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Præsentation af udgaven

1. At læse ældre selvbiografier og erindringer er en af de måder, man kan 
nærme sig fortiden på. Selv korte og upersonlige selvbiografier bidrager 
med deres opregninger af ydre levnedsdata til at tegne livsmønstre, som 
andre kilder måske tegner mindre tydeligt, mens de mere bredt fortællen
de levnedsskildringer fortæller om, hvordan tilværelsen i et forløb kunne 
forme sig og opleves gennem generationer tilbage. De er pr. definition 
ensidige og har, som historikerne kan påvise, også andre begrænsninger, 
men som personlige vidnedsbyrd kan de vanskelig underkendes, og man
ge taler så direkte eller videregiver så umiskendelig en duft af deres 
tidsalder, at man roligt kan vende forholdet om og hævde, at deres ønske 
om at meddele sig er en af de måder, fortiden nærmer sig nutiden på. 
‘Her er en bok’, skrev Bjørnstjerne Bjørnson 1890 til sin datter, ‘en 
selvbiografi av en dansk man fra begyndelsen af forrige hundreår, Ærebo 
heter han; den skal vi sende dig; ... tænk, bare for halvannet hundre år 
siden var vi råere æn bønderne nu. - Så må vi ikke vænte formeget av 
hverandre idag, synes jeg. Vi skulde hat slike selvbiografier fra flere mile
pæle bakover...’ (1).

Mens talrige selvbiografier og erindringer i dag bliver trykt for at blive 
læst af det store publikum, blev de for mere end 200 år siden sjældent 
skrevet med trykning for øje. De vigtigste omstændigheder ved deres 
tilblivelse vil blive belyst i den efterfølgende præsentation af selvbiogra
fierne, men sagt her i korthed henvendte de sig som regel til den nærme
ste kreds af efterlevende og efterkommere, ofte simpelthen børn og børne
børn, og var for de flestes vedkommende kun tilgængelige i manuskript. 
Netop i Bjørnsons dage begyndte historikerne for alvor at drage disse 
gamle skriftstykker frem af gemmerne, foruden Rasmus Æreboes selvbio
grafi bl.a. de nu klassiske skildringer af Leonora Christina, Johan Mon
rad og Ditlev Ahlefeldt. Adskillige blev offentliggjort i løbende tidsskrif
ter eller indgik efter århundredskiftet i publikationsrækker med talende 
titler som Memoirer og Breve (1905-27), Gemt og Glemt (1915-16) og Svundne 
Tider (1942-47), så efterhånden er der blevet ganske rig lejlighed til at 
søge milepæle bagud, blot ligger vanskeligheden i overhovedet at blive

(1) Bjørnstjerne Bjørnson: Aulestadbreve til Bergliot Ibsen, 3. oplag Ghria og 
Kbhvn 1911, s. 145.
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klar over, hvad der foreligger trykt. Har der f.eks. været spurgt efter 
erindringer fra Holbergtiden, er Æreboe og Holberg selv jo nok dukket op, 
hvorimod der har skullet et vist held til at opdage, at også pietisten 
biskop Erik Pontoppidan efterlod sig læseværdige erindringer. Og skjult 
er det vist forblevet for de fleste, at tilværelsen i samme tidsalder er 
skildret i en fjerde og på sin vis lige så værdifuld selvbiografi, som i al 
stilfærdighed indgår i en slægtsbog af landsbypræsten Rasmus Winther.

Sagen er jo, at de leksikalske og bibliografiske hjælpemidler næsten 
udelukkende rubricerer den selvbiografiske litteratur som personalhisto
rie og dermed forudsætter, at man på forhånd kender sin mand. Et ønske 
om at orientere sig i slet og ret selvbiografier har ikke kunnet opfyldes, 
end mindre et ønske om at gøre sig bekendt med litteraturen fra et 
bestemt tidsrum. Forståeligt har Johnny Kondrup i sine nylige studier i 
nordisk selvbiografi måttet mene, at der ikke kendes eksempler på selv
biografier i Norden fra før det 17. århundrede (2). Det gør der dog, og fra 
tiden frem til omkring 1800 betydelig flere end man umiddelbart skulle 
tro. Ud af egen fægtning med den spredte litteratur er vokset planen til 
nærværende forsøg på at tilvejebringe et systematisk overblik over, hvad 
der måtte være trykt af ældre danske selvbiografier, memoirer og erin
dringer, eller hvordan man nu vil betegne disse tilbageskuende persondo
kumenter. Tilvejebringelsen har krævet både omfattende og kringlede 
litteraturundersøgelser, uden at de på nogen måde tør kaldes for udtøm
mende. Derudover har jeg for at nå til vejs ende måttet træffe en række 
praktiske afgørelser.

2. Ved registreringens begyndelse blev det fundet hensigtsmæssigt at an
lægge nogle rummelige udvalgskriterier. Dem har jeg stort set holdt fast 
ved under slutredaktionen, vel vidende at det endelige resultat ville have 
fremstået med større entydighed, hvis retningslinierne var blevet stram
met. Synspunktet har været, at et alsidigt tilbud trods alt må være at 
foretrække, og at læserne sikkert hellere end at blive ført i stramt lede
bånd vil ønske at have noget at vælge og vrage imellem.

Først skal nævnes, at der er givet afkald på anvendelsen af et egentligt 
genremæssigt kriterium. F.eks. kan en selvbiografisk redegørelse, nogle 
lejlighedsprægede erindringer eller et tilbageblik gjort i en eller anden

(2) Johnny Kondrup: Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi, 
Odense 1982, s. 106 og 280 note 1.
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sammenhæng i visse tilfælde gøre det ud for en selvbiografi. På denne 
konto er bl.a. Tyge Brahe og Anders Sørensen Vedel og senere 
P. F. Suhm og N. F. S. Grundtvig blevet repræsenteret, selv om de ikke 
har efterladt sig selvbiografier i vanlig forstand. Af det brogede udbud er 
løbende optegnelser søgt undgået, men problemet er her, at en del ældre 
selvbiografier er skrevet i årbogsform, og da det på tryk kan være vanske
ligt at afgøre, om der foreligger en løbende nedskrift gennem et åremål 
eller en redaktion heraf til en selvbiografi [se f.eks. nr. 41, 86 og 150], har 
der ikke kunnet skelnes skarpt mellem de to former. Noget andet er så, at 
enkelte dagbogsforfattere ubetinget hører med, fordi de har brugt dagbo
gen som anledning til at nedfælde deres erindringer.

Dernæst stod det tidligt klart, at ikke enhver stump selvbiografi kunne 
medtages, samtidig med at det ønskedes fastholdt, at det ikke blot skulle 
dreje sig om de mest pittoreske eller menneskeligt fængslende skildringer, 
men i en sum gælde såvel de usædvanlige som de jævnt almindelige eller 
konventionelt skildrede levnedsløb. Da det typiske omfang for talrige 
ældre selvbiografier er o. 4 sider (de officielle, ganske korte præstevitæ 
undtaget), er hovedreglen blevet, at alle forefundne selvbiografier m.v. 
på omkring 4 tryksider og derover er taget med. På den anden side er 
repræsentationen i flere henseender ujævn, ligesom det ikke lader sig 
overse, at udsagnskraften af en tekst på et par sider udmærket kan overgå 
indholdet af en vidtløftig beretning. Bl.a. derfor har jeg forbeholdt mig en 
vis rummelighed og yderligere foretaget et udvalg, så tiden før o. 1650 af 
og til er blevet tilgodeset med selvbiografier på ned til 1-2 sider, tiden 
efter undertiden med selvbiografier på ned til 2-3 sider.

Sidst men ikke mindst har publiceringsmåderne voldt vanskelighed. 
Det har vist sig, at adskillige selvbiografier foreligger trykt uden angivelse 
af, at der er tale om en selvbiografi, eller de indgår i sammenhænge, hvis 
indhold ikke lader sig gennemskue, f.eks. i biografier, slægtsmonografier 
(‘slægtsbøger’) og præstehistorier, i nogle tilfælde endog i historisk-topo- 
grafiske fremstillinger. En god del er det lykkedes at opspore undervejs, 
men selv om 15-20% af det registrerede materiale udgøres af sådanne 
‘skjulte selvbiografier’, skal man ingenlunde lade sig forlede til at tro, at 
registreringen er fuldstændig. Navnlig kan den overordentlig rige perso- 
nalhistoriske litteratur rumme overraskelser, hvad der i den løbende 
nummerering bevidnes af nogle sent fundne selvbiografier med tillægsbe
tegnelsen ‘A’. Nogle kildegrupper, som under ingen omstændigheder er 
fuldt udnyttet, men kun belyst ved eksempler, findes nævnt i præsentatio-
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nen af selvbiografierne. Hertil bør måske føjes, at der stadig findes utrykt 
materiale spredt i arkiver, biblioteker og private gemmer. Antydninger 
heraf gives, hvor en selvbiografi er registreret som ‘refereret’ eller ‘refere
ret og citeret’.

3. Som de tidsdokumenter de er præsenteres de enkelte selvbiografier 
m.v. i kronologisk rækkefølge efter forfatternes fødselsår. Ved at inkludere 
forfattere født til og med 1789 er opnået, at tiden indtil 1800 på nær 
enkelte barndomserindringer kan betragtes som nogenlunde dækket. For 
de yngste forfatteres vedkommende rækker indholdet desuden langt ind i 
1800-tallet. Den kronologiske orden gør det muligt for benytteren at 
orientere sig i litteraturen inden for et kortere tidsrum, mens man finder 
frem til de enkelte forfattere ved at benytte personregisteret. Via emneregiste
ret findes forfattere, der har udøvet bestemte erhverv, tilhører bestemte 
samfundsgrupper, er kvinder osv.

For hver selvbiografi - eller for flere selvbiografier af en enkelt forfatter 
- udgøres overskriften af forfatterens navn, levetid og livsstilling. Derpå 
følger litteraturoplysningeme. Når der eksisterer flere udgaver, meddeles 
litteraturen i udvalg og således at standardudgaver og iøvrigt de lettest 
tilgængelige udgaver nyder prioritet. For at hjælpe til en hurtig omend 
foreløbig orientering er der for de relevante teksters vedkommende indar
bejdet henvisninger til tekstprøver i nogle gængse antologier (3), hvor
imod der kun i særlig påkrævede tilfælde er givet henvisninger til sekun
dærlitteraturen. Der er i det hele økonomiseret med pladsen. Selvbiogra
fier, som er publiceret i tidsskrifter og samleværker, anføres uden udgiver 
og titel. Illustrationer angives ikke.

Efter litteraturoplysningerne kommer referatet. Først oplyses om ind-

(3) Der er hovedsagelig tale om følgende antologier:
Barndommens Land. Udg. ved Jens Kruuse. Kbhvn 1955. - Ny udgave 
Kbhvn 1966.
Ungdom og Dårskab. Kbhvn 1964 (= Digtere fortæller om deres barndom, 
udg. ved Jørgen Andersen af Dansklærerforeningen, 4).
Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I. Kbhvn 1965 [og senere 
oplag] (= Gyldendals Bibliotek. Dansk litteratur 42). - Nyt optryk i serien 
Gyldendals klassikere. Kbhvn 1986.
Før Nu Tid. 1720-1784: Fra ærbødighed til dyd. Udg. ved Anne Marie og 
Johan Fjord Jensen af Dansklærerforeningen. Varde 1982.
Samlerens antologi af nordisk litteratur 3-5. Kbhvn 1983-84.



11

holdets kronologiske udstrækning, forfatterens herkomst og fødested. Sel
ve referatet søger at give indtryk af indholdet, først og fremmest ved at 
gengive hovedpunkterne af det skildrede livsforløb, men i tilfælde hvor 
det har været muligt søges også antydet en skildrings eventuelle særpræg, 
dens holdning eller anledningen til dens tilblivelse. Referaterne rummer 
selvsagt et ikke uvæsentligt element af udvælgelse og vurdering, hvorom 
det kun kan siges, at denne subjektivitet står jeg ved. At referaterne 
nødvendigvis yder bøger mindre retfærdighed end småstykker, kan uden 
videre aflæses ved jævnførelse med de angivne sidetal. Såfremt en forfat
ter er biograferet i et af de store biografiske leksika, afsluttes referatet 
med en henvisning hertil. Findes en forfatter ikke i Dansk biografisk Leksi
kon (1.-3. udgave), henvises om muligt til Ehrencron-Müllers eller Erslews 
forfatterleksikon (se forkortelseslisten s. 39).

Hvad angår begrebet dansker gælder de samme retningslinier som for 
Dansk historisk Bibliografi og Dansk biografisk Leksikon (2.-3. udgave). Selv
biografier af nordmænd, islændinge og holstenere er medtaget i det om
fang de er påtruffet, når indholdet har interesse i dansk sammenhæng. 
Hvilke og hvor mange fremgår af emneregisteret.
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Præsentation af selvbiografierne

Selvbiografi, memoirer og levnedsreferat. Selvbiografi, memoirer og erindrin
ger er hyppigt anvendte betegnelser for beretninger, som mennesker har 
skrevet om deres liv. I almindelig sprogbrug benyttes betegnelserne nær
mest i flæng, hvad der fremgår af, at de under eet kan findes rubriceret 
under en af betegnelserne. I Nordisk Leksikon for Bogvæsen II, 1962, s. 77-78 
har Albert Fabritius skrevet en oversigtsartikel om danske ‘Memoirevær- 
ker’, i Henning Fonsmark: Nordisk litteratur før 1914, 5. udgave, 1975, 
s. 363-86 præsenterer Poul Zerlang en række referater af danske ‘selvbio
grafier’, mens ‘erindringsbøger’ bruges om en række folkelige selvbiogra
fier m.v. i Martin Zerlang m.fl.: En selvskreven historie - om erindringsbøger og 
dagbøger af bønder, håndværkere og arbejdere i Danmark, 1982.

I analytisk sammenhæng har man dog søgt at skabe sammenhæng ved 
at skelne mellem på den ene side den type selvbiografi, hvori forfatteren 
hovedsagelig er optaget af sig selv, sine oplevelser og sin udvikling, nem
lig den egentlige selvbiografi eller autobiografi, og på den anden side me
moirer, hvori forfatteren træder i baggrunden for som en slags kronikør at 
fortælle om sin tid og dens mennesker (1). Johannes Ewalds selvbiografi 
bliver således et klart eksempel på en autobiografi [nr. 284], A. S. Ørsteds 
erindringer på memoirer [nr. 476], men ofte foreligger der et samspil 
mellem de to synsvinkler, for ikke at tale om at en memoireforfatter ved 
at skildre sine omgivelser i høj grad kan bidrage til en skildring af sig selv. 
Fællesbetegnelsen levnedsbøger, som er anvendt af Aage Marcus ‘til forskel 
fra biografier af andre’, er sympatisk, men heller ikke entydig, fordi ordet 
levnedsbog faktisk forekommer i bredere betydning end den, Marcus vil 
tillægge det (2). Kendt i den snævre betydning er det vel blevet via 
udgivelsen af B. S. Ingemanns ‘Levnetsbog’ 1862 [nr. 536].

Langt de fleste ældre danske selvbiografier og erindringer må rubrice
res som autobiografier, ikke memoirer, men for manges vedkommende er 
der langt op i perioden tale om en upersonlig form for selvbiografi, som 
man af mangel på bedre kan kalde levnedsreferat eller med en latinsk

(1) Jvf. Jens Aage Doctors efterskrift til Johannes Ewald: Levnet og Meeninger, 
Kbhvn 1969, s. 120-21, og Johnny Kondrup: Levned og tolkninger. Studier i 
nordisk selvbiografi, Odense 1982, s. 26-28.

(2) Aage Marcus’ efterskrift til Danske levnedsbøger II (= Gyldendals Biblio
tek. Dansk litteratur 43), Kbhvn 1965, s. 241.
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betegnelse curriculum vitae, eventuelt slet og ret vita (levnedsløb, levned). 
I et vita indskrænker en forfatter sig til stort set at fremlægge sine ydre 
levnedsdata - fra omtale af forældre og fødsel over skolegang og uddan
nelse til omkring det tidspunkt, hvor han har faet livsstilling og stiftet 
familie. Det er som regel ret kort, på et sted mellem ca. 1 og 10 sider, og 
da skildringen af det ydre livsforløb er hovedsagen, kommer personlige 
erindringer og refleksioner sjældent mere end glimtvis til orde. Det er 
derfor klart, at levnedsreferater, der er skrevet i 3. person, ofte kun adskil
ler sig fra biografier skrevet af andre ved den viden, læseren bibringes 
eller kan slutte sig til om deres autenticitet. Undertiden må der nærmere 
undersøgelse til, før forfatterophavet er godtgjort, hvad der bl.a. har 
været tilfældet med H.A. Brorsons vita [nr. 160], eller erkendelsen af at 
der er tale om en selvbiografi kan simpelthen bero på, at det pågældende 
vita er overleveret i et manuskript skrevet af den omhandlede person 
selv [således nr. 118]. Som det senere vil fremgå er et vita typisk frem
kaldt af en bestemt anledning. Et endnu eksisterende levn er doktorvita- 
et, den korte selvbiografi som nybagte doktorer ved de højere læreanstal
ter ifølge en næsten 300 år gammel tradition skal aflevere til trykning i de 
respektive institutioners årsberetninger.

Ligesom det kan være vanskeligt at skelne mellem autobiografi og 
memoirer, er der glidende overgange mellem autobiografi og levnedsrefe
rat. Det sidste nærmer sig autobiografien, når forfatterens erindringer 
trænger sig så meget på, at de meddelte data belyses eller får karakter af 
personlige oplevelser. Et lille eksempel herpå giver degnen Jesper Han
sen i sin levnedsoptegnelse fra begyndelsen af 1600-tallet. Både først og 
sidst omtaler han sig selv formelt i 3. person, men hans levnedsreferat er 
på flere punkter ukonventionelt, og da han kommer ind på nogle bevæge
de ungdomsår, far erindringen herom ham til at bryde stilen og skrive: 
‘Nu må jeg fattig Jesper selv bekende...’ [nr. 9]. Forsåvidt er det tydeligt, 
at levnedsreferatet rummer mulighed for udvikling til en mere fri frem
stilling, hvoraf dog ikke følger, at autobiografien har levnedsreferatet som 
forudsætning. Autobiografier og levnedsreferater findes side om side 
langt tilbage i tiden.

Samtidige benævnelser. I Danmark synes allerede Tyge Krabbe at have 
begyndt på en selvbiografi [nr. 1], men den ældste bevarede fra Danmark 
af større omfang er skrevet o. 1560 af sønderjyden Johannes Oldendorph, 
som i sit manuskript benævner den ‘aliqua memorabilia’, dvs. nogle
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erindringer [nr. 4]. Memoireskrivningen tog fat i 1600-tallet, først i pri
mitiv form med Anders Perlestikkers ‘Commentarius’ eller ‘Commenta- 
rii’ fra o. 1620 - ‘commentarii’ er den latinske betegnelse for memoirer - 
senere med Ditlev Ahlefeldts velskrevne memoirer på tysk, skrevet 1678 
[nr. 28 og 71]. Lige så lidt som andre betydelige selvbiografier fra 1600- 
tallet blev Ahlefeldts memoirer skrevet med henblik på offentliggørelse. 
Den første dansker, der leverede et større selvbiografisk værk til trykken, 
var Ludvig Holberg, og måske for at motivere et så usædvanligt skridt 
fingerede han, at det var blevet affattet på opfordring [nr. 142]. Holbergs 
selvbiografi eller memoirer udkom i flere omgange 1728-43 som Breve til 
en fornem herre og blev udbredt i flere udgaver og oversættelser. Men der 
gik mere end et halvthundrede år, inden det begyndte at blive en upåfal- 
dende foreteelse, at man i levende live lod sin selvbiografi publicere. Og 
først omkring dette tidspunkt, ser det ud til, dukkede ordene autobiografi 
og selvbiografi op i sproget.

Indtil da lyder de overleverede overskrifter - der ikke altid skyldes 
forfatterne selv - hyppigst *N. N.s’ eller ‘mea’ (mit) ‘vita’, ‘cursus vitæ’, 
‘curriculum vitæ’, ‘delineatio vitæ’ eller tilsvarende på dansk ‘levned’, 
‘levnedsløb’, ‘liv og levned’, ‘levnedsrids’ og lignende. En enkelt talende 
variant er ‘Friderich Lütkens Liv og Lidelse’, den egenhændige overskrift 
i manuskriptet som ikke fremgår af trykudgavens titel [nr. 163]. En gang 
imellem forekommer betegnelsen ‘journal’ eller ‘dagbog’, hvormed der 
altså udtrykkes en art levnedsbogføring eller eventuelt mere ligefremt, at 
selvbiografien støtter sig til dagbogsoptegnelser. Ordet benyttes f.eks. i 
nr. 86, 143, 150, 197 og sidst af Rasmus Nyerup, der 1829 kaldte sin 
selvbiografi ‘Aar- og Dagbog paa min Rejse gennem Livet’ [nr. 362]. At 
dagbogsføring iøvrigt kunne munde ud i selvbiografiske optegnelser er 
der flere klare eksempler på [nr. 67, 120 og 287]. Af billedlige omskriv
ninger skal nævnes den, som også forekom hos Nyerup: livet opfattet som 
en rejsefærd eller vandring. F.eks. taler Laurids Rhod o. 1640 om ‘pere- 
grinatio vitæ meæ’ (mit livs pilgrimsrejse) [nr. 25], Peder Wandal lidt 
senere om sit ‘Vandreskab i denne verden’ [nr. 46], Hans Friis indleder 
1678 med ‘Anlangende min herkomst og indgang i verden, min vandring 
og pilgrimsgang derudi, så og min ende og udgang...’ [nr. 83], og sønder
jyden Peter Kier kalder sin levnedsskildring ‘Meine Reise durch das 
Erdenleben’ [nr. 432]. Lidt for sig selv var Jacob Muus, der 1766, dog 
uden at formulere det i en overskrift, skildrede sin liv som en op- og 
nedstigen ad ‘levetrappen’ [nr. 155].
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Det fra græsk stammende ‘biografi’ er selvsagt ikke ukendt, men op
træder kun sporadisk før o. 1800, f.eks. hos den lige nævnte Jacob Muus, 
der karakteristisk taler om ‘mit levnets løb’, men alment rubricerede det 
mellem ‘biographier’. Et eksempel på ‘biografi’ i titlen giver Ebbe 
Bruuns selvbiografi fra o. 1630, som bærer overskriften ‘Biographia seu 
brevissima Vitæ... delineatio’ (Biografi eller ganske kort Levnedsrids) 
[nr. 36], mens der for Niels Vandstads vedkommende er tale om en 
selvbiografi bevaret i afskrift, hvorfor overskriften ‘Biographia... ab ipso 
consignata’ (Biografi optegnet af ham selv) kan være tilføjet senere 
[nr. 82]. Formlen ‘optegnet’ eller ‘skrevet af ham selv’ røber manglen på 
et ord for ‘selvbiografi’ og anvendes endnu i 1820erne, da både Jeppe 
Smiths og Rasmus Nyerups selvbiografier af deres udgivere præsentere
des som ‘Levnedsløb forfattet/beskrevet af ham selv’ [nr. 358 og 362], 
mens udgiveren af Chr. Prams selvbiografi 1824 kaldte den ‘Prams selv
skrevne Biographie’ [nr. 340]. Når Oehlenschlåger i 1830 publicerede sit 
‘Levnet fortalt af ham selv’, uagtet levnedsbeskrivelsen året før var blevet 
udgivet på tysk som ‘Selbstbiographie des Verfassers’, er det vel knap så 
sigende, da han kan have foretrukket en mere malende titel på dansk.

Tidligst er ordet ‘autobiographie’ (og ‘autobiographen’) i dansk sam
menhæng fundet anvendt af Niels Blicher 1795, rigtignok i forbindelse 
med en henvisning til en tysk publikation, hvad der indicerer, at ordet 
kom til Danmark fra Tyskland [nr. 311]. Ordet kom atter i brug 1804, da 
D.C. Fester offentliggjorde sin ‘Autobiographie’ i tidsskriftet Iris og He
be [nr. 255], mens ‘selvbiografi’ først huskes påtruffet i Nyerups præsen
tation af Jacob Badens ‘Selvbiographie’ [nr. 265, forordet dateret 1801] 
og derpå hos C. V. Hertel 1810 [nr. 310]. Hvornår ‘selvbiografi’ blev 
gængs skal ikke kunne siges. Jeg har noteret, at Jens Kragh Høst 1821 
betegnede en redegørelse af H. P. Sturz som ‘Brudstykker af en Selvbio
grafi’ [nr. 266], at Terkel Mørch 1831 brugte både ‘Selvbiografi’ og ‘Selv
skildring’ [nr. 412], og at ‘selvbiografi’ forekommer som fast betegnelse 
for levnedsberetninger indsendt til Ordenskapitlet i Fr. Thaarups Fædre
nelandsk Nekrolog 1835-44.

Skrivefærdighed. Individ og familie. Alle mennesker har et liv, hvis forløb de 
kan gøre rede for, og oplevelser de kan fortælle om. At skrive selvbiografi 
og erindringer forudsætter egentlig kun en vis alder, skrivefærdighed - 
eventuelt nogen at diktere til - og tilskyndelse, anledning eller motive
ring.
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Da skrivefærdigheden i Danmark først nåede almindelig udbredelse i 
løbet af 1800-tallet, var der før da sat grænser for, hvem der skrev selvbio
grafi. Endnu 1687 fandtes der i Jylland birke- og herredsfogeder, altså 
embedsmænd, som hverken kunne skrive eller læse (3), men i almindelig
hed var stat og samfund efter reformationen inde i en udvikling præget af 
stigende anvendelse af det skrevne og trykte ord. En voksende admini
stration fordrede ikke alene flere embedsmænd, men stillede også stadig 
større krav om skriftlighed. Direkte affødt af offentlig administration er 
nogle selvbiografiske indlæg og ansøgninger [nr. 48, 60, 81 og 102]. Ude i 
samfundet skulle præsterne bl.a. føre kirkebøger og officerer styre de 
enkelte hærafdelingers forretninger, købmænd måtte føre bog over deres 
handel, fogeder og skrivere holde regnskab osv. Nogle af de ældste bor
gerlige selvbiografer var netop begyndt som skrivere [nr. 8, 15, 17 og 25], 
og det er tydeligt, at kontorister (skrivere) og embedsmænd, herunder 
præster og officerer, er de flittigste leverandører af selvbiografier. Lægges 
hertil købmænd og apotekere, akademikere i forskellige stillinger og vel
uddannede adelige, er nævnt de samfundsgrupper, hvorfra der før o. 
1800 kan forventes selvbiografier. Fremadstræbende bondesønner melder 
sig dog lejlighedsvis, men først sidst i perioden kommer bønder og f.eks. 
sømænd rigtig med foruden en ny gruppe som de seminarieuddannede 
lærere. Degne forekommer fra begyndelsen, til allersidst varsler en enlig 
lægprædikant om en ny tid.

Selve det at skrive om sig selv og sit liv er stort set en foreteelse, der 
begynder med renæssancen. Det er en kendt sag, at renæssancen betød et 
gennembrud af individuel selvfølelse eller med andre ord, at den enkelte i 
højere grad begyndte at betragte sig selv (og andre) som individ. Gen
nembrudet må opfattes som en grundlæggende forudsætning for udvik
lingen af de personlige genrer i nyere tid og spores på forskellig vis i 
Danmark i sidste halvdel af 1500-tallet, f.eks. i skikken med at hædre 
afdøde med epitafier i kirkerne, der indeholdt en kortere biografisk tekst, 
undertiden i selvbiografisk form [et sent eksempel i nr. 295], eller det 
viste sig i den begyndende mode med at lade mindetaler og ligprædikener 
med biografisk indhold trykke, ikke sjældent på grundlag af oplysninger 
affattet af afdøde selv.

Om der i Danmark forekom udprægede renæssancetyper, kan nok 
diskuteres, men det er nærliggende at pege på selvbevidste adelsmænd 
som Henrik Rantzau og Tyge Brahe, hver på deres vis små renæssance-

(3) Jyske Samlinger 5. rk. II, 1936, s. 183, 202, 209 og 221.
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fyrster omgivet af et hof bestående af skribenter og videnskabsmænd og 
begge forfattere af selvbiografier. Rantzau skrev i astrologisk sammen
hæng, Brahe for at sætte sin astronomiske forskning i personligt relief 
[nr. 5A og 12]. Af interesse er her, at Brahe i det astronomiske værk, 
hvori han på tryk redegjorde for sig selv og sin virksomhed, lod gengive et 
kobberstukket portræt af sig selv, det første danske eksempel på en prak
sis som efterhånden vandt indpas og i vistnok nærmeste rækkefølge blev 
efterfulgt i (ikke-selvbiografiske) bøger af Ole Worm (1626), Caspar 
Bartholin (1628) og Jesper Brochmand (1633). Selv om det varede længe, 
inden selvbiografien brød igennem som selvstændig trykgenre, kunne en 
forfatter udnytte bogens muligheder som medium for selvpræsentation, 
hvad der også viste sig i anden forbindelse. Der udviklede sig en særskilt 
genre, forordet, hvori forfatteren, oversætteren eller udgiveren præsente
rede bogens indhold og redegjorde for dens tilblivelse i form af en hen
vendelse til en ven eller mæcen, som havde vist eller kunne tænkes at vise 
indholdet interesse. Genren synes ikke undersøgt nærmere i Danmark, 
hvad den af flere grunde kunne fortjene at blive, men at de trykte fortaler 
og dedikationer i 15-1600-tallet hyppigt indeholdt selvbiografiske passa
ger, kan der ikke være tvivl om. Kun i enkelte tilfælde har de dog vel 
rummet hele små selvbiografier som Anders Sørensen Vedels - i hans 
levetid utrykte - fortale til hans danmarkskrønike [nr. 10, jvf. også nr. 5]. 
Et levnedsreferat meddelt af boghandleren Jens Sørensen Nørnissum i et 
forord 1652 er på grund af dets beskedne omfang forbigået her (4).

Fra individet udvidedes opmærksomheden til familie og slægt, som det 
ses på 1600-tallets familiebilleder og fremgår af ligprædikenernes slægts
oversigter. Da familien i forhold til individet repræsenterer kontinuitet, lå 
heri en spore til at fastholde erindringen om de nulevende for de efterle
vende, hvad allerede Johannes Oldendorph vidner om, da han o. 1560 
skrev sin selvbiografi ‘min familie til erindring’. Et andet udtryk herfor er 
slægtsbogen, den løbende redegørelse for familien som vil blive omtalt 
senere i sammenhængen.

Nogle angivne motiveringer. Der frembød sig med tiden adskillige anlednin
ger til at skrive selvbiografi, men forinden disse gennemgås, kan det være 
på sin plads at anføre nogle almindelige motiveringer, som angives af 
selvbiograferne selv. Det sker ikke særlig tit, og når det sker, kan motive
ringerne sættes under mistanke for at være efterrationaliseringer, der blot

(4) Gengivet i Personalhistorisk Tidsskrift 15. rk. IV, 1970, s. 152.
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skal begrunde eller undskylde en elementær trang hos forfatteren til at 
fortælle løs af sine erindringer. Alligevel er de værd at tage i betragtning, 
og det kan f.eks. ikke afvises, at flere har været besjælet af samme ældre
generationsfølelse, som allerede Tyge Krabbe o. 1530 gav udtryk for, 
nemlig at selvbiografien blev skrevet ‘for mine og andre gode mænds 
børns skyld, at de skulle tænke derpå og deslige flittig tjene deres herre og 
konge og deres fædrene rige, som jeg har gjort og som det sig bør’ [nr. 1].

To forfattere skal citeres mere udførligt. De ældste reflekterende over
vejelser er fremlagt af den gottorpske generalsuperintendent Jacob Fabri- 
cius 1623. I et indledende kapitel om ‘Hvorfor jeg nedskriver mine erin
dringer’ meddeler han sine grunde:

‘Grundene til, at jeg her optegner såvel mine forfædre og min herkomst 
som mit levnedsløb og min embedstjenestes forløb, er først og fremmest 
følgende fem:

Den første er min families gentagne anmodning om at efterlade mine 
efterkommere skriftlig besked om noget, som de ikke kender til, hvad jeg 
ingenlunde kan fortænke dem i. For ethvert modtageligt menneske vil jo 
gerne vide så meget som muligt om sine forfædre... Sligt er jo ikke blot til 
stor fornøjelse, men også til udbytte for børnene, når de sammen mindes 
deres forældre eller fortæller andre om dem.

Den anden årsag er min egen erindring. For da jeg nu går i mit 64. år... 
er det kun tilbørligt, at jeg som en vandringsmand ser tilbage på min 
tilbagelagte rejse, og som en fornuftig, ja taknemmelig gæst siger farvel til 
mit herberge i dette liv.

Heraf fremgår den tredie grund, nemlig den tak, jeg skylder Gud og 
mennesker. Dette mener jeg gælder både mig selv og mine efterlevende... 
[idet han erkender, at Gud har vist ham så mange velgerninger], at jeg 
nok kan regnes blandt eksemplerne på guddommelig, underfuld regering 
og barmhjertighed... Men da Herren vor Gud har skænket mig adskillige 
gode venner i denne verden, ved hvem han på mangfoldig vis har antaget 
sig mig, har jeg herved en gudsalig lejlighed til også at mindes dem med 
taknemmelighed, hvilket da også er rimeligt og Gud velbehageligt...

Den fjerde grund er, at der er mange gavnlige og nødvendige ting at 
meddele. Thi det er jo visselig sandt, at der i min livstid er sket mange 
ting i det store og i det små, og hvad skulle der ikke også hænde i 63 år? 
Jeg taler dels i almindelighed angående mit personlige liv, dels og især 
om mit liv som kirkemand, ved hoffet og i min præstegerning... Thi de 
svundne tider er de kommende tiders læremestre...
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For det femte og sidste kan disse optegnelser, når man sammenfatter 
og ret betragter dem, også tjene til sand gudfrygtighed og glæde og 
fremme tro, trøst, håb, tålmodighed, bestandighed og opvække til mere 
fromheds øvelse...’ [nr. 16].

Jacob Fabricius’ grunde er altså kort sagt: opfordringer fra børn og 
familie (pkt. 1), hans egen erindring, dvs. han havde noget at fortælle 
(pkt. 2), det eksempel hans liv udgjorde på Guds og venners velgerninger 
og den opbyggelse, andre kunne hente derved (pkt. 3 og 5) samt hans 
rolle som øjenvidne til mange ting, der kvalificerede ham som de kom
mende tiders læremester, dvs. samtidshistoriker eller memoireforfatter 
(pkt. 4). Man kan formode, at pkt. 1-2 har udgjort den stærkeste driv
kraft, men for Fabricius som for mange af de ældre selvbiografer - og 
sidst i denne tradition Peter Kier [nr. 432] - var og måtte det større 
perspektiv være gudeligt. Det kommer også lidt pudsigt til orde umiddel
bart i det følgende, hvor han pakker sin slægtsstolthed ind i en tak til 
Gud, fordi han nedstammer ‘fra de fornemste, rigeste og børnerigeste 
slægter i og omkring Tønder’!

Godt hundrede år senere skrev embedsmanden Rasmus Æreboe i ind
ledningen til sine erindringer:

‘Når jeg rettelig overvejer Guds store ubegribelige husholdning med 
mig og forsyn over mig fra min første fødselstime og indtil denne dag, har 
jeg den allerstørste årsag at takke den treenige Gud for al nåde og barm
hjertighed, som han mig i min livstid har ladet vederfaret frem for mange 
tusinde mennesker, og især, at han ofte har udreddet mig af fristelsens 
ovn, hvilket jeg og her har foretaget mig på det korteste at beskrive, dels 
for ej at forglemme Guds velgerninger og ledsagning, men daglig at have 
det udi erindring, at jeg kan love og takke min Gud, dels og på det mine 
børn, hvormed Gud har velsignet mig, kan læse det og tage sig her og der 
eksempler deraf, ifald at de såvel som jeg skal omtumles på verdens 
vidtløftige bane.

Dette må jeg og forud melde, at herudi vil findes mange fortællinger, 
som i fremmede folks øjne, især deres, som er uforsøgte eller ej befarne og 
ej læser dette ganske igennem, vil synes at være til overflødighed, ja til 
ingen nytte. Jeg ved ej andet at svare dem: at vælte med en vogn, strande 
med et skib etc. er ting, som daglig sker, men årsagen, hvoraf sligt 
anføres, er alene denne, for at vise samlingen af hændelser, hvilke mig 
som et menneske er alle vederfaret. Forresten er dette skrevet for mine 
børn, som jeg ej agter at gøre regnskab for mine gerninger, førend de
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komfmer] til den alder, at de selv fornuftig derover kan dømme. Ellers 
forsikrer [jeg], jeg har mere glemt nogen ting med beråd hu end efter 
mine tanker for meget sagt, og lader jeg for resten enhver dømme, hvad 
han vil’ [nr. 143].

Æreboes synsvinkel er i første afsnit - og i hele selvbiografien - nært 
beslægtet med tanker fremlagt af Fabricius - men i sidste afsnit træder en 
forskel frem. Mens Fabricius var forankret i sit miljø og gjorde regelret 
karriere, havde Æreboe kæmpet sig frem fra fattige kår og havde, før han 
blev embedsmand, levet et eventyrligt liv på rejser til Rusland. Han kan 
derfor ikke som Fabricius betragte sig som sin tids kronikør og må und
skyldende gøre gældende, at selv om hans oplevelser hver for sig kan 
synes overflødige at nævne, udgør de til sammen en sum af hændelser, 
‘hvilke mig som et menneske er alle vederfaret’. Derudover kan han så 
understrege erindringernes private karakter ved at henvise til, at de er 
skrevet for hans børn. Holdningen er også interessant, fordi den udgør et 
modstykke til den, man samtidig finder hos Ludvig Holberg, idet Hol
berg 1728 præsenterede sine levnedsbreve som underholdende læsning - 
‘skrevet med hans sædvanlige munterhed, der gør endog de rene bagatel
ler værd at læse’ [nr. 142].

Skrevet for børn, familie og efterslægt. At en selvbiografi kan tjene børn og 
familie til underretning, eftertanke eller eksempel, er den hyppigst fore
kommende motivering, som hænger sammen med det ovenfor berørte 
forhold, at i al fald de større selvbiografier fra ældre tid som regel blev 
skrevet uden tanke på offentliggørelse. Den anføres navnlig, når forfatter
ne har oplevelser at berette - foruden af Jacob Fabricius og Rasmus 
Æreboe f.eks. i selvbiografier af Johannes Oldendorph [nr. 4], Otto Sper
ling [nr. 50], Ditlev Ahlefeldt [nr. 71], Leonora Christina [nr. 78: Jam
mersmindet], Hans Elias von der Weyde [nr. 153], Erik Pontoppidan 
[nr. 164], Claus Seidelin [nr. 171], Jens Christopher Friborg [nr. 308], 
Peter Kier [nr. 432] og Villum Jacobsen [nr. 496]. Dertil kommer ikke fa 
selvbiografier, der er blevet til i en overordnet slægtsramme, idet de 
indgår som del i en større eller mindre redegørelse for forfatterens slægt.

Slægtsoptegnelser fremkom i 1500-tallet sideløbende med selvbiogra
fier og spænder fra notitser i familiebibelen til længere redegørelser for 
familieforhold og løbende notater om børnene på deres livsbane. Formå
let kan simpelthen være at holde rede på de vigtigste familiebegivenhe
der, eller det kan være forbundet med et tilbageblik og tage sigte på at
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bevare erindringen om slægten for de kommende generationer, hvad der 
især er tydeligt, når familien havde rødder i udlandet [jvf. nr. 11 og 247]. 
Almindeligvis bliver det gjort gældende, at forfatteren (og hans børn) er 
af god, ærlig eller hæderlig herkomst, altså at han (og de) har den fami
liemæssige baggrund i orden. Hvis optegnelserne antager et vist omfang 
og omfatter flere slægtled, bruges benævnelsen slægtsbog, her ikke at 
forveksle med 15-1600-tallets adelige ‘slægtebøger’, hvis indhold blev 
tilvejebragt ved historiske og genealogiske studier.

I slægtsoptegnelsen indgår forfatterens eget levnedsreferat som en na
turlig del, hvis han da ikke har valgt at holde de to dele adskilt, som 
præsten Søren Poulsen Judichær gjorde, da han skrev dels en selvbiografi 
på latin dels en optegnelse på dansk om ‘Min fædrene- og mødrene-slægt 
og afkom’ [nr. 43]. Den tidligst registrerede slægtsoptegnelse med lev
nedsreferat skyldes adelsmanden Iver Juel [nr. 2], der dog ikke er repræ
sentativ, forsåvidt som slægtsoptegnelser i den her omtalte forstand ka
rakteristisk er blevet til i borgerlige og gejstlige familier. O. 1560 indledte 
Johannes Oldendorph sin selvbiografi med en større redegørelse for sin 
familie, hvori han kunne støtte sig til fyldige optegnelser af sin far, borg
mester i Haderslev og død 1546 [nr. 4], men den ældste bevarede slægts
bog, fortsat gennem flere generationer, synes anlagt af tolder i Kolding 
Jens Poulsen (1550-92), hvis søn præsten Poul Jensen Kolding førte den 
videre ved bl.a. at meddele sin selvbiografi [nr. 24] og atter blev fulgt af 
en søn, der fortsatte med optegnelser [nr. 68]. Sådanne rækker af selvbio
grafier i slægtsbøger er der registreret flere af [nr. 15 og 56; nr. 42 og 141; 
nr. 127, 152 og 384; nr. 229, 420 og 492], hvortil lige må bemærkes, at 
tilsyneladende ufuldstændighed i rækkerne kan bero på den foretagne 
selektion. Nr. 15, borgmester Niels Jacobsens stambog, er særlig fornemt 
udstyret. Den er skrevet i en bog med 184 fortrykte blade, forrest et blad 
med titlen ‘Stambog’ trykt ovenover en gengivelse i træsnit af det danske 
rigsvåben og derpå blade forsynet med trykte ornamentrammer. Med 
‘stambog’ har trykkeren sikkert tænkt på en anvendelse som det der 
stadig benævnes stambog, dvs. et album som man førte med sig, for at 
venner og bekendte kunne indføre en hilsen til ejeren (5), men ordet 
kunne åbenbart også opfattes som betegnelse for en slægtsbog [jvf.

(5) Vello Helk oplyser i Fund og Forskning XXII, 1975-76, s. 40, at der er 
bevaret to stambøger i dette udstyr; titelbladet gengivet s. 41 stemmer over
ens med afbildningen i udgaven af Borgmester Niels Jacobsens Stambog, 
Kbhvn 1966, s. 16/17.
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nr. 34], og Niels Jacobsen oplyser, at bogen blev foræret ham 1609 af en 
god ven, for at han deri kunne skrive ‘min første tilkomst, afkomst og 
alders fremdragelse’.

Andre selvbiografier skrevet i slægtsramme er nr. 34, 52, 65, 93, 131, 
137, 170, 178 og 189. Af disse blev alenej. S. Fleischers slægtsefterretnin
ger med selvbiografi trykt i forfatterens levetid [nr. 170], men vel at 
mærke kun i eet eksemplar til hver af hans børn (6). Om slægtsinteressen 
i almindelighed fortæller J. C. Friborg i et indledende kapitel om sin 
fædrene familie, at den i hans ungdom i København (o. 1770) var på 
mode: ‘I min ungdom var alle unge mennesker nysgerrige efter at vide 
deres slægtregister. Man gav endog 2-3 dukater for en historie om en nær 
pårørende og mere, når de gik i andet og tredie led opefter’ [nr. 308].

Ligprædiken, sørgeprogram og ‘testamente'. Selvbiografier skrevet for børn og 
slægt er typisk overleveret i familieeje, hvad der desuden kan gælde 
selvbiografier skrevet i mere specielle anledninger, ikke mindst optegnel
ser gjort med henblik på benyttelse ved den mindehøjtidelighed, som 
kunne forventes afholdt efter forfatterens død.

Fra o. 1570 til lidt ind i 1700-tallet var det skik, at adelen og efterhån
den også medlemmer af borgerskab og gejstlighed, men først og fremmest 
adelen, lod trykke ligprædikener over deres afdøde. Begyndende lidt se
nere og fortsættende længere op i tiden lod Københavns universitet ud
færdige latinske sørgeprogrammer, dvs. mindeskrifter over afdøde akade
miske borgere og deres hustruer samt andre mere fremtrædende perso
ner, hvis minde det ønskede at hædre på denne måde. Både ligprædike
ner og sørgeprogrammer indeholdt som et fast punkt levnedsbeskrivelser 
af de afdøde og blev dermed de publikationsformer, hvorved personbio
grafien nåede størst udbredelse. Fælles for indholdet er, at der under 
skildringen af livsforløbet om muligt blev lagt vægt på at skildre det for 
de fleste unge adelsmænd og akademikere obligatoriske ophold i ud
landet.

Da en forfatter af ligprædiken eller sørgeprogram jo gerne skulle med
dele de korrekte levnedsdata, indhentede han som regel oplysninger en
ten ved på forhånd at interviewe patienten på dødslejet eller ved at 
udspørge hans efterladte familie. I bedste fald fik han stillet optegnelser 
til rådighed gjort af afdøde selv, som så mere eller mindre ordret kunne 
indgå i teksten. Ægidius Lauridsen [nr. 22] spurgte under et besøg hos den

(6) Ifølge oplysning i Ehrencron-Müllers forfatterleksikon.
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dødssyge Anders Sørensen Vedel [nr. 10], om han havde optegnet noget 
om sit levned, og 1589 tog adelsmanden Anders Bing [nr. 4A] sig i syge
sengen for at diktere sit levnedsløb til præsten (7). Mere eller mindre 
ordret kunne mindeordenes forfatter så lade selvbiografien eller rettere 
levnedsreferatet indgå i teksten. Forholdet illustreres formentlig tilstræk
keligt ved nogle eksempler fundet i forskellige antologier og samlinger og 
suppleret ad mere tilfældig vej; en systematisk gennemgang af det store 
materiale på o. 7-800 ligprædikener og sørgeprogrammer er ikke foreta
get. Nr. 4A, 13, 21, 23A, 29, 30 og 118 repræsenterer selvbiografier gengi
vet i ligprædikener, nr. 26, 32, 33, 98 og 99 selvbiografier i sørgeprogram
mer. I eet tilfælde er det selvbiografiske forlæg konstateret bevaret 
[nr. 118], i andre siges med klare ord, at afdøde har forfattet en levneds
beskrivelse just til formålet, således 1589 Anders Bing [nr. 4A], 1634 
adelsmanden Palle Rosenkrantz [nr. 30], o. 1650 Sjællands biskop Jesper 
Brochmand og adelsdamen Marie Below [nr. 26 og 29] og 1707 før
steborgmester i Ribe Matthias Worm [nr. 98]. Forsåvidt er disse nøgter
ne levnedsreferater skrevet med bekendtgørelse for øje.

Da ethvert medlem af en menighed havde ret til at fa en ligprædiken 
over sig, udgør de trykte prædikener imidlertid kun toppen af et bjerg, og 
det volder ikke vanskelighed yderligere at vise, hvorledes udsigten til at fa 
sit levned oplæst i de efterladtes og menighedens påhør har bevæget 
mange til i dette øjemed at meddele et levnedsreferat, det der i tidens 
sprogbrug blev benævnt et ‘testamente’ (i betydningen testimonium = 
vidnesbyrd). Peder Dyrskjøt, der tjente som skriver i Ålborg, fortæller at 
han efter sin husbond Rasmus Skrivers død 1648 bragte sognepræsten 
Jakob Hansen ‘Salig Rasmus Skrivers testamente, som skulle oplæses i 
prædikenen. Og Klaus Tor Schmede, som boede næst ved, forklarede da 
og[så] M. Jakob sin herkomst, som skulle læses over hans lig, når han 
døde’ (8). Særdeles grundigt er forholdet belyst af Johannes Rüde, sog
nepræst 1659-1707 i Vonsild ved Kolding. I kirkebogen har han ikke 
alene indført levnedsbeskrivelser, som indgik i hans ligprædikener over 
sognebørnene, men også de personligt meddelte oplysninger, der lå til 
grund. Enkelte meddelte ham skriftligt en optegnelse om deres liv, men 
flertallet var skriveukyndige, og reglen var, at han besøgte dem på syge
sengen eller at de i tide selv opsøgte ham for at fa nedskrevet deres

(7) Ægidius Lauridsen i Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. IV, 1882-84, s. 47; jvf. 
iøvrigt Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden 7, Kbhvn 1969, s. 240 ff.

(8) Samlinger til jydsk Historie III, 1870-71, s. 253.
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levnedsløb. Det fortælles med indledende vendinger som "... berettede jeg 
Tøger Gregersen... og gjorde han sin rede for mig om hans herkomst og 
levnedsløb’, ‘berettede jeg Birgitte Sørens ... og gjorde hun hendes testa
mente, som følger’, ‘Hans curriculum vitæ har han mig for nogle dage 
[siden] i mit hus dikteret’ osv. (9). På denne måde samlede Vonsildpræ
sten et fascinerende galleri af jævne og brogede landsbyskæbner, hvorfra 
er hentet de tre fyldigste levnedsreferater [nr. 69, 90 og 95]. Et enkelt fra 
Sørbymagle kirkebog udgør et tillæg hertil [nr. 63].

Skikken med at meddele testamenter til ligprædikener fortsatte på 
landet til slutningen af 1800-tallet, blot at det snart blev degnen der 
indsamlede og tilrettelagde dem for præsten. Et par gamle håndskrifter 
indeholdende samlinger af testamenter er bevaret fra Jylland, men de 
foreligger alle i så kortfattet en skikkelse, at de ikke har kunnet komme i 
betragtning (10). Noget for sig er det testamente, der 1793 blev efterladt 
af præsten Jens Høstmark (også fra Jylland). Som en røst fra graven var 
hans ord ved oplæsningen henvendt direkte til den sørgende menighed 
[nr. 252].

