sr. Biograf. Lexikon 1836. II. p. 275.) Om den Unaa¬

de, hvori Bielke faldt under Carl XI. sidste Leveaar, og den haarde
Maadc, hvorpaa han, ved Hof=Intriger, blev behandlet under Carl
XII., saaledes at han omsider blev rømt fra Liv, Ære og Gods, og,

benaadet paa Livet, af sine Godser kun beholdt fin Grevindes Eien¬

dom: sammest. S. 283—85. General Bielke døde den 26de Nov.
1716.

74) Disse, af Kongen selv opsatte Punkter haves endnu, (i Originalen)
og lyde saaledes: „Nachfolgendes im Conseil vorzu nehmen.

1) Ob einige reslection auf Bielkes Vorsläge zu machen, und wie
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med Sverrig efter Forslaget, dog alting til nærmere Bielkes sin¬

cere lntenlions fuldbyrdelse, udi sært („Seert*) at kunne rumpere

Mariagen med Gottorf.
Stokflet melder, at tractatet med Sverrig og Os, Navigation

belangende Frihed (sie) var udi Værk at sluttes.

Blev Conterens holden med den Eng. Envoyé om Farten

til Frank: og hannem tilkiendegiven, at saa som Engl: og Holl: til
Sverrig haver tilstaaet et frit Commere: vi det samme og saaledes
pretenderede, og desforuden ikke kunde os forbinde eller engagere

(„angajere“) til et vist Tal Skibe eller Ladning.
—

Blev den Keiserl. Envoié Gødenß Begiering igiennem seet,

mens intet Essentiel derudi befunden, hvorfor vi kunde overlade 500

Heste og 500 D. (Dragoner 2) til Keiseren, især at det skulde være gratis.
11. Var Felt=M. Bielke ude med mig paa Iagten ved Jægers¬

borg, og var hos mig sammesteds til bords.
12. Tog F. M. Bielke Afsked 74); var heel fornøiet, og tak¬

kede for hans present af Heste, han af mig bekommet 75).
Tog Gødenß ogsaa Afsked, og skulde alting videre udi Ham¬

borg der ved Ehrenschild („Erendskildt“) og hannem afhandles om

Conditionerne med Keiseren, belangende 1000 M. assistents¬

13. Blev efter veloverveiet raisons pro & contra („conter“)
resolveret, endeligen at slutte Neutralitels=tractatet med Frankrig;

„alsdenn das werke anzufangen, um zu wirklichen handlung zu kom¬

„men, worbey wohl wird zu considireren sein: 2) Was zu thun, um

völlig die Mariage zwischen Sueden und Gottorp zu rumpiren 2

„3) Obesrathsam, Suedenzuganz Pommernzu verhelfen2
4) Was für avantage wir dagegen stipuliren könnten. 5) Wie es mit
„Wismar zu halten, so vor uns eine gute barriere wäre. 6) Was für

„ficherheit und precaution zu nehmen, daß S: sich darnach nicht auch

Meister von Preussen und Mekelnburg machte. 7) Ob nicht alles
ømit „Frankrig= zu concertiren, um einen gegen den andern, sowohl

„als über der Sache selbsten garant zu seyn. 8) Ob über obiges
„alles so fort zu handeln, oder ob man nicht erst durch die obhandene

tractaten einen guten Grund, so wohl mit Frankreich, als Schweden
„legen wolle, um nach grade ferner zu seinen büt zu kommen. (Uden¬

paa er skrevet med Jessens Haand: =Proponirt im Conseil d. 9.

Mart. 1691.*)
75) Efter den forhen (N. Hist. Tidsskr. I. S. 530) omtalte tydske Dagbog

fandt denne Afskedsaudients Sted den 13de, om Eftermiddagen.
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dog sig forbeholden at give Keiseren 1000 M. udi aar, og mere
trupper tilkommende aar; Mens derimod skulde de franske Subsidier
da ophøre, hvilket sig efter Conjunclorernes Tilstand da vil udvise sig.
Om Eftermiddagen blev herover med Ambassad: af Fran:
conferens holden, og som han ikke havde nærmere ordre, end sit

projet udviste, blev resolveret at slutte med ham, det bedste man kunde.
Bekom Breve af Churfyr(stinden) min Søster fra Saxen, hvor
hun melder, at den yngste Prinds har uforvarende blesseret Chur¬
Prin: paa Iagten; dog har det, Gud være Lov, ingen Fare. Be¬
rettes og at den yngste Prinds af Saxen skal være prometteret med

Princes: af Bareuth („barreit“).
Berettes og, at Chur=Fyr: aff Brandenburg Syster skal være

prometteret til Fyrsten af Curland, og hans, Ch. F. af Brand:
Datter til Landgrevens ældste Søn.
16. Berettes at Kongen af Frankrig havde beleiret Mons udi

Nederland, og alt Hoffet havde fulgt med Kongen.

Kom Landgreven af Homburg til mig. 76)
Bekom H. af Würtemberg(s) tvende Breve fra Itland af den

19. Jan. og 14. Febr. formelder 1336 Mand at være vacant af
vores trupper.
18. Sendte Stokflet 77) (den) Svenske tractat hid til videre rati¬
fication, angaaende Commerce=Frihed for vores fælles Undersaatter
at maintenere.
—

Blev og de Deputerede ved Land= saa og de af Sø=Estaten

Forslag om Bagning og Proviamt=Væsenet af mig approberet.

76) I den tydske Dagbog findes: „15. Mart. (en Søndag) Nach Mittag
hatte der Hr. Landgraff von Hessen=Homburg Audients= 16.

Mart. „Vormittag war der König im Rath. Nachmittag speiste der
Hr. Landgraff mit an Ihro Königl. Map. Tasel.“ (Han reiste, efter

denne Dagbog, den 2. Marts; efter Kongens Optegnelse den 3die.)

77) (Beretning af Stockfleth den 21de Marts 1691.) „Bielke ven¬
otes her i Morgen Afften; røctet er alt gaaet forud, om den store

=Velfegnet oc gode Medhandling, han (haver) møtt i Danmarc.

Ligeledes den 1ste April: „Jeg var i Gaar hos Bielke, oc som
„hand efter en ample Berømmelse aff den Naade, Eders Maj. han¬
„nem bewiste, contesterede i høieste Maader sin Derotion, saa refe¬
„rerede jeg dertil= o. s. v. 4. Fryæells Handlingar rérande Sver¬

ges Historia. III. S. 239. 240.
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19. Blev toldens Forpagtning resolveret paa 160,000 Rdlr.
til Lars Eskilsen, og Viin og Salt og Tobak for 8000 Rdlr. her

udi Copenhagen til Ed. Kruse af Consumtion, uden den forrige

Forpagtnings accord 78)
20. Kom andre og bød 10,000 Rdlr. høiere paa Toldens For¬

pagtning, hvilket blev Lars foreholden, at give det samme; erbød han

sig ved sin Eed, at beregne mig alting som overskød de 160,000 Rdlr.,
og paa den Maade at Undersaatterne ei skulde besværes („besuergis“)

som trasiquerer. Derpaa har jeg skriftlig resolueret, at Lars skal
forblive ved Forpagtningens accord.
Blev Ratificationen af det franske traclat underskreven, og

med det nye Segl forseglet.
Blev Stokflet beordret at fornemme Sverrigs Mening om

Convoi=Skibe, naar og hvormange der skal bruges, saa og at con¬

ferere med dem om declaralionens Indhold, som af Os og Sver¬
rige skulde giøres til de krigende partier.

21. Svarede Jeg min Søster udi Saxen paa hendes Brev, og som

Churfyr: af Saxen havde skrevet mig belangende Ægtepagterne mellem
C: P:(Churprindsen) og min Datter P. Sophie at ville her lade afhandle

ved en Besending, havde Jeg suaret, at Jeg conformerte mig
efter Chur. Fyr. egen god Befinden, naar hannem det behagede.

Blev for nogle hamborger Grønlandsfarere, paa deres An¬

søgning, efter vores udgangne Placater, nogle Passer udfærdiget, at
de maa fare dette Aar paa Grønlands Hvalfiskfang, imod en vis

recognition, hvorved vores gamle Rettighed paa samme
Land i saavidt er renouvelleret.

7) Justitsraad Edvard Kruse blev den ⅟1 Jan. 1692 General=Told¬

forvalter (Forpagter) over Consumtionen i danske Kiøbstæder. (Bir¬
cherods Dagbøger, S. 245.) I et Budget over Statsindtægt og
Udgift for 1692 forekommer under Rubriken: Kiøbstæderne: =Con¬

sumptionen svares af Consumptions=Directeuren Edwart Kruse:

o1) Kiøbenhafn schall hand giøre Regenschab; Mens imidlertid staar

„aarlig fast for 120,000 Rdlr. 2) For Wiin, Salt og Toback af
„Kiøbenhafn og de andre Kiøbstæder i Danmark giør hand og Re¬
„gen:(skab) og imidlertiid staar aarlig for 24,000. 3) De andre Kiøbste¬

„der i Danmark, naar Afkortninger ere fradragen, har han forpagtet

„aarlig for 107,325 Rdlr.“ (I Alt 151,325 Rdlr.)
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23. Blev tractatet med Sverrig af mig ratilicerel, og med
Stokfletß Søn oversendt til Sverrig.

Blev og resolveret at svare Ammerong og Molesworth,
saavel skriftlig, som mundtlig, følgende Dag.
24. Blev saa udfærdiget en declaration til dennem og Goes,
at de her værende holland: Skibe ikke kunde relaxeres, førend vores

vare fri udi holland. 2) at fra dato Commercien igien skulde være

overalt fri. 3) at om ikke udi fire Ugers Tid vores Undersaatter blev

Satisfaction given, da vilde vi sælge dem (Skibene) ved auction.

Mundtligen blev dennem, saa og Engelskm: insinueret, at vi
ei kunde give dem positif Svar, for at lade dem trupper over, for

man vidste Conditionerne; 2) for at facilitere ratificationen af

defensif Alliance og Commerce Væsenet, saa vilde vi udstille vores

prætensioner til videre.
Blev med fran: Embass: talt, og Meierkrone tiskreven om
Equipage til Vands7*) imod uformodentlige Tilfælde.

25. Blev resolveret belangende recruter til Irland, at man ei
kunde giøre det, og at det var mig uvidendes, om de kunde bekomme

noget enten af Curland eller fra Norge underhaanden, som ei er

virkelig udi vores Tieneste; hvilket Brig: Ellenberg for sig i
Stilhed kunde giøre, og overbringe lade.
26. Var jeg paa Iagt til Jægersborg med Landgreven af Homborg.

27. Blev Ammerong og Gos declareret, at saafremt de ikke
skulde fra sig levere Certificationerne og Cognossementer af de her

anholdte Skibe, at de herefter ei videre skulde antages eller attende¬
res. Gos svarede (at han) ei kunde giøre det førend Ordre af Sta¬

terne („Statten“); hvorpaa resolveertes at losse nogle af Varene
udi visse Folks og Notariens Nærværelse, for at conservere Resten
til videre.

Blev af vores Ministri udi holland berettet, at der var re¬

solveret at afgiøre alting med os; mens deres Minister her lader
dem af intet formerke, at have nogen ordre.

30. Berettes det samme; men intet endnu af bemeldte Ministri
til os proponeret.
Blev resolveret at rapellere Lillienkrone fra Wien, og en

Secretair Urbick did at sende, til Correspondencens Underholdning.

79) Udrustning til Søes af Krigsskibe. (Ivf. 7. og 21. April.)
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Aprilis 1691.
2. Blev Raad Hansen skikket op til Sverrig, under Skin for
Königsmarks affaires, og ester Feltmarsk. Bielkes Begiering. Be¬
kom ingen skriftlig Instrux af os selver; mens blev hannem i Pen¬

nen dicteret hvad han der skulde forrette, nemlig at fornemme af
Bielke, hvad videre udi den nærmere Forening mellem os og Sver¬

rig, hvorom med hannom her var talet, siden hans Opkomst vdi
Sverrig var passerel, og os derom til videre at referere.

3. Berettes igien, at de her værende hollendske ministri haver

faaet ordre, i Mindelighed at afgiøre Sagen med os; mens de for¬
varter nærmere ordres.

—

Reiste Landgreven af Homborg bort igien.

4. Medicinerede Jeg om Formiddagen. Blev Lente anbefalet,

at besvære sig over Resid:(enten) Gos og Pension:(arius) Hope,
som allene er Skyld til de brouilleries imellem os og Holland; blev
ham og befalet at opponere sig imod Staternes Forehavende, over

vores Undersaatters opbragte Skibe der at lade dømme.

—

Blev Stokflet befalet at communicere Sverrig de Hollen¬

ders intention, at de ei vil tilstede Fremmede hos dem negoliere,
saa længe de deres egen Fart haver formeent eller forbudet, hvad der

imod var at giøre.

1

Blev og godt funden og resolveret at rapellere Liliencrone

fra det Keiserlige Hof, og Raad Urdick („Urbig“) igien derhen at skikke.

Berettes at den Gottorffske Reichenbach („reigenbach*) vil
giøre en Reise til Odense, („Odensöe=) for at „abuschere“ sig med
deres President Ahlefeld om den Nye Unions Befordring imellem

os og sin Herre.
5. Befalede jeg Ob. Rente M: Frant at lade opsætte enhver under

sin rubricke, hvad hver Maaned til Indtægt kommer, og til Udgif¬
ten udkræves, for selver herefter Betalingerne at ordinere.
7. Blev Kong Wilhelm svaret med Ladarre paa hans Begie¬

ring om recruter, at Brigadier Ellenberger skulde videre mundt¬

lig giøre rapport derom. I midlertid blev K. W. tilkiendegiven om
vores der udi Irland værende truppers Betaling, paa det de ei videre
maatte desertere.

Bekom Ob. L. Weier et Compliment=Skrivelse med sig til

Kongen i Sverrig.
6
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Blev Lilliencrones avocation expederet, og hannem anbefa¬

let ved Afsked hos det Keiserlige Hof om Mediation at sondere.
7. Blev Meiercrone beordret at pressere Frankrig om resolu¬

tion angaaende Sø=Equipagen, saa og at hindre at Frankrig ikke

noget med Hannover indgaaer angaaende det Saxenlauenburgske.

9. Holdt jeg min Devotion. Eftermiddagen beretter Stokflet at
ratisicationen af den sidste tractat med Sverrig og os var fuldkom¬

melig udvexlet.
10. Holdt min ældste Princ: Sophie hendes første devotion og
communicerede hos Doct: Masius 8º). Blev berettet at Mons udi

Ilennegau var til Franckrig med Accord overgangen den 29. Martii

efter vor Stiil.
11. Beordres Lente udi Holland, saa og til La Fouleresse udi
Engelland, at notificere tilligemed den Svenske Minister ved en Me¬

morial vores med Sverrige giorte tractat til fri Commerciens Main¬
tinens; ellers blev Lente og anbefalet, at derhos mundtligen decla¬

rere, at samme tractat os ei hindrede at afgiøre det hvorover hid¬
indtil med Holl: og Engelland er tracteret.

—

Blev og resolveret at lade convoiere vores og svenske Skibe

til den 20. Mai næstkommende.

13. Beordres Stokflet at insistere paa conjunction af deres
Couvoier med vores, saa og at takke Kongen for ordre til Regie¬
ringen i Stade given, at lade passere franske Vare, som med vores

passer ere forsynede.
14. Meierkrone skulde ikke bestaae paa banco Daler, for ikke

(at) opholde Betalingen.
15. Giorde Rector Academiæ en Oration, og takkede for den
nye Kappe, de af mig bekommet.

16. Havde den engelske Selkirk, („Silkerke“) som var hidsendt
fra K. W. at giøre Compliment, sin audients.

— Blev og den Commission om Helsingörs Magistrat igien¬

nemseet, og der paa resolveret.

80) Hun var født den 28de Aug. 1677, og saaledes endnu ikke 14 Aar
gammel. Om de to Gange feilslagne Underhandlinger om hendes Gifter¬
maal, see nedenfor: 1691. August. 20. 23. 28. Septbr. 3. 13. Decbr.

11. 12. 18. og Dagbogen for 1696. Sophie Hedevig døde ugift
paa Charlottenborg, den 13. Marts 1735.
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17. Paa Ammerongs proposition, at relaxere de. her anholdte
Skibe, blev resolveret, at det ikke kunde skee førend han sig nær¬
mere til satisfaction af vores Undersaatter vilde erplicere.

18. Blev samme resolution til Lente udi Holland skikket; blev

og Ammerong hans Memorial hannem igien tilstillet, saasom den
ikke var med tilbørlig Courtoisie underskreven.
Lod jeg mig første Gang Kopsætte paa Fødderne.

20. Bekom Efterretning at Frankr: (havde) resolveret Ratifica¬

tion(en), her giort, at slutte, og at Frankrig, uagtet det ei er meldet om
udi tractatet saa klart, saa dog vil assistere os contra quoscunqne.

21. Blev Meicrcrone beordret at acceptere med tractats Nær¬
værelse (øic) forommeldte declaration, og at ikke videre insislere om

Frankrigß Concurrence til en Sø=Equipage for dette Aar.

Til Harthusen, at giøre et Compliment til Meinders fordi

han igien bliver brugt til affairerne hos Brandenborg 81), og at

give ham tilkiende, hvor høit det var fornødent at Holland sig i
Tiden bedre mod os maatte comportere, og at alle Churk: Ministri,
i Særdeleshed Fallison fik Ordre, den fortrolige Correspondens

imellem oß og Churfyrsten vel at cultivere S2).

22. Reiste jeg til Frideriksborg og Esserum. Blev om Af¬

tenen berettet, at Toldforvalter Lars Eskilsen var hastig død i

Kiøbenhavn.

81) I Kongens Skrivelse til Haxthausen af 21de April hedder det: =Bey
„welche Gelegenheit du dan auch dem von Meinders en particulier zu

„témoigniren hast, wie uns zu vernehmen besonders lieb gewesen, daß

„er wiederum zu den publicq-asfaires gezogen worden, In dem wir
uns daher die hoffnung macheten, daß die Sachen auch bald wieder

auf den alten Fuß zwischen uns und seinen Herrn würden gesetzt,
vund die eine Zeithero fast ganz niedergelegene vertrau¬

liche communication völlig erneuert und restabliret

=werden.

82) Saa tilfreds Kongen er med den brandenborgske Minister v. Meinders,
saa misfornøiet er han med Fallison: =Das die auswärtigen

øministri in Zeiten dahin angewiesen...... und insonderheit dem
„von Falliseau, dessen vornemste Verrichtung anitzo nur darinnen zu

„bestehen schiene, unsere Consilia undt die actiones unserer Ministren
ozu tariren, und anstatt den hiesigen Englischen und Holländischen
„Ministris favorable Sentiments beizubringen, Sie in Ihren præven¬
tionen und Opiniatretés noch mehr zu stärken.

6*
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23. Kom jeg igien til Kiøbenhavn, hvor Reventlau og Jessen
havde holdt Conkerens med Ammerong, og haver han ladt sig ud
om at give satisfaction, saa at udi gros kunde handles derover, og

sig forlyde henimod 135,000 Rdlr., dog uden ordre, mens af sig
selv; men vores insisterede paa 200,000 Rdlr.
21. Blev Raad Hansen udi Stokholm beordret at confirmere

(„conformere*) Bielke udi den gode Disposition, han er udi, i
Særdeleshed at befordre repressalier imod Holland, og conjunc¬

tion med Convojerne.

Blev ogsaa resolveret at Stokllet skulde notificere Sverrig,
at Neutralitel mellem os og Frankrig allerede var sluttet for dette Aar.
Bekom Breve fra Irland, hvor det ei seer ret vel ud for

vores trupper.
Repeterede den franske Ambassadeur declarationen om en

illimileret assistance fra Kongen i Frankrig, som til Meiererone er giort.
Blev resolveret at lade Von Støcken i Oldenborg sondere

Bispen af Münsters disposition om neutraliteten. 83).
—

Tog den Engelske Sellcirk („Silkirke“) sin Afsked, bekom en

Kaarde med Demanter til present.

81) Den krigerske, og i flere Henscender udmærkede Biskop af Münster, Chri¬
stoff. Bernhard von Galen (1650—1678) havde i sin Tid taget

virksom Deel i Europas politiske Forhold, sluttet Forbund med K.

Carl II; ført en Krig med Holland (1665—66), og siden deeltage

med Iver i Krigen imellem Ludvig XIV og Nederlandene, som de

sidstes Frende. I A. 1677 sendte han Christian V. Hielpctropper
i Krigen mod Sverrige, (s. herom bl. a. Bisk. Bircherods Dag¬

bøger, S. 185. 197) og vedligeholdt sin Regierings mere militaire,
end geistlige Charakteer, endnu i sin høie Alderdom og lige til fin

Død. De to paafølgende Biskopper i Münster giorde sig mindre be¬
kiendte i Europas politiske Historie; men den til Biskop i Münster (29.

Jul. 1688) valgte Fr. Christ. von Plettenberg tog derimod atter
betydelig Deel i det tydske Riges Stillinger, holdt paa Keiserens

Parti imod Frankrige, og leverede ham Hielpctropper i Ungarn. Hans
forskiellige politiske Forhold til Danmark kunne her blot antydes. Han

indgik den 18de Dec. 1692 et Forbund med Christian V. som Hertug
af Holsten, til Forsvar for de rigsfyrstelige Rettigheder i Tydskland,
i Anledning af den nye hannoverske Churværdighed; hvorpaa fulgte
et nøiere Defensions=Forbund, sluttet den 24de Marts 1693 imellem

Danmark, Münster og Brunsvig=Wolfenbüttel, hvilket atter i Aarene

1698 og 1699 blev fornyet. (s. nedenfor 2 Jun.)
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25.. Blev ordre given om Vins(ier) at afbryde, og betale dem,

som vil bygge igien udi Rensborg.
Løb den liden Fregat Maagen fra Bankestok.
27. Bekom Stockflet ordre at tale om mediationen med de

svenske Ministris, og derhos dem notificere vores sluttede tractat med
Frankr: til den Ende, for at sondere Sverrigß Tanker derover.
NB. Notificerede Churfy: af Brandenborg den sluttede Ma¬

riage mellem hans Søster og Hert: af Curland.
—

Blev Meierkrone anbefalet at takke Kongen i Frankr: for

den declaration, som Ambassad: her haver giort, saa og at give

dem der tilkiende, hvad vi udi Sverrig lader negoliere for at en¬

Fagere dem med os og Frankrig 84), saa og det samme om Bispen

af Münster.
29. Var jeg paa Iagt, og fangede en Hiort. Samme Dag

havde vores Min: med den brandenborg: Fallison Conferens, hvorudi
han sine officia til at afgiøre de Sager med Holland tilbød; her
ved bleff ham discursviis insinueret om vores mediation, hvilket

ham syntes at approbere, og vilde fornemme sin Ch.(ur) F. (yrstes)
Tanke videre derom.

30. Blev den nye Toldrulle revideret, og i vores Nærværelse

forandret og faststillet.
Havde vores Min: om Eftermiddagen Conlerens med Amme¬
rongen over de opbragte Skibe og Farten paa Frankr: og bleve

saa godt som enig derom, uden hvad Sverrig angaaer, hvorfra vi

os ikke vilde separere.

Majo 1691.
1. Beretter Meierkrone at have bekommet Fran:(ske) ratificationen

over den her sluttede tractat, saa og at de vilde betale den første

quartal, mens ikke in specie¬
Blev udi vores Nærværelse Ammerongs Projet etamineret

om Farten paa Frank:, og for godt befundet, att staae fast paa

Sverriges inclusion ved en sær articul, som og strax blev forfattet;

81) Ivf. Stockfleth Rapport af 18de April (Fryxels Handlingar. III.

p. 241) angaaende oden affaire at faae Sverrig og Frankrige nær¬
mere sammen, som i disse Dage er. bragt paa Tapetet — sub au¬

spiciis Bielke.
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saa og at articulen om certisicationen af de fremmede Minist: som

Engel: og Holl: pretenderer at give Skipperne, var prejudiceer¬
lig, og bedst at udelade, eller og noget bedre at indrette. Eftermid¬

dag reiste jeg til Frederiksborg;
2. kom om Eftermiddagen hiem igien. Imidlertid blev den Bran¬

denborg: (Minister) foromrørte articul tilstillet, som interponent

om Sverrigs inclusion; men det synes, de den ei vil imodtage;
hvorfor Lente udi Holland blev befalet, saa og Haæthausen og „La
follery:“ (Fouleresse) i England at deducere Aarsagen, hvorfor
vi os ei fra Sverrige kunde separere.
Bekom vi en Memorial fra Resident Goes, hvorudi han

tilkiendegiver, at have faaet nærmere ordre om Commers-tractalet,

og at imidlertid det maatte blive ved præliminair=tractatet, og ingen
Vare forbydes. Vi resolverte herpaa, at lade med ham og Am¬

tacrong derover conferere, og skulde imidlertid det blive ved preli¬
nair-tractatet indtil videre, som hannem og Lente i holland blev

notificeret.
4. Blev Stockflet beordret at give tilkiende, hvorledes vi have
kunnet afgiøre vores Tvistighed med Engell: og Holland om Farten paa

Frankr: i det de afstaaer af de pretenderte Condition(er) paa en vis Tal
Skibe eller Laster; mens at Slutningen sig paa den Articul om

Sverrig(s) inclusion havde accroscheret, som de ei vilde indgaae;

saa og at forestille dem, hvor nødvendig det var, at vi og Sverrig
os ei fra hverandre separerede, mens i Alt de concert gik.

Om Eftermiddagen havde Vores (Ministre) med Bra:85)
Falliseau Conference om den articul om Certificationen angaaende,
som den Engell. og Holl. Minister pretenderer at give vores Under¬
saatters Skibe, som segle paa Frank:, og kom i Forslag, at i steden
for certification kunde gives en Skrivelse en forme de recommen¬

dation. Saa blev og tracteret om (den) articul om Sverrig, mens kunde
ei derover forenes, i det Falliseau af Sverrigs inclusion kun vilde

giøre et Compliment 86)

85) Brandenborgs Gesandt.
86) Kongen var nu dog bleven gunst gere stemt for Falliseau: „Bey
owelcher Gelegenheit die mehrbesagten Churfürstl. Ministris (von Mein¬
oders og Danckelmann) zu erkennen geben, wie seit unseren an

„21. an dich ergangenen Befehl, der von Faliscau seine conduite
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Bekom vores Convojer deris Instrux paa den Maade, som
med Sverrig concerteret, som skal tillige med deris convojere paa

Frankr:
5. Blev Haxthaussen befalet at sige Chur=Fyrsten, at vi paa

hans begiering vilde lade Fallison (øc) see vores tractat med Sver¬
rig, om endskiøndt os ikke endnu er communiceret den tractat,
Churf: med Sverrig 1689 angaaende Gottorf havde oprettet.

6. Skød vi til Maals med Bøsser paa Rosenborg.
7. Bekom Efterretning fra Stokflet at de nu vil lade Convo)¬

erne med vores conjungere, og at dertil 2 Fregatter skulde equi¬
peres, saa og at de ei vil separere sig fra os udi denne Commerce¬
Affaire med Engell. og Holland.

8. Bekom Efterretning fra Irland af H. af Wirtenberg fra den
8. April, at vores trupers tilstand var temmelig vel, og at de havde

faaet en Deel af deres resterende „leeninger.“
9. Blev resolveret at giøre en tractat de commerce med Frank¬

rig, saa og en med Portugal, og blev projetterne igiennemseet, og

af os approberet.

—

Blev og den Engel. og Holl. M.(inisters) recommendalion¬

Skrivelse, som vores Undersaatter Skibe skulde have, examineret,
men ikke for godt befunden at antage, for ikke at prejudicere sig

selv, eller Sverrige, som sig saa vel anskikker, til Mistanke Anled¬

ning at give.
Blev Linker anbefalet at tale med Borgermester Schafhu¬

—

sen i Hamborg, at lade den franske Ambass: Breve ubehindret passere.

—

Blev til Lente udi Holland skreven om at Ammerong ikke

under hans memorialer Curloisien vil sætte, at give der tilkiende,
at Keiseren, Sverrige og alle Chur= og Fyrster(s) ministri deres
memorialer med Curtoisiet underskriver, og Ammerong saaledes in¬

gen Skiel haver det at difficultere.

11. Blev Stockllet tilskikket et extract: protocolli over hele Han¬
delen med Engelland og Holland om Farten paa Frankr: med Be¬
faling det at communicere, for at vise dem, at vi intet udi denne

Sag, uden de concert, foretage. Saa blev ham og tilskreven, at

„der gestalt geändert, daß in Fall Cr auf solchen Fuß continuiren

„solte, wir uns über Ihn nicht weiter zu beschweren, fondern vielmehr
dessen gute intention zu rühmen Ursache haben würden.
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det var os kiært, at Sverrige havde resolveret at conjungere deres

Convojer med vores, hvorover vi havde anbefalet vores at opsætte

sin Reise til videre.
Havde vores Conferens med Fallison anlangende articulen

om de Skrivelser, som den Eng: og Holl: Min: vil medgive vores
trasicanter(s) Skibe, og blev ham foreviist en ny articul, hvorudi om
Convojerne, som Vi og Sverrig vilde lade medgaae, var giort Mel¬
ding, efter den derom i Canseilet forfattede projel. Mens han vilde
ei, sigendes at Engl: og Holl: ikke kunde tilstaae, at om den Con¬

cert mellem os og Sverrig udi deres Dont giordes Melding; hvor¬

over Vores projettet igien til sig tog, med den videre Erklæring, at
saasom man ei kunde forenes om de foromrørte articuler, bedst var

at tænke paa andre eapedienter, om Articulens scopum at conve¬

nere, som han videre vilde eftertænke.
—

Om Aftenen vare vi til Giest hos Güldenlew udi hans Have.

12. Lod Jeg lade mig Aaren paa den høire Arm.
—

Saasom Fallison (io intet siden forebragt, fik Lente ordre

at remonstrere i Holland, hvorfor Man ikke kunde overeenskomme

over forskrevne articul, og derhos at declarere, at vi var genegen

til at lade udgaae en Besaling til Canlæeliet, ingen Pas til No¬

gen at udfærdige, førend Suplicanten sin corporlig Ed haver aflagt,
at være vores rette Undersaat, og Skiberummet med des Ladning

hannem at tilhøre, Mens endog at have ei ladt (ladet) nogen Vare
af Contreband; for desbedre at forekomme alt Lurendreieri, som er

scopus af hele tractatet, derom nu handles.
Blev og Meierkron notificeret, hvorledes Fallison sig havde
ladet formærke, at Engell: og Holl: vare findet at ei respectere

voriß eller Sverrig(s) Convoyer, saa fremt der var nogen af Ski¬

bene, som førte „Pich“ (Beg) Tiære og desligeste, uanseet disse
Vare i traclalen (sie) med Holland fra Contrebande vare encipere¬
de, som han ei formeente med Engell: saa at være. Derhos blev Mep¬

erkron befalet at tale derom med Croissø og Frankr.(iges) Tanke

at fornemme, hvad derved var at giøre, naar sligt skeede. I lige
Maade blev Meierkron et projet afen Commers-tractat med Frankr:

tilsendt, og Ambassadeuren her Copie deraf tilstillet; saa blev og
vores Consul i Lisbon tilsendt et projet til en Commerstraclat¬

med Portugal, med en Fuldmagt den at slutte.
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13. Holdte vi Conseil over Alt, som hidindtil med den Got¬
torffske Cantzeler, de Fyrstendommer concernerende, er bleven nego¬

tieret, og som han vilde reise paa nogle Ugers Tid til Chur=Saxen,
blev Hovedsagen, den nærmere Union med Hertugen og en

commun Militie angaaende, til hans Tilbagekomst opsat. Saa blev
og Oberste Thomas Bülaus og Cammerraad von Feldens Beten¬

kende om Reductionen af visse Betienter udi Oldenburg os fore¬

læst, og derom en vis resolution at tage til videre udsat.

Eftermiddag blev Forpagtning af Provianthuset foretagen,

saa og adskillige indlandske Sager, især Kiøbenhavn angaaende, om
Canalens Renselse,87) foretagen.
Beretter mig G. Reventlau at den Svenske envoyé havde

temoigneret en stor Fornøielse, og derhos Taksigelse for vores Com¬

municalion om den sluttede Neutralitets Allians med Frankrig.
14. Reiste Jeg til Frideriksborg; imidlertid giorde vores Told¬

forpagtning med Jens Lassen og sine Interessenter klart, saaledes
at han skal give for dette Aar 160,000 Rdlr., for det tilkommende

165,000 Rdlr., og det der næste Aar 170,000 Rdlr. til vores

videre approbation, hvilken Jeg kan nok lade mig behage, saa som

ingen er, som høiere derpaa byder.
15. Bekom Stockflet atter ordre at insistere paa Conjunctio¬

nen af Convojerne, saa og at dirigere det derhen, at Sverrig sig
noget nærmere vilde ezplicere over Mediations=Værket.

Tog den Gottorffske Cantzeler Reichenbach („Reigenhag“)

sin Afsked ad interim, og bekom et Brev med til Chur=Fyrsten af Saxen.
—

Beretter Stockflet, at Sverrige ei var endnu sindet, at giøre

nogen Neutralitet=Tractat med Frankrig; dog at blive neutral med

alle Partierne, i hvor vel der gives til Keiseren 3000 Mand, efter
deres tractat med hannem; saa og at Beg, („pek*) Tiære, („teer*)

Hamp og deslige Vare, ligesaa vel med Engell: som holland, fra

Conlrehande ere exciperede.
16. Kom Ammerong her til mig og berettede at have faaet
ordre, og kunde afgiøre alting, som var stridigt imellem os, udi 2

Timers Tid.

87) Formodentlig menes her Nyhavns Canal eller Bafin, som blev

grayet 1681. (s. bl. a. Bircherods Dagb. S. 207.)
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17. Lod Jeg mig kopsætte („copsette“) paa Fødderne om Aftenen.
18. Blev Stokllet paa hans Beretning, at Kongen i Sverrige
ikke var ugenegen at conjungere sig med os udi mediationen, anbe¬

falet at sondere de Svenske Ministre, paa hvad Maneer det bedst
kunde skee, saa og at det var Tid nok at engngere andre der til,
som dog ikke syntes nødig at være om vi vare eens; saa blev han
atter beordret at insistere paa conjunctionen af Convoierne.
Havde Vores Conferens med Ammerongen udi Friderichs¬

borg, og declarerede han ei at kunne tilstaae, at Sverrige skulde

ineluderis udi tractaten om Farten paa Frankrig. Om Salisfactio¬
nen for wores Undersaatter deres Skibe, de Selandske Capere havde

opbragt, offererede han først 30,000 Rdlr., og siden 60,000 Rdlr.;
mens blev ikke imodtaget, saasom Skaden sig vidt høilere) beløber

beløber, som Vores miste(mistede).
Bekom jeg et Brev af min Broder P. Georg, at han havde

permission, og var resolveret at gaae i Søen med den Engelske
Flaade, som en blot Volontair og uden commando.

19. Beordres Lente udi Holland, at saasom vi ei kunde sepa¬
rere os fra Sverrig, og Staterne ei vilde indgaae des inclusion:

Saa var bedst at søge, ved andre expedientier at forekomme de

sluckerier (aic) og Underslæb, hvorfor Tractaten skulde giøres, og blev

hannem tilsendt et projel af en ordre, som vi til den Ende vilde
lade afgaae til vores Cantzelier, hvilket Ammerongen ei havde disappro¬

beret. I lige Maade skulde Lente insistere paa en høiere Summa,
anlangende Satisfactionen for vores Undersaatter.
Blev Churf: af brandenburg svaret paa hans besværinger

mod Dr. Masius; blev og Haxthausen tilsendt Copie af D. Masius
Memorial, og Svar paa forbenævnte Besværinger, derudi bestaaende:
at han med Uskiel er angiven hos Churf: at have i sine Skrifter
injurieret nogle polentater af den reformerte Religion 88).

88) Om den hyperorthodox=lutherske, af Christian V. meget afholdte Hof¬
præst, Dr. H. G. Masius, og hans store Controvers med de Re¬
formerte i Tydskland, hvori ikke blot C. Thomasius, der var Ma¬

sius (i meer end Navnct) overl.gen, tog saa alvorlig Deel, at Chri¬

stian V. siges at have ladet Thomasius' polemiske Kritik i „Monatliche
Unterhaltungen= 1689 brænde ved Bøddelen; men hvori omsider og¬

saa Churfyrsten af Brandenburg deeltog, ved en skarp Besværing over
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Bekom jeg Skrivelse fra min Broder P. Georg; at han som
—

Volonteur vilde gaae paa den Engelske Flaade.
—

Reiste jeg til „Esserumb,“ og blev der om Natten.

20. Drog jeg til Cronborg, og om Aftenen til Friderichsborg.
21. Begyndte jeg at bruge Melk om Morgenen, for at drikke

den 14 Dage.

22. Bekom atter et Brev fra min Broder P. Georg, hvorudi

han beretter, at Kongen og Dronningen i Engelland ei haver for

godt befunden, at han sig skulde embarquere paa Flaaden 82)
Kom Neve igien fra Irland, som var hensendt for at vide

vores Truppers Tilstand, som beretter at være vel, og havde bekom¬

met Betaling.
Havde Vores Conferents med den brandenborgske Fallison
over det projet, som Ammerong sidst var tilstillet, som han ogsaa

Masius til Christian V. (18. Apr. 1619) jvf. bl. a. Pontoppidans
Dän. Kirchenhist. IV. S. 613—49. Zwergii Siæll. Cleresie, I. S.
705—710. (Nedenfor, under 13. Jun. sces, at ogsaa Landgreven af
Hessen=Cassel har besværet sig over Dr. Masius.)

89) Prinds Georg synes at have havt nogen Tilbøielighed for Marinen,
endskiøndt Wilhelm III., der overhovedet behandlede ham med stor
Kulde og Ligegyldighed (ligesom han ogsaa af Jacob II. blev be¬

tragtet som en ubetydelig Person) ikke vilde give ham nogen, til

hans Stand sværende Post ved Flaaden; og som man seer, ikke engang
skiøttede om at han skulde være med paa noget Søtog. Dette For¬

sæt var opstaaet hos Prindsen, tildeels af Fortrydelse over den Til¬
sidesættelse og uanstændige Behandling, der var viist ham under Felt¬
toget i Irland, hvorhen han var fulgt med K. Wilhelm. Denne

svarede Prinds Georg ikke et Ord, da han foredrog fit Ønske for
Kongen, inden han tog over til Flandern; men Wilhelm gav sin
Dronning de fornødne Instructioner; hun skulde søge at bringe det

derhen, at Prindsen af sig selv opgav sit Forsæt. Dronn.

Maria søgte først at overtale Lady Marlborough til at bringe

Prindsen hertil; men hun afslog at ville giøre det paa sin egen Haand.
Pr. Georg, der allerede havde sendt sin Equipage ombord, vilde nu
ikke trække sig tilbage. Da sendte Dronningen (efter den modtagne

Anviisning af Kongen) en formelig Befaling til Prindsen, ikke

at begive sig ombord paa Flaaden. (S. Account of the
conduct of the Duchess of Maldorougk. Lond. 1742. p. 39. 40.
Saasnart Drønning Anna besteg Thronen, blev Prinds Georg ud¬
nævnt til Stor=Admiral (Lord high Admiral) og Warden of the

cinque Ports. m. m.
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approberede, og tilsagde at ville hos Kongen af England og i Hol¬
land en god resolution derpaa befordre. Det samme blev Lente
notificeret, og hannem derhos om satisfactionen for vores Under¬

saatter tilskreven, at dersom dermed endnu længe skulde traineres,

kunde vi ei forbigaae at lade de her anholdte hollandske Skibe og

Varene auctionere og forkiøbe.
Maatte „Güldenlew“ skrive still Ples, at søge at dissua¬

dere min Broder P. Georg at gaae til Flandern, og at det var

bedst, han sig efter nærværende Conjunctures indiffe¬
rent udi Alt beviste“º)
Blev adskillige Puncter angaaende J. Lassens Toldforpagt¬

ning resolveret, og dermed Forpagtningen faststillet.
Bekom Baron Jul, Harboe, Günter og Kruse Ordre at

eftersee Regnskaberne, som vores Undersaatter giør paa de Severne,

og at de med dennem om en vis quantum havde at liquidere og
siden os det at referere.
Blev den Forslag, som Regieringen og Kammeret udi Olden¬

borg havde givet, om det øde Godsets Besættelse imod nogle Aars

Frihed, af os approberet.
Beordres Commandeur(en) paa vores Convoier til Frankrig,

at ei bie længere efter svenske Skibe, end til den 13. Junij, saa og
at bruge Vimpel, om endskiøndt Sverrig det ei giorde; saa og om
Varene af Contrebande, for vores Undersaatter at forstaae, skulde

være Beg, Hamp, Tiære, Master; mens i Henseende af Sverrig for¬

blev det efter deres Tractats Indhold med England og Holland.

90) Prindsen fulgte dette Raad. Han holdt sig fremdeles, saa længe
Kong Vilhelm levede, ganske i Baggrunden, skiøndt han kom regel¬

mæssig i Parlamentet, og ofte ved Hoffet. En samtidig Forf. (Spring
Macky's Memoirs), som beretter dette, føier til: „He diverted himself
with hunting, and never openly declared himselk of anp party.“

Han havde den 12te Mai tilskrevet Kongen følgende Brev: „Wie
„wohl ich letztens geschrieben, ich werde diesen sommer als volontaire
ømit auf die Flotte gehen, es hat aber der König aus leicht zu

verrathenden ursachen durch die Königinn solches verhindert, wie Ludolf

van Graf Reventlow aufführlicher berichten wirdt. Für dieses mahl

„submiltire ich mich; ist aber mein trost, das ich gezeiget, das ich
habe nicht lust zum stille sitzen bei einer so importanten conjunctur.
„Ew. Königl. Maytt. Gehorsamer Diener Georg.“ (London. 12.