Konklusionen af dette turde være, at adskillige bevarede selvbiografier 
af et dertil passende omfang har været skrevet til brug ved den pågælden- 
des begravelse. Selv når adressen som for Johanne Kaas’ vedkommende 
er ‘mine børn til nogen underretning efter min død og afgang’ [nr. 47], 
kan og skal hendes selvbiografi måske forstås skrevet i denne hensigt. En 
gang imellem er formålet utvetydigt angivet [f.eks. nr. 62, 79, 113, 115, 
123 og 190], undertiden mindre tydeligt, men dog med ord som peger i 
denne retning [f.eks. nr. 20, 59 og 194], og af og til kan man slutte sig til 
det, f.eks. når en selvbiografi er skrevet under indtryk af en hærgende 
pest [nr. 54 og 127], eller når Johannes Olavius meddeler, at hans selv
biografi er skrevet lige før han nåede den kritiske alder af 63 år [nr. 80],

(9) Vonsild kirkebog 1659-1708. Uddrag omfattende fødsler, vielser, dødsfald 
og levnedsskildringer, udg. af Landbohistorisk Selskab ved Hans Worsøe 
1982, s. 114, 123 og 158.

(10) Samlinger af testamenter er i udvalg udgivet i Personalhistorisk Tidsskrift 
5. rk. V, 1908, s. 263-68; 5.rk. VI, 1909, s. 163-81 (fra Århusegnen o. 1681- 
1734) og i Kirkehistoriske Samlinger 4. rk. V, 1897-99, s. 199-222 (fra Brø
rup og Lindknud o. 1760-90). - Om degnens rolle Historiske Meddelelser 
om København 2. rk. II, 1925-26, s. 541 (1768) og om skikken endnu i sidste 
halvdel af 1800-tallet Otto Møller: Slægt og oplevelser, Kbhvn 1983, s. 118; 
jvf. Troels-Lund (note 7) s. 442.
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efter gammel overtro et særligt farligt leveår (11). Men i mange tilfælde 
står formål og anledning hen i det uvisse, og der er så for de ældre 
selvbiografiers vedkommende mulighed for, at formålet har været at ef
terlade sig stof til det obligatoriske ‘testamente’ eller levnedsbeskrivelsen 
i et sørgeprogram. Ole Borchs ufuldendte selvbiografi standsede midt i 
en sætning [nr. 85]. Er det for dramatisk at udtyde det som et kapløb med 
hans sidste smertefulde sygdom?

Forholdet mellem et forlæg og en ligprædikentekst belyses af oven
nævnte nr. 118, hvori Hans Vandal til slut nydeligt lægger op til de 
sammenfattende lovord, som præsten plejede at hædre afdøde med (‘Lad 
de nulevende tale om, hvad han har udført... og lad dem meddele det 
videre til eftertiden’). Også det rettede håndskrift, som Peder Jensen 
Kragelunds selvbiografi foreligger i, giver indblik i den omarbejdelsestek
nik, der blev anvendt, når præsten skulle tilpasse en efterladt selvbiografi 
til situationen i kirken [nr. 49]. De officielle retningslinier gik ud på, at 
præsten skulle holde måde, når han opregnede afdødes liv og bedrifter, 
og afholde sig fra overdreven ros såvel som fra hvad der kunne være 
andre til forargelse og de pårørende til beskæmmelse (12).

Som ‘testamenter’ kan desuden betragtes de tidstypiske herrnhuter- 
selvbiografier fra 1700-tallet. Når man sluttede sig til en brødre- eller 
søstermenighed, var det reglen, at man blev afkrævet en beretning om sit 
levnedsløb indtil optagelsen i menigheden. Gudsforholdet stod heri i 
centrum, og man fortalte, hvordan man fandt vej til menigheden. Selv
biografien blev opbevaret i menigheden, taget frem og afrundet som 
nekrolog ved forfatterens død og oplæst ved begravelsen. Af de forefund
ne herrnhuterselvbiografier er nr. 159, 182, 184, 191, 192, 200, 237 og 382 
forfattet af brødre i menigheden, nr. 227, 268 og 280A af søstre. Nogle 
tusinde flere må findes i menighedsarkiverne.

(11) Også Johan Brunsmand nævner dette farlige leveår, idet han omtaler sin 
kones død som sket ‘lige da han havde nået de 63 år og altså just var indtrådt 
i en skæbnesvanger alder’. Samme år kan selvbiografien være skrevet 
[nr. 99]. Jvf. et brev fra Johan Vibe 1698, hvor han om Griffenfelds anfald af 
sygdom siger: ‘som det er hans annus climactericus, kunne det være udslag 
til en død’, Fra Arkiv og Museum 2. rk. I, 1925, s. 102.

(12) Danske Kirkelove, udg. af H. F. Rørdam, III, Kbhvn 1889, s. 108-09, og 
Danmarks og Norgis Kirke-Ritual 1685, optrykket 1985, s. 113.
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Gejstlige selvbiografier. Prastevita og bispevita. Langt størstedelen af landets 
akademikere var teologer i embede, og blot en hastig orientering vil vise, 
at præsterne mere end nogen anden samfundsgruppe har været flittige til 
at skrive deres egen biografi. På embeds vegne førte de fra Christian IV.s 
tid kirkebøger med oplysninger om deres sognebørn, og i kaldsbøger 
noterede de allehånde meddelelser af betydning for embedet. Heri lå 
tilskyndelser til også at meddele egne levnedsomstændigheder til benefice 
for efterfølgerne, hvad da også nogle gjorde [f.eks. nr. 23, 57, 100, 157, 
168, 193, 283 og 290]. Undertiden opstod derved en kortere eller længere 
præsterække, når efterfølgerne sluttede trop, men dette illustreres kun 
lejlighedsvis af det foretagne udvalg [jvf. nr. 181 og 261; nr. 458 og 495]. 
En lidt anden sag var, når en præst ledet af interesse for lokal- og perso
nalhistorien gav sig til at berette om sit sogns præsterække gennem 
tiderne. Som den sidste i rækken måtte han da fortælle om sig selv [nr. 75, 
134, 135, 310 og 311].

Der var imidlertid flere anledninger. Fra slutningen af 1600-tallet var 
det en regel, at nyudnævnte præster i forbindelse med deres ordination 
blev afkrævet en kort selvbiografi på latin til orientering for biskoppen, 
der ordinerede dem. Hvornår præcis denne praksis blev indført, står hen 
i det uvisse, men disse såkaldte præstevitæ kendes fra 1670erne og er fra 
forskellige tidspunkter bevaret i vitaprotokoller opbevaret i de respektive 
bispearkiver (13). Skønt de så godt som alle er for kortfattede til, at de 
falder ind under det her anvendte sidetalskriterium, er et lille udvalg 
taget med, et par af de ældste bevarede fra 1670erne i oversættelse til 
dansk [nr. 97 og 105], et par skrevet på dansk o. 1790 [nr. 333 og 341] og 
dertil nogle stykker, fordi de kan sammenstilles med andre selvbiografier 
af samme forfatter [nr. 224, 296, 327 og 439].

Det synes ikke at have været foreskrevet fremgangsmåde, at en præst 
fik sit levned oplæst ved ordination eller indsættelse i embedet - en 
undtagelse udgør tilsyneladende nr. 116 - hvad det derimod var, når en 
biskop blev ordineret. Herom hedder det i Danmarks og Norgis Kirke- 
Ritual 1685: ‘Læser ordinator hans [dvs. den vordende biskops] livs og 
levneds fremdragelse indtil denne tid lydelig op for menigheden, så meget

(13) Hverken i Håndbog for danske Lokalhistorikere, 1952-54, s. 512 (vitaproto
koller) eller af Bjørn Kornerup, som har udgivet flere præstevitæ, er oprin
delsen angivet. - Vitæ af norske (herunder dansk-fødte) præster er udgivet i 
oversættelse i Throndhjemske Samlinger I, 1903, og i referat i Norsk Slekts
historisk Tidsskrift IV-V, 1934-36.
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til denne akt egentlig kan henhøre, dog på det korteste forfattet. Imidler
tid dette oplæses, står ordinandus for alteret lige hos ordinatorem på den 
venstre side nedvendt til folket’ (14). Til grund for den oplæste tekst blev 
fornuftigvis lagt bispekandidatens eget levnedsreferat, og som følge heraf 
foreligger en række gejstlige karrierer i 1700-tallet repræsenteret ved selv
biografiske bispevitæ. De tidligst kendte er leveret af Frans Thestrup 
(bearbejdet til brugen), Peder Hersleb, H.A. Brorson og Erik Pontoppi- 
dan [nr. 116, 149, 160 og 164]. Fra 1780erne og fremefter, da det blev 
almindeligt at lade et bispevita trykke efter ordinationshandlingen, svul
mer rækken op med en halv snes stykker (jfv. emneregister: biskopper). 
Bispevitæ er normalt mere indholdsrige end præstevitæ, se navnlig bi
skop Balles [nr. 294], og undertiden præget af situationen uden dog at 
gå over i det konfessionelle eller programmatiske. Som de fremtræder på 
tryk adskiller de sig ikke væsentligt fra andre samtidige selvbiografier af 
tilsvarende omfang.

I nogle tilfælde er bispevitaet udgivet som tillæg til biskoppens sidste 
prædiken i sit gamle sogn [se f.eks. nr. 254, 386 og 400]. Også afskeds- og 
jubilæumsprædikener gav naturligt anledning til en selvbiografisk rede
gørelse eller personlig tilbageskuen. Afskedsprædikener er registreret i 
nr. 224 og 283, jubelprædikener i anledning af 50 års embedsførelse i 
nr. 191A, 296 og 447.

Endelig fik det betydning, at præstestanden fra midten af 1700-tallet 
var genstand for stigende personalhistorisk interesse. Præsten 
D. G. Zwergius indsamlede efterretninger om den sjællandske gejstlig
heds historie og indhentede herunder oplysninger hos de dalevende gejst
lige, der på opfordring meddelte ham deres selvbiografier. Nogle blev 
benyttet til hans store værk om Det Siellandske Cleresie, hvoraf kun bd. 1 
udkom 1753 [nr. 139, 149 og 211], andre blev henlagt og er først fremdra
get af senere udgivere [nr. 162, 202 og 216]. Tilsvarende samlede Jørgen 
Carstens Bloch [nr. 211] materiale til den fynske gejstligheds historie, 
hvorved en del selvbiografier af præster og latinskolelærere blev trykt i 
hans af L. P. Næraae udgivne, men ligeledes uafsluttede Den Fyenske Geist- 
ligheds Historie, 1787-1790. Herfra er hentet nr. 243, 258, 259, 275, 279, 
287, 292, 304 og 323. Yderligere pålagde Bloch, efter at han 1764 var 
blevet biskop i Ribe, præsterne i sit stift at indsende udførlige indberet
ninger om sognetopografiske forhold og præsterækkerne siden reforma-

(14) Optrykket 1985, s. 121; jvf. s. 127-30 om præstevielse.
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tionen. Materialet er delvis publiceret og indbefatter nogle selvbiografier 
af meddelerne [nr. 215, 231 og 238] (15).

Samtidig med D. G. Zwergius’ præstehistorie udgav en anden præst 
Gerhard Treschow i 1753 efter tysk forbillede sin Danske Jubel-lærere, en 
samling biografier af præster og lærere, som efter Reformationen i Danmark og 
Norge i offentlige Embeder ved Skole, Academie og Kirken have tient i 50 Aar og 
derover. Samlingen var bl.a. blevet tilvejebragt ved hjælp af landets bi
skopper, især Peder Hersleb [nr. 149], og det fremgår, at flere biografier 
af dalevende jubellærere som nr. 126, 128 og 140 er redigerede selvbio
grafier. Sandsynligvis har af forfatterne hertil Oluf Høffding og Johannes 
Harboe [nr. 126 og 140] fulgt nogle tilsendte retningslinier, for indholdet 
lever op til Treschows i forordet omtalte redaktionsprincip, at der fremfor 
at opholde sig ved ‘skolegang, akademiske år, udenlandske rejser etc.’ 
(som det var skik i de gamle ligprædikener) dvæles ‘ved deres fata, ved 
Guds besynderlige forsyns veje for dem, ved de genvordigheder, de har 
døjet, ved de stridigheder de har haft, ved det gode de har udrettet’. 
Begge beretter omhyggeligt om genvordigheder og lyksaligheder, men 
afholder sig dog rimeligt nok fra at fremstille egne gode gerninger. Tre
schows samling blev fortsat af genealogen Christopher Giessing [nr. 225], 
der 1777-86 udsendte endnu tre stofrige bind. Fra den historiske del 
stammer nr. 20 og 61, fra dalevende jubellærere Jacob Muus’ i sen ‘ba
rokstil’ skrevne selvbiografi, som Giessing valgte at trykke i ordret gengi
velse [nr. 155], samt nr. 156, 167 og 172. Nr. 161 hviler på en bevaret 
selvbiografi, dog suppleret af en slægtnings mindeord.

Leksikalske selvbiografier m.v. Indsamling af nulevendes selvbiografier var 
allerede begyndt i 1600-tallet. Da professor Rasmus Vinding forberedte 
en samling biografier af universitetets professorer og embedsmænd, Regia 
Academia Hauniensis, 1665, fik han nogle af sine samtidige til selv at bidra
ge. I hvilket omfang er uvist, for han gjorde ikke opmærksom på forholdet 
og holdt alle biografierne i 3. person, men her er medtaget fire, hvoraf de 
tre er helt utvivlsomme selvbiografier, hans egen [nr. 67], (universitets)- 
kansler Peder Reedtz’, hvortil det danske forlæg er bevaret [nr. 66], og 
latindigteren Vitus Berings, hvis stil røber forfatteren [nr. 72]. Og kort 
efter var den lærde antikvar Otto Sperling i gang med at samle ind til et

(15) Et udvalg af indberetningerne, hvori selvbiografierne sidst i præsterækkerne 
gennemgående er forkortede, findes i Sønderjyske Aarbøger 1910 og 1913.
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planlagt værk om lærde kvinder (16) og fremkaldte dermed nogle af de 
ældste selvbiografier skrevet af kvinder, Leonora Christinas og Anne 
Margrethe Quitzows [nr. 78 og 114]. Den sidste blev sammen med en 
selvbiografi af Anne Margrethe Bredal [nr. 117] udgivet 1732 af littera
ten Albert Thura.

I 1700-tallet begyndte de lærde tidsskrifter at meddele nyt fra den 
lærde republik. Nogenlunde fyldige præsentationer af nulevende lærde på 
grundlag af deres egne meddelelser bragte først Dänische Bibliothec fra 
bd.2 1738 [hvorfra nr. 124, 132 og 164, jvf. nr. 198] og derpå A. F. Bü- 
schings Nachrichten, hvorfra er valgt nr. 185, mens de samtidige Køben
havnske lærde Tidender stort set begrænsede sig til at bringe kortere 
nekrologer og danske gengivelser af nye doktorvitæ [f.eks. nr. 177]. I 
Dänische Bibliothec redegjorde Frederik Rostgaard tematisk for sine inter
esser og studier [nr. 132], men normalt havde præsentationerne nærmest 
levnedsreferatets karakter. For som det hed i en opfordring i Büschings 
Nachrichten (Bd. I, Stück 1, 1753): ‘Die Bescheidenheit und Demut darf 
niemanden davon zurückhalten, denn wir verlangen nicht, dass jemand 
sein eigener Lobredner sein soll, sondern wir bitten bloss um die trocke
nen Lebensumstände und Begebenheiten, und Verzeichnisse der her
ausgegebenen Schriften’.

Som de lærde tidsskrifter havde allerede Rasmus Vinding lagt vægt på 
at meddele fortegnelser over de biograferedes litterære produktion, og 
dette var naturligvis hovedformålet med Jens Worms omfattende forfat
terleksikon Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske larde Mand, 
1771-84. Hver forfatter fik heri en kort biografi, og da Worm i bd. III 
supplerede de første bind med en række yngre forfattere, var han liberal 
med pladsen, når han kunne støtte sig til biografier, som han havde 
formået de pågældende til selv at levere. Foruden hans egen biografi i 
bd. II [nr. 209] er som de fyldigste i bd. III registeret nr. 207, 217, 300 og 
322, hvoraf nr. 207 efter Worms angivelse er en kun lidt forkortet gengi
velse af det modtagne levnedsreferat, mens nr. 217 citeres ordret. I de 
fleste tilfælde måtte han dog forkorte og redigere - hvordan ses ved 
sammenligning med et par forlæg registreret som nr. 222 og 225 (17).'

(16) Sperlings indsamlingsvirksomhed belyses af hans korrespondance med to 
lærde kvinder, Cille Gad og Anna Reimer, trykt i Personalhistorisk Tids
skrift 5. rk. V, 1908, s. 232-48.

(17) Jvf. Emanuel Sejr: Rektor Jens Worm og hans forfatterleksikon, i: Fund og 
Forskning V-VI, 1958-59, s. 62-74.



30

I det næste danske forfatterleksikon ved R. Nyerup [nr. 362] og J. E. 
Kraft, 1820, er biografierne reduceret til nogle fa linier, men relevant på 
selvbiografiernes område er det første danske konversationsleksikon, Con- 
versations-Lexicon udgivet i 28 bind af H. A. Kofod i dansk bearbejdelse fra 
tysk 1816-28. I leksikonets supplementsbind lod Kofod optage biografier 
af samtidige danske berømtheder, hvoriblandt flere enten var selvbiogra
fier eller grundede sig på selvbiografiske meddelelser [nr. 368, 375, 433, 
470, 476 og 491]. Særlig værdifuld er H. C. Ørsteds selvbiografi, som fik 
lov til at optage hele 26 sider [nr. 470].

Korte og kortere selvbiografier meddelt til trykken i leksikalsk sam
menhæng vil man vel være tilbøjelig til at antage for pålidelige, bl.a. fordi 
det meste af indholdet vil kunne kontrolleres af omgivelserne, men at det 
ikke altid er tilfældet giver Worms forfatterleksikon nogle prøver på. En 
selvbiografi meddelt af nordmanden C. G. Molberg viste sig at være fuld 
af falske angivelser (18), og andre meddelere fandt på at forbedre eller 
tilsløre deres sociale herkomst. Naturforskeren Otto Fr. Müller gjorde 
urigtigt en morfar, som var købmand, til rådmand og en farfar, som var 
lærer, til rektor (19), ligesom landets mægtige førsteminister Ove Høegh- 
Guldberg ugerne så, at der skulle blive mindet om, at hans far var 
bedemand. Herom fortælles den maliciøse anekdote, at Jens Worm send
te en nevø til Guldberg for at fa hans biografi godkendt i manuskript. 
Han begyndte så at læse op for ministeren: ‘Hans far var bedemand...’. 
‘Ja’, sagde Guldberg, ‘det går alt for meget i detaljen, bogen ville blive alt 
for stor, lad os slette dette ud!’ ‘Han tog teologisk attestats og skulle have 
været personelkapellan'. ‘Hvortil alle disse detaljer? Kære, lad os slette 
dette ud’ osv. (20). Hvordan det nu end forholdt sig hermed er både 
bedemanden og kapellanen ganske rigtigt ladt uomtalt i den trykte leksi
konartikel.

Doktorvitæ. Doktordisputatsen, hvorved en akademiker har kvalificeret sig 
til doktortitlen, har fra gammel tid givet anledning til afholdelsen af en 
højtidelighed på universitetet, hvorunder doktoranden efter godkendel
sen af disputatshandlingen fik tilkendt doktorværdigheden. Lignende 
højtideligheder blev afholdt ved de særlige lejligheder, hvor der blev

(18) Se Ehrencron-Müllers forfatterleksikon: Christian Gran Molberg.
(19) Jens Anker: Otto Friderich Müller I (= Acta historica scientiarum naturali- 

um et medicinalium II), Kbhvn 1943, s. 3.
(20) (Norsk) Historisk Tidsskrift 2.rk. IV, 1884, s. 324-25.
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udnævnt æresdoktorer. Som optakt hertil blev der af universitetet udstedt 
et latinsk program (promotionsprogram) indeholdende en indbydelse til 
at overvære højtideligheden og en nærmere præsentation af doktoranden 
eller doktoranderne, som iøvrigt før 1824 udelukkende var teologer, juri
ster eller medicinere, idet magistergraden var den højeste opnåelige grad 
for forskere henhørende under det filosofiske fakultet (21).

De biografiske oplysninger om en doktorand i promotionsprogram
merne, doktorvitaet, har vel altid hidrørt fra vedkommende selv, men 
synes først at antage nogen fylde i 1700-tallet. Ved en kursorisk gennem
gang af samlingsbindene af promotionsprogrammer i Det kgl. Bibliotek 
er der fra 1730erne fundet lejlighedsvise angivelser af, at et doktorvita er 
skrevet af doktoranden eller i det mindste delvis citeres efter hans egen 
meddelelse, og fra dette tidspunkt er så udvalgt doktorvitæ på o. 4 sider 
og derover samt doktorvitæ, som supplerer anden selvbiografi skrevet af 
samme person. Fra 1788 havde programmet som regel form af en afhand
ling skrevet af en universitetsprofessor, og fra lidt før skete det underti
den, at doktorvitaet tillige (eller i nogle tilfælde kun?) blev trykt i forlæn
gelse af disputatsen.

Doktorvitaerne følger mønstret fra levnedsreferaterne i sørgeprogram
merne ved, som rimeligt var, at gøre mest ud af akademisk karriere, 
studier og studierejser, men doktoranden har haft en vis frihed til selv at 
bestemme omfanget og kunne også ytre sig personligt om f.eks. forholdet 
til lærere og studiekammerater [se f.eks. nr. 453], eller han har kunnet 
benytte lejligheden til at fremlægge en detaljeret redegørelse for sin bogli
ge produktion [f.eks. nr. 206]. For medicinerne har det øjensynlig været 
en vanskelighed at skulle skrive og forsvare disputatsen på latin, hvorfor 
nogle af dem omtaler deres arbejde med at opøve den nødvendige sprog
færdighed [f.eks. nr. 378 og 515]. De 30-40 registrerede doktorvitæ kan 
findes via emneregisteret.

Ridderbiografier. I 1808 institueredes der endnu en anledning til at skrive 
selvbiografi. I forbindelse med en reform af det kongelige danske ordens
væsen oprettedes et administrativt organ, Ordenskapitlet, der mellem
(21) Om disse forhold Fritze Smith: Bidrag til doktordisputatsens historie ved 

Københavns Universitet, Kbhvn 1950. Kronologisk ordnede doktorforteg
nelser findes i F. E. Hundrup: Biographiske Efterretninger om dem, der ved 
Kjøbenhavns Universitet have erholdt de høieste academiske Værdigheder 
I, Roskilde 1854-59 (til 1859). Fra 1838 er doktorvitaerne registreret under 
navnet i det personalhistoriske afsnit i Dansk historisk Bibliografi.
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andre opgaver fik den at indsamle biografier af ridderne af dannebrog, en 
orden der fra da af kunne tilfalde enhver mand som ‘et udvortes tegn på 
erkendt borgerværd’. Bestemmelserne blev ret hurtigt fortolket således, 
at de hjemlede Ordenskapitlet ret til at afkræve dannebrogsridderne en 
levnedsberetning til opbevaring i dets arkiv (22).

Den efterhånden store samling af levnedsberetninger gik til grunde ved 
Christiansborgs brand 1884, men ikke så få kendes dog i en eller anden 
form. En allerede i 1818 af J. D. T. Manthey tilrettelagt samling levneds
beretninger af riddere, der døde 1809-17, er desværre så hårdt redigeret, 
at levnedsløbene er reduceret til artikler som dem man nuomstunder 
finder i Kraks Blå Bog (23). Men inden branden blev bl.a. selvbiografier 
af nordmænd i dansk tjeneste før 1814 bragt i trykken (24), og andre 
findes bevaret i koncepter eller afskrifter taget som genpart til forfatterens 
egen brug, så takket være ordensreformen af 1808 foreligger der trods alt 
en række selvbiografier skrevet af veltjente embedsmænd og borgere født 
i 1740erne og fremefter.

Og flere kendes end hidtil antaget. Til den af og til førte diskussion, om 
hvorvidt de efter branden skrevne ordensvitæ bør kunne udgives eller 
holdes under lås og lukke, kan bemærkes, at det meget tidligt i Ordenska
pitlets historie blev praksis, at de modtagne levnedsberetninger blev stil
let til rådighed ved udarbejdelsen af nekrologer og andre biografier. Ne
krologen blev fra o. 1810 dyrket med omhu af tidsskriftredaktørerne 
P. E. Müller [nr. 461] og Jens Møller [nr. 479], redaktører af henholdsvis 
Dansk Litteraturtidende og Theologisk Bibliothek med dets fortsættelse Nyt 
Theologisk Bibliothek. De lagde om muligt selvbiografiske optegnelser af 
afdøde til grund for nekrologernes levnedsskildring, ofte citeret i ordret 
gengivelse, og når sådanne ikke forefandtes blandt de efterladte papirer
(25), henvendte de sig for danriebrogsriddernes vedkommende til Or-
(22) Jvf. Tage Kaarsted: Et udvortes tegn på erkendt borgerværd - om Ordens

kapitlets ridderbiografier, i: Personalhistorisk Tidsskrift årg. 99, 1979, 
s. 119-29.

(23) J. D. T. Manthey: Biografiske Efterretninger efter de til Ordens-Capitulet 
indkomne Levnetsløb fra Mænd, der ere ... døde ... 1809-1817. [Kbhvn 
1818] (nåede kun korrekturstadiet; et eksemplar i Det kgl. Bibliotek).

(24) F.eks. i Personalhistorisk Tidsskrift III, 1882, s. 381-91; IV, 1884, s. 131-56, 
og i Norsk militært Tidsskrift bd. 45, 1882, s. 432-42, 525-34, 575-92, 619-34.

(25) Jvf. f.eks. Dansk Litteratur-Tidende 1815, s. 341: ‘Redaktøren havde ventet 
at erholde den afdødes autobiografi, men da denne ikke fandtes blandt hans 
papirer, efter at de alle var blevet reviderede, meddeles her’ osv.
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denskapitlet. I forordet til sin samling af nekrologer Fædrenelandsk Nekro
log, trykt 1835-44, siger Fr. Thaarup [nr. 414] ‘Da der ved de kongelige 
ordener er et arkiv til opbevaring af de selvbiografier, som det er pålagt 
dem, der erholder ordener, at indsende, så er dette arkiv naturligvis en 
vigtig kilde for nekrologers udarbejdelse, en kilde der stedse på anholdel
se derom har været tilgængelig for de mænd, der sysler med biografier 
eller skriver mindetaler osv., såsom P. E. Müller, Jens Møller, mig og 
flere...’. Det har så bare været om at følge dette spor, hvorved der fra de 
nævnte tidsskrifter og Thaarups egne samlinger m.v. er lykkedes at frem
drage adskillige mere eller mindre fuldstændigt citerede selvbiografier, at 
finde i registeret under emneordet ridderbiografier. Det fremgår, at om
fanget svingede mellem nogle få og op mod o. 40 sider [nr. 373], og at 
indholdet kunne variere fra noget stive redegørelser for et liv i kongens 
tjeneste [f.eks. nr. 302] til mere frit skrevne selvbiografier [f.eks. nr. 358]. 
Meget naturligt gør de fleste mest ud af arbejdsindsatsen, hvormed de 
havde indlagt sig ‘borgerværd’.

Selvbiografier som partsindlæg. Selvbiografen kan mere eller mindre bevidst 
udnytte sin ret til at udvælge og tilrettelægge sit stof. Ingen vil f.eks. med 
rimelighed kunne forvente, at præster som F. J. Forle og C. M. Kiærulf, 
der skrev selvbiografi henholdsvis i en kirkebog og til stiftets biskop, 
skulle omtale, at de i deres ungdom havde begået lejermål (faet uægte
skabelige børn) [nr. 57 og 97]. Og naturligvis fremstillede Leonora Chri
stina sig selv og sin landsforræderiske mand som forfulgte uskyldigheder 
[nr. 78]. Selvbiografier og erindringer er partsindlæg, hvori forfatterne 
fremlægger deres personlige sag, om de har nogen, og uden at gå nærme
re ind på dette vigtige emne skal der henvises til nogle tilfælde, hvor det 
klart eller dog nogenlunde tydeligt bliver angivet, at formålet var at sikre 
forfatteren et retfærdigt omdømme, et hæderligt eftermæle, den rette 
forståelse og lignende.

Velkendt er vist Oehlenschlägers ønske om at ‘sætte læseren hen til det 
rigtige synspunkt, hvorfra hans [Oehlenschlägers] værk må bedøm
mes ...’ [nr. 482]. I forordet til sit store memoireværk skrev A. S. Ørsted: 
‘Da jeg ved at genkalde mig hin ældre tid har fundet meget opbevaret i 
levende erindring, som dels synes at være aldeles glemt, dels idelig og 
idelig fremdrages i en ganske forvansket skikkelse, så har jeg fundet et 
særdeles kald til at anvende en del af mit livs aften på at optegne og 
overantvorde mine medborgere bidrag til mit fædrelands indre historie i
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den lange tid, hvori jeg har været indlevet i samme’ [nr. 476]. Ligesom 
historikeren E. C. WerlaufT [nr. 499] antog Ørsted således skikkelse af et 
øjenvidne, men mens WerlaufT var iagttageren, var Ørsted deltageren, og 
der kan ikke råde tvivl om, at den gamle hædersmands ‘uforvanskede’ 
fremstilling indebar et indlæg for ham selv og hans meninger. En mere 
direkte erklæring er fremsat af den oppositionelle stridskæmper J. V. 
Neergaard, der vedgik, at han under en alvorlig sygdom var kommet til 
at tænke på, at nogen efter hans død kunne fa i sinde at skrive om hans 
liv. Men nej tak: ‘For at forebygge, at dette, der har været bevæget af de 
forskelligste skæbner, men under hvilket det stedse har været min kraftige 
stræben at bevare min individualitet, ikke skulle frem træde i en fejlagtig 
skikkelse, besluttede jeg (efter foregående ofte gentagen opfordring af en 
af mine ældste og kæreste venner) selv at lægge hånd på et sådant 
værk...’ [nr.466].

Selvbiografiske indlæg med åbenlys karakter af forsvar eller fremlæg
gelse af begåede forurettelser er iøvrigt forfattet af bl.a. den afskedigede 
søofficer Fr. C.Lütken [nr. 163], ofrene for statsomvæltningen 1772 
H.P. Sturz og S. O. Falkenskiold [nr. 266 og 272], veterinæren P. Chr. 
Abildgaard som svar på offentlig kritik [nr. 276], officeren J. L. Schmidt, 
hvis ære var blevet gået for nær ved en uønsket afsked [nr. 299], godseje
ren Fr. Chr. Wedel Jarlsberg som uheldig reformgodsejer [nr. 342], sko
lemanden C. S. Andresen mod nedsættende rygter om årsagen til hans 
sindssygdom [nr. 363], købmanden J. S. Plum for at forsvare sin handels
virksomhed på Island [nr. 372], godssamleren H. M. Hoff for at forklare 
sin fallit [nr. 387], fæstebonden Niels Mortensen for at gøre opmærksom 
på sin godsherres overgreb [nr. 422] og embedsmanden Fr. L. Bierfreund 
for at begrunde og gøre opmærksom på sine slette kår [nr. 502].

Overvejelser om at publicere selvbiografier. De nysanførte citater af Oehlen- 
schläger, Ørsted og Neergaard hidrører fra bøger publiceret 1829-1851, 
dvs. de tiår, hvor selvbiografier og erindringer begyndte at blive alminde
lige på tryk. Forinden var der blevet fremsat forskellige anskuelser om det 
ønskelige eller betænkelige i at meddele selvbiografier til offentligheden.

En stigende historisk interesse havde fra midten af 1700-tallet givet sig 
udslag i, at der blev indsamlet og skrevet biografier. Foruden de allerede 
nævnte præstehistorier af Zwergius og Treschow m.fl. kom i flere udga
ver fra 1741 Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmand (titlen 
på udgaven 1777-79), sammenskrevet af Tycho de Hofman [nr. 199].
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Casper Peter Rothe udgav 1753-54 en række biografier hentet fra ældre 
ligprædikener og universitetsprogrammer med titlen Brave danske Mænds 
og Qvinders berømmelige Eftermæle, og Ove Malling [nr. 303] udarbejdede til 
skolebrug sin i 1777 trykte Store og gode Handlinger af Danske, Norske og 
Holstenere, hvori hver biografisk fortælling tjente til illustration af en ros
værdig menneskelig eller borgerlig egenskab. Rothes samling indeholdt 
også selvbiografier [jvf. nr. 30 og 98], og hans interesse for disse som 
historisk kilde fik ham både til at foranledige statsfangen John Norcross 
til at skrive en beretning om sit liv [nr. 147] og til at fremkomme med et 
hjertesuk over manglen på danske selvbiografier og memoirer (uden at 
han bruger disse ord). I indledningen til sin samling hævder han, at det 
syd for Elben var almindeligt at skrive optegnelser om sit livs hændelser, 
hvorimod danskerne holdt sig sørgeligt tilbage:

‘På denne side af Colding-Bro holdes det derimod for en utålelig hov
mod eller stinkende selvros at ville skrive noget om sig selv, en mand må 
... have været så stor og brav, som han nogensinde kunne være, eller have 
været nok så betydelig en person i republikken. Hænder det jo, at een 
drister sig til egen fornøjelse at bringe noget på papir og derved overtræ
der den almindelige regel, er det så langt fra de vil tåle, [at] sligt, endog 
efter deres død, må komme for dagens lys, at den daglige erfaring snarere 
viser, hvorledes det almindelig på deres sotte- og dødsseng bliver en 
hovederindring til de efterlevende straks at forbrænde slige papirer, om de 
endda kan tåle at bie så længe dermed, at de ej endnu før deres endeligt 
lader dem for deres øjne på kaminen eller i kakkelovnen af ild fortæres.

Jeg har mod min vilje ej uden harme et par gange måttet være et 
øjensynligt vidne til sådant rov og mærkeligt erfaret, hvor forgæves alle 
sunde forestillinger i så fald anvendes hos en Dansk. Det hedder: hvad 
kan verden være tjent med at vide, hvad mig er hændt, eller hvad jeg har 
udrettet? man måtte jo på min død tro om mig, der havde boet en meget 
hoffærdig sjæl i mit legeme, om sligt skulle komme ud efter min hånd, det 
skal aldrig ske, mine misundere kan alligevel fa nok at hakke på...

En skadelig blufærdighed og ubillig frygt for misundelse er da de tven
de hovedfjender, som berøver fædrelandets historie mangen en ypperlig 
efterretning...’.

Tyge Rothe tillagde altså sine landsmænd en holdning, som tydeligt 
foregriber jantelovens bud om, at man ikke skal tro eller give udtryk for, 
at man er noget. Heraf manglen på danske selvbiografier, hvad Rothe 
mente at kunne dokumentere med et par selvoplevede situationer. På-
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standen synes da ikke helt grebet ud af luften, og den blev under alle 
omstændigheder taget for gode varer af Rasmus Nyerup, der 1798 tog 
Rothe til indtægt og henviste til ‘den danske smålighedsånd, som vel er 
noget formindsket siden 1753, men ikke ganske forsvundet’. Baggrunden 
for Nyerups lille forbehold var naturligvis, at der i hans tid var fremkom
met flere trykte selvbiografier, og når han alligevel sluttede sig til Rothe, 
skyldes det vel, dels at antallet endnu ikke var særlig stort, dels at han 
havde mødt vanskeligheder, da han i Rothes ånd søgte at skaffe selvbio
grafier af samtidige til sin og Lahdes samling af fortjente danske mænds 
biografier (26). F.eks. efterkom M. G. Birckner nok opfordringen, men 
størstedelen af hans ganske korte bidrag bestod af omstændelige betragt
ninger over det mere eller mindre berettigede i at skrive om sig selv på 
tryk. Det ville nemlig kunne fortolkes som forfængelighed, mente han, 
både hvis han modtog opfordringen og hvis han afslog den. Men han 
besluttede så omsider at indvilge med forsikringer om sin personlige 
beskedenhed og ulyst til at vække opsigt, kort sagt på en sådan måde at 
man skulle tro, han nærmest havde sat sig for at illustrere Rothes og 
Nyerups udsagn om de småtskårne danskere [nr. 337].

Inden det blev mindre usædvanligt at offentliggøre sin selvbiografi, og 
såfremt denne ikke indgik i hævdvunden ramme som f.eks. doktor- og 
bispevitæ, var det øjensynlig lidt af et problem for en del af forfatterne at 
finde en balance, så de ikke udfordrede det uvante publikum. Nogle 
klarede sig som i sin tid Holberg med at henvise til, at de skrev på 
opfordring [f.eks. nr. 175, 186, 218, 253 og 319], mens andre som Birck
ner fremlagde overvejelser, motiveringer eller undskyldninger for deres 
handling. Mellem de sidste var Niels Blicher [nr. 311] og Christian Han
sen, der begge med henblik på publikum fandt det tilrådeligt for selvbio
grafen at finde en middelvej mellem selvros og selvudlevering. Fra Chri
stian Hansens forord 1791 citeres følgende bornerte betragtninger:

‘Den, der vil foretage sig at forfatte sit levnedsløb, og gøre det ved 
trykken bekendt, så at det kan komme for hver mands øjne, må være 
fuldkommen overbevist i sin samvittighed, at hans handlinger har været 
redelige, og at deres bekendtgørelse kan være læseren både til fornøjelse 
og opbyggelse. Han har ikke nødig at beskrive alle sine børnestreger, thi 
der bliver sjældent noget reflekteret på sådan triviel snak, som ofte forår
sager læserens væmmelse og kedsommelighed; men allermindst må han
(26) Samling af fortjen te danske Mænds Portraiter med biographiske Efterretnin

ger I, Kbhvn 1798, forordet s. XIX.
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bestandig afmale sig selv som et mønster på en fuldkommen dydig mand; 
thi derved gør han sig suspekt, såsom egen ros, efter ordsproget, stinker, 
og derved bliver sådan ens levnedsbeskrivelse mere anset for en roman 
end en sand historie...’ [nr. 241].

Nye motiveringer. Christian Hansen så videre sit liv som et vidnesbyrd om 
det guddommelige væsens varetægt og gode bestyrelse [jvf. nr. 310], men 
begrunder alment offentliggørelse af dertil egnede levnedsbeskrivelser 
med, at forfatterne derved kan bringe trøst og opbyggelse til andre eller 
at de, hvis de rigtigt har forstået at udnytte lykkens gaver, ‘kan advare 
deres medmennesker, hvorledes de skal vogte sig, når lykken allermest 
smigrer for dem’. En sådan levelærebetragtning var dog mindre sædvan
lig end den begrundelse, man omtrent samtidig fandt i selvbiografiers 
bidrag til menneskekundskab, i tiårene omkring 1800 tilsyneladende no
get af et modebegreb, som indbefattede interesse for forhenværende pa
tienters skildring af deres sindssygdom [nr. 363, jvf. nr. 345] (27). Fra 
disse år, hvor også betegnelserne ‘autobiografi’ og ‘selvbiografi’ begyndte 
at forekomme, fandt flere selvbiografiske forfattere på at indarbejde en 
lille selvkarakteristik [se f.eks. nr. 196, 234, 264, 277, 311, 325, 327, 375, 
383, 427, 457 og 466], hvad der jo hvilede på en forestilling om, hvad en 
selvbiografi kunne tjene til. En af de tidligste var søofficeren Fr. M. Krab
be, som 1793 skrev bl.a. ‘for deres skyld i almindelighed, som beflitter sig 
på menneskekundskab’ [nr. 234]. Senere, i 1831, forklarede den udmær
kede fortæller Terkel Mørch sig med, at ‘enhver sandhedstro selvbiografi 
vil have nogen interesse for den psykologiske iagttager af de skjulte fjedre, 
der fremvirkede de menneskelige skæbner’ [nr. 412], og omvendt bekla
gede Fr. Thaarup 1844, at de korte biografier i hans ‘Fædrenelandsk 
Nekrolog’ ikke kunne ‘give de afdødes åndelige fysiognomier eller yde 
udbytte for psykologien’. Endelig præsenterede veterinæren J. V. Neer- 
gaard samme år sit livs tildragelser som ‘historisk-psychologisk fremstil
lede. Et Bidrag til Menneskekundskab’ og anmodede heri klogt læseren 
om ‘for alting ikke at glemme, at det som oftest ikke er så meget tingene 
og menneskene, som vore individuelle forestillinger om tingene og men
neskene, der gør vor forfatning behagelig eller ubehagelig og bringer os til 
at handle...’ [nr.466].

Ved siden af disse seriøse forfattere fandtes der enkelte yngre menne-
(27) Jvf. tidsskriftet Journal for Politik, Natur- og Menneskekundskab (1794- 

1824).
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sker, som ønskede at underholde med deres fataliteter, således udtrykke
ligt J. C. Bres trup [nr. 468] og åbenbart også Sigvard Ly ehe [nr. 356] og 
Andres Eckstorm [nr. 398], alle tre med et broget ungdomsliv bag sig. 
Fr. Schaldemose lokkede 1826 med titlen ‘Reiser og Eventyr i fremmede 
Lande’ [nr. 507], ligesom flere sømænd tilsvarende kunne appellere til 
fantasien med spændende beretninger om deres togter [nr. 306, 344, 475 
og 517]. Og privat, uden tanke på offentliggørelse, kunne nogle afslappet 
erklære, at de skrev for deres egen fornøjelses skyld - ‘ene og alene for 
min egen morskab’ [nr. 262], ‘fordi jeg har just nogle timer ledige i de 
lange aftener’ [nr. 308], ‘til egen moro og tidsfordriv’ [nr. 338] - eller 
simpelthen som åndelig beskæftigelse, fordi forfatteren anså det ‘for et 
tænkende væsen uværdigt ideligt at sysle med blotte materielle arbejder’ 
[nr. 477]. Skønt usagt af de ældre fortællende selvbiografer tør det anta
ges, at sådanne momenter har spillet en rolle også for dem.
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bd.
bl.
Chria
DBL

DBL (1)

EM

Erslew

Fot. optr. 
hrsg. 
jvf 
Kbhvn 
Reg.
rk.
S. 
smst.
sp.
tr. 
udg. 
u.st.

Ou.a.

Forkortelser

bind
blad/blade
Christiania/Kristiania (nu Oslo)
Dansk biografisk Leksikon 2. og/eller 3. udgave, trykt Kbhvn 
henholdsvis 1933-44 og 1979-84
Dansk biografisk Leksikon [1. udgave], tillige omfattende 
Norge for Tidsrummet 1537-1814. I-XIX. Kbhvn 1887-1905 
H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Dan
mark, Norge og Island indtil 1814. I-XII 4- supplementsbd. 
Kbhvn 1924-39. (Anføres kun, når en person ikke findes op
taget i DBL/DBL (1))
Thomas Hansen Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon for 
Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 indtil 
Udgangen af Aaret 1853. I-VI. Kbhvn 1843-68. - Fot. optr. 
Kbhvn 1962-64. - Registerbd. Kbhvn 1965. (Anføres kun, 
når en person ikke findes optaget i DBL/DBL (1)) 
Fotografisk optryk 
herausgegeben 
jævnfør
København
Register
række; f.eks. 5. rk. II = 5. række bd. 2
side/sider 
samme sted 
spalte 
trykt 
udgivet . 
uden sted 
uden trykår



Selvbiografierne
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1474
1 Tyge Krabbe (1474-1541), rigsmarsk
Selvbiografisk redegørelse (fragment) i: Missiver fra Kongerne Christiern I.s og 
Hans’s Tid, udg. af William Christensen, II, Kbhvn 1914, s. 414-16. - Tidligere 
trykt i: A. Heise: Familien Rosenkrantz’ Historie i det 16de Aarhundrede, Første 
Halvbind, Kbhvn 1882, Diplomatarium s. 9-10.

1486-97. - Adelsmand født på Bustrup ved Skive. Han skildrer i et brev, 
hvordan han tjente kong Hans fra han var 12 år. I nogle år passede han 
kongens hunde ‘og havde mangen en fandens dag med dem i moser og 
kær’. 1490 var han kongens våbenbærer under en ridder turnering i Wis
mar, 1494-95 fulgte han ham til Kalmar, og 1497 deltog han med egen 
karl, hest og harnisk i krigstogtet mod Sverige. Den udaterede og ufuld
stændigt overleverede redegørelse er skrevet ‘ikke for min skyld, men for 
mine og andre gode mænds børns skyld, at de skulle tænke derpå og 
deslige flittig tjene deres herre og konge og deres fædrene rige, som jeg 
har gjort og som det sig bør’. - DBL.

1494
2 Iver Juel (1494-1556), kancellisekretær, jysk godsejer
Selvbiografi i: Danske Samlinger I, 1865-66, s. 52-55.

Til o. 1540. — Adelsmand født på Bøvling sydvest for Lemvig. Efter oplys
ninger om forfedre og forældre (s. 47-52), men stadig med sideblik til 
familien, fortæller han om sit liv: Fra 1504 skolegang i Ribe og Århus, fra 
1514 studium i Kbhvn og 1517-194 Køln. Han tilbragte 3 år i Rom, blev 
1524 kancellisekretær og 1526 domprovst i Ribe. Under Grevefejden kom 
han på en farefuld gesandtskabsrejse til Sverige, og 1538 blev han forle
net med Stubber kloster, som han senere købte og omdannede til herre
gård (Stubbergård mellem Skive og Holstebro). Derpå hovedsagelig op
tegnelser om byggeri og godsdrift til 1556 (s. 55-58). - DBL (1).

1504
Frants Berg (o. 1504-1591), biskop i Norge. Se nr. 11.
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1523
3 Jørgen Rosenkrantz (1523-1596), rigsråd, jysk godsejer 
Selvbiografi i: Danske Magazin IV, 1750, s. 193-204; note til udgaven i: Personal
historisk Tidsskrift 12. rk. V, 1950-51, s. 203.

Til 1579. - Adelsmand. Efter forældrenes tidlige død voksede han op hos 
slægtninge og gik fra 1534 i skole i Skåne og Kbhvn. 1539-44 studieop
hold i Wittenberg og 1548-51 hoftjeneste hos kurfyrsten af Sachsen, hvor
på lang karriere som dansk lensmand, diplomat og rigsråd. Som godsejer 
opførte han herregårdene Skaføgård og Rosenholm. Den nøgterne rede
gørelse år for år er skrevet 1590. Den rummer beklagelser over mangelful
de studier i ungdommen og er sandsynligvis affattet til orientering for en 
søn, der samme år rejste udenlands for at studere. - DBL.

1524
4 Johannes Oldendorph (1524-1566), præst i Haderslev
Johannes Oldendorphs selvbiografi. Udg. [på latin med sideløbende oversættelse 
til dansk] ved A. Andersen. Kbhvn 1966. 169 s. Reg. (= Skrifter udg. af Historisk 
Samfund for Sønderjylland nr. 34).

Til 1566. - Borgersøn fra Haderslev. Studier i Rostock og Wittenberg i 
1540erne og rejse til England, hvor han 1549-50 var amanuensis hos 
ærkebiskop Cranmer på Lambeth Palace ved London. Efter hjemkom
sten 1553-62 prædikant og præst i Haderslev. Stridbar og til tider (selver
kendt) sindssyg kom han jævnligt på kant med omgivelserne og døde i 
Haderslev uden embede. Selvbiografien begynder med fyldige optegnel
ser om familien og far i 1560erne karakter af dagbog. Den rummer for
uden notitser om begivenhederne i Haderslev og omegn en dagbogsskil
dring af en rejse til Kbhvn 1562. Skrevet ‘min familie til erindring’. - 
DBL (1).

1525
4A Anders Bing (1525-1589), rigsråd, lensmand
Selvbiografi refereret i: Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede. Samti
dige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener ved C. E 
Bricka og S. M. Gjellerup, I, Kbhvn 1874-75, s. 178-83; jvf. s. 195.
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Til 1581. - Adelsmand født på Smidstrup i Skåne. Han blev sendt i skole 
i Bergen og tjente hos flere adelsmænd, til han blev væragtig. I nogle år 
gjorde han krigstjeneste i Tyskland, blev 0.1555 ansat ved prins Frede
riks, senere Frederik 11.s hof, deltog i Ditmarskertoget og Syvårskrigen 
og blev flere gange sendt udenlands i officielle hverv. Fra 1572 lensmand 
og 1581 rigsråd. Sit levned fortalte han på dødslejet til præsten Hans 
Lauridsen, der nedskrev det og benyttede det i sin ligprædiken over ham, 
første gang trykt 1593. - DBL.

1526
5 Melchior Lorck (1526-0.1583), tegner, grafiker
Selvbiografi på tysk refereret og citeret i: Andreas Lorck Schierning: Die Chronik 
der Familie Lorck, Neumünster 1949, s. 51-57. - Referat på dansk spredt i: Fund 
og Forskning XI, 1964, s. 34-42; jvf. s. 56 og 70 note 3.

Til 1563. - Søn af borger i Flensburg og kom tidligt i lære hos en guld
smed i Lübeck. Han uddannede sig i 1540erne som tegner og grafiker i 
Tyskland og Nederlandene. 1551 var han i Italien, opholdt sig sidst i 
1550erne i Konstantinopel og slog sig derpå ned i Wien. Selvbiografien er 
skrevet 1563 som bilag til et brev til Frederik II og trykt i en bog,han 
udgav 1574 om den tyrkiske sultan. Bogen er ikke længere bevaret. - 
DBL.