Aai 1691.)
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Bekom Breve fra min Broder P. Georg, at hans dessein
at gaae paa den engelske Flaade var hannem af Kongen og Dron¬

ningen contremanderet 2 1).
—
—

Bekom et Brev af H: Wirtenberg, af 23. April.
Bekom Tiding at Stalden paa Nykiøbing var afbrændt den

21. Mai º2)
25. Fik jeg Skrivelse fra min Søster Churfyrstinden af Saxen,
at Churfyrsten og Churprindsen havde været upasselige.

26. Skrev Jeg til min Broder P. Georg, anlangende hans
Forehavende at gaae som „Volunterer“ med den engelske Flaade:

at mig syntes det var nok, at han havde tilkiendegivet sin gode Villie
og inclination dertil, og at han fremdeles kunde holde sig indifke¬

rent udi alting, beraabendes mig paa (det) som Jeg med Gülden¬
lev og „Reventklan“ havde ladet skrive til Pless og min Broders

Secrelarius.
Blev Meiercrone anbefalet, at insistere paa Subsidiernes

Betaling Quartal=viis; eftersom vi vores Estat og reglement der¬

efter formeret (have); saa og at communicere Croissie, at Sverrig
var vel tilfreds, at vi os med dem udi Mediationen associerede;

dog foruden noget Concert; og at det var godt og tienligt at Frank(rige)
nogen Ministre til Sverrige sendte, for at confirmere de vel inten¬

tionerede Ministrer udi deres gode disposition.
—

Blev udi Regensburg Piper anbefalet, at give Rigsforsam¬

ling(en) Efterretning om vores sidste sluttede tractat med Sverrig,
paa den Fod, som Sverrig det allerede havde giort.

27. Giorde jeg en Tour hen til Cronborg.

28. Vilde jæg segle til Kiøbenhavn med min nye Iagt; mens Vin¬
den og Strøm var imod, saa jeg kiørte til Lands til Copenh:

29. Begyndte min Fod at giøre mig ondt.

Berettes at llamborgerne var snart udi allarm og bange,
at vi vilde bombardere dem.
Blev Hansen tilskreven, at svare Grev Bielke paa hans pro—

position, at overlade nogle tusend Mand til administratoren, H. af

91) Dette Sted er overstreget med Blyant; da Indholdet allerede ovenfor

er anført.
92) Alle ovenstaaende 11 Artikler ere anførte under 22. Mai. Mueligen

har Kongen glemt at sætte et sildigere Datum ved nogle af de senere.
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Wirlemberg, for at maintenere Neutraliteten, at vi ei dertil vare

ugeneigen,“ naar Sverrig vil give Halvdelen.
30. Blev det bedre igien med min Fod.
Blev Linker 93) beordret at detrompere Hamborgerne om

deres Faux bruit. („brut.*)
—

Blev til den Engelske og hollandske Minister communiceret

entract af vores instruction for Commandeuren af Convoyerne;

saa og tilkiendegivet, at han med de hos sig havende vores og svenske
Skibe den 13. Junii tilkommende skulde bortgaae, og sin Reise gien¬

nem „Canalet“ til Frankrig, Spanien ic. fortsætte.

Dette samme blev Lente og Fouleresse („Folleres“) sendt,
med Befaling det paa sine Steder at tilkiendegive, paa det at Far¬
ten desto mindre (mere) umolesteret kunde blive, og (Skibene) des

sikkrere passere og repassere.
Blev Regieringen udi Fyrstendømmerne anbefalet at inquirere om
de allerede obtinerede Sø=Passer, under Foregiven at være voris

Undersaatter og Borgere udi en eller anden Kiøbsted, om de og ere

bosiddendes sammesteds, og hvor deres Skibe sig befinder, og om de

dennem selv tilhører.
—

Berettes at Trump var død udaf en Steen i Nyren som et

Høne=Æg, og udi Galden 19 Stene, stor som en pistol Kugle.

Junius.

1. Blev Stockflet beordret, videre at tale om medialionen, og

dennem Nødvendigheden at forestille, og derom nogen vist (0) Aftale

imellem os begge indbyrdes at giøre; saa og om Conjunctionen af
Convojerne, saasom vi denne Gang udsendte vores, at de da en

anden Reise vilde medsende en af deres; denne Gang havde vi an¬
befalet vores Convojer deres Curs den 13. Junii at fortsætte.
Blev resolveret, at de Skibe, som en fransk Fregatte havde

taget under Norge, skulde fri declareris, saasom det var skeet paa

vores Sø og Strøm.
Gav de Engelske og Hollandske Ministri en Memorial til

93) Georg Linker (s. ovenfor 9. Mai) var under Christian V. i en¬

deel Aar „Resident ved den nedersaxiske Kreds- med 2500 Rdlr.

om Aaret.
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os, for at arrestere forskrevne franske Fregat udi Sundet, som dem

blev afslagen.
Beretter H. af Wirtenberg fra Dublin d. 13. Mai, at G.
L. „Ginkel“ skal commandere der i Irland en Chef.

2. Blev franske Ambass: communiceret, hvad Stokflet om Me¬
diation var bleven anbefalet, saa og at Von Støcken skulde giøre

en Reise til Münster for at sondere Bispens intention over nær¬
værende conjuncturer; saa og at Meiercrone skulde insistere paa
det med H: af hannover, om det Saxen=Lauenburgske Dont intet

maatte tracteres, om ellers Frankr: nogen raisonable Forslag vidste
at giøre, Sagen at forlige, vilde vi os derover med Frankr: gierne

fornemme (forene 7)
Svarede Jeg min Søster, Churfyrstinden af Saxen, paa
hendes Brev om Churfyrst: og Churprindsens Sygdom.
3.

Var jeg med Dronningen og Prinds.(essen) paa min nye

Iagt om Middagen, og seglede til Güldenlund;º4) saa om Aftenen

igiennem Güldenlund til Copenh.
4. Var jeg om Morgenen udi høieste Ret. Efter Middags skrev

jeg til min Syster, Dronningen udi Sverrige, med Grevinde Schack 95)
Udi Brevet blev saa in generalibus noget om en nærmere Fortro¬

lighed (skrevet), beraabendes sig paa Grevinden, at hun skal om al¬

ting med Dronningen tale; i Særdeleshed hvor det staaer med Prin¬

cessindens Ægteskab med den unge H. af Gottorf.
5. Fik Stokflet ordre at commun:(icere) de Svenske hvad Am¬

merong angaaende Satisfaction for vores Undersaatter(s) i Seland
opbragte Skibe havde proponeret, og derhos tilkiendegive, at saa¬

som Holland og skal være inclineret at contentere Sverrig, vi

vilde formode, saafremt det skulde skee førend vi kom til Enden,
Sverrig jo derhos dennem lader declarere, at om vi ikke skulde naae

94) Hvad denne Iagt kostede at bygge, lod Kongen udrede af sin private
eller Chatol=Casse, hvoraf til denne Post i Aaret 1690 udbetaltes

2099 Rdlr. og i A. 1691 endnu 2419 Rdlr.

95) Den her nævnte Grevinde Schack maa vel være Enken efter Kam¬
merherre Grev Otto Diderick Schack til Schakkenborg (Feltmar¬

skal Hans Schacks eneste Søn, død i Jul. 1683) Sophie Amalie
Marschalk, (f. 1656) som Grev O. Did. Schak i sit andet Gifter¬

maal ægtede 1674. Hun døde 10. Nov. 1707. (S. Stamtavlen i

Hofmann om D. Adelsmænd. III. 359.)
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vores salissaction, han ei kunde forbigaae os at assistere, hvilket vi

reciproce til at declarere og at prestere vare geneigen og resol¬
verel.
Om Eftermiddagen havde vores med den franske Ambassa¬

deur over en ny Commerce=traclat Conference, og blev af han¬

nem hos vores projet intet af importance erindret, foruden hvad

articulen om den paa vores Side udi disse Tider af Krig stipule¬
rede Remission af Halvdelen paa „Fatgellt“, ou 50 sols par

tonneau, angaaer, som han til Frankr: remitterede.

Saa blev aftalt med hannem, at i Steden for Prætentio¬

nen af franchise for Told og Consumption, hannem aarligen et vist

quantum skulde godtgiøres.
Insisterede han paa at denominere, hvor vidt vi vilde

eztendere Frihed og Rettighed af vore „Custer“ (Kyster).

5. Beretter Lilliencron at have taget sin Afskeds=Audience hos
det Keiserlige Hof, og i saa vidt fornummet, at naar de udi Frem¬
tiden inclinerede til Fred, at de da gierne fremfor Andre skulde

admillere os til mediatores.
6. Blev Lente i Holland befalet, at insistere paa høiere Summe

for vores Undersaatter, end, som Ammerong hidtil havde offereret.
thi deres Skade sig over 100,000 Rdlr. efteclive beløber; saa og
at desforuden alle Skibe, som ikke ere distraherede, skulde resli¬
tueres.

Fik vores Raad Urbich udi Vien ordre at acceptere den

Keiserlige Erklæring om vores mediation; nemlig at Keiseren selv
var betænkt, naar det kom saa vidt, den os med at oflerere eller

overdrage.
Bekom og ordre at udløse Diploma primogenituræ paa

Grevskaberne O:D: (Oldenborg og Delmenhorst) og til ViceRigs Cantzeler

en discretion paa 1000 Rdlr. derfor at presentere.

Brugede Jeg Melken denne gang for det sidste, og til

Beslut.
8. Blev den brandenb: Minister, efter Vor befaling, forelæst
Vores seneste tractat med Suerrig, og af hannem derimod til wores

ministri=igien communiceret den tractat, som Churbrandenb: med

Sverrig haver giort ann. 1686, dens subslans bestaaende udi en
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desensiv Forbund, og til at mainlenere Freden og religionen i

Tydskland.
Blev resolveret, hvorvidt vi vilde forstaae vores Søkyster, nemlig
saa vidt Sigtet af Landet naaer udi Søen; saa og Alt hvad

begribes imellem Neusen (o: Næsset, Lindesnæs) i Norge og Harbodre
i Jylland („Judland“) at det til vores Strømme og Dominio hører.

Blev og for godt befunden at blive ved den Forpagtning,
Commissarial af Søet: (Etaten, eller: Søen) havde giort om proviant¬

huset, og skal Hollegaard („hollegar“ Hulegaard2) demilleres,

mens og hans forstrakte Penge hannen betales igien.
9. Badede jeg første Gang paa Rosenborg.
—

Gik ordre til alle vores udlandske Ministri og Betiente, at

vi have taget den resolution at blive neutral først for dette Aar:
og at vi derom med Franckr: og Sverrig havde conveneret.

—

Blev Meierkrone tilsendt hvad med ambassadeuren udi den

sidste Conferens var passeret, og at vi vel kunde tilstaae, at
ambassadeuren paa en Maaneds Tid blev depescheret til Sverrig,
til at befordre den nærmere forening med samme Krone.

10. Blev tvende 24pund: Jern Stykker proberet, 1 Gang med

16 P. Krud og en enkelt Kugle; 2. Gang med 12 P. Krud og
dobbelt Kugle; 3 Gang med 9 Pund Krud og en Knipkugle, hvil¬

ken pröve de holdt vel ud.
Bleo Toldens Forpagtning udi Norge af de der til Com¬

milterede igiennem seet.
11. Badede jeg „det andet“ Gang paa Rosenborg.
Blev efter vores Godtbefindende Masius Rector Academiæ

declareret, og med Ceremonier i Vor Frue Kirke celehreret, som

i forrige Tider haver været praxin 96).
96) Det synes heraf, at Kongen maa have havt nogen umiddelbar Deel
i, at Professor Masius dette Aar fik Rectoratet. Han var altid i
megen Yndest hos Christian V. til hvem han først var bleven anbe¬

falet af Storcantsleren Grev Fr. Ahlefeldt, og blev af Kongen
1682 udnævnt til Professor theol. designatus ved Kiøbenh. Universi¬

tet; men imidlertid samme Aar kaldet til Legationspræst i Paris, hvor
han giorde sig meget yndet af Geh. Raad Meicrcrone, ved hvis
Søsterdatter han siden blev gift (4. Sept. 1691.) 1686 udnævnte

Christian V. ham til tydsk Hofpræst og Professor i Theologien; og
ligesom han var Kongens Confessionarius, (og tilstede hos ham i

7
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12. Bekom Breve fra C. Gyldenlöve og Ob: Tramp, at de

vare ankomne til paris, og vilde saa videre fortsætte deres Reise til

den franske armee i Flandern.

Blev Trampe (sic) tilsendt den Instrux, som er given Walter,
for at rette dem efter, til han kommer til dem igien.
—

Bekom ogsaa Brev fra Hertug: af Wirlemborg om Tru¬

pernes Tilstand i lrland, hvilken endnu er temmelig, dalerel den

23. Mai; og saasom Jeg havde fornemmet den unge „Labarris,1 97)

som var hidsendt, slette comportement udi hans Tilbagereise, saa og
at han skal ville søge at debauchere („debojere“) G. M. Tetau

fra Os og til Kong Vilhelm, saa haver vi befalet at give det H.

af Wirtenberg tilkiende, og at han ikke burde taales hos vores truper.
Eftermiddagen blev Conseil holden over Forpagtningen udi

Norge, og af os resolueret den Nordenfields paa 3 Aar at fast¬

stille, imod 80,000 Rdl. det første, 90,000 Rdlr. de begge andre

Aar 28).
Blev og resolveret om Salissaction med Holland for vores
Undersaatter, naar det ei høiere kan bringes, da at lade det blive ved

de offererede 80,000 Rdl. for at afgiøre den Sag.

13. Refererede vores om den Conferens, de havde havt med
Fallison, som (har) sagt, at Ammerong ei havde videre instrux end til

de 30,000 Rdlr. og derhos at England og Holland var begierendes,

hans Helsot og ved hans Dødsseng) saaledes satte Kongen ham og¬
saa 1692 til at være Grevinde Moths Skriftefader i den afd. Dr.
Lassenii Sted. Foruden at han var en boglærd Theolog og meget

arbeidsom Forfatter, gialdt han ogsaa for en god Taler. Hans
academiske Dissertationer og Taler udgav Prof. Søren Lintrup i

to Dele, 4to. Hamb. 1719; og har her i sin Fortale givet en meget
berømmende Skildring og Charakteristik af Manden, hvoraf man og¬
saa seer, at Masius ikke har manglet Misundere og Uvenner i Dan¬
mark. Masius eiede Ravnstrup i Siælland, hvor han døde, 2. Sept.

1709. (Han var født i det Lauenborgske 1653.)

97) Labarre nævnes ovenfor (den 7de April) som den, der i et Slags
diplomatisk Ærende, eller i Anledning af de danske Hiclpetroppers

Recrutering, havde været sendt fra K. Wilhelm til Christian V.

98) Indtægten af den Nordensieldske og Bergenske Told i Norge

(den første fra 1691 af) hørte til dem, der flød i K. Christian den
Femtes private eller Chatol=Casse.
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at tillige noget om contrebande Vare, saa og om ei at handle fra

een fiendtlig Plads til den anden, om Maaden af repressalier i
Fremtiden, og ellers en og anden (Sag) maatte aftales.

Herpaa gik ordre til Lente i Holland, at om deslige at

indgaae fornøden var, Commers-lractatet at slutte; at vi (til)lige
mundtligen os vilde forklare, ikke at tilstede at af vores Undersaat¬

ter Beg, Tiære, Hamp skulde føres til Frankrig for dette Aar, saa

og at dennem skulde forbydes at tratiquere fra en fiendtlig Havn
til en anden for dette Aar.
Badede Jeg om Morgenen den 3die Gang; om Efter¬

Middagen skød vi om en Oxe.
Skrev vi til Landgreven udi Hessen om D. Masius, at

vi ei kunde formene hannem at skrive, saa længe de reformerede

continuerede at skrive imod hannem og vores religion.
Fik Linker Ordre med Ehrenschildt at forsoge at dispo¬

nere Magistraten og Borgerskabet i Hamborg at depulere nogle til
os, for at afgiøre gravamina saa og at sætte sig med oß, som de
ved deres Skrivelser til oß contesterer at ønske.
15. Blev paa Ammerongs Begiering, og den brandenb: (Mi¬
nisters, samt) Molesworths („Molisvort“) intercession af oß bevil¬

liget, at imod de 4 Skibe, som af vores udi Holland ere løsgivne,
2 med Salt af de her anholdte hollandske Skibe i lige Maade skulle

relaxeres.

16. Blev Meierkrone svaret paa hans sidste relalion, at det
var bedst at Abbé Bidal sig opholdt udi Rensborg eller Glückstadt,
saa som han ei var sikker nok udi „Allena;“ et eventual Concert
imod Engelland eller holland om vores conrojer af dennem skulde

attaqueres, kunde udsættes indtil man saae, hvorledes de sig imod
convojerne anskikker; at vi i Sverrig vilde lade sondere om en Be¬
sending af Frankr: der var angenem.
—

Bevilligede Jeg, at Gyldenlöve, Reventlau, Jul, Jessen,

saa og Secretairen udi Cantzelliet, maatte antage de presenter, franske
ambassadeur til dem, paa hans Konges Vegne, for den sidste giorte
tractats Slut havde ordre at distribuere.

Badede jeg „det“ 4de Gang paa Rosenborg, om Aftenen, og

med det samme lod mig kopsætte.
7*
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17. Havde vores med Ammerong og Fallison Conferens om
de anholdte Skibe, og Farten paa Frankr: mens kom ei til Slut.

18. Saae Jeg den geheime Commission igiennem, anlangende
reglementerne og Voriß Indtægt og Udgifters repartition, og ap¬

proberede Jeg Commissariernes Betænkende for dette Aar; mens

for tilkommende Aar det at udsætte til man kan see, hvorledes det

sig bedst vil passe, enten som mediateurs, eller paa anden Maade
„dvarler“ Cvantaler2) at bekomme, eller maaskee andre Raad findes.

Blev Krydsernes instrux paa de Norske og Judske Custer

oplæst, og approberet, som befæster vores Høihed og Rettighed udi
Nordsøen; blev og for godt befundet at forordne nogle Commissa¬
rier udi Fyrstendommene og Grevskaberne, vores intrader udi bedre
Ordre til Undersaatternes Bedste at sætte; saa og om de 4 Regi¬

menters bedre Inddeling for Furagen at indrette. I lige Maade

om execulionens Ophævelse og de mange Slags Rubriker af
Skatter udi eet quantum at sammenføie; i lige Maade

skulde det udi Dannemark og Norge ogsaa practiseres.
Om Aftenen badede jeg det 5te Gang paa Rosenborg.

19. Blev Stockflet beordret, at hvad som med Ammerong her
var tracteret, de Svenske at communicere, og for at giøre Com¬

municationen saa meget confidenter, blev den svenske Envoié her

Ordren udi originali forelæst, og af hannem med Taknemlighed

modtagen.
20. Blev efter lange debat og difficulteter imellem Vores og
Ammerong &c. accorden med Holland om de anholdte Skibe sluttet,
og giver de os for de afhændede Skibe 85,000 Rdlr.; saa skal de
derforuden og resliluere 7 Skibe in natura, saa og Pengene for

det Skib Sophie Amalia, som er solgt for 22,000 Rdlr. Derimod
blive de her anholdte. hollandske Skibe i lige Maade restitueret.
Saa blev og med Engelland og Holland aftalt, ved en sær

declaration, som vores ministri til den Engelske og Holland:(ske), og de

derimod til dennem extraderle, at udi Fremtiden ingen repressalier

skal gives Form efter 4 Maaneders Forløb efter tractatet mellem
Sverrig og Holland; saa og om nogle andre puncter, som under

den 13. Junij findes anført.
Gik ordre til Commendanten paa S. Thomas at hidskikke

acta om den Sag, som det Churbrand: Compagnie med vores der
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haver havt og tabt“*); saa og at suspendere executionen indtil videre,

hvorimod det brandenburg: Compagnie skal stille caution her eller
udi Hamborg de judicatum solvi (sie).

Om Aftenen badede jeg det 6te Gang.
22. Beordres Stockflet, at give de Svenske til kiende, at vores
accord om de udi Siælland (Zecland) opbragte Skibe var sluttet, mens

fratisicationen paa 6 Uger udsat, udi den Forhaabning at Sverrig
imidlertid og skulde komme med Holland til Slutning; og hvis det
ikke skeede, at vi vare genegen Sverrig til sin Satiskaction at hielpe,
og derudi traclaten, (sie) sidst sluttet, vores accord med holland

uanseet, oprigtigen at efterleve.
23. Blev Meyerkrone anbefalet, at give det samme de Franske

tilkiende, og derhos at insinuere, hvorledes vi ved fornæevnte accord

havde kuldkastet den sameuse Convention imellem En¬

gelland og Holland, i det de ere bleven nødt til, at lade vores
Undersaatter uforhindret til Frankrig negotiere. Saa
blev ham og tilskrevet, at approbere Croisy(s) sentimenl om mediatio¬

nen, at den ei burde at skee med esclat, og at det var at ønske,

om Sverrige kunde disponeres derover med os og Frankr: noget at
concertere.

99) Den St. Thomas var (egentlig allerede 1665) taget i Besiddelse af de
Danske, som et forladt Land; i den Anledning oprettedes (1I. Marts
1671) et Vestindisk Compagnic, der jævnligen omtales i Chri¬

stian V. Dagbøger, og hvori Kongen selv havde Actier. 1685, 21. Nov.,

blev et Handelsforbund indgaact imellem Danmark og Brandenborg
paa 30 Aar, i Følge hvilket et brandenborgsk Compagnie til¬

stedtes at indrette sig i Byen St. Thomas. Heraf opkom baade
Ulciligheder for de Danske, og Uenighed med de Fremmede. Chur¬
fyrsten af Brandenborg sendte endogsaa 1690 en Fregat til Øen

(G. Høst Efterr. om St Thomas, S. 34.) Det brandenborgske
Compagnie klagede over ubillig og ulovlig Behandling af den danske
Vicc.Commandant Joh. Lorentz, som havde negtet dem Appellation
til Kiøbenhavn, m. m.; og der udgik under 20. Jun. 1691 en Be¬

faling til ham fra Christian V at indsende alle Acter i Sagen,
og i Følge den Caution, Brandenborgerne havde stillet, at udlevere

dem de Vare, hvorpaa Lorentz havde lagt Beslag m. m. Gienpart
af Brevet blev samme Dag tilsendt Gesandten Haxthausen i Berlin.

(s. nedenfor den 31. August.)
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— Beordres Brandt at lade mynte 2000 Ducaler af vores
Mynt, til at beskienke den franske ambassadeur.
Blev resolveret at lade ved Raad Nansen Felt=Marsk:

Vielke give tilkiende, at den Svenske minister i Wien og Regens¬

burg sig ikke saaledes comporterer, som den Fortrolighed, som er

imellem os og Sverrig det udkræve.
24. Reiste Jeg til Frideriksborg, og kom

25. tilbage igien.
26. Blev der skrevet til Hansen at komme tilbage igien; saa

fremt Bielke ei expres skulde begiere, at han endnu noget skulde

blive udi Sverrige.
La Fouleresse skriver, at de Officerer, H: af Wirtenberg
vilde sende til Norge, for at afhente Folk til recruter, vare con¬
tremanderet af Dronningen i Engelland, med Formelding, at for

denn campagne ingen recruter behøves.
27. Gik ordre til Haæthusen at continuere sine officia til at

befordre en god Fortrolighed imellem Chur=Saxen og Brandenborg,

og særdeles en Concert om det Saxen=Lauenburgske Dont, og til
den Ende at offerere dennem vores assistent2, efter den Forklaring,
som Lente derom tilforne havde giort.

r

Blev La Fouleresse beordret at besvære sig hos Dronning

af Engelland over deres Convojers insolens paa vores Strømme
og Kyster udi Norge, og derover begiere Salisfaction, og at prote¬

slere imod deris Admiralilets=Domme imod vores Undersaatter, saa

som de ingen Jurisdiction over dem have, og at deslige Sager be¬
høver at blive foretagen og revideret udi Conseillet efter tractaten.

Blev Lente i Holland tilskreven om den nye Toldrulle, at
den var i mange Stykker formindsket, og udi Alt forrige Tractater

conform indrettet, saa at de Holl: havde at glæde sig „sielff= derover.

28. Gik Ordre til Regieringen i Glückstadt, at inquirere imod

de Glückstadske Lurendreiere.
Saa blev og Commandanten sammested Oberst Harbo an¬

befalet at anholde dennem, naar (de) paa Elven kommer, indtil videre.

Blev paa Bergen By, i Norge, Suplik, fremmed Rug udi
Tolden at formindske, resolveret, at det dennem paa nogle Maane¬
ders Tid kunde bevilges, og at derom en Besaling skulde projetteres.

Om Morgenen tidlig ezcercerede vi vores bombarderere,
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og kastede de 60 granater udi 20 Minuter; de længste faldt 3800
Alen, af de to 50pd. Mørser.
29. Blev Stockflet beordret at communicere de Svenske, at

vi paa 8 Maaneders Tid til de Engelske og Hollandske havde bevil¬

get, at Beg, Hamp og Master af vores Undersaatter ei skulde føres
til Frankrig. Mens hvad (de) Svenske angik, at de blev ved deres

tractaters Indhold med Engelland og holland. Blev hannem og
anbefalet at formidle det derhen, at der maatte, efter den stettinske

Fordrag, udnævnes Commissarier paa begge Sider, som kunde udi
Mindelighed convenere over Thott's og andre vores Undersaatters
particulier gravamina imod de Svenske. Det samme blev og den

herværende svenske Envoyé insinueret.
30. Fik Meiercrone ordre at være tilfreds, at Subsidierne her¬

efter ikke quartaliter=viis, mens maanedlig bliver betalt, efter Frank¬

rigs Begiering.

N

Gav vi ordre til Admiralitetet at relarere de hollandske

Skibe, efter Ammerongens Begiering. Mens tillige gik en geheime
ordre til Admiral Span, at trainere med des execution indtil videre,

for først at see, om Engelland og Holland skulde og ville appro¬
bere Accorten, giort med Ammerong og Molesworth.

Julii.

1. Reiste Jeg med Dronningen og Prinds Friderich til Cor¬

sør, og embarquerede oß mod Aftenen, og blev paa min Iagt om
Natten; Kom i Land anden Morgen Klokken 7 i Nyborg.

2. Til Odense.
3. Reiste Jeg over Assens med P: F: og Dronningen over

Melfart til Dronn: Lund.

4. Kom jeg til Rensborg om Aftenen.
6. Reiste jeg til Glückstadt; anden Dagen blev de Deputerede
fra Hamborg admitteret til at giøre Opvartning, og som de der¬

hos anholdte, at deres arreslerede Skib udi Bergen maatte relax¬

eres, saa og deres Commerce af Os favoriseres, blev dennem af
vores tilkiendegivet, at derover her, for Tidens Kortheds Skyld, ei
kunde handles; mens de kunde følge til Kiøbenhavn, (og) der videre
Beskeden forvente, som de deputerede ad referendum antog.

7. Gik ordre til regieringen, saa og til Commendanten og
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Vice-Admiral Paulsen, at anholde alle Skibe paa Elben, som føre
Vores Flagge; og de som der under giver sig an for Glückstæder
eller Altonauer ei at løslade, førend de have sig obligeret, ved Cau¬

tion eller Bodmerie, at ville continuere Farten sammesteds paa 10

Aar, og skal imod dem, som det refuserer at giøre, som imod Lu¬

rendreiere procederis.
Saasom H: af Gottorff og min Søster havde ladet mig
complimentere, saa sendte Jeg Camm: Junker Wind for at com¬

plimentere dem igien paa mine Vegne.
— Om Aftenen afgik et kiønt lidet Fyrværk.

8. Reiste Jeg til Rensborg igien; om Middagen var Jeg til
Giæst hos Rumohr paa Hanerau.
9. Fik vi Breve fra Stockfleth, at Kongen i Sverrig var af
lige Mening med os, at vi og Sverrig allene blev partes principa¬

les udi Mediationen; derhos blev og berettet, at Sverrig med
Hanover vilde indgaae en Garantietractat over Neutraliteten.

De Afskikkede fra Zelle og IIanover havde deres audience,
og congratulerede mig til Ankomst udi Holstein; og som den

Hannoverske sig imod Vores Ministris noget haver ladet formærke

om en Tilsammensættelse med hans Herre til Fredens retablering,
er hannem bleven insinueret, ligesom Ambassadeuren af Frankrig

forhen var skeet, at naar Hertugen nogen Minister til Kiøbenhavn
skikkede, og sig om sin Mening noget nærmere explicerede, vare vi

i lige Maade genegen, med hannem os derover at indlade, og til
Sagens Befordring Alt hvad af os udkræves kunde at contribuere.
Den anden Prinds af Hanover lod mig og complimen¬

tere ved Molike, og sig recommenderede til Jhukommelse; hvilket er
uden hans Hr. Faders Vidende. Den Hanoverske og Zellske bekom

deres recreditiver, og intet videre.
10. Lod jeg mig en stor Tand, som var løs, udtrække af min

Mund.

Blev Span beordret at lade uden bommen passere de
anholdte hollandske Skibe, uden videre Ophold. Derimod gav Am¬

merongen sin skriftlige Caulion for Betalingen af de udlovede Sa¬

tistaclions-penge.
Arbeidet ved Glückstad og Rensborg, samt Cavall:(erie) og
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Dragoner befandtes meget vel, saa og Infanteriet i holstenske Fæst¬
ninger og til Arbeid commenderte udi god stand.

11. Reiste Jeg fra Rensborg og til hladerslev.

12. Bekom Efterretning fra holland at de Hollenders esqua¬
dre, ved Dünkerken liggendes, havde anholdt vores Convojer og

Coffardi=Skibe, og 4 af dem til Seeland sendt, under pretezt at
de havde Comtrebande Vare inde. De andre havde de ladet deres cours

fortsætte, saa og imod Convojerne intet foretaget. Herpaa gik ordre

til Lente udi holland at anholde hos Staten, at samme 4 Skibe,
undtagen contrabande Varerne, strax maatte løs gives; saa og at

besværge sig over den hollandske Commandeur, at have fordristet sig
at anholde og visitere de Skibe, som sig under vores Convoi begi¬

ver; og om der var nogen af dennem, som havde pecceret imod
Neulralitetet og Vores mandaler, at det os allene competerer dem

derom behørig at straffe, som og skulde skee, naar de anholdte vare
relazeret. Denne Aften kom Jeg til Colding.

13. Gik en Ordre til Regieringen udi Glückstadt, at ei videre
expedere Passer til dem som trasiquerer til Søes; og reiste Jeg om

Morgenen fra Colding til Skanderborg; den 14. til Hobro; den

15. mynstrede Vi „Styrkis“ Reg: som nu Brokdorff bekom; og
Biges Dragoner, som var ikkun skiellig godt; Mandskabet vel nok.
15. Kom Dronningen paa Hiemreisen til mig udi Randers.

16. Om Middagen hos Grev Reventlau paa Clausholm; om

Aftenen til Skanderborg; den 17. mynstrede og exercerte Vi Oberst
Prins og Ob. Jürg. Rantzau Regimente; befandtes udi god Estat.

Den 18. kom vi til Colding igien.
19. Mynstrede og escercerede vi Oberst Suanwedels og
Ob: Bassums Regim: befandtes udi god Estat.

Fik vi Efterretning fra lrland, at vores med de Engelske

havde par assaut emporteret Athlone („Attalone“) og at G. M.
letuu en particulier og særdeles sig havde signaleret.
—

Gik ordre til Regieringen udi Glückstadt, at Cautionen for

de Skibe, som vil fare med vores Passer og Flagger, skulde heref¬
ter saaledes skee: for et Skib til 50 Læster 1000 Rdlr.; fra 50

til 80 Læster 2000 Rbdlr.; fra 80 til 120 Læster 3000 Rdlr.,
og fra 120 til 200 Læster 4000 Rdlr. Caution (skulde) bestaae derudi,
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at samme Skibe skal blive i Farten i 10 Aar, og losse og lade

udi vores Havne.

9

Blev alle Amtmænd, saa og Magistraten udi Kiøbstæderne

anbefalet, Ingen herefter frie Vogne eller Forspænd at give uden

vores egen ordre og tilladelse.
20. Bekom to Vreve fra H: af Wirtenberg; udi det første,

den 30. Jun., hvor han melder, at de vilde attaquere Attalona, og
det andet af 1. Jul: at de vigoureusement havde borttaget hele

Byen Attalona.
—

Om Aftenen kom Jeg til Odense.

—Bekom

vi Efterretning fra Sverrig, at Kongen havde ladet

afgaae ordre til sine udlandiske ministre, at declarere paa behørige

Steder, at omendskiønt Vi, saa vel som han, havde for godt befun¬

det at tractere separalim med Holland om satisfaction for vores

Undersaatters opbragte skibe, saa var dog Meningen ei, os derfor at
separere; mens tractaten, sidst giort paa begge Sider, at conti¬

nuere øg ubrødeligen at efterkomme.

21. Mynstrede vi og exercerede Ob: Otto Rantzaus og Ob:
Gami's Regimenter, og befandt dem udi god Estal; om Efter¬

middagen til Nyborg embarquerede os paa min nye Iagt, og seg¬

lede udi 2½ Times Tid over til Corsør.

22. kom vi til Ringsted, og bleve der om Natten.
23. Mynstrede og enercerede vi Ob: Joh. Rantzaus, Ob:
Nummesens, Ob: Rabes Regimenter; befandtes udi god Estat.
Om Aftenen logerte vi paa Skioldnæsholm („scholneshollem=)

hos Guldenlew.
24. Arriverte vi, Gud vere lovet, lykkelig om Morgenen tidlig

til Kiøbenhavn.
Bekom Efterretning og Confirmation, at Suerrig havde ga¬
franteret Hanover neutraliteten; blev af ambassadeuren af Frank¬
rig proponeret, at om vi kunde bringe Suerrig til at træde udi en
Concert med os om mediationen og Freden, og at formere en tiers

parti, at Frankrig dertil med Subsidierne og ellers vil concurrere.
25. Gik der Ordre til vores udlandiske ministrer, at tale om
de separate tractater mellem os, Suerrig og Holland, ligesom de

Svenske, og at continuere med dennem udi en god og fortrolig Cor¬

respondens.
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Befalede vi Regieringen udi Glückstadt at moderere Can¬

tionen i Henseende til de Skibe, som ingen fremmede eller hambor¬

ger Redere haver; saa og at anholde de Skibe, som hidindtil have
brugt vores passer og slagger, omendskiønt de nu skulde ville bruge

suenske passer og llagger; dog derom først at skrive til Regieringen
i Bremen eller i Stade, for at advare dennem. I lige Maade gik
ordre til dem udi Oldenborg, at anholde de Skibe, som føre vore

Passer og llagger paa Weseren, og dem constringere, Caution,

som forhen er meldt, at præstere.
Der gik og Ordre til Commandanten udi Glück(stad) og
Vice-Admiral Paulsen, at anholde de Grønlandsfarer, som ei sig

haver med vores passer forsynet.
27. Bekom Stokflet ordre, at give dem der tilkiende, at vores
Ministre udenlands havde bekommet lige Ordre som deres, for at
underholde al god fortrolighed og Correspondens mellem hverandre.

Saa skal han og paa ny Erindring giøre om et concert anlangende

mediationen; saa og at anholde de Lurendreiere, som hidindtil med
vore passer og slagger haver negøtieret, lat de) ei udi svenske pro¬

lection maatte tages.
28. Blev Meiercron Efterretning givet om det, som vi om me¬

dialionen til Stockflet i Gaar rescriberet (bavde); saa og at give

de Franske tilkiende, at vi og Suerrig, den paa begge Sider med

Holland separatim imodtagne Handling (underhandling) uagtet, fast var
resolveret, os ei at separere; mens til commerciens manutenent2

fremdeles for een Mand at staae.

29. Seglede Jeg til Croneborg, med et temmelig haardt Veir

for at komme udi Landet fra Iagten. Om Eftermiddagen drog Jeg
til Esrerum, og Natten var Jeg paa Frederiksborg.
30. Var jeg paa Jægersborg, og havde om Morgenen alt ud¬

seet en Plaine, („Plene*) hvor Jeg vilde lade campere nogle af
vores truper for at exercere dem paa nogle Dage.
31. Bekom vi Breve fra Hertugen af Wirtenberg, at den Ir¬

landiske Armée var slagen, og at vores truper havde sig derved
særdeles signaleret, saa og at Ob: „Mungard“ var udi bataillen

med nogle andre officerer bleven.
Fik vi og en Skrivelse fra Magistraten i hamborg, at de vilde
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sende herhid Deputerede, til consequens af det, som var dem decla¬

reret til Glückstad.
—

Blev af Ammerong tilkiendegivet, at de vilde løsgive de an¬

holdte Stibe; og at contrebande Vare skulde sælges, vores til
bedste; mens at vi straffer dem, som imod Befaling giør.

August.
1. Bekom Lente i holland ordre at declarere, at vi ei vilde

underlade at bestraffe lnteressenterne, som imod vores ordonnans

havde forseet sig i saa vidt med contrebande Vare. Saa og om
fratificationen af den sidste accord, at vi consenterede i de af Hol¬
land derhos begierede elucidationer, undtagen hvad angik eztensio¬

nen af de stipulerede 8 Maaneder, saa og den Begiering, at ikke

tilstede de fran(ske) „Comisfarere“ at komme i vores Havner; hvoraf
det første til en ny Commerce-tractat henhører, og det sidste mod

Neutraliteten skulde løbe. Saa og at drive paa Betalingen af de

udlovede Satissactions=Penge; item om Restitution af de Skibe, som

endnu ere iarrest, især det, som Soph: Amalia kaldes, og de penge,
som af Ladningen er udløst for. Herhos blev Lenle tilsendt vores
Besværings=puncter imod den hollændiske Commendeur Toll, til at

communicere dennem til pensionarius, og at søge derfor Bestrafning

og reparation.
Marquerede Jeg hos Civil=Reglementet, hvad til enhver

for dette Aar skal betales, af deputaterne, Gager og pensioner,
for saa vidt mueligt at egalere Udgifterne med Indtægten.

4. Blev Meierkron skreven, at det var os kiært at fornemme,

at Kongen i Frankrige var genegen til at explicere sig imod os,
om Fredens Conditioner og mediationen, og at vi ei skulde efter¬

lade videre udi Suerrig at poussere, paa det Kongen af Sverrige

maatte disponeres med os og Frankrig derover udi en Concert at
træde.

Fik L.ente i Holland ordre at insistere paa en general
Frigivelse af Farten paa Norge, som en suite og effect af den sidste
Accord, mellem os sluttet, saa og at urgere paa Betaling af Pen¬

gene for vores Undersaatter og h. vilde avancere (sic.)
Consenterede Jeg at Ob:(erst) T. Bülau maatte tage i For¬
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pagtning Fyrstinden af Nienburg Livgeding, til at forekomme des
ruin, som er at besørge (befrogte) ved hendes videre administralion.

5.

Var Jeg paa Iagt, og fangede en Hiort af 16 Ender udi

Harreskov i Fuur Sø; løb ½ Time.
7. Fik vi Breve fra Irland, at Galloway („Gallowij=) var ved

accord overgiven.
Beretter Harthausen, at Churf: af Brandenburg var gene¬

gen til at renouvellere forrige alliance med os, saa og at Keise¬
ren vilde sende en Minister til os, til samme Ende.
Excuserede Ammerong paa sine Principalers Vegne, at

fratisicationen endnu ei var kommen; med Forsikkring, at den med

det første skulde følge.
8. Blev Haxthusen svaret, at contestere lige Disposition paa

vores Side; mens at insinuere derhos, at vi vilde forvente, hvad
os derom skulde blive proponeret; og imidlertid at det var fornø¬

dent, at menagere Tiden og at terminere Sagen med dette Aars
Udgang, paa det vi kunde tage vores mesures derefter.
—

Blev os berettet, hvorledes Churfyrsten af Brandenborg ikke

videre skal bære vores Orden af Elefanten; derpaa er og godtfun¬

den, at derom skulde skrives til Harthusen, saa og her derom tales
med Fallissoau, og remonstrere: at det var et liden Tegn af Chur¬

Fyrst:(ens) Venskab og consideration imod os.
Blev Lente i Holland anbefalet at insistere paa ratificationen

af den sidste accord, saa og Betalingen, og om Skibet S. Anna,

hvis Ladning i Seeland (er) solgt.
Bekom Gyldenløve Ordre, at ei tilstede at priserne i Norge
blev solgt eller oplagt, saasom derover Engellænderne og Hollænderne

sig besværet.
10. Fik vi Efterretning fra Holland, at Commercien paa Norge
nu aldeles var frigiven; mens at negotianterne sig befrygtede for de

franske Capere, som sig opholde under vores Custer, og Frihed haver
deres priser udi vores Havne at opbringe. Herpaa blev af os
resolveret, at saadan Frihed, med Priserne at opbringe, sig ei

skulde erstrække paa de Skibe, som negolierede paa vores Riger,

Strømme og rivierer.
11. Var Jeg paa Iagt og fangede en Hiort af 16 Ender, har

løbet 3½ Time, udi Bagsver Sø.
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Blev det forrige om priserne den franske Ambassadeur, saa
og de andre ministre, til deres Efterretning ivsinueret; ligesaa skre¬
vet til Meiercron og Lente i Holland.

—

Fik Regieringen i Glückstadt ordre at antage den Hamborgske

Caution, anlangende de Skibe, som med vores passer og Flagger

hidindtil haver faret; dog at de cautionisler derved deres foro re¬
nuncierer.

12. Var jeg ud at seile med min Iagt; mens for Orlog=Skibene
vilde Vinden ei blæse nok; saa roede vi, og med fregat(len) den

den flyvende („flyende*) Abe, som gik temligen afsted.

—

Var vores ministre udi conferens over Moderationen af

fortilications=Skatten.
Gik ordre til Stockflet at notisicere de Svenske, at vi havde

„forbødet“ at opbringe priser i vores Havne, som paa vores Ri¬

ger og Strømme negolierede; og at vi ei tvivlede, at jo Kongen

af Suerrig skulde med os herudi være af eet senlimem, og det

samme udi hans Havne lade forbyde.
15. Bekom Ahlefelt ordre at besværge sig hos Kong Wilhelm,

at uagtet vi havde strax exequeret den med Holland, saa og Engel¬
land, her sidst sluttede accord, saa var den dog ei i nogen Maade
af Engelland og holland efterlevet; omendskiøndt terminen til Rati¬

ficationen allerede for 14 Dage siden var forløben. Blev hannem,

saa og L.a Folleresse og Harthusen om vores udgangne Forord¬
ning om Caperne og priserne Communication givet.
NB. d. 13: Aug. lod Jeg mig om Aftenen kopsætte.
Ordrene om det forhen meldte have vi selv befalet til Com¬

mendanier og Amtmænd udi Norge, og blev til Statholderen derom
Notice given; hvilken melhode fremdeles skal observeres.

16. Forrettede Jeg min devotion.
17. Blev efter Vores Befaling Ammerong tilkiendegivet, at saa¬

fremt ikke ralificationen øver den sidste accord med Holland, med
de udlovede Penge, med det første skulde indkomme: ei andet end ny
broullerie deraf var at forvente; og at det var selsom, og imod la

honne foi, at skutte noget og det siden ei at ratificere.
18. Jog vi en Hiort af 10 Ender, som løb 1½ Time i Har¬

reskov, og blev fangen i Fure Sø ved Frederichsdal.
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— Blev Amerong ertracl af Ordren, som vi med den sidste

Post til Norge om Caperne have ladet afgaae, communiceret, item

til Lente udi Holland sendt; til de Negolianternes Efterretning.
—

Gik ordre til Linker at give Magistraten i Hamborg til¬

kiende, at de kunde giøre med deres deputation til os som de det

godt fandt; mens at saafremt den blev ude, at vi det skulde ansee
som en Marque af deres onde Villie, og derefter vores Mesures

vide at tage.
19. Drog Jeg mod Aftenen ud til Jægersborg.
20. Besaae Jeg Situationen og Campementet(s) Sted mellem

Lyngby og Gladsaxe; og (var) om Middagen i Kiøbenhavn.
Ankom de Saxiske Ministri, som ere destineret til at adju¬

stere Ægte=pacterne imellem Princes Sopkie Hedewig og Chur¬

Prindsen af Saxen.
21. Giorde Jeg for mig selv en ballance af Indtægt og Udgift

for dette og næstkommende Aar, og befandt ikke stor Forskiel, naar
af Gielden ikkun betales hvert Aar 200,000 Rdlr.
—

Approberede vi Haxthusens conduite, at have par com¬

plaisance for Churfyrsten, og paa hans Begiering, saavelsom de

andre fremmede ministrer i Berlin, giort den Anordning hos sine
Laquexer, ei videre at bære Kaarde.
22. Blev os af den Churbrandenburg: Minister en assignation

fra Keiseren til Churfyrsten, udstillet paa vores Grevskaber, presen¬
teret, mens ei annammet; fordi vi ei havde difficulteret at stille
vores Conlingent udi natura, mens ikkun derimod, som billig be¬

gieret, at os satisfaction blev given sor vores prelension paa det
Rom: Rige. Den Churbrand: minister Falison giorde ei diffi¬

cultet, assignationen igien at tilbagesende. Der gik og ordre til
Haxthusen, saa og til vores ministre ved Engelske, Keiserlige Hof,

saa og i Holland, sig over denne uvenlige Medfart at besværge, og
at remonstrere, at det ei var den rette melhode om („um“ ↄ. for)

os i deres parti at engagere.
Blev paa den proposition, som nogle Hamborger til Re¬

giering(en) i Glückstadt havde giort, nemlig i Steden for caulion en
à to Rdlr. Lastgelt for de Skibe, som med vores passer farer, at

erlægge, resolveret, at lade det forb.ive ved cautionen, og Lade og
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Losning i vores Hafne, saasom derved bedst Commercierne i vores
Lande kan stadfæstes, og Hamborg aftrækkes.

23. Havde de Saxiske Committerede, som de kaldtes, den første

privat audience 100).
24. Jog vi en Hiort af 12 Ender, som løb 2 Timer; blev
anjaget i Harreskov og fanget paa det Tørre ved „Gaunlös

auere.“ (sie) °1).
Bekom og samme Dag Efterretning, at de Keiserlige under

Prinds Louis af Baden have slaget Tyrken.
25. Blev af os udi Conseilet confirmeret den ved Admirali¬

tetet projetterede Dom over 3 franske priser, og 2 deraf frie er¬

kiendte, mens den ene bonne prise at være, og Ambassadeuren

den (Dommen2) at restitueres.
Blev og over nærværende conjoncturer delibereret, og godt

funden derhen Consilia at dirigere, Commerce=Væsenet med Holland
at adjustere. 2. den sidst(e) uratificeret alliance =tractat med Engel¬
land og Holland at perfectionere. 3. At byde de Allierede („AI—

lierterne“) 4000 à 5000 Mand for vores Contingenter af de

forrige Aaringer; imod salisfaction for vores prelensioner ved det
Romerske Rige; eller 4, at stille vores løbende contingent, saa fremt

vores trupper i Irland derved kunde recruteres; og 5. at sætte sig
med Suerrig til at være mediatorer; 6. til den Ende at afskikke
Bar: J. Juul til Sverrig; dog først Kongen af Suerrigs dispo¬

sition ved Stockflet derved at lade sondere. — Blev og godt fun¬

den ved Meiercron at lade i Frankrige til Kiends give, at vi til
denne extraordinaire Afsending var resolveret, i den Forhaabning,
at blive secunderet derudi af Frankrige, ikke alleneste ved en lige
Afsending til Sverrig, mens og ved de dertil behørige Midler.

26. Blev projettet om Danebrogs Ordens Lov igiennemseet, og

100) I den tydske Dagbog findes: „Des Nachmittags, nach der Predigt,
hatten die 2 Chursächsische Abgesandte, als der Gehcimerath Hänniche
und der Geh. Rath Pr: beim Könige, obne cinige Ceremonien, Au¬

dienz. Sie waren durch Hrn. Ehrenschild in seinen Wagen geholt;
doch giengen fie zu der Königinn und Printz Friderich.¬

101)„24. waren Ibro Majtt. anf parkorce Jagd; die Königin war
im Schießwagen; und speiscten zu Friederichsdal, und komen des

Abends spät in Copenhagen.= sammest. „Gaunlés auere= er formo¬

dentlig en Skov, som endnu hedder Gandløse=Ore i Gandløse Sogn.
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af os approberet, og derhos gott befundet, at forandre det Tegn,

de bær paa Brystet, og Kapperne, som er broderet.

27.

Var Jeg ude og besaae Møllerne ved Aaen, som falder

igiennem Lyngby, og gaar igiennem Dyrhaven til Stranden ved
Papir=Möllen — hvorledes man bedst kan passere defiléerne naar
vi exercere trupperne.

28. Bekom Efterretning fra Holland at ratificalionen af den

sidste her sluttede accord var resolveret, saa og til Pengenes Er¬
læggelse hos „General=Ontfanger“ Anstalt giort.
Blev den første Conkerence med de Saxiske committerede

holden over Ægte=Contracten med Chur=Prindsen, og af Vores be¬
gieret til Chur=Princessindens Entretien 5000 Rdlr. mere, end min
Søster Churfyrstinden i det første haver havt.

28. Kom en Courier fra Keiseren med notification af den er¬

holdene Seier imod Türken1º2)
29. Blev resolveret ved et patent, saasom 1658 i Holland er

skeet, at lade forbyde, at ingen priser maa sælges i vore havner og
strømmer.
Gik ordre til Regieringen udi Glückstad og Oldenburg, at

lade siunge tedéum for Seieren mod Tyrken, saa og til Commen¬
danten i Glückstad og Oldenborg, at lade give 3 saluer med Styk¬

kerne til samme Ende.
Blev Lenle, saa og Harthusen og Ablefelt, instrueret paa
de 3 første puncter, som vi resolverle den 25. Aug.

30. NB. Fik Jeg Svar paa min sidste Skrivel(se) til Dronnn¬
gen af Suerrig, anlangende Mariagen imellem Prinsessen af Suer¬

rige og den unge Hertug af Gottorff, og synes det at være en sluttet

og afgiort Sag.
31. Blev refereret om den Strid mellem vores og det bran¬

denborgske Compagnie paa S. Thomas; er godt befunden, Sa¬

gen til Commission, og siden til Høieste Ret at henvise; og skal
imedens vores Compagnie stille Caution til de brandenborgske for det

(de) paa St. Thomas sequestrerede og siden confiskerede Varer,

saa og for Processens Bekostning.
102) Slaget ved Salakemen, den 19de August, hvor Prindsen af Baden,
som anførte den keiserlige Armee, seirede, og den tydske Storvizir

Kiuprili Mustapha faldt.

2
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— Blev Elucidation(s) punclerne refereret, som Hollænderne
ved den giorte Convention over Farten paa Frankrig begierer at
adjusteres, og godt funden først at afgiøre Sagen om de opbragte

Skibe, og da om det andet venligt at convenere med Ammerongen.
Bekom 3 Breve fra Hertugen af Wirtenberg, en udi Julii

Maaned, en af den 3. August og en 9. August, om „Atellona,“

og Balaillen, som de havde vundet.

September.
1. Besaae Jeg situationen af Frid: Dal. (Frederiksdal.)

—

Havde vores med Ammerong Conferens, og blev eens at

udvexle Ratificationen om de opbragte Skibe, og de andre Poster

saaledes at adjuslere, at derom en Neben=reces giortes, og Con¬

ventionen som den er ralisiceredes.
3. Gav Jeg begge G: Lieut: Schak og Ples Parol paa tre

Dages Tid, at bruges til en Begyndelse af vores Excercis-Campagne.
Blev ovenbemeldte ratification om bemeldte opbragte Skibe

udvexlet, saa og de Vexler paa de 85000 Rdlr. satisfaction af
Ammerong eslraderet, og tillige en projet (om) de Elucidations¬

Puncter, som Holland endnu begierer, forfattet og af os approberet.
—

Blev paa anden Gang Conkerens med Chur=Saxiske (Com¬

mitterede) holden om Ægtepagterne, og de forrige difficulteter om

Princes(sens) entrelien, Livgedings=quantum, deres Betienters An¬
nammelse og renunciationen. De Saxer proponerede at udsætte

disse Poster til en Neben=reces, saasom de derover ei vare instruerede.

4. Marcherede alt Insanteriet og Cavalleriet udi Leiren mellem
Lyngby og Gladsaxe, („Glaxsax“) Næst ved Jægersborg.

Bekom Jeg Breve fra min Søster Churfyrstinden af Saxen,
at Churfyrsten var dødelig syg til Tübingen, og hendes Søn, Pr:

Frid. August til Nürrnberg.
5. Marcherede Artilleriet ud til samme Leir.

—

Gich ordre til Urbich i Wien, at takke den spanske Am¬

bassadeur for sin offerte til at befordre den længe siden med Kei¬

seren projetterede alliance, og at recommandere hannem Værkets
videre Befordring; i Særdeleshed at til den Ende en minister af
Keiseren til os maatte afskikkes, og hvad man var intentioneret at

giøre, hasteligen førend dette Aar gik til Ende (maatte) sluttes og
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afgiøres. I lige Maade fik han ordre at sondere Amhassadeuren

om at renouvellere tillige correspondentzen mellem os og Spanien.

Blev Lente udi Holland saa og Ahleseldt Efterretning given

—

om den giorte Udvexling af forbenævnte ratification, og derhos an¬

befalet, paa den instance, som England og Hollænderne paa ny

(have) giort, at forbyde vores Havne til alle Capere („Capper“),
at demonstrere, hvorledes det ei saa brusquement kunde skee, saa¬

som vi engang havde declarerel, at vøres Havne skulde være frie
for enhver; mens at vi vare genegne os derover med alle partier

for tilkommende Aar at fornemme og forene.
Blev af os resolveret at udsætte de posler til en Neben¬
reces, hvorover de Saxiske Committerede ei er instrueret, og at

slutte Ægtepacterne efter deres Begiering med det første.
6. Efter Prædiken begav Jeg mig ud til Jægersborg, for at

være i Nærværelse hos vores Exercice-Campagne.
7.

Var revnen af Truperne, udi Dronnings og Princernes

Nærværelse, og bleve de saluleret med Canoner og salver trende

Gange.
Beretter Ahlefeldt, at Kong Vilhelm havde ladet afgaae ordre

til England at efterleve Conventionen, som her med Engelland og
Holland om Farten sidste blev giort.
Gik ordre til Stockflet at give de Svenske tilkiende, at

vi vare genegne til at concertere med Sverrig, hvorledes Farten
imod de Ostender Capere bedst kunde mainleneres, og salissaclion

af dennem for de allerede tagne Skibe erlanges.
Blev os refereret, at Hertugen af Gottorff gierne saae, at

det Landgericht maatte, i Stedet for Kiel, udi Slesvig holdes,
for selv derudi denne Gang at presidere, som vi og sumtykte.
Bekom ogsaa et Brev fra Hertugen af Wirtenberg, af dalo

den 17. August, for Limmerik, formenendes det at ville altaquere.
8. Havde vi stillet truperne i to Linier; marcherte („marserte*)

saa au front med den høire hele Flügel og begge Linier; saa lnfan¬

teriet paa samme Maade, saa og den venstre Flugel au front og

stillede os igien for „Leiret.“
Gik ordre til Ahlefelt at declarere til Kongen af Engel¬

land, at vi iligemaade allerede havde ladet exequere fornevnte con¬
vention, uanseet den samme endnu ei var ratificeret.
8*

118 K. Christian den Femtes Dagbøger 1691.

9. Marcherte truperne links af med begge Linier, saa det strax
kan komme i bataille=Ordning, og sætte „weien“ (2) igien for

Leiren.

10. Var Jeg paa Iagt, og fangede en Hjort af 14 Ender;
løb 1½ Time, blev fanget udi „ganhlosauere, i en liden Dam.
11. Træffede med 2 Linier imod 2 Linier, baade med Artillerie,

Infanterie og Cavallerie tillige, med 3 Salver paa begge Sider,

og det saaledes 3 Gange.
Beretter Haxthusen, at Churfyrsten af Brandenburg var be¬

gierendes at renouvellere alliancen med os, mens at derover i Ber¬
lin („Berling*) maatte tracteres.

Beretter Stockflet, at Oxenstierne hannem havde tilkiendegi¬
vet, at det var bedst, at med den af os forehavende extraordinaire

Beskikning endnu noget indeholdtes, for „Allierternes“ Skyld, som
lettelig skulde tage Jalousie deraf, og difficultere herefter mediationen.

12. Encercerte vi Fyrværkerne at kaste med Mortererne og Hau¬
bitzer („Hovitzer“) til en liden redeute, kaste(de) heel vel med Gra¬

naterne i samme redoute, saa excercerte sig ogsaa 6 Granader¬
Comp: som kaste heel vel af Haanden.

—

Gik ordre til Hanthusen, at declarere til de brandenborgske

Ministri, at vi i lige Maade var til renouvellering af det forrige

tractal eller Alliance og des extension genegen; mens at det bedst
her kunde skee, hvor Engelland og Holland allerede havde begyndt

deres tractat til samme Ende.
13. Efter Formiddags=Prædiken havde de Chursaxiske Commit¬

lerede deres Afskeds=audience hos os paa Jægersborg, og svarede

vi samme Dag Churfyrstinden paa 3 af hendes Breve.
Om Eftermiddagen var Liv-Garden til Fods udi deres pa¬

frade med nye Klæder, og vel munderet; giorde ogsaa deres manie¬

ment heel adroit.
14. Marcherte truperne udi een Corps, dog udi 3 „Columner,“

som den høire Flügel Cavallerie begge „Linier“ udi een =Ling“ en
efter anden marcherende en suadron lige ved balaillonen; Batail¬
lonerne gior(de) den mellemst(e) Columne, og Cavalleriet paa
venstre Flügel gior(de) det samme, som den høire, og „marserer

(marcherede) paa den venstre Side af bataillonnen; det gior(de) det
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3. Columne, og marcherede saaledes over det liden Moras ved Lyngby,

og saa igien i „Leieret 1º3).“

—

Gik ordre til Stokflet at approbere de Suenskes Senti¬

ment om den af os forehavende extraordinaire Skikning, for ei at
lade formærke nogen defiance imod Sverrig, fordi den ei blev modtagen.
Havde vores Ministri med Ammerong og Goes over Com¬

merce-tractalet den første Conference.
15. Deelte vi Truperne udi 2 Træfning(er) imod hverandre, og

hver udi 2 Linier, og marcherede med den ene Deel over 3 pas¬
sager, 2 Møller og en Løbebro. Den anden Deel marcherte („mar¬

serte*) over Friderichsdal og satte dem ved Virum, hvor de andre

rencontrerede, dem og træffede engang udi bataille rangée huer 2
Linier, siden marcherede den ene den andens Vei til „Leiret“

igien, som de vare komne fra.

—

Blev Meyerkron anbefalet at insistere derpaa, at Commerce¬

Tractatet med Frankrig ber afgiordes, hvor den var begyndt, og blev

derhos annecteret, at saa længe Frankrig ei havde en Minister i

Suerrig, vores extraordinaire Skikkelse, did destineret, apparentlig

af ingen stor eflect skulde være.

15. Blev Uddelingen af de hollandske satisfaclions=Penge til
Kiøbmændene giort, efter vores ministres Forslag, som vi havde

allernaadigst approberel.

—

Gik ordre til Regieringen udi Oldenburg at suspendere

103) Denne ordret aftrykte, knap forstaaelige Beskrivelse over Dagens Ma¬

noeuvre, bliver især utydelig ved Ordet =Ling,“ som dog formodent¬

lig kun er en Feilskrift for:=Linien (skiøndt det rigtige= Linier= gaaer
umiddelbar forud.) Efter den Oplysning, en militair Videnskabs¬

mand har havt den Godhed at meddele mig, maa Kongens Beskri¬
velse forklares saaledes: Tropperne marscherede i eet Corps, eller
udførte, hvad man nu kalder et Linie=Manoeuvre; og det op¬

marscherede Corps har staaet i to „Linier,= eller som det nu hedder

Træsninger, med Infanteriet i Midten, og Cavalleriet, ligeledes i
to Træfninger, Halvdelen paa høire, og den anden Halvdeel paa
venstre Fløi af Infanteriets „Linier.. Ved Afmarschen formeredes

af begge Infanteriets Træfninger een Colonne i Centrum med

Bataillons=Front („den mellemste Columne=) medens Cavalleriet paa
høire Fløi dannede med begge sine Træfninger den 1ste Colonne,

med Eskadronsfront; og Cavalleriet paa venstre Fløi en lignende
Colonne, hvilken var den tredie.
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ezeculionen mod de Skibe, som med vores Flagger og passer paa
Weseren ankommer, indtil videre, og det af Aarsagen, for ei at pre¬

judicere vores Told=Rettighed til Elsflet ved denne inquisition.
16. Lod vi Cavalleriet fouragere, og blev kast af Mortererne

og „Hovitzerne,“ hvoriblandt nogle skarpe Granater paa samme

Maade som forrige Gang efter den liden redoute. Lod vi og en
liden mine, giort under en Høi (springe), hvilken ei giorde sin rette

effect som den burde. Var vi om Middagen hos G. L. Pless til

Giæst.
Havde vores Ministre atter Conferents med Ammerong og

Goes, udi Fallisaus Nærværelse.
17. Marcherte vi udi 6 Columner, som „trupperne“ stode

udi 2 Linier en bataille, først den høire Fløi „suadronviis“ med
den forreste („forderste“) Linie, og den anden jævnsides med dem,
som og Infanteriet med begge Linier columneviis; ligesaa den venstre
„Flügel“ Columneviis med Infanteriet, og marcherte saa i 6
Columner.

Lod vi og lægge nogle granater af Pap, fyldte med Svær¬

mere, og lod nogle af Cavallerie(l) marchere derover, til Forsøg
om Hestene vilde blive skye; mens de holdte vel deres Prøve.
18. Giorde vi atter en Trækning med hverandre, 2 Linier imod
de andre 2 deres Linier, og træffede hver Linie 3 Gange med hver¬

andre, baade med Artilleriel, Infanteriet og Cavalleriet.

Om Middagen tracterede vi os og alle Officererne udi Teltet,

til Beslut af denne Exercits-Campagne.
Havde vores den 3. Conkerence med Ammerong og Goes;
mens kunde ei med dennem overeens komme, anlangende defensions¬

Skibene, judicaturen, Lagie paa Species, og deslige flere puncler.

Arriverede de Hamborgske depulerede til Kiøbenhavn; og
om Morgenen reiste de Chur=Saxiske bort, efterat hver havde faaet

sit present, nemlig 500 Ducaler.

19. Skiltes „truperne,“ enhver til sit Sted, og kom Jeg til
Kiøbenhavn igien, med Dronning(en), Princerne og Princessinden,
llaætkusen fik ordre at insistere derpaa, at tractaterne

om alliancen her afgiordes („afgiørtiß“), og derhos at declarere,
at vi for det øvrige vare genegen med Churfyrsten os at sætte over
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Alt, som kunde til begges convenience tienligt eragtes; især om

det Saxen=Lauenburgske og Ostkrisiske Væsen ic.

Blev Ablefeldt anbefalet at komme tilbage, og hannem til

—

den Ende en avocations=Skrivelse til Kong Wilhelm tilsendt.

21. Blev hamborgske Deputerede permilteret om Aftenen til
deres Opvartning og Audient2.

Blev af os udi Conseil resolveret, at det Skib som udi

—

Narva af en Engelske er giort til en Svenske, uanseet der er stor

apparence at det er en Lurendreier, skal dog fri passere, og det
paa hans producerte Svenske passer og Søbreve, som ere efter Pag¬

terne indrettet. Derimod gik ordre til Stokflet, at -„besværge“ sig
hos Kongen i S.(verrige) over denne Lurendreieri, og at begiere, at

inquisition om Sagens Beskaffenhed maatte anstilles udi Narva, og
Contravenleurerne tilbørligen straffes.

—

Blev og resolveret, at vi ei vilde eller kunde tilstaae, at

de Hamborgske Skibe, som med vores permission og Passer paa
Grønland haver faret, eller som med vores troe Undersaatter inte¬

resserer, og derpaa vores passer haver erlanget, af de brandenborske

Caper(e) skulde opbringes, og at denne vores resolulion her den
brandenb: minister, og ved Haæthusen hos samme Hof skulde til¬

kiende gives.
Blev og Vice Admiral Paulsen ordre given at lade 2

—

af Iagterne til Glückstad equipere og lade, saaledes som de 2 der¬

liggende Fregatter og skulde udredes, for at lade see, at det er vores
Alvor at maintenere Respecten af vores Passer og Flager.
Blev og for godt funden, at vores Undersaatter maa tage
af den Engelske og hollandske Minister Skrivelser til Commandeu¬

rerne og Commissarerne efter den projet, som derom skal opret¬

tes, paa det intet deraf os skulde kunne komme udi Fremtiden til

prejudice.
22. Gik ordre til Meierkron i Frankr: at give tilkiende, at

det var os kiært, at Frankrig nu havde resolveret, at skikke en
ininister til Sverrig, og at Bethune udi Polen bedst dertil kunde

bruges.

Fik Meincke Befaling at imodtage den af den hannoverske
minister Grot foreslagne preliminar Conference om de Delmen¬

borstiske og Harbstiske Limit= og Iagt=Tvistigheder,
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— Beretter C. Guldenlew, Oh: Bielke og Ob: Trompe den
action, Duc de Luxenburg haver giort, og havte Victorie imod de

Allierede med en stærk cavalcade i deres arriére-garde.

Kom og tvende Breve af Hertugen af Wirtenberg af 23.

og 28. Aug: og beretter, at de vil attaquere Limmerik og Ob:

Donep var ihielskudt; begierer og regiment for sin Broder, H. af
Wirlenb: hvilke(t) Jeg hannem ogsaa haver permitteret(promitteret.)
23 og 24. Var Jeg paa Frideriksborg, og lod mine Foler brænde

med deres Mærker.
25. Kom Jeg hiem igien; kom Efterretning om Churfyrsten

af Saxen Død.
Blev og forelæst projeclet af en Skrivelse, som den En¬
gelske og hollandske Minister vores Undersaatter, som paa Frankr:

segler, skulde medgive; er af (os) og saaledes approberet.

*

Blev og de hamborgske depulerede ved en Secreterer insi¬

nuerel, at de ei kunde admitteres til Conferens, førend posten udi
Allena Kudsk, med de Penge, som hannem udi hamborg fra¬

tagen (ere), er paa fri Fod sat, og reparalion skeet om denne ny
Allenlat imod vores respect og Høihed.

Om Aftenen efter Maaltid blev Ob. L. „Suertzel“ og

„Junffer borstelin“ (sic) troloved.
26. Bekom nolitication af Churfyrstinden, Min Søster til Dres¬
den, om Churfyrsten af Saxens dødelig Afgang til Tübingen, som

var den 12. 7bris¬

Svarede vi paa samme Skrivelse, og approberle Churfyrst¬
indens Forslag at legitimere vores Geheimeraad Rumohr til vores

Minister hos den unge Churfyrst, som og skulde skee, saasnart hans
notification om Regieringens Antrædelse indkommer.

Svarede vi og den unge Hertug af Beck, Friderich Ludewig
af Holsten, som er G: Lieut: hos Brandenburg, at vi vilde con¬
ferere hannem Ordenen af Elefanten ved den første Solennitels¬

Act, som vi var sindet i kort Tid derover at holde, efter de om

Ordenen forfattede Statuter 104).
104) Hertug Frederik Ludvig af Slesv. Holsten=Sønderborg Beck (f.
1654 død 1728), i Churfyrsten af Brandenborgs Tieneste og Gou¬
verneur i Preussen, blev, tilligemed 4 tydske Fyrster, Ridder af Ele¬

fanten den 5te Jul. 1694.
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29. Om Natten tilforn døde Ammerong, som var envopé, og
havde været her tilforn Ambassadeur; var og Ridder af Elefan¬

len 105).
Gik ordre til Meyercron, at give Croissy tilkiende, hvorle¬

des vi allerede vare betænkt paa at bringe den unge Churfyrste af
Saxen til at declarere sig med for Neutralitelen og Freden; mens

at det var nødvendig at Kongen af Frankrig sig saa vel om Con¬

ditionerne, saa(som) hvad han Churfyrsten derimod i subsidier
og ellers var intentioneret at bevillige og præstere, noget nærmere

at erklære: som i Særdeleshed os i Tiden at lade vide, om han var

sindet med Churfyrstens declaration at blive neutral, ei videre imod
Riget noget at foretage, eller nogen invasion derudi at giøre; saa¬

som det var at befrygte at Churfyrsten, forinden denne stipulation,
skulde ville giøre difkicultet sig med os og Frankrige at sætte, og

Riget at abandonnere.
Herom blev Rumohr tilskreven, at han ved Leilighed kunde

sondere dispositionen af det Chur Saxiske Hof om Neulralitelen;

dog ei nogen proposition derom at giøre, førend han var forsikkret
at man havde inclination dertil.

—

Blev om de Brandenborgske Caper eller Fregatter, som

endnu continuerer, ei alleneste de Hamborger, som med vores passer
farer, mens endog vores tro Undersaatters Skibe bort at tage, den

forrige ordre til Hazlhusen derhen extenderet, at saafremt det icke
med det første blev redresseret, om (øic) ei kunde efterlades, Ge¬

valt med Gevalt at repussere.
Kom vores Convoier Falken og Lossen hiem igien fra

Frankrig med hoshavende Skibe.

105) Han kom først som Ambassadeur fra General=Staterne til Frederik
III. 1665, og havde høitidelig Audients hos Kongen paa Rosenborg
den 5. (15.) Mai. (Bircherods Dagb. S. 100.) Den 25. Mai
1671 blev han af Christian V. ophøiet i den danske Friherrestand.

(S. Kongens Bemærkning herom d. 22. Aug. 1690.) Han ankom
sidste Gang til Danmark, som Envoyé estraordinaire, den 4. Jun.

1690. (s. N. Hist. Tidsskr. I. S. 516.) Efter det noksom bekiendte
Berlienske Skrift: „Der Elephanten=Orden, u. seine Ritter= ic. S.

78, skulde Ammerongen først have faaet denne Orden efter sin Død,
nemlig den 9de Jul. 1692; og han lader ham leve ikke mindre
end paa 12te Aar efterat han døde, eller til den 1ite Febr. 1703,
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October.
1. Giorde vi med Ober Rentmester Brant en general projet til
Reglementerne for tilkommende Aar, og hvorledes Commissariatet

herefter skulde indrettes og administreris; saa og at vi var sindet,
hver Maaned „sielff“ udi et exlraordinair Conseil, som Jeg efter
Sagernes Beskaffenhed vil lade sammenkalde, og (at) eftersee Estaten
af vores Financer, og Udgifterne af hver Maaned da at ordinere.

Talte Jeg til Prinds Friderich, at Jeg vidste at han havde

Lyst til engang at giøre en Reise udenlands, saa havde Jeg ladet

kalde Hans Henrik von Ahlefelt tilbage igien for at være hos

ham som Ober=Cæmmerer, og at give Agt paa hans Dont, og
gaae ham til Haande i forekommende Sager; forbød ham ei at lade

sig mærke om sin Reise, for den fik at skee incognito, naar Tiden

og Leiligheden det vilde tillade.

n

Gik Ordre til Stockflet, at komme tilbage, og at give Se¬

cretair Grüner Commission til Correspondentzens Underholdning, ind¬

til hans successors Ankomst.
—

Blev os af Ob: Secretair Jessen refereret at de hamborgske

depulerede havde givet ham tilkiende, at deres By var resolveret at
engagere sig med os, og give, for vores protection til deres Com¬

merciers Fremtarv, os en aarlig recognition; dog at den homagial
Sag blev udsat, hvorpaa vi beordrede Grev Reventlau at tale med
dem videre derom, og at vi var nok inclineret til saadan engagement.

2. Om Eftermiddagen var vores ministri med Resident Goes

udi conference om Commercie-tractatet, til at giøre et projet og
det til holland at forsende til videre approbation eller Forandring.
3. Blev Raad Urbich udi Wien anbefalet at dirigere det un¬

derhaanden derhen, at Rigs=Vice=Cantslere Søn fremfor andre til
os maatte afskikkes, saa og at tale med den spanske ambassadeur

om de ostindiske Capere, og om deres insolentier mod vores Un¬

dersaatter.
4. Kom Lindormen igien fra sin Krydsning imellem Chri¬

sliansand og Harboøre.
5. Holdt vi Conseil over det hamborger Dont, og blev resolveret,

med samme By udi en prolections-tractat (at entrere), imod en aarlig
recognition, ungefær til 50,000 Rdlr., varende Krigstid, og 30,000
udi Fredstid: dog med reservalion af vores Rettighed paa Byen
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efter den Pinnenberøske Reces, som os ogsaa blev forelæst, saa vel

som Hyldingens Formular.
6. Fick Haxtkusen atter Befaling at declarere Churfyrsten af
Brandenburg, at saafremt de to i Embeden opbragte hamborgske

Grønlands=Farere, som med vores passer ere bleven forsynet, ei strax
relacheredes, vare vi foraarsaget i lige Maade de brandenb: Skibe

og effecter at lade anholde, og at dertil allerede eventuel ordre

paa behørige Steder var stillet.
7.Blev udi vores Cabinet efterseet reglementet af nærværende
Aar 1º6), om (o: for, T. um) derefter det tilkommende Aars Reglement

at indrette, saa og (naar) samme (var) fast stillet, at giøre Forandring hos

Commissariatel og Ober Rentemesteren derfra at dechargere, paa det
han paa Kammeret des flittigere kan være, og Finantserne iagttage
kunde. Til deputerte ved Commissariat blev af Ober Rentinester

foreslagen: v. Felden og Rosencrenlz, og at i hans Sted udi Norge
Land=Commissar: Hofkmann igien kunde bestilles. Blev og fore¬
slagen, i Steden for en Zal=Mester at bestille en Casserer; saa og
Ob: Rentm: tillægges 2 Bogholdere, paa det Udgiften og Indtæg¬
ten desto bedre udi Rigtighed kunde bringes og holdes.

9. Blev pure resolveret, at lade til vores passers og Respects

maintenentze anholde alle Chur Brandenb: saa og Emdiske Skibe
og Effecter indtil videre, saasom Churfyrsten ei vil relanere de i

Emden opbragte Skibe, førend han haver erlanget Satisfaction paa

sine Pretentioner imod Hamborg.
Blev os omstændelig resereret, hvorudi det her opsatte projet
af en ny Commerce-Tractal, og Hollænderne med deres sidste Contre¬

projet, discreperer, udi 14 Puncter bestaaende; og blev godt fun¬

106) Der findes (med Jessens Haand) et Protocoll=Udkast paa Tydsk,

over Hovedmomenterne af de i ovenfor omhandlede Conseil=Møde
forhandlede Finants=Sager (i 16 Poster) hvoraf sees, at Kongen i sin
Dagbog dog kun har noteret enkelte Hovedpunkter. Bl. a. har han

forbigaaet den tagne Beslutning: om at udskrive for A. 1692 en
Qvæg= og Kopskat, som i det mindste „die Fürstenthümer und Graf¬

schaften mit einberechnet,= maatte indbringe 300,000 Rdlr. Man

maatte vel indrette Skatten i Overcensstemmelse med den forrige
Forordn. om Kopskat; men saaledes, at „die dabei vorgekom¬

mene Beschwerde und Ungleichheit remediret;= og Kongen
tog erholdt det for disse Skatter beregnede Beløb uformindsket,
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den, samme vores projet Residenten at lade tilstille, saa og ved
Lente i Holland at lade overgive, om Staternes resolution derpaa
at fornemme. De største difficulteler angaaer Judicaturen, Visita¬
tionen, lagie af species, Tazen af Varene, som ei ere udi Told¬
Rollen specificerede, defensions=Skibe, Renouvellation af det speperske

Tractal, hvorpaa Holland insisterer, om endskiøndt denne

Tractat paa nærværende Tid ei er applicabel.
10. Blev Lenke om alt dette udførlig instrueret.
—

Gik ordre til Ob: Rente M:, saa og Günter udi Sun¬

det, og Vice=Admiral Paulsen, at lade anholde de brandenb: og

Emdiske Skibe og Effecter, som før er sagt.
Kom C. Güldenlew hiem igien fra franske Campagne hos

Luxenburg.
13. Blev resolveret at equipere tvende Fregatter til at slutte

Havnene ved Königsberg, indtil Churfyrsten af Brandenborg os haver
givet salisfaction for de af hans Caxere udi Embden opbragte
Hamborger Skibe, Grønlandsfarere, og andre vores Undersaatters

Skibe.

Gik Ordre til Haxthusen at give Churfyrsten tilkiende, at

vi ei var sindet os med hannem over vores Rettighed, Søpasser til
Hamborgere at udgive, og hvad for requisita ved Passernes expe¬

dition udkrævedes, at indlade; mens at dette til Traclalerne med
de SøMagter henhørte: saa skulde og Haxthusen ei videre om de

opbragte Skibe tale, mens Sagen paa de extremileter, hvorhen det

syntes at det pretenderte Chur Brand: Admiralitet det søgte at

dirigere, at lade ankomme.
Der blev Rumohr communiceret, hvorledes efter Baron
Giödens Beretning det Lüneborgske Huus skal søge at forhindre det
Ægteskab mellem vores Datter og Chur=Saxen, for at vigilere der¬
ved, i hvor vel ei synderligt: kan være at denne rapport nogen fun¬

damenl kunde have.
Blev af os godtfunden, at beskienke Borgemester Schafkusen

i Hamborg med 500 Rdlr. i Ducater til den med samme By fore¬

havende protections tractats Befordring.
15. Havde vi atter i vores Cabinet conferens over Reglemen¬

tet, og communicerte Ob: Rentm: Brant os, efter hvilket Opsat
Sø=Estaten dette Aar haver bekommet saa nær henved 500,000 Rdlr.
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efter den dem tillagte repartition, som vi godt fandt at lade efter¬

see af „Sø=Deputerterne.“
Fik vi Efterretning fra Holland, at Limmerik i Irland havde
capituleret, og Hertugen af Wirtenberg meget til des reduclion

contribueret.

16. Blev os af Sverrig communiceret, hvad Kongen for vores
Undersaatter, saavel som sine egne, til Kongen af Spanien og Gou¬

verneuren udi Brüssel imod de Ostindiske Capere havde skrevet; og
befandt vi for godt, paa samme Maade til begge at skrive, og deraf

reciproquement til Suerrig communication at lade give.
17. Blev disse Breve erpederet og derhos vores Commissarie

udi Brüssel, saa og vores ministri og Betiente udi Holland, En¬
gelland og paa det Keiserlige Hof tilskrevet, der at declarere, at

saafremt os og Suerrig salisfaction imod de spanske Capere længer
skulde negtes, vi vare nødt til at tage andre messures til Commer¬
ciernes manulenenlz og ommeldte satisfactions Erholdelse.
19. Blev atter resolveret, at en af Fregatterne, Hummeren

eller Dragon, som ligger ved Glückstadt, skal strax equiperes for at
passe paa brandenborgske Skibe og deres insolentzier at repussere

og forhindre. Til den Ende blev en Lieutenant herfra sendt med
ordre til Vice=Adm. Paulseu.
—

Saa blev og godt befunden at informere den Suenske en¬

voxé om det Dont, saasom en casus foederis, om deraf Vidtløf¬

tighed sig skulde reise.
20. Gik ordre til Haxthusen, at vi aldrig skulde eller vilde

consenlere, at af de(n) pretenderte Churbrandenburg: Admiralitet
til Embden vores Undersaatters Skibe skulde visitere(s), og over

deres qualitet dømmes; mens at vi vare sindet saadant affront paa

høieste Maade at revangere. Det samme blev her den Churbrand:

Envoié insinueret.
21. Gik ordre til Regiering(en) udi Oldenb: at devalvere

alle fremmede Mynt og Penge paa den Fod, som de Naboer havde
giort; mens at lade vores egen Land(s) Mynt in statu quo indtil¬

videre.
22. Var vi paa Fiskeri paa Christiansholm ved Dyrehaven.
23. Fik vi Efterretning, at vores Iagter havde opbragt til Glück¬

stadt en Emdisk Convoi med 3 à 4 andre, saa og 3 Brandenborger
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eller Embder udi Sundet at være anholdt. Blev en ordre ex¬

pederet til Günter i Sundet, at omendskiønt Engelske, Hollandske
eller andre Effecter kunde være i de Churbrand: eller Embdiske Skibe,

han dog dennem skulde anholde, mens over de, som vare ganske be¬

fragtet af andre Nalioner, da at indhente nærmere ordre.
24. Blev Haxthusen beordret at give de brandenborgske, saa og

de allierede Ministre til Kiende, at saafremt de allierte sig skulde
ville meslere udi querelle imellem os og Churfyrsten om de udi

Embden opbragte Skibe, vi paa vores Side i lige Maade skulde være
nødt til at soge Venner, og at det os ei paa assistance skulde
manguere.
Ellers blev den brandenb: „Fallison“ her insinueret, at

naar først reslitutionen var skeet af de opbragte Skibe, vi da vilde

concurrere til at forskaffe Churfyrsten Satisfaction fra Byen Ham¬

borg paa sin pretension; dog at vi ei kunde intervenere i Sagen

publice for ei at prejudicere vores Rettighed over samme By.
—

Blev os af Grev Reventlow berettet, at de hamborgske

depulerede hannem havde tilkiendegivet at deres By sig ei videre til

noget kunde engagere, end til det, som den pinnenbergske reces

formeldte; hvorpaa dem skal svares, at saafremt Byen ved saadan
resolution skulde forblive, vi da og saadanne mesures skulde tage,

som vare convenable imod Folk, af hvilke man intet godt, mens
alt Ondt sig have at formode.
26. Beretter Haæthusen, at Churfyrsten af Brandenburg var

sindet at relaxere de anholdte Skibe i Embden, hvorpaa af os blev
resolverel at revocere de udgangne ordres at arrestere alle Chur¬

brandenb: Skibe og effecter; dog at de, som allerede ere anholdte,
skal udi arrest forblive indtil relaxationen af de opbragte Skibe i

Embden virkelig er skeet.
27. Blev denne vores resolution Harthusen notificeret, og
her den Churbrand: envopé, det samme tilkiendegivet.
Gik ordre til Meierkron at insistere paa de sædvanlige

Sø=Maximer, at saa som ufri Skib giør ufri Gods, saa fri Skib
burde at giøre fri gods; og om Fran(krige) det ei skulde ville sam¬
tykke, da derhen at see, at paa det mindste vores Undersaatter, som

deres Skibe til Englænder(e) eller Hollænder(e) kunde have befragtet,
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deres Fragt, naar de opbringes, godtgiøres; anlangende Commerce¬
tractaten, saa skulde han fremdeles anholde, at det her maatte skee.