5A Henrik Rantzau (1526-1598), statholder i hertugdømmerne 
Selvbiografi på latin i: Henrik Rantzau: Thematum coelestium sive locorum 
hylegialium ... Directiones, Frankfurt 1611, s. 76-84.

Til 1576. - Holstensk adelsmand i den danske konges tjeneste. Blandt 
hans interesser hørte astrologi, og han skriver om sig selv, for at de lærde 
kan dømme om himmellegemernes indflydelse på hans liv. Efter nogle år 
ved kejser Karl V.s hof blev han 1554 amtmand på Segeberg og var fra 
1556 kgl. statholder i hertugdømmerne. Han fik ved sit ægteskab 200000 
daler i medgift og har levet kærligt med hustruen, med hvem han har faet 
12 børn. I sin alders 42. år købte han Holme kloster på Fyn (nu Brahe- 
trolleborg) og erhvervede også andre godser. Han har nogle gange været 
alvorligt syg, har i det hele haft lykken med sig og omgås en nådig konge 
og talrige gode venner, men han har også mange uvenner. Han rejser 
meget og opholder sig sjældent længe eet sted. Astrologi og matematik
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studerer han ivrigt, og han interesserer sig stærkt for filosofi og historie. 
En efterkommer se nr. 444. — DBL.

1527
6 Mogens Madsen (1527-1611), biskop i Lund, historiker
Selvbiografi på latin i: Monumenta historiæ Danicæ, udg. af Holger Rørdam, 2. 
rk. II, Kbhvn 1887, s. 84-94; efterskrift s. 246. - Tidligere trykt (efter en anden 
tekstversion) i indledningen til: Mogens Madsen: Episcoporum ecclesiæ Lunden
sis series, udg. af Thomas Bartholin, Kbhvn 1710, bl.) (6 verso - [12] verso.

Til 1608. - Borgmestersøn fra Hälsingborg. Skolegang her, i Kbhvn og 
Landskrona, hvor han 1546 blev rektor. Han studerede som adelshovme
ster ved universiteterne i Köln og Wittenberg 1552-56 og var fra 1561 
bosat i Lund som rektor, lektor, provst og fra 1589 biskop. I sidstnævnte 
embede har han som sine forgængere haft mange fortrædeligheder. Skre
vet i årbogsform. - DBL.

1528
7 Absalon Pedersen (1528-1575), lektor og præst i Bergen, historiker 
Barn- og ungdomserindringer i: Absalon Pederssøn: Dagbok og Oration om 
Mester Geble. Tekstbind, Oslo-Bergen 1963, [2. del]: Oration om M: Geble 
utgitt av Oluf Kolsrud og Kristen Valkner, s. 44-46; noter i: Kommentarbind ved 
Halkild Nielsen, Oslo-Bergen-Tromsø 1970, s. 222-24. - Teksten tidligere trykt i: 
Norske Samlinger I, Chria 1852, s. 11-12.

1534-53. - Forældrene, som ikke kendes, døde tidligt, og en farbror holdt 
ham fra 1534 i skole i Bergen. Her tog biskop Geble Pedersen sig faderligt 
af ham og sørgede for, at han 1544-49 kunne studere i Kbhvn som 
pensionær i Peder Palladius’ hus. Efter afsluttende studier i Wittenberg 
1549-51 holdt biskoppen hans bryllup og udnævnte ham 1553 til lektor 
ved skolen og kapitlet i Bergen. Erindringerne indgår i et mindeskrift 
over Geble Pedersen, som han forfattede 1571, og begynder: ‘Mig drages 
til minde...’. - DBL (1).

1531
Laurids Ægidiussen (1531-1597), præst i Ribe. Se nr. 22.
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1534
8 Peder Nielsen Skriver (1534-1613), foged, fæstebonde i Hornslet 
Selvbiografiske optegnelser citeret og kommenteret i: Frederiksborg Højskoles 
Aarsskrift 1928, s. 27-38. - Hovedstykket til 1579 samt enkelte senere optegnelser 
gengivet med moderne retskrivning i: Holger Begtrups Levned fortalt af ham selv 
I, Kbhvn 1929, s. 7-10. - Hovedstykket tidligere udg. (efter anden tekstkilde) i: 
Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3. rk. II, 1899-1900, s. 441-43; jvf. s. 
454-56.

Til 1579, fortsatte optegnelser til 1612. - Uden at nævne sine forældre 
oplyser han i årbogsform, at han blev født under Grevefejden 1534. Han 
kom 1544 i Ribe skole og blev 1548 skriverdreng, senere kornmåler på 
Dronningborg, 1559 skriver og kældersvend på Skaføgård, 1565 skriver 
på Kalø og var 1572-77 Jørgen Rosenkrantz’ foged på Rosenholm (jvf. 
nr. 3). Af denne fik han nu en fæstegård kvit og frit for livstid og kunne 
1579 holde stort bryllup med den 14 årige Maren Olufsdatter. Derpå 
optegnelser om deres mange børn, disses faddere og medgift m.v. Bortset 
fra en tilføjelse 1612 synes optegnelserne redigeret og renskrevet 1609.

1540
9 Jesper Hansen (o.1540-o.1620), degn i Søllinge vest for Nyborg 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 2. rk. V, 1869-71, s. 613-16.

Til 1602/1619. - Søn af præsten i Søllinge. Efter skolegang i Odense, 
Nyborg og Lund blev han kaldt hjem, men måtte på grund af en affære 
med moderens tjenestepige løbe hjemmefra. Han flakkede om i Sverige, 
Norge og Jylland, tog tjeneste hos en guldsmed i Lübeck, men vendte 
hjem og blev degn i Søllinge og Hellerup. Derpå om hvordan han 1565 
blev trolovet og gift og omtale af børn og børnebørn. Uprententiøs selv
biografi fortalt med anskuelige enkeltheder.

1542
10 Anders Sørensen Vedel (1542-1616), kannik i Ribe, historiker
(1) Selvbiografisk redegørelse i: [P. F. Suhms] Samlinger til den danske Historie 
1,2, 1780, s. 145-49. - Også i: Anders Sørensen Vedel: Kong Svend Haraidssøn 
Tiuve-skæg, Kbhvn 1705, bl. a 3 - b 2.
(2) Erindringer om samvær med Jens Grundet oversat fra latin i: Vejle Amts 
Aarbog 1926, s. 167-70.
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Til 1581. - Søn af købmand i Vejle. I fortalen til sin danske krønike 
fortæller han om sig selv og sin løbebane som historiker (1). Som ‘enhver 
i sine første ungdomsår af den helligånds medgivne indskyndelse finder 
og fornemmer sin særlige art og tilbøjelighed at slå sit sind og hjerte mest 
til det, som Gud vil siden bruge ham i’, således begyndte han tidligt at 
interessere sig for historie. Efter skolegang i Ribe, hvor han boede hos 
pædagogen Jens Grundet, studerede han fra 1562 i Leipzig og Witten
berg. 1568 blev han prædikant på Kbhvns slot, og medlemmer af regerin
gen fik ham til at oversætte Saxo til dansk og senere til selv at udarbejde 
en danmarkshistorie. 1581 forlod han hoftjenesten for i Ribe at hellige sig 
dette arbejde, hvis store vanskeligheder han i det følgende gør rede for ( 1, 
s. 149-62/b 2 - d 8). Erindringerne i (2) indgår i et mindeskrift over Jens 
Grundet, som han lod trykke 1567. En svigersøn se nr. 22. - DBL.

1546
11 Claus Berg (1546-1614), kannik i Oslo 
Selvbiografi i: Danske Magazin I, 1745, s. 27-28.

Til o. 1595. - Søn af præst i Kbhvn. På grundlag af oplysninger fra sin far 
Frants Berg (o. 1504-91) fortæller han om sin fornemme slægt fra Tysk
land og om farfaderens - billedskærer Claus Bergs - og faderens levneds
løb (s. 24-27). Dernæst berettes om ham selv, at han efter at faderen var 
blevet biskop i Norge 1555 blev sendt til Odense for at gå i skole. 1565 
kom han til Kbhvn, studerede 1570-74 i Tyskland og bosatte sig derpå i 
Norge, hvor han blev kantor, fra 1590 dekan ved domkapitlet i Oslo. - 
DBL (1).

12 Tyge Brahe (1546-1601), adelsmand, astronom
Selvbiografisk redegørelse oversat fra latin i: Naturens Verden 30. årg., 1946, s. 
225-44. - Også i: Nordisk astronomisk Tidsskrift 1946, s. 119-36. - Originaltek
sten, trykt 1598, genoptrykt i: Thyconis Brahe Opera omnia V, Kbhvn 1923 (fot. 
optr. Amsterdam 1972), s. 106-18.

Til 1597. - Søn af skånsk adelsmand. Den berømte astronom redegør for 
sine videnskabelige studier i selvbiografisk ramme. En farbror holdt ham 
til bogen, og under et studieophold i Leipzig begyndte han 1563 for alvor 
at studere astronomi. Han fortsatte hjemme, og 1576-1597 foretog han 
sine observationer på Ven. - DBL.
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1553
13 Steen Maltesen Sehested (1553-1611), hærofficer, lensmand 
Selvbiografiske optegnelser refereret i: Den danske Adel i det 16de og 17de 
Aarhundrede. Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Lig
prædikener ved C.F. Bricka og S. M. Gjellerup, I, Kbhvn 1874-75, s. 3-9.

Til 0.1586. - Adelsmand født på Gudumkloster ved Lemvig. Han gik 
1559-64 i skole i Viborg, var fra 1566 adelsdreng hos Erik Lange og 
uddannedes 1568-71 til krigstjeneste i Tyskland og Frankrig. 1572-85 
kæmpede han i Nederlandene under Wilhelm af Oranien, kom i spansk 
fangenskab, men blev hurtigt frigivet og trådte 1586 i dansk tjeneste. Fra 
1590 lensmand og senere rigsråd. Referatet bygger på, hvad han selv 
‘med stor flid’ havde ‘antegnet og opskrevet’, og indgår i ligprædiken 
over ham af Poul Mortensen Aas trup, første gang trykt 1613. En nevø se 
nr. 60. - DBL.

14 Johannes Hildesheim (o. 1553-1625), sekretær hos hertug Hans den 
Yngre

Selvbiografi på tysk i: Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Hol
steins III, Leipzig 1915, s. 13-39; oplysning om forfatteren i IV, Leipzig 1916, s. 
415.

1568-1621. - Søn af brandenburgsk embedsmand. Efter studier i Leipzig 
1568-71 og ansættelse i nogle fyrstelige kancellier kom han 1576 i tjeneste 
hos den holstenske amtmand Hans Blome og blev 1581 sekretær hos 
hertug Hans den Yngre i Sønderborg. Han redegør i kronologisk ramme 
for sit embedes mange gøremål indenlands og udenlands, herunder for
handlinger med Christian IV, men skjuler ikke, at han trods nidkær 
virksomhed og overvindelse af utallige besværligheder efterhånden er 
faldet i hertugens unåde. Og så har han endda flere gange på sine em
bedsrejser været i livsfare (skildret i en slags efterskrift s. 34-39).

1556
15 Niels Jacobsen (1556-1624), skriver, borgmester i Randers 
Selvbiografi i: Borgmester Niels Jacobsens stambog, udg. ved Albert Fabritius, 
Kbhvn 1966, s. 11-13; noter s. 41-42. - Jvf. et par optegnelser fra 1609 i: For Ide 
og Virkelighed 1869, s. 95-96.
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Til 1604/1619. - Søn af selvejerbonde i Simested ved Hobro. Han kom 
1556 i latinskole i Ålborg, senere i Ribe, og blev 1574 skriverdreng, senere 
skriver i forskellige tjenester, fra 1589 slotsskriver ved Skanderborg len. 
Til sidst bosat i Randers hvor han 1604 blev rådmand og 1619 borgme
ster. Bortset fra sidstnævnte oplysning skrevet 1609 og derpå (s. 13-18) 
efterfulgt af optegnelser om forfædre og børn m.v. Slægtsbogen er senere 
fortsat af en søn, se nr. 56. Tipoldebørn se nr. 197 og 199.

1560
16 Jacob Fabricius (1560-1640), gottorpsk generalsuperintendent 
Selvbiografi oversat fra tysk i: Sønderjyske Årbøger 1963, s. 161-233.

Til 1623. - Søn af landmåler i Tønder. Først fem grunde til at han 
nedskriver sine erindringer, derpå om slægt og familie og så (fra s. 172) 
om eget levnedsløb: Barndom i Tønder og Rendsburg, fra 1573 latinsko
legang i Flensburg og Lüneburg og fra 1581 studier i Helmstedt og 
Rostock. 1586-89 dansk prædikant i Tønder, 1589-1610 præst ved hoffet 
på Gottorp, fra 1598 tillige generalprovst. På grund af teologiske uover
ensstemmelser opsagde han sin stilling, men blev efter at have været 
præst i Hamburg 1616 kaldt tilbage som generalprovst, fra 1636 med titel 
af generalsuperintendent. Navnlig levende og anskuelige erindringer fra 
barndom og ungdom, senere nærbilleder fra hertug Johan Adolfs hof med 
vægt på omtale af kirkelige forhold. løvrigt med oplysninger om dansk
tyske sprogforhold og et stort persongalleri. - DBL.

1564
17 Mauritz Bostede (1564-1640), godsforvalter i Norge 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift IV, 1883, s. 227-29.

Til o. 1620. - Købmandssøn fra Odense. 12 år gammel kom han i skole i 
Danzig og fortsatte skolegangen på et polsk gods. Derpå vendte han hjem 
og blev skriver hos forskellige godsejere og lensmænd i Danmark, Norge 
og Holsten. 1610 giftede han sig og blev bestyrer af dansk adelsgods i 
Norge. Selvbiografien indledes (s. 219-27) af en levnedsskildring af svi
gerfaderen og fortsætter (s. 229 ff) med optegnelser om børn m.v.
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18 Niels Held vad (1564-1634), præst, forfatter
Selvbiografi i: Dansk historisk Almanak for Aaret 1775, Kbhvn, bl. [B 7] - C 2 
verso. - Et kommenteret uddrag til 1590 i: Historiske Samlinger og Studier, udg. 
af Holger Rørdam, IV, Kbhvn 1902, s. 5-10.

Til o. 1620. - Præstesøn fra Hellevad ved Åbenrå. Efter oplysninger om 
fader og slægt fortælles kort om skolegang i Flensburg og Haderslev, 
hvorefter han 1580 kom i latinskole i Lüneburg, senere i Lübeck. Han 
rejste 1586 til Riga, gik i skole der og var en tid huslærer hos en adelsfa
milie på landet. 1587-90 studerede han i Rostock og blev så præst i 
Hellevad. 1609 fik han sin afsked på grund af kalvinistiske intriger, var 
1613-16 bosat i Svendborg og flyttede derpå til Kbhvn, udnævnt af kon
gen til kalendariograf. - DBL.

1566
19 Sivert Grubbe (1566-1636), kancelliembedsmand, diplomat 
Selvbiografi oversat fra latin i: Danske Magazin 4. rk. II, 1873, s. 367-84; indled
ning s. 361-67.

Til o. 1595. - Adelsmand, søn af rigskansler og født på Lystrup ved Fakse. 
Han fik undervisning i Lund og Kbhvn og foretog 1580-89 en livfuldt 
skildret udenlandsrejse, bl.a. i Tyskland, Schweiz og Østrig-Ungarn. Fra 
1589 var han ansat i kancelliet og fulgte 1595 med et dansk gesandtskab 
til Sverige. Han støtter sig til dagbogsoptegnelser, og de fortsatte opteg
nelser (til 1631) har helt overvejende karakter af dagbog (s. 384-406; 4. 
rk. IV s. 4-83). - DBL.

1567
20 Jørgen Lauridsen (1567-1648), præst i Søllinge vest for Nyborg 
Selvbiografi refereret og citeret i: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske 
Jubel-Lærere, udg. af Christopher Giessing, 11,2, Kbhvn 1783 (fot. optr. Kbhvn 
1979), s. 150-54.

Til 1641. - Præstesøn fra Espe ved Ringe på Fyn. Han kom 1579 i 
latinskole i Odense, blev student herfra 1588 og kapellan hos sin far 1592. 
Fra 1594 præst i Søllinge og Hellerup. Han har lidt modgang og forfølgel
se, er beredt over for døden, ‘fordi jeg ved, at han er en søvn forsukret 
med Christi død’, og slutter med sin gravskrift.
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1568
21 Predbjørn Podebusk (1568-1591), jysk adelsmand
Selvbiografisk tilbageblik på vers i: Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhund- 
rede. Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener 
ved C.F. Bricka, II, Kbhvn 1913, s. 163-68.

Til 1591. - Adelsmand født i Ribe og opholdt sig fra 1579 til ind i 
1580erne ved akademiet i Strasbourg. Han fik der en sygdom i benene, 
som invaliderede ham og til sidst var dødelig. Kort før sin død fortæller 
han om sit liv og sin sygdom og tager fra sygelejet afsked med familien og 
verden i fortrøstning til Gud. Første gang trykt 1591 i ligprædiken over 
ham af Anders Sørensen Vedel.

22 Ægidius Lauridsen (1568-1627), rektor og prælat i Ribe 
Selvbiografi i: Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser (= 
Skrifter udg. af Jysk Selskab for Historie nr. 25), Århus 1971, s. 136-37; indled
ning s. 71; noter s. 217. - Tidligere trykt i: Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. IV, 
1882-84, s. 34-36.

Til 1605. - Rektorsøn fra Ribe og svigersøn af nr. 10. Han studerede i 
Kbhvn fra 1586, i Tyskland 1591-95, blev rektor i Ribe 1596-1605 og var 
fra 1603 ærkedegn ved domkapitlet. Forud for selvbiografien går en kort 
biografi af faderen Laurids Ægidiussen (1531-97), som hviler på optegnel
ser af denne, og den efterfølges af optegnelser om hans børn (s. 137-40/ 
36-40).-DBL (1).

1573
23 Rasmus Madsen (1573-1645), præst i Fausing ved Randers 
Selvbiografi (fragment) i: Fra Randers Amt XXIV, 1930, s. 141-42.

Til 1602. - Præstesøn fra Veggerslev ved Grenå. Efter undervisning 
hjemme kom han 1582 i skole i Malmö, derpå 1588 i Lund og til sidst i 
Århus. Fra 1592 studerede han i Kbhvn og blev 1595 kaldt til sognepræst 
i Fausing og Auning. Skrevet i kirkebogen.

1579
23A Claus Daa (1579-1641), rigsråd, rigsadmiral
Selvbiografi i: Hans Mikkelsen: En christelig Lijgprædicken ... [over] Erlig oc



53

Velb. Mand Herr Claus Daa ... Onssdagen den 21. Aprilis 1641, [Kbhvn u.å.], 
bl. Q iij - S ij verso. i

Til 1633. - Adelsmand født på Ravnstrup mellem Ringsted og Næstved. 
Kun 6 år gammel kom han i Sorø skole og opholdt sig 1591-99 ved skoler 
og universiteter i udlandet. 1600-03 var han hofsinde, blev 1606 lens
mand, deltog i Kalmarkrigen, var fra 1625 rigsråd, blev 1630 rigsadmiral 
og ledede som sådan et angreb mod byen Hamburgs flåde. 1633 slået til 
ridder. Selvbiografien indgår i ligprædikenen som den ‘af den salige 
mand selv udi hans velmagt er antegnet’. - DBL.

1581
24 Poul Jensen Kolding (1581-1640), præst på Næstvedegnen 
Selvbiografi i: Danske Samlinger 2. rk. VI, 1877-79, s. 249-52.

Til 1608/1631. - Søn af tolder i Kolding. Efter gengivelse af familieopteg
nelser af faderen (s. 246-48) fortæller han om sig selv. Først skolegang i 
Kolding fra ‘da min alder kunne det tåle’, senere i Sorø. Han studerede i 
Kbhvn 1600-01, rejste derpå til Tyskland, Böhmen og Italien, var 1605- 
08 rektor i Ålborg, fra 1608 præst i Fyrendal, 1622-31 præst og forstander 
ved Herlufsholm og sluttelig præst i Lille Næstved. Derefter (s. 252 ff) 
optegnelser om hustru og børn. Sønner se nr. 58 og 68. - DBL.

1585
25 Laurids Christensen Rhod (1585-1651), skriver, rådmand i Hel

singør
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. IV, 1883-84, s. 369-71.

Til o. 1630. - Født i Åby nordvest for Ålborg, faders stilling uomtalt. Mod 
forældrenes vilje forlod han Ålborg latinskole og tog 1600 til Kbhvn. Fra 
1601 gjorde han tjeneste som skriver, 1605-11 på Kronborg og under 
Kalmarkrigen 1611-13 som mønsterskriver. Han boede i Helsingør, hvor 
han 1627 blev tolder og byfoged, fra 1630 rådmand. Han angrer, at han 
opgav en boglig uddannelse. - EM.

26 Jesper Brochmand (1585-1652), biskop over Sjælland
Selvbiografi på latin i: [Sørgeprogram over Jesper Brochmand udstedt af Kbhvns 
universitet 29. april 1652].
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Til o. 1640. - Søn af borgmester i Køge. Han redegør kort for sit levneds
løb: Skolegang i Køge og på Herlufsholm, fra 1601 studier i Kbhvn og 
udenlandsrejse til Nederlandene. Han blev 1608 rektor på Herlufsholm, 
1610 professor ved universitetet og var fra 1639 Sjællands biskop. Derpå 
oplysninger om ægteskab og tabet af en søn og til sidst hans bekendelse til 
Gud og sidste vilje. Den nøgterne selvbiografi meddeles efter hans eget 
ønske i stedet for (som vanligt i et sørgeprogram) hans biografi udarbej
det af en efterlevende. - DBL.

27 Lisbet Bryske (1585-1674), adelsdame, genealog 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk. IV, 1932, s. 1-2.

Til 1665. - Adelsdame med virke som genealog og oversætter. Hun skild
rer kort sit liv fra, da hun lærte sin børnelærdom på Fyn, til sin høje 
alderdom. Tabet af to ægtemænd og flere børn har givet hende store 
sorger; taknemmelig er hun for at hun endnu kan læse og skrive uden 
brug af glarøjne. En nevø se nr. 41. - DBL.

1586
28 Anders Pedersen Perlestikker (1586-1629), lærer, præst i Nak

skov
Selvbiografi i: Perlestikkerbogen. Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestik
kers Optegnelser og Regnskaber, udg. af Samfundet for dansk Genealogi og 
Personalhistorie ved Hans Knudsen og Albert Fabritius, Kbhvn 1954, s. 330-72. 
- Hovedindholdet trykt med moderniseret retskrivning i: Historisk Tidsskrift 
2.rk. V, 1854, s. 141-61.

Til 1618. - Perlestikkersøn fra Svendborg. Efter oplysninger om forældre 
og slægt fortæller han om sin skolegang i latinskolen i Svendborg fra 1593 
og i Odense fra 1608. Fra 1602 havde han udkomme som løbedegn, og fra 
1613, samme år som han blev student, virkede han som latinskolelærer i 
Odense. 1617 blev han rektor og 1618 præst i Nakskov. De ældste bevare
de skoleerindringer af nogen fylde, hvori indgår elevlister og regnskaber 
foruden indskud om kirke- og udenrigspolitiske begivenheder m.v. Han 
kalder sin skildring ‘Commentarius’ eller ‘en kort fortegnelse på, hvad sig 
har tildraget udi min tid fra min første oprindelse’. Den indbefatter (s. 
372-85) fortsatte optegnelser til 1626. - DBL.



55

29 Marie Below (1586-1651), lærd adelsdame
Selvbiografisk redegørelse i: Samling af danske lærde Fruentimer, ved Friderich 
Christian Schönau, I, Kbhvn 1753, S. 83-97. - Også i: Journal for Politik, Natur- 
og Menneskekundskab 1815 II, s. 30-39.

Til 1651. - I sin ‘sidste vilje og begæring’, fortæller hun, at hun lærte at 
læse, før hun var 4 år, og af faderen fik lov til at lære latin. Hun er 
taknemmelig for, at hun således har faet mulighed for at studere videre 
på egen hånd, men ‘ved dog ret vel hvor vidt kvindfolks grænser strækker 
sig’. 19 år gammel kom hun i et lykkeligt ægteskab, men familien led 
under fjendens plyndringer i Jylland 1627-28 og 1644, og mandens og 
børnenes død har forvoldt hende stor sorg. Redegørelsen indeholder des
uden gudelige betragtninger og anvisninger for hendes begravelse. Den 
blev første gang trykt i 1654 i ligprædiken over hende af Frans Nielsen. — 
DBL.

1587
30 Palle Rosenkrantz (1587-1642), lensmand, diplomat
Selvbiografi refereret og citeret i: Brave danske Mænds og Qvinders berømmelige 
Eftermæle, udg. ved Casper Rothe, I, Kbhvn 1753, s. 634-48.

Til 1634. - Adelsmand født på Glimminge i Skåne. Undervisning hjem
me og 1598-1604 i Sorø skole. 1604-07 studier i Wittenberg, hvorfra turen 
gik gennem Nederlandene til Frankrig med nogle års ophold i Paris og 
Poitiers. 1611-12 kæmpede han i Kalmarkrigen og deltog 1612-29 i ad
skillige officielle sendelser til Tyskland, England og Nederlandene. Des
uden lensmand og 1632 slået til ridder. Selvbiografien er skrevet 1634, da 
han syg af podagra imødeså sin død, og slutter med en opfordring til 
slægt og venner om at tage sig godt af hustruen. Fratrukket hvad der 
siges ham til ‘billig og sandfærdig berømmelse’ indgår den i ligprædiken 
over ham af Hans Mikkelsen, første gang trykt 1642. - DBL.

31 Hans Nielsen Friis (1587-1650), købmand og borgmester i Ribe 
Selvbiografi i: Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser (= 
Skrifter udg. af Jysk Selskab for Historie nr. 25), Århus 1971, s. 152-55; indled
ning s. 75-77; noter s. 219. - Også i: Erhvervshistorisk Årbog 1966, tr. 1967, s. 
159-62.

Til 1626/1636. - Søn af købmand i Ribe. Efter skolegang i Hamburg stod
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han 1603-10 i handelslære i Kbhvn. Han blev derpå optaget i faderens 
forretning og var fra 1618 selvstændig købmand i Ribe. Borgmester 1623.

1588
32 Niels Foss (1588-1645), læge, provincialmedicus i Skåne
(1) Selvbiografi på latin refereret og citeret i: [Sørgeprogram over Niels Foss 
udstedt af Kbhvns universitet 8. juni 1645].
(2) Selvbiografi på dansk (bearbejdet til ligprædiken) i: Historiske Samlinger og 
Studier, udg. af Holger Rørdam, I, Kbhvn 1891, s. 102-11.

Til 1644. - Søn af rektor i Viborg og student fra Århus 1607. Han 
studerede 1608-12 i Tyskland og foretog 1614-22 en nøjere beskrevet 
udenlandsrejse til Schweiz, Frankrig og Italien som hovmester for unge 
adelsmænd. Fra 1623 virkede han som provincialmedicus i Skåne, af
brudt af en rejse til Spanien 1624 og til Norge 1635. En søn se nr. 89. - 
EM.

33 Ole Worm (1588-1654), læge, oldforsker, professor
Selvbiografi på latin i: [Sørgeprogram over Ole Worm udstedt af Kbhvns univer
sitet 7. september 1654]. - Optrykt i: Olai Wormii et ad eum doctorum virorum 
Epistolæ I, Kbhvn 1751, s. I-X. - Dansk oversættelse indtil 1613 i: H. D. Schepe- 
lern: Museum Wormianum, Århus 1971, s. 43-46; noter s. 86.

Til o. 1650. - Søn af borger i Århus, hvor han gik i skole. 1601 kom han til 
et gymnasium i Lüneburg, opholdt sig nogle år hos familie i Emmerich 
og studerede derpå 1605-10 medicin og botanik i Tyskland, Schweiz, 
Frankrig, Italien og Nederlandene. Efter et kort ophold ved universitetet 
i Kbhvn rejste han ud igen og var 1612-13 huslæge i England. Fra 1615 
professor i Kbhvn og virksom bl.a. som læge, museumssamler og arkæo
log. Skildringen af barn- og ungdomsårene til 1613 udgør størstedelen af 
selvbiografien, som efter hans død fandtes opbevaret i hans museum. 
Svoger til nr. 51. En søn se nr. 98, oldebørn nr. 205 og 209. - DBL.

34 Rasmus Pedersen Thestrup (1588-1656), købmand i Århus 
Rasmus Pedersen Thestrups Stambog [trykt efter originalteksten med sideløben
de gengivelse i moderniseret sprogform]. Ved Helge Søgaard udg. af Århus byhi
storiske udvalg. Århus 1972. 100 s. Reg. - Originalteksten tidligere trykt i: Hans 
Andreas Møller: Stamtavle over Slægterne Stampe og Thestrup med Biografier 
og Billeder, Brønderslev 1910, s. 195-211.
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Uddrag af 1972-udgaven (moderniseret sprogform) i: Samlerens antologi af nor
disk litteratur bd. 3: 1525-1700, ved Erik H. Henningsen m.fl., Kbhvn 1984, s. 
321-24; noter s. 403.

Til 1654. - Bondesøn fra Testrup ved Århus. Først grundig redegørelse 
for slægten og derpå kronologisk ordnede optegnelser om hans egne livs
omstændigheder: Skolegang i Århus og 1602-03 i Lübeck, fra 1605 virk
somhed som købmand og borger i Århus. Undervejs fortæller han i ind
skudte optegnelser om sine mange børn og giver med forkærlighed be
sked om sine ejendoms transaktioner, idet han altid har eftertragtet to 
ting, ‘som har været bøger og ejendom’. En sønnesøn se nr. 116, et 
oldebarn nr. 137.

1590
35 Iver Vind (1590-1658), kancelliembedsmand, rigsråd 
Selvbiografi i: Danske Samlinger IV, 1868-69, s. 1-11.

Til 1648. - Jysk adelsmand født i Roskilde. Han oplyser om sine forfædre 
og derpå om sig selv. Skolegang i Roskilde og Sorø til 1607, udenlandsrej
ser til Tyskland, Schweiz, Frankrig og Nederlandene, 1612-21 ansættelse 
i kancelliet og sendt på flere rejser, 1614-15 til Rusland. 1621 ægteskab og 
fra 1626 atter kancelliembedsmand. Han rejste ofte i Christian IV.s følge 
og var 1644 med kongen ombord på Trefoldigheden. Samme år rigsråd 
og 1648 slået til ridder. - DBL.

1591
36 Ebbe Jensen Brun (1591-1671), præst i Antvorskov ved Slagelse 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. II, 1877-80, s. 689-93; noters. 699- 
702.

Til o. 1629. - Borgersøn fra Kolding. Fra 1598 gik han i skole her og i 
Roskilde og var samtidig degn, studerede fra 1616 i Kbhvn, blev 1618 
lærer i Ribe og 1619 huslærer hos Erik Bille på Fyn, med hvis sønner han 
1622-24 rejste til Leipzig. Derpå præceptor for disse og andre på akade
miet i Sorø og fra 1627 slotspræst på Antvorskov, fra 1640 sognepræst i 
Gimlinge. Efter selvbiografien løbende optegnelser om koner og børn 
frem til 1664 (s. 694-99). - DBL (1).
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1593
37 Jon Ölafsson (1593-1679), bøsseskytte, ostindiefarer
(1) Jon Olafssons Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV nedskrevne af 
ham selv. I Oversættelse [fra islandsk] ved S. Bløndal. Kbhvn 1905. (3), V, 244 s. 
Reg. (= Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, I). - Fot. optr. 
Kbhvn 1966. - Udg. på islandsk Kbhvn 1908-09 og Reykjavik 1946. - Engelsk 
oversættelse London 1923.
(2) Jon Olafsson Oplevelser som Ostindiefarer under Christian IV nedskrevne af 
ham selv. I Oversættelse [fra islandsk] ved S. Bløndal. Kbhvn 1907. (3), V, 198 s. 
Reg. (= Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, VII). - Fot. 
optr. Kbhvn 1967. - Udg. på islandsk Kbhvn 1908-09 og Reykjavik 1946. - 
Engelsk oversættelse London 1932.
Uddrag af (2) i: Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 3: 1525-1700, ved 
Erik H. Henningsen m.fl., Kbhvn 1984, s. 369-73; noter s. 409.

Til 1626, men fortsat af en søn til 1679. - Bondesøn fra Island. Han kom 
efter opvækst på sin fødeø 1615 med et skib til England og tog derfra til 
Kbhvn, hvor han 1616 blev bøsseskytte med vagttjeneste ved Tøjhuset, 
orlogsflåden og 1619-20 på Kronborg. Desuden deltog han i flådetogter 
til Norge, Færøerne og hvalfangerøen Spitsbergen og kom 1622 med på 
den danske flådeekspedition til Ostindien, hvor han 1623-24 lå i garnison 
ved Trankebar. Tilbagekomst til Kbhvn 1625 og fra 1626 bosat på Is
land. Ligefremme erindringer af en ulærd, men begavet eventyrer på et af 
samfundets laveste trin. Med enestående oplysninger om soldater- og 
flådetilværelsen, livet i de kbhvnske gader, huse og knejper, personlige 
indtryk af Christian IV og spændende oplevelser på togtet til Ostindien. 
- EM.

1594
38 Jørgen Seefeld (1594-1662), rigsråd, landsdommer i Ringsted 
Selvbiografi (forkortet) i: Personalhistorisk Tidsskrift 6. rk. IV, 1913, s. 232-43.

Til 1622. - Adelsmand født på Refsnæs. Han gik i skole i Viborg og 
foretog en udførligt skildret udenlandsrejse til Tyskland, Frankrig, Eng
land og Nederlandene 1610-18. Da han vendte hjem, kunne han ikke 
opnå ansættelse i kancelliet og trådte 1619-21 i sachsisk militærtjeneste. 
Fra 1622 dansk kancellisekretær, senere landsdommer på Sjælland m.v. 
Selvbiografien slutter sig til en slægtsbog. - DBL.
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1595
39 Niels Poulsen Brandt (1595-1664), præst i Lading nordvest for 

Århus
Selvbiografi oversat fra latin i: Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. IV, 1882-84, s. 
122-23; indledning s. 106-20.

Til 1620. - Borgersøn fra Århus. Han gik i latinskolen fra 1602, studerede 
i Kbhvn 1616-18 og blev efter en rejse i Tyskland 1619 sognepræst i 
Lading, Sabro og Fårup. Selvbiografien følger efter nogle optegnelser af 
hans svigerfar og er tidligst (ren)skrevet 1625. Fortsatte optegnelser om 
børn m.v. 1621-58 (s. 123 og 125-33). - EM.

40 Lambert Jensen (o. 1595-o. 1670), købmand og borgmester i Nyborg 
Selvbiografi (fragment) i: Personalhistorisk Tidsskrift I, 1880, s. 81-83.

Til 0.1624. - Begyndelsen om forældre og barndom har stået på et mang
lende blad. Fra 1609 var han i tjeneste hos en adelsmand og blev 1615 
skriverdreng hos Jørgen Brahe på Rugård. 1617 tog han over Trondheim 
til Bremsnæs, og efter at han hos den derværende tolder havde ‘forsøgt 
hvad Norge ville tilføje mig’, vendte han 1618 tilbage til Nyborg og 
begyndte at handle med varer på Norge og Tyskland. Han havde lykken 
med sig og kunne 1624 ægte en præstedatter fra Ørbæk. Senere kæmner, 
rådmand og borgmester. Selvbiografien efterfølges (s. 83-92) af optegnel
ser om børn m.v.

1599
41 Henrik Holck (1599-1633), hærofficer
Selvbiografiske optegnelser refereret og citeret spredt i: Historisk Tidsskrift 5. rk. 
IV, 1883-84, s. 640-80.

Til 1622. - Adelsmand og nevø af nr. 27. Han blev født på Kronborg og 
opdraget hos slægtninge på herregårde i Sjælland, hvor hans leg var ‘om 
krig af Holger Danskes krønike og kæmpeviserne altid’. Fra o. 1610 
skolegang på Herlufsholm, hvorfra han forgæves forsøgte at stikke af, og 
1614-20 stor udenlandsrejse til Tyskland, Frankrig og Italien med hjem
rejse over England. 1620 blev han efter faderens, men mod sit eget ønske 
ansat i kancelliet, forlovede sig året efter uden at spørge familien og rejste 
1622 til Tyskland for at finde sit kald som officer. De i deres helhed
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utrykte optegnelser går frem til 1629/30 og hviler åbenbart på dagbøger/ 
-DBL.

42 Morten Sixen von Møinichen (1599-1663), barberkirurg 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift II, 1881, s. 141-45.

Til o. 1630. - Søn af barberkirurg i Ystad. Først oplysning om forfædre og 
hustru. Han uddannedes fra 1612 i faderens forretning, tog fra 1614 
tjeneste i Rostock, Riga og forskellige steder i Tyskland, gjorde bl.a. 
krigstjeneste i Böhmen, besøgte Wien og vendte hjem 1623. Efter ansæt
telser i Kbhvn og Malmö begyndte han 1626 egen forretning i Malmö, 
hvor han giftede sig. 1638 flyttede han til Kbhvn. Selvbiografien indleder 
en slægtsbog og efterfølges (s. 145 fl) af fyldige optegnelser om hans børn. 
En sønnesøn se nr 141.

43 Søren Poulsen Judichær (1599-1668), præst i Slangerup, sprog
mand

Selvbiografi på latin i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. III, 1881-82, s. 46-50; 
optegnelse på dansk om forældre og familie s. 2-3.

Til 1638. - Præstesøn fra Gotland. Fra 1609 skolegang i Visby, Roskilde 
og Kbhvn. 1621 student, huslærer i Skåne og 1622-23 studier i Königs
berg. 1624-27 lærer og kommunitetsprovst i Kbhvn og derpå rektor i 
Vordingborg til 1635. Fra 1637 sognepræst i Slangerup. - DBL.

44 Anders Jensen Helkand (1599-1662), borgmester i Trondheim 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. VI, 1891, s. 1-3.

Til 1642. - Søn af borger i Århus og var fra 1613 skriverdreng hos 
forskellige herremænd, indtil han via kansler Christian Friis 1622 blev 
ansat af biskoppen i Trondheim som foged over Nordlandene. Det var 
han i 20 år, havde desuden andre stillinger og blev senere borgmester i 
Trondheim. Derpå oplysninger om hans kone, der 1625 kom i ægteskab 
‘med mig fattig jyde Anders Helkand’, og tilsidst (s. 3-12) optegnelser om 
hans børn, især om hvad de har kostet ham. - DBL (1).

1600
45 Hans Jensen Svaning (1600-1676), præst på Samsø
Selvbiografi på latin i 2 versioner, (1) en kort til 1635 i: Historiske Samlinger og
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Studier, udg. af Holger Rørdam, II, 1896, s. 153-55 - (2) en udførligere til 1671 i: 
Peder Hansen Resen: Descriptio et illustratio Samsoæ, Kbhvn 1675, s. 40-42.

Til 1635/1671. - Rådmandssøn fra Ribe. Skolegang her, i Sorø og Lund. 
1620-24 studier i Kbhvn, 1624-30 i Tyskland og til sidst i Basel, hvor han 
dyrkede orientalske sprog og vandt yndest hos den lærde Johannes Bux- 
torf. 1630-35 rektor i Sorø og så sognepræst i Besser og Onsbjerg med et 
historisk forfatterskab. - DBL.

1602
46 Peder Wandal (1602-1659), præst i Magstrup ved Haderslev 
Selvbiografi (forkortet) i: Carsten Petersen: Peder J. Wandal. Et Præsteliv i det 
syttende Aarhundrede, Kbhvn 1924. s. 116-21. - Uddrag i: H. G. A. Jørgensen: 
Sognepræst og Præstegaard. Dansk Præstegaardsliv gennem 1000 Aar, Kbhvn 
1937, s. 191-95.

Til o. 1650. - Præstesøn fra Magstrup. Han kom 9 år gammel i Haderslev 
latinskole og fortæller hovedsagelig om tiden 1620-28, der gik med stu
dier, rejser til Nederlandene, Frankrig og Tyskland og i 1628 virksomhed 
som privatlærer i hebraisk i Kbhvn. Derpå blev han sognepræst i Mag
strup, hvor han på en holm ved præstegården opførte en bygning til sine 
bøger, rariteter og studier. - DBL.

47 Johanne Kaas (1602-1684), jysk adelsdame 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. I, 1904, s. 57-60.

Til o. 1660. - Født på Aas i Vendsyssel. Moderen døde kort efter hendes 
fødsel, og hun blev opdraget hos forskellige slægtninge. 1630 blev hun 
(efter en ikke omtalt bortførelse) gift i Skåne med Lave Urne og har siden 
1632 siddet som fattig enlig mor. Hun har været hjemsøgt af ildebrand og 
plyndringer af fjenden, men har dog altid haft et ærligt stykke brød. 
Skrevet ‘mine børn til nogen underretning efter min død og afgang’.

48 Jens von Løwenklau (1602-1684), hærofficer
Selvbiografisk redegørelse på tysk i: Danske Magazin 5.rk. V, 1904, s. 302-03.

1622-0.60. - Søn af ukendte forældre og født i Øsby vest for Haderslev. 
1676 ansøgte han hertugen af Plön om nogle gunstbevisninger og gav i 
den anledning en oversigt over sit levned. 1622 drog han i kejserlig
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krigstjeneste. Sammen med 4 brødre sluttede han sig 1625 til Christian 
IV og deltog 1627 i tilbagetoget helt op til Alborg. Derpå gik han i svensk 
tjeneste, men forlod den på Christian IV.s opfordring 1641 og bosatte sig 
i Holsten. Så atter aktiv som dansk officer 1657-59. - DBL.

49 Peder Jensen Kragelund (1602-1681), biskop i Ribe 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 7. rk. I, 1951-53, s. 267-81.

Til 1668. - Søn af købmand i Bergen. Efter skolegang her flittige studier i 
Kbhvn 1623-25 og derpå i Rostock. 1627 huslærer for rigsadmiral Claus 
Daas børn og fra 1628 sognepræst i Fårevejle og præst på Dragsholm. 
1650 tog han afsked med menigheden, ‘ikke uden mine tilhøreres gråd og 
efterlængsel’, og flyttede til Ribe, hvor han virkede som biskop. Hoved
vægten ligger på tiden før 1635. Med spor af bearbejdelse til ligprædiken. 
-DBL.

50 Otto Sperling (1602-1681), læge, botaniker og statsfange
Dr. med. Otto Sperlings Selvbiografi (1602-1673), oversat [fra tysk] i Uddrag 
efter Originalhaandskriftet med særligt Hensyn til Forfatterens Ophold i Dan
mark og Norge samt Fangenskab i Blaataarn af S. Birket Smith. Kbhvn 1885. 
VIII, (2), 269 s. Reg. - Fot. optr. Kbhvn 1974.
Fuldstændigt udgivne dele:
Otto Sperlings Studienjahre [1602-1628]. Nach dem Manuskript der Kgl. Biblio
thek zu Kopenhagen hrsg. von Walter G. Brieger und John W. S. Johnsson. 
Kbhvn 1920. 133 s. Reg.
Notes du voyage en Espagne (1640-41) [på tysk] du médecin Otto Sperling, publ. 
par Émile Gigas, i: Revue Hispanique XXIII, New York/Paris 1910, s. 534-90. - 
Også i særtryk med egen paginering. (4), 57 s.

Til 1673. - Rektorsøn fra Hamburg. Efter medicinske studier i Tyskland 
og Nederlandene besøgte han 1622-23 Danmark og Norge. Han studere
de i Italien 1624-27 og virkede 1628-34 som læge i Bergen og Chria. 
Derpå læge i Danmark, 1634-37 bosat i Sdr. Jernløse og fra 1637 i 
Kbhvn, hvor han fik et højadeligt klientel og blev kgl. botanicus. 1640-41 
fulgte han med et gesandtskab til Spanien (ledet af nr. 60) og var senere 
med sin velynder Corfitz Ulfeldt i England og Frankrig. Da Ulfeldt kom i 
unåde, slog han sig 1651 ned i Amsterdam og senere Hamburg. 1664 lod 
den danske regering ham pågribe som delagtig i Ulfeldts forræderi og 
holdt ham fængslet i Blåtårn resten af hans liv. Selvbiografien er skrevet i 
fængslet til underretning for hans børn og er med sin fyldige fremstilling
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et værdifuldt kildeskrift til kulturens og det borgerlige livs historie, men 
umiskendelig tendentiøs, når han skriver som sin egen og ægteparret 
Ulfeldts advokat. - DBL.

1604
51 Joachim Schumacher (1604-1650), vinhandler i Kbhvn 
Selvbiografi på tysk i: Danske Magazin 3.rk. II, 1845, s. 297-305.

Til 1634. - Borgersøn fra omegnen af Hamburg. 1621 kom han på et 
handelskontor i Leipzig og blev 1624 rejsende handelsfuldmægtig. 1626 
kom han til Kbhvn, hvor han blev knyttet til forskellige handelsfirmaer 
og 1634 tog borgerskab. Selvbiografien er præget af ærefrygt overfor Gud 
og forældre. Han fortæller udførligt om sin trolovelse - og 1634 ægteskab 
- med Peder Motzfeldts datter og gør derpå (s. 305-11) optegnelser om 
sine børn, af hvilke den ældste senere blev kendt som Peder Griffenfeld. 
Svoger til nr. 33.

1605
52 Anders Lauritsen Leck (1605- efter 1663), købmand 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. I, 1886, s. 5-9.

Til o. 1640. - Søn af købmand og byfoged i Bogense. I en slægtsbog anlagt 
1656 fortæller han først om forældre og slægt (s. 2-5) og så om sig selv. 
Han gik fra 1613 i skole i Bogense, var fra 1619 dreng og håndskriver hos 
herremænd på forskellige godser og blev 1625 kældersvend på Sorø aka
demi. 1626 rejste han hjem til Bogense, drev handel og sejlede bl.a. til 
Tyskland og Norge. 1631 blev han borger i Bergen, led store tab ved en 
ildebrand og blev brygger m.m. Derpå (s. 9-29) oplysninger om koner og 
børn samt kronologisk ordnede optegnelser 1560-1656.

53 Anders Mortensen Vejle (1605-1678), præst i Hedensted ved 
Vejle

Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 5. rk. III, 1905-07, s. 349-51. - Også i: 
Vejle Amts Aarbøger 1919, s. 173-75.

Til 1641. - Borgersøn fra Vejle. Han gik i latinskole her og i Roskilde og 
blev student 1629. Derpå huslærer forskellige steder, 1637 rektor i Thi
sted og fra 1640 sognepræst i Hedensted, hvor han skrev sin selvbiografi i
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kirkebogen. Den efterfølges af optegnelser om sognebegivenheder, mest 
vejrforhold og høstudbytte (s. 351-55/175-79). I 1919-udgaven er des
uden meddelt supplerende optegnelser om familie og børn (s. 179-81).

54 Ambrosius Rhodius (1605-1696), læge i Norge
Selvbiografi på tysk i: E. Ingerslev: Ambrosius Rhodius og hans Hustru (= 
Medicinsk-historiske Smaaskrifter XIV), Kbhvn 1916, s. 13-19.

Til 1654. - Præstesøn fra Kemberg i Sachsen. Skolegang i fyrsteskolen i 
Grimma, fra 1627 medicinske studier i Wittenberg og Königsberg og fra 
1635 i Kbhvn, hvor han giftede sig. 1636-38 havde han den ‘besværlige 
og farlige’ stilling som læge ved børnetugthuset og blev derpå læge i 
Chria. Skrevet under indtryk af pesten 1654, der gjorde det påkrævet at 
forberede sig på døden. - DBL (1).

1606

55 Stephan Klotz (1606-1668), generalsuperintendent i Flensburg 
Selvbiografi på tysk i: Dänische Bibliothec VII, Kbhvn 1745, s. 365-70.

Til 1639. - Præstesøn fra Lippstadt i Westfalen. Efter oplysninger om 
familien fortæller han om skolegang i Lippstadt og Soest og fra 1625 
studier i Marburg og Rostock. 1630 blev han sognepræst i Rostock og 
kaldtes 1636 til Flensburg som superintendent for den kgl. del af hertug
dømmerne. Til sidst optegnelser om hans børn (s. 370-71). - DBL.

56 Peder Nielsen Lasson (1606-1681), jurist
Selvbiografi i: Borgmester Niels Jacobsens stambog, udg. ved Albert Fabritius, 
Kbhvn 1966, s. 21-25; noter s. 44-46.

Til 1676. - Søn af borgmester i Randers, se nr. 15. Han foretog fra 1623 
lange udenlandsrejser, hvorunder han dels studerede jura dels udførte 
diplomatiske opgaver for den danske konge. Fra 1646 levede han som 
privatmand i Randers, til han 1661 blev højesteretsdommer og deltager i 
lovrevisionen, der førte til Danske Lov. Selvbiografien fortsætter faderens 
optegnelser og begynder med oplysninger om familien (s. 19-21). Den far 
efterhånden karakter af løbende optegnelser. - DBL.
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1608
57 Frederik Jespersen Forle (1608-1654), præst i Udby ved Holbæk 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. VI, 1948-50, s. 201-11.

Til 1639. - Præstesøn fra Fole ved Ribe. Skolegang i Ribe og fra 1627 
studier i Kbhvn afbrudt af huslærervirksomhed i Skåne. Fra 1631 lærer i 
Sorø, hvor han samtidig studerede hebraisk ved akademiet, og 1634 lærer 
i Ribe. På grund af .(unævnt) sag om lejermål 1638-39 studierejse til 
England og Nederlandene, som han til dels finansierede ved at give 
undervisning i græsk og hebraisk i Leiden. Fra 1639 sognepræst i Udby, i 
hvis kirkebog han har skrevet selvbiografien.