28. Reiste vi til Friderichsborg; imedens havde vores Ministre

Conkerens med den Engelske, som derudi 4 Ting begierte: 1. at

ratisicationen, saavel af den sidste defensive alliance imellem os,
Engelland og Holland, som af conventionen om Farten paa Frankr:

paa een Tid skeete. 2. vi os vilde erklære om vores Mening om en nær¬
mere engagement. 3. Kongen af Engelland 5000 Mand imod
billig Condition overlade; og 4. at vi vores trupper udi Holland
maatte recrutere.

29. Var Jeg hen og besaae Croneborg, hvor de haver flittigen

arbeidet.

30. Blev førommeldte propositiener af os udi Conseillet til
Frideriksborg examineret, og derpaa godt fundet, 1. at vi vare

tilfreds at ralificationen af begge tractater paa den proponerede

Fod skeete; mens at derhos om Commercie=Tractalel stipulertes,
at den efter den 7. Secret Articul inden Paaske tilkommendes skulde
i lige Maade afgiøres. 2. at vi vilde Kongens i Engelland nær¬

mere Mening om deslige engagement først afvente; og syntes os
imidlertid, at det ved den sluttede alliance, som var noksom obli¬

gatoire, indtil videre kunde forblive. 3. Mere Folk kunde vi ei

give, uden det skeete under det Navn af Rigs=Contingent, for ei at
give Frankrig Anledning at bryde med os (hvorom først med Kei¬

seren vilde conveneres, og os derimod satisfaction af Keiseren og
Riget gives.) 4. Iligemaade kunde vi ei obligere os til den begierte

recrutering; mens vilde dog underhaanden hielpe og concurrere,

saa meget giørligt var.
Herhos resolverte vi endnu, at saasom Værket, at conve¬

nere med Keiseren en Satisfaction for de foromrørte 5000 Mand

syntes at være de longue haleine, vi for vores løbende Contingenl
vilde overlade til Kong(en) i England 2000 Mand; nemlig 1000

til Fods, 500 (til) Hest, 500 Drag(oner.) Med disse Vilkaar, at

os af Keiseren derimod quittans skriftlig skaffes paa Conlingentet,
angaaende saavel det fyrstelige, saavelsom vores Andeel udi Holsten;
trupperne paa samme Fod, som vores andre, af Kong(en) af Eng¬

land bliver underholden; 3. og os fristaaer, dennem naar os beha¬

ger at rapellere.
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31. Blev det af Ob. Secretair Jessen den Engelske envopé til
Svar paa „sin“(e) Propositioner insinueret, og med stor Fornøielse

af hannem ad reserendum antaget.
Blev og de hamborgske deputerede paa vores ordre ved

Grev Reventlau declareret, at saafremt Byen ei skulde imodtage

vores proposition og Anbydelse, at ville tage deres Commercier i

vores prolection imod en aarlig recognition og Forbindelse, vores
Fiender i Fremtiden imod os ingen Hielp eller Forskud at giøre,
efter pinnenbergske recesset(s) Indhold, at vi det ei anderledes kunde

ansee end som en Marque („Markue*) af en ond Villie imod os,
og „par consequent2“ skulde søge Byen alt Fortred og Ska¬
de, som muligt var, at giøre. — Det samme blev Ehren¬

schildt tilskrevet, at declarere Borgemester Schaffhausen, som

„deputerlerne“ selv begierede, for at giøre deres relation des efter¬

trykkeligere.
Noremher.

2.

Var jeg (om) Middagen paa Jægersborg, hvor jeg lod Po¬

sten henbringe, og drog imod Aftenen til Kiøbenhavn.

Udi Conseillet blev talt om, at overlade et Regiment til
Fods til Fyrsten af Ost=Frisland, dog at han som „Oberste“ sig

derimod i vores Tieneste engagerede, og det Værk til videre reso¬

lution udstillet.
3. Havde Baron Herderstein, som af Chur=Saxen (var) hid¬

skikket, hos os samtligen audience, hvorudi han undskyldte, at No¬

tificationen saa silde var skeet.
Gik ordre til Meierkron at forsikkre de Franske ministre, at

vi intet skulde lade inenderet, for at engagere den unge Chur¬

fyrste af Saxen; mens at det ei skulde være uden difficultet, fordi
han nu nyder af Keiseren og Riget store avantages, og allene i
Penge henved 6000 Rdlr. Om Farten til Nord= og Østersøen fri

for Caperiet at giøre, vilde vi lade skrive til Engelland og Holland,
og at vi gierne havde fornummet, Frankrig dertil ei at være ugenegen.

3. Gik ordre til Glückstadt, saa og til Günter i Sundet, at
saa snart Efterretning indkommer, at relaxationen af de i Embden

med vores Passer opbragte Skibe var skeet, hvortil ordren af Chur¬

fyrsten allerede skal være afgaaen, da og at løslade de her anholdte
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Churfyrstelig Brandenburgske, saa og Embdiske Skibe; hvorhos vi
os haver reserverel, at igien lade anholde de Embdiske, saafremt
inden 4 Maaneders Forløb vores Betiente og Undersaatter ei bliver

betalt eller tilfredsstillet, for deres Fordringer hos samme By.

4. Havde vi Reglementet og Cammer=Væsenet igien for udi
vores Conseil i Cabinellet, og blev Brandt beordret at formere en

exacle Balance af Udgift og Indtægt af nærværende Aar, som skal

være færdig næstkommende Onsdag 1º7).
6. Fik vi Breve fra Engelland, at vores Ostindienfarer Ulven

skal være bleven for Compagniet under Engelland ved Plymouth,

dog Folket og meste Varene salveret af en Bisp sammesteds.
7. Bekom La Fouleresse udi Engelland ordre at takke Kongen
af Engelland for den Hielp, vores Compagnie af hans „Offician¬

terne“ er skeet. Saa blev og hannem og Lente i Holland udfør¬
ligen tilskrevet om Fartens Frihed til Norden og Østersøen, paa det
de Engelske og hollandske ministri her ved vores Hof maatte med

det første anbefales, derover med os og den franske Ambassadeur at
convenere.

Blev det hamborgske Skib, som en Tid lang haver været
udi Arrest udi Bergen, løsgivet, for at facilitere derved det for¬

værende 108) nærmere engagement med Byen Hamburg, i Reservation
at igien anholde flere, om os og vores Undersaatter for deres pre¬

tension ei inden 4 Maaneders Tid ingen (nogen) satisfaction skulde skee.
Saa blev og paa den Efterretning, at de danske Skibe til
Embden allerede var relaxeret godtfunden, at lade i lige Maade

strax bortgaae de her anholdte brandenb: og Embder Skibe; og
blev det samme Aften brandenb:(orgske) Envoién, som saa ind¬

stændig den Relaxation anholdte, hannem notisiceret.

— Blev Oberste Bielke depecheret til Churfyrsten af Saren,
for at condolere og gratulere til sin Regiering.

107) I Jessens Protocoll=Udkast (f. den 4. Oct.) findes: „Ihr Königl.

„Map. allergnädigste Wille ist, daß von dem Ober=Rentemeister eine
„richtige Specification oder balance formiret werde, was J. Kgl.

„May. Hebung und Intraden de ao. 1691 betragen, was davon ein¬

„gekommen, und noch in Restanten begriffen; wie auch was davon,
„sowohl auff das militair, als civil Reglement, bezahlt worden, und

„noch zu bezahlen restiret.

108) Under Forhandling værende.
9
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9. Bekom Breve fra Hertugen af Wirtenberg af den 29de 7bris

for Limmerik, at de havde alt accorderet, og at de vare beordret

at transporteres til Flandern, og udi sær, at vores truper endnu

vare udi god Tilstand.
Blev F. Ambassadeur tilkiende givet, at omendskiøndt vi nu

kunde forvente at erlange satisfaction fra Keiseren og Riget lfor)

vores Prelensioner, imod Levering af vores Contingent, saa vare vi
dog sindet, det ei videre end for dette Aar og de (det2) følgende

at furnere, saa fremt Frankr: os derimod, til nogen Erstatning af

hvis vi saaledes hos Keiseren og Riget kommer at tabe, vilde bevilge
en „ulimiterede“ garantie, imod alt Tiltale af Riget for Contin¬

genternes Skyld; saa og aarlig forhøie Subsidierne; herhos blev
Ambass: insinueret, at vores ordinaire Contingent sig vil beløbe

hen til 2000 Mand.

10. Lod vi en ny Docke, hvor endeel Skibe kan efterhaanden
udi repareres og renouvelleres fra Kiølen op til, afvinde fra sin
Bankestok, der den var paa bygget; samme er inventeret af Ad¬

miral Henr. Span.
Underskrev jeg 50 trykte Obligationer for 4bo udi Amster¬

dam paa de Livrenter, som han der for os optager.
—

Blev det samme til Meierkron skreven, som Ambass. var

her sagt, og gik vores intention derhen, at preparere Frankrig i
Tiden, anlangende Conlingenten og vores Forehavende, det med Kei¬

serens Bevilling til Kongen af Engelland at overlade.
12. Vare vi sammen igien om Finantserne og reglementerne;
mens som der fattes den exacte balance for Indtægt og Udgiften

for dett(e) Aar, befalede vi en balance af det forrige Aars Regn¬
skabe at forfatte, saa og af de 3 quartaler af dett(e) Aar i lige
Maade at forfærdige, paa det reglementerne for tilkommende Aar

af os kan desbedre indrettes 109).
13. Havde den hidsendte Chursaxiske Baron von Herberstein

sin Afsk: Audientse, og blev beskienket af os med et Bæger af Guld

med mit Cifler derpaa.
Blev Rumohr's Instrux os forelæst, og hannem til Saxen

4) Denne Kongens Optegnelse stemmer aldeles overeens med det, som
af Jessen er ført til Protocollen i ovenanførte Udkast.
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hensen(dt), bestaaende: 1) søge Ægtepagterne fyldest at afgiøre. 2) en
defensif alliance at oprette. 3) angaaende Saxenlauenburgs Dont
er ham alt Underretning tilsendt. 4) at offerere Churf. af Saxen

vores mediation, med Begiering det hos sine allierede at befordre.
5) at sondere Churf: om en parliculier Forliig med Frankr: 6) at

tragte at giore til vores Tieneste de ministre favorabel, som hos

Churf: største Credit haver.
14. Gik ordre til Raad Hansen udi Glückstad, at indlade sig
med den Svenske Feltm: Bielke i Correspondents over den franske
Skikkelse til Suerrig, og om des veue og succes; saa og om den

unge Hertug af Goltorf(s) Reise til Sverrig, for at sondere hans
Mening derom, og om det ikke var tienligt at der giordes en nær¬
mere Forbund imellem os og Sverrige, særdeles for Medialionens

Skyld.
Blev det Forslag af vores Ministri om Glückstads Havns

reparation af os approberet.

17. Blev quæstionen an resolveret, at accordere nogle Folk til
Fyrsten af Ostfrisland, fot at formere deraf et Regiment, som

han skulde være Oberste af udi vores Tieneste, under det Oldenborgske
Navn, og som han udi Ostfrisland vilde underholde 11º); men

Quæstionen quo modo til videre accord og vores resolution udsat.

—
1o) Christian Eberhard, Fyrste af Ostfriesland, som da hans Fader
døde 1665, ikke var et Aar gammel, stod i 25 Aar under Formyn¬

derskab af sin Moder, Christine Charlotte af Würtenberg, og tiltraadte

først Regieringen den 23. Marts 1690. Under Moderens lange For¬
mynder=Regiering opkom stor Uenighed imellem den kloge, men meget

herskesyge Fyrstinde og Stænderne. Det lille Land blev Skucplads

for langvarige indvortes Uroligheder, Overfald af en Nabofyrste (Bi¬

skoppen af Münster) og mangehaande politiske Intriger og Bevæ¬
gelser, hvori Churfyrsten af Brandenburg understøttede Stænderne

(endog meb væbnet Magt, 1682.) Fyrstinden holdt sig til det brunsvig¬

lauenburgske Huus; og hendes Søn sluttede endog 1691 en Arvepagt
med Hertug Ernst August af Br. Lüneburg. Imidlertid havde Lan¬

det fra 1682 havt Besætning af brandenborgske Tropper; og
Stænderne havde sluttet en formelig Forsvars= og Subsidictractat

med Brandenburg og Münster. Men Følgen heraf blev, at Churf. af

Brandenborg siden, hverken ved Fyrstens eller Stændernes Begieringer,
cller ved keiserlige Underhandlinger og Mandater, kunde bevæges til

at trække sine Tropper ud af Landet. Disse Forhold kunne tiene til
9
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Kom Stokflet fra Sverrig tilbage igien; temoignerede

stor Fortrolighed, Kongen af Sverrige hannem havde paabyrdet at

forsikkre os om al Venskab.
18. Proherte vi en af de 24pd. Jernstykker fra Norge imod
en 24pd. Metal, og en Svensk Jern 24pd., og giorde vi 13 Skud

af hver Stykke efter hinanden, og holdt de fuldkommelig deres probe;
og findes disse 24pd. Jernstykker fra Norge saa gode og lette som
Metal=Stykker; de første af dette Slag har Admiral Span ladet støbe

udi Norge.
Gik ordre til Meierkron at repræsentere de franske mini¬

stri, hvorledes efter Neulralitets=tractatet vi angaaende bemeldte tru¬

per ei videre vare obligerede, end dennem ei at recrulere; men

at for det øvrige Kong Wilhelm dem kunde transportere og bruge

hvor det hannem lystede.
At sætte os sammen med Hannover, derfra vare vi ei eloig¬

neret, mens det burde ham at giøre dertil det første pas; og naar

han skikkede Nogen til os, vilde vi os saaledes videre paa hans
proposition erklære, at Frankrig skal have Aarsag, dermed at være
conlent.

Fik Rumohr Fuldmagt til Alliancens Afhandling med Chur¬
Saxen; saa og ordre at assistere Churfyrstinden udi hvis hun kunde

have at desiderere, hendes entretien og Livgeding angaaende.
19. Kom Kammerjunker og G. Adjulant Blom(e) fra Irland
med Breve fra H. af Wirtenberg, angaaende recrulering af vores
truper, som havde mist udi disse tvende Campagner 1500 Mand

i Alt.
Havde vi atter Cammer= og Finants-Sager i vores aparte

Conseil, og som det befandtes at (vi) komme til kort ved 400,000 Rdlr.,
blev saa for godt befundet, at Cammeret skulde være betænkt paa
at udfinde en extraordinair Fond, paa hvilken man kunde giøre

Credit foruden Landet at besværge; og kom udi Forslag at betale

eller give noget for peruquer, Klæder, Sko ic.11 1).

at oplyse Grunden til, at den i øvrigt fredelige, legemssvage, i Lan¬
det almindelig afholdte Fyrste, som det synes, har tænkt paa at tage

danske Tropper i sin Tieneste.

111) „Den

19. Nov. 1691 ward in balancirung der Intraden und Aus¬

gaben weiter continuirt, und soweit aus der von dem Ober=Rent¬
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20. Beretter Haxthnsen, at Fallisau (sie) skal beordres af Chur¬

fyrsten at tractere her, over renovalionen af den ezpirerede alli¬

ance mellem os og Brandenburg.
Fik vi om Aftenen en Skrivelse paa Latin fra Sverrige, som
var underskreven Status Regni sueciae. Indholdet var at soli¬
citere Hielp og Bistand mod deres egen Konge.

21. Svarede Jeg H. af Wirtenberg paa det Brev, Blome havde

medbragt, at man gierne vilde recrulere saa vidt skee kunde, og Jeg

saae gierne hans Hidkomst. Tetau's Patent som G. Lieutenant laae
her færdig, naar han den vil afhente.
—

Blev udskikket til vores udenlandske ministri og Betiente en

trykt Skrift imod Hamborg, anlangende nogle puncter hvorover

samme By sig hos Keiseren og Riget over os nyligen haver besvær¬
get; særdeles den af os i Glyckstad giorte Anordning om de Skibe,

som med vores passer hidindtil haver faret og negolierel; saa og
Farten paa Grönland, som dennem ei tilstedes uden vores special
concession.

23. Beretter Meiercron at de Franske ei vil tilstede, fri Skib
skulde giøre Ladning fri, med mindre det i lige Maade af de En¬
gelske og Hollænder skeer, og det i regard af Frankrig blev accor¬

deret. Herpaa blev resolverel, at vores ministri udi Engelland og
Holland, saa og Meierkrou, skulde anbefales, al mueligt devoir at

anvende, paa det paa alle Sider denne gamle Sø=Regal,

(sie) fri Skib fri Gods, maatte restableres. Saa blev

og for godt fundet, den franske Ambassadeur at communicere,

hvad senest om Farten til Frankrig med Engl. og Holl. her er sluttet

og aftalt.
24. Blev forbemeldte ordres erpederet.
26. Havde vi atter sinancer for at indrette, og blev af os re¬
solveret hvorledes det tilkommende Aar, og herefter, med Commis¬

„meister producirten balance de ao. 1690 ersichtlich, werden die In¬
traden dieses Jahrs (1691) nicht höher belauffen können, als pp.
„2,796,778 Rthr.; dahingegen die Ausgaben bis 3,202,457 Rthlr.
„sich erstrecken, so daß bey 4 tonnen goldes annoch manquiren.“

(Jessens Protocoll=Udkast.) Overrentemesteren andrager paa, at der

maatte tænkes paa nogle extraordinair Midler til, før Aarets Udgang
i det mindste at kunne afdrage paa dette Deficit 245,658 Rdlr.
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sariatet, Cammeret og Tal-Cammeret, saa og Hof=Eslaten skal for¬

holdes og hvilke porsoner derudi skal bruges.
Om Eftermiddagen saae Jeg med Brandt og Harho Krigs¬
Reglementet igiennem 112), for at see, om og hvormeget der kunde

spares.
27. Blev af Stokflet til den tydske Officerer i Sverrig, som
offererer os Hamborg at forskaffe, skreven, sig her at sistere, for

at see for 100 Dlr. om han er viis eller galen.
Blev for godt funden, at lade holde Conkerents med den
Brandenborgske IMinister) over renouvellationen af den expirerte
alliance, og des Propositioner at fornemme.

Fik vi Beretning fra Raad Hansen i Glyckstad, hvad Bielke

hannem havde tilskrevet, at hannem syntes saasom vor alliance med
Sverrig begyndte at blive noget koldsindig.

28. Gik ordre derpaa til Hansen at abouchere sig med Bielke

i Hamborg, og hannem forestille, hvorledes denne Koldsindighed ei
fra os herrørte, og at vi intet mere ønskede, end at see os
med Suerrig til begges interesse uopløselig forbun¬

den, og omendskiønt Suerrig havde giort tractater med Andre, i

Særdeleshed med Hannover, uden vores communicalion, blev vi dog

persuaderet af Kongens i Suerrig fermelé, og vilde lige juslice og
Intention hos hannem forvente; thi begge vores Misundere

kunde ingen større plaisir skee, end at see os separeret.

Gik ordre til dem i Glückstadt og Oldenburg, at publicere

de nye Keiserlige avocatoria mod Frankrig.
Blev dem udi Oldenburg anbefalet, at lade vores Undersaatter,

112) Man har en egenhændig Optegnelse af Kongen, dat. den 26. Nov.

1691, saaledes affattet:
„Militien udi Danmark rester til Ann. 91 Rdlr. 135,307: rester

til Ann. 92 Rdlr. 987,448 Ved Marinerne Rd. 32,000. Summa

Rdlr. 1,154,755.
„Mililien udi Norge rester for Ann. 90, 91, og Avance (for) 92:

Rdlr. 214,914.,

„Sdestuten rester og for Ann. 92: Rdlr. 350,000.

„Danmark, Eatra=Bygning for A. 92 (nemlig ved Fæstninger)
Rd. 120,000. Norge, Ertra-Bygning for A. 92: Rd. 42,379.,

„Naar nu denne Sum betales A. 92, saa rester Militien udi Dan¬
mark og Norge endda 1 Quartaler, eller et heelt Aars Gage.
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som recta fra Frankr: paa Weseren negolierer, betale dobbelt Told
i Elsflet.

28. Gik en Monitorium til Hertuginden af Tremouille, at
ralificere den her sidst sluttede tractat inden 6 Ugers Forløb eller
at forvente extrema, hvorhen det og synes at hun var mere incli¬

neret, end til at afgiøre Sagen i Mindelighed; i Særdeleshed blev
og om Religionen udi Skrivelsen Melding giort, og at vi efter (det)

sidste grevellige) til Oldenburg Testament vare obligeret derhen at see,
at den unge Greve af Altenburg i den angsburgske confession blev
underviist og optugtet. Dette Skrivelse skal ved en Notarius til
Oldenborg til Hertuginden skikkes, og derpaa Svar eller recipisse

begieres.
Skrev Jeg 50 af de trykte Livrenter for Abo udi Amster¬
dam under, som Ob. Rente M. Brandt leveret er.

—

Var Jeg hos min Søn P. Carl, og fandt alting vel hos

hannem, hans Voxdom (Wachsthum) angaaende.
30. Blev os en Memorial fra Ob. Rentem. indgiven, angaaende

Intrad:(erne) udi Oldenb., og os forelæst, og derpaa godt funden, atalle
Intrader paa een rubrik og quantum skulde sættes, saaledes at hver

Cuartal en Deel deraf blev betalt. Saa blev os og refereret, hvor¬
ledes det forholder sig med Grændserne imellem Pinnenberg og det

Grevskab Rantzau, og for godt funden, med Grev Ranlzau os i

Mindelighed at forlige.

December.

1. Gik atter ordre til Meierkron om Commersvæsenet og at
insistere derpaa, at vores Undersaatter i „Fatgeld“ ei høiere end de
Svenske maa graveres; hvorved hannem og blev anbefalet at fore¬

stille, hror sensibel os haver været, at see, at der giøres dislinc¬
tioner imellem os og Suerrig, eller med Andre snart i den ene,

snart i den anden Sag, og at vi havde den Tillid til Kongen i
Frankrige, at det i Fremtiden jo skulde blive redresseret.

Var og Ild løs udi Edward Kruses nye Møller, hvoraf
tvende opbrændte; de øvrige og Huset blev Gud være lovet salveret.

3. Blev udi vores Cabinet Cammer=Instruxen igiennemseet og
godt fundet, derudi nogle Poster at forandre. Saa blev og fast¬
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stillet at afskasse Land- Commissarierne, og i deres Sted at
bruge en af de bedste Amtsskrivere udi hver district.

Vi befalede og at en Instruction for Ob. Rentemesteren skulde
opsættes, saa og for sine Boghøldere, samt en edelig Revers for

dennem. Saa skal og imod tilkommende Torsdag os af Ob. R. M.

leveres en rigtig Specification, hvad hver Eslat endnu for dette Aar

haver at fordre, og hvad deraf uomgængelig vil betales 113).
4. Examinerede Jeg Ahleseldts Opsats om Prinds Friderichs
Reise, og skal derover Instructionen forfærdiges, dog i nogle Poster

forandres, saa vel i Særdeleshed hvad Frankrig angaaer, hvor Reisen

paa hele Søkusten skal skee, for at intormere Prindsen om Sø¬
Estatens og Flaadens Beskeaffenhed i samme Kongerige.
5. Gik ordre til Lenke udi Holland med Fuldmagt at slutte
en Commerce-traclat med den portugisiske envoxé sammesteds; saa

og at comprehendere Kongen af portugal udi den sidst sluttede

alliance med Suerrig, saafremt han det skulde desiderere og den
Svenske bliver beordret dertil at concurrere. Blev Lente anbefalet
at delibrere efter Leilighed, at vi nu med Goes bedre end forhen

vare fornøiet og tage deraf occasion at pressere videre ordre til

hannem om commerce-traclalets Slutning.
Gav vi Haxthausen Forlov at komme paa en kort Tid her¬

hid, for at give os rapport om Churfyrsten af Brandenburg senli¬

mens over renouvellationen af den expirerede alliance; hvorover
vores ministri tilkommende Uge skal træde i Conlerence med

Falisson.

113) „Ward von dem Hrn. Ober=Rentmeister anderweit eine balance der

Ausgaben und intraden de ao. 1691 übergeben, wornach die Aus¬
„gabe dieses Jahres bis 302,532 Rthlr. überschießen. Ist also das¬

jenige, so den 19. Nov. passiret in so weit geändert; wiewohl die

balance vor Neu Jahr nicht so juste gemachet werden kann; weil als¬

„dann erst zu ersehen sein wirdt, ob alle angegebene intraden richtig
ringekommen. Es wardt, occasione dieser balance, von Ihr Königl.

„M. nochmal allergnädigst befohlen, das richtig bei einem jeden estat

„spcciliciret werde, was dieses Jahr noch zu zahlen restiret, damit
„also wieder resolviret werden könne, woher die mittel zu nehmen,

„wordurch dasjenige, so bei cinem jeden Estat für gegenwärtiges Jahr
vannoch unumbganglich erfordert wirdt, bezahlet werden könne. o. s. v.

(Jessens Protocoll.)
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Fik Urbich ordre at contestere imod Rigs—ViseCantaler,
at det var øs kiært, at hans Søn var destineret til at være Envoié

paa vores Hof, og at vi skulde søge at lade hannem see, hvor høit
vi Faderen estimerede.

6. Holdt Jeg min devolion.
Om Aftenen talte Jeg med Dronningen om P. Friderich(s)
Reise, hvilket hen(de) meget vel behagede, at Jeg dertil vilde re¬

solvere.
—

Ankom her en Envoyé i Byen af Persien som vi lader

defrayere.
7. Beretter Meierkron at have talt med Croissy („Crossy*)

om vores sidste proposition anlangende Contingentet, og de os af
Keiseren giorte offerter, at Frankrige intet havde at sige imod det

ordinaire Contingent; mens at give mere subsidier, for ei at stille
det hele Contingent for den forgangne Tid, dertil syntes slet appa¬

rence at være; dog havde Croissy det ad reserendum optaget.

Berettes fra Wien at Greven af Königseck var færdig at

give sig paa Reisen herhid, med gode Instruction(er) anlangende

vores Satissaction fra Keiseren og Riget, og Elbtolden.
8. Gik atter ordre til Urbich at give de Keiserlige Ministrer
tilkiende, at denne Beskikning os skulde være meget angenem.

Til Meierkron blev given Efterretning herom, saa og sva¬

ret paa hans sidste relation, at vi vilde afvarte, hvad Ambassa¬

deuren paa vores sidste proposition anbefalendes vorder; imidlertid
skulde Meiercron inhærere sine forrige ordres. Derhos blev han¬
nem og anbefalet at regalere dennem som subsidierne betale.

8. Havde vores ministri Conferens med den Engelske over den

sidst sluttede Convenlion om Farten paa Frankrig, og des ratisi¬
Calion.
Om Eftermiddagen saae Jeg med Jessen min Reise=Jour¬

nal igiennem, om (for) deraf at formere en lustruction for Pr:

Frid: og Ahlefeldt, som med hannem skal reise udenlands.
10. Havde vi Sø=Estalen og Krigs=reglementet for; og resol¬

værte vi at ordonnere til Sø=Estaten for tilkommende Aar 320,000
Rdlr., og for dette Aar skal dem contant betales 15,000 Rdlr. af

Cassen og 28,000 af Land=Commissarius Hiort („Jort.*) Krigs¬

140

K. Christian den Femtes Dagbøger. 1691.

reglementerne her og i Norge blev opsat til en anden Dag; dog

skal Brandt og Harbo derover conferere.
Om Eftermiddagen var vores Ministri i Conferents med

den brandenborgske envoxé anlangende reuouvellationen af den sidste
alliance til at fornemme hans Anbringende til vores videre resolution.

10. Blev godt fundet at give de hamborgske depulerede tilkiende,
at vi os ei mindre end paa 10 Aar med deres By kunde indlade;
mens at vi derimod (den) af dem begierede annuelle recognition
100,000 Rdlr. vilde lade falde, og os aarligen med 40,000 Rdlr.

fornøie; ultimatum skal være paa 30,000 Rdlr. 114)

11. Fik vi Breve fra Churfyrstinden af Sachsen, min Søster,
med den uformodentlige Tiding, at Churfyrsten havde hende ladet

tilkiendegive, at han ei kunde have Kiærlighed imod vores Datter P.
Sophie Hedrig 115). Vi tog derpaa strax denne resolution, for at

114) Kongen har forbigaact ved denne Dag at optegne om ct Cabinets¬

Conseil, som holdtes over Fiaants=Sager; hvor det ufgiordes, at af
det, som endnu for A. 1691 resterede til Sø=Etaten, maatte uomgæn¬

For
gelig skaffes til Betaling for Holmens Folk 15,000 Rdtr.
Udgifter i A. 1692 til Sø=Etaten skulde 320,000 Rdlr. sættes til „de
Deputeredes (Admiralitetets) egen Disposition.“ Der skulde foreta¬

ges en Undersøgelse hos Land=Commissarerne („cine inquisition=)
„warum sie mehr Schulden, zum Estat gehørig, bezahlet, als nach

Ihre K. M. allergnädigst gemachte disposition geschehen solle.“

115) Churfyrsten af Saxen, Johan Georg IV., en Dattersøn af Kong
Frederik III., (f. 14. Nov. 166) besad heldige Naturgaver, og bavde
ved en omhyggelig Opdragelse og paa Reiser i sin Ungdom, opnaaet en ikke
almindelig Dannelse. Allerede nogle Aar inden Faderens Død havde
han imidlertid fattet en lidenskabelig Kiærlighed for den unge Magdalena

Sibylla Neidschütz (Datter af den saxiske Gen. Lientenant og

Oberst Rud. v. Neidschütz og Ursula Margr. von Haugwitz) hvis

fieldne Skiønhed allerede fra hendes 12te eller 13de Aar skaffede hende
flere Tilbedere ved det saxiske Hof, som dog fandt det raadeligt at
trække sig tilbage, da det blev bekiendt, at den unge Churprinds stod

dem i Veien. Hans Fader, der snart skal have bemærket Sønnens tidlige
Lidenskab for den unge Skiønhed, sendte ham i A. 1687 og 1690 paa
Reiser, og indrettede disse saaledes, at Churprindsen ved sin Hiem¬

komst maatte følge Faderen til Rigsarmeen i Krigen mod Frankrige.

Men neppe var Faderen (12. Sept. 1691) bortreven af en smitsom
Syge i Tübingen, før den unge Churfyrste ilede til Dresden, hvor

den nu 16aarige Frøken Neidschütz (hun var født den 8. Febr. 1693)
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lade see, at vi ei sindet var at give vores Datter til een, som ei
havde Kiærlighed mod hende, at skikke Churfyrsten tilbage sine til
Princessen givne presenter, og at ophæve al correspondens med

hannem; og at revocere Rumohr og Secretair Grundt, uden Afsked
at tage. Jeg remonstrerede Dronningen min resolution, hvilken
(og hun) var af lige Mening med mig.

12. Gik herpaa ordre til Rumohr med en Erpres og skrev

Jeg derhos til vores Søstre; til 4ne Sophie, at hun ei vilde sig

over denne Forandring afsligere, mens befale Sagen Gud og Tiden;
og til min Søster Wilkelmine om Presentens Overlevering til Chnr¬
fyrsten. Der blev dog ved ordren til Rumohr denne Clausul an¬

nexeret, at saafremt Churfyrsten, som dog ei er at vente, lkom) til
bedre Tanker, og havde redresseret den begaaede abus, da presen¬

terne os igien at tilsende, og i den Fald der at forblive og ei at

blev hans offentlig erklærede Maitresse, som han skienkede et Palais
i Dresden, med egen Hofstat, to Landgodser, en Lysthave i Plauen,
o. s. v. Dette har været den sande (for Christian V. vel heller ikke

ubekiendte) Grund til at han lod tilkiendegive sin Moder, =at han ci
kunde have Kiærlighed imod den danske Prindsesse.“ Imidlertid bragte
hans Moder og Churkyrsten af Brandenborg det dog til, at han om

Foraaret 1692 blev forlovet med den afd. Markgreve Johan Frederik
af Anspachs Enke; men han behandlede sin Gemalinde med den høieste
Kulde; Egteskabet blev ulykkeligt, og Forbindelsen med Elskerinden uaf¬
brudt. Efter Churfyrstens Ønske blev hun d. 4. Febr. 1693 af Kei¬

seren ophøiet til Rigsgrevinde af Rochlitz med et Vaaben, hvori hun

førte den saxiske Rude=Krone i Hierteskioldet; og ikke tilfreds her¬
med, tragtede hun efter at blive Rigsfyrstinde. Det ansaaes for af¬

giort, at Churfyrsten, som hun ganske beherskede, da vilde have skilt

sig fra sin Gemalinde, og ægtet Maitressen. Men ingen af Delene
opnaaede hun. Den fyrstelige Titel afslog Keiser Leopold, og i For¬
aarct 1694 blev Grevinden syg af ondartede Kopper hvoraf hun
efter faa Dage døde, d. 4. Apr. 1694, nitten Aar gammel. Chur¬

fyrsten, som under Sygdommen neppe havde forladt hendes Værelse,
faldt ved hendes Død i den dybeste Sorg, lod hende begrave med

fyrstelig Pragt, og deeltog selv i Liigfølget; imedens han allerede

gik med Dødens Spire i sit Legeme. Kopperne, hvormed han var
smittet, brøde ud med stor Heftighed, og 20 Dage efter Grevinde

Rochlitz døde Johan Georg IV. den 24. April 1693 i sit 26de Aar.
(Ivf. Samml. Vermischter Nachrichten zur Sächs. Gesch. X. Bd. 1775.

S. 361 —413. Büschings Mag. VIII. 461 flg. C. L. Weiße
Gesch. der chursächs. Staaten. V. 269. 271. 295—97.)
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lade sig formærke, at os om denne Hændelse noget var bekiendtgiort
eller berettet.
14. Havde vores Ministre Conferens med den franske Ambassa

deur, og insinuerede hannem at vi vare sindet at blive ved Neu¬

tralitelen, og ikke give vores Contingent af de forrige Aaringer til
Keiseren; dog at derimod os af Frankrig noget mere til subsidier blev

erlagt, eller og os maatte fristaae at overlade til Keiseren 2000 Mand

for at bruge imod Tyrken.
15. Blev det samme til Meyercron skrevet, og Summen af de(n)
begierte augmentalion af Subsidierne til 50,000 Rdlr. delermineret.
16. Blev af os faststillet, at lade Printz Friderich reise uden¬
lands, og hvad suite hannem skal bevilges; saa og hvad Omkost¬

ning dertil udkræves betales af vores eget Cammer, og vil be¬

drage sig qvartaliter .... 116)
17. Havde vi atter med Reglementerne at bestille, og hvad især
ved Krigs=Reglementet endnu kunde menageres.
Om Eftermiddagen gave vi den Persianske Afgesandte au¬
dience, og beholdt han sin turban paa Hovedet, saa og de andre
to som kom med hannem. Jeg sad paa en Stol med Hatten paa.

Mons. Scheel svarede for mig paa Danske, og Tolken forklarede

paa hollandsk, og siden igien paa tyrkisk eller Persianske. Fore¬

bringende(t) bestod udi en Compliment; men hans rette Commission,

116) Summen er ikke udfyldt. Til Reisens Omkostninger var fastsat
10,000 Rdlr. for et Quartal. Af Kongens egenhændige Regnskaber

over sin private eller Chatolcasses (=vores eget Cammer=) Indtægter
og Udgifter sees for A. 1692, at han har ansat: =Til Prinds
Friderichs Reise, fem Quartaler 50,000 Rdlr.= og til et Sølv¬

Taffel for Reisen 3228 Rdlr. (som Overkammerjunker Knuth fik

Christian V. overtalt til at bekoste. Riegels Frederik IV. 1ste D. S. 21.)
Kronprindsen tiltraadte sin Udenlandsreise den 8. Jan. 1692, og var

netop 5 Fierdingaar borte. (14. Apr. 1693 kom han tilbage til Kiø¬
benhavn.) Hans Følge (foruden Ahlefeldt, og Kammerjunker L.

H. v. Hahn, som Marschal, 3 Kammerjunkere, hvoraf A. U. v.

Holstein var den første, 2 Pager, en Livmedicus ““ Wolf, en Chir¬
urg, Tolken Hans Michelsen, o. s. v.) udgiorde, foruden Lakeier,
13 Personer, der næsten alle vare tydske eller Holstenere. (Riegels.
l. c. S. 17. Hahns Breve paa Reisen til Kammerj. Knuth, S.

592—659.) Der gives af Frederik IV. en ubetydelig egenhændig Dag¬

bog paa Tydsk over Reisen, som Riegels ikke har kiendt.
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efter medhavende Breve 117), skal være Satisfaclion for et Skib og
des Lading at begiere, som vores ostindiske Compagnie de Persianer

skal have frataget, hvorudover Comp. er befalet at erklære sig.
18. Fik vi atter Skrivelse fra Churfyrstinden af Saxen, saa og
Ruraohr, med Confirmation af det forrige, og min Søster selv for¬

mener, omendskiøndt hos hannem skulde være nogen retour at vente,
det dog ingen Bestand skulde have, og min Datter dog bliver ulyk¬

kelig der; hvorfor min første resolution, som jæg tog, var den bedste.
Samme Dag lod vi fuldkommen esclatere, at hendes ma¬

riage med Churfyrsten af Saxen var romperet. Notificerede det og
til Dronningen i Suerrig, saa og til min Broder P. Georg i

Engelland.
Vores havde Conferens med Fallison over renouvellalionen

af den expirerede alliance med Churfyrsten af Brandenburg. Her¬

hos blev hannem tilkiendegiven, at vi i det Saxenlauenburgske Væsen
ei videre for Chur=Saxen, mens for Auhalt os vilde interessere.
Er og bleven talt om Svenske lransport, saa og om Creis=Obersten¬

Amt efter Hertugen af Zell Død, saa og det hannoverske dessein,

at erlange Titul af Churfyrst og at indføre Jus primogenituræ;
hvorom Falliseau formeente at kunne giøres en secret tractal mellem
os og hans Churfyrste, og haver derover skrevet til hannem.

117) Den originale Skrivelse paa Persisk fra den daværende Schach til den

danske Konge (som her kaldes Christian IV.) giemmes endnu i det

Kgl. Geh. Archiv, tilligemed en latinsk Oversættelse, udfærdiget af
Raph. du Mans, Capuciner=Munkenes Superior, =som i 40 Aar havde

i Ispahan oversat alle Documenter paa Latin, Fransk eller Portugisisk,
der af christne Fyrster vare sendte til det Persiske Hof.“ Sagen ved¬
kom et Skib, der tilhørte nogle Armeniske Kiøbmand, boende i Ispa¬

hans Forstad (vin Suvurbio Hispan*); hvilket Skib paa Farten til
Ceylon, under hollandsk Flag, var blevet taget og opbragt til Tran¬
kebar; af „milites & nautæ Serenissimi principis, kontiae (Ju¬

tiae2), Scaniae, Fioniae, Islandiae, Norvegiae, aliarumque multarum

terrarum & marium potentissimi Regni Daniae Regis.*) Ladningen,
som man havde giort til Bytte, opregnes i et eget Document, efter

dens Indhold i rede Mynter og Varer efter sammes Værdi, som i
det Hele beløber sig til 9000 Tomans i persisk Mynt, eller 192,140
Rupier. Retfærdighed, hedder det, fordrer, at Kongen maatte er¬

statte Armenierne Skibet og den tagne Ladings Værdi, m. m.
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19. Expederede vi Instruxionen for Lürdorph, for at gaae

som Envoxé til Suerrig i Stockflets Sted.
Havde vores Ministri Conferens med Resid: Goes over

Commerce-tractatet, og blev eens, foruden om Defensions=Skibe,
Skibsmaaling og lagio for Species. De to første puncter for¬

meente de dog at kunne udsættes til nærmere tractater og midlertid

at blive in stalu quo. Mens hvad den sidste Post belanger, vil
Residenlen ei accordere mere end 6 pro centum, hvorimod vi
haver beregnet 8 pro centum, hvilken difference dog ei er af stor
consideration eller consequence, for derom at opholde Slutningen.
21. Blev Ratificalionen for den sidste sluttede convention om

Farten paa Frankrig her udvexlet, og derhos endnu nogle elucidn¬
tions=Puncter, efter den Engelskes og holland: Ministers Begiering

af os tilstaaet.
22. Gik ordre til Harthusen, at ei bivaane entrevuen imellem
Churfyrsten af Saxen og Churfyrsten af Brandenborg, fordi vi

intet videre havde at tractere med Chur=Saxen.

Blev til Meiercron skrevet om titulaturen, at Frankrig os

ei burde at negte samme titul og predicat af Majestæt, som til
Suerrig gaves, med mindre at lde) vilde ophæve al skriftlig Cor¬
respondens med os. Anlangende „Vatgeld,“ nemlig 50 Sols par

lonneau, at insistere i lige Maade paa samme Frihed med Suerrig,

og derimod at offerere, at de franske Varer lige exemption her,
som i Suerrig, skulde nyde.
24. Blev os forelæst „Opsattet“ af Cammeret om Kopskat, og

nogle andre nye Paalæg, som vi til Commissionen udi Raadstuen,
om (for) der videre at udarbeides, remilteret.

25. Fik vi Efterretning fra Dresden, at Churfyrsten var beel

irresolu, og syntes at med Tiden ville komme til sig selv igien;
hvilket dog nu for sildig (er) for ham at redressere.
26. Offererte Fallisau hans Herres interposition til at „recon¬

siliere“ os med Chursaren, hvorpaa vi tog denne resolution at lade

ham svare, at saasom mariagen engang var brudt, („bryt*) var det
bedst at lade det derved forblive uden retour. Mens vilde Chur¬

fyrsten af Brandenburg interessere sig hos Churf: af Saxen for

min Søster, Churfyrstinden af Saxen, for at bringe ham til
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at have tilbørlig differens og respeet for sin Fru
Moder, skulde vi hannem derfor høiligen være obligeret.
—

Gik ordre til Lente i Holland at indlade sig, saavel for

Kongen i Suerrig, som for os selv, med den portugisiske envoye
over hans Herres inclusion udi den sidste sluttede Commerce-Alliance

mellem os og Suerrig, saasom Kongen af Suerrig den saaledes af
os ved sin envoyé her haver ladet begiere; dog skal han ei slutte,

mens vores og Kongens af Suerriges approbation over det, som

saaledes afhandles, indsende.
27. NB. Blev mig sagt af G: R: 118) der jeg begyndte attale om
en Forandring udi Finanserne, og vilde sætte Geheimeraad Ples med
Prandt til samme Forretning, at Salig Wibe og Rentem: Brandt

havde ved Skienk og Gaver alting været fal, saa og at de begge
havde udmergelet 119) hele Landet 12º). Den Døde kan ei svare: den
anden „for“ (faaer) der en Anden staae ved at bevise det hannem
over, før der kan dømmes om Snak.
—

Om Aftenen, efter Maaltid, talte Jeg med Geheimeraad

Ples om at antage den charge af Finantserne. Efter nogle rai¬

sonnemens og protestationer fornam Jeg nok, at han inclinerede

vel dertil, og begierede at jeg maatte considerere alting vel, og

hans Evne var svag; vilde dog, om det skulde være, antage det og

giøre hvad en tro Tiener burde at giøre; hvorpaa Jeg sagde ham,
Jeg vilde skrive til min Broder eftersom han ei havde ham Behov

udi Engelland, og han her alligevel, som min Tiener, kunde dog
giøre hannem Tieneste. Det andet var, saa som Finanserne løber

udi affairerne lod han sig forlyde. (2) Da sagde Jeg, at ville tage

hannem udi Consetlet privé. Det tredie var om en honorable gage,
saa lovede han, at tiene saa trolig og vel, at han vilde lade see

118) Grev Reventlow:
119) Ovenover dette Ord har Kongen skrevet „vdskindet.¬
120) Brandt's Bestyrelse af Finantserne (fra 1677) har fundet den

skarpeste Daddel hos Riegels (Christian V. S. 389. 392—394. 397.

(„Brandt erhvervede sig, som Ober Rentemester, skiønne Godser i
Lolland (bl. a. Pederstrup) og fik det sat i Hartkorn som han lyste¬

de.*) 549. („Han havde hverken Duelighed eller Redelighed; tænkte

blot paa at berige sig og lægge Skatter paa.= m. m.) Hans aarlige
Løn som Over=Rentemester var 2000 Rdlr.
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hans Nidkiærhed og Flid, og ei vilde lade sig (som ei var hans
naturel) hverken give eller tage Skienk eller Gaver, eller have regard

for nogen, ud(en) allene os, sit Liv, og blive ved sin Forretning;
begierte og at hannem maatte adjungeres to à tre, som kunde have

Videnskab med om hans Forretninger; han vilde tiene trolig og
vel; mens om ham noget paakom, at da de andre kunde vide om

alting, saa vel som han selv. Han havde, før Jeg talte om denne

malerie, meget at klage for min Broders Vegne over Brandt, og
saa Jens Lassen for des Betaling, og faaer man at see at faa
det slettet, baade eet og andet, før de kommer og bliver adjungeret

hianden, Ples og Brandt.
28. Resolverede vi at adjungere Geheimeraad Pless vores

Ober Rentemester Frandt udi direction af vores Financer, som synes
at falde Brandt for besværlig, allene derved at forblive 121).
29. Nolificerede Jeg dette til P: Georg min Broder, ei tviv¬

lendes at han det sig lod befalde, saa som Plesse ikke desmindre

kunde forrette hans Tieneste, saa vel nu som forhen.
Samme Dag gav Jeg Brandt det tilkiende, som syntes der¬

med at være vel tilfreds. Jeg gav og til Plesse en „Opsat“ af
en Instrux for dem begge, som jeg har opsat, for at vide Plessis

Betænkende derom.
Resolverte vi og, at i Steden for de til Hert: af Wirten.

berg tilsagde 400 Mand Norske Folk, hannem til recrulering af
vores truper i Irland skulde underhaanden overlades 600 M. af
vores Militie i Oldenborg, og med de „Nordiske“ endeel, og (med)

ny „Anwerbinger“ recruleres.
—

Gik ordre til Meierkron at takke Kongen i Frankr: at han

vilde bryde mariagen mellem Princessen af Suerrig og den unge

Hertug af Gottorff, og naar det først var skeet, saa kunde man videre

poussere Værket for vores Søn P: Friderich.

121) Geh. R. Christ. Sigfr. v. Pless tiltraadte formodentlig sit Em¬

dede, som Overdirecteur i Rentekammeret, d. 1ste Jan. 1692. (s. Rie¬

gels Christ. V. p. 588) og nedlagde det „med en ziirlig Afskedstale
i Rentekammeret“ d. 44 Jan. 1700, efterat han =til det gemene
Bedste og Undersaatternes store Fornøielse, berømmeligen havde ført

det i 8 Aar.“ Bircherods, Dagbøger. S. 373. Riegels har noget
om hans Finantsbestyrelse S. 588—595. (ivf. Memoires de Dane¬

mark, &c. trad. de l'Anglois. Btrecht. 1701. p. 230.)
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Bekom et Brev af G: Maj. Tetau, hvorudi han begierer

sin demission, hvilket Jeg ogsaa strax har conlenteret, og ham

licentieret ved et Brev, og ei videre.
—

Blev Ambassadeuren declareret, at vi fandt os foraarsa¬

get at insistere paa den begierede augmentation af 50,000 Rdlr.
subsidier, imod vores Erklæring, Keiseren ei videre end med det
ordinaire Contingent at assistere.

Gik ordre til Glückstad, at relaxere de Varer, som Her¬

tugen af Zell og Hannover fra Frankrig haver forskrevet; mens om
derunder sig skulde befinde Kiøbmænds Vare, dennem til videre at

anholde.
30. Havde vores med de hollandske von Haren og Goes atter
Conferens over Commers-tractatet, mens kunde for defensions¬

Skibenes Skyld ei komme til nogen Slutning.
Underskrev Jeg endnu for Abo i Amsterdam 159 trykte

Obligalioner paa Liv=Rente.
31. Tog von Hahren sin Afsked i det samme Jeg vilde gaae

ind og til Taffel.

Anmærkning til S. 145. 46.
Saavel af de anførte Optegnelser i Dagbogen, som af Christian den

Femtes egenhændige Papircr, sees det, at Kongen, uagtet sin kiendelige per¬
sonlige Gunsi for Overrentemester Brandt, meget har ønsket at faac
Geheimeraad Plessen til at deeltage i Finantsstyrelsen, saaledes at han

indtraadte i denne, som =Deputerct over Finantserne“ ved Siden af Brandt.

Der findes to herhen hørende udaterede Actstykker, som bære tydeligt

Præg af at være skrevne ved denne Leilighed, og altsaa i December 1691.
Det ene er en egenhændig tydsk „Memorial= af Kongen, i 12 Punkter,
som han selv synes at have opsat med den Bestemmelse, at den skulde
tiene til Grundlag for en Instruction til de Deputerede (han nævner ud¬

trykkelig Plessen og Brandt.) Kongen har imidlertid tilstillet den første
dette Udkast, og uden Tvivl forlangt hans Betænkninger derover, hvilke Plessen

har meddeelt og nedskrevet paa det samme Papir; dog kun til nogle af
Punkterne, hvor han har fundet det fornødent. Ligesaa interessant som

dette Actstykke (der i Tillægget vil blive meddeelt) er, som et Bidrag
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til at kiende Plessens Grundsætninger i Henseende til det rette System

for Statsfinantserne og deres Bestyrelse: ligesaa afgiorende er det for at

bevise, at Plessen har været langt fra at ville trænge sig ind i den Post.
hvori han siden skal have udmærket sig baade ved Talent og Integritet.
Det viser sig ogsaa (af Christian V. Optegnelse den 27de Decbr.) at Kon¬

gens Memorial, og Erklæringen ere skrevne tidligere end denne Dag; da
Plessen i dens Slutning med megen Indstændighed anholder hos Kongen

om at „forskaanes med en Charge, som er ham meget for svær, og til
hvis Bestyrelse han hos sig selv ikke finder andet end Oprigtighed og en

tro og redelig Intention.“
Et andet interessant Bidrag til Finantshistorien under Christian V.,
og særdeles i Aaret 1691, er velvilligen meddeelt mig af Hr. Translateur

H. R. Klagenberg i Rendsborg. Det er en original Extract af ct

Finantsbudget for 1692, saaledes som den har været indgivet til Kon¬

gen ved Udgangen af A. 1691. Ligesom den giver en nøiagtig og fuld¬
stændig Udsigt over Statsindtægterne, Skatterne og deres Fordeling, baade
i Kongerigerne og de øvrige Lande: saaledes ere ogsaa de beregnede Ud¬

gifter for det følgende Aar nøie spectficcrede under deres enkelte Rubriker,
med Assignation af de Indtægtskilder, hvoraf de skulle udredes. —
Hvad

vi

derimed af dette Budget ikke nøiagtigt erfare, er Størrelsen af det De¬

sicit, hvorom Christian V. paa flere Steder i Dagbogen yttrer sig; men

hvorom han der ikke synes tilstrækkeligt underrettet. Vi see her kun, at de
ordinaire Indtægter ere anslaaede til 1,908,887 Rdlr. og Udgifterne i
Alt til 2,201,447 Rdlr. Foruden de saaledes manglende omtr. 300,000

Rdlr. for 1692, opføres =Gielden til 1. Januar 1692, med resterende
Summer i Beholdinger og andet efter Reglementerne, som ei er assigne¬

retn: Til Militien i Danmark: 465,364 Rdlr.; til Hof= og CivilEtaten,
235,554 Rdlr.; tilsammen 700,918 Rdlr. Desuden staae følgende Ru¬

briker aabne, uden Angivelse: 1) „Militien udi Norge. 2) =Ubetalte As¬

signationer;= og 3) =optagne og bortskyldige Capitaler og Renter, efter

Obligationer og Forskrivninger.“
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Dagbog
2

1696.

Oet er allerede tilforn bemærket (ovenfor S. 19), at den nedensor
aftrykte egenhændige Dagbog af Christian V. er kortere og ringere

i Indhold, end de foregaaende (særdeles den endnu utrykte for 1692.)

Det Forhold, at Kongen nu førte, eller lod søre en maanedlig Journal
over alle Regieringssager, har vel ikke været uden Medvirkning hertil. Dag¬
bogen for 1696 har imidlertid bl. a. endeel Optegnelser om en i denne
Konges Familichistorie og politiske Forhold hdtil næsten ubekiendt Gien¬
stand: de længe fortsatte Underhandlinger om Giftermaal imellem Keiser

Lcopold den 1stes Søn, den romerske Konge (siden Keiser Joseph I.) og
den danske Prindsesse Sophie Hedvig (hvis ophævede Forlovelse med
Churprindsen af Sachsen i Dagbogen for 1691 er omhandlet.) Denne
Omstændighed har ikke hindret, at der fra det keiserlige Hofs Side er

skect alvorligt mcente indledende Forslag, som efter al Sandsynlighed vilde
have sørt til et i flere Henseender paafaldende og mærkeligt Ægteskab;
dersom ikke Vanskeligheder, som reiste sig fra Prindsessens Utilbøielighed
til at skifte sin Tro, eller beqvemme sig til at følge catholske Religions¬

skikke, havde lagt en Hindring i Veien for denne Forbindelse, som uden

Tvivl er bleven sorstærket ved hendes Moders, den ved sin reformerte
Troesbekiendelse strængt fastholdende Dronning Charlotte Amalics

Indflydelse paa Datteren. Saavidt man kan sec, har det allerede været
i Foraaret 1694 at de første Skrdt denne Sag angaaende ere udgaarde
fra Wien 1). I Nov. 1694 havde Christian V. af Theologi i Kiøben¬
havn fordret deres Betænkning „efter Guds Ord=, om =Kronprindsen

1) Den 29re Marts 1694 modtog Christian V. den romerske Konges og den ældste
keiserlige Prindsesses Portraiter, som den unze Grev Reventlow bavde med

bragt fra Wien.
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kunde giftes med Keiserens Datter, eller nogen anden catholsk Prind¬

sesse, med god Samvittighed. Faa Dage efter fik Kongen deres Svar,

„hvor udi de stadfæste det i Guds Ord, at dette ei er tilladeligt, ei heller
fraadeligt=; hvilket, tilføier Kongen, =med vores Sentiment er conform, og
aldrig bør at tillades, udi vores Riger og Lande, eller vores Efterkom¬

mere det at tilstaae.= Om ct catholsk Giftermaal for Prindsessen er her
ikke Tale. Derimod sees, at der den 28. Decbr. kom Breve fra den

unge Grev Reventlow og fra den danske Resident Urbich i Wien, at

Fyrsten af Salm atter havde talt om et Ægteskab imellem den romerske

Konge og Prindsesse Hedvig; men at hun da først maatte forandre sin

Religion, og at dette maatte skee =ved en offentlig abjuration udi Pavens
Nuncii Nærværelse.= — „Vi tog derpaa (tilføier Kongen) den faste reso¬
lution, al verdslig avantage uanscet, som ved saadan alliance var at for¬

vente, ci videre paa sligt at tænke, hvorved vi vores Samvittighed i rin¬
geste Maade kunde besværc.. (Kongen havde samme Dag, ved Brere

fra Holland modtaget den Efterretning, at Keiseren var sindet at bevilge

Elbtoiden, og havde yttret Ønsket, at en nærmere Alliance med Danmark

med det forderligste maatte sluttes.) Den 31. Mai 1695 blev paa ny
indberettet fra den danske Resident Raad Urbich, at man ved dette Hof
endnu bestandig attraaer at gifte den romerske Konge med den danske

Prindsesse; og at man i Religionspunktet vel turde ville give saameget
efter, at det kunde blive indført i Ægteskabscontracten: at Prindsessen ikke

skulde blive trungen til at forandre sin Religion. Imidlertid sandt Kon¬
gen, „at Sagen endnu ikke var saaledes beskaffen, at han meente at have

Grund til at fravige fin forhen tagne Beslutning; endskiøndt mange og

store Fordele kunde ventes for det Kongel. Huus, af et saadant Gifter¬
maal. I August 1695 tilmeldte Christian V. sin Søster Churfyrstinden

af Saxen, at han vel holdt det for nødvendigt at tænke paa sin Datters
Giftermaal, hvortil han adskillige Gange havde modtaget indledende For¬

slag fra det keiserlige Hof; men Hensyn til Religionen havde bevæget
Kongen til at give Slip paa en saadan Fordel. Derimod havde nu

Hertugen af Würtenberg=Stutgart under Haanden ladet giøre en lignende

Proposition, hvorom Kongen ønskede at erfare sin Søsters Mening.
Imidlertid indløb i November nye Meddelelser, angaaende det keiser¬

lige Giftermaal, fra det Churpfalziske Hof, i hvilken Anledning Kongen, der

nu syntes betydeligt at have forandret sin tidligere Mening, raadførte sig,
saavel med Hofpræsten Dr. Masius, Prindsessens Skriftefader, som med
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sin egen Skriftefader, Dr. Peder Jespersen og med Biskop Borne¬
mann. En her, efter Kongens Befaling, opsat modificeret catholsk Troes¬
bekiendelse var bleven forelagt disse tre Theologer; de to sidstnævnte

havde bifaldet samme; men Dr. Masius vilde i visse Punkter, især om
Messen, ikke =beqvemme sig. Ligeledes fik Kongen den 26. Nov. en

egenhændig Skrivelse fra Hertug Anton Ulrich2) i Wolfenbüttel, som
meget tilraadede Forbindelsen med det østerrigske Huus; hvorpaa Kongen
den 30te s. M. svarede: at naar der, som Hertugen meente, ikke skulde

blive Tale om nogen Samvittighedstvang eller Sandheds Fornegtelse,
vilde Kongen bidrage alt sit til at fremme den vigtige Sag; i det han

tillige refererede sig til den her opsatte Troesbekiendelse. Han havde

imidlertid baade selv talt med Dronningen, og ladet Hr. Geismar og
den fransk=reformeerte Præst La Placette underhandle med hende her¬

om; og endelig opnaact, at hun havde erklæret, at ville forholde sig
passiv i Sagen. Omfider blev ogsaa den omtalte Trocsbekiendelse fore¬

lagt Ministrene i Conscilet, og blev, som en saadan Confession, hvorpaa

Prindsessen i Tilfælde af Eiftermaalct med den romerskeK onge, oi Kraft af
Christi Værdskyld vel kunde blive salig=, underskrevet af Statholder Gyl¬

denløve, Gr. Reventlow, Baron Juel, Geh. R. Plessen, Geh. R.

Rumohr, Hr. von Liliencron, G.h. R. Giøe, Geh. R. Jessen,
Conserentsraad Lente, samt af Biskop Bornemann og Dr. Jesperser.
Den 8de December, strax efter Kronprindsens Bryllup med den meklen¬

borgske Prindsesse Lovise, meddeelte Kongen selv sin Datter denne Troes¬

bekiendelse. Hun giorde kun nogle faa Erindringer derimod, hvilke Kongen

selv besvarede; hvorpaa Prindsessen aldeles overgav Sagen i sin Faders

Hænder, i den Forvisning, at han i alle Dele vilde sørge for, at hendes

Samvittighed ikke vilde blive foruroliget 3). Førend Aarets Udgang modtog
Christian V. endnu en Skrivelse fra Hertug Anton Ulrich, og deri en

Betænkning fra „den gamle Theolog Calixtus¬4), hvori han ligeledes

bifalder den ham meddeelte Troesbekiendelse; men tilføier den Erindring,
at Alt maatte forud nøie betinges, og at man især maatte forsikkre sig i

Henseende til den hos Catholikerne sædvanlige Adoration af Hostien

2) Denne ved videnskabelig Dannelse, Lærdom og Skrifter bekiendte Fyrste, (f. 1633) gik

selv omsider i sit 77de Aar (1710) over til den cathosske Religion., og døde den 27de
Marts 1714.

3) Hertil

hører den i Bilagene Nr. 11 meddeelte Copie af et Brev fra Kongrn til

sin Datter.

4) Fr. Ulr. Calixtus (f. i Helmstedt 1622) var wolfenbüttelsk Consistorialraad, og
Prof, theol. primarius i Helmstedt (d. 1701).
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udenfor Messen og Communionen, da denne i det mindste maatte

ansees som „ldolatria materialis=.
Paa denne Fod stod Ægteskabssagen ved Begyndelsen af 16Mi, og dens

videre Fremgang erfares i Korthed af Kongens egenhændige Antegnelser i

Dagbogen, som dog kunne modtage yderligere Oplysning af den udførlige

maanedlige Journal for dette Aar. Man seer, at Churfyrstinden af Saxen,
ikke mindre end hendes Søster i Pfalz, ligesom ogsaa den førstes Søn Chur¬

fyrsten, stærkt anbefalede det østerrigske Parti; men Kongen meldte hende,

i det han den 24de Marts afsendte det af Churfyrsten ønskede Portrait af
Prindsessen (s. nedenf. S. 159), at Sagen endnu fandt Hindring i =Sa¬

cramentets Meddeling under begge Skikkelser, hvori man ved det keiserl.
Hof, men uden raison, var meget difficil=; Kongen vilde nu over¬

give den til det Pfalziske og Saxiske Hofs Befordring, ligesom ogsaa

Mediationen med Gottorp, hvortil han fremfor Andre anbefaler Geh. R.
Miltitz. Baron Nierendorff, en Broder til den Churpfalziske Cantsler, blev

i April sendt til Rom, for at underhandle om det vigtige Punkt med Commu¬

nionen. (jvf. Dagb. 27. Jul.) Sagen gik imidlertid i Langdrag; og den 21de
Aug. meldte Churfyrstinden fra Dresden, at hendes Søn, der opholdt sig
i Wien, havde ladet hende vide, at man endnu bestandig holdt sine Hen¬
sigter hemmelige ved det keiserlige Hof, fordi man vilde skiule dem =for
det italienske Parti=, hvilket dog baade Keiserinden og hendes Søn

vare ganske imod. I September (s. Dagbogen d. I1. 12. 14, 15de og
18de Sept.) indløb der atter Breve fra Hertug Anton Ulrich i Wol¬

fenbüttel, der ivrigt tilraadede Christian V. ikke at lade sig ved den endnu
ikke hævede Vanskelighed, med Hensyn til Sacramentet, afholde fra at
indvilge i Ægteskabet, i hvilken Anledning Hertugen, jblandt endeel andre

Argumenter, henviste til Luther selv, som i sine Skrifter yttrer sig an¬

gaaende Communionen sub utraque, „daß er nähmlich, dem Pabste zu¬
wider, die Communion sub una wohl permittiren wollte ¬
Kongen skrev nu den 14de Sept. herom til sin Datter, meddeelte

hende Hertugen af Wolkenbüttels Brev, og forlangte hendes Erklæring: om
hun var villig til fuldkommen at bekiende sig til den catholske
Religion; i det han tillige forestillede hende alle de Fordele, som af et saa¬
dant Ægteskab kunde ventes men anbefalede hende tillige indstændigt, ikke

at aabenbare denne Sag for noget andet Menneske, men allene raadføre

sig med Gud, og derhos være ved godt Mod. Hun svarede Kongen
(jvf. Dagb. 16de Sept.) at da hun hidtil ikkun kiendte lidet til den
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catholske Religions Beskaffenhed, kunde hun selv ikke erklære sig; men
havde fremdeles den barnlige Tillid til Kongen, at han bedst vilde vide

at førge baade for hendes timelige og evige Velfærd. Kongen fandt det
da raadeligt, at tilsende Prindsessen den Trocsbekiendelse, hvorom man
(paa det Punkt nær om Communionen) var kommen overeens med den

Pfaltziske Gesandt Baron Nierendorff; tilligemed en fransk Tractat =om
den ringe Differentz, som findes imellem den catholske Religion og vores¬.

Geh. Raad Rumohr skulde være Underhandler i denne Sag, og give
Prindsessen de fornødne Forklaringer (ivfr. Dagb. 22. Sept.). Da han
nu efter nogte Ugers Forløb meldte Kongen, at han meente at have

været ret heldig i sine Bestræbelser for at betage Prindsessen hendes

Religionsscrupler, (=Sie hatte sich, seinem Bericht nach, ziemlich wohl
darauf erklärct= jvf. Dagb. 3. og 10. Oct.) tilskrev Kongen hende i den
Anledning den 24de Oct.: at da han med Fornøielse havde erfaret hendes
Sindelag i Henseende til Religionsforandringen, vilde han nu modtage

hendes skriftlige Erklæring, hvorvidt hun saaledes var villig til, at lade
sig undervise i den catholske Religion, for at Kongen da kunde foranledige,

at der ved et keiserligt Gesandtskab formeligt blev anholdt om Prind¬
sessens Haand. Herpaa modtog Kongen fra sin Datter et uventet Svar

(s. Dagb. 26de Oct.), hvori hun ikke vilde tilstaae at have billiget den
hende forelagte Troesbekiendelse, og yttrede Tvivl, om adskillige Punkter
i samme kunde ansees for at være grundede i Guds Ord; disse vare

nemlig Skriftemaalet, Valfarter, Helgenes Tilbedelse, Confirmationen som

Sacrament (die =Firmung=), den sidste Salvelse, og Messen. Da Kongen
heraf troede at spore, at Andre havde havt Indflydelse paa Prindsessen
og bibragt hende et andet Sind, end hendes tidligere Yttringer lode for¬

mode: besluttede Kongen at give hende noget længere Tid til Betænkning,
og derefter, i Stedet for videre mundtlig Underhandling, igien at tilskrive

hende. Dette Brev (s. Dagb. 4de Nov.) besvarede Prindsessen den

10de Nov., og erklærede nu ligefrem: at hun ikke kunde beslutte sig til

Giitermaalet med den romerske Konge, under den Betingelse at hun

forud skulde antage den catholske Religion; hun vilde da heller ønske,
snart at see Ende paa sine Dage o. s. v. Kongen blev herved paa en
ubehagelig Maade overrasket, og lod først undersøge, om Dr. Masius
ved fine =Insinuationern skulde have medvirket til Prindsessens forandrede

Stemning; hvilket han dog baade mundtlig og skriftlig =under stærke

Contestationer= fralagde sig. Siden overdrog han Prinds Carls forrige
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Hofmester, Landdrost Holstein (med hvem han, efter Dagbogen, 14de

Nov. „talte noget haardt=) som en Mand, til hvem Prindsessen syntes
at have Tiltro, og med hvem hun forhen havde talt om Sagen, at giøre

sit Bedste for at bringe hende paa bedre Tanker og hendes Sind i Ro¬
lighed (-die Princessin allmählig in Ruhe, und auf bessere Gedanken zu

bringen.*) Ligeledes besluttedes, at give Kronprindsen, „der ogsaa skal

staae i god Credit hos hans Søster=, den fornødne Underretning om
denne Sag, og ved Grev Reventlow meddele ham den omtalte Troes¬

bekiendelse, og flere til Sagen hørende Documenter (ivf. Dagb. 18. Nov.)
Imidlertid modtog Kongen efter nogen Tid (s. Dagb. 7. Decbr.) Prind¬

sessens endelige og bestemte Erklæring og =Deduction=, hvorfor hun ikke
troede at kunne gaae over til den catholske Religion; og som Hoved¬
grunden dertil anførte hun nu Helgenes Tilbedelse, Offeret i

Messen og Communionen under den ene Skikkelse; i det hun til
Bestyrkelse for sin Mening over disse og andre Punkter tillige havde

samlet og anført en heel Deel Skriftsteder. Kongen fandt da for godt,
indtil videre at lade Sagen beroe, og oppebie, hvad Geismar maatte

indberette fra det Pfalziske Hof.
Ved Enden af Aaret (den 28. Dec. 1696) blev imidlcrtid, da man
fra Churpfaltz havde tilbudt at sende en Geistlig herind, som kunde under¬
vise Prindsessen i den catholske Troes Hovedlærdomme, Sagen atter sore¬

taget i Conseilet, hvor Kronprindsen blev tilkaldt, og underrettet om alle

Omstændigheder og Underhandlingens hidtilværende Gang. Prindsen bi¬

faldt ogsaa Kongens Mening, og paatog sig at førestille sin Søster, saa¬
vel Alt hvad der maatte tale for, at hun ikke modsatte sig et Forslag,

hvis Udførelse kunde fremme saavel „Christenhedens Velfærd i Almiude¬
lighed=, som det Kongelige Huses og Statens; som ogsaa, at man med

den attraaede Underviisning ikke tilsigter andet, end at overlade til hendes
egen Betænkning, hvorvidt hun selv maatte finde den saaledes grundet,

at hun med god Samvittighed vilde og kunde antage den Trocsbekiendelse,
som blev forlangt. En catholsk Geistlig, udsendt fra Pfalz, kom ogsaa
virkelig i Januar 1697 til Kiøbenhavn, og Kongen talte den 26. Januar

mundtlig med sin Datter, for at formaae hende til at betragie Ægteskabs¬
forslaget fra den romerske Konge som en guddommelig Tilskikkelse, hvilken
hun ikke burde undslaae sig for, eller vægre sig ved at høre den hidsendte

Geistliges Foredrag. Prindsessen svarede med Taarer, at hun var forud
forvisset om, at hun ikke kunde finde Samvittighedsro ved at antage den
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catholske Tro; og bad derfor, at hun ikke maatte blive tvungen til dette

Skridt, endskiøndt hun var villig til at modtage den Geistlige, som hun
dog var vis paa, ikke vilde være i Stand til at overbevise eller overtale
hende. Han kom da ogsaa til Prindsessen, men udrettede lidet, som kunde

have nogen Frugt.
Imidlertid var i Slutningen af Januar (d. 27.) underhaanden
blevet indledet et nyt Ægteskabsforslag fra Hertugen af Meklenborg¬
Schwerin, som nu tillige var kommen i Besiddelse af den Güstrowske

Andeel. Christian V. besluttede, ikke ganske at afvise dette; men heller
ikke endnu reent at oxgive Underhandlingen om det keiserlige Giftermaal.

Der blev saaledes, med Kronprindsens Vidende (d. 30. Jan.) besluttet,

paa ny at sende Geismar til det Pfalziske Hof, for at underhandle, og
det i Særdeleshed angaaende Punktet om Communionen, som det, der

udgiorde Hoved=Vanskeligheden i at bevæge Prindsessen til at gaae ind

paa en Troesforandring, og allene kunde være nok til at afbryde det hele

Forchavende. Det sidste blev imidlertid dog Tilfældet, som man allerede

seer af en Skrivelse fra Kongen til Churfyrstinden af Saxen (22. Marts
1697), hvori han meldte hende: at med Giftermaalssagen rar det nu
saa gødt som forbi; thi, uagtet den churpfaltziske Geistlige flere Gange

havde beføgt Prindsessen og =anvendt al sin Videnskab og eloquencen,
var hun ikke at bevæge til nogen egentlig Religionsforandring; Kongen
vilde heller ikke, som han oftere havde erklæret, tvinge hende til noget,

der stred imod hendes Samvittighed; og saaledes var der intet tilbage,
end at overlade til Tiden, om noget andet Ægteskab maatte være hende

beskikket. Det Meklenborgske Parti, som man kun halvt vilde indlade sig
paa, gik ogsaa tilbage; da Hertugen (som den Schwerinske Minister

v. Coplou paa en Giennemreise til Sverrige tilstød for Geh. R. Plessen)
efter modtagne Tidender fra Wien ansaae Prindsesse Hedvig for at være

bortlovet til den romerske Konge, og saaledes vendte sig til sit eget Huus,
og friede til Prindsesse Augusta af Güstrow. Lige uheldige vare de Be¬

stræbelser, som giordes i Aarene 1697—99 for at opnaae et Ægteskab
imellem den danske Prindsesse og K. Carl XII. (s. ovenfor N. Hist.

Tidskr. I. S. 492) og saaledes blev det Sophie Hedevigs Lod, ikke at
opnaae noget fyrsteligt Giftermaal; hvorimod hun, i Stedet for Keiserinde¬

kronen og Messen, siges at have valgt ct hemmeligt Ægteskab med Geh.
Raad og Overkammerherre Carl Ad. v. Plessen, til Gunderslevholm,
Saltø, Førslev, Harrested, m. m. (som døde 1758 i sit 80de Aar; Prind¬

sessen d. 13de Marts 1735 i sit 58de Aar.)
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Journal.
1696.*)

Januar.

2. „Tieß ich den Cuhr Plelzischen (Gesandten) zu mir kommen,
vndt sagte Ihm gantz deutlig, daß wir nie abstehen würden P. Sophi,

ohn beiderlig Gestalt daß (das) abentmal zu genießen.“
4. „Schreff Jeg til min Syster, og recommenderede Rumors

haffuz (havende2) commission for oß, Iser giorde wi den største
rellection paa mariage Sagen mellem Rom: Konge og Vores

Sophie.
6. (Mandag.) „Giorde Jeg min devotion, og Communicerede

ber vdi Kiøbenhaffuen.“
11. „bleff resolueret om de Norsche festningers bügningers
reparation, og huis der til skal ordoneris, vdi Stattholder Gulden¬

leus nerwerelß og G. L. Guldenleus.

14. „bleff resolveret at leg(ge) it Compeni aff Oberste biel¬

kis regiment vdi altenau.
15. „reiste den Cur Pfaltæsche bort igen 122) Med temlig for¬

haabning att den mariage ennu kunde ske.
20. „Skreff Jeg til min broder P. George att wie ware ennu

wel intentioneret herfor att tractere med dennem, menß de fick

at holde oß ryggen frij for Gottorff etc.“
27. „reiste Conferensraad Lente her fra til Berlin for den

Gottorfske Saag sckyl.“ 123)
*) Dagbogen for dette Aar er afskrevet bogstavret efter Originalen,
og saaledes her aftrykt, som længere Prøve paa Kongens Stavemaade.

122“

Kongen har uden Tvivl i denne Optegnelse taget feil. Han var (i

Følge den tydske Dagbog) den 15. Jan. hele Dagen i Bevægelse,
spiste paa Jægersborg, og kom først om Eftermiddagen tilbage.

Om Aftenen vare imidlertid Ministrene hos Kongen; og den Chur¬

Psaltziske Gesandts (Baron Nierendorsfs) Afreise kan da være
bleven omtalt. Denne havde først den 23de Januar Afskedsaudients

hos Kongen, Dronningen, Krønprindsen og Prindsesse Sophie.

123)Han

skulde, i Forening med den danske Resident v. Hagen, for¬

sikkre sig om Churfyrstens Bistand, i Følge den tidligere Tractat, der
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31. „Suarte Jeg min Syster Cur Fyrstinden aff Saxsen om
det Gifftermaal med den Rom. Konge og P. Sophie, og raporterle

mig paa rumor.
Februar.
4. „Gick ordre til Admiral Paulsen att begiffue sig til ham¬

borg for att verve Søefolck, saasnart de Suenscke begynder att
werffue, huortil hannem er ordoneret 3000 Rdlr. til begyndelsen.“

5. „reiste Oberhoffmester Geismar vdi voriß Comission til
bispen aff münster 129) og til Landgrefkuen aff hessen Cassel.“
14. „bleff resolveret vdi voriß Conseil belange(ndes) tractater

hos brandenb. hoff, at wie ere dermed tilfredß, angaende Gottorffske
stridigheder, huor de dett Keyseren og Sarsen det behager 12); dog ey
widere gollorsk at tilstaa, en (end) den allenaske tractat medbringer,

og ey widere; heller strax att resolvere til Krigen og ruptur med

ham og hans adherenler, Som det gud behager.
19. „resolverte wie vdi Conseil att optage 2 à 4 hundrede

tusende Rdl. imod pant i Syder Ditmarsken eller Weser tolden vdi
Oldenborg, og att voriß Geheimeraad, saa og Landraa¬

dene vdi holsten, sig sckulde derfor forskriffue til des¬

bedere forsickring, og aff oß og woris sucsessor igen forsickeriß.
25. „lod Jeg lewere til G. raad Plesse eller Zalkameret, for
att betalle woriß betiente, bade sivil som militer, det som wie den¬

nem offuer reglementet haffuer tillagt, og sig nu beløber til
22000 Rdl.
26. „reiste Jeg til friderigßborg og fant Stuteriet og follerne

vdi god tilstand.
27. „war Jeg til Croneborg og saa reparationen, og huad
ennu burde giøriß, saa og att de Klock wiß (sie) stykker bør att

forbyttes imod Jernstycker: om natten til hirtzholm.
28. „Kom Jeg til Kiøbenhaffn om Morgenen.

tilsagde giensidig Garantier og Hielp, dersom nogen af Sta¬
terne blev fiendtlig angrebet, eller krænket i sin Høihedsret (jura

regalia).

124) Meningen er formodentlig: hvorledes det dem (Brandenborg),
Keiseren og Saxen behager.

125) Ogsaa til denne Fyrste sendtes Kongens Ultimat i den Gottorpske
Sag, og Geismar skulde, i fornødent Tilfælde, reqvirere hans Bistand

i Følge Tractat.
11
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Marts.
2. „bekom wie effterretning at Kongen aff Franckrig wilde giøre
en dessante (descente) i Engeland, og att Kong Jacob siielffuer

gick offuer med, og att i Schottland war en revolte mod Kong
Wilhellem.“

7.„Vnderschreff Jeg patentet for brigadier Trampe som Ge¬
neral Major, for at comendere voriß truper vdi Vugarn, hos den

Keyserlige armé.
9. „fornemmiß att Cong Jacobus Dessein er bleffuen tilbage

for at gaae offuer til Engeland.
13. „fornemmiß att den Suenscke Vice Admiral taube war

ankommen til hamborg og wilde der werbe Søefolk.126)

16. „Denne Post bleff ode for det Suare Slemme Weyerlighed
sckyl aff Kuld og frost.“ 127)
20. „Ankom tuende post paa engang. Melder Voriß V. Ad¬

miral Paulsen att den Suenscke Vice Adm. taube haffde begynt
att werbe i ham: huorfor hand og haffde begynt att werbe, og be¬

komet 400 Mand.“
21. „gick ordere til vor V. Adm. Paulsen att bliffue wed att

werbe til (Ham)bor m. for dette første, og lige Som de Suenscke

giorde, saa sckulde hand og giøre, og fare fort med werbningen.*
23. „Ankom den unge Landgreff aff Hessen Cassel P. fridrich 128)

bekom wie effterretning fra Carlserona att der ingen arbeide sckede
ved deriß flaade, men well att de for 4 vger sterk arbeidede der paa.

24. „Suarede Jeg Curfyrstinden min Syster til Saxsen paa

126) Kongen skrev d. 14de Marts egenhændigt til sin Broder Pr. Georg,
og anmodede ham om at give Kong Vilhelm hans Æresord paa, „at

hans Intention ingenlunde var at forstyrre Roligheden i Norden;
men at man i Tide maatte styre de Svenskes Forsæt=, om dette viste

sig at være krigersk.
127

I den t. Dagbog, den 18de Marts: „In diesen Tagen haben wir

große Kälte, und grausame Sturmwinde von Nord, und Süd=Ost
gehabt.“

128) Han

havde (efter d. tydske Dagb.) endnu samme Aften Audients, og

spiste ved Taffelet. Kort tilforn (den 15. Marts) var en Prinds af
Baden=Durlach (Carl Vilhelm) kommen til Kiøbenhavn, og havde

den 19de Afskedsaudients, for at reise til Sverrige. (Ivf. Birche¬
rods Dagb. S. 315.)

K. Christian den Femtes Dagbøger. 1696.

159

hindis breffue, og sente hende P. Sophie Conterfey vdi Email giort,

saa got som det war 129). Recommenderde hende en Milditz, om
Curfyr. wil bruge ham vdi det gottorfsche stridighed mellem oß.
25. „bekom Jeg it memorial aff Geheimeraad Plessen, huor
vdi hand forestiller mig sin suaghed og Sygdom, tillige en kort

forklaring aff hanß forretning wed Kameret paa rigtigste Maade, og
endelig hands demission fra schargen, og wil dog, om hand igen

bekom Kreffter, da altid at giffue Sin santimens som hand kan.

26. „war jeg for denne første dag i tuende Sager vdi voriß

høyeste rett.
30. „bekom wie effterrettning fra Luzdorsk fra stockholm,

hele tilstanden aff de Suenskes deriß flaade, og at den er ey i til¬

stand at kunde sckaade noget vdi aar, mens byger flittig.“ 130).
31. „bekom V. Adm. Paulsen ordre at høre op med bods¬

folkiß werbing i hamborg for wie haffuer alt nock i de 600 Mand,
der er werbet der.

April.
2. „Lod wi igen vdløbe bomharder pramen, som war repa¬

reret paa landet.
6. „lod Jeg lesse vdi Conseil mine tanker, som Jeg sielff haffde

(skreffuet) om Alliancen med Engl. og holl: og fant wie

for gott, att sette oß med de allierede det beste man kan, Iser for

at faa henderne fry imod Gotlorf og Suerrig.“

8. „reiste Jeg om efftermedagen til friderigsborg.
9. „Bleff Jeg til Friderigsborg, og Comunicerede P. Friderig
og P. Louuise hos Doctor Jespersen, det første gang effter bilageret

vdi Coppenhagen, og kom D. Peder Jespersen om afftenen til

Frideriksborg.“

—
129) Churfyrstinden skrev den 25de Apr., at Portraitet var ikke af den
Beskaffenhed, at det meriterede at sendes videre. Hun havde derfor

ladet tage en Copie af et andet, som hun selv havde, hvilket Chur¬

fyrsten selv medtog til Wien, hvor det havde behaget.

130) Lurdorf meldte, at ikke sør henimod Sept. eller October, vilde man
kunne bringe 20—24 større og mindre Skibe af den svenske Flaade

i seilfærdig Stand.

11°
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10. „Comunicerede Jeg og holte min Devotion; Efter Medag

drog Jeg til Copenhagen igen.“
13. (Mandag.) „forrige dag bleff P. Louvise suag vdi Kirken,

og aborderede denne Efftermedag. Gud giffue hende bedre lycke i

fremtiden.
15. „Giorde Dronningen it arligd Divertissement paa min

fødselßdag.“ 131)
17. „Offuerlagde Jeg mit Memorial angaaende allianlzen med
de Allierede med g. r. Plesse, som reiser od til baadet, og saa
til holland og Engl: for att see, huor wit det wil gaa an.

18. „tog g. r. Plesse sin affscked for att reise.“
19. (Søndag.) „bleff Christianhaskens Kirke inwiet, og kaldis
salvaloris eller vor frelseriß Kirke, huilken inauguration warede hen¬

ved 7 timer.“ 132)
20. „tog woriß Camerher Greff Carell Allefeldt sin De¬

mission, for att gaa til voriß Søn P Carel udi holland, ffor att
reisse med ham paa fremede steder, huorfor hand og haffuer afflagt

Sin Eed for oß, igar eftermedagß.“
27. „war Droningens fødtselßdag som wie holte vdi rosenborgs

haffue, og holte den feete hele dagen igennem.“
28. „lod Jeg mig affmalle aff en aff de tou Mallere, Cur
Pfaltz haffuer hidsent, 133) for att affmalle voriß Datter Prins. Sophi

hedevig for den romerje Konge.“
—

131) Dronningen tracterede om Aftenen i det røde Gemak ved et herligt

Taffel, og „under Taffelet blev præsenteret en Comoedie og

en Dands af Børn.“ (Den tydske Dagb.)