1609
58 Jens Poulsen Winding (1609-1655), lektor i Odense
Selvbiografi på latin i: Bjørn Kornerup: Lector Theologiæ Jens Poulsen Windings 
Vita. Et Bidrag til Belysning af de lærde Udenlandsrejser i det 17. Aarhundrede 
(= Historisk-filosofiske Meddelelser udg. af Det kongelige Danske Videnskaber
nes Selskab Bd. 37 no. 2), Kbhvn 1957, s. 37-46; kommentar og noter s. 46-55.

Til 1635. - Præstesøn fra Fyrendal i Sydvestsjælland, se nr. 24, og bror til 
nr. 68. 1626 student fra Herlufsholm og 1628-35 på studierejser i Neder
landene, Tyskland, Polen og England, hvis forløb udgør hovedindholdet. 
Ved hjemkomsten gav kansleren ham en overhaling, fordi han var util
bøjelig til at søge embede, og han fik anvist stillingen som teologisk lektor 
ved gymnasiet i Odense. - EM.

59 Thøger Pedersen (1609-1651), præst i Randers 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. VI, 1887-89, s. 718-20.

Til o. 1640. - Præstesøn fra Randers, hvor han gik i skole. Derpå 1624-28 
skolegang i Hamburg og 1629-32 studieophold i Nederlandene og Tysk
land. Efter teologisk eksamen blev han 1634 præst i Randers og giftede 
sig 1642. Den korte selvbiografi er skrevet, ‘på det jeg altid kunne tænke 
på døden, ... og mine venner efter min afsked kunne have nogen under
retning om mit livs indgang, fremgang og udgang af denne verden’.

60 Hannibal Sehested (1609-1666), rigsråd, diplomat, statholder
(1) Erindringer om hans lærer og opdragelse 1620-26 citeret i oversættelse fra
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latin og kommenteret i: Til Knud Fabricius 13. August 1945, red. af Hans H. 
Fussing, Kbhvn 1945, s. 122-26; jvf. s. 134 note 25.
(2) Selvbiografisk redegørelse 1630-41 i: Thyra Sehested: Hannibal Sehested II: 
Bilag, Kbhvn 1886, s. 4-8.

1620-41. - Adelsmand født på Øsel og nevø af nr. 13. Efter sin fars død 
blev han opdraget hos moderen i Jylland og kom 1620 i huset hos Chri
sten Jensen i Odense og Vejle. Inden han 1626 rejste til Sorø akademi, 
bevidnede han i en håndskrevet ‘takketale’, hvad Jensen i disse år havde 
udrettet med ham ( 1 ). Senere - i et indlæg til Christian IV - fortæller han 
fuld af taknemmelige følelser om sin videre uddannelse i kongens tjeneste 
(2). Kongen understøttede en rejse til Italien og Spanien 1632-35, lod 
ham 1637-39 lede prins Valdemar Christians udenlandsrejse og sendte 
ham 1640-41 i spidsen for en ambassade til Spanien. Ikke mindst trolove- 
des han med kongens datter Christiane (og blev dermed svoger til nr. 
78). Senere statholder i Norge m.v. - DBL.

61 Hans Schrøder (1609-1650), præst i Fakse
Selvbiografi oversat fra latin i: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske 
Jubel-Lærere, udg. af Christopher Giessing, 11,1, Kbhvn 1781 (fot. optr. Kbhvn 
1979), s. 223-24.

Til 1647. - Søn af købmand og rådmand i Haderslev, hvor han gik i skole 
til 1627, da familien på grund af krigen flygtede til Fyn. 1627-31 gik han i 
gymnasiet i Lübeck, studerede derpå i Wittenberg og tog 1636 magister
graden, senere teologisk eksamen i Kbhvn. Fra 1646 sognepræst i Fakse.

1610
62 Peder Villadsen (1610-1673), præst i Slagelse, senere biskop 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. IV, 1882-84, s. 488-90.

Til 1654. - Lektorsøn fra Viborg. Student herfra 1630, amanuensis hos 
Jesper Brochmand (jvf. nr. 26), 1635 bibliotekar hos Jørgen Seefeld i 
Ringsted (jvf. nr. 38) og 1636-39 på en ikke nærmere omtalt udenlands
rejse. 1640-61 sognepræst i Slagelse, fra 1654 provst, og senere biskop i 
Viborg. Selvbiografien slutter med et skriftsted til brug ved hans begra
velse og efterfølges (s. 490-92) af optegnelser om kone og børn. - DBL.
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1611
63 Mads Mikkelsen (o. 1611-1676), soldat, kræmmer, landarbejder 
Selvbiografi refereret i: Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646- 
1731, udg. af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie ved 
Ole Højrup, I, Kbhvn 1963 (fot. optr. Kbhvn 1982), s. 72-73; noter i II, Kbhvn 
1968 (fot. optr. Kbhvn 1982), s. 26. - Refereret efter kirkebogen og kommenteret 
i: Fra Ribe Amt XII, 1948-51, s. 481-90.

Til 1674. - Bondesøn fra Høm ved Ribe. 1630 blev han udskrevet som 
soldat, kom til Tyskland og deltog senere i 30-årskrigen. Han vendte 
hjem 1647, forsøgte sig som lærredskræmmer i Ribe, holdt ølsalg, var 
studedriver, brolægger m.v., men sprang så atter soldat på en slægtnings 
vegne og deltog i det danske felttog mod Bremen 1657. Han undveg fra et 
fangenskab i Lübeck, kom tilbage til Ribe, men kunne ikke klare skatter
ne og påtog sig 1674, gammel og svag, at være røgter hos sin onkel Mads 
Prom, der var præst i Sørbymagle ved Slagelse. Nogle uger før hans død 
nedskrev denne hans biografi i kirkebogen, åbenbart på grundlag af hans 
egne meddelelser.

1612
64 Johan Christoph von Körbitz (1612-1682), rigsmarskal 
Selvbiografi i: Danske Samlinger 2.rk. VI, 1877-79, s. 279-85.

Til 1680. - Adelsmand fra Meissen. Kom 1634 i hoftjeneste hos prins 
Christian (V), avancerede støt til rigsmarskal under Frederik III og 
betroedes videre administrative og diplomatiske opgaver. Han ser sit liv 
under synsvinklen, ‘at mit ganske liv og levned har intet andet end idel 
møje og usigeligt arbejde været’. Kronologisk ordnede, efterhånden rime
ligvis løbende optegnelser. - DBL.

1613
65 Anders Lauridsen Vejle (1613-1656), præst i Ansager ved Varde 
Selvbiografi i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi I, 1866-67, s. 322-23.

Til 1640. - Søn af ridefoged, senere rådmand i Vejle. Mellem biografiske 
optegnelser om forældre og søskende (s. 319-22) og hustru og børn (s. 
323-25) giver han en kort selvbiografi: Skolegang i Vejle, Kbhvn og Ribe,
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studier i Kbhvn 1633-35, derpå huslærer hos Iver Vind på Nørholm (jvf. 
nr. 35) og fra 1640 sognepræst i Ansager.

1614
66 Peder Reedtz (1614-1674), kansler, diplomat
Selvbiografi i: Magazin til den Danske Adels Historie I, 1824, s. 147-50; jvf. 
oplysning om en egenhændig nedskrift i: Personalhistorisk Tidsskrift 9. rk. IV, 
1932, s. 8.

Til 1664. - Sjællandsk adelsmand født på Tygestrup. Knappe oplysnin
ger om skolegang på Herlufsholm og Sorø, udenlandsrejse 1635-41 for ‘at 
studere, lære landenes sprog og de exercitier, som min stand kunne be
kvemme’, og derpå ansættelse i kancelliet og lang karriere som embeds
mand og diplomat. Fra 1660 kansler. Siden 1657 har kongen brugt ham 
til at svare de fleste udenlandske gesandter og residenter ved hoffet ‘udi 
latinske, franske, tyske og danske sprog’. Da selvbiografien ses benyttet 
ved udarbejdelsen af hans biografi i: Rasmus Vinding: Regia Academia 
Hauniensis, Kbhvn 1665, s. 49-54, er den sikkert skrevet på opfordring af 
Rasmus Vinding (se nr. 68). - DBL.

1615
67 Ove Juul (1615-1686), vicekansler og vicestatholder
Selvbiografi i: Historisk Tidsskrift 3.rk. III, 1863-64, s. 418-22, 491-93, 498-500.

Til 1633/1647. - Adelsmand fra Jylland. Han fik privatundervisning og 
blev 1626-30 anbragt i skolen i Sorø, hvorfra han fortæller de tidligst 
kendte erindringer. Efter et ophold hjemme tiltrådte han 1633 en lang 
udenlandsrejse skildret i en efterfølgende dagbog. Han fortæller derpå (s. 
491-93), at han 1639 blev hofjunker og 1640 fulgte med et gesandtskab til 
England, går over til at skildre rejsen i dagbogsform og beretter så (s. 
498-500) om sin tid som hovmester for nogle sønderjyske hertugsønner 
1641-47. Derefter dagbog frem til 1681 (s. 501-648). - DBL.

68 Rasmus Vinding (1615-1684), professor i Kbhvn
( 1 ) Selvbiografi på latin i: Rasmus Vinding: Regia Academia Hauniensis, Kbhvn 
1665, s. 384-89.
(2) Selvbiografiske optegnelser m.v. på dansk i: Danske Samlinger 2.rk. VI, 1877- 
79, s. 254-55, 257-59.
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Til 1665/1681. - Præstesøn fra Fyrendal i Sydvestsjælland, se nr. 24, og 
bror til nr. 58. Han kom 1622 på Herlufsholm, hvorfra han blev student 
1632. Efter teologisk eksamen 1635 blev han lærer ved latinskolen i 
Kbhvn, rejste 1638-40 til Nederlandene og Frankrig, var 1641-46 rektor i 
Sorø og blev 1648 professor i Kbhvn, først i græsk, senere i historie. (2) 
slutter sig til faderens familieoptegnelser. Svoger til nr. 112. - DBL.

69 Paul Sørensen (1615-1689), husmand i Vonsild ved Kolding 
Selvbiografi i: Vonsild kirkebog 1659-1708, udg. af Landbohistorisk Selskab ved 
Hans H. Worsøe, Kbhvn 1982, s. 160-61.

Til 1689. - Bondesøn fra Seest ved Kolding. Han drev efter stedfaderens 
død 1645 ulovlig studeopdræt, klarede sig derpå som arbejds- og tække
mand, blev o. 1655 brygger og brændevinsbrænder i Fredericia og slog 
sig senere ned i Kolding. Han forsøgte sig fra o. 1660 som gårdfæster, 
men blev så 1667 husmand i Vonsild og ernærede sig ved økse og tække
nål. Selvbiografien er dikteret til sognepræsten Johs Rüde kort før hans 
død (oplyst s. 158) og efterfølges af en nekrolog samt en tilsvarende 
nedskrift af hustruens levnedsløb (s. 162-63; jvf. s. 358-60).

1616
70 Jacob Jensen Nordmand (o. 1616-1695), soldat, rustmester, kunst

drejer
Selvbiografi i: [P. F. Suhms] Samlinger til den danske Historie 11,3, 1784, s. 134- 
58. - Refereret, citeret og kommenteret i: Museum 1893 I, s. 245-84.

1630-70. - Begyndelsen mangler, men det fremgår, at han er nordmand. 
1630 fik han hyre på den danske flåde og deltog i et togt mod Hamburg. 
Derpå tog han til Holland, lærte smedehåndværket, blev soldat og gjorde 
1634-39 tjeneste i Brasilien. Efter afmønstringen blev han konstabel på 
Akershus og virkede fra 1649 som kgl. drejer i Kbhvn, i hvilken egenskab 
han var lærer for kongefamilien. Fra 1657 tillige rustmester. Mest udfør
ligt berettes om oplevelser i Brasilien og fataliteter i Kbhvn under sven
skekrigene 1657-59, uden at han dog glemmer at omtale sine overordent
lige præstationer i drejerkunsten. Selvbiografien overrækker han i hånd
skrift Frederik III som nytårs^ave 1670 - ‘måtte det ikkun eders maje
stæt behage at se derudi!’ - DBL.
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1617
71 Ditlev Ahlefeldt (1617-1686), hærofficer, diplomat
Ditlev Ahlefeldts Erindringer 1617-1660 [oversat fra tysk af Palle Rosenkrantz og 
Louis Bobé, med indledning og noter af Louis Bobé]. Kbhvn 1922. XLIV, 260 s. 
Reg.
Uddrag, (a) i: Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gyldendals 
Bibliotek. Dansk Litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 7-16; ordforkla
ringer s. 277 - (b) i: Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 3: 1525-1700, ved 
Erik H. Henningsen m.fl., Kbhvn 1984, s. 115-18; noter s. 385-86.
Udgaver på tysk, (a) originalteksten i: Af Geheimeraad Ditlev Ahlefeldts Memoi
rer, Dagbogsoptegnelser og Brevbøger, udg. af Louis Bobé, Kbhvn 1895, s. 1-93; 
noter s. 193-208 - (b) moderniseret tekst: Geheimerat Detlev v. Ahlefeldts Me
moiren aus den Jahren 1617-1659. Hrsg, von Louis Bobé. Kbhvn 1896. (4), XIX, 
181 s. Reg.

Til 1659. - Holstensk adelsmand. Han blev undervist hjemme og stude
rede i udlandet 1635-40 med ophold i Paris og rundrejser i Frankrig, 
Italien og Schweiz. Så ægteskabsidyl og godsejervirksomhed, fra 1641 
ritmester i dansk tjeneste, men 1645-48 i hessisk krigstjeneste og nogle år 
bosat i Hamburg. 1652 rejse til Amsterdam og fra samme år amtmand i 
Flensburg. Han deltog som oberst i svenskekrigene 1657-59 og blev både 
da og senere brugt som dansk diplomat i Tyskland. Værdifulde memoirer 
af en tænksom verdensmand. De rummer personlige indtryk af samtidi
ge, bl.a. Christian IV, og giver gode bidrag til tidens historie. Skrevet 
1678 ‘til underretning for mine børn’. - DBL.

72 Vitus Bering (1617-1675), historiker, latindigter
Selvbiografi på latin i: Rasmus Vinding: Regia Academia Hauniensis, Kbhvn 
1665, s. 392-97.

Til 1665. - Søn af borgmester i Viborg. Student herfra 1635 og efter 
studier i Kbhvn studierejse til Nederlandene og Frankrig. 1641-43 hov
mester for Ove Thott på Sorø akademi og foretog en større udenlandsrej
se med denne 1643-48. Ved hjemkomsten professor i digtekunsten i 
Kbhvn og fra 1650 i historie ved Sorø akademi. Tillige udnævnt til kgl. 
historiograf fritoges han fra undervisningspligt og bosatte sig i Skåne, 
men flyttede 1660 til Kbhvn og blev medlem af Skatkammerkollegiet. Til 
sidst oplysninger om hans litterære arbejder. At der er tale om en selvbio
grafi (skrevet i 3. person) fremgår af stilpræget. Et oldebarn se nr. 205. - 
DBL.
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1618
73 Hans Jensen Viborg (1618-1682), præst i Stege 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. III, s. 195-99.

Til 1655. - Søn af handelsmand i Viborg. Efter skolegang studerede han 
1639-41 i Kbhvn, hvor han samtidig var huslærer. 1642-44 ophold i 
Wittenberg og 1644-46 forelæsningsvirksomhed i Kbhvn. 1649 præst i 
Lund og fra 1655 i Stege. - DBL.

1619
74 Kjeld Andersen Schytte (1619-1680), præst i Kongsted ved F akse 
Selvbiografiske optegnelser oversat fra latin i: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk. I, 
1928, s. 90-92; jvf. andre optegnelser refereret i: Nye Samling af Danske, Norske 
og Islandske Jubel-Lærere, udg. af Christopher Giessing, III,1, Kbhvn 1786 (fot. 
optr. Kbhvn 1979), s. 287.

1641-49. - Præstesøn fra Jylland. Han blev student fra Slagelse 1641 og 
fortæller om sin teologiske eksamen 1644. Før og efter denne var han 
huslærer, fra 1645 for Otto Skeel på Vallø. 1652 sognepræst i Kongsted.

75 Jacob Clausen (1619-1669), præst i Erindlev ved Rødby 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger II, 1853-56, s. 192-98; noter s. 202-04.

Til 1664. - Søn af herredsfoged og født i Vestenskov ved Nakskov. Han 
kom efter hjemmeundervisning 1632 i Nykøbing latinskole og 1633 på 
Herlufsholm. Student herfra 1637, teologisk eksamen 1640, derpå lærer i 
Slagelse og fra 1642 sognepræst i Erindlev og Olstrup. ‘Ligesom Gud vor 
herre har kaldet mig uformodentlig fra et sted til et andet, hvilket jeg 
aldrig selv har søgt’, således blev han 1658 valgt til provst, og 1664 kunne 
han se tilbage på 3 ægteskaber. Selvbiografien slutter sig til hans skil
dring af sognets præsterække. - EM.

1621
76 Anders Andersen Viborg (1621-1691), præst i Gødvad ved Silke

borg
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 15.rk. VI, 1972, s. 1-7; noter s. 22-24.

Til 1658. - Søn af borger i Viborg. Kom i dansk skole, 1632 i latinskole og
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blev 1645 student. Efter studier i Kbhvn og huslærervirksomhed i Lund 
tog han 1650 teologisk eksamen, var så huslærer i Viborg og omegn og 
blev 1654 kapellan, fra 1658 sognepræst i Gødvad og Balle. Selvbiografi
en efterfølges af fyldige optegnelser om hustru og børn (s. 7-17).

77 Jørgen Bielke (1621-1696), hærofficer, rigsråd
Generallieutenant Jørgen Bjelkes Selvbiografi. Udg. af LA. Fridericia. Kbhvn 
1890, XXV, 200 s. Reg.

1644-70. - Adelsmand fra Norge. Han begynder efter omtale af familien 
med en hververejse i Nederlandene 1644. Derpå deltog han i Norge i 
krigen mod Sverige 1644-45 og 1646-47 i 30-årskrigen i Tyskland, vare
tog så fra 1651 forskellige opgaver i Norge og ledede her 1657-60 krigs
handlingerne mod Sverige. Fra 1660 rigsråd m.v. og 1664 lensmand i 
Kalundborg. Noget selvforherligende officerserindringer med tyngde
punkt i begivenhederne 1657-60. Der gives indblik i militærlivet og ind
tryk af hofintriger på Frederik III.s tid. - DBL.

78 Leonora Christina Ulfeldt (1621-1698), kongedatter, statsfange 
Leonora Christina: Jammers Minde og andre selvbiografiske Skildringer. Udg. af 
Johs. Brøndum-Nielsen og C. O. Bøggild Andersen. 2. omarbejdede Udgave [af 
udgaven 1949]. Kbhvn 1960. XX, (1), 349 s. Reg. [S. 1-48 Den franske Selvbio
grafi oversat til dansk; s. 49-52 Karl X Gustavs Bryllup 1654; s. 53-64 Rejsen til 
Korsør 1656; s. 65-84 Confrontationen i Malmö 1659; s. 85-248 Jammers Minde; 
s. 249-334 Historiske Oplysninger].
Selvbiografien:
Leonora Christina grevinde Ulfeldts franske levnedsskildring 1673 trykt i faksi
mile. Indledning, oversættelse og oplysninger af C. O. Bøggild-Andersen [titel, 
indledning og oplysninger både på dansk og fransk]. Kbhvn 1958. XLVI s., facs., 
111, (2) s. Reg.
Uddrag til 1648 i: Ungdom og Dårskab (= Digtere fortæller om deres barndom, 
udg. ved Jørgen Andersen af Dansklærerforeningen, 4), Kbhvn 1964, s. 11-23; 
noter s. 173-75.
Jammers Minde:
Leonora Christina Ulfeldt’s ‘Jammers-Minde’. En egenhændig Skildring af hen
des Fangenskab i Blaataarn 1663-1685. Udg. af Soph. Birket Smith. 3. forøgede 
Udgave [af udgaven 1869]. Kbhvn 1885. XLII, 327 s. Reg. - Folkeudgave med 
nyere Retskrivning Kbhvn 1900. (6), 124 s.
Leonora Christina: Jammers Minde. Udg. [efter Otto Andrups udgave 1926, 
med revisioner og] med efterskrift af Vagn Lundgaard Simonsen. Kbhvn 1964.
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273 s. (= Gyldendals Bibliotek. Dansk litteratur 1). - 2. oplag 1971. - 3. oplag 
1980. - Optrykt i serien Gyldendals klassikere med ny efterskrift afinger Chri
stensen Kbhvn 1986.
Uddrag i: Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 3: 1523-1700, ved Erik H. 
Henningsen m.fl., Kbhvn 1984, s. 332-35; noter s. 404-05.

Til 1663/1685. - Christian IV.s datter fortæller i selvbiografien, der er 
skrevet på opfordring, om sin opvækst og fra 1636 sit omskiftelige liv i 
ægteskabet med Corfitz Ulfeldt. Under Frederik III måtte hun gå i 
landflygtighed, blev anklaget for landsforræderi og til sidst bragt i fan
genskab. I Jammersmindet fortælles, hvordan hun med ukueligt livsmod 
udholdt det strenge ophold i Blåtårn 1663-85. Sidstnævnte anses for 
tidens danske prosahovedværk, ‘det mest gribende memoireværk, som er 
skrevet på dansk og den mest levende menneske- og miljøskildring, som 
nogen dansk kvinde har skabt’ (C. O. Bøggild Andersen). Svigerinde til 
nr. 60. - DBL.

1624
79 Erik Mogensen Grave (1624-1691), biskop i Århus
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. III, 1881-82, s. 311-27.

Til 1681. - Rektorsøn fra Lund. Han redegør grundigt for skolegangen i 
Lund, studerede 1643-45 i Kbhvn, blev teologisk kandidat og derpå lærer 
i sin fødeby, 1649 rektor i Hälsingborg og 1650 sognepræst i Hornslet, til 
han 1660 blev kaldt som hofpræst til Kbhvn. Såvel i Hälsingborg som i 
Hornslet tog man grædende afsked med ham. Fra 1664 biskop i Århus. 
Med anvisninger for afholdelsen af ligprædiken over ham. — DBL.

80 Johannes Olavius (1624-1698), latindigter, præst i Randers 
Selvbiografi på latin i: Dänische Bibliothec VII, Kbhvn 1745, s. 373-84.

Til 1686. - Præstesøn fra Randers. Student fra Viborg 1642 og debutere
de under studierne med en digtsamling. Efter teologisk eksamen blev han 
1651 bibliotekar og huslærer hos Gunde Rosenkrantz på Kalø og rejste 
1655 rundt i Nederlandene med dennes sønner. Fra 1660 præst i Ran
ders. Han opregner sine lærde bekendtskaber og omtaler sine to hobbyer: 
blomsterdyrkning og digtning. Skrevet på opfordring 1686, da han gik 
ind i sin kritiske alder (annus climactericus). - DBL.
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1625
81 Hans Rostgaard (1625-1684), ridefoged, amtsforvalter på Kron

borg
(1) Selvbiografiske optegnelser 1644-60 (uddrag) i: Danske Magazin 3.rk. I, 
1842, s. 257-63.
(2) Selvbiografisk redegørelse for hans virksomhed 1658-60 i: Fra Arkiv og Muse
um I, 1899-1902, s. 59-63; indledning s. 51-52. - Tidligere trykt i: Danske Samlin
ger IV, 1868-69, s. 357-61.

1644-60. - Søn af selvejerbonde og født i Arrild sogn nord for Løgumklo
ster. Han var med i søslaget på Kolbergerheide, blev 1645 medhjælper 
ved sølvkammeret på Rosenborg, 1650 foged på Rosenborg og var fra 
1656 ridefoged m.v. på Kronborg len. Hovedstykket i (1) er erindringer 
fra 1658-59, hvor han under livsfare spionerede mod svenskerne i Nord
sjælland og bl.a. skaffede kongen oplysninger om den planlagte storm 
mod Kbhvn febr. 1659. Disse begivenheder skildres atter, men på enkelte 
punkter mere udførligt i (2), som indgår i en ansøgning til kongen 1670 
om at fa udbetalt en pension. Kongens nåde mod ham, hedder det her, 
vil give ‘alle ærlige tjenere et frit mod [til] både i slige og andre tilfælde i 
nødstider at vove sig’. En søn se nr. 132, en nevø nr. 113. - DBL.

82 Niels Andersen Vandstad (1625-1677), præst i Skamstrup ved 
Jyderup

Selvbiografi på latin refereret på dansk i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. II, 
1877-80, s. 622-28.

Til 1663. - Præstesøn fra Vandstad i Skåne. Han blev 1642 student fra 
Lund og studerede 1647-50 i Nederlandene. Derpå blev han hovmester 
for adelssønner af familien Skeel i Sorø og rejste 1654-58 med disse 
udenlands til Tyskland, Frankrig og Italien. Rejsen optager med to andre 
rejser som adelshovmester 1659-63 det meste af selvbiografien. Fra 1665 
sognepræst i Skamstrup og Frydendal. - EM.

83 Hans Friis (1625-1697), godsejer på Clausholm, hærofficer 
Selvbiografi i: Danske Magazin IV, 1750, s. 131-54.

Til 1678. - Adelsmand født og opdraget i Kbhvn, til han 1639 kom på 
Sorø akademi. 1640-43 udenlandsrejse til Nederlandene, England og 
Frankrig. Han fulgte 1643-45 med en ambassade til Rusland, foretog nye 
udenlandsrejser til Frankrig og Tyskland, var volontør ved den kejserlige
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armé og besøgte kejserhoffet i Prag. 1649 bosatte han sig på Clausholm 
sydøst for Randers, hvorfra han fortæller enkeltheder om den modstand, 
han organiserede mod svenskerne 1658-59. Derpå en kort tid oberst for et 
jysk rytterregiment. En personlig tone høres, hvor han ser tilbage på et 
lykkeligt ægteskab, men beklager økonomiske tab og forfølgelser af uven
ner. ‘Min vandring her i verden’ er skrevet efter hans kones død 1678. - 
DBL.

84 Peder Hansen Resen (1625-1688), historiker, jurist, præsident i 
Kbhvn

(1) Selvbiografi til 1664 på latin i: Rasmus Vinding: Academia Regia Hauniensis, 
Kbhvn 1665, s. 424-28.
(2) Selvbiografi til 1684 (latinsk og dansk paralleltekst) i: Petri Johannis Resenii 
Bibliotheca Regiæ Academiæ Hafniensi donata, Kbhvn 1685, bl. a ij-e. - Den 
danske tekst optrykt i: Brave danske Mænds og Qvinders berømmelige Eftermæ
le, udg. ved Casper Peter Rothe, I, Kbhvn 1753, s. 599-625.

Til 1664/1684. - Søn af Sjællands biskop. Født i Kbhvn, modtog privat
undervisning, kom 1641 i latinskole og blev 1643 student. Efter teologisk 
eksamen lærer i Vor Frue skole og 1647-51 studerende i Leiden, hvorpå 
han rejste til Frankrig, Spanien og Italien, tog en juridisk doktorgrad i 
Padova og via Tyskland nåede hjem 1653. Navnlig Spaniensrejsen for
tælles der om i (2) og derefter om embedskarrieren, der jævnsides med en 
stilling som juraprofessor førte til, at han blev præsident i Kbhvn. Til 
sidst om virksomheden som professor fra 1657 og hans forfatterskab. I et 
tillæg ( 1685-udgaven bl. Zz-Zz iiij; optrykket s. 626-31) redegør han for 
sit store bibliotek og hvordan han har samlet det, bl.a. ved køb på bog
auktioner, som han 1661 fik indført i Kbhvn. - DBL.

1626

85 Ole Borch (1626-1690), videnskabsmand, professor
Selvbiografi på latin i: Deliciæ quorundam poetarum Danorum, udg. af Frederik 
Rostgaard, II, Leiden 1693, s. 371-83. - Oversættelse til engelsk i: Olai Borrichii 
Itinerarium 1660-1665, ed. with introduction and indices by H. D. Schepelern, I, 
Kbhvn/London 1983, s. XV-XXI.

Til 1689. - Præstesøn fra Ribe. Student herfra 1644 og efter studieårene 
1650 lærer ved latinskolen i Kbhvn, 1655 for rigshofmester Gersdorfs
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sønner. 1660 professor, men rejste 1660-66 til Holland, England, Fran
krig og Italien, hvorunder han gjorde mange lærde bekendtskaber. Derpå 
alsidigt virke som professor inden for fagene filologi, kemi, botanik og 
medicin. Han omtaler sin undervisning, der bl.a. omfattede ekskursioner 
i Kbhvns omegn, og motiverer sit forfatterskab. Ugift forblev han ‘for 
desbedre at kunne studere’. Andre samtidige udgaver af selvbiografien er 
anført i EM. - DBL.

1627
86 Niels Rosenkrantz (1627-1676), hærofficer
Selvbiografiske optegnelser i: Louis Bobé: Roskilde Adelige Jomfrukloster 1699- 
1899, Roskilde 1899, [Tillæg] s. 43-50.

1649-74. - Adelsmand, søn af hærofficer og født i Skåne. 1649 gik han i 
nederlandsk, fra 1650 i spansk krigstjeneste og kæmpede i en række 
felttog mod Frankrig. Han så ingen fremtid i Danmark, ‘thi jeg arvede 
ikke en skilling’, men 1657 blev han hvervet som dansk officer og deltog 
1658-59 i forsvaret af Kbhvn, under hvilket han oplevede nogle dramati
ske episoder. Fra 1667 ledede han befæstningen af Kbhvn og blev 1672 
byens kommandant. Åbenbart ligger løbende optegnelser til grund for 
hans fremstilling. - DBL.

87 Nikolaus Nissen (1627-1684), krigskommissær i Jylland 
Selvbiografi på tysk i: Deutscher Volkskalender fur Nordschleswig 1932, [Tønder 
1931], s. 87-98. - Refereret og kommenteret i: Deutscher Volkskalender Nord
schleswig 1946, [Åbenrå 1945], s. 49-55.

Til 1661; nogle få familieoptegnelser til 1682. - Søn af selvejerbonde og 
herredsfoged i Oldemorstoft, Bov sogn, nord for Flensburg. Han fik bl.a. 
undervisning hos klosterprovsten i Preetz, kom 1642 i latinskole i Lü
beck, studerede 1643-47 ved universitetet i Helmstedt og rejste 1647-49 i 
Nederlandene og Frankrig med ophold ved akademiet i Caen. Efter et 
besøg i Kbhvn foretog han 1649-55 flere udenlandsrejser med adelsmænd 
til Italien, Østrig og Tyskland og overtog så faderens gård og stilling. 
Under krigen 1657-59 var han først zahlmester ved hæren på Fyn, derpå 
krigskommissær for Jylland. Han slog sig 1661 ned i Viborg, hvor han 
1680 blev landsdommer.
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1628
88 Oluf Rasmussen Pochsten (1628-1682), præst på Sejerø 
Selvbiografi (uddrag) i: S.N.J. Bloch: Bidrag til Roskilde Domskoles Historie 
IV, Roskilde 1846, s. 7-9.

Til 1681. - Søn af smed i Store Heddinge, hvor han først gik i skole. Fra 
1640 fattig discipel i Roskilde katedralskole. Han blev student 1651, tog 
teologisk attestats 1654 og var huslærer hos borgmesteren i Roskilde til 
1663, da han blev præst på Sejerø. Her oplevede han angreb og plyndrin
ger af svenskerne under krigen 1675-79 og beskriver malende sine fortræ
deligheder.

1629
89 Jens Foss (1629-1687), læge, provincialmedicus
Selvbiografi i: Historiske Samlinger og Studier, udg. af Holger Rørdam, I, Kbhvn 
1891, s. 146-55.

Til 1670. - Søn af læge, se nr. 32, og født i Lund. Skolegang i Lund og 
Sorø, fra 1648 studier i Kbhvn og 1650-61 nærmere beskrevne 
udenlandsrejser, først på egen hånd til Leiden og Padova, senere som 
adelshovmester til Tyskland og Frankrig. 1662-64 provincialmedicus i 
Kristianstad og Blekinge, 1664-68 i Randers, derpå bosat i Kbhvn. Fort
satte optegnelser om børn m.v. (s. 156-58). - DBL.

1630
90 Nis Hansen Tinglev (1630-O.1700), bonde i Vonsild ved Kolding 
Selvbiografi i: Vonsild kirkebog 1659-1708, udg. af Landbohistorisk Selskab ved 
Hans H. Worsøe, Kbhvn 1982, s. 240-43.

Til 1683. - Degnesøn fra Tinglev, der 1639 kom i latinskole i Flensburg. 
1644 blev han skriver for en oberst og fulgte ham til Mecklenburg. Derpå 
var han huslærer for præste- og adelsbørn og rejste 1646 som kammertje
ner for den unge Peder Rantzau til Frankrig, hvor de hvervedes til den 
franske hær. Han blev såret i Flandern, vendte hjem 1650 og overtog 
1665 en ødegård i Vonsild, som han opførte påny. Selvbiografien er 
dikteret til sognepræsten Johs Rüde under en sygdom 1683.



78

91 Conrad von Hövelen (1630-1689), tysk digter i Danmark
(1) Selvbiografi på tysk refereret og citeret i: Personalhistorisk Tidsskrift 15.rk. 
IV, 1972, s. 29-46. - I forøget skikkelse oversat til tysk i: Daphnis IV 1975, 
Berlin-New York 1976, s. 144-71.
(2) Selvbiografiske brudstykker på tysk citeret fra hans skrifter i: Personalhisto
risk Tidsskrift ll.rk. I, 1940, s. 222-32.

Til 1684. - Søn af hærofficer og født i Altona. Han var en tid page hos 
hertug Frederik (III) i Bremervörde, kom 1649 til det hertugelige kancel
li i Glückstadt og var 1652-56 adelig huslærer på Sjælland. På Tureby 
forelskede han sig i Sibylle Gøye, som det efter et ophold i Sverige lykke
des ham at blive gift med. 1662-69 opholdt ægteparret sig i Tyskland, 
hvorpå det slog sig ned i Danmark og førte en beskeden tilværelse på 
landet, først ved Kerteminde og derpå ved Brande nordvest for Vejle. 
Han føler sig som bibelens Job, miskendt i Danmark og foragtet af hu
struens adelige familie. Hans sidste vilje: en begravelse i stilhed. - EM.

92 Adolph Hans von Holsten (1630-1694), godsejer på Fyn 
Selvbiografi på tysk i: Hans Berner Schilden Holsten og Albert Fabritius: Lehns- 
baron Hans Berner Schilden Holsten’s Slægtebog I, Bd. 3, Kbhvn 1956-57, s. 
109-17.

Til 1664/1686. - Adelsmand, søn af holstensk hærofficer og født i Lübeck. 
Bror til nr. 103. Han blev opdraget i huset hos Ditlev Rantzau, var på 
akademiet i Sorø 1645-49, studerede et par år i Tyskland og foretog derpå 
lange rejser i det meste af Europa, 1660-63 som hofmester for hertug 
Christian August af Nordborg. 1664 blev han dansk hofråd og meddeler 
kun nogle fa notitser fra de senere år, herunder om erhvervelsen af god
serne Gelskov 1667 og Langesø 1686. Genealogiske optegnelser og anvis
ning på gravskrift og begravelse s. 118-23. En sønnesøn se nr. 210. - DBL 
(1).

1632
93 Hans Jensen Grønbech (1632-1685), toldfuldmægtig i Norge 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 3.rk. II, 1893, s. 154, 161-64.

Til 1664. - Præstesøn fra Højelse ved Køge. Han fortæller først om slægt, 
forældre og søskende (s. 149-60) og derpå om sig selv. Efter undervisning 
hjemme kom han 1647 i skole i Århus og gik 1649 i tjeneste hos en
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købmand i Kbhvn. Da denne blev tolder i Norge, fulgte han 1650 med til 
Drammen, blev 1657 toldfuldmægtig og senere skibsmåler og tiendeskri
ver m.v. 1664 giftede han sig og fortsætter så med kronologiske optegnel
ser til 1684 (s. 164-69 og 248-57).

1635
94 Hans Nansen (1635-1713), købmand, præsident i Kbhvn 
Selvbiografi refereret og citeret i: Genealogisk og biographisk Archiv, 1840-49, s. 
167-71.

Til 1694. - Søn af købmand, senere præsident i Kbhvn. Han gik først i 
dansk læseskole, lærte privat latin og kom til sidst i tysk skole hos regne- 
mester David Reich. 1652 blev han sendt til Danzig for at lære bogholde
ri, rejste 1655 som vinterkøbmand til Færøerne og lærte 1656 navigation i 
Amsterdam. Han virkede som købmand for det Islandske kompagni med 
rejser mellem Island, Hamburg og Glückstadt og blev 1688 Kbhvns 
præsident. - DBL (1).

95 Henrich Schrøling (1635-1698), skoleholder i Vonsild ved Kol
ding

Selvbiografi i: Vonsild kirkebog 1659-1708, udg. af Landbohistorisk Selskab ved 
Hans H. Worsøe, Kbhvn 1982, s. 295-97.

Til 1697. - Borgersøn fra Hannover. Han blev uddannet som possement- 
mager 1647-51, tog på valsen, men fik lyst til soldaterlivet og havnede 
1670 i et holstensk regiment, hvor han blev korporal. 1680 mistede han 
højre hånd og blev skoleholder i Vonsild. Da han 1697 ville besøge sin 
hjemstavn, meddelte han skriftligt sognepræsten Johs Rüde sit levneds
løb. Hertil slutter sig en nekrolog over ham (s. 309-11; jvf. nekrolog over 
enken s. 399-401).

1636
96 Peder Nielsen Juul (1636-0.1700), degn i Hågerup ved Brahetrol- 

leborg
Selvbiografi i digtform i: Dansk Barokdigtning 1600-1750, udg. af Erik Sønder
holm, I (= Kbhvns universitet, Institut for nordisk filologi. Lærebøger og Kom
pendier 3), Kbhvn 1969, s. 231-46; tekstvarianter og kommentarer i II (= samme 
serie 5), Kbhvn 1971, s. 110-29.
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Til o. 1665. - Præstesøn fra Ørbæk ved Nyborg. Han fortæller i et ano
nymt digt, hvis titel lyder ‘Studenternes meget ondt og sildig godt’, om 
sin kummerfulde barndom og skolegang og skildrer livfuldt, hvordan han 
som student lærte militær ekcersits og deltog i forsvaret af Kbhvn mod 
svenskerne 1658-59. Han vendte hjem til Fyn og blev vel modtaget, men 
præstekald har han ikke faet, og han venter stadig på belønning for at 
have vovet liv og lemmer for kongen. Erik Sønderholm har i sin kommen
tar (II, s. 126-29) identificeret forfatteren, der fra 1663 til sin død var 
degn i Hågerup.

97 Claus Mortensen Kiærulf (1636-1686), præst i Flade ved Frede
rikshavn

Selvbiografi oversat fra latin i: C. Klitgaard: Kjærulfske Studier. Bidrag til en 
vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie, Aalborg 1914-18, s. 316-19.

Til 1678. - Søn af forpagter og født på Ravnstrup nordøst for Ålborg. 
Han blev undervist af en huslærer, kom 1652 til Viborg latinskole og blev 
1655 student. I Kbhvn deltog han flittigt i kommunitetsøvelserne og 
avancerede i militærtjenesten under svenskernes belejring af byen til 
fanebærer. 1659 teologisk kandidat og efter et længere ophold hjemme på 
Ravnstrup fra 1678 sognepræst i Flade og Gerum. Præstevita skrevet til 
bispen ved tiltrædelse af embedet.

98 Matthias Worm (1636-1707), præsident (førsteborgmester) i Ribe 
Selvbiografi refereret og citeret i: Brave danske Mænds og Qvinders berømmelige 
Eftermæle, udg. ved Casper Peter Rothe, I, Kbhvn 1753, s. 450-63. - Tidligere 
trykt i: Programma over Salig Justiz-Raad Matthis Worm [oprindelig udstedt på 
latin 17. marts 1707 af Kbhvns universitet], fordansket ved L. Terpager, Kbhvn 
1707, s. 12-25.

Til 1707. - Professorsøn fra Kbhvn, se nr. 33. Han kom i latinskole 1646, 
blev student 1654 og teologisk kandidat 1657. Derpå en nærmere omtalt 
studierejse 1657-67 til Nederlandene, Frankrig, Italien og Tyskland, 
hvorved han opbrugte sin fædrenearv. 1667-1700 var han præsident i 
Ribe og siger om sin embedsførelse, at ‘som det ikke er givet nogen her i 
verden at kunne behage alle, hvad skøtter jeg da om onde folks domme, 
mit samvittighed er mit vidne’. Selvbiografien indgår i et mindeskrift; det 
hedder her, at hvad afdøde før sin død har villet skulle meddeles, har han 
selv optegnet, ‘som her efterfølger’. En sønnesøn se nr. 209. - DBL.



81

1637
99 Johan Brunsmand (1637-1707), præst i Kbhvn, forfatter 
Selvbiografi oversat fra latin i: Johan Brunsmand: Køge Huskors, udg. af Anders 
Bæksted, Kbhvn 1953, s. 33-36.

Til 1700. - Præstesøn fra Norge. Som barn flere gange i livsfare, skole
gang i Trondheim til 1658, derpå studier i Uppsala og Härnösand samt 
fra 1661 i Kbhvn. 1668-77 rektor på Herlufsholm og fra 1679 præst ved 
Vartov med (unævnt) forfatterskab. Selvbiografien er oprindelig trykt i et 
sørgeprogram over forfatteren udstedt af Kbhvns universitet 1. aug. 
1707.-DBL.

100 Jens Krag (1637-1705), præst i Engum ved Vejle
Selvbiografi i: Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 34-36.

Til 1674/1704. - Søn af ridefoged og født i Assens. Efter ophold hos en 
søster i Norge kom han 1651 i Nyborg latinskole. Han deltog i studietiden 
1657-60 i Kbhvns forsvar, var huslærer forskellige steder på Fyn og blev 
1674 sognepræst i Engum, hvor han giftede sig. 1704 indgik han nyt 
ægteskab. Selvbiografien er skrevet i kirkebogen.

1638
101 Johan Monrad (1638-1709), adelshovmester, godsejer
Etatsraad og Landkommissær Johan Monrad’s Selvbiografi (1638-1692). Udg. 
efter Originalhaandskriftet af S. Birket Smith. Kbhvn 1888. (1), XIV, 136 s. Reg. 
- Tidligere (mindre nøjagtig) udgave Kbhvn 1862.
Uddrag af 1888-udgaven, (a) kapitlerne 2, 6, 18, 19, 22, 41-45 i: Danske Levneds
bøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gyldendals Bibliotek. Dansk litteratur 42), 
Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 17-28; ordforklaringer s. 277-78- (b) kapitlerne 
1 og 5-10 i: Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser (= Skrifter 
udg. af Jysk Selskab for Historie nr. 25) Århus 1971, s. 195-200; indledning s. 90- 
92; noter s. 224 - (c) kapitlerne 40-44 (med moderniseret retskrivning) i: Samle
rens antologi af nordisk litteratur bd. 3: 1525-1700, ved Erik H. Henningsen m.fl., 
Kbhvn 1984, s. 289-93; noter s. 401.

Til 1692. - Præstesøn fra Middelfart. Barndom i Ribe, fra 1650 skolegang 
og fra 1656 glade studieår i Kbhvn, hvor han færdedes i toneangivende 
adels- og borgerkredse. I 1660erne hovmester sammesteds for adelsbørn 
og 1672-80 udenlandsrejser til bl.a. Italien, Frankrig og Nederlandene.
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1681-82 besøg på Lundegård i Lund, forelskelse i en adelsjomfru, bortfø
relse og ægteskab efter at have opnået adelsskab. Derpå godsejer. Erin
dringer med anskuelige situationsbilleder, skrevet i uskrømtet glæde over 
naturen og livet samt Vorherres specielle begunstigelse af hans person. 
Også ved hans umiddelbare fortællemåde et særsyn i den ældre selvbio
grafiske litteratur. - DBL.

102 Falk Lauritsen Dalhoff (1638-1715), hærofficer, tolder, foged i 
Norge

Selvbiografisk redegørelse i: Norsk slektshistorisk Tidsskrift II, 1930, s. 208-10; 
jvf. s. 146.

0.1655-1704. - I en ansøgning redegør han for sin fortid. Han var dansk 
født og kæmpede som fænrik, da han 1657 blev fanget ved Fredericia og 
måtte gå i svensk tjeneste. Han undveg dog, var med til at befri Ålborg 
for svenskerne og blev såret under kampene på Fyn. 1661 tolder i Århus, 
hvad ‘onde øjne ikke kunne tåle’, hvorfor han blev forflyttet til Frederiks
sund. Under den skånske krig udpegedes han 1676 til borgmester og 
tolder i Karlshamn i Blekinge, men måtte efter at svenskerne havde sat 
en pris på hans hoved retirere og deltog i stedet i forsvaret af Kristian
stad. Fra 1680 foged i Norge.

1639
103 Hieronymus Christian von Holsten (1639-1692), hærofficer 
Kriegsabenteuer des Rittmeisters Hieronymus Christian von Holsten 1655-1666. 
Hrsg von Helmut Lahrkamp. Wiesbaden 1971. (6), 93 s. Reg. (= Quellen und 
Studien zur Geschichte des östlichen Europa, hrsg. von Manfred Hellmann, IV).

1655-66. - Adelsmand, søn af holstensk hærofficer og bror til nr. 92. 1655 
trådte han i svensk krigstjeneste og kæmpede i Polen, hvor han blev 
fanget og 1657 tvunget til at gå i polsk tjeneste. Således kom han til at 
kæmpe mod russere og tartarer i Ungarn og Ukraine. Han vendte hjem 
1663, blev derpå ritmester i biskoppen af Münsters hær og var fra o. 1670 
dansk hærofficer. Livlige og realistiske krigserindringer; ophold 1663-64 
hos hertugen på Nordborg og den danske statholder Fr. Ahlefeldt i Grå
sten skildres s. 59-61.
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1640
104 Michael Voss (o.l640-efter 1702), søofficer
Selvbiografisk redegørelse i: T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard: Officerer i 
den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932 II, Kbhvn 
1935, s. 735-37. - Tidligere trykt i: Tidsskrift for Søvæsen 1861, s. 173-75.

1652-76. - Han var født i Norge (forældre unævnt) og på farten til søs fra 
1652, da han kom i hollandsk tjeneste. De fleste af hans begivenhedsrige 
ture gik med handels- og orlogsskibe til Middelhavsområdet, indtil han 
1676 blev kaptajn i den danske flåde. De 24 år på søen er efter hans egen 
meddelelse beskrevet i en konduiteliste ført af Niels Juel 1690.

1642
105 Jacob Worm (1642-0.1692), præst i Viborg, satiriker
Selvbiografi på latin med sideløbende oversættelse til dansk i: Jacob Worms 
Skrifter, udg. af Erik Sønderholm, III, Kbhvn 1971, s. 302-03; jvf. s. 283.

Til 1677. - Præstesøn fra Kirke Helsinge i Vestsjælland. Han blev stu
dent fra Slagelse 1663, studerede teologi og blev 1670 rektor i Slangerup, 
hvor han i næsten 7 år ‘kæmpede med uvillige sjæle’. 1677 fik han præste
kald i Viborg og skrev i den anledning sin selvbiografi til biskoppen. - 
DBL.

1643
106 Thomas Lindemann (1643-1686), præst i Oldenburg
Selvbiografi på latin i: Stephan Jørgensen: Beviset for det formeentlige Slægtskab 
imellem Dr. Martin Luther og Stamfaderen til den lindemanske Slægt i Dan
mark, Kbhvn 1827, s. 189-90.

Til o. 1670. - Søn af tysk præst i Kbhvn, hvor han gik i latinskole. Han 
blev student 1661, studerede i Rostock 1662-64, kom derpå med et dansk 
gesandtskab til Sachsen og opholdt sig ved universitetet i Wittenberg 
1664-66. Efter et besøg i Lund 1668 blev han magister i Kbhvn og kaldt 
til sognepræst i Blixen, Oldenburg.

107 Abraham Lehn (1643-1709), vinhandler m.m. i Kbhvn 
Selvbiografi på tysk i: Personalhistorisk Tidsskrift 7.rk. III, 1919, s. 84-87.
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Til 1673. - Søn af tyskfødt vinhandler i Kbhvn. Efter skolegang blev han 
sendt i fasbinder- og vinhandlerlære i Tyskland 1661-63. Derpå arbejde
de han i faderens forretning, for hvilken han foretog nogle rejser til bl.a. 
Frankfurt. 1673 fik han borgerskab i Kbhvn. Selvbiografien er skrevet 
under indtryk af hustruens død samme år. - DBL.

1644
108 Jonas Budde (1644-1701), hærofficer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift V, 1884, s. 150-51.

Til 1670. - Præstesøn fra Norge. Han studerede i Kbhvn 1662-64 og 
rejste så udenlands, hvor han gik i fransk og hollandsk militærtjeneste. 
1669 blev han løjtnant i et dansk regiment og giftede sig. Derpå løbende 
optegnelser til 1701 om hans videre karriere, efterfulgt af slægtsefterret
ninger og en biografi af hans hustru (s. 152-57).

1645
109 Johan Didrik von Wettberg (1645-1695), hærofficer 
Selvbiografi på tysk i: Personalhistorisk Tidsskrift 8.rk. VI, 1927, s. 208-14.

Til 1685. - Søn af hærofficer og født på Øsel. 1655-60 i huset hos skole
holder i Helsingør, 1661-64 page hos Hannibal Sehested (jvf. nr. 60) og 
med denne i udlandet. Derpå officer i tysk og fra 1667 i dansk tjeneste. 
Efter deltagelse i Skånske krig 1675-79 kommandant i Nyborg og fra 1685 
på Bornholm.