132) Biskop Bornemanns Indvielsestale allene varede to Timer, for¬
uden hans Prædiken fra Prædikestolen. Ivfr. Uddr. af Bircherods
Dagbøger. S. 317. 18. (Dagen er her urigtigt ansat til den 20de

April.) Hoffet holdt (efter den t. Dagb.) ud fra Kl. 9 til henimod

halv fem: „und die Herrschaften hatten den gansen Tag weder Essen

noch Trinken genossen.
133

Kongen fandt (hedder det i Journalen), at han „for Bienseancc's

Skyld=, ikke allene maatte sende Prindsesse Hedvigs Portrait. men

ogsaa sit eget, tilligemed Kronprindsens og Kronprindsessens; hvilke
derfor samtlige skulde sidde for de Pfaltziske Malere. Prindsesse Hed¬
vigs Portrait blev afsendt til Dresden den 7de Julius.
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29. „reiste Landgreff aff Cassels Søn P. friderich her fra til

Campan: hoss sin Fader.
Drog Jeg til Frid. borg for att bese mit stutteri.

30. „forbleff Jeg til Fridrigßborg.“
Mai.
1. „Slogiß Staahesterne løß vdi wangerne til hopperne.“

„Kom Jeg om afftenen her hid til Kiøbenhaffuen igen, og

fornam Jeg at Voriß Søn P. Friderich war syg aff en feber

siden forleden onsdag afftiß.“
„bleff Oberste Gam G. Maj. til et Naadiß tegen; qviteret

sit Regim. for Suaghed sckül.“
4. „tog Stattholder Güldenlew og G. L.. C. Güldenlew deriß

affscked for att reisse til Norge.“
5. „qviteret den onge Gref rewenklau sit Regim. Dragoner i
holsten, og Labatte bekom det igen. Lod wie V. Admiral Paul:

werbe 70 M. til Sckibeniß reparation vdi Glyckstadt; beordrede wie

Lenten Sim Persen med 4 timmermand at gaa til Czaaren i
Muskau.“

11. „Gick begge Guldenløwerne til Segelss fra Øresund til

Norge.“
13. „begynte wie att bade herude paa rosenborg for den første

gang vdi dette aar.134).
18. „bekom vie effterrettning, att Stattholder V. (ulrick) F. Gul¬
denlew med G. Leut. Christian Guldenl: ware lyckeligen ankommen

til Larvigen.“
22. „bekom wie effterretning af V Christian Guldenlew att

den franscke flaade war lyckelig gaan fra Lulon til brest, hvor han

formente at de Skulde afftackele udi aar.
30. „hørte wie ox at bade her til rosenborg, som war den

131) Kongen drak denne Morgen Kl. 4 sin Melk, med Fennikel=Vand; gik
Kl. 8 i Badet, og blev deri en halv Time. Efter Badet hvilede

han nogen Tid; og spiste derefter allene paa Rosenborg. (Tydsk Dagb.)

Den 30. April var han første Gang efter sin langvarige Svaghed af
Podagra (fra Jan. 1695) steget til Hest paa Frederiksborg, og havde

redet i Dyrehaven, med nogen Besværlighed. Den 15de Mai red

han fra Rosenborg til Grønland, hvor Garden til Fods øvede sig

i Skiveskydning.
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18de gang, og beffant oß Gud were loffned naaget bedere vdi kneet

og laarene.“

31. „war P. friderich Gud were loff ganske relableret igen.“
Juni.
5. „bleff det 11. orlogß Sckib kilhallet og repareret, som er scked
vdi 6 vgerß tid, foruden 18 smaa fregatter og andre Coflerdi Far¬

teng til it og andet att hente til holmens fornødenhed.“
8. „begynte vie vdi gudß Naffn att bruge Melck Kuren, her

paa rosenborg.“ 135)
9. Sckreff Jeg Churfyr: aff Saxsen Min Syster til, og tackede
hende for hendiß og Ch. F. gode Intention for voriß huß; skreff

hende om de Mallere (Malere) fra Curpfaltz og recomenderede

hende Milditz.
26. „war Jeg vde roet for att see it Sckib, som en Købmand
haffuer ladet komme fra Stockhollem til voriß tieneste i floden, om
den ellerß kan føre sine Stycker som han bør, for 10,000 Rdlr.

29. „Entiß woriß Melck Cour og begynte wie att faa mad

igen, og er alting Gud were loff wel affgangen.“ 136)
Juli.
8. „bekom Jeg it sterck flod paa mine Ørener, med et sterk

Susend.7137)
9. „haffde wie ladet fordele vore Smaa fregalter i ton suadre

135) Denne Cuur bestod i at Kongen 3 Gange om Dagen, imellem Kl. 5
og 6 om Morgenen, Kl. 12 om Middagen, og imellem 6 og 7 om

Aftenen, drak nymalket Melk; og ellers intet andet nød om Dagen,
undtagen en og anden Gang lidt „Franskbrød= til Melken. Kongen

spadserede i denne Tid baade Formiddag og Eftermiddag (endogsaa
i Regnveir) i Haven; og hver Aften kom Dronningen og den konge¬
lige Familie, efterat have holdt Taffel, til Rosenborg, for at besøge

Kongen, og undertiden at spille med ham. Postens Expedition, og
Ministrenes Forsamling og Referat hos Kongen, blev imidlertid som

sædvanlig udført. Dä Dronningen en Dag (den 26de) var noget
upasselig, besøgte Kongen hende om Form. paa Sløttet.

136) Kongen nød for første Gang, efter Melkecurens Slutning Hønsekiød¬
suppe, og drak Viin, blandet med destilleret Brøndvand, ligesom før

Curen. (Tydsk Dagb.)
137

For dette Tilfælde brugte Kongen hele Jul. og August Maaned
næsten dagligen Damp, som anbragtes til Ørene; undertiden „med

Svampe.

K. Christian den Femtes Dagbøger. 1696.

163

(Eskadrer) for (at) Segle mod huerander, for ickun att winde
winden, en fra den anden.“
10. „Seglede de tuende suadre mod huerander, paa den (ene)
war V. Admiral Gede, og paa den anden V. Admiral von Stöcken,

buer med 8 fregatter, huor aff Von Stöcken want Winden, og

beholt den helle dagen.“ 138).
14. „Drog Jeg fra Rosenborg til Jegerßborg, der it tag at

were.“ 139)
18. „lod Jeg mig aarelade paa den wenstre Aarm, her paa

Jegersborg.
20. „lod Jeg aff P. Frid. Regim. 8 Compenir Exerccre at
sckyde til maalß, saa og Marinere Regim: 11 Compenier i lige made.
21. „lod Jeg aff det Selandscke Reg: 9 Compenier i lige

maade sckyde, saa og G. Leut. Schackiß Rog: allesammen 13 Com¬

penier sckyde.“
22. „lod wie Garden til fødß 13 Comp: i lige Maade sckyde
til Maalß og siden giøre alle deriß excercitier: saa Jeg og 3 Comp.

aff artolleriet vdi hel slet tilstand, som for (faaer) at endriß.“
23. „war Jeg vde paa min Iagt, og saa Voriß sma Fregatter
Segle, 15 vdi tallet, huilke V. A. von stöcken den dag Commen¬

derel og gick det hel ordentlig og wel aff, V. A. Gede haffde

og wel forrige dag seglet.“
24. „Effter Posten war lest og expederet, reiste Jeg mod aff¬

ten til Friderigsborg.

26. (Søndag.)Giorde

Jeg min Devotion og Communicerede

til Friderigsborg, reiste mod afften til Cronborg Ladegaar.“
27. „Om Morgenen lod wie excercere garnisonen til Cron¬

borg med sckyden til maalß, og saa (tog2) Medag hos G. Reven¬

klau. Kom posten om afften til Jegerßborg, og fornemmiß att
Keiseren og Paffuen icke wil tilsta P. Soph: at nyde Communionen

sub ulrique.“
28. „Om saa er, at hun ey kan nyde Sacramentet vden

138) Kongen var kiørt ud til „den store Dyrehave= for at see disse Evo¬

lutioner.
139) Den 15de var Kongen om Formiddagen i Dyrehaven, og saae paa

Iagten. Den 17de derimod „kiørte han til Dyrehaven og jagede

i Skoven.
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adsckilt, Saa kan wie effter voriß samwittighed ey consenlere Eller

tilstede nogen mariage paa den maade.

31. „gick tou aff voriß kregatter fra Sundet til Norge, for

att hente Stattholder Güldenlew og G. L. Giildenlew fra Norge.“

August.
1. giorde wie Provest D. Revenklow 1*0) og hugo Lente til Voriß

geheime raad, og reisser dermed forommelte Lente til pinneberg
for tractatet med gottork wed mediatorerne att til endebringe, tillige
med Ehrenschildt og Christoffer blome.“

4. „tog G. r. hugo Lente sin affscked, oc wilde begiffue sig
paa reisen til de pinnenberje tractater effter ordre.“
11. „Den Dag reiste vie fra Jegersborg til Croneborg for att

were en tid lang.
15. „Iaged wie og fangede en Jort af 12 Ender, lød 2½ time,

og fangedes i Gurrø sø.“ 141).
21. „giorde Jeg en tur hen til Kiøbenhaffuen for at se huor
der arbeidiß paa holmen og teughuset.
22. „Drog Jeg, effter Posten var Expederet, til Croneborg

igen mod afftenen.“
25. „Iagede wie en Jort Dagen effter barlolomei aff 22 ender

vdi Stranden wed Egebergs wange, løb 2 timer.“

27. „Jagede wie en Jort an wed Esserum, aff 22 Ender, og
fangede den i Nore Sckou offuer for gurre Wang paa det tore,

(Tørre2) løb 1½ time. NB. welte wie med voriß Calesche, og
haffde hafft en stor vlycke, om gud icke haffde bewaret oß, med

Ober Cam. J. Knudl.“

28. „Er begge Princessers fødseldag, P. Lovises og P. Sophi
Hedvig1*). Doctor Kingelman tog sin affscked for at reise

140) Detlev Reventlow til Schmoel, (f. 23. Aug. 1654, d. 4. Nov.
1701) Ridder af Danebrog (1693) var Klosterprovst i Prectz. Han

var Broder til Storcantsleren Gr. Conrad Reventlow, og til Fr.
Reventlow t. Neuendorff, Klosterprovst i Itzehoe. (f. II.. Sept. 1648.)

141 Første Gang, at Kongen i denne Dagbog omtaler sine Parforce=Iag¬

ter, som han nu dog ikke mere fulgte til Hest, men i en af de dertil
indrettede lette Iagtvogne eller Calescher, hvori man paa en saadan

Iagt dog ikke var sikker for Livsfare. (s. nedenfor, 27. Aug.)
141

I den Anledning bler om Middagen „extraordinarrt tracteret= (paa

Cronborg.) Efter Taffelet holdt Kongen Conseil, i Anledning af
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til oldenborg, og wil kome tilbage igen, naar han kan kome til

sig stelff igen. 113)

September.
1. „Jagede wi en hiort aff 16 (Ender) og fangede den vden
for Laperne hen ved Schiberns, (Skipperens2) vdi en ⅕ time, og

siden en (af) 10 Ender som løb 1½ time, fangede wed Egebergs
wang. Efftermiddagen sckød Jeg en aff 6 Ender, huor P. L.ouuis

og P. Sophi war hoß.“
4. „Kom Statholder Güldenlev og G. L. Güldenlew fra
Norge tilbage igen, som haffuer hafft it hel hart wer i tre dage

og Nætter.
7. „Jagede vie en Jort, som icke haffde opsat det ringeste af et
gewey, ey heller hafft naaget tilforen, en(d) 2 Knuber, som war
l5ße paa hoffuedet; løb 7 fierdendel time. Kom vie til Friderigß¬

borg med alle om aften.
9. „Jage(de) wie en Jort igen vdi Gurre wange, en Jort af
14 Ender, som haffde den wenstre Stange halff affbrud vdi Kemp¬

ning med andere hiorter; løb 5 fierding time, og (blev) fanget paa

det tøre, faste land.
11. „Giorde Jeg en tour til Copenhag: Kom der en Expres

Currerer fra Chur Fyrsten aff Pfaltz med it breff til mig, att Jeg
matte erklere mig, att P. Sophie hedewig wil antage den Catolsche

Religion.“
12. „Drog Jeg til Frid-bor Igen, for att tage den propo¬

sition i betenkende. Iser som Churfyrsten inted Suarer oß paa
Naagen aff de puncter, wie haffuer ladet opsette, den gang Niren¬

dorsf fraa Pfaltz war her vdi Januar maaned.“

14. „Sckreff Jeg til vor datter Sophia hedewig omstentlig om

Postens Ankomst. Imidlertid „begav det unge Herskab sig til Dands,“
og den kongelige Jagt var =prægtigt udziret, og syrede om Af¬

tenen med sine Stykker, da Skaalerne udbragtes.= (T. Dagbog.)
143°

Om Dr. Ringelmann s. ovenfor, d. 17. Jan. 1691. (I den T.

Dagbog findes antegnet, at den 15. April 1695 holdt Biskoppen,
i Anledning af Kongens Fødselsdag, en Oration i Audients=Salen,

hvor Ridderne af Elefanten og Dannebrog vare tilstede i Ordens¬
dragt; og om Efterm. holdt Dr. Ringelmanns Søn sammesteds
en italiensk Oration)
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dette her dont, for att wide hendiß :sanliment og innerlig lncli

nation om denne Sag, huad Jeg kunde igien Suare C. Fyr. fra

eller til.“

15. „Resolvere(de) Jeg at lade expedere Curieren og giffue
ham breff med igen, att wie ey kunde Suare saa hastig i Sckrifft,

Menß wilde Sende en egen person for att offnerlege alting deß
bedere, og iser tacke hannem for hans gode lntention og affection.“

16. „war Jeg til hest, og Sckød en liden Jort fra hesten, tou

sckod med pistolen, siden drogiß hunden pacan lenge med Jorten i

en liden Dam i lile Dürhaffue.“
18. „bekom wie woriß datterß Suar, daterit Frid. burg den 16.

7br som war Swaret paa mit aff den 14. 7br, som war meget

fornufftelig og wel aff hende opsatt.“
19. „Jagede wie en Jort af 12 ender wed Nyrup wed Gurre

wang, løb to timer: bleff og den Cur paltzische Currier igen aff¬

ferdiget.“
21. „reiste wie samtligen fra Fridrichsborg igen til Copen¬
hagen for det onde wer sckyl, og fant wie g: r: Rumor her

for oß. 149).
22. „blef resolveret att G: r: Rumor schulde talle med Pr:

S. h. om puncterne af consessionen og forneme hendiß tancker

der offuer, huor til Jeg gaff ham et liden breff med til P: som eet
Creditif.“

23.. „Jagede vie en hiort aff 14 ender vdi Jegersborg Dyr¬
haffue; løb 2 timer.“
24. „bleff debatteret med Rumor huorlediß alting best kan
forebringeß P: S. hed., i lige Maade Geismar's Instrux til Cur

Pfaltz igennem seet.“
26. „Sente wie en expres Lagey her fra til Francsort, med

ordre til g: r: og Oberhofmesler Geismar til att forføye sig til

Cur pfaltzische hoff.“
30. „Jagede vie en Jort vdi Dyrhaffuen wed Jegersborg aff

12 ender, war hel liden, og korte stenger, løb 5 qvarter, (blev)

144) Ministrene vare den Dag to Gange samlede hos Kongen, baade om

Formiddagen, efter hans Ankomst fra Frederiksberg, og om Efter¬

middagen, da ogsaa Geh. Raad Rumohr var tilstede. (T. Dagb.)
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I
fanget i aaen.

Dronningen og samtlige Princesser ware til Midag

paa heremitagen.“

October.
1. „Suarte Jeg voriß Statholder V F. Guldenlew paa hanß
Memorial, som hand oß offuergaff for hans bort reise til Norge

den 2. Maj. 1696. huoraff vie haffuer tagen Copie bade aff hanß

memorial, saawel som mit Suar og forwaret den vdi mit Sylff
Sckab.“

2. „tog Jeg anden gang piller in om afftenen, for de igaar
afftiß opererede intet.

3. „haffuer g: r: Rumor talt med P: Sophi hedevig voriß
datter om den secrete store mariaje, og syniß att det werk ende¬

ligen regeriß aff Gud allene Efftersom hund sielff saa wel
kan finde Sig derudi. Gud regere hende widere effter sin

naadige willie og behagelighed.
4. „tog Jeg den tredie Gang om Afftenen piller in igen for
det Sterke flod og Susen for mine ørrene.

7. „Segelede vie med det nytt Sckib Louise, oc beffant det

meget wel; til Medagen kom dronningen og alle Princesser om¬

borde til oß, og Spisede med oß paa Sckibet Louise.“
10. „Gaff P. Sophie hendiß poster offuer, huilke hund begerte
at were informeret offuer aff Rumor, paa huilke hand sckulde igen

Suare sckrifftlig.
14. „holt wie saint hubert for att ende Jorte=Iagten vdi aar.

Jeg Jagede ei med for veiret war for kaalt, menß saa til paa

heremilagen vdi Dürehaffuen; de fangede en Jort aff 8 ender, løb

3¼ time.“
15. „lod wie tuende Sckibe løbe fra bancke=stocken paa den
ny hollem, huer aff 52 stycker, den ene kaldet P. Carel, den anden
p: Wilhelm, som Gud were loff løbe bege lyckelig og wel i wandet.“

16. „bekom vie effterretning aff Rumor, saa og fra Dresden,
att en ong Cur Prinz war fød lyckelig og wel, til min Systerß
største fornøyelse, den 7. 8tober Klocken i mellem 3 og 4

Efftermedag.
24. „Sckreff Jeg it bref til P: Sophi: builcket Rumor hende

bragte, og lenge med hende resonnerle etc.“
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26. „Suarede P: Sophi mig igen, Naaget foranderlige
en hund er wantt til, og war ey hendiß egen stil, huilket

tillige med mit Concept er gemmit vdi mit sylff Sckab.“

November.
4. „Sckreff Jeg igen vdførligen til P: Sophie hedevig, i huad

resolution hund wilde tage vdi den bewiste Saag, tillige blef hende
alle behørig bøger og documenter tilstillet.

6. „Kom beretning att Geismar war ariveret til Cur Pfalsck
hoff, og som det syntiß, Saa den bewiste Sag naget witløfftig vd,
saasom den forrige confession, som war accordert, war ey suffi¬

sant nock for dennem.“
11. „haffde vi her paa Slottet til Mortenß afftens lystighed en

bonde bryllup, huor Ob: Osten og la foreint*) war brud og

brudgom.“
13. „Sckreff Geißmar fra disseldorkk att de stod paa plat att
bliffue Catolick vden exseplion. Suarte mig P: Sophie, og war

hund ganscke foranderet aff andere.
14. „talte Jeg naaget hart med Landdrost holsten om den be¬

wiste Saag med P: Sophie.“
17. „bleff ordre giffen til Geismar att forsøge sagen nermere,

om de icke wilde effterlade naaget aff deriß haarde begering.“ 146)

145) En besynderlig Feilskrift af Kongen. Man finder i den t. Dagbog:
=Gegend Abend verkleidete sich die Königl. Herrschaften, theils in
„Nordischer, theils in Amager=Bauren Tracht, und wurde eine

„Bauren=Hochzeit gehalten. Der Bräutigam war der Hr. Obrister

„v. Osten, und die Braut die Obrist=Lieutenantin v. Rothstein.
In dem rothen Gemach wurde Tafel gehalten; nach der Tafel in

„der Königinn Gemach getantzt.,

146) Han skulde søge at forestille Churfyrsten, hvor ubillig den Fordring
var, at Prindsesfen uden videre skulde bekiende fig til den catholske

Religion, da man hidtil kun havde meddeelt hende den i Overecusstem¬

melse med den af Baron Nierendorff affattede Trocsbekiendelse, hvilken

man nu havde forkastet; og da der ikke engang endnu fra det keiserl.
Hof var indløbet nogen formelig Ægteskabs=Proposition. Man maatte
give Prindsessen Tid og Leilighed til selv at søge fuldkomnere Under¬
viisning i den catholske Troeslære, hvilket bedre end her, kunde skee

naar Ægteskabet først var fuldbyrdet o. s. v.

K. Christian den Femtes Dagbøger. 1696.
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18. „talte G. revenklan ogsaa med Prin. Sophie om det be¬

wiste Dont, for att bringe hende til reson og rolighed igen.“
19. „talte Jeg atter med hoffmester eller L.and Drost holsten

for att Søge at bringe P. Sophi vdi bedere humor og paa rette

weie igen.*
20. „bleff posten vde for hart og contrarig wind sckyl. Om
aftenen offuer bordet fant Jeg stor forbedring for mit øre. Gud

giffe widere sin Nade der til.“

21. „ankom posten mod Medagen, saa og breffue fra Geismar
lige lydendis som de forrige“
23. „Kom poslen og bragte atter breffue fra Geismar som

melder att Curfyrsten haffde sent en Expres til vien om be¬

melte saag.
Om afftenen lewerede Jeg Vldrig Chrislian Güldenlew sin
bestilling som vice president og Admiral ved Admiralliletet.“

27. „war Chr. Güldenlew bryllupßdag, og bleff copuleret,
vdi voriß og P: friderigs: Nerwerelse, med statholder Güldenleus:

Datter Charlott Amalia vdi sitt huß om afftenen Kl. 6 à 7.147).
28. „Effterrettning fra Geismar lyder lige som de forrige.
29. „bekom Nels Krag geheime raadß bestilling, Effter G. L.

Admiral Nels Julls instendige begeringß Sckyld.“
30. „Vaare vie samtlig hoß stattholder Guldenlew til Medagß

Moltid vdi hanß huß.“
„Posten kom først effter Medag, og berettiß tractatet att were

slutet i holland med oß wed g. r. Plesse; tiding fra Geismar

lyder naaget bedere.“

December.

3. „beffant Jeg mig gud were loffued bedere og wel igen. vdi
mine øren.“
4. „war der atter breffne fra Geismar som lyder noget bedere

en tilforen, og bekom wie tractatet mellem oß, Engeland og holland

slutede.
6. „Communicerede Jeg her vdi Kiøbenhaffuen.“

147) Efterat Vielsen var forbi, kiørte Kongen med Kronprindsen strax til¬

bage til Slottet. (T. Dagbog.)
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7. „Om afftenen bekom Jeg Suar paa de poster som P. Sophie
war gifsuen att suare paa, huilke hund aff schrifften hel lunde¬

mental besuarer, og ey lader sig bewege.
8. „haffuer Grismar suaret paa den Ordere aff den 17. No¬

vemb. og att de der bliffue og opinialer og ey det ringeste wil
relaxcere.“
10. „Saa wie med statholder Guldenlev og med Gr. Ch. Gul¬

denlew woriß Norske festninger igennem, og huad der sckal bygiß
neste aar, sa og regementerne og hele militer Estaten samme stedß.“
15. „ankom G. r. Plesse fra holland her til bage igen, saa

som tractaltet med Engeland og holland og oß war slutet.“
18. „bleff posten vde for iß vdi liden belt.“

19. „bleff den og vde, men ankom Klycken 10 om afftenen.“

20. „war breffue fra Geismar at de til Diseldorfk sente til
Wien Expresser fra og til; Saa og fra hamhorg att det dønt

om trupernes qvarter war til ende sa wit.

24. „Viste Jeg Geh. rad Plesse Militer Reglementerne vdi
Dan. Norge og Søe Estatens Extracler for Anno 1697.

26. „Kom breffue fra Geismar til Disteldork, (Düsseldorff), att

de wil sende en her hid, vnder pretext aff Freden, dog en Catolid,
for den bewiste Sag; sckal beorderis Geismar att komme her tilbage
igen, og lade alting der vdi god forhaabning.
28. „Lod Jeg om afstenen Kloch 5 kalde Voriß Søn P: kri¬

derich til mig, vdi voriß Conseil, for att Informere hannem om
den Mariaje imellem den Rom: Konge og voriß Datter P. Sophie

hedewig, huilket berode allene paa hendiß resolulion, om hun kunde

antage information vdi den catolich religion, og om hun kunde

Sig dertil resolvere.“

29. „Vndersckreff Jeg tractaterne med Engeland og Holland
oprett, og sckal i Morgen en Expres aff voriß lageier offuerbringe
dem til voriß anvojé Lente vdi holland til widere ratisication.
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Tillæg.
A. Utrykte (egenhændige) Bidrag til Christian den

Femtes Historie.

Forerindring.
Til de meer eller mindre urigtige, eller løse og mangelfulde Fore¬

stillinger om denne Konges personlige Charakter og Egenskab, saavelsom
om hans Regiering, der især som Følge af den bekiendte Bog af Riegels

(fra 1792) have dannet og forplantet sig, høre ogsaa følgende: 1) at

han som Regent var uvirksom, sløv, sorgløs, og overlod Alt til Ministre,

Yndlinge, det ham omgivende Hofpartie, o. s. v. særdeles i de ti sidste
Aar af hans Regiering. (Riegels S. 434. 35. „Christian regierede
ikke selv. — „Ministrene, det Mothske og det Knutyske Partie,

høstede Enevældens Frugter i Christians sidste ti Aar¬ — „Ingen vendte

sig til ham, Alle til hans Secretairer= — „Kongens egen Villie spores
ikke“ — „Enevælden bestod i at Kongen vilde det, hans Collegier, eller

Hofpartierne vilden — „Adspredelser, Ustadighed, Sandseløshed havde ud¬
vristet Scepteret af hans Haand, og Hofkrybet var strax tilrede, for at

føre sig det til Nytte,= o. s. v.). Hans egenhændige Dagbøger og de
vidtløftige Aarbøger eller maanedlige Journaler over alle afgiorte Re¬

gieringssager, som han dels selv førte, deels lod skrive af Andre I), mod¬

beviser tilstrækkeligt en slig Uvirksomhed og Sløvhed hos Kongen; og det
netop i hans sidste ti Regieringsaar. Man vil tværtimod erfare,

at Christian V. havde en stærk Lyst og Tilbøieligbed til politisk
Virksomhed, og i diplomatiste Underhandlinger udviklede en ved¬

holdende Aarvaagenhed og Opmærksomhed. Hans energiske Optræden

1) If. N. Hist. Tidsskr. I. S. 485. Her kan tilføies, at de sidstnævnte (for 1695—1698)
ere indrettede af løse Ark eller Hefter for hver Maaned, som først ved Aarets Slut¬

ning ere indsatte i et Bind. Dette er skeet, fordi kun den sidste Rubrik „Geheime

Cabinets=Sachen“ er indført med Geh. Raad Jessens egen Haand; alle øvrige

Rubriker for inden= og udenlandske Sager i hver Maaned derimod med en anden,
ziirlig, mig ubekiendt Haand. At Aarbogen for 1699 savnes, beviser derfor ei en¬
gang, at den ikke har været ført i Maanederne Januar til Julius af Kongens sidste

Leveaar, da disse Maanedshefter, der endnu have været løse, kunne, ligesom saa
mange andre Papire, være forkomne. At disse maanedlige Journaler, hvis Indhold
mest gaaer ud paa usenlandske Sager, ere førte paa Tydsk, ved Jessen, eller

under hans Tilsyn, forllares i øvrigt let deraf, at disse Sager den Tid og endnu
længe derefter, laae under det tydske Cancellie, hvls Oversecretair Jessen var.
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imod Hertugen af Gottorp i forskiellige Stllinger, imod Lüneborg og
Brandenburg, og selv mod den forenede engelskehollandske Overmagt under

Krigen med Ludvig XIV. (1690. 91), og den Kraft og Værdighed,

hvormed Danmark, forenet med Sverrige ved Alliance=Tractaterne af
1691 og 1693, kunde hævde sin frie Handelsfart mod de store Sømagter2),

tale i det mindste hverken for den Aandssløvhed, den Ligegyldighed og Ulyst
til Regieringssager, man i Almindelighed har tillagt Christian V., eller

for den Udygtighed, som overhovedet forudsættes hos hans Ministre, efter
Griffenfeldts Tid. Endvidere kan dette Beviis bestyrkes ved en heel Deel
af Kongens Papire og egenhændige Udkast og Optegnelser, som endnu ere

bevarede, skiøndt efter al Sandsynlighed kun som Levninger af mange flere

esterladte Brevskaber. Det er af disse jeg nedenfor har meddeelt et Ud¬
valg af forskiellige Slags Udkast, baade paa Dansk og paa Tydsk, tildeels

saadanne, der af Kongen ere forelagte i Conscilet, eller deres Indhold
der foredraget. De kunne afgive et Beviis paa, at Christian V., uden at

have Stilen i sin Magt i noget af disse Sprog, dog ret vel var i
Stand til (hvilket ogsaa Aarbøgerne endnu meer lægge for Dagen) at

kunne overtænke Regieringssager af forskiellig Natur, og samle sine Tanker

og Meninger om samme; ligesom at Kongen ikke allene befattede sig med

Krigsvæsenet til Lands og til Søes, og den udvortes Politik, men ogsaa

med Finantserne og Landets indre Tilstand, i sine egenhændige Udkast og
Memorialer=. At i øvrigt Sagerne gik igiennem Collegier, Ministre,
Oversecretairer o. s. v., var jo Administrationens indførte Gang, dengang,

ligsom endnu; at Kongen havde en stor Deel af Dagen tilovers til
Adspredelser, Tafler, Iagt, Reiser m. m. kan ikke negtes; men Regierings¬
virksomheden var ogsaa uendeligt mere indskrænket paa en Tid, da f. Ex.

Biskoppen i Aalborg Stift i et heelt Aar (1702) modtog 7 Breve fra
Kongen og fra Cancellict. (Fort. til J. Bircherods Dagbøger, S. XVII).

2) At Christian den Femte „end ikke forstod Dansk= har G. L.
Baden skrevet i sin Danmarks Historie (V. S. 214) og giort det tvivl¬

somt, om han i yngre Aar talte Dansk, og com han var Sproget
aa mægtig, at han kunde skrive det=. Da Udtrykket, „at kunne
skrive et Sprog=, kan modtage saa forskiellige Udtydninger, maa man vel
sige, at Christian V. ikke kunde skrive Dansk i en correct stilistisk Form,

2) If. herom den interessante Afhandling: „Danmarks og Sverriges Forbindelse til de
neutrale Handelsrettigheders Beskytte:se i A. 169—1693“ af K. C. Reedtz. (Skand.

Lit. Selsk. Skrifter. XXI. Bd. 1826. p. 99—156).
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hvor det kom an paa et længere og sammenhængende Foredrag; men at

han ikke desmindre skrev Dansk som det Sprog, hvori han fra Barn¬
dommen har været vant til at tale — saavel som i det Tydske; men saa¬

ledes, at han dog altid naturligst og lettest udtrykte sig skriftligt paa Dansk;

og at, naar man vil finde noget Eiendommeligt eller Charakteristisk i Kon¬

gens Udtryksmaade, maa man søge det i hvad Christian V. skrev paa
Dansk. Om orthographisk Rigtighed kan her ikke være Tale; i den Hen¬

seende er Kongens Dansk og Tydsk omtrent lige slet; men endnu slettere

staves i Almindelighed franske Ord, saa vel som Steders og Personers Navne.

Af de ikke ganske sieldent i Dagbøgerne forekommende latinske Udtryk og

Former, tør man vel slutte, at Kongen, uagtet hans, som det synes, temmelig
forsømte Ungdomsunderviisning, dog maa have lært noget Latin, hvoraf et og
andet har fæstet sig i Hukommelsen. De nedenfor meddeelte Udkast og
Optegnelser med Kongens egenHaand (som, paa Stavemaaden nær,

ere afskrevne med al Nøiagtighed) ville tilstrækkeligt oplyse, hvad her er

sagt. I øvrigt maa erindres, at de næsten alle tilhøre de sidste ti Aar af
hans Levetid, i hvilke hans legemlige Svaghed begyndte og udvikledes;
ligesom man ogsaa kan lægge Mærke til, at hvad Kongen vilde nedskrive

for sig selv (Dagbøgerne, Regnskabs=Udtog m. m.) blev skrevet paa Dansk;
hvad han derimod vilde meddele Conseilet og Ministrene, oftest paa
Tydsk; dog ikke hvad der angik Sø=Etaten, ligesom for en Deel ogsaa

Landmagten.
3) At Christian den Femtes Sorgløshed og Uvirksomhed i Regierings¬

sager ogsaa strakte sig til Statens Pengevæsen; at en almindelig Uorden
derfor herskede i Statsfinantserne, og at Kongens egen ubegrændsede Ød¬

selhed, (thi saaledes omtales den ved hver Leilighed hos Riegels) for¬

nemmelig i Naadegaver og Foræringer til Yndlinge og Fortrolige, var en

Hovedgrund til Landets Forarmelse og til den gieldbundne Stand, hvori
Statscassen fandtes ved Kongens Død. Denne, efter den anførte For¬

fatter optagne Forestilling finder vel allerede Bestyrkelse i Molcsworths
Udtryk om den i Tiden imellem 1680—90 herskende Svaghed i Danmarks
Finantser; ligesom i den af Christian V. efterladte, skiøndt dog ikke betydelige

Statsgield, i Trangen til gientagne overordentlige Skatteudskrivninger, og
andre historisk oplyste Omstændigheder i Landets indre Forfatning. En
nøiere Undersøgelse af Kilderne til den danske Finantshistorie under denne Konge

vil dog upaatvivlelig begrændse Forestillingen om en saa almindelig
Forvirring, Uorden og Ødselhed i Statens Huusholdning, som man
12
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maatte tænke sig den under Christian den Femtes Regiering, i Følge Frem¬
stillingen hos Riegels, hvilken dog, som bekiendt, mere bestaaer i Decla¬

mationer og Beskyldninger, end i factiste Beviser. — Vi erfare nemlig, at
i det mindste fra 1680 til 1699 have de aarlige Finantsregnskaber, Bud¬

getter og Reglementer været førte med Nøiagtighed og i en god Orden;
at man vel ikke har kunnet bringe Udgifter og Indtægter i Balance, og
snart ved extraordinaire Paalæg, snart ved Laan, har maattet hielpe paa

det aarlige Deficit; ligesom at det har været de sædvanlige Hovedkilder,
nemlig Statens Kræfter overstigende Udgifter til Land= og Sømagten,

samt til Hof=Etaten, hvoraf Underbalancen i Finantserne især har havt sit

Udspring. Man kan derimod hverken med Grund beskylde Christian V.
for sløv Sorgløshed og Ligegyldighed ved hiin vigtige Deel af Stats¬

styrelsen, eller for en saa stor Tilbøielighed til overdreven Ødselhed,

som Riegels tillægger ham. Det første modsiges allerede ved Kongens
efterladte Papirer, hvoriblandt findes en Deel egenhændige Beregninger

fra forskiellige Aar over Statsudgifterne, Udkast til Budget og Reformer i
Udgifterne, m. m., som viser, at Kongen idelig selv har været sysselsat

med denne Gienstand. Jeg henviser i øvrigt til hvad forhen er oplyst
om de Midler, hvorved Kongen søgte at være nøie underrettet om

Forholdet imellem de aarlige reglementerede Statsudgifter og Resourcerne
til at udrede dem (I. S. 21—25) og vil her (da en fuldstændig Oplys¬

ning af Finantstilstanden vilde udfordre en egen Fremstilling) kun tilføie nogle

Ord om Gielden og Finantsernes Deficit, ved Begyndelsen og Slutningen
af Plessens Administration; ligesom en Oplysning om Tilstanden af Kon¬

gens private, eller saakaldle Chatol=Casse, under hans hele Regiering; da

selv ved en saadan Oplysning Beskyldningen for Uorden, Ligegyldighed og

grændseløs Ødselhed hos denne Konge kan giendrives.
Det er tilforn, paa ovenanførte Sted, viist: at i A. 1681 (da det

hele Udgifts=Budget udgiorde 1,897,993 Rdlr.) var, saavidt skiønnes kan,
Beløbet af den egentlige Statsgield 1,021,500 Rdlr. og den aarlige Rente

heraf 50,928 Rdlr. Efter den (ovenfor S. 258) omtalte originale Ex¬
tract af Finantsernes vel ordnede Budget for 1692, som er det Aar,

hvormed Plessens Bestyrelse begyndte, vare Indtægterne anslagne til
1,908,887 Rdlr.3), Udgifterne (313,454 Rdlr. høiere end i 1681) til

3) Af Danmark: 959,485 Rdlr.; af Norge med Island: 434,000 Rdlr.; Hertug¬
dømmerne: 361,392 Ndlr. og Grevskaberne Oldenborg og Telmenhorst:

154,000 Rdlr.
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2,201,447 Rdlr.4). Her blev saaledes et Desicit paa noget under 300,000
Rdlr., som man har behøvet at dække ved de „extraordinaire Paabud¬

og Kopskatten=, der findes anførte bagefter Totalsummen paa de ordi¬

naire Statsindtægter, men uden at nogen forud antagen Sum paa hine

Paabud er tilsøiet. Heller ikke har dette Budget nogen Angivelse af den
udenlandske Statsgields Beløb i 1692. Derimod findes her — bag efter de be¬

kiendte Udgifters Hovedrubriker — ansat =Gielden til 1ste Januar

1692'; for saa vidt den bestod i Restancer, som Regieringen var skyldig
i de civilc og militaire Besoldninger, nemlig til de Militaire i Danmark
465,364 Rdlr. og til Hof= og Civil=Etaten 235,554 Rdlr., i Alt: 700,918

Rdtr. Har det kunnet lykkes Plessen, at faae — som Kongen selv kalder
det — ødette Hul stoppet“, og den øvrige Capital=Gield (i det mindste
indenlands) ikke har været større i A. 1699, da Christian V. døde, end

omtr. 550,000 Rbdlr., saa maa den Roes, som tillægges hans tiaarige
Finantsbestyrelse, vel ikke have været ufortient.

Et af de Midler, man maatte anvende for at bøde noget paa det
Manglende i de ordentlige Indtægter, var den 1694 udskrevne saakaldte

„Forstrækning=: et indenlandsk rentebærende Laan, som fordredes af
rige eller formuende Embedsmænd, adelige og uadelige Godseiere, enkelte
offentlige Stiftelser, Biskopper, Præster og Andre. Samtlige Creditorers

Antal var i det Hele 348, Laanesummen var forskiellig efter Stand og
Formue hos Laanerne, der vare inddeelte i 9 Classer, efter deres forud¬
satte Evne (nemlig til 4000 Rdlr., hvoraf Antallet kun var 12; til 3000

Rdlr., hvoraf sindes 15 paa Listen; dernæst til 2000, 1500, 1000, 800,
500, 300 og 200 Rdlr.). Den betydeligste Creditor var Kiøbenhavns
Universitet, hvis Laan, deels i Spccie, deels i Kroner, udgiorde 63,000

Rdlr.; de faa andre taxerede Stiftelsers Bidrag til dette tvungne Laan

var ikke betydeligt. Geistlighedens var heller ikke stort (en stor Deel

Præster have uden Tvivl af Mangei paa Evne maattet fritages); f. Ex.
af hele Fyens Stist 1400 Rdlr., af Aalborg Stift 1500 Rdlr. o. s. v.
Hele Laanesummen steg til 325,993 Rdlr., hvoraf ct Aars Rente til 5pCt.

saaledes som den udbetaltes i 1te Junii Termin 1696, er beregnet til
16,2593 Rdlr. Desuden betaltes i samme Termin endnu 2579 Rdlr. i

4) Heraf til Landarmeen i Danmark allene: 1,116,207 Rdlr. — altsaa noget over

Halvdelen af samtlige ordinaire Stætsindtægter; Armeen i Norge: 235,240 Rdlr.
Sø=Etaten: 320,000 Rdlr. (altsaa ikke la af Armeen i Danmark); Hof= og Civil¬

Etaten: 530,000 Rdlr.
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Rente til andre indenlandske Creditorer fra A. 1694 og 1696, hvis

Fordringer udgiorde 41,821 Rdlr. i Capital. Herunder er hverken ind¬
begrebet Renten af anden og ældre indenlandsk Gield, eller af den uden¬
landske og i Hertugdømmerne stiftede, hvoraf Renten betaltes i Kieler

Omslag, og hvis Beløb mangler i ovenmeldte Budget for 1692. Der
findes unegtelig Spor til, at Plessen har forbedret Finantsernes Tilstand,
og formindsket den indenlandske Gield, uden at der senere, efter 1694, er
blevet udskrevet noget tvunget Laan, eller =Forstrækning=; den udenlandske
Giæld synes derimod 1699, eller ved Christian V. Død, at have staact ved

det samme Beløb (een, eller maaskee halvanden Million), som i A. 1681. Man

seer derimod af de sidste Renteanviisninger under Christian V. (til 11 Jun.