1646
110 Jens Sørensen (1646-1723), købmand, søkortdirektør
Selvbiografi citeret i: Johannes Knudsen: Søkortdirektør Jens Sørensen, Kbhvn 
1918, s. 1, 3, 6-7, 13-16, 20-23.

Til 1711. - Søn af købmand og skibsreder i Sölvesborg, Blekinge. Han 
fortæller, hvordan han blev ruineret under den skånske krig 1675-79 og 
måtte flytte til Kbhvn. Fra 1686 var han bosat i Køge og omtaler trakas
serier og forfølgelser fra byøvrighedens side, bl.a. i forbindelse med et 
skifte efter hustruens død 1708. Hans virksomhed som søkortopmåler, fra 
1689 søkortdirektør, omtales ikke. - DBL.
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1649
111 Johan Petersen Cortemünde (o. 1649-0.1715), barberkirurg, felt

skær
Selvbiografi oversat fra tysk i: J. P. Cortemünde: Dagbog fra en Ostindiefart 
1672-75, ved Henning Henningsen (= Søhistoriske Skrifter, udg. af Handels- og 
Søfartsmuseet på Kronborg, V), 1953, s. 37-38; noter s. 186.

Til 1672. - Søn af dansk flådeofficer og senere ekvipagemester (fra Kerte
minde = Cortemünde) og født i Amsterdam. 1671 blev han ansat på et 
dansk orlogsskib, der havde Ostindien som mål, og indledte sin i den 
anledning anlagte dagbog med en kort selvbiografi. 1663 sendte faderen 
ham fra Kbhvn til Holland, hvor han gik i kirurglære. 1667 kom han 
hjem, gjorde tjeneste hos en regimentsfeltskær og fik 1670 kondition hos 
en flådekirurg i Karlshamn, Sverige. Aret efter blev han kaldt til Kbhvn 
og lod sig efter en eksamination indrullere som overkirurg på skibet 
‘Oldenburg’, idet han længe havde ønsket at se, ‘de fjerne og vidunderli
ge orientalske lande og deres sælsomme beboere’.

1650
112 Holger Jacobæus (1650-1701), læge og professor i Kbhvn 
Selvbiografi i: Danske Samlinger III, 1867-68, s. 234-47.

Til o. 1680/1698. - Søn af biskop i Århus. Efter en opregning af sine 
forfædre fortæller han i kronologisk ramme sit livs begivenheder, fra o. 
1680 i form af løbende optegnelser. Han blev 1664 sat i skole i Kbhvn, 
blev student 1666, studerede i Leiden 1671-72 og 1674-75 og berejste 
derpå Frankrig, Italien, Tyskland, England og Nederlandene (skildret 
mere indgående i en bevaret rejsebog). Fra 1679 professor ved universite
tet, hvor han underviste i geografi og medicin. Svoger til nr. 68. En søn se 
nr. 162. - DBL.

113 Jens Rostgaard (1650-1715), amtsforvalter, landkrigskommissær 
Selvbiografi i: Chr. Bruun: Frederik Rostgaard og hans Samtid II: Aktstykker og 
Breve, Kbhvn 1871, s. 4-7.

Til 1703. - Søn af selvejerbonde i Arrild sogn nord for Løgumkloster. 
1662 kom han et par år i Helsingør skole og gik derpå sin farbror til 
hånde, som var amtsforvalter over Kronborg amt (se nr. 81). Involveret i
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en drabssag gik han 1673 i hollandsk krigstjeneste og deltog som dansk 
fænrik 1675-79 i Skånske krig. 1684 amtsskriver, fra 1691 amtsforvalter 
over Kronborg amt og ‘sparede hverken liv eller helbred’, da han 1700 
forsvarede amtet under den svenske krigsinvasion. Fra 1703 krigs- og 
landkommissær for Sjælland m.v. Til sidst: ‘Dette er således optegnet, de 
efterlevende råder at gøre hvad de vil, enten dette eller slet intet’ - dvs. 
såfremt de efterlevende ønsker hans liv omtalt i forbindelse med en lig
prædiken over ham, skal denne selvbiografi bruges dertil. Fætter til nr. 
132. - DBL (1).

1652
114 Anne Margrethe Quitzow (1652-0.1700), lærd adelsdame 
Selvbiografisk redegørelse på latin i: Samling af danske lærde Fruen timer, ved 
Friderich Christian Schönau, II, Kbhvn 1753, s. 1198-1207. - Tidligere trykt i: 
Albert Thurah: Gynæceum Daniæ litteratum, Altona 1732, s. 96-105. - Optrykt 
i: H.J. Birch: Billedgallerie for Fruentimmer I, Kbhvn 1793, s. 111-20; resumé på 
dansk s. 109-11.

Til 1673. - Officersdatter født på Sandagergård ved Bogense. Efter oplys
ninger om sin slægt fortæller hun på opfordring om sin uddannelse, 
hjemme på gården, i Nyborg og i Kbhvn. Hun kunne læse, da hun var 4 
år, og har lært latin, græsk, tysk og fransk. Regning og astronomi lærte 
faderen hende. Hun har oversat bøger fra latin og fundet lutter glæde ved 
en sådan uddannelse, som kvinder burde nyde godt af lige så vel som 
mænd. - DBL.

1653
115 Gunde Vossbein (1653-1702), materialskriver på Holmen 
Selvbiografi på tysk i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. IV, 1889, s. 33-36.

Til 1697. - Søn af tysk regimentskvartermester og født i Ebeltoft. Skole
gang til 1669 og derpå skriverdreng på Holmen. 1672-73 tjener hos admi
ral Cort Adeler, 1673-74 håndskriver hos kommandanten på Bornholm, 
under den skånske krig 1676-79 proviantskriver ved hæren i Skåne og fra 
1680 materialskriver på Holmen. Til sidst om ægteskaber og familie. 
Skrevet til brug ved ligprædiken over ham.
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116 Frands Thestrup (1653-1735), biskop i Ålborg
Selvbiografi i 2 bearbejdelser, (1) til brug ved præsteordination 1681 og (2) til 
brug ved bispeordination 1709, i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. V, 1909-11, s. 
1-5; 5-8.

Til 1681/1709. - Præstesøn fra Dalby ved Kerteminde og sønnesøn af nr. 
34. Han fik undervisning af privatlærere, blev student 1670, studerede 2 
år i Kiel, derpå i Kbhvn og tog 1673 teologisk eksamen. 1675 rektor og 
1680 hjælpepræst i Nyborg, 1683 sognepræst i Nakskov og 1698 sogne
præst for Helliggejst sogn i Kbhvn, hvor han oprettede en friskole. Fra 
1709 biskop i Ålborg. En dattersøn se nr. 198. - DBL.

1655
117 Anne Margrethe Bredal (1655-0.1705), lærd dame
Selvbiografisk redegørelse på latin, med oversættelse til dansk, i: Samling af 
danske lærde Fruentimer, ved Friderich Christian Schönau, I, Kbhvn 1753, s. 
269-75. - Den latinske tekst tidligere trykt i: Albert Thura: Gynæceum Daniæ 
litteratum, Altona 1732, s. 36-40.

Til 1703. - Præstedatter fra Skade mellem Horsens og Herning. Hun blev 
undervist af faderen, virkede i nogle år som huslærer, giftede sig med en 
godsejer på Fyn og fik mange børn. Efter ægtefællens død og i sit andet 
ægteskab har hun atter faet lejlighed til at læse og studere. Skrevet på 
opfordring 1703. - DBL.

1656
118 Hans Wandal (1656-1710), teolog, professor
Selvbiografi oversat fra latin (og let redigeret) i: Christen Worm: Guds rætsindige 
Tieneres Hellighed i Livet og Salighed i Døden, forestillet ... udi ... Hans Wan- 
dals ... Liig-Begiengelse, Kbhvn 1715, s. 196-207. - Den latinske originaltekst i: 
Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. II, 1891-93, s, 548-53.

Til 1707. - Professorsøn fra Kbhvn. 1667 kom han i latinskole, blev 
student 1671 og studerede så teologi og orientalske sprog. 1675-79 foretog 
han en studierejse til England, Nederlandene og Tyskland, hvor han 
gjorde sig bekendt med biblioteker og lærde mænd. 1680 rektor i Sorø og 
fra 1683 professor i Kbhvn med et teologisk forfatterskab. Han har 3 
gange været universitetets rektor, men har beskedent afslået at blive
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biskop. Det oplyses ikke i ligprædikenen, at fremstillingen af hans levned 
(indtil de afsluttende lovord) hviler på hans efterladte selvbiografi. - 
DBL.

1657
119 Matthias Skaanlund (1657-0.1731), lakaj, sorenskriver i Norge 
Gyldenløves lakaj. Optegnelser fra Christian V.s Tid af Matthias Skaanlund. 
Kbhvn 1912. (3), VII, 238 s. Reg. (= Memoirer og Breve udg. afjulius Clausen 
og P. Fr. Rist, XVII). - Fot. optr. Kbhvn 1968. - Uddrag tidligere trykt i: 
(Norsk) Historisk Tidsskrift III, 1873, s. 97-194.

Til 1690/1729. - Søn af ridefoged i Skåne. Efter skolegang i Lund til 1671 
færdedes han som tjener i Skåne, var 1676-79 lakaj hos den danske 
gesandt ved fredskongressen i Nijmegen og derpå 1680-88 hos Christian 
V.s uægte søn Christian Gyldenløve, med hvem han 1682-84 fulgte til 
Nederlandene. Fra 1688 sorenskriver i Norge. Optegnelserne hviler over
vejende på dagbøger, men er senere bearbejdet og rummer afsnit med 
karakter af memoirer. Hovedvægten ligger på tiden 1676-88, hvor han 
fortæller løs om sine oplevelser og giver indblik i lakaj tilværelsen og dens 
miljø. Efter 1690 er oplysningerne magre og tilfældige. - DBL.

1658
120 Jens Birgherod (1658-1708), biskop i Ålborg
Uddrag af Biskop Jens Bircherods historisk-biographiske Dagbøger for Aarene 
1658-1708. Udg. ved Christian Molbech. Kbhvn 1846. XXXIV, 581 s. Reg. - 
Supplerende uddrag i: Personalhistorisk Tidsskrift IV, 1883, s. 290-97 (1688-91 
= lakune i bogudgaven); 8.rk. IV, 1925, s. 301-32 (1658-62); VI, 1927, s. 39-71, 
219-48 (1663-76); 9.rk. I, 1928, s. 116-44, 246-76 (1677-87, 1692-94); II, 1929, s. 
140-74 (1695-98); III, 1930, s. 81-115 (1699-1703); IV, 1931, s. 142-72 (1704-08).

Til o. 1680. - Professorsøn fra Odense. Han blev student herfra 1674, tog 
teologisk eksamen 1676, blev professor i Kbhvn 1684 og 1693 biskop i 
Ålborg. På et eller andet tidspunkt af sit liv besluttede han at føre dagbog 
og førte da efterhånden dagbogen tilbage til sit fødselsår. Mellem alskens 
lokale og rigshistoriske begivenheder meddeler han i denne ramme erin
dringer fra barndom og ungdom, men lader undertiden også senere i 
dagbogen erindringsglimt komme til orde. Såvel erindringer som dag
bogsnotitser rummer en enestående rigdom af kultur- og personalhistori- 
ske oplysninger. En nevø se nr. 158. - DBL.
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1659

121 Albrecht Borgaard (1659-1751), hærofficer
Selvbiografisk redegørelse på engelsk i: O.N. Olsen: Generallieutenant Albert 
Borgaards Levnet og Bedrifter, Kbhvn 1839, s. 162-74. - Også i: Militairt Reper
torium V, 1839, s. 162-74.

1675-1722. - Søn af ukendte forældre og født i Holbæk ved Randers fjord. 
Han redegør år for år for sin militære løbebane, fra han 1675 kæmpede 
som menig under den skånske krig til sit virke som reorganisator af det 
engelske artillerivæsen. Han deltog i slaget mod tyrkerne ved Wien 1685 
og derpå i erobringen og plyndringen af Buda(pest) 1686, og efter ny 
tjeneste i Danmark 1686-87 færdedes han i preussisk tjeneste på europæi
ske slagmarker, til han 1692 kom ind ved det engelske artilleri. 1705-10 
kæmpede han i Spanien og var fra 1712 chief fireworker of England. - 
DBL.

1664

122 Just Juel (1664-1715), søofficer, diplomat
Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og Levnets-Beskrivelse. [Udg. af N. 
Jonge]. Kbhvn 1755. (12), 296 s. - Tysk oversættelse Kbhvn og Leipzig 1756.

Til 1714. - Adelsmand født i Viborg. Efter undervisning hjemme ophold 
i Kiel 1681-82. Uden udsigt til stilling i Danmark realiserede han sin 
mødrenearv og rejste 1683 til Nederlandene for at fa en militær uddan
nelse. Ved at blive involveret i ulovlig hvervevirksomhed oplevede han 
forskellige fataliteter, før det lykkedes ham at blive adelsburs på hol
landske orlogsskibe, der 1685-88 førte ham Middelhavet rundt. 1689 blev 
han officer i den danske flåde og skildrer nogle farefulde søtogter 1697-99. 
Han videreuddannede sig derpå i England og Frankrig og deltog 1700-15 
i kampe mod svenskerne, afbrudt 1709-12 af en diplomatisk sendelse til 
zar Peter i Rusland, hvor han som sekretær havde nr. 143. Juels beret
ning om sit begivenhedsrige mandfolkeliv, ‘Mit Liv og Levnets Beskrivel
se, uddragen af de holdte daglige Fortegnelser over mine Reiser og For
retninger’, er let bearbejdet af udgiveren, der har ændret jeg-formen til 
fortælling i 3. person og iøvrigt ført den ajour fra 1714 til hans død som 
viceadmiral i søslaget ved Rügen 1715. Om forholdet mellem manu
skripttekst og udgave se Ingeborg Buhl i: Fra Københavns Amt 1956, tr. 
1957, s. 7-9 og 22. - DBL.
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123 Hans Olufsen Nysted (1664-1740), præst i Løsning mellem Vejle 
og Horsens

Selvbiografi refereret og citeret i: Program for Horsens lærde Skole 1848, s. 52-55.

Til 1738. - Skippersøn fra Norge, som 1682 kom til Kbhvn for at studere. 
1684 tog han teologisk eksamen, var derpå huslærer på Århus-egnen, 
1691 rektor i Horsens og fra 1693 sognepræst i Løsning og Korning med 
et (unævnt) filologisk forfatterskab. Han slutter med en trosbekendelse 
og sin egen gravskrift. - DBL.

124 Hans Steenbuch (1664-1740), teolog, professor
Selvbiografi på tysk (redigeret) i: Dänische Bibliothec II, Kbhvn 1738, s. 410- 
14(20).

Til 1738. - Professorsøn født i Kbhvn. Han kom i latinskole 1676, blev 
student 1683 og foretog 1698-93 studierejser i det meste af Europa med et 
længere ophold i Giessen. Fra 1693 professor i Kbhvn med et stort forfat
terskab, som opregnes s. 415-20. Under Kbhvns brand 1728 mistede han 
bl.a. en samling efterretninger, ‘som han selv havde samlet om sit liv’. - 
DBL.

125 Henrik Fuiren (1664-1745), barberkirurg, postmester i Norge 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift V, 1884, s. 25-41, 129-50.

Til o. 1740. - Søn af vinhandler i Kbhvn. Efter forældrenes død 1676-79 
elendig skoletid i Slagelse og 1681-84 i barberkirurglære i Malmö. Derpå 
forskellige ansættelser: 1687-88 som kammertjener i Norge, 1689-91 som 
barbersvend i Hamburg og 1693-94 på et dansk skib. Fra 1695 bosat og 
gift i Larvik, hvor han var barber, parykmager og handelsmand, senere 
toldkontrollør og postmester. Noget ubehjælpsomme, men socialhistorisk 
interessante erindringer.

1666

126 Oluf Høffding (1666-1755), præst i Havdrup ved Køge 
Selvbiografi (redigeret) i: Danske Jubel-Lærere, udg. af Gerhard Treschow, 
Kbhvn 1753 (fot. optr. Lyngby 1980), s. 252-56.

Til 1752. - Fattig borgersøn fra Sorø med lyst til bogen. Student herfra 
1685, huslærer og efter teologisk eksamen 1689 lærer i Sorø. Fra 1694
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sognepræst i Havdrup og Skensved, senere provst. Han har med Guds 
hjælp reddet sig fra to mordforsøg, er kommet godt fra flere kørselsulyk
ker og kan endnu 86 år gammel glæde sig over et glimrende helbred. - 
EM.

1667
126A Frederik Seidelin (1667-1729), apoteker i Nykøbing F. 
Selvbiografi refereret og citeret i: Mogens Seidelin: Den Seidelinske Slægtsbog I, 
Kbhvn 1943, s. 121-27.

Til o. 1720. - Søn af Holmens provst i Kbhvn. Efter privatundervisning 
og skolegang blev han 1682 sat i apotekerlære, blev svend 1689 og foretog 
1689-95 en udenlandsrejse med længere tids ansættelser i Naumburg, 
Nürnberg og Dantzig. Fra 1699 apoteker i Nykøbing. Foruden 
udenlandsrejsen skildrer han nærmere sin i 1712 afdøde kone. Sønner se 
nr. 171 og 191A, en sønnesøn nr. 275.

1668
127 Laurids Luja (1668-1732), professor i Odense
Selvbiografi i: Et gammelt Haandskrift om den ... Balslevske Slægt, samt Lev
netsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup 
og Consistorialraad Rasmus Baslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes 
egenhændige Optegnelser, Odense 1882, s. 8-11.

Til o. 1710. - Assessorsøn fra Odense. Han kom i dansk skole 1672, senere 
i latinskole og gymnasium, hvorfra han 1686 dimitteredes til universite
tet. Efter flittige studier teologisk kandidat 1688 og derpå studieophold i 
Leipzig 1689-90. Fra 1692 professor ved gymnasiet i Odense. Skrevet 
under indtryk af pesten 1711 til oplysning for efterslægten. En svigersøn 
se nr. 152. - EM.

128 Christian Ring (1668-1753), konrektor i Roskilde
Selvbiografi (redigeret) i: Danske Jubel-Lærere, udg. af Gerhard Treschow, 
Kbhvn 1753 (fot. optr. Lyngby 1980), s. 275-78.

Til o. 1750. - Søn af herredsskriver og -foged og født i Tuse ved Holbæk. 
Efter skolegang hos en afdanket rektor i Holbæk blev han optaget i 
Roskilde latinskole. Student 1686 og i studieårene privatlærer, bl.a. i
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Holbæk og Nyborg. Han lærte navigation og sejlede 1697 til Island, men 
blev så 1698 rektor i Næstved og 1723-48 konrektor i Roskilde. I sin fritid 
har han forfattet adskillige (utrykte) småskrifter.

1669
129 Dorthea Sophie Urne (1669-1756), adelsdame
Erindringer om Leonora Christinas senere år i: S. Birket Smith: Leonora Christi
na (Ulfeldt) på Maribo Kloster, Kbhvn 1872, s. 77-86. - Tidligere trykt i: Danske 
Samlinger V, 1869-70, s. 209-22.

1686-98. - Hun opholdt sig fra 1686 som husfælle og husbestyrerinde for 
Leonora Christina på Maribo kloster, hvor denne havde fået anvist bolig 
efter sine fængselsår (jvf. nr. 78). På opfordring af den personalhistoriske 
samler Terkel Klevenfeldt besvarer den gamle frøken 1748 en række 
spørgsmål om Leonora Christinas liv og omgangskreds på klosteret.

130 Jacob Winsløw (1669-1760), anatom, professor i Paris 
L’Autobiographie deJ.B. Winslow. Publiée par Vilhelm Maar. Paris/Copenha- 
gue 1912. XLI, (2), 181, (4) s.

Til 1704. - Præstesøn fra Odense. Student 1687, men læste 1688-91 
teologi hjemme i Odense, til han 1691-96 kom på Borchs kollegium. Han 
valgte nu medicin og rejste 1697 til Nederlandene og Paris. Her konverte
rede han 1699 til katolicismen og blev siden internationalt berømt som 
anatom. Han fortæller om ungdomsårene i Danmark, men hovedanlig
gendet er konversionen og hvad deraf fulgte i forholdet til familie og 
fædreland. - DBL.

1671
131 Bertel Hauch (1671-1741), embedsmand i Ålborg og Kbhvn 
Selvbiografi i: Personalhistoriske Samlinger I, 1900-06, s. 17-20, 36.

Til 1720/29. - Søn af gårdejer i Sindbjerg nord for Vejle. Mellem opteg
nelser om slægt, hustru og børn (s. 8-17 og 29-43) fortæller han om sig 
selv: Skolegang i Vejle og Ribe, indtil han 1692 kom på et kontor i Kbhvn 
og derpå i tjeneste hos en fynsk krigs- og landkommissær. 1701 regi
mentskvartermester og fra 1711 krigskommissær ved hæren i Pommern 
og Holsten. 1717 amtsforvalter i Ålborg hvor han efter alle sit livs be-
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sværligheder 1720 ‘æder mit brød med rolighed hos min kære kone og 
mange smukke børn i glæde og fornøjelse’. 1729 blev han deputeret i 
landetaten og måtte mod sin vilje flytte fra Ålborg til Kbhvn. - DBL.

132 Frederik Rostgaard (1671-1745), embedsmand, bogsamler
(1) Selvbiografi på dansk til 1697, refereret og citeret spredt i: Chr. Bruun: 
Frederik Rostgaard og hans Samtid I, Kbhvn 1870, s. 9-49; jvf. s. [IV] og 449.
(2) Redegørelse for hans videnskabelige og litterære liv på tysk i: Dänische Biblio
thec VI, Kbhvn 1745, s. 509-84; VIII, Kbhvn 1746, s. 675-700. - Uddrag på 
dansk i: Samling af danske lærde Fruentimer, ved Friderich Christian Schönau, 
II, Kbhvn 1753, s. 1284-1320.

Til 1697/o. 1740. - Søn af velhavende embedsmand og godsejer, se nr. 
81, og født på Krogerup ved Humlebæk. Han var tidligt boginteresseret, 
og efter studier ved universitetet i Kbhvn 1687-90 besøgte han 1690-99 en 
række universitetet og biblioteker i Vest- og Sydeuropa, med længere 
ophold i bl.a. Oxford og Paris. 1700-25 var han gehejmearkivar m.m. og 
helligede sig derpå sine godser og interesser. I (2) redegøres der under 
forskellige rubrikker for hans studier og litterære beskæftigelser. Stu
dierne i udlandet berøres ofte, og der henvises jævnligt til hans store bog- 
og håndskriftsamling. Fætter til nr. 113. - DBL.

1673

133 Christian Nold (1673-1732), landmand
Selvbiografi på vers (uddrag) i: Personalhistorisk Tidsskrift 2. rk. I, 1886, s. 31- 
53, 81-105.

Til o. 1720. - Søn af hofjuvelér i Kbhvn. Han skildrer sin barndoms 
kvaler med huslærerens prygl og den latinske grammatik og gengiver 
scener fra hjemmet, hvor moderen tidligt sad enke, til hun 1682 blev gift 
med en teologisk professor. 1684 kom han i latinskolen i Nykøbing F., 
blev student herfra 1689, studerede nogle år i Kbhvn og foretog derpå en 
udenlandsrejse. Fra stedfaderen arvede han Vibygård ved Roskilde, og 
han valgte at slå sig på landlivet, men måtte efter adskillige genvordighe
der afhænde gården 1704, flyttede til Køge og forsøgte sig så atter som 
landmand. Ny modgang forklarer han ved landboernes upålidelige og 
beregnende natur. Ruineret flyttede han til Kbhvn for at genopfriske sine 
studier og ansøger til slut om befordring som rektor. Selvbiografien er 
skrevet 1723 og henvendt til kongen. - EM.
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134 Johann Melchior Krafft (1673-1751), præst i Husum 
Selvbiografi på tysk i: Johann Melchior Krafft: Ein Zweyfaches Jubel-Gedächt
nis, Hamburg 1723, s. 209-27; tilføjelse s. 271-75. - Nyt titeloplag: Hollsteinische 
Z wey-Hundert-Jährige Jubel-Fey er, Hamburg 1730, s. 209-27; tilføjelse s. 271- 
75.

Til 1721. - Søn af dommer i Wetzlar. Først om slægten, derpå om skole
gang og fra 1691 studieår i Wittenberg, hvor han 1693 blev magister. 
Han var fra 1694 huslærer i Holsten, Hamburg og Lübeck, studerede 
indimellem i Kiel, og var fra 1698 landsbypræst i bl.a. Süderstapel, til 
han 1709 blev ærkediakon, fra 1712 sognepræst i Husum. Selvbiografien 
indgår i en skildring af byens præsterække og meddeler til sidst iagttagel
ser af religiøse forhold. En sønnesøn se nr. 377. - DBL.

1674
135 Poul Poulson (1674-1736), præst i Saksild ved Odder 
Selvbiografi på latin i: Poul Poulson: Catalogus sive Recensio Pastorum Nomar- 
chiarum Diæceseos Aarhusiensis, Kbhvn 1727, s. 93-100.

Til 1719. - Søn af kancelliassessor og født på Søbygård mellem Århus og 
Viborg. Han havde privatlærere, kom 1691 i Fredericia latinskole, blev 
1692 student, tog 1694 teologisk eksamen og var 1696-98 alumne på 
Borchs kollegium. Han beretter udførligt om en udenlandsrejse til Neder
landene og England 1698-1700, hvorunder han gjorde bekendtskab med 
mange lærde mænd. 1705 besøgte han Kiel, men var iøvrigt fra 1701 
sognepræst i Saksild og Nølev og forfattede forskellige skrifter. - DBL.

1679
136 Johan Kyndesen Schmidt (1679-1752), rektor i Grenå 
Selvbiografi i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift IV, 1911, s. 
57-63.

Til 1707. - Søn af borger og organist i Mariager, hvor han gik i dansk og 
latinsk skole. 1694 blev han fattig latinskoleelev i Århus og fortæller nøje, 
hvordan han skaffede til det daglige brød. 1697 blev han student og 
virkede til 1707 som huslærer rundt om på præste- og forpagtergårde i 
Randers amt og ved Nibe. Teologisk eksamen tog han 1702 og blev 1707 
rektor i Grenå, fra 1733 i Arhus. Efter selvbiografien optegnelser om 
ægteskab, fødsler og dødsfald frem til 1730 (s. 63-68).



95

1680
137 Rasmus Winther (1680-1767), præst i Ørbæk ved Nyborg 
Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winthers Beretning om sin Slægt og sit Liv. 
Udg. og forsynet med Oplysninger om hans Efterslægt af Axel Kofod. Kbhvn. 
1934. 176 s. Reg.

Til 1755. - Præstesøn fra Føns på Fyn og oldebarn af nr. 34. Han blev 
student 1695, tog teologisk attestats 1697, var derpå huslærer i V. Sker- 
ninge og Kbhvn og 1705-10 rektor i Fåborg, hvorfra han gjorde et par 
ferierejser til Jylland. Siden 1710 tilbragte han resten af sit liv som sog
nepræst i Ørbæk, eneste større afbrydelse var en rejse til Vestervig i Thy 
1745. Han fortæller samvittighedsfuldt om sit liv og sin vidtforgrenede 
familie og fremmaner i den ukunstlede, noget tunge, men fængslende 
selvbiografi et tidsbillede set af et ængsteligt og religiøst alvorsgemyt. 
Forud for selvbiografien meddeler han nogle slægtserindringer (s. 25-56). 
- EM (suppl. bd.).

1681
138 Gottfried Becker (1681-1750), apoteker i Kbhvn
Selvbiografi refereret i: J.G. Burman Becker: Erindringer om Gottfried Becker, 
Kgl. Hof- Reise- og Felt-Apotheker; tildeels efter hans egenhændige Optegnelser. 
Kbhvn 1868. 20 s.

Til ? - Apotekersøn fra Kbhvn, der efter uddannelse hos faderen uddan
nede sig videre i Tyskland 1702-05. Han overtog 1708 faderens apotek og 
deltog fra 1709 som feltapoteker i Store nordiske krig. Fra 1712 hofapote
ker. Der skelnes ikke i bogen mellem hans egne meddelelser og oplysnin
ger hentet andetstedsfra. - DBL.

139 Joh. Barth. Bluhme (1681-1753), præst i Kbhvn
Selvbiografi oversat og bearbejdet fra tysk i: Detlev Gotthard Zwergius: Det 
Siellandske Cleresie, Kbhvn 1754, s. 800-09; supplement fra den tyske original
tekst (udeladt i bogudgaven) i: Kirkehistoriske Samlinger 3. rk. II, 1877-80, s. 
571-76.

Til 1748. - Præstesøn fra Tønder. Han blev undervist hjemme, studerede 
fra 1700 i Rostock og 1702-03 i Kbhvn, hvor han blev teologisk kandidat. 
Under et universitetsophold i Kiel blev han alvorligt syg og lærte mere af
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Vorherre end han havde lært på universitetet. Efter præsteembeder i 
Borne og Rendsburg blev han 1728 tysk hofprædikant i Kbhvn og var fra 
1733 indflydelsesrig konfessionarius for Christian VI. Han omtaler sin 
pietistiske reformvirksomhed, beklager sine misundere og takker Gud for 
såvel nåde som lidelser. - DBL.

140 Johannes Harboe (1681-1757), præst i Broager ved Sønderborg 
Selvbiografi (redigeret) i: Danske Jubel-Lærere, udg. af Gerhard Treschow, 
Kbhvn 1753 (fot. optr. Lyngby 1980), s. 245-49.

Til 1752. - Præstesøn fra Halk ved Haderslev. Han kom i latinskolen, 
studerede fra 1700 i Wittenberg, Leipzig og Halle, blev 1703 lærer på 
Augustenborg, 1704 sognepræst i Broager og 1726 provst med tilknyt
ning til det glyksborgske hof. Han har været lykkelig i ægteskab, men 
hjemsøgt af ilds våde og sygdomme.

1683
141 Christian à Møinichen (1683-1749), kancelliembedsmand 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift II, 1881, s. 163-68.

Til 1725. - Søn af læge og justitsråd, sønnesøn af nr. 42 og født i Kbhvn. I 
tilslutning til en række familieoptegnelser beretter han om sit levned. 
Han blev student 1698, teologisk kandidat 1701, opholdt sig 1704-08 i 
Nederlandene, hvor han giftede sig, og var fra 1709 amtsforvalter i Skive. 
Her sad han stille hen ‘i min filosofiske rolighed’, til han 1715 blev 
landsdommer i Viborg. Ved kgl. gunst blev han 1720 kommitteret i 
Rentekammeret i Kbhvn og 1725 oversekretær i Danske kancelli. - DBL.

1684
142 Ludvig Holberg (1684-1754), forfatter, professor
Ludvig Holbergs tre Levnedsbreve. Ved A. Kragelund. I-III. Kbhvn 1965. - I. 
Første Brev 1728-1737 [latinsk tekst med nudansk oversættelse]. XXXVII, 365 
s. - II. Andet og Tredje Brev 1737-1743 [latinsk tekst med nudansk oversættelse]. 
(3. s.), s. 368-683. - III. Oplysninger og Registre. 225 s. - Senere trykt rettelses
blad på 3 s.
Andre oversættelser til dansk:
Ludvig Holbergs Memoirer. Kommenteret Udgave [efter en dansk oversættelse 
trykt 1745 og forøget med den selvbiografiske epistel nr. 447 trykt 1754] med
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samtidige Illustrationer. Ved F.J. Billeskov Jansen. Kbhvn 1943. VIII, 312 s. - 
2. gennemsete udgave [uden illustrationer] Kbhvn 1963. 348, (3) s.
Holbergs Levned fortalt af ham selv i tre latinske Breve til en fornem Herre. 
Oversatte af Fr. Winkel Horn. [Med tillæg af epistel nr. 447]. Kbhvn/Chria 
[1897]. 317 s.
Tre Breve om mig selv, oversatte fra Latin af Christopher Maaløe, i: Ludvig 
Holberg: Værker i tolv Bind, udg. med Indledninger og Kommentarer af F.J. 
Billeskov Jansen, XII, Kbhvn 1971, s. 7-306; epistel nr. 447 s. 307-38.
Uddrag, (a) i: Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gyldendals 
Bibliotek. Dansk litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 29-48; ordfor
klaringer s. 278 - (b) i: Ungdom og Dårskab (= Digtere fortæller om deres 
barndom, udg. ved Jørgen Andersen af Dansklærerforeningen, 4), Kbhvn 1964, s. 
24-37; noter s. 175-77.

Til 1728/1737/1743/1754. - Officerssøn. Barndom i Bergen, student 
1702, store udenlandsrejser i Vest- og Sydeuropa mellem 1704 og 1726, 
iøvrigt studier i Kbhvn og fra 1711 forfattervirksomhed. Professor fra 
1717. Selvbiografierne, som Holberg udgav 1728-54, udgør et rigt facette
ret værk, hvori selvskildring, reportage og betragtninger blandes suve
rænt. Med hensyn til de mange udgaver og oversættelser henvises til EM 
(bd. X, s. 97-128, 248-51). - DBL.

1685
143 Rasmus Æreboe (1685-1744), notarius publicus i Kbhvn
Notarius publicus Rasmus Æreboes Autobiografi (1685-1744). Udg. af G. L. Gro
ve. Kbhvn 1889. (3), VII, 260 s. Reg. - Tidligere (mindre nøjagtig) udgave 
Kbhvn 1862. - Uddrag (med moderniseret retskrivning) i: På rejse i Europa. 
Danske rejseskildringer udvalgt af Mogens Knudsen, [Kbhvn 1958], s. 310-18.

Til 1739. — Søn af skipper og skibsbygger i Svendborg, hvor han havde 
sin barndom. Efter faderens død 1696 flyttede han til Næstved og levede 
som fattig latinskoledreng med tilfældig understøttelse. Student 1704, 
kom på Regensen og tog teologisk eksamen 1709. Han giver en detaljeret 
skildring af en fattig, men uforsagt studentertilværelse og fortæller derpå 
udførligt om tre Ruslandsrejser, han kom ud på 1709-13, den første som 
sekretær hos gesandten Just Juel (se nr. 122). Han rejste bl.a. gennem 
Polen, gjorde ophold i Moskva og St. Petersburg, nåede helt frem til 
Kiev, og opsøgte på den sidste rejse Peter den Store i Finland. 1715 blev 
han notarius publicus i Kbhvn og har nu kun lidt at berette, mest om
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ægteskaber, børn og formueforhold. Erindringerne er velskrevne og 
spændende; han når undervejs op på at fortælle om 25 situationer, der 
bragte ham i livsfare. Skrevet til erindring om Guds velgerninger og 
underretning for hans børn ‘for at vise samlingen af hændelser, hvilke 
mig som et menneske er alle vederfaret’. - DBL.

144 Christen Sørensen Testrup (1685-1761), godsejer i Testrup ved 
Viborg

Erindringer i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi II, 1868-69, s. 70-78. - 
Uddrag i: Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 4: 1700-1785, ved Jens 
Skovholm m.fl., Kbhvn 1984, s. 116-19; noter s. 402

Til o. 1740. - Søn af fæstebonde i Testrup. Han blev skriverdreng, gård
fæster og til sidst godsejer og herredsfoged. Han forfattede ‘Rinds herreds 
krønike’, og efter heri (s. 1-70) at have meddelt en række kronologisk 
ordnede optegnelser til 1742 giver han i en ‘beslutning’ et samlet tilba
geblik på sin tid. Det omfatter sociale og kulturelle forhold i Rinds her
red, som han husker dem eller har faet dem fortalt tilbage til sidste 
halvdel af 1600-tallet, med fremhævelse af hvad der var forskelligt fra 
dengang og nu. Forandringerne ses som et udslag af menneskenes trang 
til nyt. - DBL.

1686
145 Morten Caspar Wolfburg (1686-1729), præst på Avernakø 
Selvbiografi refereret og citeret i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. IV, 1882-84, s. 
52-55.

Til o. 1712. - Præstesøn fra Fjellerup på Fyn. Han var svagelig som barn, 
fik for lidt mad og søvn, men var lærenem og bragte det under faderens 
tugt så vidt, at han 9 år gammel talte latin og græsk som sit modersmål. 
Student 1695 og teologisk kandidat 1699. 1702-04 rejste han søværts til 
Frankrig og studerede derpå atter i Kbhvn samtidig med at han dyrkede 
sportslige færdigheder som skytte, rytter og fægter. 1712 blev han sogne
præst på Avernakø. Kuriøse erindringer, hvori forfatteren må spørge, om 
mælken fra en letfærdig amme kan have præget ham senerehen! - DBL.

146 Henrik Bielke Kaas (1686-1773), hærofficer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift IV, 1883, s. 177-215.
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Til 1765. - Søn af stiftsamtmand i Norge. Efter barndom her blev han 
1698 page i Kbhvn og gjorde fra 1702 tjeneste i hæren. Han beretter om 
sin deltagelse i kampe mod franskmændene i Nederlandene under den 
spanske arvefølgekrig 1704-09, mod svenskerne ved Hälsingborg 1710 og 
i Nordtyskland 1710-16. 1734-36 var han i kejserlig tjeneste i Rhinegne- 
ne. Derudover omtales regimentsophold forskellige steder i riget. Fra 
1759 general af kavalleriet. - DBL.

1688
147 John Norcross (1688-1758), fribytter, statsfange
Sørøveren eller den berygtede fribytter og kaperkaptajn John Norcross levned og 
oplevelser dels beskrevet af ham selv i hans fængsel i Kastellet i København dels 
oplyst gennem de over ham holdte forhør og andre originale brevskaber. [Udg. og 
kommenteret af Casper Peter Rothe]. På nudansk ved Birthe Heien. Århus 1978. 
179 s.
Tidligere trykt Kbhvn 1756. - Tysk oversættelse Leipzig 1757. - Svensk oversæt
telse Stockholm 1762.

Til 1754. - Søn af engelsk hærofficer og født ved Liverpool. Han kom 
tidligt til søs og blev efter et eventyrligt liv svensk kaperkaptajn. 1718 
strandede han på den jyske vestkyst ved Vestervig og nåede uantastet til 
Kbhvn, men på vej over Sundet blev han fanget og undslap først senere 
til Sverige. Efter nye oplevelser blev han involveret i anslag og intriger, 
der førte til at han 1726 blev pågrebet og til sin død holdt indespærret 
som dansk statsfange på Kastellet. På grund af flugtforsøg var han i en 
årrække lukket inde i et specielt konstrueret bur. Den historiske forfatter 
Casper Peter Rothe besøgte ham i fængslet, fik ham 1754 til at nedskrive 
sin livshistorie og lod den udgive oversat fra engelsk. - DBL.

148 Gustav Grüner (1688-1763), hærofficer, diplomat
Selvbiografi i: Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie IV, Chrisa 1836, 
s. 305-23.

Til 1743/1761. - Søn af dansk legationssekretær i Stockholm. 1705 blev 
han underofficer i et svensk regiment ‘for at lære infanteriets metier’ og 
gjorde 1706-14 tjeneste i det danske hjælpekorps i Nederlandene, hvor 
han avancerede til kaptajn. 1716-19 kæmpede han i Norge mod Sverige 
og blev derpå major i grenaderkorpset, senere oberst ved det fynske
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landregiment. 1740-43 virkede han som dansk minister i Stockholm for at 
fa den danske kronprins valgt til svensk konge. Fyldigst omtales kampene 
i Nederlandene og hvervet i Sverige. Til sidst korte optegnelser om fami
lieforhold og forfremmelser, 1759 til kommanderende general i Norge. - 
DBL.

1689
149 Peder Hersleb (1689-1757), hofprædikant, biskop
(1) Selvbiografier sammenredigeret i: Detlev Gotthard Zwergius: Det Siellandske 
Cleresie, Kbhvn 1754, s. 381-90(96).
(2) Optegnelse om Frederik IV.s sidste dage i: Aarsberetninger fra Det kongelige 
Geheimearchiv, udg. af C. F. Wegener, Kbhvn 1876-82, Tillæg s. 42-45.

Til 1751. - Præstesøn fra Norge. Skolegang i Trondheim og fra 1703 
studier i Kbhvn. Efter teologisk eksamen 1707 underviste han sine yngre 
søskende hjemme i Norge og var fra 1714 feltpræst i Holsten og Pom
mern. Han fik lejlighed til at prædike for kongen og blev 1718 slotspræst 
ved Frederiksborg og sognepræst i Hillerød, hvor han tog initiativ til 
oprettelse af rytterskoler. Fra 1725 hofprædikant i Kbhvn og 1730 til 
stede ved Frederik IV.s dødsleje i Odense. Derpå biskop i Norge ‘med 
meget stort arbejde’ og fra 1737 til sin død biskop på Sjælland. (1) bygger 
på hans bispevita og en selvbiografi, han 1751 har meddelt Zwergius, jvf. 
herom: Fra Frederiksborg Amt 1921, tr. 1922, s. 32-34. Svoger til nr. 161. 
-DBL.

150 Carl Adolph Rothe (1689-1766), regimentskvartermester 
Selvbiografi på tysk refereret og citeret i: Holger Rothe: Kancelliraad, Regi
mentskvartermester Carl Adolph Rothe 1689-1766. Trykt som Manuskript i 20 
Exemplarer Kbhvn 1940. 72 s.

Til 1756. - Søn af overamtmand i Eisleben. Han studerede 1707 jura i 
Halle, blev auditør ved et saksisk regiment, gik 1711 i dansk militærtjene
ste og var 1715-51 regimentskvartermester ved 2. (senere 1.) jyske rytter
regiment. 1715-16 deltog han i felttoget mod svenskerne i Pommern, 
1717-20 var han med regimentet i Norge og 1734-36 i Rhinegnene. Indi
mellem havde han kvarter i Randers og fra 1736 i Slagelse. Han fortæller 
om sit ægteskab med en godsejerdatter fra Vestervig kloster, som han traf 
på Snapstinget i Viborg, og om sine ærgrelser med den velhavende, men
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påholdende svigerfar. Derpå om endnu to ægteskaber og sine børn, indtil 
han 1756 flyttede ind hos en gift datter i Slagelse. Hans ‘Journal de toute 
ma vie’ synes at være en blanding af dagbogsindførsler og senere ned
skrevne erindringer. En sønnesøn se nr. 427.

1690
151 Andreas Hojer (1690-1739), læge, historiker, professor i jura 
Selvbiografi på tysk i: Historiske Samlinger og Studier, udg. af Holger Rørdam, I, 
Kbhvn 1891, s. 397-405. - Tidligere trykt bl.a. i: Sammlung der wichtigsten 
Abhandlungen ..., welche in den Schleswig-Holsteinischen Anzeigen erschienen 
sind, III, Tønder 1824, s. 155-63.

Til 1726. - Præstesøn fra Karlum ved Tønder. Modtog undervisning 
hjemme, studerede 1706-09 medicin, jura og historie i Halle, fortsatte 
1713-17 i Kbhvn og blev her hovmester for nogle adelssønner, som han 
1717-18 fulgte til Helmstedt. Derfra vendte han tilbage til Kbhvn, blev 
1722 kgl. historiograf og senere professor m.m. Selvbiografien indgår i et 
brev, hvori han besvarer nogle forespørgsler, og slutter med en redegø
relse for hans forfatterskab. - DBL.

152 Jens Balslev (1690-1761), præst i Tommerup ved Odense 
Selvbiografi i: Et gammelt Haandskrift om den ... Balslevske Slægt, samt Lev
netsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup 
og Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes 
egenhændige Optegnelser, Odense 1882, s. 13-17.

Til o. 1750. - Søn af amtsforvalter i Odense og svigersøn af nr. 127. 
Student fra Odense 1708, studerede teologi og var fra 1715 sognepræst i 
Tommerup og Brylle. Han omtaler sine tre ægteskaber og beretter om 
farlige barndomsoplevelser, hvorunder Gud stod ham bi. Desuden har 
Gud to gange bevaret præstegården fra ildsvåde. En sønnesøn se nr. 384.

1691
153 Hans Elias von der Weyde (1691-1759), hærofficer, godsejer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 3.rk. I, 1892, s. 79-131, 201-69.

Til 1747. - Officerssøn født i Kbhvn. Han giver oplysninger om familie- 
og regimentforhold og skildrer derpå sit soldaterliv under Store nordiske
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krig: Menig infanterist 1706 og som officer 1709 i felten i Skåne, 1711-12 i 
Pommern og Mecklenburg, derpå i Hertugdømmerne og 1716-20 i Nor
ge. I de følgende år ophold i forskellige garnisioner og ægteskab. 1741-42 
var han som major med et hjælpekorps i Hannover, gik 1744 på pension 
og bosatte sig som godsejer på Lyngholm i Thy. Jævne krigs- og militære
rindringer skrevet for hans børn, navnlig af interesse for tiden o. 1710-20. 
-DBL.

154 Peder Edvardsen Friis (1691-1765), præst i Skelskør, forfatter 
Selvbiografi refereret og citeret i: Aarbog for historisk Samfund for Sorø Amt XX, 
1932, s. 3-5, 29-30, 40-41.

Til 1765. - Søn af senere borgmester og født på Løjtved nordvest for 
Svendborg. 1704 fulgte han sin huslærer til Frederiksborg skole, blev 
student herfra 1710, tog teologisk eksamen 1713 og blev efter nogle år 
som skibspræst 1720 sognepræst i Skelskør (hvis historie kan senere be
skrev). Han omtaler sit ægteskab og til sidst sit forhold til menigheden 
gennem 45 år. - DBL.

155 Jacob Muus (1691-1783), præst i Stenløse ved Slangerup 
Selvbiografi (ordret gengivet) i: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske 
Jubel-lærere, udg. af Christopher Giessing, 11,1, Kbhvn 1781, (fot. optr. Kbhvn 
1979) s. 287-306.

Til 1766. - Præstesøn fra Kerteminde. Student herfra 1708, oplevede 
1711 pesten i Kbhvn, boede 1713-16 på Borchs kollegium og blev derpå 
sognepræst i Stenløse og Veksø. Han giver en personlig og snurrig skil
dring af‘hvorledes jeg er kommen, hvorledes steget op, og så ned igen på 
leve-trappen’. Der fortælles fyldigt om barn- og ungdom, og til slut rede
gøres for 13 hændelser, hvori Gud har været hans forsyn. — EM.

1692
156 Niels Terpager Seerup (1692-1784), præst i Home ved Fåborg 
Selvbiografi refereret og citeret i: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske 
Jubel-Lærere, udg. af Christopher Giessing, 11,1, Kbhvn 1781 (fot. Kbhvn 1979), 
s. 331-38.

Til 1772. - Præstesøn fra Ribe. Efter skolegang i Ribe og Sommersted 
studerede han fra 1711 i Kbhvn, hvor han boede hos professor Søren
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Lintrup. Han fik teologisk eksamen 1713, opholdt sig derpå hjemme og 
företog 1719 en rejse til Leiden. Fra 1721 sognepræst i Horne, afslog 1763 
at blive provst på grund af sin alder, men forrettede endnu 1772 præste- 
tjeneste ‘ved den kraft, som gives mig her oven fra’.

1693

157 Rasmus Jensen Stage (1693-1757), præst i Snostrup ved Frede
rikssund

Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. II, 1937, s. 378-87.

Til 1735. - Bondesøn fra Ærø. Han kom 1706 i regne- og skriveskole i 
Ærøskøbing og var selv lærer på Thurø og Langeland. 1713 tjener og fra 
1715 latinskoleelev i Roskilde, hvorfra han dimitteredes 1719. Teologisk 
kandidat og 1723-27 lærer ved rytterskolen i Hillerød. Derpå sognepræst 
i Snostrup. Usædvanligt levnedsløb fra bondemiljø til præstegerning, 
indført af ham selv i Snostrup kirkebog. - EM.

158 Jacob Bircherod (1693-1737), landsdommer i Odense
(1) Erindringsfragmenter i: Personalhistorisk Tidsskrift 11.rk. II, 1941, s. 183-98.
(2) Bemærkninger om Paris 1716-19 (uddrag) i: Danskes Reiseiagttagelser, [udg. 
af Jacob Neumann], II, Kbhvn 1799, s. 51-62.

1714-1736. - Rektorsøn fra Odense og nevø af nr. 120. 1714-19 rejste han 
for små midler rundt i Tyskland og Frankrig og fandt 1716-19 ophold 
som sekretær for den danske gesandt i Paris Chr. Wernicke. 1720 lykke
des det ham at blive sekretær for Poul Løvenørn på en rejse til Stockholm 
(beskrevet andetsteds i en rejsejournal). Fra 1725 landsdommer på Fyn. 
De velskrevne erindringsstykker fordeler sig i (1) på afsnit om ‘min 
udenlands modgang’ (s. 186-96) og ‘spådomme til mig, som er blevet 
opfyldt’ (s. 196-98), med eksempler på held og uheld frem til 1736. - 
DBL.

159 Philip Christopher Holstein (1693-1760), hærofficer, herrnhu
ter

Selvbiografi på tysk i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. III, 1905-07, s. 34-41.

Til 1744. - Adelsmand født i Mecklenburg. Efter en tid som page ved 
hoffet i Glücksburg gik han 1711 i dansk militærtjeneste. 1733 tog han 
afsked som kaptajn og bosatte sig i Jylland, men solgte så hvad han
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havde og blev 1744 optaget i brødremenigheden i Herrnhut. Han beret
ter udførligt om et skibbrud 1716, der bragte ham i svensk fangelejr, og 
fortæller om sine religiøse anfægtelser. En anonym har (s. 41-45) fortsat 
levnedsskildringen til 1760.