1699), at det 1694 udskrevne „Forstræknings=Laan= var i sin Capital
bragt ned fra omtrent 326,000 Rdlr. til 118,450 Rdlr., og Renten (5pCt.)

fra 16,251 til 6018 Rdlr. Derimod udgiorde Capitalen af endeel ældre

og nyere indenlandske Gieldsposter fra A. 1672—1698 i Alt 230,000

Rdlr., hvoraf den anviste Rente (6pCt.) var 13,843 Rdlr. J øvrigt sees det af
Protocollen over Gielden og Renteanviisninger, at ogsaa under Christian
V. skeete der jævnligen Afdrag paa mindre indenlandske Gieldsposter ved

Overdragelse af Kongetiender, af Kaldsrettighed, og ved Afhændelsen af
enkelte Bøndergaarde af Krongodset.
En videre Undersøgelse af de i Archiverne bevarede Statsregnskaber

og Gields=Protocoller har jeg maattet forbigaae. Hensigten var her
ikke, at levere Danmarks Finantshistorie under Christian V. Regiering;
men kun ct Bidrag til at berigtige Forestillingen om en almindelig Uorden

i Statens Pengevæsen under denne Konge, som vi modtage af Riegels,

og om Christian den Femtes personlige Ligegyldighed og Ødselhed i sine
Udgifter; særdeles i Foræringer og Naadegaver. Hvad de sidste angaaer,

da viser Reglementet for Civil=Etaten, til hvilken Grad Pensioner endnu
paa den Tid vare indskrænkede her i Landet; saaledes at man, efter vor Tids
Skik og Indretninger, ikke let kan giøre sig Forestilling om, hvorledes det

i Slutningen af det 17de Aarhundrede er gaaet de civile Embedsmænd,
som for Alderdoms og Svagheds Skyld maatte afskediges, eller deres

efterladte Enker og Børn. Hvad Kongens private Gavmildhed imod Ynd¬
linge og Fortrolige angaaer, da er det ikke usandsynligt, at denne Egen¬

skab har hørt til de naturlige Træk i hans Charakteer; men Udmalingen
af dens Virkninger og Følger har Riegels, efter sin Sædvane, overdrevet

indtil den høieste Yderlighed. Naar han saaledes f. Ex. vil foregive, at

Forerindring.
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Christian V.'s Maitresse, Jomfru Moth, siden Grevinde af Samsøe, mod¬

tog af Kongen over 100,000 Rdlr. om Aaret, imedens den regierende

Dronning Charlotte Amalia ikke havde meer end 20,000 Rdlr. aarlig
i „Deputatpenge= (Enkedronningen, Sophia Amalia, derimod 50,000 Rdl.).

saa er dette en reen opdigtet Forudsætning, der mangler al historisk
Grund, ja endog enhver Muelighed. Der gaves ingen anden Kilde,

hvoraf en saa enorm Pension kunde tilflyde bemeldte Frue, end Christian den

Femtes private, eller Chatol=Casse, hvis Tilstand og aarlige Indtægts= og
Udgifts=Budget med den største Nøiagtighed, kan lægges for Dagen, efter
Kongens egenhændige Regnskabs=Extracter, lige fra 1670 til det sidste
Quartal før hans Død. Den eneste Post i disse Extracter, hvorunder

Udgifter af den Art, som den her berørte, kunde henføres, er den aarlig
gienkommende Rubrik: =Endnu udgivet=, hvis Formaal ikke nøicre an¬

gives. Denne aarlige Udgiftspost, der maa indbefatte Alt hvad Kongen umid¬

delbart har ladet sig udbetale af fin Privatcasse, er meget ustadig, og varicreri
disse 29 Aar imellem 19—20,000 Rdlr. og 30, 40, 50—60,000 Rdlr. (Kun

ct eneste Aar, 1681, har den, af ubekiendte Aarsager, naaet den ganske
usædvanlige Sum af 114,900 Rdlr.) Man scer heraf (om end ikke

Tingen selv var alt for urimelig) Umueligheden af at Christian V. (som

desuden havde sine to Sønner Gyldenløverne, der uden Tvivl aarlig have
modtaget et anseeligt Tilskud af Chatolcassen) har kunnet anvende en Tønde
Guld om Aaret allene paa deres Moder.

Endskiøndt vi dermed ingenlunde ville negte, at Forholdet imellem den
under Christian V. til Hofholdningen, Appanagerne og Chatol¬

cassen tilsammen anslagne Sum, og den hele Statsudgift, maa ansees

som meget ufordeelagtigt og byrdefuldt for Staten, naar det f. Ex. sammen¬

lignes med vor Tids Forhold1º): ville vi dog derfor endnu ligesaa
lidt tillægge Christian V. overvættes Ødselhed, naar Hensyn tages til
Tidsalderens almindelige Skik og Hofpragt, (i Sammenligning med det
Saxiske Hof kunde det danske vel endog kaldes sparsomt) som han over¬

hovedet enten kan tillægges Uorden og ligegyldig Skiødesløshed i Penge¬

sager, eller lav Egoisme i Anvendelsen af sine Indtægtskilder. Det første
—

enkelt Aar (1694) til Exempel. Reglementet for den hele Hof¬

Etat, Hofholdningen og alle Hoffet vedkommende Udgister udgiorde for dette Aar

190,345 Rdlr.; Appanagerne 121,966 Rdlr. og Chatolcassens Indtægter 154,400 Rdtr.,
tilsammen 469,711 Rdlr. eller noget meer end ⅓ af den hele Stats=Udgift¬
naar man fraregner Udgifterne af Chatolcassen (2,242,777 Rdlr.) I det sidste Ud¬

glftsbudget under Christian VIII. for 1848 udaiøre bemeldte 3 Rubriker (ibe¬

regnet Bygnings=Udgifterne) tilsammen kun noget orer ⅓2 af alle Statsudgifterne,
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kan bl. a. modbevises ved det nøiagtige Tilsyn, han sin hele Regiering
igiennem førte med sin private Casse; (man kunde paa en vis Maade

kalde det hans =Civilliste=, da den havde sige egne, bestemte Indtægts¬
kilder). Det sidste ved de betydelige Summer, han af denne Art af

Civilliste hengav til saadanne Statsgienstande, der især vare ham magt¬
paaliggende, og det fornemmelig Marinen, paa hvilken han lige

fra 1673 til 1690 af sin egen Cafse aarligen anvendte Summer

fra 10 eller 20,000, lige indtil 118,000 Rdkr. i eet Aar. I enkelte

Aar anviste han ogsaa af samme Kilde et ikke ringe Beløb til Land¬

militien (f. Ex. 1677 i Alt 108,000 Rdlr.); undertiden maatte =Zahl¬
kammeret“ eller Statscassen hielpes ved umiddelbare Tilskud af Chatol¬

cassen (s. Aarene 1692, 93, 94 og 96 11). Af denne Casse udredede Kongen

endridere en Deel af sin Søster Vilhelmines Udstyr i 1671, og 1692 Kron¬

prindsens Reiseomkøstninger med 50,000 Rdlr. foruden 3,200 Rdlr. til et
Sølv=Reisetaffel, 1690 og 91 Udgifterne til en Lyst=Iagt, som Kongen
lod bygge: ligesom der af Chatolcassen aarligen anvendtes større eller

mindre Summer paa de kongelige Bygninger. Fra A. 1683 eller 84 lige
til Kongens Død finder man desuden en mærkelig Forøgelse i Rubriken

„Nytaar, Qvartaler og Benaadninger=. Vi skulle nedenfor meddele den

forefundne Liste over et Quartals Udgifter under denne Rubrik for Kongens
sidste Leveaar (1699): hvoraf sees, at han deraf deels har tildeelt Prind¬

serne og Prindsesserne Tilskud til deres reglementerede Deputat eller Appa¬
nage; deels lønnet fin Overbygnings=Inspecteur, sine Hofpræster og Liv¬

læger, Kammerjunkere, Kammertiencre, Hofgartnere, m. fl., og pensioneret
enkelte Videnskabsmænd (den berømte Ol. Rømer f. Ex. med 1,500 Rdlr.
aarlig), Malere og andre Konstnere. Vi ere dog i det mindste ligesaa be¬

føiede til at sige: at Christian V. var berettiget til en saadan Anvendelse
af Penge af sin Privatcasse 12), som Riegels, uden noget egentligt Be¬

viis, kalder Chatolcassen =alle de kongelige Yndlingers Oliekrukke¬
11) Man finder oderst sieldent, at noget er tilbagebetalt fra Rentekammeret eller Stats¬

cassen af disse Kongens Forstrækninger; i det Hele kun 16,000 Rdlr. i de to Aar

1690 og 91.
12)Det er, som nedenfor vil sees, omtrent fra A. 1686 lige til 1698, at Udgiften under
denne Rubrik er mærkeligt forøget; hvortil Grundene maaskee kunne findes, hvis
mueligen engang de egentlige Aarsregnskaber for Christian V. Chatolcasse skulde op¬

dages i Archiverne. Jeg har kun forefundet en enkelt Liste paa den saokaldte „Not¬

Aars=Rulle“ (samtlige Kongens Udgifter til Feræringer i Julen og til Nytaar)
for 1699; hvis hele Beløb er 15,151 Rdlr. Deraf udgtorde Dronningens Jule¬

gave: „En Deel Galanterier, saasom Baand, Palatine, Muffer og adstilligt Smaa¬

tøi“: 178 Rdlr.; og hendes Nytaarsgave 5000 Rdlr. Kronprindsen fik til Jule¬
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Den kongelige Privatcasses Hoved=Indtægter under Christian V. be¬

stod i Øresunds=Told,1) samt Indkomsterne af Bergens Told og af
de nordenfieldske Stifter i Norge; desuden en aarlig Afgift af Staden

Altona, og enkelte andre uvisse Indtægter; f. Ex. Hamborgernes Recogni¬
tioner for meddeelte Sø=Passer til at seile under dansk Flag i Aarene

1691—96. Hele Indtægtssummen for Kongens Privatcasse udgiorde i
de 28 Aar fra 1670 til Slutningen af 1698: 4,587,515 Rdlr.; (saaledes
efter et Middeltal 163,839 Rdlr.) Udgiften i bemeldte Aar tilsammen

4,376,971 Rdlr., hvilket gav et Overskud af 210,544 Rdlr., hvoraf Fre¬

derik IV ved sin Faders Død dog kun forefandt i rede Beholdning
202,000 Rdlr. (som vi erfare af hans egenhændige, nedenfor aftrykte Af¬

regning og Anmærkning.) Herved maa ogsaa bemærkes, at Christian V.
ved sin Thronbestigelse forefandt i Privatcassen efter Frederik III. 372,375
Rdlr. i Guld= og Sølv=Mynt. — De aarlig forckommende Udgiftsposter
i Kongens Regnskab frembyde en og anden interessant Iagttagelse, for¬

uden de allerede bemærkede. Saaledes finder man, at C (orsitz) Trolle

i A. 16701679 aarlig (med Undtagelse af 1673 og 74) har modtaget

forskiellige Summer (fra 1000 til 5100 Rdlr.) til „Kundskaber= (Spioner),
som uden Tvivl især have været anvendte i Skaane, hvor Corfitz Trolle,
allerede fra Krigsaarene 1658—1660 havde Forbindelser og Slægt paa
sin Frues Side. Den aarlige Udgift til =Juveler, Guld og Sølv= er

meget forskiellig (fra 2200 til 30,7000, i A. 1680); og den kan vel
tildeels (ved Siden af Udgifterne til den kongelige Huusholdning, hvilke

gave et Par Pistoler og en „ksrque“: 71 Rtlr.; Kronprindsessen en Seug,

145 Rdlr., „foruden Paulunid, som var af Engelske Moor, oc er i Schups Regn.
skab for 256 Rdlr.“; Prinds Vilhelm: „et forgyldt Servicc, bestaaende af Saltkar,
Skee, Kniv og Gaffel“ og intet videre; Prindsesse Sophie Hedevig, en Haar¬

naal: 400 Rdlr. Enhver af disse fyrstelige Personer, undtagen Prinds Vilhelm, fik

tillige en Notaarsgave af 500 Rdlr.; Prindsessen af Hessen=Homburg: 200 Rdlr.¬
uden anden Foræring. Desuden er anført, uden nøiere Bestemmelse: „Udgivet
5000 Rbb.“ Endelig udgiør den egentlige „Nytaarsrulle“ — eller Listen over Nyt¬
aarsgaverne til Hoffolset, ligefra Overkammerjunker Knuth (300 Rd) og Dronnin¬

gens Overhofmesterinde (100 Rd.), ned til „den blinde Snedker i Haven“ (10 Rd.)
78 Pager og Laqueyer „u 4 Rdlr.“ og til 20 Postvognskudske „à 1 Rdlr.“ — i Alt

2657 Idlr. (Blandt en Mængde andre Personer hørende til denne Nytaars=Rulle,
findes ogsaa „Byens Skole“ 20 Rdlr.; Gotfrid Konstdreier 12 Rdlr, Pagernes
Hofmester 12 Rdlr. og Præceptoren 8 Rdlr.; en Gartner i „Lysthaven“ og en paa
Amalienborg, („Mester Adam“) 4 Gartnere, i Kiøkkenhaven, i Dronningens

og Kronprindsens Have og paa Jægersborg, 6, 8 til 12 Rdlr.; Hans Kongel.

Høiheds „Fiolons“, 12 Rdlr.“, Skalmeiblæserne“ ved Fodgarden, 8 Rdlr. osv.

13, Kongens Regnskabs=Udtog fremvise en mærkelig Ustadigbed i Beløbet af denne

Told, der falder lavest i A. 1672 og 1673 (nemlig 22,000 og 23,000 Rdlr.) høiest:
1679 da den indbragte 131,000 Rdlr.
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findes ansatte undertiden til henved 90,000 Rdlr. aarlig) 14) henregnes til
det, som kunde give Anledning til at tillægge Kongen Ødselhed. Men
endnu mere paafaldende, og knap forklarlig, er Udgiften til Klæder, som
umueligen kan have været for Kongens Regning eller Forbrug allene, da

denne Post hvert Aar har udfordret Summer, fra 2—3000 Rdlr. indtil
9—10,000, ja endog 14,500 Rdlr., som i A. 1681. Imidlertid maa det
vel antages, at hvad der ved nogle Aar udtrykkelig er anført „for Klæder

og Lintøi=, maa gielde for alle Aar, hvilket noget nedsætter denne
Udgifts for hiin Tid usorklarligt høie Summer, hvis vi skulde tænke os

dem anvendte allene til Kongens egen Paaklædning.

1. Memorial das Civil=Wesen und reglements
betreffend.
„Den 23. November 1689.“ 1)

1. Die Reduction im Oldenburgischen und das bei allen
überflüssigen, große und tleine Bedienten.
2. Daß solche reductionen ebenfals in unsern Theil von Sles¬

vigz und Holsteinischen ergingen, und alles unnöthige abgeschaffet.
(Die Reglements im Sleswigschen und Holsteinischen, und

darzu gehörige Posten, sind auch in so weit reduciret; bis es noch

cinß wird durchgesehen werden.
3. Allhier in Denemark und Norwegen were ebenfals solche reduc¬

tion zu machen (derjenigen) so unnöthigePensions und Gage bekommen.
4. Reducirung der überflüssigen Bedienten bei der Cammer und

Canteleien, so nicht nöthig, und gar der andern Collegien=Bedienten.

14) De reglementerede Summer ere i denne, som i andre Posier, meget afrigende i for¬

skiellige Aar. I 1694 er i det origirale Civil=Etatens Reglement opført til Kiok¬
kenet, Extra=Spiisning paa Reiser og Kostpenge, i Alt 57,700 Rdlr., til Viin¬

kielderen 18,500; til Øl 500: til Bageriet 5000; til Conditoriet 4200

Rdlr.; i Alt 90,400 Rdlr.

15)

Der forefindes et andet egenhændigt Udkast af Kongen dat. „den 8. Nov.

89“, som har den Udskrift: „Memorial angande Kammer= og Landtwesendt,
1689, den 8. Novemb.“ og i det Væsentlige er overeensstemmende og næsten

ligelydende med det her meddeelte. Et Par enkelte Puncter, som ere noget

afvigende, eller mere udførlige i den førstnævnte Memorial, ere afskrevne

efter denne.
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5. Reducirung der überflüßigen Ober=Kriegs, Land= und Unter¬

Commissarien, Ober= Unter=Proviantmeister, Amtschreibers, Schrei¬

bers, Vögte etc.
6. Die Bestrasung der Commissarien, so bei der letzten Trans¬

ports nach England nachlässig gewesen, und Anderer Ihrer schlechten
Haushaltungen genau zu examiniren.
7. Daß Sie auf der Cammer alle diejenigen, so die Intraden
in händen (haben) zuhalten, daß sie es richtig eintreiben, und jähr¬

lich Ihre richtige Rechnung einliefern, und sie strax wieder expediren.
8.

Was die Avancirungs=Gelder so die Commissare an die

Regimenter liefern, thun sie nicht von den Ihrigen; sondern der
Bauer, und theils Proprietarien, bezahlen es wohl voraus; und

sie genießen doch ein ansehliches von den Regimentern zu Pferde,

als zu Fuß. Ob sie nicht billig solches wieder ersetzen sollten2
Und ist wohl zu besorgen, daß daher die vielen Executionen,
und daß bald der eine Beamte, bald der Commissar sie ruiniret:

und ist zu bedenken, wie solche Executiones zu moderiren.
9. Daß alle die kleine Auflagen, wovon wir selber kein Nutzen
haben, sonder andere Leute beschweren, mehr als die Contribu¬

tiones, deshalber alle dergleichen abzuschaffen.
10. Daß alle ausgegangene Verordnungen durchgesehen so¬

wohl von der Cammer als Cantzlei; die welche hochnöthig zu

observiren, muß stricle übergehalten werden; dargegen wiederum

alle die so schädlich den Städten, und dem Lande zu ruin, und
uns zu keinen Nutzen, abgeschafset. NB. Verordnung wegen der

Brauerei ist schädlich. NB. observirung der Maaße und Gewichtes

wäre nöthig.
11. Auf was Weiße der Credit wieder könnte retabliret

werden2 Und ob es nicht wie eine Banca konnte eingerichtet
werden 2
12. Wie die Zahlkammer könnte eingerichtet werden, daß man

richtig für der Banke bezahlte, und alle Gelder erst hie her kämen:

doch daß die militie ihre assignalion behielte.
13. Wie das Loch erstlich wieder zu stopfen; nemlich was
wir schuldig an die Militie (zu bezahlen), wie auch vornehmlich der

(den) See=Officiren und Bedienten — ist höchst nöthig; sonsten
kommen wir niemals recht in unsere Einnahme und Ausgaben.
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14. Daß man allen Fleiß tbäte, so möglich, daß wir unsere

eigene Manufactur=waaren, so im Lande sich finden, beneficiren,

auf daß man das Geld, so viel möglich, im Lande behalten
konnte; insonderheit wie die Wollen manufactur im Stande kann

gehalten werden, wodurch unsere militie und Matrosen könnten

in guter Kleidung erhalten werden.
15. Ob nicht die Zölle könnten verpachtet werden, wie die

Consumtion; und wie es kommt, daß es nicht bereits gefchehen 2
16. Wie das Saltzwesen am besten einzurichten, entweder mit

Termöllen (2) oder mit dem Lüneburgschen Saltz2
17. Das keiner ohne erpres Bewilligung seine (iage sich

selber abkürzen darff in den Abgaben von seine Güter oder Con¬

tribulionen. 16)
18. NB. Hiebei ist nöthig, daß wenn nun eine reduction

vorgenommen, daß aller und Jeder, so bei der Expedition, oder

solche unter Händen (hat), alles ins Geheim, so viel möglich,
gehalten; und mir hernach nicht überlästig sallen mit solicitiren

für ein oder Ander so durch diese reduction cassiret; viel we¬
niger etwas schriftliches deshalben expediren lasse. NB. Luxdorph

wegen der Expedirung zu Kolding angehend der Priester.

2. “Ungefärliche Gedanken bei itzigenConjuncturen,

December, Anno 1690.“*)
Man sollte fast ballanciren, ob der Friede oder Krieg pre¬

valiren sollte, indeme man in einen oder in andern, auff gewisse
Maße seine Sachen wol machen könnte. Im Frieden ist Alles

sicher und kann man das seine conserviren; man kann aber auch
durch stetige Jalousie von den benachbarten sich consumiren. Im
Kriege gehet es nach dem was Gott und das Glück will; wenn
das mit ist, und eine gerechte Sache, Gute Alliance, worauf zu

bauen, erwirbet man gloire, conserviret das Seine, und gewinnet

mehr dabei. Wenn aber nichts darbei zu erwerben, oder sonsten
avantages zu verhoffen, ist es besser den Mittelweg zu halten, sich

16) Ingen maa selv anvise sig sin forfaldne Gage, ved Afdrag i Landskat eller
Contributioner. (I det andet Udkast staaer; „Daß keiner selber seine Gage

aus seinen eigenen (Abgaben) suchen darf, ohne expres ordre.*)
* Ivf. Dagbogen, 1690. d. 8de December.
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nächst Gott auf sich selbsten verlasien und die Conjuncluren
weiter ansehen wie die sich werden anlassen.

1. Unsere affaires seint darhin gerichtet, erstlich eine delensif¬

Alliance mit Engelland und Holland zu schließen, das Commerce¬
Wesendt und die pretentionen mit Holland abzuthun, dem Keiser

gegen gewisse Conditiones 4000 M. unter dem Namen von Con¬
tingent zu Hülfe zu senden und denn (dann) nachgehends mit

Frankrig (NB. wenn Er gewisse jäbrliche Subsidien gebe) einen
Neutralitets-Traclal zu schließen.
2. Wie wir mit Schweden, oder auch allein, die mediation

unter den kriegende Theilen übernehmen.
3. Wenn wir mit Frankrig und Schweden einige Messures

fassen könnten wegen der Mediation, würde man dadurch Gelegen¬
beit haben, ein oder andertheil nach gutfinden prekerablement vor

Schweden zu obligiren.
4.Wan nun Engelland und Holland die forseiende Traclaten
nicht terminiren wollten zu versuchen ob nicht anstatt gegen

Frankrig, wobei keine Canquelen zu hoffen, sondern nur eine
ruin der armee zu erwarten gegen Schweden auf den Fuß wie

Anno 1674 sich zu engagiren, daß wenn Schweden sich zu

Frankrig würde schlagen, wir die Alliirlen alsden assistiren soll¬
ten, und die Alliirten uns in Frieden=Zeiten NB. gewisse Sub¬

sidien geben, um allezeit fertig und in guter postur zu sein.
5. Sollten aber die Alliirten sich darmit nicht begnügen, son¬

dern uns platt gegen „Frankreig“ zu brechen obligiren wollen,
wäre es fast besser stille zu sitzen und die Conjuncturen was

ansehen, bis das man eine sichere Neulralitets-tractat mit Frank¬
reig schliessen könne es sei conjunclim mit Schweden oder Je¬

mand im Reiche auf dem Fuß der Condition, so dem Franz:
Ambassadeur albereits proponiret worden, oder auch daß man

solche messures mit Andere, oder (mit) Frankr: nähme worbei

wir einige reelle avantage zu hoffen.
6. Stünde auch noch zu bedencken wenn Schweden, durch

Frankr: getrieben sich vertraulich mit uns einließe und eine

offensif traclat machte so Frankr: guarantirle, worin getheilet
würde was jede partey vor avantage bekommen sollte: solche

Sachen seint wohl mehr zu wünschen als zu hofsen; wäre eine

184 K. Christian den Femtes Dagbøger. Tillæg.

amusement vor eine Zeit lang; Gott muß man aber den succes

aller Sachen einstellen.

3. Projet
Was der Königin könnte geantwordet werden, auf dero

Proposition angehend die double mariage und die avanlage, so

unser Sohn P. Christ: insonderheit dabei haben könnte, mit des

Churf. von Brandenborg eigene Tochter. 17)
1. Wird inebranlablement („In Ebrandlablement“) festgestellt,

und kan nicht mit guter conscience, noch nach raison d’Estal,
noch mit honneur zugelassen oder permettirel werden, daß ein

Prinz so diesse Cronen besitzen soll eine Princessin heirathe, so

nicht (von) unser wahren Religion wäre, oder sich zu derselben
völlig („fyllig“) erklärte und erkennte, nach brandenburgs eigen

Exempel in ihre Religion.
2. Diese relleclion ist auch bei dem andern Princen zu haben,
so lange der älteste Printz noch nicht verheirathet, und mit Erben
von Gott beseeliget. Wenn solches geschehe könnte der andere

Priniz desto sicherer und ehender solche oder dergleiche Parlez
versuchen, und eine Princessin so eben nicht unserer religion, als¬

dan wohl heirathen.
3. Sollte dennoch die Königinn vermeinen daß die von Ihr

gethane Froposition eine Condition sine qua non wäre, daß Printz
Friderich anch des Churf: Schwester haben sollte, ohne daß Sie

ihre religion changirle,
4. So wäre best, es allerdings plat abzusagen; jedoch könnte

wobl, um Zeit zu gewinnen, wegen P. Christian erstlichen welche
Fragen geschehen 18), und zu sehen, ob die avantage nicht mehren¬

theils in chimeren bestehe; als

17) Saavidt af dette Kongens Udkast kan forstaaes, har Dronning Charlotte
Amalia villet foreslaae Kongen en døbbelt Forlovelse, baade for Kron¬

prinds Frederik (19 Aar gammel) og hans Broder Prinds Christian
(som var i sit 16de Aar) med brandenburgske Prindsesser; den første med
Churfyrstens Søster (Elisabeth Sophia, f. 26. Marts 1674; første

Gang gift 1691 m. Frid. Casimir, Hertug af Curland; død 1748); den
sidste med Churfyrstens Datter (Louise Dorothea, f. 14. Sept. 1680;

gift 31. Mai 1700 med Frederik, Arveprinds af Hessen=Cassel; død 1705.
18) Først: „gethan werden“ og dette udslettet.
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5. was Holland zur Statthalterschaft sagen werde ob
sie nicht den Pr. von Nassau darzu schon desliniret, oder vielleicht

gar keinen sich aufdringen lassen wollen; und ob die republicaner
nicht Schen („scheuwe*) tragen werden, einen mächtigen Prinzen,

oder einen, von souverainen Hause abkommen, für ihren Chef
anzunehmen. Wie auch ob König Wilhelm in Holland als Graf
von Holland angenommen werden, wird er alsdann die Statt¬

halterschaft doch nicht verlassen sondern suchen England und
Holland so zu verknüpfen, daß es bei der Engl. posteritet continuire.

6. Im übrigen wenn eine so wohl als das ander impracti¬
cabel wäre, müßte man die Sache mit aller Höflichkeit suchen zu

bemänteln und die Königin vor ihre Vorsorge danken und zu
verstehen geben, daß weillen es nicht hätte für uns gelingen

wollen, so wünschten wir daß dero Hr. Brudersohn das Loos
möchte zufallen, welche(m) wir es so gerne gönnten, als uns selber.
7 Es ist zwar wahr daß der Churfürst große „Mittelen“

und Gouvernements hat auszugeben; es stehet aber darhin, ob er
nicht alles selber bedarff, denn er hat noch 3 à 4 Brüder zu
benesiciren; seine Schwester Mitteln bestehen wohl in Barschaften

und Juvelen, welche balde consummiret können werden; mit Seiner

Tochter wird es eben so sein. Sollte man auch wohl wissen,
was Sie nach Absterben des Königs in England von dessen Do¬

mainen und Verlassenschast zufallen werde.

8. Was das Vertrauen („fertruwen*) und alliance nalurel mit

dem Churfürsten angehet, so gründet sich selbe mehrentheils auf
eine mutuelle defension gegen Schweden und andre böse Nach¬
barn; dies ist das rechte lnteresse beiderseits, daß man sich pre¬

cautionire conjunclim, und ein wachendes Auge haben anff unsere
Widerwärtigen, obschon wir keine alliance hätten, oder nähere

Verbündniß mit mariage.
9. Sonsten wäre wohl zu observiren und in Consideralion

zu ziehen, daß alles so wir bisher von dem Churfürsten begehret

und mit Ihme durch Fuxen geschlossen, nicht gehalten worden;
NB. der (die) Schleswigsche Sache, Hamburgsche und andere, wie

auch das Elbezoll=Wesen, so noch da hin stehet 1*) ob ste es recht

meinen, oder nicht.

Sglgded e dereiyder ofgtor.
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Sehr übel wenn solche(r) Freunde Kopf folgen die nichtes

gutes einen gönnen, ohne daß man „fast“ (fest) eingehen muß,
was Ihre Fanlasien seindt; doch ist aus allen Bösen das beste

zu erwäblen, und sich nicht allemahl dupiren zu lassen.

(Udenpaa har Kongen skrevet: „Angande (angaaende)
Dronningens Proposition. an. 1690, vdi Dec.

4. :Gedanken wegen Administration oder Ein¬
9720)

richtung der Financen.

).

1. Ist von Nöthen daß der Ob: Rent: Brand sich dechar¬

Fire von andern affairen, und des Commissariats, auf daß er bey
den Financen bliebe, und als ein Controleur general die Ein¬

nahme und Ausgabe berechne, und zu dem Ende 3 als Buchhal¬

ters hielte, als einen zur Einnahme, einer zur Ausgabe, und der
dritte zu den Schulden; oder als ein Cassirer wäre.

2. Und weillen wir uns selber vorgesetzet, zum wenigsten alle

Monat, des Ob. Rent. M. Berechnung mit etliche, so wir zum
Conseil de finance mit zuziehen wollen, durchzusehen und selbige

uns vortragen lassen; der Tag könnte Monatlich gesetzet werden,

der erste Mittelwoche („Mitelwog“) in einem Monat.
3. wurde als den zu deliberiren sein bey der rechnung 1. der

Abgang eines oder andern Monats, wie das zu ersetzen. 2.
4. wie der Credit bey zu behalten und conservirel. 3. wie

die Intraden am best könnten vermebret; 1. und dasjenige ver¬

bessert, so bis anbero nicht wohl administriret, oder auch negli¬

girel worden.
5. Mußte auch allemal bey der Rechnung die in jeden Monat
ausgegebene assignationes produciret um zu wissen was bezablet
oder nicht; auf daß wir in diesem Conseil de Finance resolviren

können, was nöthig zu bezahlen im nachfolgenden Monat, und

dann dasjenige so wir resolviret, in unser und des Ob. Rentm.

protocol zu notiren.
6. Wenn wicbtige relaliones oder Memorialien von der

20) Saavel denne, som den følgende Artikel, ere uden Tvivl skrevne i Slut

ningen af A. 1691. (s. ovenf. S. 145. 46.)
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Cammer, Comissariat oder Holm („Hollem*) einkommen, könnten
auch nachgesehen, und von uns dar auf resolviret werden.
7. Wann etwa „extra ordine“ Auflagen, oder da einige Ca¬

pitalien aufzunehmen, wie auch einige extraordinair Ausgabe vor¬

fiele, kann selbiges auch in deliberation kommen.
8. Können auch die jährliche 3 reglements, und derer repar¬

titions, nachgesehen werden, nemlich des Hofes= Sce= und militair¬
Estal. Die Instructiones sür jeden der Kammer, wie auch

Generalprocureur, kan nach („nag*) den Conjuncluren und zeiten
von unß confirmiret oder reguliret werden.
NB. Daß ohne die nothwendige assignationes alle Gelder und

Einkünfte erstlich ad Cassa gebracht, und eingeliefert, bevor sie
ausgegeben oder verassigniret werden, bis unsere resolution, so
wir monatlich nehmen, ergangen. Wäre auch wohl nicht undien¬
lich, daß alle geldmittel, sowohl der militie, als See= und Hof¬

Estat, in ein(e) massa kämen; und daß ein Deputirter von jeden
der 3 Estaten commitliret wäre dem Ob. R., und die andre De¬

putirte Acht hätt (en) was von Nöhten anzuschaffen von mate¬

frialien, und alle Beschwerde zu recht hülsen, und für die regi¬
menter richtigkeit machen, ic.
NB. wer ist capabel, dies Werk recht einzurichten und zu
administriren: welche Ich in diesem Conseil nehme in meiner

Gegewart; denn viele, ist nicht gut, und andre die nicht mit kämen

möchten sich formalisiren.
Alle die alten restanten aufzuheben von gewisse Jahren her:

die Contribulions egal zu machen: alle unterschiedlich(e) Art(en)

von Schatzung einen Nahmen zu geben, und die andere cassiren;
denn die könnte man vermehren und verringern unter einem Nahmen.
1. Contribution; 2. Provision; 3. Matricul=Skat; 4. Tolden

og 5. Consumtion, und keine mere Nahmen.

(Inden i dette Document, uden Aarstal, ligger følgende, ligeledes

udaterede, Memorial, der synes at høre til det foregaaende, og formodentlig

er skrevet paa samme Tid.)
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5. „Memorial,
wor über die Instruction der Depulirten über unsere Financen

könnte eingerichtet werden: welche sollten seyn Geheimder Rath
Pless und der Ob. Rent. M. Brandt.“

1. Zu suchen eine richtige Balance von Einnahme und Aus¬

gabe zu machen für künftig Jahr.
2. Auf Mittel und Wege bedacht zu sein, wie der Uberschuß

an ausgaben, es sey durch Credit oder sonsten, in Zeiten ersetzet

werden möge.
3. Zu dem Ende mit einander täglich auf der Cammer fleißig
zusammen kommen und mit einander communiciren. und was be¬

schlossen und verrichtet wird, durch die „bucghalter“ und Cassirer
(welche sie selbsten darzu vorzuschlagen hätten) prolocolliren zu

lassen.
4.

Von allem, und insonderheit in was Zustand sich die Fi¬

nancen befinden, und wie Debet und Credit beschaffen, uns selbsten

im Conseil de Finance monathlich conjunctim relatian zu thun,
über dasjenige so den künftigen Monath zu assigniren, und unsere

ordre und Gutfinden einzuhohlen; neben deren Vorschlägen, was

am Nothwendigsten auszugeben wäre. Sollte die Zeit von einem

Monath zu lange sein, so haben sie es an Uns zu erinnern, daß
die Sache pressant wäre.
5. Die assignationes allemahl beiderseits zu unterschreiben.
6. Keine auszufertigen, da man nicht weiß, oder vorhin ver¬

sicheret, daß sie bezahlt werden könne.
7. Gleichfalls („gligfalß“) alle Briefe und Ordres an die

subalternen Beambten beiderseits zu unterschreiben und durch die

Buchhalter oder Cassirer contrasigniren zu lassen.
8. Ein Mahl oder zuo in der woche bey dem Land=Commis¬

sariat zu erscheinen, und was darinnen von denen dazu specialiter

Deputirten, als Nummensen und Rosenkreutz, verhandlet worden,

zu revidiren, und in einem und andern nebst denselben nöthige
Verfügung zu thun, auch was speciale weitere Veränderung er¬

fordert, darüber relatian an uns conjunctim abzustatten.
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9. Denen depulirten bei der See haben wir eine gewisse

summa von 320,000 Rdlr. vor dies nächstkünftige Jahr assig¬

niren lassen, worvon sie zum Schluß des Jahres Ihre Rechnung

eingeben werden.
10. Auf die Cammer=bedienten fleißig Aufsicht zu haben,
damit von einem Jedem was Ihnen zu thun oblieget, gebürent(lich)

verrichtet werde.
11. Die Sessionen auf der Kammer zu continuiren bis weiter

ordre, und so ofte thunlich zu Beförderung unserer Dienste und

Verbesserung der Intraden mit beizuwohnen; und (in) solche,

wen Er gegenwärtig, das præsidium führen; in dessen Abwesenheit
der Ob: Rentm. wie bisher gewöhnlich gewesen.

12. Schließlich sich mit allem Fleiß angelegen sein zu lassen,
wie der Credit wieder retabliret werden möge, damit bei begebenden
extraordin. Ausgaben man nicht nöthig habe, allemahl zu extra¬

ordin: Auflagen zu schreiten; sondern durch Credit, gegen leidliche
Zinße, die nöthige Summa beigebracht werden könne.
Geheimeraad Plessens Erklæring.

„Diejenige welche Ihr Königl. Mapt. als Deputirte über Dero

sinanres zu verordnen entschließen werden, wer oder welche dieselbe auch
sein möchten, solche würden wol unmaßgeblich bevor sie nützliche Dienste

leisten können, bei dem gnädigst communicirten blemorial folgendes
zu erinnern haben:
Ad lmum.

Müßte nothwendig derselbe, welche die fnances unter händen ge
habt, einen Aufsatz, oder gründliche Nachricht, herausgeben: 1) was Ihr
Mapt. bis zum Schluß dieses Jahrs schuldig. 2) Die Balance der

finnansen welche in dem negstkünftigen gewiß zu setzen; und 3) wie

hoch er weiß, daß dagegen die Ausgaben nach dem jetzt reglirten Estat

sich belaufen, oder Ihr Maytt. bereits extraordinair geordnet haben;
worin dan solcher gestalt die revenues solche dépensen, folglich auch die
Schulden, zu stopfen nicht zureichlich sind, darin muß entweder der Estar

eingezogen, oder durch extraordinaire Mittel Rath dazu geschaffet, sonst
wegen der Schulden durch Credit es also zu machen versuchet werden,
daß von denen, welche zu fordern, wo nicht ganz, doch zum teil, für

der Hand angestanden, und man inzwischen sich bewiise, wie auf eine
oder andere art darauß zu kommen.

Ad 2dum.

Wenn nun dernach die Balance auf das negste jahr fest gestellet,
kan sodan erst der Buchhalter sein Buch nach selbige einrichten; und

muß solches auf die art geschehen, daß Er à part in ein ander Buch
13
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monatlich und alle quartale unter eben solche tituln, alß im Hauptbuch
sein, die Extracten davon einführet, welche von dem Buchhalter unter¬

schrieben, Ihr Königl. Mayt. sodan nicht allein (monatlich), sondern

so oft Sie es verlangen, mit dem Hauptbuch können vorgewiesen wer¬
den; Wolten auch Jyr Königl. Mapt. auff die weyse jeden Tag wissen

der Zustand Ihrer Financen, können Sie so fort völliges licht haben.

Alle Special-Rechnungen der Bedienten, item des Cassirers, sind auff

gleichen Fuß einzurichten, und wird dergleichen bey ciner jeden wol
eingerichteten Cammer ohn dem præsupponiret.
Von Monath zu Monath aber mittel zu ordnen, laßet sich gar
nicht thun; es sey dan daß bald hie bald da, ohn unterschied diejenige

(Mittel) dazu genommen würden, welche schon vorvin zu andern auß¬

gaben destinirt, darauß aber nichts anders als Conkusion entstehen und

große Wechsel=lagien verursachen muß; was aber in jeglichem zu be¬

zahlen verfallen, oder sonst zu heben ist, muß obbesagter Extract auß
dem hauptbuch ohn dem weysen.

Ad Sextum.

Soll nicht aller Credit gäntzlich verfallen und irreparahle gemacht
werden, ist zu verhüten, daß nimmer einiges assigniret werde, den wo

die Zahlung zuverlässig ist.“
Ad 8 & 9.

Ist eben so zu obserriren wie oben beim 1sten punct angeführet.
Ad 12.
In allen vorigen aber ist nur angeführet, was etwa das Cammer¬
wesen en general und ins gemein betrifft, worauf aber haubtsachlich zu

reflectiren ist, daß jedes en detail untersuchet, und consideriret werde,
woraus die Mittel sollen einfließen, wie weit solches practicable und

den Untersassen so erträglich fällt, daß man sie nicht nur auf einige,
sondern so viele Jahre, als die conservation des Estats es erfordert,

zum Beitrag herbeiziehen könne; hingegen auch keine andere Ausgabe
geschehe, als nützlich, und das nothwendige dem nöthigen

vorziche.
Soll nun hierin etwas thunlich und erträglich sein, erfordert der

Cammerbedienten Pflicht, in Zeiten darauf bedacht zu sein, wie am
ersten der landman, folgends die Städte, so dan ein jeder in seinem

Stande, etwas verdienen, erwerben und vor sich bringen könne, davon
er wieder zu geben habe, und daß solche mittel mehr ins land fließen
als darauß gehen; dan sonst es nicht fehlen kan, die armuth stets zu¬

nchmen, und das unvermögen præstanda zu præstiren überhand
nehmen muß. Wan ein baum wenig safft hatt, sind auch schlechte

früchte davon zu hoffen, so daß, nach gerade als er solchen verlieret,

gar verdorret und ausgehet.
Wie nun obiges alles wol zu consideriren und einzurichten, nicht
nur die innerliche wolfahrt der Reiche und lande, auch die erhaltung
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derselbe betrifft, sondern auch frembde und auswärtige puissances mit

offerir= und schließung einiger Alliancen, tractat- und Bündnüßen, auch
sonst nehmenden mesures sich darnach richten, so daß selbige nur mit

denen, wovon man ciniges wieder zu hoffen vorzüglich getroffen werden
wollen, folglich die gloire des Königs und die sicherheit des Estats
darauff beruhet: als wird so viel mehr nötig sein, zu folcher importan¬
ten, wichtigen und schweren sunction nicht leute von ordinairem ta¬
lent, sondern nebst der integrité, treucr redlichkeit und desinteresse¬

ment, Subjecta von ungemeiner Capacité, auch solche die wegen Ihrer
honnesteté und drøiture sich recomendiren und bei der welt in Credit

setzen können, und dan letzlich ehender vielc, als wenige zu choisiren.

Meines geringen orts lasse mich an dem allergnädigsten und gantz
unverdienten Vertrauen mit allerunterthänigst dancknehmigen hertzen

gerne vergnügen, und bitte nochmahlen in tiefstem gehorsam mich

allergnädigst zu verschonen mit einer solchen charge, die mir viel zu
schwer, weil von allen was dazu erfordert wird, nichts bei mir finde
als aufrichtigkeit, treuw und redliche lutention, womit auch außer solcher
employ, als lange mir gott luft und odem gönnet, verbleibe

Ew. Königl. Mayt.
allerunterthänigster treuver

Diener und Knecht

C. S. v. Plessen.

6. Memorialer. 1691.

Memorial, Rentekammeret vedkommende.

1691. 10. Januar.