1694
160 Hans Adolf Brorson (1694-1764), biskop i Ribe, salmedigter 
Selvbiografi (bispevita) i: Hans Adolph Brorson: Samlede Skrifter, udg. af L.J. 
Koch, III, Kbhvn 1956, s. 241-47. - Tidligere trykt i: L.J. Koch: Brorson- 
Studier, Kbhvn 1936, s. 117-21.

Til 1741. - Præstesøn fra Randerup ved Husum med barndom præget af 
moderen. Fra 1712 studier i Kbhvn som han midlertidigt opgav 1717 for 
at blive huslærer i Løgumkloster. Her begyndte han at erkende kristen
dommens sande væsen, tog så teologisk eksamen og virkede fra 1721 som 
præst i Randerup og fra 1729 i Tønder. 1727 blev han provst, fra 1741 
biskop i Ribe. Han lader forstå, at han har kendt fattigdom, svaghed og 
lidelser. En nevø se nr. 238. - DBL.

1695
161 Peter Abildgaard (1695-1778), præst i Norge
Selvbiografi i: Norsk slektshistorisk tidsskrift IV, Oslo 1934, s. 109-17. - Tidligere 
benyttet i: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, udg. af 
Christopher Giessing, 11,2, Kbhvn 1783 (fot. optr. Kbhvn 1979), s. 261-67.

Til 1777. - Søn af hærofficer, født i Trondheim, men kom 1709 i skole i 
Chria. Han studerede i Kbhvn fra 1713, var dog en tid huslærer i Norge, 
blev amanuensis for professor Lintrup og teologisk kandidat 1718. Han 
oplevede derpå en farefuld sørejse tilbage til Norge, hvor han fra 1727 var 
sognepræst i Røros. Han omtaler studier og forfatterskab og gør rede for 
svagheder og sygdomme. Svoger til nr. 149. - EM.

1698
162 Johan Adolf Jacobæus (1698-1772), præst i Ledøje ved Kbhvn 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. II, 1877-80, s. 631-40.

Til o. 1733. - Professorsøn fra Kbhvn, se nr. 112. På grund af forældrenes
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tidlige død blev han sat i kost hos forskellige slægtninge, kom 1710 i Sorø 
skole, blev student 1716 og tog 1720 teologisk attestats. Han skildrer 
derpå udførligt sine rejser udenlands med medicinske studier i Amster
dam, London og Paris 1721-30. Længst opholdt han sig i London, hvor 
han fik adgang til det store hospital og blev medlem af Royal Society, 
ledet af Isaac Newton. 1730 glippede udsigten til et professorat i Kbhvn, 
og han måtte da søge kaldet som sognepræst i Ledøje og Smørum og 1731 
flytte ind i en forfalden præstegård. Skrevet 1753 til brug for præste- og 
personalhistorikeren D. G. Zwergius. - EM.

163 Frederik Christopher Lütken (1698-1784), søofficer, forfatter 
Friderich Christopher Lütken: Søofficers-Liv paa Christian den Sjettes Tid. Ved 
Hans Degen. Kbhvn 1945. 186 s. Reg. (= Svundne Tider. Erindringer og Breve, 
udg. af Carl Dumreicher, H.G. Olrik og H. Topsøe-Jensen, IV). - Uddrag 
tidligere trykt i: Nyt Archiv for Søvæsenet I, 1842, s. 71-84, 130-58.

Til 1747. - Søn af garderkvartermester i Kbhvn. 1709 søkadet, deltog i 
Store nordiske krig og forfremmedes efterhånden, 1733 til kaptajn. Da 
han 1735 blev medlem af en kommission, der skulle vurdere nogle nybyg
gede orlogsskibe, kom han i opposition til flertallet, forfægtede ihærdigt 
sin mening og blev 1736 afskediget. Nogle år efter blev han kontrollør ved 
translationen på Øresunds toldkammer i Helsingør og virkede senere 
som religiøs og økonomisk forfatter. Han beretter indgående om sine 
fortrædeligheder som oppositionsmand og arbejdsløs, giver indblik i den 
danske marineadministration og skildrer med bred pensel sin i 1745 
afdøde kone. - DBL.

164 Erik Pontoppidan (1698-1764), forfatter, biskop
(1) Selvbiografi på tysk (redigeret) til 1745 i: Dänische Bibliothec VI, Kbhvn 
1745, s. 702-31.
(2) Selvbiografi på dansk til 1748 i: Prokantsler Erik Pontoppidans Levnetsbe
skrivelse og hans Dagbog fra en Reise i Norge i Aaret 1749, forfattede af ham selv. 
Med en Indledning af C. Paludan-Müller udg. af Niels Erik Hofman (Bang), 
Odense 1874, s. 11-124. - Tidligere trykt (i bedre tekstform) i: Tidsskrift for 
Kirke og Theologi IV, 1834, s. 58-207.

Til 1745/1748. - Præstesøn fra Århus. Privatundervisning og skolegang 
flere steder, student fra Fredericia 1716. Efter teologisk eksamen 1718 
udviklende ophold hos en morbror i Holsten, huslærervirksomhed i Nor
ge og grundigt skildret rejse som adelshovmester 1720-21 i Nederlandene
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og England. Derpå atter huslærer og 1723-34 præstegerning med teologi
ske kontroverser og religiøs modning i Nordborg og Hagenbjerg på Als. 
1735 hofpræst i Kbhvn og omgang med Christian VI, tillige professor og 
forfatter til teologiske og historiske skrifter. 1748 biskop i Bergen og fra 
1755 prokansler ved universitetet i Kbhvn. I (2) klare og reflekterende 
erindringer af en fremtrædende og selvbevidst kirkemand, hvis tone er 
stemt af et pietistisk livssyn. Indledningen lyder: ‘Efterdi jeg befinder, at 
Herrens min Guds veje har været fulde af miskundhed og trofasthed mod 
mig sin usle tjener... så synes det min pligt at fortælle, hvad han har gjort 
mod min sjæl, på det mine mange børn endogså derved må opmuntres til 
at håbe på Herren ...’. Svoger til nr. 197 og 199. En dattersøn se nr. 463. - 
DBL.

1700
165 Christian Ditlev Hedegaard ( 1700-1781), dommer, juridisk for

fatter
Selvbiografisk tilbageblik i: Kiøbenhavns Kongelige priviligerede Adresse-Con- 
toirs Juridiske, Medicinske og Oeconomiske Tidender, 1767 I, Nr. 30-31.

Til o. 1767. - Søn af kancellibetjent i Kbhvn. Studerede fra 1714 teologi, 
tog eksamen 1716, men begyndte at læse medicin og rejste derpå til Halle 
og Jena for at læse jura. Efter mindre embeder birkedommer på Fyn 
1731-69. Det anonymt udgivne, men højst personlige tilbageblik, udfor
met som ‘Tanker om at udvælge det juridiske Studium’, fortæller hoved
sagelig om studieårene og bitre erfaringer som underretsdommer. - DBL.

166 Hedvig Suhm (1700-1775), adelsdame
Selvbiografi på tysk i: Olaus Heinrich Moller: Historische und Genealogische 
Nachricht von dem uralten adelichen Geschlecht von Zaum oder Suhm, Flens
burg 1775, s. 164-68.

Til 1770. - Datter af dansk embedsmand i Holsten Burchard Suhm og 
født i Hamburg. Efter moderens død var hun 1711-18 i klosterpension i 
Schleswig og boede derpå hos familie i Tyskland. Hun undlod omhygge
ligt at gifte sig ‘for ikke at have ulejlighed med husførelse og børn’, men 
da en bror blev enkemand, erkendte hun sin skæbne og flyttede 1730 til 
Berlin for at føre hus for ham og hans 6 børn. Hun fulgte med familien til 
St. Petersburg 1735-40 og tog sig også af børnene efter hans død. 1768 fik
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hun et slagtilfælde, men har endnu 1770 sine åndsevner i behold. Kusine 
til nr. 242.

167 Johannes Plenge (1700-1795), præst i Tersløse ved Sorø 
Selvbiografi (redigeret) i: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel- 
Lærere, udg. af Christopher Giessing, 11,2 Kbhvn 1783 (fot. optr. Kbhvn 1979), 
s. 359-63.

Til 1782. - Søn af hofkandestøber i Kbhvn. Han gik i tysk skole i Lille 
Kongensgade og derpå i Frue skole, studerede fra 1724 teologi, men 
afstod fra at prædike, ‘fordi han kun tragtede efter et skoleembede, som 
mange derimod afskyr’. 1732 blev han rektor i Grenå, men måtte ved 
skolens ophør alligevel holde dimisprædiken for så 1740 at blive sogne
præst i Jylland, fra 1760 i Tersløse og Skellebjerg.

1701
168 Johan Henrik Schow (1701-1765), præst i Højby ved Nykøbing 

S.
Selvbiografisk redegørelse i: Kirkehistoriske Samlinger 2.rk. IV, 1867-68, s. 763- 
69.

Til 1748. - Fra Ribe (faders stilling ikke oplyst), hvor han gik i skole 
1712-16. Han fortsatte i Frederiksborg skole, blev student 1720 og teolo
gisk kandidat 1726. Han var huslærer nogle år og redegør derpå omstæn
deligt for, hvordan han ved protektion opnåede præstekald, 1731 i Næst
ved og - efter at dødsfald i menigheden havde formindsket hans indtæg
ter — 1748 i Højby. Skrevet i Højby kaldsbog.

169 Henrik Gerner (1701-1786), præst, herrnhuter
Nogle Merkværdigheder, som angaäer Henric Gerner ... hans Vita og Fata ... 
skrevet af ham selv, og til Trykken befordret. 2. forbedrede og formerede Oplag 
[af udgaven 1772]. Kbhvn 1777. [8], 332 s.

Til o. 1755. - Præstesøn fra Tjæreby ved Hillerød. Han vil ikke meddele 
sin selvbiografi, men fortælle, hvad han har iagttaget og oplevet af 
‘mærkværdigheder’. Resultatet er en række betragtninger over religiøse 
og kirkelige forhold blandet med personlige erindringer. Han blev stu
dent fra Frederiksborg 1719, kom 1729 til Norge, hvor han blev grebet af 
en pietistisk bevægelse, og var fra 1739 stiftsprovst og præst i Kbhvn. Da
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han sluttede sig til herrnhutismen og følte sig forfulgt, tog han 1747 sin 
afsked og virkede derpå for brødremenigheden i Schlesien. 1752-54 op
holdt han sig ved Herrnhut og bosatte sig så i Norge for at leve af en lille 
arv. Til sidst aftrykkes (s. 284-322) to prædikener. - DBL.

1702
170 Johan Segkmann Fleischer (1702-1789), officer, grønlandsfarer 
Selvbiografi i: Etatsraad Johan Seckmann Fleischers Efterretninger om sine For- 
fædre og sig selv, Kbhvn 1788, s. 19-69. - Optrykt i: C.J. Fleischer: Ratsherr 
Philipp Fleischer. Den agnatiske descendents gjennem 336 år, Oslo 1937, s. 202- 
22. - Afsnittet om Grønlandsrejsen 1728-31 også i: Tilskueren 1932 I, s. 322-30.

Til 1777. - Søn af kaptajn i hæren og født på Dragsholm. Fra 1714 
uddannedes han på Søkadetakademiet, deltog 1717 i et Østersøtogt mod 
svenskerne, men trådte 1718 over i hæren, gjorde først tjeneste i Norge og 
lå fra 1721 i garnison i Helsingør. 1726 tog han sin afsked og blev 1728 
proviantforvalter på et regeringsskib, der sejlede til Grønland. Han for
tæller om sine oplevelser under et 3-årigt ophold i Godthåb og Nipisat og 
derpå om, hvordan han 1733 opnåede bestalling som sorenskriver i Har
danger m.m. Til sidst om ægteskab, børn og embedsførelse. - EM.

171 Claus Seidelin (1702-1782), apoteker i Nykøbing F.
Apotheker Claus Seidelins Optegnelser om sit Levned 1702-1782. Kbhvn 1915.
(3), II, 278 s. Reg. (= Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, 
XXII). - Fot. optr. Kbhvn 1969. - Fyldige uddrag tidligere trykt i: Historisk 
Tidsskrift 3.rk. II, 1860-63, s. 261-412.

Til 1780. - Apotekersøn fra Nykøbing F., se nr. 126A, og bror til nr. 
191A. Barndom og skolegang her og 1715-21 i apotekerlære, først i Nykø
bing, derpå i Kbhvn. 1722-28 foretog han som svend en udenlandsrejse 
skildret med mange underholdende og oplysende enkeltheder. Han tog 
arbejde i Nordhausen, Berlin (1723-25), Strasbourg og Bern, besøgte 
1727 Paris, rapporterer bl.a. om kroningsfestligheder i London og rejste 
hjem gennem Nederlandene. Efter et år i Kbhvn var han fra 1729 apote
ker i Nykøbing. Om livet her, økonomiske, huslige og familiære forhold 
som de formede sig for en bedrestillet borgermand, handler den sidste del 
af optegnelserne. Levnedsløbet er skrevet ‘mine elskeligste efterlevende 
og descendenter til en amindelse om mig, i det håb det ikke skulle være 
dem ubehageligt derved iblandt at tænke på mig ...’. - DBL.
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172 Laurits Lassen (1702-1789), præst i Holbæk ved Randers Fjord 
Selvbiografi (redigeret) i: Nye Samlinger af Danske, Norske og Islandske Jubel- 
Lærere, udg. af Christopher Giessing, 11,2 Kbhvn 1783 (fot. optr. Kbhvn 1979), 
s. 353-57.

Til 1782. - Søn af toldkontrollør i Randers. Efter studentereksamen 1724 
var han huslærer flere steder i Jylland, men læste samtidig til teologisk 
eksamen og blev 1727 sognepræst i Vindum og Brandstrup ved Viborg, 
fra 1740 i Holbæk og Udby. Han har siden 1733 haft nervøse anfald ‘af 
sorg og forskrækkelse over en mand i Brandstrup, som havde hængt sig’.

1704
173 Christopher Heerfordt Mangor (1704-1782), apoteker i 

Kbhvn
Selvbiografi i: Genealogisk Tidsskrift VII, 1913, s. 73-75; noter s. 78-80.

Til 1733. - Søn af stadskonduktør og rådmand i Kbhvn. Efter oplysnin
ger om slægt og forældre fortæller han om sit liv. Han fik undervisning 
hjemme, var en tid i latinskole og stod 1718-24 i apotekerlære. 1724-29 
videreuddannede han sig på et apotek i Berlin, lærte sig bl.a. fransk i 
Strasbourg 1729-30 og berejste iøvrigt Tyskland, Frankrig og Nederlan
dene. 1731 overtog han Svaneapoteket i Kbhvn, giftede sig 1733 og giver 
derpå løbende underretning om børnefødsler og andre familiebegivenhe
der (s. 75-78). Fra 1750 assessor i Det medicinske kollegium.

174 Hans Barhow (1704-1754), teolog, københavnsk topograf 
Selvbiografi refereret og citeret i: Historiske Meddelelser om København VII, 
1919-20, s. 487-501.

Til 1749. - Præstesøn fra Norge og studerede 1720-22 i Kbhvn. Efter 
teologisk attestats vikarierede han 1722-23 som præst i Kalundborg og 
1723-27 i Norge. Derpå huslærer i Kbhvn og en tid informator for pager
ne på slottet. 1739-41 hovmester på en udenlandsrejse til Tyskland, Ne
derlandene, England og Frankrig og 1743-45 ophold i Halle og Jena. Han 
fortæller lidt om sit liv i Kbhvn og mest om sine amourøse eventyr. 
Senere kendt for sin efterladte ‘Kiøbenhavns Veiviser 1748’, der er base
ret på hans færden i byen og diverse bysladder (trykt s. 507-45). - EM.
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175 Diderik de Thurah (1704-1788), søofficer, oversætter
Diderik de Thurah: En kort Beskrivelse over Guds Forsyns Veye med mig i dette 
Liv. [Kbhvn 1784]. 4. s.

Til 1784. - Søn af præst i Århus, fra 1713 biskop i Ribe. Bror til nr. 176. 
Korte optegnelser om hans livs vigtigste data skrevet efter venners begæ
ring: 1717 landkadet, senere søkadet og til sidst kommandørkaptajn i 
søetaten og fra 1736 leder af skibsbyggeriet på orlogsværftet. Efter ‘møj
sommelig tjeneste ved Holmen, hvor had, misundelse og store forfølgelser 
stedse var min del’, tog han 1758 sin afsked og virkede som oversætter af 
opbyggelige skrifter fra engelsk. En niece se nr. 268. - DBL.

1706
176 Laurids de Thurah (1706-1759), hærofficer, arkitekt
Selvbiografi (uafsluttet) i: Iris og Hebe, April, Mai og Juni 1803, s. 17-50, 97-134. 

Til 1729. - Søn af præst i Århus, fra 1713 biskop i Ribe. Bror til nr. 175. 
Han fik undervisning af privatlærere, men under et besøg i Ribe fandt 
Frederik IV ham egnet som officersemne, hvorpå han 1719 blev optaget 
på Landkadetakademiet i Kbhvn. 1725 blev han underkonduktør ved 
ingeniørkorpset i Rendsburg og opnåede 1729 ved at forevise kongen en 
model til en hængebro støtte til en udenlandsrejse. Han skildrer udførligt 
rejseforløbet over Bremen til Kassel i Hessen. 1731 vendte han hjem, blev 
kort efter hof-, senere general bygmes ter, og 1740 adlet. En niece se nr. 
268. - DBL.

177 Peder Holm (1706-1777), teolog, professor
Selvbiografi oversat fra latin (redigeret doktorvita fra 1749) i: Kiøbenhavnske 
Nye Tidender om Lærde og Curieuse Sager for Aar 1750, s. 73-77. - Tysk 
oversættelse i: [A. F. Büsching]: Nachrichten von dem Zustande der Wissen
schaften und Künste in den königlich dänischen Reichen und Ländern I, Kbhvn 
og Leipzig 1754, s. 243-47.

Til 1749. - Søn af auktionsforvalter i Norge. Efter oplysninger om forfæd- 
re berettes om ham selv, navnlig om studier i Kbhvn fra 1724 med omtale 
af universitetslærere og deres forelæsninger. Han kom efter teologisk ek
samen 1727 på Valkendorfs kollegium, blev dekan og 1735 provst ved 
kommunitetet, holdt forelæsninger og medvirkede ved en dansk bibelre
vision. Fra 1738 professor i teologi. Undervejs anføres et par tilfælde, 
hvor Gud har frelst ham fra livsfare. - DBL.
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178 Frederik Hansen Lønborg (1706-1754), hærofficer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 5. rk. IV, 1907, s. 73-78.

Til 1753. - Præstesøn fra Fruering ved Skanderborg. Han fik undervis
ning hjemme og lærte 1723-25 regning og tegning i Kbhvn. Han blev 
derpå ansat hos amtsforvalteren i Kolding, som han hurtigt forlod ‘for
medelst hans slette omgang med mig’, og rejste så atter til Kbhvn, hvor 
han arbejdede hos en maler. 1729 trådte han ind i hæren, blev 1738 
underkonduktør og 1753 sekondløjtnant og ingeniør. Han omtaler sit 
konduktørarbejde i Kbhvn og omegn. Selvbiografien indgår i en slægts
bog påbegyndt 1746 og rummer senere indskudte optegnelser om børn og 
børnebørn.

1707
179 Bertram Treven Fibiger (1707-1785), degn i Assens
Sal. Bertram Trevens fordum Chorsdegn og Catechet i Assens Levnetsløb af ham 
selv forfattet paa Vers og efter hans Død udg. ved en af hans Venner. Odense 
1785. 16 s.

Til 1785. - Søn af bogbinder i Nyborg. Fra latinskolen i Nyborg blev han 
overført til Assens latinskole og blev student herfra 1728. Under stu
dierne fik han kondition hos præsten i Kølstrup ved Kerteminde, tog 
filosofisk eksamen 1730, blev informator hos en landstingshører i Nyborg, 
fra 1733-40 latinskolelærer i Assens og derpå kordegn og kateket. I sin 
høje alderdom tog han sin afsked og bosatte sig hos familie. Han fortæller 
om ægteskaber og børn og bekender sig fromt til Gud. - EM.

1708
180 Hargk Olufs (1708-1754), sømand, eventyrer
Harck Olufs, fød paa Amrom udi Riber-Stift, besynderlige Avantures, som have 
tildraget sig med ham især til Constantine og paa andre Steder i Africa [udg. af 
Otto Riese]. Kbhvn 1747. 35 s. - Tysk oversættelse Flensburg 1751.
Harck Olufs besynderlige Avanturer eller forunderlige Skiæbne i Tyrkiet, samt 
hans lykkelige Hiemkomst derfra til sit Fædreneland: Øen Amrom, i Riber-Stift. 
Haderslev u. å. [efter 1761]. 32 s. - Bearbejdelse på nudansk med indledende og 
afsluttende kommentarer i: Almanak for Nordslesvig 1944, årg. 78, s. 51-87.

Til o. 1740. - Skippersøn fra øen Amrum syd for Sild. Han kom tidligt ud 
at sejle, men blev 1724 taget til fange af algierske sørøvere og solgt som
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slave til en tyrkisk fyrste eller embedsmand med sæde i Constantine i det 
nordøstlige Algier. Han avancerede til højtbetroet embedsmand med 
rådighed over 500 mand til hest, oplevede spændende krigseventyr og 
fortæller lidt om landet og dets skikke. 1735 blev han frigivet og kunne 
1736 vende hjem til Amrum over Paris og Hamburg med indtjente mid
ler. Den pittoreske og ikke just troværdige beretning er gengivet i jeg
form af den sønderjyske præst Otto Riese, der sandsynligvis har truffet 
Hark Olufs på Amrum.

181 Johannes Green (1708-1771), præst i Norge
Selvbiografi refereret og fra 1741 ordret citeret i: Personalhistorisk Tidsskrift V, 
1884, s. 217-22.

Til 1766. - Faders stilling unævnt. Han var født i Norge, blev student 
1730, cand.teol. 1733 og derpå kapellan i Norge. Hovedstykket skildrer et 
religiøst gennembrud oplevet under et ophold i Kbhvn 1741-42. Christi
an VI blev opmærksom på ham og gav ham 1742 kaldet som kapellan 
ved Akershus, hvor han 1766 blev slotspræst. Selvbiografien er indført i 
kaldsbogens præsterække. - EM.

182 Jacob Friis (1708-1793), herrnhuter
Selvbiografi oversat fra tysk i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. II, 1903-05, s. 342- 
50; noter s. 352-53, jvf. s. 569.

Til 1777/1786. - Han var født på Fyn (forældre nævnes ikke), studerede 
fra 1727 i Kbhvn, blev 1730 huslærer og præstemedhjælper i Norge og 
virkede fra 1736 som præstemedhjælper i Harreslev ved Randers. Han 
havde religiøse anfægtelser og fandt fred ved at slutte sig til herrnhuterne. 
1747 optoges han i brødremenigheden i Kbhvn og tog 1748 til Herrnhut. 
Fra 1753 var han virksom i Nordamerika. En anonym har (s. 351-52) 
fortsat levnedsskildringen til 1793. - EM.

1709

183 Jochum Friederich Zahrt (1709-1769), præst i Ølstykke ved Fre
derikssund

Selvbiografi på vers i: Personalhistorisk Tidsskrift 3.rk. V, 1896, s. 296-99.

Til 1762. - Søn af kleinsmed i Hillerød. Han ønskede tidligt at blive 
præst, kom i Frederiksborg latinskole, blev student 1726 og tog teologisk
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eksamen 1729. Efter nogle vanskelige år blev han 1744 præst i Ølstykke, 
aner under en sygdom sin kommende død og takker sin Gud, ægtemage 
og menighed. - EM.

184 Jørgen Sølle (1709-1773), kapellan i Ribe, herrnhuter 
Selvbiografi oversat fra tysk i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. II, 1903-05, s. 353- 
55; noter s. 358, jvf. s. 570.

Til 1770. - Han var født på Ærø (forældre nævnes ikke) og havde tidligt en 
udviklet syndsbevidsthed. 1741 blev han kapellan i Ribe og rejste 1748 til 
Marienborn, hvor han blev optaget i brødremenigheden. Fra 1750 virk
som i Nordamerika. En anonym har (s. 355-58) fortsat levnedsskildrin
gen til 1773.

1710
185 Peder Kofod Ancher (1710-1788), jurist, professor
Selvbiografi på tysk (redigeret) i: [A. F. Büsching]: Nachrichten von dem Zustan
de der Wissenschaften und Künste in den königlich dänischen Reichen und 
Ländern II, Kbhvn og Leipzig 1756, s. 74-84.

Til 1753. - Præstesøn fra Østerlars på Bornholm og både på fædrene og 
mødrende side af anset familie. Han fik undervisning af en major på 
Hammershus, kom 1722 i skole i Sorø og blev student 1726. Efter teolo
gisk eksamen 1730 studerede han videre i Kbhvn og på Bornholm. 1738 
blev han cand.jur., holdt juridiske forelæsninger og virkede fra 1747 som 
professor. Kort før havde han nær taget mod en stilling ved akademiet i 
Sorø, ‘hvis ikke han var blevet holdt tilbage af sit princip, ikke at foretage 
nogen forandring uden høj vigtige årsager’. Mellem hans skrifter anføres 
til sidst nogle, der endnu ikke var trykt. - DBL.

186 Frederik Bagger (1710-1791), godsejer til Juelskov ved Nyborg 
Selvbiografi i: Personalia, betreffende Høiædle og Velbaarne Hr. Friederich Bag
ger... sammenskrevne af ham selv, udg. af Johan Henrik Tauber, Kbhvn 1792, s. 
11-60. - Tidligere trykt i: Almeennyttige Samlinger til Hiertets Forbedring 
XXII, Odense 1791, s. 307-78. - Også i: Iris, 1792 II, s. 126-60, 225-59.

Til 1780. - Søn af fattig godsejer ved Kerteminde og blev efter skolegang 
her og i Odense student 1730. Han var i nogle år huslærer med familiær 
stilling hos en præst ved Brahetrolleborg, hvor han dyrkede teologiske og
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lægevidenskabelige studier, og fortsatte med juridiske studier i Kbhvn 
1737-38, samtidig med at han drev handel med oversøiske varer. Derpå 
blev han hushovmester hos grev Reventlow på Brahetrolleborg, hvor han 
nogle år efter forpagtede og forbedrede en større gård. Efter et ejerskifte 
på Brahetrolleborg kom han i proces med ejeren og købte 1760 Juelskov, 
ved hvis drift han blev en rig mand. Han fremsætter mange gudelige 
betragtninger, beretter om eksempler på Guds førelse af hans liv og 
omtaler egne velgerninger mod bekendte og trængende. En usædvanlig 
omend omstændelig selvbiografi, hvis holdning er præget af forfatterens 
livsbane til selfmade rigmand. Skrevet på opfordring. - DBL.

187 Adam Gottlob Moltke (1710-1792), overhofmarskal, statsmand 
Selvbiografi på tysk i: Historisk Tidsskrift 4.rk. II, 1870-72, s. 247-94.

1722-90. - Søn af officer i Mecklenburg. Han kom 1722 til Danmark som 
page for kronprins Christian (VI) og blev 1730 kammerpage, 1743 hof
marskal for kronprins Frederik (V). Efter dennes tronbestigelse overhof
marskal og ledende statsmand med kongens ubetingede fortrolighed. Ik
ke længe efter Frederik V.s død 1766 blev han afskediget, men deltog 
atter i regeringen fra 1768, indtil han 1770 definitivt trak sig tilbage til sit 
gods Bregentved. Han afslog at tage del i sammensværgelsen mod Stru- 
ensee og slutter selvbiografien med at fortælle om en audiens hos konge
familien 1790. Han udtaler sig meget lidt om politiske forhold, som han 
har behandlet i anden sammenhæng (s. 142-246), men omtaler forskelli
ge modstandere efter 1766 og giver iøvrigt oplysninger om familie- og 
formueforhold. - DBL.

1711

188 Wille Høyberg (1711-1757), litterat
Et Tidsbillede fra det 18. Aarhundrede. Optegnelser af Wille Høyberg meddelte 
af H. Ehrencron-Müller. Kbhvn 1900. 64 s. (= Til Opdragelsens Historie. Akt
stykker II. Udg. af [tidsskriftet] Vor Ungdom). - Uddrag tidligere trykt i: Hespe
rus IV, 1821, s. 97-119.

Til o. 1755. — Skomagersøn fra Nykøbing på Mors. Han var o. 1723-29 
elev i Ålborg latinskole, blev derpå student og huslærer i Jylland og 
Kbhvn. I sine senere år virkede han i hovedstaden som udgiver af bl.a. 
nogle skrifter af Ludvig Holberg (jvf. nr. 142). Vidtspundne erindringer



115

fulde af privatsladder. De kredser om skoletiden og personer han har 
kendt, navnlig fra Nykøbing og Ålborg. - DBL.

189 Peder Rosenørn (1711-1790), hærofficer, godsejer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 6.rk. I, 1911, s. 130-35.

1737-61. - Officerssøn. Han fortsætter faderens familieoptegnelser (s. 
115-25) og fortæller herunder om sit liv, karakteriseret som ‘en blanding 
af fornøjelse og overmåde bedrøvelse’. 1761 slog han sig ned på Katholm 
ved Grenå. Mest om officerskarriere og familieforhold. Derpå (s. 135-46) 
kronologiske optegnelser fra 1763, da han blev stiftsamtmand over Århus 
stift, indtil 1788. - DBL (1).

190 Matthias Tostrup (1711-1784), præst i Svenstrup på Als 
Selvbiografi i: Personalhistoriske Samlinger II, 1907-11, s. 107-113.

Til 1764. - Søn af degn i Himmelev ved Roskilde. Han modtog undervis
ning af faderen, kom 1723 i Roskilde latinskole, blev student 1730 og 
studerede samtidig med at han var medhjælper for forskellige præster, 
Efter teologisk eksamen 1737 var han huslærer, til han 1743 blev præst på 
Anholt. Men han kunne ikke tåle drikkevandet og overtog 1745 præste
kaldet i Svenstrup. Selvbiografien slutter med anvisninger på hans grav
skrift og efterfølges (s. 113-19) af optegnelser om kone og børn.

191 Christian Drachardt (1711-1778), missionær, herrnhuter 
Selvbiografi oversat fra tysk i: Nordisk Missionstidsskrift V, 1894, s. 289-308.

Til 1739/1777. - Søn af købmand i Skelskør. Efter faderens død 1721 kom 
han til familie på Fyn og blev 1731 student fra Nyborg. 1735 teologisk 
kandidat og efter undervisning af Hans Egede 1739 ordineret til præst for 
Godthåb på Grønland. Han fortæller om religiøse anfægtelser fra barn
dommen afog missions virksomhed på Grønland 1739-51, hvor han sym
patiserede med menigheden i Ny Herrnhut og til sidst sluttede sig til den. 
1751-65 bosat i Herrnhut og rejste derpå tre gange via London til Labra
dor, hvor han missionerede blandt eskimoerne og døde. Selvbiografien 
bygger fra 1739 på dagbogsoptegnelser og efterfølges (s. 308-10) af en 
beretning om hans sidste dage. - DBL.

191A David Seidelin (1711-1791), præst i Gamtofte ved Assens 
Selvbiografi (og 50-års jubilæums tale) refereret og citeret i: Mogens Seidelin: Den 
Seidelinske Slægtsbog I, Kbhvn 1943, s. 214-23, 227.
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Til 1791. - Apotekersøn fra Nykøbing F., se nr. 126A, og bror til nr. 171. 
Han gik i skole hos klokkeren og derpå i latinskolen, hvorfra han blev 
student 1727. Efter teologisk eksamen rejste han udenlands 1731-34 og 
studerede i Leipzig og Leiden. Han søgte så flere stillinger, men blev først
1738 kaldt uformodet til sognepræst i Gamtofte, hvor Herren gav ham 
kraft til at virke i 50 år. En søn se nr. 275.

1712
192 Anders Langgaard (1712-1777), præst i Klim ved Fjerritslev, 

herrnhuter
Selvbiografi oversat fra tysk i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. II, 1903-05, s. 333- 
38; noter s. 340-42.

Til 1756. - Søn af sømand og født i Hanstholm, Han havde tidligt religiø
se oplevelser og anfægtelser, kom ud at sejle, men fik fra 1730 undervis
ning af præsten i Hjardemål, der 1732 dimitterede ham til universitetet. 
1735 blev han rektor i Nykøbing på Mors, 1739 sognepræst i Klim, 
Torup og Vust. Mere og mere påvirket af brødremenigheden tog han sin 
afsked og rejste 1749 til Herrnhut. En anomym har (s. 338-39) fortsat 
levnedsskildringen til 1777.

193 Claus Wiinholt (1712-1771), præst i Horslunde på Lolland 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 8.rk. V, 1926, s. 22-30; rettelser s. 312.

1729-57. - Fattig bryggersøn fra Kbhvn, der 1729-31 gik i latinskolen i 
Helsingør, hvor han udmærkede sig i sang og nød kost hos borgere i 
byen. Under studierne var han 1731-32 huslærer på Lolland og gav 
derpå informationer 4 timer daglig hos private i Kbhvn frem til 1738, da 
han blev opvartende huspræst hos familien Reventlow på Tølløsegård.
1739 lod grevinden ham få kaldet som sognepræst i Horslunde og Nord
lunde. Til sidst om ægteskaber og børn plus en tilføjelse om nogle sogne
begivenheder. Skrevet i Horslunde kirkebog, hvor begyndelsen har stået 
på et nu manglende blad. - EM.

193A Matthias Werner (1712-1779), forfatter
Matthias Werner: Biographie, eller kort och sanfardig Berättelse om min förda 
Wandel ifrån den tid jag begynte at kunna täncka, för dermed at gifwa rich tiga 
uplysningar emot några fienders förtydningar af det, som hos mig warit oskyl
digst. [Kbhvn] 1766. 44 s.
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1729-66. - Søn af visitør i Varberg. Henvendt til et svensk publikum 
skildrer han sin livsbane. 1729 kom han i gymnasiet i Göteborg, studere
de fra 1732 i Lund og Uppsala og var derpå lærer forskellige steder. 1747 
blev han privatsekretær hos en adelsmand og var fra 1752 toldinspektør i 
Stockholm. Han indviklede sig i uheldige forretninger, flygtede fra Sveri
ge og slog sig 1759 ned i Kbhvn, hvor han levede til sin død. - EM.

194 Christoffer Nyholm (1712-1768), præst i Slaglille ved Sorø 
Selvbiografi i: Meddelelser fra Genealogisk Institut I, 1894, s. 117-20. - Også i: 
Gustav J. Nyholm: Familien Nyholm, Kbhvn 1983, s. 268-72. - En anden tekst
version i: Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. I, 1889-91, s. 121-24.

Til 1767. - Forpagtersøn fra Bavelse på Sjælland. Barndom på Giese- 
gård, men efter en ildebrand måtte familien forarmet flytte til Frederiks
borg, hvor han 8 år gammel kom i latinskolen. Student 1731 og 1733-35 
huslærer hos provst Winge i Sande i Norge, som han kun talte latin med. 
Efter teologisk eksamen 1736-46 lærer ved Frederiksborg latinskole og 
efter disse ‘10 års møjsommeligt arbejde’ sognepræst i Slaglille og Bjarne- 
de. Med lovprisninger af Guds velgerninger og skrevet under indtryk af 
hans kommende død. En svigersøn se nr. 334. - EM.

195 Simon Hooglant (1712-1789), søofficer
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 10 rk. V, 1938, s. 116-21.

1725-1768. - Købmandssøn fra Kbhvn, der i årbogsform oplyser om sin 
søofficerskarriere, 1738-42 i hollandsk, iøvrigt i dansk tjeneste. Mest ud
førligt berettes om et togt til Middelhavet 1740-42 og en ekspedition 
under hans ledelse til Algier, Tunis og Marokko 1751-53. 1768 blev han 
schoutbynacht, senere viceadmiral og admiral. - DBL.

196 Christian Lerche (1712-1793), søofficer
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. IV, 1907, s. 258-67.

Til 1786. - Søn af adelig godsejer. Født på Nielstrup og opvokset på 
Engestofte, begge på Lolland, 1721 kom han på Søkadetakademiet og 
blev 1733 søløjtnant, senere søkaptajn med tjeneste i Norge. 1777 fik han 
sin afsked med rang af kontreadmiral og blev 1779 indrulleringschef i 
Schleswig. Han beklager løbende sine ringe avancementsmuligheder og 
indtægter og giver en karakteristik af sig selv.
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1713
197 Hans de Hofman (1713-1793), amtmand i Kolding, historisk 

samler
Selvbiografi (‘Extract af Hans de Hofmans Journal om hans Liv og Levnet’) i: 
Tycho de Hofman: Historiske Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmænd 
II, Kbhvn 1778, s. 22-24.

Til 1774. - Godsejersøn fra Skerrildgård mellem Horsens og Vejle, tipol
debarn af nr. 15 og bror til nr. 199. Han var fra 1717 anbragt hos sin 
mormor i Kbhvn, blev student 1731, tog juridisk eksamen 1734 og stude
rede derpå i Leipzig og Leiden med en afstikker til Frankrig. 1737-43 
embedsmand i Kommercekollegiet, slog sig så ned som godsejer på sin 
fødegård, var 1760-73 præsident i Fredericia og fra 1773 amtmand i 
Koldinghus amt. Han beretter kort om sine mange gøremål, foruden 
forfatter- og udgivervirksomhed bl.a. anlæg af veje og etablering af tyske 
kolonier på heden. Svoger til nr. 164. - DBL.

198 Henrik Stampe (1713-1789), professor i jura, embedsmand
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) refereret og citeret i: Dänische Bibliothec V, 
Kbhvn 1744, s. 495-98. - Tidligere trykt i: [Program udstedt af Kbhvns universi
tet 7. maj 1740 i anledning af Niels Horrebows og Henrik Stampes doktorpromo
tion] .
(2) Selvbiografi på dansk i: Personalhistorisk Tidsskrift 8.rk. III, 1924, s. 42-52.

Til 1740/1785. - Præstesøn fra Hammer ved Nr. Sundby og barnebarn af 
nr. 116. Han studerede fra 1728 i Kbhvn, var 1733-37 lærer ved sin gamle 
skole i Alborg og foretog 1737-40 en studierejse med ophold i Marburg, 
Strasbourg, Paris, England og Nederlandene. Efter hjemkomsten dr.jur. 
1740 og karriere som professor og embedsmand, optagelse i adelsstanden 
og til sidst minister. I (2) omtaler han sin virksomhed som juridisk lærer 
og redegør for deltagelse i lovarbejder og talrige kommissioner. I (1) er 
det, der citeres ‘med hr. kandidatens egne ord’, skildringen af studierej
sen og opremsningen af hans herunder gjorte bekendtskaber med lærde 
mænd. - DBL.

1714
199 Tycho de Hofman (1714-1754), jurist, embedsmand, forfatter 
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Tycho de Hofman: Kort Afhandling om
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Oprindelsen til at tage og give Tiende, Kbhvn 1750, s. 127-39. - 2. udgave 
Kbhvn 1777, s. 83-96. — Dansk bearbejdelse i: Tycho de Hofman: Historiske 
Efterretninger om velfortiente Danske Adelsmænd II, Kbhvn 1778, s. 10-14.

Til 1748. - Godsejersøn fra Skerrildgård mellem Horsens og Vejle, tipol
debarn af nr. 15 og bror til nr. 197. Han fik undervisning hjemme og fra 
1730 hos pastor Wøldike i Sommersted. Fra 1735 studier i Kbhvn og 
teologisk eksamen 1738. Derpå ophold ved universiteter i Tyskland og 
rejser til Frankrig og England. Hjemkomst 1741 og 1742-46 ny 
udenlandsrejse med en ung adelsmand til Tyskland, Frankrig, Italien og 
England. 1747 assessor i Hofretten, fra 1750 i højesteret og 1748 tildelt 
den juridiske doktorgrad fra universitetet i Jena. Svoger til nr. 164. - 
DBL.

200 Otto Krogstrup (1714-1785), kapellan i Klim ved Fjerri tslev, 
herrnhuter

Selvbiografi på tysk i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. II, 1903-05, s. 190-94.

Til 1753. - Skriversøn fra Sydfyn, der gør rede for sit religiøse liv. Han 
dimitteredes fra Fåborg til universitetet i Kbhvn, hvor han sluttede sig til 
pietisterne, blev 1741 kapellan i Klim, Torup og Vust, men da han fulgte 
herrnhuternes lære afskediget 1748. Derpå rejste han til Herrnhut og 
1753 til Nordamerika. En anonym har (s. 194-97) fortsat levnedsskildrin
gen til 1785.

201 Jørgen Hee (1714-1788), biskop i Århus
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. I, 1933-35, s. 68-122; indledning s. 
53-68.

Til 1778/88. - Præstesøn fra Odense. Student 1729 og læste teologi hjem
me samtidig med at han var huslærer og lærte sig tysk. Teologisk kandi
dat 1734 og blev efter opnået aldersdispensation 1738 sognepræst i Alle- 
rup ved Odense. 1759 præst i Odense, 1764-78 Holmens provst og derpå 
biskop i Århus. Han fortæller om omstændighederne ved sine embedsud
nævnelser og anfører enkeltheder af sin præstegerning. Desuden beretter 
han udførligt om mennesker, han omvendte fra jødedom, manikæersekt 
og katolicisme, og erindrer med gru nogle gange, han skulle følge døds
dømte til retterstedet. - DBL.
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1715
202 Peter Henrik Kold (1715-1770), præst i Norge
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. II, 1877-80, s. 641-51.

Til o. 1750. - Præstesøn fra Norge, der kom i skole i og 1731 blev student 
fra Helsingør. Efter teologisk eksamen foretog han 1735-38 en humørfyldt 
skildret studierejse i Tyskland og var 1740-43 tysk præst ved ‘det jordiske 
paradis’ Vemmetofte. Derpå sognepræst i Kongsberg. Skrevet til brug for 
præste- og personalhistorikeren D. G. Zwergius. - EM.

203 Jens Boye (1715-1774), præst i Norge
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift IV, 1883, s. 279-83.

Til 1765. - Søn af byskriver i Sæby, hvorfra han 1733 kom til Kbhvn som 
fattig student. Han tog plads som huslærer hos præstefamilier på Fyn og 
Tåsinge, og efter teologisk eksamen var han 1739-44 skibspræst på to 
rejser til Kina (beskrevet i dagbogsform andetsteds). Med svækket hel
bred vikarierede han derpå som præst i Kbhvn og blev 1747 kaldt til sog
nepræst i Kristiansands stift. - EM.

1716
204 David Grønlund (1716-1784), præst i Ribe
Selvbiografi refereret og citeret i: Historisk-biographiske Samlinger, udg. af C. 
Molbech, Kbhvn 1851, s. 185-96.

Til 1747. - Søn af skomager og født i Roskilde. Han fortæller malende om 
skoleår med hug og prygl i Roskilde latinskole 1724-36. Efter fattige 
studieår i Kbhvn tog han teologisk eksamen og tjente 1738-46 som huslæ
rer i Norge, hvor han gennemgik en religiøs krise. 1747 residerende ka
pellan i Ribe og hjælpepræst i Seem, senere sognepræst i Darum. Gengi
velsen af selvbiografien efterfølges (s. 196-207) af biografiske oplysninger 
med dagbogscitater. - DBL.

205 Bolle Willum Luxdorph (1716-1788), embedsmand, forfatter 
Selvbiografi på latin i: B. W. Luxdorph: Carmina, Kbhvn 1775, s. XI-XXVIII. - 
2. udgave Kbhvn og Leipzig 1784, s. XI-XXVIII. - Optrykt i: Scriptores rerum 
Danicarum Medii Ævi VII, udg. af P. F. Suhm, Kbhvn 1792, bl. a 2 verso - d 
verso. — Refereret og citeret i oversættelse i: Vilh. Andersen: Tider og Typer af 
dansk Aands Historie l.rk. I: Erasmus II, Kbhvn 1909, s. 211-19.
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Til 1775. - Officerssøn født i Kbhvn og oldebarn af nr. 33 og 72. Student 
1733, derpå studier og embedsmandskarriere i centraladministrationen. 
Hovedsagelig en redegørelse for studier og boglige interesser. Han anty
der hang til melankoli og erklærer: ‘Af min slægt er fa tilovers. Selv er jeg 
uden børn. Min kære hustru er mig i families sted’. - DBL.

206 Hans Mossin (1716-1793), forfatter, præst i Norge
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Actajubilæi ... [Program udstedt af Kbhvns 
universitet i anledning af dets 300-års jubilæum 1779], s. 24-30.

Til 1779. - Præstesøn fra Tversted øst for Hirtshals. Han kom i Frede
riksborg latinskole og mindes med taknemmelighed rektor Johs Schrø
der. Fra 1733 studerede han filosofi og teologi i Kbhvn, kom på Borchs 
kollegium og blev nogle år éfter teologisk eksamen 1742 kateket ved 
Holmens kirke. 1747 præst i Kbhvn og fra 1751 i Bergen. Han omtaler 
sine studier og velyndere og opregner til sidst (s. 28-30) sit store teolo- 
gisk-opbyggelige forfatterskab. - DBL (1).

207 Wilhelm Hennings (1716-1794), kirurg, professor
Selvbiografi (forkortet) i: Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske 
og islandske lærde Mænd III, Kbhvn 1784, s. 327-32.

Til o. 1780. - Søn af købmand i Glückstadt. 15 år gammel kom han i 
kirurglære, studerede fra 1738 i Kbhvn, var fra 1743 ude at sejle på flere 
orlogsskibe og tog 1748 kirurgisk eksamen. Efter forskellige beskæftigel
ser, herunder medicinske studier i Paris og Leiden 1755-58, blev han 
1759 professor i Kbhvn og var fra 1760 generaldirektør for kirurgien. 
Han omtaler undervejs nogle sygdomstilfælde, han har behandlet. Selv
biografien har han egenhændigt meddelt udgiveren, som aftrykker den 
‘med udelukkelse af det, som ikke passede i værkets plan’. - DBL.

208 Rasmus Toxen (1716-1786), købmand i Horsens
Selvbiografi i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3.rk. V, 1906-08, s. 577- 
97.

Til o. 1745/1781. - Købmandssøn fra Vejle. Det lykkedes ham ikke at 
komme i guldsmedelære i Odense, og fra 1736 sejlede han jævnligt til 
Hamburg og Amsterdam, hvorfra han førte kramvarer til Vejle. 1740 
slog han sig ned som købmand i Horsens. Han fortæller videre om sin 
handel, køb af ejendomme og familiebegivenheder, alt år for år og for
mentlig fra o. 1745 i form af løbende optegnelser.
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209 Jens Worm (1716-1790), leksikonudgiver, rektor i Århus 
Selvbiografi i: Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske 
lærde Mænd II, Kbhvn 1773, s. 627-29; tillæg i III, Kbhvn 1784, s. 880.

Til 1782. - Søn af teologisk lektor i Århus og sønnesøn af nr. 98. Student 
1734, studerede teologi i Kbhvn og blev nogle år efter eksamen 1740 
konrektor, fra 1752 rektor i Århus. Han betroedes forskellige offentlige 
hverv, men måtte fra 1775 aflastes i sit embede på grund af svagelighed. 
‘Da jeg ingen livsarvinger efterlader mig, er og bliver jeg den sidste på 
mandslinien af min slægt’. - DBL.

1717
210 Adam Christopher Holsten (1717-1801), amtmand og godsejer 

på Fyn
Selvbiografiske optegnelser på tysk og fransk (uddrag) i: Hans Berner Schilden 
Holsten og Albert Fabritius: Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten’s Slæg- 
tebog I, Bd, 2, Kbhvn 1943-44, s. 256-71; jvf s. 115-19. - I særtryk: Adam 
Christopher Baron Holsten og Adelheid Benedicte Rantzau, Kbhvn 1943, s. 144- 
59; jvf. s. 3-7.

1730-42. - Adelsmand, søn af oberst og godsejer på Fyn og sønnesøn af 
nr. 92. Han studerede fra 1732 i Kiel og Kbhvn og blev efter flere 
udenlandsrejser 1745 amtmand på Fyn. Fra 1778 baron til Holstenshus. 
Uddragene af hans optegnelser vedrører hovedsagelig rejser i Sverige 
1738 og gennem Frankrig og Tyskland 1740-42. - DBL.

211 Jørgen Carstens Bloch (1717-1773), slotspræst, biskop i Ribe
(1) Selvbiografi (redigeret) i: Detlev Gotthard Zwergius: Det Siellandske Clere- 
sie, Kbhvn 1754, s. 856-60.
(2) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: [Program udstedt af Kbhvns universitet i 
anledning af Christian VII.s og Caroline Mathildes kroning 4. maj 1767], bl. c 
verso - c 2.

Til 1752/1767. - Præstesøn fra Odense, hvor han gik i skole. Han stude
rede teologi i Kbhvn 1736-40 og måtte ernære sig som korrekturlæser ved 
et bogtrykkeri. Derpå prædikant i Kbhvn, 1743 præst ved søetatens 
kvæsthus og 1752 slotspræst ved Christiansborg. Fra 1764 biskop over 
Ribe stift og kendt som personalhistorisk samler, der bl.a. indhentede 
oplysninger hos landets præster (jvf. nr. 215, 231 og 238). - DBL.
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212 Jens Hansen (1717-1789), brygger og rådmand i Kbhvn 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. V, 1908, s. 47-52.

Til 1762/88. - Født i Hammer sogn vest for Horsens. Han fik undervis
ning af faderen (hvis stilling ikke oplyses) og i en regneskole i Grindsted, 
gav derpå selv undervisning, blev 1736 skriverdreng i Kbhvn, 1741 tjener 
og håndskriver hos grev Schulin og tog 1753 dansk juridisk eksamen. 
1762 ægtede han en bryggerenke, tog borgerskab som brygger og fik 
efterhånden forskellige borgerlige tillidshverv. Et curriculum vitæ i kro
nologisk ramme, efter 1762 med karakter af løbende optegnelser. - EM.

1718
213 Niels Zeuthen (1718-1791), præst i Skamby ved Bogense 
Selvbiografi i: Samlinger til Fyens Historie og Topographie IV, 1867, (ark 20) s. 
285-88.

Til 1743. - Præstesøn fra Allested syd for Odense. Han blev fra 1724 
opdraget i Sønder Broby præstegård, kom 1727 i latinskole i Fåborg, fra 
1734 i Odense, og blev student 1738. Jævnsides med studier var han 
huslærer i Kbhvn, tog 1741 teologisk eksamen og studerede så ved uni
versiteterne i Helmstedt og Halle, til han 1743 blev kaldt til præsteembe
det i Skamby. Derpå (s. 288-89) optegnelser om ægtefæller og børn og (s. 
290-93) kirkebogsnotitser om landøkonomiske forhold. - EM.

214 Niels Josten Highman (1718-1789), prædikant i Norge 
Selvbiografi (uddrag) i: Norsk theologisk Tidsskrift VII, 1906, s. 120-38 (skole
gang og studieår); III, 1902, s. 238-51, 314-45 (virksomhed i Norge).

Til o. 1755. - Søn af sorenskriver i Norge. Han skildrer sin private skole
gang i Norge 1728-36 og kort, men morsomt, hvordan han oplevede 
Christian VI.s besøg på Kragerø 1733. Derpå studieår som teologisk 
student i Kbhvn 1736-39, hvorfra han fortæller uhøjtidelige erindringer 
om studenterliv og enkelte professorer (s. 128-38). Efter eksamen virkede 
han som prædikant og herrnhuter i Norge, blev vist nærmest subsistens
løs og skrev 1787 sin selvbiografi. - EM.

215 Knud Lang (1718-1781), præst i Vilslev nord for Ribe 
Selvbiografi i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3.rk. IV, 1904-05, s. 50- 
52;jvf. s. 83-89 og 91-96.
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Til 1765. - Søn af præst i Dej bjerg ved Skjern. Efter omtale af forældre og 
7 søskende fortæller han kort om undervisning hos degnen og fra 1732 i 
Ribe skole under Christian Falster. Derpå universitetsår 1735-38, stilling 
som lærer i Ribe til 1744 og så sognepræst i Vilslev og Hunderup. Selv
biografien slutter sig til sognets præsterække og indgår i en indberetning 
skrevet 1766 til biskop J. C. Bloch (jvf. nr. 211). Derudover skildrer han i 
indberetningen og et senere tillæg, hvordan han med held har foranledi
get fællesskabets afskaffelse ogjordens udskiftning i Vilslev - ‘en udskift
ning, hvis lige ikke for nærværende tid skal findes i Danmark’. - EM.

216 Peter Lorents Hersleb (1718-1769), præst i Brønshøj ved 
Kbhvn

Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. II, 1877-80, s. 651-73. - Jvf. hans 
redegørelse for embedet i Brønshøj 1768 (uddrag) i: Historisk Aarbog udg. af 
Historisk Samfund for Kbhvns Amt 1923, s. 5-15; lidt ændret udgave i: Historiske 
Meddelelser om Kbhvn 2.rk. II, 1925-26, s. 539-50.

Til o. 1750/1768. - Præstesøn fra Norge. Han kom som student fra 
Trondheim til Kbhvn 1734, var så huslærer i Norge og genoptog efter en 
farefuld sørejse tilbage til Danmark sine teologiske studier 1740-43. Der
på orlogspræst, fra 1744 sognepræst i Brønshøj og Rødovre og fra 1768 i 
Norge. Foruden at oplyse om præstegerningen rummer selvbiografien en 
interessant ‘naturalbeskrivelse’ eller karakteristik af bondestanden på 
Brønshøj egnen. Den er skrevet 1753 til brug for præste- og personalhisto
rikeren D. G. Zwergius. - EM.

217 Johan Ernst Gunnerus (1718-1773), biskop i Trondheim 
Selvbiografi (ordret gengivet) i: Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, 
norske og islandske lærde Mænd III, Kbhvn 1784, s. 271-75.

Til 1771. - Lægesøn fra Norge. Han var en ivrig latinlæser i skolen i 
Ghria, blev student 1737, men måtte på grund af fattigdom først ernære 
sig som lærer samtidig med at han læste på egen hånd. Han studerede i 
Kbhvn 1740-42, derpå i Tyskland og virkede som universitetslærer i Jena 
1748-54. Fra 1755 var han lærer ved universitetet i Kbhvn, bl.a. i teologi, 
og blev 1758 biskop i Trondheim. Han kastede sig nu over naturhistorien 
og modtog mange hædersbevisninger for sit forfatterskab. - DBL.

218 Carl Friederich Reiser (1718-1786), kirurg, forfatter 
Selvbiografi i: Carl Friederich Reiser: Ildebrands-, Levneds- og Forfølgelses-
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Historie, udg. paany med Oplysninger, Tillæg og en Efterskrift af O. Nielsen, 
Kbhvn 1890, s. 75-162. - Tidligere trykt Kbhvn 1786 og 1829.

Til o. 1780. - Søn af politifuldmægtig i Kbhvn, stedfaderen amtskirurg. 
Privat skolegang, blev 1736 feltskærersvend og var fra 1751 kirurg med 
forretning i Kbhvn. Han oplevede på nært hold Kbhvns brand 1728, 
hvad der medførte at han livet igennem led af ildebrandsskræk, og til 
hans forfølgelser hørte de grove løjer, man af den grund gjorde af ham. 
Vidtløftige erindringer af en kbhvnsk original med alskens digressioner 
om ildebrande, uvejrshistorier, forbrydelser osv., ganske naive, men ikke 
uden tidshistorisk interesse. Beslutningen om at skrive selvbiografien ‘er 
aldeles ikke sket af egen drift, men efter andres ... forlangende’. - DBL.

1719
219 Johannes Michael Klem (1719-1806), præst i Norge 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. III, 1881-82, s. 638-44.

Til 1754/1796. - Søn af bergassessor i Norge. Studerede i Kbhvn fra 1737 
og blev teologisk kandidat 1745. Han søgte forgæves fast stilling i Norge 
og rejste 1750 tilbage til Kbhvn for at arbejde for sin sag. Han blev en 
kort tid kabinetspræst på Vemmetofte, derpå feltpræst ved grenaderkorp- 
set og fik så endelig 1754 præstekald i Norge. Skrevet 1796. - EM.

1720
220 Niels Brønlund Bloch (1720-1792), grønlandsmissionær, præst 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift IV, 1883, s. 1-18.

Til 1765. - Proprietærsøn fra Norge, der 1741 blev student fra Bergen. 
Han var under sine teologiske studier kateket og prædikant ved Vartov i 
Kbhvn, tog teologisk eksamen 1747 og blev derpå grønlandsmissionær 
med station i Christianshåb. Han fortæller, hvordan han forøgede menig
heden under vanskelige kår og oprettede en ny missionsstation i 
Claushavn. 1754 vendte han hjem og blev 1756 præst i Norge. - DBL.

221 Hans Peter Top (1720-1776), bogholder i søetaten 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 6.rk. VI, 1915, s. 192-97.

Til 1771/1776. - Købmandssøn fra Nakskov og bror til nr. 223. Efter



126

latinskolegang i Helsingør og Nakskov blev han 1739 student, men læste 
videre hjemme, var 1741-44 huslærer og fulgte en baron til badene i 
Pyrmont 1744-46. Han genoptog teologistudiet i Kbhvn, men opgav og 
fik 1747 stilling i søetatens bogholderikontor, fra 1755 som bogholder. 
Derpå knappe oplysninger om ægteskaber, børn, hverv og forfremmelser. 
Skrevet 1771, med tilføjelser til 1776.

222 Hans Schack Kragelund (1720-1792), præst i Sydøstsjælland 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 8.rk. IV, 1925, s. 228-32.

Til 1782. - Præstesøn fra Fole ved Ribe. Student 1739, teologisk kandidat 
1742 og studierejse til Tyskland 1749. Kapellan i Gram 1751 og 1756 
præst i forskellige embeder i Sydøstsjælland. Selvbiografien er omtrent 
identisk med biografien i Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over... lærde 
Mænd III, Kbhvn 1784, s. 233-36. (jvf. nr. 209). - EM.

1723
223 Diderik Top (1723-1796), præst i Slagelse
Selvbiografi i: Pastor Lars Christian Dan’s Erindringer, gennemset og kommen
teret af Børge Dan, Kbhvn 1940, s. 81-85.

Til o. 1760. - Købmandssøn fra Nakskov og bror til nr. 221. Han kom 10 
år gammel i latinskole i Helsingør, blev student 1742, var under stu
dierne huslærer og blev 1751 kapellan i Vejby-Tibirke. Fra 1755 skibs
præst og deltog 1757-58 i et flådetogt til Konstantinopel. 1760 sognepræst 
i Ærøskøbing og fra 1769 i Slagelse. En svigersøn se nr. 279.

224 Johannes Siverud (1723-1783), fængselspræst på Christianshavn
(1) Kort selvbiografi på latin refereret i: Gjentofte Kirkesogns, dets Kirkes og 
Præsters Historie, Gentofte 1928, s. 122; jvf. note s. 193.
(2) Selvbiografi i afskedsprædiken, refereret i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. 
IV, 1942-44, s. 108-14.

Til 1758/1762. - Bondesøn fra Norge. Indtil han var 21 år, deltog han 
med ulyst i landbrugsarbejdet, fik så undervisning af sognepræsten, kom 
i latinskole og studerede fra 1750 teologi i Kbhvn. Han blev 1758 præst 
ved børnehuset på Christianshavn og fortæller, hvordan han tog sig af 
fangerne, men nævner også, at han undertiden følte sig truet på livet af 
dem. Fra 1762 præst i Gentofte. (1) er skrevet til biskoppen ved udnæv-
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nelsen til præst, mens (2) er refereret af Hans Kaster (jvf. nr. 274). - 
DBL (1).

225 Christopher Giessing (1723-1791), genealog, kantor i Roskilde 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. VI, 1887-89, s. 780-85.

Til o. 1770. - Søn af ridefoged på Langholt i Vendsyssel. Han lærte som 
dreng at tegne og male i Viborg, kom så i latinskolen 1737, blev student 
1746 og tog filosofisk eksamen 1747. Derpå lærer bl.a. i Randers, 1755 
kantor i Helsingør og fra 1758 i Roskilde. Selvbiografien er skrevet til 
Jens Worm ved udarbejdelsen af dennes forfatterleksikon (jvf. nr. 209) og 
slutter med en oversigt over hans trykte og utrykte forfatterskab. - DBL.

226 Andreas Charles Teilman (1723-1790), godsejer på Nørholm 
ved Varde

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk. II, 1930, s. 200-04.

Til 1778. - Søn af godsejer og amtmand og født på Skrumsager syd for 
Ringkøbing Fjord. Undervisning hjemme, 1738-40 i Roskilde latinskole 
og studerede derpå teologi og jura. Han arvede 1749 Nørholm m.fl. gårde 
og levede herefter som godsejer optaget af at forbedre sit gods og pleje sit 
svage helbred. 1751 blev han adlet. Skrevet på opfordring. - DBL.

227 Martha Noe, født Bjerregaard (1723-1803), medlem af brødre
menigheden i Kbhvn

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 3.rk. II, 1893, s. 232-35.

Til 1803. - Datter af proprietær og født på Gudumkloster mellem Lemvig 
og Struer. Faderen opdrog hende i gudsfrygt og efter at have tilbragt et år 
hos en søster i Kbhvn 1745 hjalp hun moderen i hendes enkestand. 1753 
ægtede hun en købmand i Ringkøbing, der fra 1766 var brygger på 
Christianshavn. Iøvrigt mest gudelige bekendelser og betragtninger.

228 Hans Peter Koch (1723-1806), præst i Horbelev på Falster 
Selvbiografi i 2 versioner, (1) til 1766 i: Den falskerske Gejstligheds Personalhi
storie, ved Immanuel Barfod, I, Nykøbing 1851, s. 196-98 - (2) mere kortfattet til 
1804 i: Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog for 1948, s. 551-53.

Til 1766/1804. - Degnesøn fra Åstrup ved Haderslev. Han vogtede krea
turer, før han 1735 kom i skole i Haderslev, hvor han nød kost på omgang
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hos velgørere i byen. Student 1744 og teologisk kandidat 1748. Som 
‘holstener’ var han udelukket fra at fa stipendier og tjente til brødet som 
lærer og ved at vikariere for tyske prædikanter. 1751 blev han residerende 
kapellan i Nr. Vedby på Falster og var fra 1765 hjælpepræst, 1766 sog
nepræst i Horbelev og Falkerslev. Han har forberedt 5 jøder til kristen
dommen og døbt en neger.

1724
229 Andreas Nicolaus Ryge (1724-1767), forfatter, præst i Lidemark 

ved Vallø
Selvbiografi i: Slægten Ryge [Omslagstitel på facsimileudgave af håndskrevne 
familieoptegnelser i Det kgl. Bibliotek, Kbhvn 1956], s. 23-36. - Refereret og 
citeret i: Fra Københavns Amt 1941-42, tr. 1942, s. 64-66; noter s. 80.

Til 1753. - Søn af kantor ved domkirken i Roskilde. Efter privatundervis
ning blev han 1733 sat i latinskolen og dimmiteredes herfra 1741. Studier 
i Kbhvn 1741-42, hjemme 1742-44 og derpå atter i Kbhvn hvor han tog 
teologisk eksamen 1746, men studerede videre under sin elskede lærer 
J. F. Reuss. Samtidig virkede han som informator, lærte sig tysk og blev 
1753 kantor på Vallø. I et kort tillæg beretter en søn (s. 37-38) om hans 
senere år fra 1761, da han blev sognepræst i Lidemark og Bjeverskov. En 
søn se nr. 420. - DBL.

1725
230 Louise von Plessen, født Berckentin (1725-1799), overhofmester- 

inde
Erindringer fra det danske hof på fransk i: Danske Magazin 5.rk. V, 1904, s. 84- 
90.

1766-68. - Datter af dansk gehejmeråd og født i Celle, Hannover. Som 
uafhængig enke blev hun 1766 overtalt til at blive overhofmesterinde for 
den unge dronning Caroline Mathilde. I en ‘mémoire de la cour de 
Danemark’ fortæller hun om intrigerne omkring ansættelsen og sit van
skelige hverv. Den bitre tone skyldes, at hun brat blev afskediget 1768 og 
måtte forlade landet. - DBL.

231 Jens Pedersen Juul (1725-1779), præst i Bredstrup ved Fredericia 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. VI, 1948-50, s. 61-83.
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Til 1770. - Søn af kapellan i Assens. Han voksede op under moderens 
tugt, gik 1737-46 i latinskole i Assens og Odense og tog teologisk eksamen 
1749. Han ernærede sig som underviser, oversætter og korrekturlæser og 
var en tid medhjælper for præsten i Ulkebølle på Als. I Kbhvn gennem
gik han en religiøs krise, der har givet selvbiografien et stærkt pietistisk 
præg, blev 1759 kapellan ved Trinitatis kirke, men måtte 1765 med sorg 
overtage landsbykaldet i Bredstrup; ‘landvæsen og avling var aldrig mit 
sind til’. Selvbiografien indgår blandt indberetninger forlangt af biskop 
J.C. Bloch (jvf. nr. 211).-EM.

232 Paul Frergksen (1725-1801), grønlandsfarer, skipper
Selvbiografi på tysk i: Friesisches Jahrbuch 1973 (= Nordfriesisches Jahrbuch 
Neue Folge Band 9, 1973), s. 95-132. - Tidligere trykt (med færre udgiveroplys
ninger) i: Zeitschrift der Gesellschaft fur Schleswig-Holsteinische Geschichte 
XXXV, 1905, s. 76-116; herfra optrykt i: Die Seefahrtsepoche der Halligen. Eine 
Sammlung von Berichten, hrsg. von Jens Lorenzen, Hamburg 1983, s. 51-98.

Til 1772/1784. - Søn af skipper og født på øen Langenes i Vesterhavet 
syd for Föhr. Fra 1740 tog han i sommerhalvåret hyre på skibe i Amster
dam og sejlede til Grønland, Norge eller havne i Østersøen, en enkelt 
gang til Lissabon. Om vinteren boede han hjemme hos sin mor eller 
søstre og lærte navigation. 1753 giftede og bosatte han sig på Oland, men 
fortsatte sit sømandsliv, nu som skibskaptajn. Han redegør år for år for 
sine ture, indtægter og hændelser i familien, fra o. 1772 i form af løbende 
optegnelser.

233 Herlov Dalhoff (1725-1792), degn i Hvirring ved Horsens 
Erindringsfragmenter i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. II, 1936-38, s. 100-58.

Til o. 1785. - Præstesøn født i Slangerup. Han kom 1734 i Frederiksborg 
latinskole, hvorfra han blev student 1745, studerede teologi uden at tage 
eksamen og var fra 1749 til sin død degn i Hvirring. Erindringerne indgår 
i optegnelser om personer, han har kendt, og knytter sig navnlig til 
kammerater og lærere fra skole- og studietid. Personkarakteristikkerne er 
ofte fyndige, ikke sjældent nærgående og undertiden med en humoristisk 
eller satirisk drejning. Indimellem kulturhistorisk oplysende enkeltheder. 
Optegnelser vedrørende degnetiden er trykt i: Aarbøger udg. af Historisk 
Samfund for Aarhus Stift XXI og XXII, 1921-22.
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234 Frederik Michael Krabbe (1725-1796), søofficer
Geheimeraad Friderich Michael Krabbes Levnets-Beskrivelse, tilligemed nogle 
derudi indrykkede og Skibsbygnings-Videnskaben meest vedkommende An
mærkninger, skrevet af ham selv i Aaret 1791. Kbhvn 1793. 198, (1) s.

Til 1790. - Fattig officerssøn født i Esrum. Efter 7-årig uddannelse på 
Søkadetakademiei: blev han 1749 løjtnant og uddannedes derpå i skibs
konstruktion. I dette øjemed 1752-56 studierejse til England, Frankrig, 
Italien og Holland. 1758-72 flådefabrikmester og 1772-85 ansat i flådead
ministrationen. Til sidst otium i Skelskør. En saglig redegørelse for et livs 
arbejde og erfaringer med skibskonstruktioner, med afsluttende selvbe
tragtninger. En svigersøn se nr. 300. - DBL.

235 F. A. Müller^ (1725-1795), stempelpapirforvalter, kobberstik
samler

Selvbiografi refereret og citeret i: Fund og Forskning XXIII, 1977-78, s. 96-102 
og 124; jvf. s. 126 note 4.

Til o. 1795. - Søn af forvalter på Boller ved Horsens. Efter privatunder
visning blev han student fra Horsens 1743, begyndte at studere i Kbhvn, 
men valgte 1747 en kontoruddannelse, der førte til at han blev hofskriver 
og fra 1765 stemp'elpapirforvalter. Uomtalt er åbenbart, at han var sam
ler og bl.a. tilvejebragte den imponerende samling af danske kobberstik, 
der endnu er bevaret som ‘Müllers pinakotek’. En søn se nr. 461. - DBL.

236 Henning Hansen (1725-1811), præst i Skelby ved Næstved 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift III, 1882, s. 305-33.

Til o. 1800. - Søn af præst i Sørbymagle ved Slagelse, senere i Skelby ved 
Næstved. Bror til. nr. 241. Han gik først i landsbyskole, fik så privatun
dervisning og kom 1741 i latinskole i Kbhvn. Fra 1743 studerede han ved 
universitetet, tog teologisk eksamen og hjalp fra 1748 sin far med præste
gerningen i Skelby og Gunderslev. 1758 blev han sognepræst samme
steds. Han fortæller omstændeligt, hvordan han sikrede sig kaldet, og 
derpå om hustru, familie og børn. — EM.

237 Joachim Ewald (1725-1826), præst, herrnhuter
Selvbiografi i: Dansk Kirketidende, 1892, sp. 597-602.

Til 1808. - Søn af degn i Bredebro nord for Tønder. Fra 1736 hårde år i



131

latinskolen i Ribe. Han tog del i en pietistisk vækkelse, men blev afskræk- 
ket af dens krav om ydre bodskamp, og først da han fra 1746 studerede i 
Kbhvn, fandt han fred ved at slutte sig til brødremenigheden. Efter 
teologisk eksamen blev han 1753 hjælpelærer ved Vajsenhuset, 1755 sog
nepræst, først i Vorbasse og fra 1764 i Hviding syd for Ribe, hvor han 
holdt gudelige forsamlinger. Sine sønner lod han opdrage i Christiansfeld 
og flyttede selv dertil 83 år gammel. Andre fortæller om hans sidste år 
(sp. 617-21).-EM.

1726
238 Johan Peter Brorson (1726-1791), præst i Døstrup ved Løgum

kloster
Selvbiografi i: Sønderjyske Aarbøger 1923, s. 213-19. - Uddrag i: H.G. A. Jør
gensen: Sognepræst og Præstegaard. Dansk Præstegaardsliv gennem 1000 Aar, 
Kbhvn 1937, s. 267-70.

Til o. 1760. - Præstesøn fra Bedsted ved Løgumkloster og nevø af nr. 160. 
Familien flyttede til Hillerød og Kbhvn, og han blev undervist hjemme af 
flere fromme lærere på række. Da han fra 1745 studerede i Kbhvn, kunne 
han glæde sig over, at byen var fuld af velsignede prædikanter. Cand. 
teol. 1749 og derpå kateket ved Nikolaj kirke. Fra 1754 sognepræst i 
Døstrup. Selvbiografien slutter sig til en skildring af sognets præsterække 
og indgår i en indberetning til biskop J.C. Bloch (jvf. nr. 211).

239 Johan Arndt Dyssel (1726-1795), præst i Østofte ved Maribo 
Selvbiografi (?) refereret i: Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters 
Historie, udg. af P. Rhode, I, Kbhvn 1776, s. 169-73.

Til 1770. - Søn af præst på Ålborgegnen, men kom efter forældrenes død i 
huset hos slotspræsten ved Fredensborg. 1744 student fra Frederiksborg 
latinskole og 1747 teologisk kandidat. Derpå huslærer i provinsen, bl.a. 
på Kærgård ved Ribe, hvor han engang kom i livsfare og erfarede, at ‘i 
dødsangst er legemets mekanisme virksommere end sjælens slutninger’. 
Fra 1755 præst i forskellige embeder, sidst 1774 i Østofte, og desuden 
forfatter. - DBL.
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1727
240 Christian Beverlin Studsgaard (1727-1806), biskop i Ålborg 
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta jubilæi ... [Program udstedt af Kbhvns 
universitet i anledning af dets 300-årsjubilæum 1779], s. 18-22.

Til 1779. - Søn af formand for kornmålerne i Kbhvn. Student fra Ålborg 
1745 og teologisk kandidat 1748. Han var 1751-54 alumne på Elers’ 
kollegium og studerede 1754-57 for legatmidler i Jena og Halle. 1759-69 
præst og lektor på Herlufsholm, derpå teologisk professor i Kbhvn og fra 
1773 provst, fra 1778 biskop i Ålborg. - DBL (1).

241 Christian Hansen (1727-1803), kancellist, gårdfæster 
Selvbiografi i: Chr stian Hansens Liv og Levnet, samt korte Reflexioner over 
Religionen, Historien, Kongen af Preussens Skrivter og Hr. Prof. Gamborgs 
Nysa, Kbhvn 179L s. 3-142.

Til o. 1790. - Søn af præst i Sørbymagle ved Slagelse, senere i Skelby ved 
Næstved. Han blev anset for uegnet til at studere og 1744 anbragt som 
volontør i Krigskancelliet, fra 1751 i Økonomi- og kommercekollegiet. 
Hovedindholdet består af erindringer om ophold på de Vestindiske øer 
1747-51 og 1754-56 og rejserne frem og tilbage. Han opholdt sig hos en 
bror, der var guvernør for St. Croix, og ordnede boet efter dennes død, 
hvad der forvoldte ham udførligt skildrede trakasserier og besvær med en 
umyndig nevø. Ved hjælp af en tilfældig arv kunne han 1767 bosætte sig i 
Skelby, hvor en bror var præst (se nr. 236), giftede sig, fæstede en gård og 
levede ‘det fornøjeligste liv’. Med indledende refleksioner om at skrive 
selvbiografi, eftertænke sit liv og erkende Guds førelse. - EM.

1728
242 Peter Frbjderik Suhm (1728-1798), historiker, forfatter
Barn- og ungdomserindringer (om lærere og læsning) i: Minerva 1787 I, s. 219- 
33. - Optrykt i: Peter Friderich Suhms samlede Skrifter IV, Kbhvn 1789, s. 349- 
60; jvf. supplerende oplysninger i X, Kbhvn 1793, s. 75-77.

Til o. 1750. - Søn af admiral og født i Kbhvn. Spredt i hans store forfat
terskab findes erindringer og optegnelser om mænd, han har kendt. Det 
største samlede erindringsstykke er skrevet som et ‘Æresminde over Niels 
Christian Graae5. Heri omtaler han sine skiftende lærere og skildrer nær-
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mere Graae, der som huslærer 1739-46, inden han blev student, fik stor 
betydning for ham. Ved samtaler og ved at stille sig på lige fod stimulere
de Graae hans læselyst - ‘vi klynkede med Ovid og skændte på Augustus, 
og satte en god poet over en kejser; og vi så bonden pløje med Virgil i 
hånden; men i henseende til Cicero og Cæsar var vi af ulige menig; Graae 
ophøjede den sidste, jeg den første og friheden’. Fætter til nr. 166. - DBL.

243 Andreas Rhoed (1728-1819), præst i Seden og Asum ved Odense 
Selvbiografi i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen Carstens 
Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen 
Næraae, II, Odense 1790, s. 19-27.

Til o. 1780. - Degnesøn fra Søndersø på Fyn. Fattige skoleår i Odense 
1741-51 og ditto studieår i Kbhvn 1751-56. Derpå kapellan på Nordborg 
på Als, 1761 i Assens og fra 1770 sognepræst i Seden og Åsum. Gennem
gående en beretning om økonomiske vanskeligheder og problemer med at 
få embede. - EM.

244 Laurits Klingberg (1728-1795), depechesekretær i Kbhvn 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 7.rk. III, 1919, s. 225-37.

Til 1788. - Søn af købmand og rådmand i Næstved. Han gik i denne bys 
latinskole til den ophørte 1740, blev 1743 skriverdreng i søetaten og 
avancerede fra kontorist til kancelliforvalter. Fra 1771 depechesekretær 
og senere tillige arkivar ved søkommissariatets arkiv. Han fortæller ud
førligt om sine skiftende arbejdsforhold.

245 Christian Carl Pflueg (1728-1809), ingeniørofficer
Selvbiografi i: Gemt og Glemt. Minder fra gamle Dage, udg. af Louis Bobé og 
Carl Dumreicher, III, Kbhvn 1916, s. 7-153; noter s. 183-96. - Uddrag tidligere 
trykt i: Militært Tidsskrift XXI, 1892, s. 291-319, 395-436.

Til 1808. - Søn af major og forpagter af Uggerslevgård nord for Odense. 
Opvæksten her hæmmedes af sygdom. Efter et ophold hos familien Sehe- 
sted på Rodsteenseje blev han 1753 ansat ved fortifikationsetaten og 
gjorde derpå karriere som ingeniørofficer. Han deltog i den preussiske 7- 
årskrig og fandt en velynder i feltmarskal Saint-Germain, der senere kom 
til Danmark. 1765-82 direktør for den militære invalideanstalt Christians 
plejehus i Kbhvn og desuden engageret i opførelsen af Sølvgades kaserne 
og ledelsen af en tøjfabrik i Lyngby. Til sidst om hans liv som aldrende
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enkemand i Lyngby og Birkerød og hans døtres ægteskaber. Noget om
stændelige og naive erindringer om en tilværelse, som ofte ses truet af 
intriger, men ikke uden person-, militær- og kulturhistorisk interesse. De 
er skrevet i 3. person. - DBL.

1729
246 Friderigh Julius Sorgenfrey (1729-efter 1778), tysk-dansk jøde 
Friderich Julius Sorgenfrey: En omvendt Jødes Liv- og Levnetsløb, som haver 
beseet de 4 første Parter af Verden ... tilligemed hans Troes-Bekiendelse, hvilken 
han i Aaret 1758 d. 13. Septemb. i den Kongelige Residents-Stad Kiøbenhavn i 
Frue Kirke haver aflagt. Viborg 1783. (22), 112 s. (Levnetsløb); 98 s. (Troes- 
Bekiendelse). - Tidligere udgave på tysk: Eines getauften Juden Lebensgeschich
te ... Benebst desselben Glaubensbekentnisse, welches er den 13ten September 
1758 in Copenhagen abgelegt hat. Jena 1775. (8), 268 s.

Til o. 1780. - Søn af rabbiner og født i fyrstedømmet Ansbach. Han 
havde en omflakkende barndom, stod i lære hos en juvelér i Hamburg og 
søgte o. 1747 til Kbhvn, der skulle være en god by for jøder, men fandt 
det bedre at slå sig ned som handelsmand i Stubbekøbing. Her undervi
stes han i kristendommen af Hans Egede og rejste så 1757 til Kbhvn, 
hvor han under chikaner fra andre jøder blev forberedt til sin dåb. Da 
han 1759 kom til at stikke en kammerat ned, flygtede han til Schleswig og 
lod sig hverve som soldat ved et jysk infanteriregiment, deserterede imid
lertid og førte en omstrejfertilværelse i Tyskland. Senere lod han sig 
hverve som matros på hollandske ostindie- og vestindiefarere, kom under 
et middelhavstogt i fangenskab i Algier, men løskøbte sig og ankom atter 
til Kbhvn 1768. Han gjorde sit regnskab med det jyske infanteriregiment 
op, giftede sig i Leipzig og rejste 1777 rundt i Jylland for at skaffe subskri
benter, så at hans bog kunne blive trykt i Viborg; jævnfør de trykte lister 
foran i bogen. - EM.

1730
247 J. D. W. Westenholz (1730-1794), præst på Mors, forfatter 
Selvbiografi i: Genealogisk Tidsskrift VIII, 1914, s. 181-85.

Til 1793. - Søn af kantor i Einbeck, Hannover. Han beretter om famili
ens herkomst og enkelte medlemmer (s. 178-81) og derpå om sig selv.
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Faderen flyttede 1732 til Wilster i Holsten, og efter skolegang her kom 
han i latinskole i Lübeck og Lüneburg. Støttet af stipendier studerede 
han 1752-55 teologi i Göttingen og blev så huslærer, fra 1760 på Over
gård øst for Mariager. 1768-72 præst i omegnen og 1775 på Mors, fra 
1776 i Sejerslev. Han vandt præmier ved at skrive nogle landøkonomiske 
skrifter og passede iøvrigt sit embede. Derudover har han anvendt tid på 
sine børns opdragelse og har fornøjelse af ‘mit mekaniske arbejde i mit 
værksted’. - DBL.

248 Arni Magnusson (o. 1730-efter 1801), islandsk eventyrer
En islandsk Eventyrer Arni Magnussons Optegnelser. Oversat fra islandsk af 
Pâli Eggert Ölason. Kbhvn 1918. (3), IV, 187 s. Reg. (= Memoirer og Breve, 
udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, XXVIII). - Fot. optr. Kbhvn 1970. - Udg. 
på islandsk Reykjavik 1945.

1753-0.1796. - Bondesøn og selv bonde på Island. Han rejste 1753 til 
Kbhvn og levede herefter en omflakkende tilværelse til lands og til vands, 
opholdt sig på Grønland i 3 år, deltog 1760 i en Kinafart, tog derpå 
tjeneste ved den danske flåde og kom 1770 med den russiske flåde til 
Middelhavet for at bekæmpe tyrkerne. Indimellem hutlede han sig igen
nem i Kbhvn og på landet i Sjælland. 1777-94 turede han rundt i Thy, 
hvor han tjente til dagen og vejen som skolelærer og arbejdsmand m.v. 
Efter forgæves at have søgt fast arbejde i Norge tog han til Island, hvor 
erindringerne slutter. De giver talende glimt af livsvilkår i mange skiften
de miljøer. - EM.

1731
249 Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788), forfatter
Charlotta Dorothea Biehl: Mit ubetydelige Levnets Løb. Udg. efter originalma
nuskript med indledning, kommentar m.m. af Marianne Alenius. Kbhvn 1986. 
219 s. Reg. (= Universitets-Jubilæets danske Samfunds Skriftserie nr. 501). - 
Tidligere trykt i: Interiører fra Kong Frederik den Femtes Hof. Charlotta Doro
thea Biehls Breve og Selvbiografi udg. af Louis Bobé, Kbhvn 1909, s. 149-239, 
noter s. 272-81; også i særtryk: Mit ubetydelige Levnetsløb, 114 s.
Uddrag, (a) i: Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gyldendals 
Bibliotek. Dansk litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 49-58 - (b) i: 
Før Nu Tid. 1720-1784: Fra ærbødighed til dyd, udg. ved Anne Marie og Johan 
Fjord Jensen af Dansklærerforeningen, Varde 1982, s. 84-91.
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Til 1787. - Datter af inspektør ved Kunstakademiet i Kbhvn. Barndom 
præget af kærlig morfar og tyrannisk far, som hævdede sin myndighed, til 
hun havde passeret de 40 år. Trods forbud læste og lærte hun i smug, 
tilegnede sig flere sprog og kom ved venners hjælp ind på oversætter- og 
forfattervirksomhed. Flere bejlere meldte sig, men den udkårne måtte 
afvises, og med al litterær succes sad hun efter faderens død i trange kår. 
Til gengæld hengivent venskab med mæcenen Johan Bülow (se nr. 320), 
for hvem selvbiografien er skrevet. Et selvfølende tilbageblik i opgør med 
en kvinde- og forfatterskæbne og den eneste større selvbiografi af en 
kvinde fra det 18. århundrede. - DBL.

1732
250 Jørgen Balthasar Winterfeldt (1732-1821), søofficer 
Selvbiografiske optegnelser i: ‘Trøstens Bolig’. Optegnelser om Stifteren og Stif
telsen samlede af P. Petersen, Kbhvn 1908, s. 13-27. - Tidligere trykt i: Conversa- 
tionsbladet, Tredie Aargangs tredie Quartal, 1827, s. 49-51, 53-55, 61-63, 65-66, 
69-71, 86-87, 89-90 (uafsluttet).

Til o. 1760. - Søn af hærofficer og født i Fredericia. Han erindrer, hvor
dan han som barn legede med skibe og derved tidligt vise hang til flåde
væsnet. 1742 blev han page hos en grevinde Reventlow i Kbhvn, blev 
kort efter kadet og gjorde sin første sørejse 1748. Som sekondløjtnant 
besøgte han 1755-56 St. Thomas og skildrer derpå, nærmest i dagbogs
form, sin rejse med et orlogsskib til Middelhavet 1761-62, hvor han bl.a. 
beså Malta og Smyrna. I togtet deltog nr. 254 som skibspræst. Han 
sluttede sin karriere som admiral. Optegnelserne bygger på dagbøger, 
hvoraf der er meddelt uddrag for årene 1755-56, 1770 og 1779 i: Tids
skrift for Søvæsen, 72. årg., 1901, s. 595-616. - DBL.

251 E. Reverdil (1732-1808), kabinetssekretær
Reverdil: Struensee og det danske Hof 1760-1772. Oversat [fra fransk] af Paul 
Læssøe Müller med Indledning og Anmærkninger af Louis Bobé samt 26 Por
trætter. 2. Udgave [af udgaven 1916]. Kbhvn 1917. XIV, (2), 309 s. Reg. - 
Første danske overs ættelse Kbhvn 1859. - Den franske originaltekst: Struensée et 
la cour de Copenhague 1760-1772. Mémoires de Reverdil ... suivis de lettres 
inédites. Paris 1858. XVI, 519 s.

1760-72. - Embedsmandssøn fra Schweiz, der kom til Danmark og 1760- 
66 var lærer for kronprins Christian. Efter dennes tronbestigelse hans



137

kabinetssekretær og aktiv i planer om en bondefrigørelse. 1767 afskedi
get, men 1771 tilbagekaldt og opholdt sig ved hoffet til 1772, da han rejste 
tilbage og bosatte sig i Schweiz. Værdifulde memoirer om forholdene ved 
det danske hof med bidrag til forståelsen af den sindssyge Christian VII. 
Mange personkarakteristikker og gode iagttagelser af tilstande og stem
ninger i Danmark. - DBL.

252 Jens Nielsen Høstmark (1732-1793), præst i Anst ved Vejen 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. VI, 1899-1901, s. 624-27.

Til o. 1775. - Præstesøn fra Skodborg ved Vejen. Han gik 1745-49 i skole 
i Sommersted, blev 1751 student og tog 1755 teologisk attestats. Ved 
moderens død dannede Gud hans hjerte til præstegerningen, og han 
kaldte ham 1759 til lærer for menighederne i Anst og Gesten. Selvbiogra
fien er skrevet til oplæsning ved hans begravelse og er i opbyggelige 
vendinger henvendt til menighederne.

253 Esaias Fleischer (1732-1804), amtmand for Korsør og Antvor
skov amter

Conferens-raad og forhen værende Amtmand over Corsøer og Antvorschou Am
ter Esaias Fleischers Liv og Levnets-Beskrivelse af ham selv skrevet og udgivet. 
Kbhvn 1785. 195 s. - Supplement vedrørende de politiske begivenheder 1772 
(udeladelse i bogudgaven) i: Historisk Tidsskrift 4.rk. II, 1870-72, s. 683-93.

Til 1785. - Præstesøn fra Eggeslevmagle ved Skælskør. Han kom 1743 i 
Roskilde latinskole, som han mindes med glæde, og blev 1749 student. 
1751 tog han teologisk eksamen, men bortset fra 1751-52, da han havde 
plads på Elers’ kollegium og studerede orientalske sprog, virkede han 
som lærer i Roskilde 1749-64. Indtægten supplerede han ved personligt 
at dyrke landbrug og købte for de derved indtjente midler 1764 et embede 
som regimentskvartermester med bopæl i Vordingborg og senere Næst
ved. 1774-81 var han inspektør på godset Jægerspris, 1779 fik han tillige 
betroet inspektionen af skovene ved Sorø og var 1781-85 amtmand i 
Sydvestsjælland. Som medlem af et preussisk videnskabsakademi blev 
han opfordret til at skildre sit levned, men selvbiografien har hovedvæg
ten på de sidste seks år og er nok så meget et forsvar for hans selvrådige 
embedsførelse på navnlig vejvæsenets område, øjensynlig skrevet for at 
godtgøre, at regeringen 1785 lod ham afskedige uden grund. - DBL.
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254 Hans Peter Tybring (1732-1798), biskop i Norge
Selvbiografi (bispevita) i: H.H. Tybring: Afskeds-Prædiken holdet i Holmens 
Kirke i Kiøbenhavn ... den 28 Junii 1789, Kbhvn 1789, s. 33-44.

Til 1789. - Præstesøn fra Norge. Han studerede i Kbhvn 1749-50 og 
1753-54, tog teologisk eksamen og var efter nogle huslærerår hjemme 
1759-62 skibspræst på orlogsskibe, der besejlede Middelhavet (jvf. nr. 
250). 1763 blev han kapellan, 1777 sognepræst ved Holmens kirke i 
Kbhvn og udnævntes til biskop i Kristiansand 1789. Han har behagelige 
erindringer fra tiden som skibspræst og glæder sig over at have faet 
oprettet fem skoler i sin menighed. - DBL (1).

255 Diderich Christian Fester (1732-1811), forfatter, matematiker 
Selvbiografi i:. Iris og Hebe 1804, I, s. 1-37, 97-159.

Til o. 1800. - Degnesøn fra Boeslunde ved Slagelse. Efter konfirmationen 
plads som tjener, i 1750erne for professor Wadskiær i Kbhvn. Han læste 
på egen hånd matematik og fysik, gav i 1760erne informationer, skrev 
afhandlinger og tegnede kort til bl.a. Pontoppidans Danske Atlas. Fra 
denne tid småtræk fra den lærde verden i Kbhvn set fra neden. 1768 en 
nærmere beskrevet rejse til Trondheim, hvor han til 1794 virkede som 
matematiker og lærer ved latinskolen. Derpå otium i Danmark. - DBL.

256 Frantz Henrich Müller (1732-1820), kemiker, procelænsfabri- 
kant

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 8.rk. III, 1924, s. 196-218.

Til o. 1810. - Søn af materialforvalter i Kbhvn. 1746-53 i apotekerlærer i 
Kbhvn, så ansættelse i Drammen, besøg i Uppsala og 1756 tilbage i 
Kbhvn. 1759 mineralogisk studierejse til Harzen og 1760-66 arbejde med 
udmøntning for Kurantbanken. Derpå etablering som materialist, labo
rant og apoteker. Han begyndte at fremstille porcelæn og blev 1775 
fabrikmester ved den af ham stiftede Kgl. porcelænsfabrik. Han gør rede 
for sin lange virksomhed som apoteker og kemiker. Selvbiografien er 
sandsynligvis skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

1733

257 Gregers Christian Haxthausen (1733-1802), geheimestatsmini- 
ster
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Skoleerindringer oversat til tysk fra dansk i: Königliches Christianeum in Altona. 
Bericht über das Schuljahr von Ostern 1913 bis Ostern 1914, s. 11-16.

1743-46. - Søn af greve og landdrost og født i Kbhvn. Efter faderens død 
blev han 1743 sat i pension hos postmesteren i Altona for at gå i byens 
gymnasium. Han fortæller om lærere, undervisning og dagligliv i skolen. 
1746 blev han kaldt hjem til Kbhvn og gjorde senere karriere i den 
danske centraladministration. En søn se nr. 471. - DBL.

258 Tønne Blogh (1733-1803), biskop i Ribe og på Fyn
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta jubilæi ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af dets 300-års jubilæum 1779], s. 14-18.
(2) Selvbiografi på dansk i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen 
Carstens Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pe
dersen Næraae, I, Odense 1787-89, s. 224-28.

Til 1779/1787. - Præstesøn fra Barret syd for Horsens. Ved faderens 
forflyttelse kom han i Alborg latinskole og blev student herfra 1749. Han 
opregner sine studieaktiviteter og sin karriere, først som husprædikant 
hos Claus Reventlow, så fra 1758 som feltpræst i Holsten. 1763 blev han 
sognepræst i Middelfart, 1775 biskop i Ribe og 1786 biskop over Fyns 
stift. En søn se nr. 436. - DBL.

259 Hans Sibbern (1733-1804), konrektor i Odense
Selvbiografi i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen Carstens 
Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen 
Næraae, I, Odense 1787-89, s. 520-24.

Til 1787. - Søn af urmager og organist i Odense, hvor han gik i skole og 
gymnasium til han 1754 blev student. Efter flittige studier, hvorunder 
han vandt sig flere velyndere blandt professorerne, blev han cand. teol. 
og prædikede for dimis 1760. Derpå blev han lærer ved katedralskolen i 
Odense, virkede fra 1782 som konrektor og forfattede forskellige lejlig
hedsskrifter. - EM.

260 Nicolaus Møller (1733-1806), bogtrykker i Kbhvn 
Selvbiografi i: Læsendes Aarbog for 1800, Kbhvn 1801, s. 76-81.

Til 1797. - Søn af bogtrykker i Kbhvn, der kort efter hans fødsel grund
lagde et trykkeri i Viborg. Efter faderens død 1740 voksede han op og 
blev uddannet som bogtrykker i Kbhvn, hvor han 1752 overtog stedfade-
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rens trykkeri. Han udvidede forretningen, men ved branden 1795 gik 
trykkeriet op i røg, og han måtte begynde forfra. - DBL.

1734
261 Bernt Sverdrup (1734-1809), præst i Norge
Selvbiografi refereret og citeret i: Personalhistorisk Tidsskrift V, 1884, s. 223-26.

Til o. 1790. - Søn af jernværksejer i Norge. Student 1751 og cand. teol. 
1756. Han var kapellan i Norge 1756-69 og rejste så til Kbhvn for at søge 
forfremmelse, blev præst ved Vajsenhuset og opponerede mod Struensees 
planer om dets nedlæggelse. Fra 1772 slotspræst ved Akershus i hvis 
kaldsbog han har indført sin selvbiografi i præsterækken (jvf. s. 217). - 
EM.

262 Hans Bruun Eller (1734-1823), vinhandler i Kbhvn, pensionist i 
Lyngby

Erindringer (uddrag) i: Lyngby-Bogen 1949, s. 177-92.

Til 1813. - Søn af slotsforvalter på Jægerspris. Efter konfirmationen tog 
han 1750 eksamen i navigation, kom ud at sejle, men gik snart i land og 
blev 1756 svend i vinhandels- og fasbinderierhvervet. Fra 1765 drev han 
sammen med en ven en vinhandel i Kbhvn, solgte 1795 forretningen og 
slog sig med vennen ned som rentier på en lystejendom i Lyngby. De 
kaleidoskopiske erindringer blandes med fromme refleksioner og borger
lige tidsbetragtninger, herunder beklagelser over rentenyderes efterhån
den forringede kår. Lyngbys beliggenhed forekommer ham behagelig, 
men stedets beboere så usympatiske, at han må antage, der ‘findes intet
steds i landet så fa gode mennesker som i Kongens Lyngby’!

1735
263 A. P. Bernstorff (1735-1797), statsmand, udenrigsminister
(1) Selvbiografisk fragment oversat fra tysk i: Museum 1893 II, s. 321-29.
(2) Selvbiografiske optegnelser skrevet 1774, citeret og refereret i: Aage Friis: 
Bernstorfferne og Danmark I, Kbhvn 1903, s. 308-21; jvf. noter (til s. 308 og 317) 
s. 443.

Til 1757. - Godsejersøn fra Hannover. Undervisning hjemme, hvor han 
blev anset for en vild dreng, 1752-55 studier ved universiteterne i Leipzig
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og Göttingen og derpå rejser 1755-57 til Italien, Østrig, Tyskland, Fran
krig og England. Fra 1758 ved sin farbrors J. H. E. Bernstorffs mellem
komst ansat i dansk statstjeneste. Erindringerne i (2) synes mere reflekte
rende end dem i (1), som er skrevet for hans børn og iøvrigt foreligger 
oversat fra en ret fejlfuld afskrift. Et barnebarn se nr. 540. - DBL.

264 Jacob Nicolai Wilse (1735-1801), forfatter, præst i Norge
(1) [Jacob Nicolai Wilse]: Optegnelse af hidindtil fremdragne Levnet og hvad 
derudi er hendet mig indtil jeg blev kaldet til Præst. [Kbhvn 1768]. 8 s.
(2) Kort Underretning om Mag. Jacob Nicolai Wilse ... samt en Fortegnelse paa 
hans Tid efter anden forfærdigede Skrifter. Kbhvn 1786. 22 s.

Til 1768/1786. - Søn af latinskolelærer, senere præst, og født i Lemvig. 
Student 1752, teologisk kandidat 1756, huslærer 1757-59 i Jylland, 1761- 
64 i Norge, 1765-66 i Fredericia og 1766-68 hos den russiske gesandt i 
Kbhvn. Fra 1768 sognepræst i Norge. Samtidig med at han var huslærer, 
dyrkede han bl.a. matematiske og naturvidenskabelige studier og udvik
lede efterhånden et stort forfatterskab. Dette gennemgås til sidst i (2), 
hvor han desuden giver en lille selvkarakteristik. - DBL.

265 Jacob Baden (1735-1804), sprogmand, litteraturkritiker 
Selvbiografi i: Samling af fortjente danske Mænds Portraiter med biographiske 
Efterretninger, [udg. af G. L. Lahde og R. Nyerup], III, Kbhvn 1806 [1. stykke. 
(4), 64 s.].

Til o. 1800. - Rektorsøn fra Vordingborg, hvor han gik i skole. Studier i 
Kbhvn fra 1750 og i Göttingen og Leipzig fra 1756. Han blev 1762 rektor 
i Altona og 1766 konrektor, senere rektor i Helsingør. Samtidig var han 
en flittig forfatter og kritiker og søgte at vække interesse for de ‘skønne 
videnskaber’. 1779 blev han professor i sprog og litteratur ved universite
tet. Han fortæller om sin virksomhed, herunder især sit forfatterskab. 
Selvbiografien er blevet til som en redaktion af en biografi af ham, som 
sønnen G. L. Baden udgav 1800; jvf. om hans annoterede eksemplar af 
denne bog en notits i: Fra Arkiv og Museum II, 1905, s. 241-42. G. L. 
Baden se nr. 394; en anden søn se nr. 399. - DBL.

1736
266 Helferich Peter Sturz (1736-1779), generalpos tdirektør, for

fatter



142

Selvbiografisk redegørelse (‘Brudstykker af en Selvbiografi’) oversat fra tysk i: 
Politik og Historie. Et Hæfteskrift, udg. af Jens Kragh Høst, IV, 1821, s. 348-67. 
- Et stykke af den tyske tekst trykt i: Inkvisitionskommissionen af 20. Januar 
1772, udg. ved Holger Hansen, I, Kbhvn 1927, s. 132-33.

1770-72. - Søn af embedsmand i Darmstadt. Via J. H. E. Berns torff blev 
han 1765 dansk embedsmand og udnævntes 1769 til generalpostdirektør. 
Han fortæller om sine forhold efter afsættelsen af BernstorfT 1770, hvor
ved han vil rense sig for beskyldninger for at have gået Struensees ærinde. 
Han erkender, at han gerne færdedes ved hoffet, men hævder, at det var 
med urette han blev fængslet ved Struensees fald jan. 1772. Fire måneder 
efter blev han da også løsladt, men han har endnu ikke faet æresoprejs
ning. Senere ansat ved regeringen i Oldenburg og virksom som forfatter. 
-DBL.