1. Commission at sætte alting udi Rigtighed paa det Crediten

igien kan voxe og intraderne kan formeres paa bedste Maade,

efter Conjuncturernes Tilstand.
2. At Ob. Rentmester hver Cuartal mig forestiller en rigtig
Indtægt og Udgift, hvoraf Jeg selv kan under min Haand under¬

tegne hvem der skal betales og hvem der skal bie noget længere.

Mens ellers kan vel maanedlige Eztracter indleveres, og saa efter

Tidens Tilstand paa lige Maade udgives.

NB. Om Consumtions Indrettelse udi Slesvig.

3. Om ikke paa Plogen 12 Rdlr. (2) udi Holsten noget kunde

sættes, i Steden for Kopskatten her. NB. Lehngods udi Holsten 100.
4. Hvad Consumtion af Viin og Brændeviin.
13*
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5. Hvad Saltet, naar det var forpagtet.

6. Hvad (af) Tobak, naar det forpagtes, kan komme.
7. Hvad der kunde forbedres ved Biergværkerne og adskillige

rare Stene ic.
S. Om ikke en Banco, som i Sverrige, kan oprettes.
9. Om Bispens Forslag, at bekomme en summe Penge*),

saa og en Inrollering af Landfolk.
10. Toldens Forpagtelse overalt, og Told=Rollens Indrettelse.

11. Commerciernes Fortsættelse og Privilegia, saa og at for¬

søge Farten ved „weygattet“ ved Nova Lembla.
12. Defension=Styr.
13. Om Toldens Forpagtning overalt i Rigerne.

Memorial, Militien til Lands og Fæstningerne

vedkommende.

1. Militien rigtig at betale til Hest og Fods ic.
2. At holde dem complet, udi Mandskab mundering og
Excercice.

3. Magasinernes Indrettelse de guerre & de bouche, udi
Fæstningerne her og udi Norge og holsten, saa at naar enten

paa en eller alle 3 Steder skulde behøves Magasin for armeen,

der kunde være udi Forraad paa et Aars Tid til Fæstning (erne),

saa og Armeen, at forsyne med.
4. Fæstningerne at inddele, „Artolleriet“ og des Tilbehør, saa

og lade bygge de behørige Krudtaarne, Møller og Bager=Ovne,
paa det paa hver Sted efter sin proportion, alle Slags requi¬

sila kan findes.
5. Og saasom vores Lande mest bestaaer udi Øer, saa er det,
om en Ulykke skulde være, det værste at Communication kunde be¬

tages; saa er det høit fornøden, at alting blev saa anordnet, at
ingen Sorg derfor behøvedes, og at det paa en rigtig og god Fod

sættes

*) I en af Kongens Memorialer for 1696, „Cammer og Financer belangende“
(hvori endeel af de her forekommende Artikler gientages) forekommer ogsaa:
„Den forrige Bisp Bager's Forslag om Penge og Drag.“ (Dragt 2)
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6. Cronborg(s) Bygning(s) Fuldfærdning og achevering.
7. Rensborg Arbeid med alt Magt at fortsætte.

8. Om muelig, Noget ved Copenhagen at arbeide, i det
mindste til Krudtaarnet i Castellel, og smaa reparationer paa

Volden og Broerne.
9. Gevær at indkiøbe af alle Slags og Hammer=Møllens

Vedligeholdelse, eller forpagte for „gewiß“ Antal Gevær om Aaret

af alle Slags.
10. At lade støbe 2 smaa Metal Mørser som Haubitzer

(„hovilaer“).

Memorial, Søe=Estaten vedkommende.

1691. 10. Januar.

1. Søfolkenes rigtige Betaling og Underhold, Klæder og hvad

ellers behøves, og deres Complettering efter forrige Aars reg¬
lement.
2. Giethusets Indrettelse, eller Forpagtning, eller slet til par¬

ticipanter overlade, strax at lade støbe 5 24Pd. Canoner.
3. I lige Maade lade bestille udi Norge flere 18Pd. (Ka¬

noner) og lade probere, og giøre 2 à 3 24Pd. Jernstykker efter

Adm: Spans Forslag.
4. At indkiøbe Krud til Flaadens Forraad, saa og salpeter.

5. Adskillige Materialiers Anskaffelse til Flaaden.

6. At bygge et nyt Skib paa 76 Stykker og et af 50

Stykker.
7. En Escadre af 12 dygtige og 12 smaa Skibe at eqvipere,
og holde dem her, som forrige Aar, udi Beredskab.
8. Den Fregat „Dragon“, og det andet sma .....*) faaer

endelig eqviperes i Sommer paa Elben.

9. De smaa Fregatter i Norge faaer og at være færdige, at
dække Norge(s) Kyster („Koster“).
10. Provianthuset (s) nødvendige reparation.

11. Den nye Holm at continuere færdig at giøre.

*) Utydeligt.
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12. At give vel Agt paa Havnens Conservalion og For¬
Lbedring, og udi Særdeleshed uden for Bommen ved Tønderne, at

der altid laae et Skib eller Pram, at ingen maatte blive liggendes

der af fremmede Skibe.

7. Maisons, at Militien ei bør at formindskes.
97

1692.

1. At man ei bør bygge paa Sverriges Venskab, saasom den
ei kan troe, at vi kunde glemme de Lande som de os fra¬

tagen (have).
2. Det giver deres dagelige Forstærkning af deres Militie os

til kiende, at de venter ikkun en god Leilighed.
3. Giører derfor uformærkede og bemmelige pacter

og alliancer med Gottorf.
4. I lige Maade lracteret med Lyneborger(ne) saa og
„Mekelb. Güstrau“ og paa saa Maade environerer os paa alle
Sider.
5. Hvad de udvortes potentaler vil dømme om os naar vi
udi disse Conjunclurer giorde nogen Forandring i vores Militie.

6. Hvad for Figur vi skulde giøre ved Mediations Værket,
om vi ei bliver i Postur.

7. Om icke Hollænderne og Engellænderne skulde søge at hindre

desmere alt vor „Commers.
8. Hvad Frankrig skulde dømme om os, og hvorledes han
(Kongen2) vilde tage det op, naar vi lod reducere af vores
truper, som siden kunde komme de Allierede til bedste.

9. Naar vi nu havde reduceret, og Sverrige giorde en trans¬

pori, og satte en considerable Corps („Cor“) ud i Tydskland,
for at soulenere sin Mediation: var vi da ikke nødt til at hverve

igien, og sætte os i postur paa Grændserne og for at lade

os see2
10. Kunde ikke da besørges (befrygtes) for en uformodentlig
Overfald, om vi ei var i Estat7
11. Kunde Engl. og Holland icke betage os vores Commerce
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og Søfolk: Var vi da ikke environneret overalt, at faae*) Folk

tilhvervede:
12. Naar Fæstningerne og Flaaden skulde besættes med Land¬

Militie, da vilde der komme en meget ringe „Corpo“ tilsammen

for at hindre en Fiende at han jo kan gaae midt i Hiertet af
Landet.

13. Tilmed er store og hastige Forandringer farlige, i en Hast
at omsætte Regimenter og Compagnier, især naar Fienden („Finden“

er for Døren: og meget slet Fægtning, naar Officeren ei kiender

soldaten, ei heller han sin Olficerer haver vi erfaret af ex¬

periencen; og naar man fegter med Bønder, saa pleier man faae

Hug med Bønder.
14. Vores „Corpo“ under Hert. af Wirlenbergs Commando,
naar det bliver conserveret, er det vel at forlade sig paa, naar

vi dennem skulde behøve engang; Mens der kunde komme slig
Tilfælde, at deraf ingen Hielp kan forventes; som om de nu blev
understukken iblandt hverandre og det skulde continuere en eller

to Campagner, saa var det altsammen ruinerel og creveret; og

om slig en Ulykke, som jeg tilforn ommeldte, skulde paakomme,
da, omendskiøndt de endda vare i god Postur, kunde Naboerne

nok giøre dem saa megen Hinder, at vi ei kunde have nogen Gavn

udaf dennem.
1.
Naar vi nu giør en Fordeling af vores militie, som den nu
staaer, og hvorledes den da skal være, da skal nok fornemmes at

vi et lidet eller ingen Corpo kan føre i Marken at imodstaae en

Fiende, som os med andre Naboer vil uformodentlig overfalde, og

vi nødes at gaae defensif.
2.
Saa og naar Overslagen giøres af det, derved udi Penge

menagertes, vil det, paa hvilken Maade det skeer svar lidet
bedrage, især mod den Fare, som man udi disse conjunclurer

skulde sig udi sætte naar sligt skede.

*) Og hindrede fra at faae.
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8. Over=Secretair Harboe's Bearbeidelse af Kongens

egenhændige Udkast. (Nr. 7.)
(Ordret efter Harboes egen Haandskrift, hvorpaa Kongen har tegnet hans Navn.)

„Raisons
Hvorfore Militien nuomstunder fornemmelig ei for meged formindskes burde.
1. oAt mand, som erfaringen fra mangfoldige Aar udviist hafver, in¬

genlunde bør at bygge paa Sverriges, som voris farligste og Mægtigste
Nabors bestandige Venskab, at det joe ved leilighed, især naar vii for
meged var disarmerit, Interessen for alt andet foredrage skulle.“

2. „Den difidence Sverrige altiid til os hafft hafver, oc mueligen
vel icke ilde funderit er, i det vii gierne det ville igien hafve, som os

med all rette tilhører, oc Sverrig derimod at beholde det som Conque¬

sterit er, Er icke at formode, nu ganske at være forsvunden oc ophefved,

at det jo, naar vii aftackede oc gaf os blott, icke skulle søge at træde os
for nær, for at giøre os end meere Svagere, oc derved at conservere

sine Conquester med saa megen meere Sickerhed, oc giøre sig tillige
mægtigere og considerabler paa den Tydske Baand. (Bund.)

3. „Siiden Sidste i Lund sluttede fred, har Sverrig joe meere end
aldrig tilforn, og det icke lidet til en Dehls undersaatters ruin, augmen¬

terit sin Krigsmagt, formodentlig vel icke til anden ende, end til at skade

os dermed, naar occasionen sig præsenterede dertil, og at sette os i
Saadan stand, saa vii i mange aar icke skulde kunde reiße os; og naar

Sverrig derudi kunde reussere, kunde det med desto meere fickerhed ind¬

drage fin nu saa Store hafvende Kriegs=Magt, og med Rolighed og
magelighed, som intet befrygtende, soulagere fiine undersaatter, og bringe

dennem udi en Uorissant tilstand.
4. „Vil mand ansee dette Gottorfiske Huuß, som jøe meere og meere
af Sverrige til sig drages og forbindes, saa det nu snart icke ander¬
ledes end som for Sverrig selff maa considereres, (og) hvad

fare fra den kant kan komme, naar Sverrig vil os ilde, og Venskabet be¬

gynder at ophøre, Er det meget betænkelig sig for meget fra finn Kriegs
Magt at degarnere.“
5. „Skulle det stoere Verck snart til Mediation komme, da maatte

mand fiige, er Mediator icke vedbørende armerit, mens tacker nu af, af
fin Kriegsmagt, og i saadan tilstand ei at kunde med efftertrøck og force,
om nøden galt, appuyere Verked, kunde Considerationen muelig ickun

blifve maadelig, foruden at det de udj Kriig begrebene parter stoere øyen
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ville giøre, om vii nu, der muelig samme Mediations Verks fortsettelse for

døren er, j Hænderne er, (sic) nogen esclatante reduction giorde: hvilked

om saa skeede uden al Tvifvel satte os udaf all Consideration, som vi

hid til dags har været udi, og Sverrig derimod, som saa Megtig ar¬
merit forblef, alleene derudi som det meste gaufn i saa maade deraff ville

tilfalde, og os apparentlig det mindste; foruden at der kunde siiges,
Frankrige selff andere tancker maatte fatte, Seende os derhen at vere

bragt, at vii, der Verked i sin høyeste Crisi staaer, vilde aftacke.“
6. „Om det end maatte saa være, at Sverrig nu for haanden intet

andet end som Et Stadigt Venskab med os at underholde søgte, Hvortil

Commercii Væsened muelig nu det Største contribuerer, Saa er dog
vel at rellectere negst paa, om Sverrige, seende vii os fra voris Kriegs¬

force nu tout d’un Coup blottede, icke derved og for den skyld fornemmelig

skulde faae nogen appetit til at foredrage den ved en hastig ofverrumpelse
formodende gaufn for al tilforn forsickrede Venskab: Thi Leiligheden lette¬

ligen forandrer Gemøtterne, og drifver tanckerne paa det hen, som tiit
og ofte aldrig tilforn bleff tenckt paa, naar ingen leilighed dertil gafvis.

7. =Danmarck, som nu om stunder med saa mange Mægtige Armerede,
Ja mueligen oc nesten alle Ilde intentionerede Naboer omgifved er,

Kand med een liden force, om noget findtlig i een Hast paakom, sig
meged besverlig redde; thi om for meged aftackis oc Fæstningerne, andre
nødige platzer, oc flaaden sørst vedbørende besettis skulle, ville vel være
liidet udi Marken att sette, oc er der ikke.

8. „Ett Considerabel Corps at sette ud paa grentzerne, som behørigen

kan giøre Teste, og i det Ringeste fickerligen decke landet, især der endnu

ingen rette fæstninger, som i behørig defention ere, og hvorpaa vii os
kand forlade, hafves, Sees snart icke hvorledes vii een hastig ankommende

Finde ville afholde, at hand joe til mit i hiertet aff Landet kunde trenge;
og løckedis een Finde, fornemmelig Sverrig, hvorpaa altiid øyed faar at

hafvis, saadan Et Coup, naar ingen behørig resistance kunde giøris, be¬
høfvede det icke Synderlig til Søes siiden at agere, Mens ickun søge
viidere at indtrenge i Provincierne; hvorved vii udj den Estat snart
kunde settis, icke at faae flaaden een gang i Søen aared dereffter, naar

ellers rupturen Vinteren tilforn skeede; thi mand da saa meged mindre

kunde hindre, Sverrig Jo meere og meere transporterede, og satte sig
paa et eller andet Sted saa fast, at de icke saa let ved voris egen Magt

var at fordrifve.
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9. „Tacke vii for meged aff, hvor er Folckene igien saa hastig at be¬

komme: Oc spørgis, om Naboerne altiid for os saa vel maatte være

Intentionerede, at de os ville tillade nogen Hverfving hos dennem at
anstille, eller og om cen Klaag og forsigtig Finde icke i det ringeste strax

og for det første betoog os alle leilighed ved grentzerne dertill; foruden
at det icke er saa got oc døgtig, som igien faaes, som det som aftackis.

Aff voris egene lande er icke meged at tage, og om endelig i nødz fall
noget kunde hafvis, Saa hør der dog lang tiid til, inden det i saadan

stand kand komme, Saa nogen rett nøtte deraff er at forvente.

10. „For en hastig ofverrumpling har Danmark mest at befrøgte, som
besverlig er at hindre naar forcen er for liiden; og om en skiønt een

liiden goed Stock kunde være udi forraad, hvoraf en Størrere kunde for¬

meris, saa staaer derhen, om vii altiid saa lenge tiid kand hafve, at faa

den behørig indrettet og i saadan Skick, som i saadan fall behøfvis.
Thi sioere forandringer og Omsettninger med Regimenter og Compag¬

nier at giøre, naar Finden er for Døren og man skal fægte, er farligt,
og naar officererne ei kiender Soldaten, eller Soldaten officererne og
des Væsen og Maneer, følger selden noget gott deraf.“

11. „Om Saa meged aftackes, saa vii ej udi nødzfall i Marcken med
en fornøden Armnee i en Hast kunde comparere som skee burde, Saa
følger joe deraff, att alting i fæstningerne, i hvordan de og ere, til de¬

fention faaer att indkastis, Mens hvad fæstninger i disse tiider ere (end¬

skiøndt de vare i vedbørende Stand, som vii dog faa af hafve) naar ingen

Armee i Marken derhos er, eller hastig komme kand, lærer de daglige

erfaringer all for meged; foruden att den gamle Størke, man havde,
blef separerit, som icke da Saaledis kunde indrettes, som ellers, om den

samlet var, med tiid og Stund skee kunde.
12. „Tackes nu for meged aff, og Sverrig imidlertiid af Frankrige
derhenn kunde formaais, at giøre en considerable Transport af Trouper,
om end skiønt det aldrig til Ruptur maatte vere anseet, Mens ickun til

at giøre een figur for diversion skyld: vil da icke Politicquen udkrefve,
vii og et Corps paa Grentzerne faar at udsette, enten for at giøre sigur

med, eller og af Jalousie for saadan nær kommende Magt, ligesom Con¬

juncturerne og Alliancerne da falder. Har vii i Saadan fall, at en
Transport skeer af Consideration, som Venner med Sverrig verende, inte

nogen force tillige med, som er considerabel, ansees vii icke hverken at
kand skade eller gafne; og staar vii icke all for vel med Sverrig, og fuld¬
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kommen kand slaa troe til det Venskab, Mens hafve aarsage at frøgte, at
de letteligen kunde tage leiligheden ved haarene og ofverfalde os: Maatte

det da icke letteligen til saadan Resolution udfalde, at vii fick at anhverfve

igien det, som kortelig tilforn muelig kunde vere aftackit2 Og faar

Sverrig først en considerabel Armée igien paa den Tydske baand (Lund),
gaaer det icke letteligen saa Stille titbage med den igien, uden noget at
udrette; og kunde da vel og i Conjuncturerne saadan erindring komme,
at vii hastig udj vitløfftighed paa een eller anden maade med kunde blifve

indvickeled.“
„Saa det derfore ved disse vit udseende og underlige Conjuncturer heel
betenckelig kunde være, nu for haanden nogen Stoer reduction at fore¬

tage, Saa herudi høist forsigtigen og varligen vel vil handles, at icke,
for at giøre noget gott, værre deraff maatte følge; Mens ere Sagerne

Saaledis beskaffede og cituerede (situerede), at udi nogle Aar intet er at
befrøgte for nogen Kriig eller Uroe behøfvis vel cj lenge at balanceris

derudi; Mens joe før jo bedere til reduction at træde, saa landet kunde
vorde soulagerit. Thi Endelig og hvorom alting er, naar Militien ingen¬

lunde som den nu er kand underholdis, og aldelis ingen anden Middel
og udveye dertill paa nogen Sæt eller Maade er at udfinde, end som ved

reduction alleeniste, faar mand af Nød at giøre en Dyd, og træde til
saadan reductions middeler, som ellers, prudenter og forsigtigen at
handle, nu omstunder icke skee burde.

Kiøbenhavn, d. 29, febr. 1692.

9. Christian den Femtes egenhændige Instruc¬

tion angaaende Angrebet paa Ratzeborg, m. m.
(1693.)
Vores Reise begyndes den 19. Julii, og kan vi være udi

Rensborg om Gud vil den 23. Julii, hvor sammesteds vi videre
erfare, hvorledes affairerne staae. Imidlertid er Vores Feltmar¬

sckalk Wedell her til Oldisloh for at samle vores Truper der til
sammen, som ere udi marsch og embarguerede, som om Gud vil
der imod den 1. à 2. Augusti, med „Artollerie“ og Alt, der kan
være. Vi giør imedens en liden tour til Glyckstadt inden „Ar¬

tolleriel“ og des Infanterie derfra kan „marsere“ og begiver
mig strax til „Rentzburg“ igien, for at see truperne marsere
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igiennem „rensborg“ Midlertid fornemmes nok, hvad Lünebor¬
gerne vil giøre enten fra eller til; og faaer man sætte dem en
kort termin, (om det ei burde at skee ved en expres Besending)

til at quitere Ral2eburg; hvis ei, reiser Jeg lige til vores truper

for at giøre Revuen og beordre strax vores Fellm: Wedel plat
at atlaquere Ratzeburg om det lettelig skee kan; hvis ei, saa den
at bombardere og derved at ruinere. Skulde det hænde sig, at

de gik over Elven udi de 4 Lande og occuperede Bergedorff, da
faaer man sætte sig for dennem, om man ei kan attakere dem der,
og imidlertid blive ved bombarderingen af Ralzeburg. Skulde

de og ville sætte sig ved Ralzeburg med al den „Forse“ (force)
de haver, faaer vi at „marsere“ med heel Corpo (med hele Corpset)
til Elben, for at betage dem deres Communication og „subsi¬

stanse“; NB. er at sige, om de sig saa fast der eller andensteds
kan sætte, at man ei med avanlage dem kan atlaquere, førend vi
der ankommer; ellers kan vi des snarere ende Værket, naar man

dem strax kan „attackere“ uden at lade dem lang Tid at fastsætte

sig, enten paa een eller anden Steds; uden det hændede sig, at

de dem fast retrancherede sørend vi alle vores truper og Artolleri
havde samlede tilhobe; forinden man ei bør nogen mouvement at

giøre til virkelig action. Bedækning af vores fæstninger og Stæder

udi Holsten er armeen og de Fregatter paa Elben tilligemed

Iagterne og Everterne armeerte, som for Glückstad, „Allenau“,
og hvor behøves for at ligge, og naar det kommer til ruptur at
de da kan være parat til at brænde de Lüneburger Fartøi, eller

ruinere, eller med sig tage. Udi Oldenburg og Delmenhorst
faaer de at være allert, og især udi Delmenhorst. Udi Norge

var nødig at være sur sa garde, saa vel (som) her udi Kiøben¬
havn; saa og vores transport=Skibe, om de, imedens transporten

var skeet, skulde giøre en Tour frem og tilbage, uden at have Folk
og Stykker paa, for at hente deres proviant, faaer i lige Maade

deres „Commendör“ advares at være sur sa garde. Om ikke

var bedst at de sig lagde, naar de havde giort transporten, ved
Friderichsort hos Fæstningen, hvor Havnen er heel god, og bedre
end paa Reden af Lübek eller Travemünde.

Det Dont, som „Bretenau“ haver under Hænder var heel
nødigt at det kunde komme ud, baade i Tydskland, som i holland
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og England. Skeel bliver vel ei for velkommen hos Kong
Wilhelm; imidlertid er det dog godt for apparancen; i lige
maade naar Lente dem udi Holland remonstrerer, at det Dont

dem ei i nogen Maade kan tuschere, uden at de vil have endnu
mere Uro og intet derved at vinde, uden at følge K. W. (ilhelms)
aveuglement. Saa var og vel godt, at Elirenschilt Borgemesteren
i Hamborg om vores Forehavende og hvad vi videre inten¬

derede, Efterretning gav, ic. I ligemaade om Lenle udi Lübeck
det samme kunde der udrette (NB. om deres Vand der at afløbe

lade.) Saa var og vel godt, at Juul noget deroppe forblev udi
disse conjuncturer, og udi det mindste at Lüxdorfk derhen kom

førend hans Bortreise derfra; var og godt at Hansen i disse
Tider hos Bielke forblev og at Geismar sin Reise ogsaa befor¬

drede. Skulde nu denne Sag med Lauenborg komme til Forliig,
da var at ønske, at Franske Ambassadeuren havde Ordre at ofle¬

frere os Krigs=subsidier, saa og titulaturen, inden vi kom til
Slutning med Lüneborgerne, og have Militien samlet. Saa veed

jeg ei om man icke skulde forsøge at gaae over Elben, og lade

baade accorden med Ratzeborg fare.
(Uden Datum; synes at være afbrudt.)

10. Copia Jhr. Königl. Maytt. andtwort
auff die Zweiffel, so sich P.(S.) machet in der bewußten Sache.

1. Wegen der Elevation 1. Nach der Bekänttniis, undt dem
in der Messe beizuwohnen.

inhalt der Gebether, so wir alhier
wollen aufsetzen lassen, kan solches ohne

verletzung m. T. gewissen wohl ge¬
schehen, undt Sie also der Elevation

wohl beywohnen.
2. wegen des Abendt¬

2. Ist eine condition, worbey m. T.

mahls unter beeder gestalt

leben undt sterben wirdt. Solte man

zu geniessen.

abseiten der andern darin difficultät

machen, kan aus der gantzen sache

nichtes werden.
3. wegen des Pabsts vor

3. Meiner Tochter kan dieses indiffe¬

der Kirchen haupt zu er¬

rent seyn, wer der Erste Bischofs, undt

kennen.

in so weit das haupt der catholischen
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Kirche ist. Indessen ist die sache keine

glaubens articul, undt kan folglich
M. T. Ihr gewissen nicht beschweren.
Meine vielgeliebte Tochter hat an meines väterlichen vorsorge

nicht zu zweifeln; Insonderheit für Ihre undt meine beruhigung
undt tranquilitet unser gewissen werde alle thunliche precaution

nehmen. Gott wirdt alles anheim gestellet, wie Er es weiter

dirigiren wirdt. Meine Tochter verbleibe bey Ihrem löblichen
vorsatz, undt laße sich von niemandt, wer es auch sey, nicht irre

machen: denn Ich versichere meiner Tochter, daß Ich lebens Zeit

verbleiben werde dero gantz getrewer Vatter.
Copenhagen den 10. Decembr. 1695.

11. Memorial Søe=Estaten belangende. 1696.
30. Mart.

)

Søe=Estaten er tillagt ordinair og extraordinair 260,018 Rdlr.

og skal endnu udi dette Aar tillægges apart .. 100,000
desforuden vil de hamborgske Baadsfolk koste 50 4 60,000

1. Burde de Skibe af Flaaden som ikke saa stor Kølhaling
og reparation behøves, at tilrustes og færdig giøres, for alle¬

haande surprise Skyld; dog ei at sætte deres Stænger oppe, men
være parat.

2. Dertil faaer et Overslag giøres, hvad Mandskab og Folk
til des Besætning behøves, og det, som feiler dertil, anskaffes og

anhverves.
3. Saa og deres Magasin og „provision de busche“ at være

parat naar de bleve lagt uden Bommen.

4. Siden at angribe Flaaden med al Magt, den at kiølhale

og reparere, som og i lige Maade at opbygge de tvende nye

Skibe paa 54 Stykker.
5. At der flere Jernstykker fra Norge anskaffes, af 24 Pd.,
18 Pd., 12 Pd., saa og Nogle af 36 Pd. efter den nye Afrids,

saa og „Jern=Skraad“ og Kugler. („Kuller.
6. Kruddets Anskaffelse, og om mueligt at giøre Heste=Møllen

her, saa den kan bruges som en Veir=Mølle, for at giøre Krud.
7. Altid at have ber en Magasin af Salpeter, Svovel og
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Kul, for at giøre Kruddet naar behøves, hvilket ci er saa farlig,

ei heller kan fordærves.
8. Materialiers Anskaffelse af Tømmer („Timmer“), Planker

Knæer, Hamp, Beg, Tiære, ett. og hvad nødvendig til Flaaden
behøves i dette Aar, og tilkommende Aar, til et stort Skibs

Bygning af 50—60 Stykker, og en (et) af 40 til 50.
9. Flint, Gevær eller Musket til Stibene, saa og Huggere og

Kaarder („Kaarer“).
10. Om ikke de tvende Fregatter paa Elben ved Glykstadt at
lade reparere og færdig holde, der at besætte naar behøves.
11. Om man ikke kunde tilforhandle sig af de bedste delen¬

sions=Skibe til vores Flaade og siden at sælge dem igien, naar
vi tilbygge nye Skibe: saa vare de og gode at bruge til Norges

desens (ion), eller og siden til Brandere at bruge.

12. At lade bygge („byge“) en eller „tou“ prammer for at
lægge udenfor paa Grundene, for at hindre Synkning og bom¬

bardering.
13. At Holmens Admiral haver Tilsyn med Havnen og Ca¬

nalen her i Kiøbenhavn, tilligemed de, det nu giøre eller inspection

haver.
14. At giøre et fuldkommen „Opsatz“ af Søfolk som vare

at bekomme af Øerne, af Byerne fra Norge, (og) fra Skibene,
som farer, og hvad der kunde udskrives og anhverves („anwerbis“),

saa og Søe=Officerer, fra Lieutnanter til Skippere og Styrmænd.

15. At forsyne Søfolket og Bøsseskytterne vel med Klæder,

saa og (at) Marinerne og Andre af Infanteriet, som til Søes ud
commanderes, bleve forfynede med Lerrits Kiorteler, for at skaane

deres mundering.
16. Christians=Øes observation og Iagttagelse, naar nogen

ruptur skede, saa og Bornholm.
17. At lade vores Søe=Kort ogsaa fuldfærdige.
18. Lods=Gallioter at anskaffe imellem Norge og Flad¬

strand for Communication (s) Skyld.
19. Søfolkenes baraquer her at formere, og om muelig at
anhverve Maanedstienere, og give dem Gaarde paa Landet
og Øerne, med Frihed at segle hvor de vilde; mens Halvdelen
itkun hver Aar, og naar behøves altid at være særdig at møde.
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20. Om noget paakom, da at observere Stockflets re¬

marquer om de Svenske Havne.
21. Om Orlog skulde paakomme, da at søge at ruinere alt
Fartøi og „baader“ overalt langs de svenske Søkuster i hvor

man kan tilkomme.

22. Saa og naar Flaaden kom i Søen, eller „til Slags“
at erindre Officererne, mere at forfølge deres Fiender, („finder*)
end at giøre priser, Naar Gud giver dem Lycke; siden „findes“
Byttet („Bytten“) sig vel, naar gloiren er vel endt.

23. Sø=Folks placat, i Krigstid om priserne, at publicere.
24. At der og i Tide tænkes paa det store Magasin og pro¬

vision, naar hele Flaaden engang skulde gaae i Søen, at der da

intet skulde feile.
25. „Om Islænder att bruge til Søeß, eller om de

war bedre til landß att bruge.“
26. NB. Der skal være en Havn i Holsten, de kalder „Labojen“,
ikke langt fra Kieler eller Friderichsorts Fiord.
27. At lade bygge flere prammer for at lægge uden ved Tøn¬

derne, med Stykker paa.
28. En stor Dokkes Bygning for de store Skibes reparation.

12. TPro Memoria. 1698.
Indtægt: Summa 1,729,316.

Udgift.

Hof: 683,450.
Land: 1,072,084.

Sø. 357,956.

Cre(dit) 208,150.

Summa: 2,321,640.
fattis592,336.

Zu retranjiren fom Hoff 183,450)

208,450.

Land Et: 25,000f
At paalegge Contrib: og Vdleg: 300,000.

Ny reglement:

Hoff:

500,000.

Land: 1,060,000.
Søe.345,000.

Cre:(dit):

109,000.

2,005,000.)

„Nar til Integt en lidelig Sckat paby¬
diß og Vdleg etc. skedde, som vngeffer

pa 400,000, saa er Integten(s) Sum

2,129,316.“
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Egenhændige Regnskabs=Extracter.

B. Christian den Femtes egenhændige Extracter af
Regnskaberne over hans private eller Chatol¬
Casses Indtægter og Udgifter. 1670—1699.

Indtægt.
Transport ... 127,170 Rdl.

1670.

Omslags=Penge ..... 12,000

Fandtes udi Forraad udi
Guld= og Sølv=Mynt 372,375 Rdl.

Dresunds Told ..... 80,600

Pinneberg, udi Guld..1,600 —

G. Procurör af Con¬
sumtion. 9,850 —
Altona

4.000

153,020 Rdl.

Altona 2,000 —

*

Fra Hagedorn ..... 1,500

458,075 Rdl.

1675.
Tresunds Told ..... 89,000 Rdl.

1671.

G. Procurør 14,856

Tresunds Told ..... 75,600 Rdl.
Fiscalen

8,500

Altona i Guld...

1,000 —

Af Cammeret, Tiende
25,500 —

Penge

129,356 Rdl.

85,100 Rdl.
1676.

1672.

Tresunds Told 106,500 Rdl.

Dresunds Told 22,000 Rdl.
10,500 —

Mynt=Prosit af Norge
Altona i Guld*

Altona

4,000

G. Procurör.

3,540

6,843 —

* * * *

Af Cammeret, Tiende

78,000 —

Princessestyr indleveret

117,343 Rdl.
1673.

7,000 —

Penge
Ober Jæger Mester llane

633

Confiskeret Guld.....

18,700

Confiskeret Sølv.

29,100.

Dresunds=Told ..... 23,100 Rdl.

169,482 Rdl.

Omslags=Pengene...32,000 —
Altona udi Guld
* * * *

5,000 —

1627.

Uilitiens Tiende=Penge 30,000 —
Dresunds Told ..... 99,000 Rdl.

„De von Holters Lehns¬
Kiendelse udi Guld

200 —

Altona

4,000

Myntmester Krøyer ... 5,560

90,300 Rdl.

Nok

1,000

1674.

109,560

Tresunds Told 74,600 Rdl.
1678.

Af Kammeret, Tiende

Penge

27,370 —

Militien, Tiende Penge 25,200 —

Øresunds Told ..... 92,600 Rdl.
Altona

127,170 Rdl.

4,000 —
96,600 Rdl.
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1679.

1686.

Øresunds Told ..... 131,000 Rdl.

Øresunds Told ..... 127,200 Rdl.

Altona

4,000

—

135,000 Rdl.

Berger Told, for A. 85 10,000

„Com: Merker“... 63,223

Altona

4,200

1680

223,315 Rdl.

Dresunds Told .... 114,000 Rdl.

1687.

Øresunds Told106,000 Rdl.

1681.
Øresunds Told ..... 116,000 Rdl.

Zahlmester Brandt ... 70,000 —
Altona

4,000

—

34,809

Berger Told for 86.

Berger Told udi dette Aar 17,913
Merker fra Norske Tolde 39,000
Altona udi Guld, 2,100

190,000 Rdl.
Ducat: er.. 4,200
1682.

201,922 Rdl.

Øresunds Told.112,000 Rdl.
Altona

1688.

8,000 —

Øresunds Told Rest for

Rentemester Brandt,
87

9,400

Rdl.

Omslag 20,000 —

Øresunds Told for dette

Zahlmester Ole Hansen

2,000 —

Welzin, igien leveret..

1,559 —

Aar . 106,000
Berger Told, Rest for 87 21,966 —

143,559 Rdl.

Berger Told for dette A. 28,500
Altona udi Guld....

1683.
Øresunds Told ..... 124,000 Rdl.

Altona

4,400 —

Rentem. Brandt, Omslag26,000 —
154,400 Rdl.

4,200.

170,066 Rdl.

1689.

Øresunds Told for 88 A.2,000 Rdl.
Øresunds Told f. dette A. 80,000

Berger Told for 88. Aar 12,328
1684.

Berger Told f. dette A. 36,500

Øresunds Told116,500 Rdl.
Altona udi Guld....

4,200 —

Af Ober Rentemester
Brandt 15,000 —

fra Altona, 2100 Duc.4,200
Fra Myntmesteren i
Glückstad udi Guld

for Forseelse

135,700 Rdl.

1685.

1690.

Øresunds Told, af for¬
rige Aars rest..... 8,000 Rdl.

Øresunds Told i nær¬

værende Aar ..... 100,000 —

Altona udi Guld .... 4,200 —

Berger Told.

500

135,528 Rdl.

6,500 —

118,700 Rdl.

Øresunds Told af forrige
Aar

89

3,500 Rdl.

Øresunds Told for dette
Aar

51,000

Berger Told af forrige
Aar 89 6,155 —
60,655 Rdl.
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Transport .. * 66,055 Rdl.

Berger Told af dette Aar 28,000
Fra Altona, 2,100 Du¬
caker
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Transport ... 170,195 Rd.=X

mtions-Penge for

Søepasserpaa

*

4,200

Edv. Kruse indleveret

811 —

Rosenkreutz igienleveret,

Grønland .... 2,397 —

Jessen i lige Maade

leveret for passer,

som var forstrakt til
Flaaden

at fare paa Grøn¬
10,500 —

land

3,528

104,166 Rdl.

—

—

166,120 Rd.
1693.

1691.

Øresunds Told af forrige

Øresunds Told, af

Aar4,000 Rdl.

forrige Aar... 5,000 — —
Øresunds Told ... 100,000 —=—

Øresunds Told udi dette
Aar55,000 —

Berger Told af forrige A. 13,834
Berger Told af dette A.

14,378

Bergen og Nordenfields

Obersecretair Moth for
7,884 —

20,000 ——

Altenau

5,000 —= —

Farten paa Grønland

2,940 ——

Meier Guldsmed og
100 — —

„hands Schwog:“

Rosencrentz for det

Søe=Est. forstrakt .

77,277— 3—

terminer

60,450

Søe=Passer.

fields Pagt (For¬

pagtningsafgift)
Hamborgerne(s)

Forpagtning udi 3
termier

Bergens og Norden¬

5,500 —

210,317 Rd.34

Fra Altona udi Guld,
1694.

2,500

Duc.

5,000

Vestindiske Compagnie

Dresundstold70,000 Rd.=

162 —

Nordenfields tre ter¬
166,208 Rdl.

Aar

3,000 Rdl.

Altenau udi Guld

5,000 ——

2,500 Duc....

Bergen og Nordenfields

Ostindiske Udbyt¬

Forpagtning, 4. Ouar¬

644 —

ningspenge..

tal eller Termin af
Aar

13,333 —21

terminer“

Øresunds Told af forrige

første

53,396 ——

miner Forpagtning

„Hamborgernis tou

1692.

19,727

Øresunds Told 77,000 —

Bergen og Nordenfields

andet Aars Forpagtn:
de første 3 Terminer . 57,135

Hamborgernes første
termin, efter Accor¬

den, med dem sluttet 13,333
Moth leveret af recog¬
170,195 Rbd.

Farten paa Grønland

—

1,974 ——

Deter Guldsmed og
100 — —

hans Schwog:.

144,447 Rd.24
1695.

Øresundstold af for¬

rige Aar. ..... 10,000 Rd.K
Øresundstold, udi
dette Aar ..... 82,000 ——

92,000 Rd.A
14 *
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Transport .. 92,000 Rd.=4

Nordenfields tre ter¬
miner. 59,507— 1—

Hamborger lou ter¬
miner

Transport .. 174,362 Rd.11
For en Guldkiæde, der

solgtes

13,333 —2—

denfields

Altenau udi (uld,

2,500 Duc.

5,000 ——
1697.
193 — 1—

penge

700 — ——

Resten af S.(al) P.

Øresunds Told af for¬
rige

Aar

4000 Rd. ——

Dresunds Told i dette

Christ: Reisepenge

909 — 2—

Meyer Guldsmed og

Aar 50,000 —

Nordenfields, 4 Ouar¬
100 — ——

hans Schwog:..

171,743 Rd.

taler

68,252

Altenau udi Guld..

—

5,000 — ——

Strandrettigheden af

1696.

forrige Aar Norden¬

Øresunds Told af for¬

rige

194 — —

175,306 Rd. 11

Ostindiske Udbytnings¬

Farten paa Grønland

750 — —

Strandrettigheden Nor¬

Aar 11,000 Rd.=K

fields

200 — ——

Meier Guldsmed og

Øresunds Told udi
dette Aar ..... 52,000 ———

Consorter for 2Aar

200 — =—

for Grønlandske passer

Nordenfields, 5 Ovar¬

3 Portugaleser

taler udi Penge

(ved) G. R. Ples

60 — =—

79,2574, udi Zedler
18,365, er udi alt 97,622 — 3—

127,712 Rd.

„Slaaenbusch“ Sølv¬
1698.
Værk

1,000 ——

Ostindiske Compagnie

483 —

Altenau udi Guld..

5,000 — ——

llamborg..

6,666 — 4—

Nordenfields 4 Ouar¬
taler ... 68,000 — —

Ostindisk Compagnie 450 —4—

(een Termin.)

Altonau udi Guld .. 5,000 — =—

fra beggeCancellierne

for Passer

Øresundstold... 96,000 Rd.=

590 ——

174 362 Rd.14

Meier Guldsmed ... 1,100 — —
170,550 Rd.44
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(I Bogen ligger et Ark, med følgende Opskrist, egenhændig

af Frederik IV.)

„Als ich Meine Regirrung habe angetretten war der 25.
„Augustij Anno 1699, fant ich auf Rosenburgin Goldt Duckten.

70,000 d.
„und auf dem Schoß (sie) unten in der schatzkammer 62,000 r.

„dar von 20,000 rthl. in Goldt wahren, von den
„42,000 (sic) rdhl. Silbergeldt habe zu Ecupirung Ei¬

„ner Esquadre 40,000 rdhl. an der Sahlkammer, im
„Oclober mohnaht vorgeschossen. Im Janwario

„Anno 1700. habe An Goldt wieder eingesetz so

„viehl

Duckt.

2,500

* *

d.

1,000 d

„von Altenau, Noch von den Selben juden.
„und um die Sahl von 4,000 Duckten vohl zu

„machen habe ich von mein eigenen 500 Duckten
„zugelegt, seint mit diese zusammen an Goldt in Duckt.

„der schatzkammer

* * *

14,000

„und in Silber Geldt noch
Machet zusahmen also Summahrum
Paa et andet Blad ere samtlige Indtægts¬

2,000
30,000rd.

og Udgistssummer

for Aarene fra 1671 til 1698 opsummerede; og er Hovedsummen

for Indtægten: 4,587,515 Rdlr.
Udgisten: 4,376,971
„bleiben also noch übrig 210,544 von Ao. 70 bis Ao. 98.

„den Ihro Maytt der Sälige Konig es sehr accorat Eigen¬
„händig als hir steht es Jährlich angezeignet haben, Wir haben
„aber in allem an Goldt und Silber Müntz nur man ge¬

„sunden, als ich die Regierung angetreten 140,000 Rthlr. in

„Goldt so auf Rosenburg verwahrt seindt, und unten in der

Schatzkammer 62,000 Rthlr., darvon die zwantzig tausend in

Gold seind wehren also in allem 202,000 rthl., Wor aber
„die 8,544 rthlr. geblieben seind kan man nicht begreifsen,
„den sie wohl neben abgefallen seindt, dan niemandt gestehen

„will die Rechnungen vor alles geführet zu haben.“