267 Ejler Hagerup (1736-1795), deputeret i Generaltoldkammeret 
Selvbiografi i: Minerva 1803 I, s. 139-46.

Til 1774. - Søn af biskop og født i Trondheim, hvorfra han blev student 
1753. Han tog 1757 teologisk og 1762 dansk-juridisk eksamen og foretog 
derpå udenlandsrejser til Sverige, Tyskland og Frankrig. Uden udsigt til 
stilling ved hjemkomsten 1765 gjorde han lykke med et lille skrift om 
kærlighed til fædrelandet og blev 1768 amtmand over Finmarken. 1771 
blev han embedsmand i Kbhvn, fra 1773 ansat ved Generaltoldkamme
ret. ‘Mit liv og levned’ er skrevet 1794. - DBL (1).

268 Helene Catharine Thura (1736-1803), søster i Christiansfeld 
Selvbiografi oversat fra tysk i: F. Hjort: Beretning om Slægten Thura og dens 
Oprindelse gennem 400 Aar, 2. Udgave [af udgaven 1894] Tommerup 1925, s. 
84-86.

Til 1788. - Præstedatter fra Lejrskov ved Kolding. Niece af nr. 175 og 
176. Hun fortæller om et kristent liv i anfægtelser, indtil hun 1787 blev 
optaget i søstermenigheden i Ebersdorf. Fra 1793 bosat i Christiansfeld, 
hvor en anden efter hendes død afsluttede hendes levnedsberetning (s. 
87).

269 Johan Clemens Tode (1736-1806), læge, forfatter
(1) Selvbiografisk skitse i: Johan Clemens Todes Samlede danske poetiske Skrif
ter I, Kbhvn 1793, bl. a 3 verso - [b 6] verso.
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(2) Selvbiografi i: Samling af fortjente danske Mænds Portraiter med biographi- 
ske Efterretninger, [udg. af G. L. Lahde og R. Nyerup], III, Kbhvn 1806 [3. 
stykke. (4), 52, (4) s.].
(3a) Erindringer om familien i: Iris 1793 I, s. 262-65.
(3b) Erindringer fra den første ungdom i: Iris og Hebe 1796 II, s. 385-91.
(3c) Erindringer fra Fredensborg i: Iris og Hebe 1796 III, s. 257-75.
(3d) Erindringer fra udenlandsrejsen spredt i: Iris 1792 III-IV, 1793 I-IV, 1794 
II og IV. - Optrykt i: J.C. Todes udvalgte Skrivter II (= Gallerie for danske 
Classikere 16), Kbhvn 1834, s. 179-268.

Til 1802. - Søn af tolder og født i nærheden af Hamburg. Han fik under
visning af en søster, gik fra 1744 i skole i Hamburg og blev efter læreår i 
Tønder og Haderslev fra 1757 videreuddannet som kirurg i Kbhvn, hvor 
han desuden læste på egen hånd i flere privatbiblioteker. 1763-65 nød 
han et slaraffenliv som kirurg ved hoffet på Fredensborg og foretog 1765- 
68 en udenlandsrejse til Nederlandene, England, Skotland og Frankrig. 
Han tog efter hjemkomsten eksamen i medicin, blev 1770 læge ved Var
tov og børnehuset m.fl. anstalter, derpå hofmedicus og forelæser ved 
universitetet, dog først fra 1797 som professor. Samtidig virkede han for 
mange formål, udfoldede et stort skønlitterært forfatterskab og lod sine 
satiriske evner komme til orde i polemiske fejder. Han fortæller levende 
og uhøjtideligt om sig selv og sine oplevelser. Til sidst i (2) en fortegnelse 
over hans skrifter. - DBL.

1737

270 Morten Thrane Brünnich (1737-1827), zoolog, mineralog, pro
fessor

Selvbiografier til 1789, (a) uddrag i: Dansk Litteratur-Tidende, 1827, s. 633-39; 
også i: Tidsskrift for Naturvidenskaberne V, 1828, s. 359-66 - (b) refereret og 
citeret fra manuskript i: Axel Garboe: Geologiens Historie i Danmark I, Kbhvn 
1959, s. 144-57; jvf. s. 267 note 184- (c) uddrag vedrørende skolegang 1754-57 i: 
Vor Fortid I, 1916-17, sp. 345-48.

Til 1789. - Søn af portrætmaler og født i Kbhvn. Efter privat undervis
ning kom han 1754 i Vor Frue latinskole, blev student 1757 og teologisk 
kandidat 1760. Men professor Kratzenstein vakte hans interesse for na
turvidenskab, og han gjorde sig snart gældende som naturhistoriker. 
1765-69 studierejse gennem store dele af Europa og derpå professortid i 
Kbhvn, hvor han grundlagde Zoologisk museum. 1789 måtte han rejse til
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Norge for at reorganisere sølwærket i Kongsberg og vendte først tilbage 
1814. Uddrag (a) indgår i en nekrolog og ajourføres på en følgende side af 
udgiveren. - DBL.

1738
271 Henrik Christopher Glahn (1738-1804), grønlandsmissionær, 

præst
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. I, 1889-91, s. 758-64. - Også i: 
Familien Glahns Slægtebog, udarbejdet af Poul Bredo Grandjean, Kbhvn 1907, 
s. 7, 17-20.

Til 1771. - Præstesøn fra Alling ved Silkeborg. Blev sat i pleje i Kbhvn, 
student 1755 og tog teologisk eksamen 1762. Han fik ved læsning interes
se for Grønland og blev efter forskellige vanskeligheder optaget på det 
grønlandske seminarium i Kbhvn. 1763-69 udstationeret i Holsteinsborg, 
fra 1771 præst i Norge og senere i Danmark. En søn se nr. 452. - DBL.

272 Seneca Otto Falkenskiold (1738-1820), hærofficer, statsfange 
Gamle Erindringer af Seneca Otto v. Falkenskiold, dansk General. Oversat efter 
den franske Original af J.H. Hansen. Kbhvn 1847. (4), 363 s. - Den franske 
originaltekst: Mémoires de M. de Falckenskiold. Paris 1826. XXII, 447 s. - Tysk 
oversættelse Leipzig 1826.

1769-88. - Søn af officer og født i Slagelse. Efter karriere i den danske hær 
gjorde han 1769-70 krigstjeneste i Rusland, blev 1771 forfremmet til 
oberst af Struensee og var en af dennes støtter. Ved Struensees fald blev 
han fængslet og sad indespærret på Munkholm i Norge 1772-76, opholdt 
sig derpå i udlandet, men blev 1788 kaldt til Danmark, hvor han fik en 
pension men ingen stilling, og slog sig så ned i Schweiz. Store dele af 
memoirerne udgøres af procesakter fra 1772 og kommentarer hertil. Han 
fortæller om politiske og militære forhold i Danmark og Rusland og 
meddeler erindringer fra fængselsopholdet. - DBL.

273 Andreas Undall (1738-1795), hærofficer
Selvbiografi (er) i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. V, 1908, s. 207-27.

Til 1794. - Sorenskriversøn fra Norge. Fra 1753 officer i hæren, 1760-61 i 
fransk tjeneste i Tyskland, 1771-72 generaladjudant hos kongen, 1785 
kommandør for det nyoprettede sjællandske jægerkorps, 1787 komman-
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dant på Bornholm, fik oberstrang og var fra 1791 kommandant i Kri
stiansand i Norge.

274 Hans Kaster (1738-1816), rebslagermester i Fåborg 
Selvbiografiske fragmenter i: Emil Hagenau Kaster: Beretning om rebslagerme
ster Hans Kaster og hans efterkommere, Odder 1951, s. 7-56. - Uddrag med 
kommentarer i: Hakon Müller: Hans Kaster. Rebslagermester og Kirkeværge i 
Faaborg 1738-1816. Faaborg 1937. 31 s. (= Faaborg by historiske Arkivs Publika
tioner Nr. 1).

Til 1811. - Søn af danskfødt handelsmand i Trondheim, hvor han vokse
de op. 1747 kom han i rebslagerlære og fortæller om læretidens genvor
digheder, til han 1757 blev svend. 1760 fik han arbejde ved reberbanen 
på Christianshavn og overtog ved sit ægteskab 1767 en reberbane i Få
borg. Han arbejdede forretningen op og fik flere borgerlige tillidshverv. 
Derudover berettes løbende om økonomiske og huslige forhold og alder
dommen sammen med kone nr. 2. Indimellem breve og regnskaber. 
Borgerlige håndværkererindringer med enkelte personskildringer, jvf. nr. 
224.

1740
275 Christian Seidelin (1740-1799), præst i Odense
Selvbiografi i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen Carstens 
Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen 
Næraae, I, Odense 1787-89, s. 778-84.

Til o. 1780. — Præstesøn fra Gamtofte på Fyn, se nr. 191A. Undervist 
hjemme, studerede fra 1757 i Kbhvn og tog teologisk eksamen 1760. 
Derpå studier i Leipzig 1761-63, hovmester for en adelig studerende i 
Kbhvn 1764-66 og ophold i Gamtofte 1766-70. Sidstnævnte år blev han 
kapellan, fra 1776 sognepræst ved Vor Frue i Odense. - EM.

276 Peter Christian Abildgaard (1740-1801), veterinær, professor
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: [Program udstedt af Kbhvns universitet 6. 
sept. 1768 i anledning af Peter Christian Abildgaards doktorpromotion], s. 3-4.
(2) Selvbiografisk redegørelse 1763-87 oversat fra latin i: Dansk veterinærhisto
risk Aarbog VII, 1940, s. 16-30.

Til 1768/1787. - Søn af arkivtegner og født i Kbhvn. Han læste medicin,
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da han 1763 med kgl. understøttelse blev sendt ud for at studere ved 
veterinærskolen i Lyon. Efter nogle lærerige år vendte han hjem 1766, 
blev uden held sat til at bekæmpe den grasserende kvægpest, men fik fra 
1771 til opgave at planlægge oprettelsen af en veterinærskole. Han fortæl
ler så om Den kgl. Veterinærskoles begyndelse og første år under hans 
ledelse 1773-87. (2) er oprindelig udgivet 1788 med titlen ‘Additamen- 
tum XII ...’ og er et svar på kritik af hans virksomhed ved skolen. - DBL.

277 Christian Bastholm (1740-1819), præst, teologisk forfatter
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta academica ... [Program udstedt (i 
folioformat) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins Frederiks bryllup 
1774], s. 21-23. - Også i: Inter gaudia aulae populiqve ... [Program udstedt 31. 
oktober 1774 (i kvartformat) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins 
Frederiks bryllup], s. 18-21,
(2) Selvbiografi på dansk i: Portrætter med Biographier af Danske, Norske og 
Holsteenere, udg. af G. L. Lahde, 5. Hefte, Kbhvn 1806, s. 3-64. - Svensk over
sættelse: Egenhändig Lefvernesbeskrifning. Göteborg 1814. IV, 64 s.

Til 1774/1805. - Søn af embedsmand (revisor) og født i Kbhvn. Han gik i 
latinskole, blev student 1759 og studerede flittigt teologi og filosofi. 1768- 
71 var han præst ved den tyske menighed i Smyrna. Efter hjemkomsten 
blev han præst i Kbhvn, senere hofprædikant og kgl. konfessionarius. 
1800 valgte han at holde otium i Slagelse, hvor der var adgang til gode 
bogsamlinger. Han redegør i (2) for sit store teologiske og præsteoplysen- 
de forfatterskab og ser sig selv styret af et kolerisk-sångvinsk tempera
ment. Svoger til nr. 427. - DBL.

278 Frédéric de Conninck (1740-1811), storkøbmand i Kbhvn 
Selvbiografi oversat fra fransk i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. III, 1906, s. 91- 
99.

Til 1778/1807. - Velhavende købmandssøn fra Holland. Han kom 1757 i 
handelslære i Amsterdam og etablerede sig selvstændigt i Kbhvn 1764, 
hvor han skabte sig en formue dels som agent for den danske regering 
dels ved at drive oversøisk handel. Selvbiografien, der er skrevet som 
brev til en ven, omhandler helt overvejende hovedtræk af hans virksom
hed 1763-1778, men gør også status anno 1807. ‘67 år gammel er jeg nu 
chef for en familie, der måske er den talrigeste og den, der holder bedst 
sammen af alle i Kbhvn, og jeg er genstand for en hengivenhed, som jeg 
søger at gøre mig fortjent til’. - DBL.
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1741
279 Lars Christian Dan (1741-1813), præst i Gierslev ved Høng 
Selvbiografi i 2 versioner, (a) i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af 
Jørgen Carstens Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af 
Laurits Pedersen Næraae, I, Odense 1787-89, s. 809-14 - (b) i: Pastor Lars 
Christian Dan’s Erindringer, gennemset og kommenteret af Børge Dan, Kbhvn 
1940, s. 9-16.

Til o. 1788. - Søn af hørkræmmer i Kbhvn, svigersøn af nr. 223. Han blev 
sat i tysk skole for at lære dette sprog, ‘som da var meget brugelig’, fik 
derpå privatundervisning, kom i latinskole og studerede fra 1760 ved 
universitetet. Han virkede som huslærer og blev 1769 kateket ved Hol
mens kirke. 1783 kapellan i Odense og fra 1797 sognepræst i Gierslev. I 
(b) efterfølges selvbiografien af dagbogs- og familieoptegnelser m.v. til 
1813.-EM.

280 Frederik Christian Krag (1741-1802), præst i Radsted ved Saks
købing

Selvbiografi (ordret gengivet) i: Samlinger til de danske Øers Lollands og Fal
sters Historie, udg. af Peter Rhode, II, Kbhvn 1794, s. 298-315.

Til 1790. - Søn af højesteretsprokurator, senere byfoged i Skelskør. Født i 
Kbhvn, men kom i pleje på Lolland, først hos en bondefamilie, derpå hos 
en adelsdame. Fra 1753 fattig latinskoleelev i Nykøbing F., hvor han 
ernærede sig ved at give undervisning. Han studerede fra 1766 i Kbhvn, 
blev teologisk kandidat 1768 og virkede som huslærer på Lolland, indtil 
han 1775 blev kapellan og gift med ‘et tarveligt og stræbsomt fruentim
mer, jeg aldrig havde set tilforn’. Fra 1777 sognepræst i Radsted, hvor 
den snurrige mand mødte forskellige genvordigheder. - EM.

280A Johanne Marie (Julie) Lüttichau født BrockdorfT (1741- 
1816), herrnhuter

Selvbiografi på tysk i: Manon Lüttichau: [Lüttichau-Slægtshæfter], 3. hæfte 1.-2. 
kapitel, [Privattryk] 1971, s. 23-26. - Også i: Harald Grafv. Lüttichau: Beiträge 
zur Familiengeschichte der Herren, Freiherren und Grafen v. Lüttichau I, Als 
Manuskript vervielfältigt Kirchheim/Tech 1971-1985, s. 166-69.

Til 1806. - Datter af adelig hærofficer og født på godset Store Grundet 
ved Vejle. Hun voksede op i et religiøst hjem og fandt en trosbeslægtet 
ægtefælle i H. H. Lüttichau, med hvem hun 1768 bosatte sig på Tjele
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nordøst for Viborg. Efter mandens død sluttede hun sig 1806 til søsterme
nigheden i Christiansfeld. En anden har omtalt hendes sidste år. Selvbio
grafien blev oplæst ved hendes begravelse.

281 Skule Thorlacius (1741-1815), filolog og rektor
Selvbiografi i: Fru Gytha Thorlacius’ Erindringer fra Island i Aarene 1801-1815, 
paany udg. tilligemed Skule Thorlacius’ Autobiographie af Harald Prytz, Kbhvn 
1930, s. I-X; noter s. X-XV.

Til 1811. - Søn af godsbestyrer på Island. Han studerede fra 1758 i 
Kbhvn, blev 1768 magister, 1769-77 rektor i Kolding og 1777-1803 rektor 
i Kbhvn. Desuden filologisk-historisk forfatter. Et tørt curriculum vitæ 
med oplysninger om slægten. En søn se nr. 453. - DBL.

1742

282 Johan Christian Schønheyder (1742-1803), biskop i Trondheim 
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta academica ... [Program udstedt (i folio
format) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins Frederiks bryllup 1774], s. 
18-21. - Også i: Inter gaudia aulae populiqve ... [Program udstedt 31. oktober 
1774 (i kvartformat) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins Frederiks 
bryllup], s. 13-18.

Til 1774. - Søn af kirurg og født i Kbhvn. Student 1756, teologisk atte
stats 1760 og derpå omfattende studier i Kbhvn og 1765-67 ved universi
teterne i Leipzig og Göttingen. 1768 fulgte han Christian VII på dennes 
udenlandsrejse som rejsepræst og virkede fra 1769 som præst i Kbhvn. 
1788 udnævnt til biskop i Trondheim. - DBL.

283 Thomas Huulegaard (1742-1800), præst i Brøndum nord for Es- 
bjerg

(1) Selvbiografi på latin med oversættelse til dansk i: Fra Ribe Amt XXI:3, 1980, 
s. 531-35; noter s. 537-38.
(2) Selvbiografiske bemærkninger i afskedsprædiken 1799 i: Ribe Stifts Aarbog 
1944, Ribe 1944, s. 29-34.

Til 1780/1799. - Søn af prokurator og født i Eggård [?] på Sjælland. Han 
kom tidligt i latinskole i Roskilde, var fra 1758 fattig student og 1761-64 
huslærer i Slagelse. 1764 teologisk kandidat og inspektor på Regensen, 
1768 lærer ved Vajsenhuset og fra 1776 præst i Brøndum og Vester
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Nebel, hvor han skrev sin selvbiografi i kaldsbogen. 1799 tog han afsked 
med menigheden, da han fik et kald på Sjælland. - EM.

1743

284 Johannes Ewald (1743-1781), digter
Johannes Ewalds Levnet og Meninger. Selvbiografiske Brudstykker og Breve. 
Udg. [med tillæg og noter] af Louis Bobé. Kbhvn 1911. 352 s. Reg. - Hertil 
slutter sig kommentarer i: Louis Bobé: Johannes Ewald. Biografiske Studier. 
Kbhvn 1943. 144 s. Reg.
Levnet og Meeninger i: Johannes Ewalds Samlede Skrifter, udg. afV. Kuhr, S. A. 
Pallis og Niels Møller, IV, Kbhvn 1919 (fot. optr. Kbhvn 1969), s. 234-335; 
tekstapparat i VI, Kbhvn 1924 (fot. optr. Kbhvn 1969), s. 307-14.
Johannes Ewald: Philets Forslag og Levnet og Meeninger. Udg. [efter udgaven 
1919] med efterskrift af Erik M. Christensen. Kbhvn 1964. 218 s. (= Gyldendals 
Bibliotek. Dansk Litteratur 3). - 2. oplag 1971.-3. oplag 1980. - Optrykt i serien 
Gyldendals klassikere med ny efterskrift af Keld Zeruneith, Kbhvn 1986.
Johannes Ewald: Levnet og Meeninger. Udg. af Dansklærerforeningen [efter 
udgaven 1919, med vejledning og noter] ved Jens Aage Doctor. Kbhvn 1969. 231 
s. Reg.
Uddrag med moderniseret retskrivning i: Ungdom og Dårskab (= Digtere fortæl
ler om deres barndom, udg. ved Jørgen Andersen af Dansklærerforeningen, 4), 
Kbhvn 1964, s. 38-54; noter s. 177-79.

Til o. 1775. - Søn af præst i Kbhvn. Han gik fra 1754 i domskolen i 
Schleswig, hvor han boede hos rektoren, og blev student 1758. Studerede 
derpå teologi i Kbhvn, forelskede sig og flygtede 1759 til Hamburg for at 
søge karriere som soldat. Efter at have været i felten i østrigsk tjeneste 
vendte han tilbage til Kbhvn 1760 og begyndte snart efter sin digterbane. 
Selvbiografien er et digterisk udformet bekendelsesskrift af stor intensitet. 
Den er uden kronologisk orden bygget op omkring enkelte episoder i hans 
ungdomsliv, navnlig oplevelser i Tyskland og forelskelsen i Arendse 
Huulegaard. Dertil knytter han betragtninger (‘meninger’) om sig selv, 
sine oplevelser og livets tilskikkelser i almindelighed. Første gang trykt 
1804-05. - DBL.

285 Peter Uldall (1743-1798), advokat, generalfiskal 
Selvbiografiske fragmenter i: Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall 
(= Memoirer og Breve, udg. afjulius Clausen og P. Fr. Rist, XXI), Kbhvn 1914 
(fot. optr. Kbhvn 1969), s. 1-48.
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Til 1782. - Søn af byfoged i Assens. Knappe optegnelser om studier og 
advokatkarriere til han 1772 blev forsvarer for Caroline Mathilde og 
Struensee. Han fortæller om sine samtaler med de to celebre anklagede 
og sit indtryk af dem og fortsætter derpå med spredte oplysninger om 
familieforhold og oplevelser, inclusive et grundigt beskrevet besøg på 
Ven og Kronborg 1778. Efter optegnelserne følger (s. 49-179) en dagbog 
fra en rejse i Tyskland 1788. - DBL.

286 Samuel Leopold von Schmettau (1743-1830), hofmand, amt-O o
mand i Åbenrå

Selvbiografi oversat fra tysk i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. IV, 1901, s. 135- 
56.

1755-95. - Søn af preussisk embedsmand og født i Berlin. Han kom til 
Danmark og blev 1755 page for kronprins Christian (VII), 1763-67 den
nes kammerpage og 1768-74 kammerjunker hos arveprins Frederik. 
1774-1802 amtmand over Åbenrå og Løgumkloster amter. Erindringer af 
en loyal og konservativ hof- og embedsmand, som med ubehag registre
rer ‘den friheds- og lighedssvimmel’, der udgik fra den franske revolution. 
-DBL.

287 Johan Henrik Tauber (1743-1816), rektor i Horsens, Odense, 
Roskilde

(1) Selvbiografi til 1787 i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen 
Carstens Bloch, med nogle tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits 
Pedersen Næraae, I, Odense 1787-89, s. 432-55.
Af Taubers meget omfattende efterladte ‘dagbøger’, der til dels fremtræder som 
et senere redigeret erindringsværk, foreligger følgende uddrag:
(2a) Tiden til og med ansættelsen i Horsens 1774 i: Blade af Rector Joh. Henr. 
Taubers Dagbøger. Kbhvn 1922. (3), 224 s. Reg. (= Memoirer og Breve udg. af 
Julius Clausen og P. Fr. Rist, XXXVIII). - Fot. optr. Kbhvn 1972. - Uddrag i: 
Før Nu Tid. 1720-1784: Fra ærbødighed til dyd, udg. ved Anne Marie og Johan 
Fjord Jensen af Dansklærerforeningen, Varde 1982, s. 23-25, 58-67.
(2b) Skoleårene i Ålborg i: Dansk Maanedsskrift 1863 I, s. 434-64. 
(2c) Universitetsårene i: Dansk Maanedsskrift 1865 I, s. 69-126 og 417-74.
(2d) Horsens 1774 i: Dansk Maanedsskrift 1866 II, s. 85-113.
(2e) Odense 1781-87 i: Samlinger til Fyens Historie og Topographie III, 1865, s. 
311-66.
(2f) Roskilde 1787-89 i: Fra Københavns Amt 1956, tr. 1957, s. 50-94.
(2g) Erindringer og optegnelser om hans ven og forretningsforbindelse Søren
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Gyldendal 1762-97 spredt, men fuldstændigt gengivet i: Mindeblade om Søren 
Gyldendal, Kbhvn 1942, s. 20-78.*
(2h) Optegnelser om den engelske invasion på Sjælland 1807 i: Fortids Veje V, 
1947, s. 299-315.

Til 1787/1789/1807. - Søn af tyskfødt kobbersmed i Ålborg. Flittig skole
gang i fødebyen og fra 1762 filologiske og teologiske studier i Kbhvn og 
hjemme i Ålborg. Han fik 1769 plads på Regensen, senere på Borchs 
kollegium, var særdeles aktiv i studie- og studenterlivet og blev inddraget 
i arbejdet på en universitetsreform. 1773 magister, fra 1774 rektor i Hor
sens, 1781 i Odense, 1787 i Roskilde og iøvrigt produktiv forfatter. Et vist 
sortsyn på skolegerningen præger både den officielle selvbiografi og ‘dag
bøgerne’. Sidstnævnte rummer detaljerede skildringer af skole- og uni
versitetsforhold, men fortæller også om Taubers private og borgerlige 
tilværelse, som bogføres med et væld af oplysninger af social- og kulturhi
storisk interesse. En søn se nr. 501, elever nr. 400 og 436. - DBL.

288 Joachim Castenschiold (1743-1817), hærofficer, godsejer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. V, 1908, s. 151-70.

Til 1809. - Søn af adelig godsejer og født i Kbhvn. Han skildrer sin 
karriere som officer fra 1760. Han gjorde militære studier i Preussen, 
Østrig og Frankrig, købte 1783 og forbedrede Borreby gods og beretter 
om sin ledelse af det sjællandske landeværn mod englænderne 1807. 
Afsked 1809 med rang af general. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. 
-DBL.

1744
289 Jacob Edvard Golbiørnsen (1744-1802), juraprofessor, embeds

mand
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta academica ... [Program udstedt (i folio
format) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins Frederiks bryllup 1774], s. 
23-27. - Også i: Inter gaudia aulae populiqve ... [Program udstedt 31. oktober 
1774 (i kvartformat) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins Frederiks 
bryllup], s. 21-26.

Til 1774. - Søn af regimentskvartermester og født i Norge. 1760 student 
fra Ghria, begyndte at studere teologi, men gik over til jura og blev cand. 
jur. 1770. Han informerede nogle unge adelige i retsvidenskab, fik 1771
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bestalling som prokurator i højesteret m.m., blev 1773 juraprofessor og 
tildeltes senere vigtige poster i centraladministrationen. - DBL.

290 Thomas Rasmussen (1744-1800), præst i Grevinge nordvest for 
Holbæk

Selvbiografi refereret og citeret i: Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge 
Sogn, udg. og fortsat afFerd. Petersen-Blidstrup, 2. forøgede Udgave [af udgaven 
1887], Kbhvn 1921, s. 244-46. - Supplerende uddrag i: Fra Holbæk Amt 1916, s. 
38-41.

Til 1777. — Præstesøn fra Roholte ved Fakse. 1755 kom han i Roskilde 
latinskole, hvor han døjede under lærertyranniet, indtil et rektorskifte 
1761 gav skolegangen liv og lyst. Student 1763 og teologisk kandidat 
1767. Han tjente til brødet ved undervisning og øvede sig i at prædike hos 
pastor Müller i Brønshøj. 1773 blev han skrivelærer ved latinskolen i 
Roskilde og tjente samtidig godt som privatlærer, men blev så 1774 
uformodet kaldt til sognepræst i Grevinge, hvor han indførte sin selvbio
grafi i kaldsbogen. - DBL (1).

291 Carl af Hessen (1744-1836), landgreve, generalfeltmarskal
Prins Carl af Hessens Optegnelser (1744-1784) oversatte fra fransk afC.J. Anker. 
Chria 1893. VIII, 184 s. Reg. - Den franske originaltekst: Mémoires de mon 
temps, dictés par S. A. le landgrave Charles, prince de Hesse. Kbhvn 1861. 149 s. 
- Tysk oversættelse Kassel 1861.

Til 1784. - Søn af landgreve Frederik II af Hessen. Født i Kassel, men 
blev fra 1756 opdraget i Kbhvn og gennemgik en militæruddannelse. 
Efter tronskiftet 1766 spillede han i et par år en fremtrædende politisk 
rolle, ægtede Christian VII.s søster og blev chef for artilleriet. Derpå 
1768 statholder i hertugdømmerne, hvor han bosatte sig i Gottorp og ved 
Schleswig. 1772-73 besøgte han som øverstkommanderende Norge, an
dre gange opholdt han sig ved tyske fyrstehoffer og var 1778 i felten med 
Frederik II (den Store) af Preussen, hvem han kom på nært hold. Erin
dringerne af landgreven, der blev Frederik VI.s svigerfar, har en vis naiv 
charme, og selv om hans egen optræden nok tillægges overdreven betyd
ning, meddeler han læseværdige træk af hof- og fyrstelivet før den franske 
revolution. - DBL.

292 Thor Melbye (1744-1829), kapellan i Assens
Selvbiografi i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen Carstens
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Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen 
Næraae, II, Odense 1790, s. 171-81.

Til o. 1785. - Postmestersøn fra Odense. Efter skolegang her studier i 
Kbhvn fra 1760. Huslærer i Odense 1763-65 og 1767-74 atter studier i 
Kbhvn, hvor han kom på Borchs kollegium og var aktivt medlem af et 
prædikeselskab. Fra 1775 residerende kapellan i Assens med mange gøre
mål, hvorover han bringer en slags statistik. 1795 sognepræst i Middel
fart. - Erslew.

293 Werner Abrahamson (1744-1812), hæroflicer, forfatter
(1) Selvbiografi i: Portrætter med Biographier af Danske, Norske og Holsteenere, 
udg. afG.L. Lahde, 1. Hefte, Kbhvn 1805, s. 1-34.
(2) Erindringer fra Landkadetakademiet 1758-63 i: Minerva III (Jan.-Marts) 
1786, s. 278-304.

Til 1801. - Søn af hæroflicer og født i Schleswig by, hvor han fik priva
tundervisning og læste tysk skønlitteratur på egen hånd. 1758 kom han 
på Landkadetakademiet i Kbhvn, blev 1763 sekondløjtnant i Rendsburg 
og knyttedes 1767 til artilleriet i Kbhvn. Han lærte sig dansk, debuterede 
som forfatter og blev 1771 lærer ved den nyoprettede artilleriskole, 1780 
tillige ved Landkadetakademiet. Han fortæller mest om læsning, studier 
og undervisning. (2) indgår i en mindeartikel om H. Gude. - DBL.

294 Nicolai Edinger Balle (1744-1816), biskop i Kbhvn
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) til 1774 i: Acta academica ... [Program 
udstedt (i folioformat) af Kbhvns universitet i anledning af arveprins Frederiks 
bryllup 1774], s. 13-16. - Også i: Inter gaudia aulae populiqve ... [Program 
udstedt 31. oktober 1774 (i kvartformat) af Kbhvns universitet i anledning af 
arveprins Frederiks bryllup], s. 4-10.
(2) Selvbiografi på dansk (bispevita) til 1783 i: Nie. Edinger Balle: De kraftigste 
Virkninger af Jesu livsalige Lære forestillede i en Tale ved Indvielsen til Siæl- 
lands Bispedømme ... tilligemed Forfatterens Levnetsløb, Kbhvn 1783, s. 59-78.
(3) Selvbiografi på dansk til 1812 citeret i: Theologisk Bibliothek XII, 1817, s. 3, 
9-10, 60, 92-93, 237-38.

Til 1774/1783/1812. - Præstesøn fra Vestenskov ved Nakskov. Latinsko
legang i Nakskov og fra 1759 i Slagelse, hvor han nød gratis kost hos 
borgere i byen. Student 1762, teologisk kandidat 1765 og derpå studier i 
Leipzig og 1769-70 som adelshovmester i Göttingen. 1771-72 sognepræst 
i Vester Hanherred, men takket være store velyndere blev han teologisk
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professor i Kbhvn 1772 samt fra 1774 hofprædikant. Fra 1783 Sjællands 
biskop. Levnedsløbet i (2) er ‘således trykt som det blev oplæst for alte
ret’, mens (3), benyttet ved en større biografi af ham, oprindelig er 
skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

295 Frederik Christian Friis (1744-1820), degn på Samsø 
Selvbiografi (gravskrift og epitafium) i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. III, 
1900, s. 69-71.

Til o. 1815. - Præstesøn fra Besser på Samsø. Han efterlod sig en 
egenhændig skrevet gravskrift, hvori han i 3. person kundgør sit levneds
løb, med åben plads til sidste årstal, og føjede hertil et ‘epitafium’, hvori 
han på vers og i jeg-form fortæller om sit liv. Han var fra 1755 fattig 
skoledreng i Ålborg, blev student 1767 og efter filosofisk eksamen 1768 
huslærer på Samsø. Derpå bonde i Besser, så 1794 degn i Kolby og fra 
1796 i Tranebjerg, ‘nu hos Gud i døden salig himmelborger’.

296 Otto Fabricius (1744-1822), grønlandsmissionær, præst i Kbhvn
(1) Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. I, 1933-35, s. 617-20.
(2) Selvbiografisk tilbageblik i: Otto Fabricius: Jubel-Prædiken holden paa hans 
50aarige Embedsdag, Kbhvn 1818, s. 22-31. - Optrykt i: Nyt theologisk Biblio
thek VIII, 1825, s. 323-29.

Til 1779/1818. - Præstesøn fra Rudkøbing. Han blev efter privat under
visning student 1762, tog 1768 teologisk eksamen og var 1768-73 missio
nær i Frederikshåb på Grønland, Derpå præst i Norge og fra 1779 i 
Danmark, siden 1789 på Christianshavn ved Vor Frelsers kirke, fra hvis 
prædikestol han i (2) kaster et fromt tilbageblik på sit liv og virke under 
Guds førelse. (1) er et præstevita skrevet til bispen ved tiltrædelsen af 
embedet 1779. - DBL.

1745
297 Frederik Christian Bendahl (o. 1745-1817), javaneser, toldbe

tjent
Selvbiografi i: Historiske Meddelelser om København V, 1915-16, s. 309-17; 
supplementer s. 296-98 og i VI, 1917-18, s. 614-15. - Tidligere trykt i: Patrollen 
1765 nr. 23.

Til 1765. - Indfødt fra Java, hvor han voksede op i landsbyen Benda.
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Han hjalp en morbroder med at fragte varer, led skibbrud og blev efter 
ophold på en ubeboet ø reddet om bord på en dansk kinafarer. Med 
denne kom han til Kbhvn og blev døbt 1765. Han fik stilling som tjener 
og blev senere konsumptionsbetjent i Nykøbing S. - EM.

298 Johan Christian Fabricius (1745-1808), zoolog, professor i Kiel 
Selvbiografi (a) på dansk i: Portrætter med Biographier af Danske, Norske og 
Holsteenere, udg. af G. L. Lahde, 4. Hefte, Kbhvn 1805, s. 1-35 - (b) på tysk i: 
Kieler Blätter fur 1819 I, s. 88-117. - Facsimileoptryk heraf i: Linné und Fabrici
us in ihrem Leben und Werk, hrsg. von Julius Schuster (= Münchener Beiträge 
zur Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften und Medizin IV. Sonder
heft), München 1928, [Facs. III].

Til 1804. - Søn af læge og født i Tønder. Han fik en fri og omhyggelig 
opdragelse hjemme og blev 1762 student i Kbhvn. 1762-64 studerede han 
hos naturforskeren Linné i Uppsala, gjorde 1764-65 insektstudier i 
Kbhvn og fortsatte med naturhistoriske og økonomiske studier i Leipzig, 
Nederlandene, Skotland, England, Frankrig og Italien 1765-69. Fra 1771 
holdt han som ekstraordinær professor politisk-økonomiske forelæsninger 
i Kbhvn og var fra 1775 professor i naturhistorie og kameral videnskaber
ne i Kiel. Ved siden af sin undervisning foretog han rejser til bl.a. Norge, 
Rusland og Schweiz og publicerede en lang række skrifter. Han klager 
over tilsidesættelser, men et godt helbred og et let sind har hjulpet ham 
over mange ubehageligheder. - DBL.

299 Johan Ludvig Schmidt (1745-1817), hærofficer 
Selvbiografisk redegørelse i: Museum 1893 II, s. 150-65.

1750-1809. - Søn af fattig underofficer og begyndte 1760 en militær løbe
bane på Sjælland. Ved reduktionen 1767 blev han sat på ventepenge, 
men kom 1770 atter i aktiv tjeneste, fra 1782 som major og 1791-1803 
som oberstløjtnant i det sjællandske rytterregiment med chefsfunktioner. 
1803 blev han afskediget mod sit ønske og beklager i sit indlæg stærkt og 
omstændeligt denne uret, som udsætter ham for mistanke fra sine med
borgere om at være uduelig.
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1746
300 August Hennings (1746-1826), embedsmand, forfatter
(1) Selvbiografi til 1784 i: Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske 
og islandske lærde Mænd III, Kbhvn 1784, s. 323-26.
(2) Erindringer om Christian VII og Caroline Mathilde 1768-72 (uddrag) over
sat fra tysk og fransk i: Museum 1891 I, s. 152-54, 272-73, 378-80. - I lidt ændret 
form refereret og citeret i: Personalhistorisk Tidsskrift 9.rk. IV, 1932, s. 218, 221- 
24, 227-28.
(3) Erindringer fra Vedbysønder i: Fra Arkiv og Museum I, 1899-1902, s. 158-60.
(4) Erindringer på fransk om Ove Høegh-Guldberg og H.C. Schimmelmann 
1777-84 i: Regeringsskiftet 1784, [udg. af A. D. Jørgensen], Kbhvn 1888, s. 103- 
05.

Til 1784. - Søn af amtsforvalter i Pinneberg og svigersøn af nr. 234. Han 
kom via sit venskab med den jævnaldrende Ernst Schimmelmann til 
Danmark, hvor han i nogle år havde status som en slags sekretær i den 
Schimmelmannske familie og 1770-71 var landmåler med kortvarig bo
pæl i Vedbysønder ved Sorø. Fra 1772 legationssekretær i Tyskland, 
1774-84 embedsmand i Kommercekollegiet og fra 1787 amtmand i Hol
sten m.v. Erindringsfragmenterne er hentet forskellige steder i hans store 
trykte og utrykte forfatterskab. Han var informeret om hofsladder og nød 
Guldbergs tillid. I (2) ser han med sympati på Caroline Mathilde, som 
han forsøgte at hjælpe efter fængslingen 1772. - DBL.

301 Peder Hansen (1746-1810), biskop i Norge
Selvbiografi (bispevita) i: P. Hansen: Præken paa Christi Himmelfarts-Fest hol
den i Frue Kirke, Kbhvn 1798, s. 25-35.

Til 1798. - Søn af skomagermester i Kbhvn; hans mor var amme for den 
senere Christian VII. Han blev student 1764, teologisk kandidat 1768 og 
studerede derpå i Halle og Jena. Fra 1771 præst i Helsingør, Skander
borg og Ringsted og fra 1787 i Kbhvn, til han 1798 blev udnævnt til 
biskop i Kristiansand. Han mindes gode venner og to afdøde hustruer. 
‘Indført skik og ingenlunde selvbehags følelse’ bevæger ham til desuden 
at meddele en liste over sit forfatterskab. - DBL.

302 Johan Ludvig Jacob Binzer (1746-1811), hærofficer
Selvbiografi i: Norsk militært Tidsskrift bd. 45, 1882, s. 433-38. - Bearbejdet til 
nekrolog i: Dansk Litteratur-Tidende, 1812, s. 229-40.
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Til 1881. - Søn af advokat og født i Hessen, hvor han blev kadet. 1766 
fulgte han med general von Huth til Danmark, hvor han blev overkon
duktør og udarbejdede militære kort i hertugdømmerne. 1780 general- 
kvartermester og fra 1789 tillige chef for det nyoprettede feltjægerkorps, 
for hvis officerer han med held tilrettelagde en militærundervisning. 1808 
tog han sin afsked og virkede som forfatter. Selvbiografi skrevet til Or
denskapitlet i bevidstheden om, ‘at jeg i intet tilfælde har forsømt mine 
pligter. Kærlighed til æren og tjenesteiver var til enhver tid hoveddriv- 
fjedrene til mine handlinger’. - DBL.

1747
303 Ove Malling (1747-1829), embedsmand, gehejmestatsminister 
Erindringsfragmenter i: Gemt og Glemt. Minder fra gamle Dage, udg. af Louis 
Bobé og Carl Dumreicher, III, Kbhvn 1916, s. 155-76; noter s. 196-98. - Uddrag 
efter anden nedskrift vedrørende landboforholdene på Sallingegnen og desuden 
omfattende nogle bemærkninger om koloniseringen af Alheden i: Historisk Tids
skrift 2.rk. IV, 1852, s. 199-212.

Til 1766. - Godsejersøn fra Astrup i Salling. Efter en skildring af landbo
forhold og sæd og skik på Sallingegnen fortæller han om sine huslærere og 
skolegang 1759-61 i snapstings- og embedsmandsbyen Viborg. 1763 di
mitteredes han til Kbhvn, men studerede mest hjemme, til han 1766 fik 
teologisk eksamen. Efter erindringerne karakteristikker af nogle embeds
mænd fra Christian VII.s tid (1916-udgaven s. 176-82). En svigersøn se 
nr. 463. - DBL.

304 Jacob Severin Pingel (1747-efter 1820), præst i Søby syd for 
Odense

Selvbiografi i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen Carstens 
Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen 
Næraae, II, Odense 1790, s. 137-41.

Til 1788. - Præstesøn fra Helsingør. Da faderen blev præst og professor i 
Sorø, studerede han 1760-64 som privatist ved akademiet. Han blev 
student 1762 og efter nogle få måneders ophold ved universitetet 1770 
teologisk kandidat, men virkede iøvrigt fra 1766 som informator og hov
mester for unge adelige, til han 1782 blev sognepræst i Søby og Heden. 
Til sidst smukke sønneord om faderen, hvis fatale sag - anklage og dom 
for usædelighed - har givet ham mange bitre timer.
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305 J. A. P. Schulz (1747-1800), komponist, kapelmester
Selvbiografiske skitser på tysk i: Lüneburger Blätter Heft 6, Lüneburg 1955, s. 
37-39; indledning og kommentarer s. 36-37 og 39-46; Heft 11/12, smst. 1961, s. 
149-51 og 169; kommentarer og bilag s. 151-80. - Tidligere trykt i: Carl Freiherr 
von Ledebur: Tonkünstler-Lexicon Berlin’s, Berlin 1861, s. 528-32.

Til 1800. - Søn af bager i Lüneburg. Han studerede musik i Berlin, hvor 
han blev musikskribent og kapelmester. Efter et intermezzo som kapel
mester og komponist i Rheinsberg blev han 1787 kaldt til stillingen som 
kapelmester ved teatret i Kbhvn. Her havde han gode kår, men en kanta
teopførelse på en kold decemberdag i Roskilde domkirke skaffede ham en 
sygdom på halsen, så han 1795 måtte rejse sydpå. Danmarkstiden omta
les i Heft 11/12 s. 151 og 169; Ledebur s. 531-32. - DBL.

306 Otto Diderik LOtken Agerbeck (1747-1806), sømand, kaptajn 
O. D. L. Agerbeck: Kort og ukunstlet Beskrivelse over de vigtigste Begivenheder, 
som ere hendtes mig fra min Barndom, og de Hendelser og Anekdoter, som ere 
forekomne mig mest mærkværdige i de 44 Aar, jeg har faret til Søes. Kbhvn 1804. 
(6), 175 s. [I fortsat tryk, men med egen paginering: Afhandling om alle Slags 
Søe-Manøvres, 80, (4) s.; på sidste side rettelser til første del].

Til 1803. - Præstesøn fra Klemensker på Bornholm. Efter nødtørftig 
skolegang blev han 1759 skibsdreng og avancerede efterhånden til kap
tajn i det asiatiske kompagnis tjeneste. Han fortæller rejse for rejse om 
forløbet af de 21 søtogter, han nåede op på, enkelte i Nord- og Østersøen, 
de fleste langture fra Kbhvn til Østen. Særdeles oplysende sømandserin
dringer, der af ham selv præsenteres som ‘en jævn sømands ligefremme 
og upyntede fortælling’. - EM.

307 Emanuel Blom (1747-1826), hærofficer, amtmand i Jylland 
Selvbiografi refereret i: Fædrenelandsk Nekrolog 1821-1826, udg. af Frederik 
Thaarup, Kbhvn 1835-44, s. 436-40.

Til 1811. - Købmandssøn fra Norge. 1760 blev han indskrevet som kor
poral og blev 1765 kaptajn i den dansk-norske hær, fra 1774 stationeret i 
Nørrejylland. 1779-80 deltog han med en del af sit mandskab i et besvær
ligt søtogt til Guineakysten. 1785 amtsforvalter i Roskilde og 1789 i 
Jylland, fra 1801 amtmand i Hjørring og derpå i Viborg. Efter selvbio
grafi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL (1).
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308 Jens Christopher Friborg (1747-1838), urtekræmmer i Kbhvn 
Jens Christopher Friborg: Den Fri borgske Familie-Historie fra 1639 til 1835. 
Bearbejdet [sprogligt] og udg. af Axel Carl. Kbhvn 1918 (på omslaget: 1919). 183 
s. - Forkortet udgave: En Urtekræmmer. Oplevelser og Optegnelser af Jens 
Christopher Friborg. Udg. af Sofus Elvius. Aarhus 1893. 126 s. - Uddrag tidlige
re trykt i: Museum 1891 I, s. 1-30, 90-102.

Til 1835. - Forpagtersøn født på Højstrupgaard på Stevns. Efter udførlig 
omtale af familien (kun medtaget i 1918-udgaven) fortæller han sit eget 
levnedsløb: Barndom på Alkestrup og Aunsøgård og derpå i Slagelse. 
1761 kom han i urtekræmmerlære i Kbhvn og etablerede sig selvstændigt 
1773. Senere desuden lavsoldermand og direktør for fattigvæsenet. Som 
kaptajn for det borgerlige infanteri deltog han i forsvaret mod det engel
ske angreb 1807 og medvirkede som værge ved Frue kirke ved kirkens 
genopførelse. Borgerlige kbhvner-erindringer fra et sjældent beskrevet 
miljø, nedskrevet 1821-35 ‘fordi jeg har just nogle timer ledige i de lange 
aftener’. De er hyggeligt fortalt og navnlig af interesse for tiden indtil o. 
1810.-DBL.

1748
309 J.Fr. Clemens (1748-1831), kobberstikker 
Selvbiografi i: Museum 1896 II, s. 325-33.

Til 1810. - Søn af fattig klædemager i Pommern, der bosatte sig i Kbhvn. 
Han fik i 1760erne undervisning på Kunstakademiet og ernærede sig 
samtidig som malerlærling. Blev kobberstikker og videreuddannede sig i 
Paris og Geneve 1773-78, hvorpå han udnævntes til hofkobberstikker. 
Ophold i Berlin 1788-92 og i London 1792-95, derefter atter bosat i 
Kbhvn. Selvbiografien er foranlediget af Ordenskapitlet og gør mest ud 
af hans kobberstikarbejder. - DBL.

310 Christian Vest Hertel (1748-1817), præst, forfatter 
Selvbiografi i: Forsøg til en antiqvarisk-historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom- 
og Cathedral-Kirke, forfattet af Christian Vest Hertel, II, Aalborg 1810, s. 436- 
51; jvf. I, 3. Hefte, Haderslev 1810, s. 76-77.

Til 1810. - Degnesøn fra Vestermarie på Bornholm. Ud af en stor børne
flok adopteredes han af en faster i Århus, blev student fra latinskolen 
1769 og studerede så i Kbhvn, hvor flere professorer hjalp ham frem.

J.Fr
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Teologisk kandidat 1774 og efter nogle år som præstemedhjælper og 
huslærer 1784 præst ved Frederiks hospital i Kbhvn. Fra 1789 sogne
præst i Ørslev nord for Slagelse og flittig skribent. Præstegårdsavlen 
voldte bryderier, og 1798 blev han residerende kapellan ved domkirken i 
Århus. Han ser sit liv som ‘bevis på forsynets særdeles nådige varetægt og 
blide ledsagning ved et menneskes førelse igennem verden til gavn for sig 
selv og til nytte for andre, når det kun uden selvklogskab vil med tillid og 
hengivenhed lade sig lede’. - DBL.

311 Niels Blicher (1748-1839), præst i Randlev ved Odder
(1) Selvbiografi til 1795 i: Topographie over Vium Præstekald af Niels Blicher 
1795, [gen] udg. af Blicher-Selskabet [med noter og forskellige bidrag] ved Ella 
Jensen, Herning 1978, s. 189-98.
(2) Selvbiografi til 1830 i: Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. III, 1893-95, s. 97-114. 
- Også i: Topographie etc. (se 1), s. 220-34.

Til 1795/1830. - Fattig præstesøn fra Øster Starup ved Kolding. Skole
gang i Odense 1763-70 og teologiske studier fra 1773. Huslærer på Tjele 
og 1779-95 sognepræst i Vium ved Viborg, hvis natur- og samfundsfor
hold han grundigt har beskrevet i sin topografi. 1795-1822 sognepræst i 
Randlev og Bjergager og fra 1825 otium hos sønnen Steen Steensen 
Blicher i Spentrup, se nr. 504. Selvbiografier af en brav oplysningsmand 
med oplysninger om hans virke for sognebørnenes vel. (1) udgør afslut
ningen på en fremstilling af Vium sogns præsterække og rummer til sidst 
en lille nøgtern selvkarakteristik. - DBL.

1749

312 Petrus Marinus Schmidt (1749-1830), parykmager, jysk klude
kræmmer

Selvbiografi i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi 3.rk. I, 1896-98, s. 409- 
84. - Skildringen af hans ophold i Bremen oversat til tysk i: Bremisches Jahrbuch 
Bd. 31, 1928, s. 415-19.

Til o. 1800. - Uægte søn af jyskfødt embedsmand i Bergen. Tidlig barn
dom i Ovtrup nord for Varde og fra 1756 hos faderen i Nordtyskland, 
hvorefter han 1762-69 kom i parykmagerlære i Bremen. Så på valsen og i 
nogle år ophold på Lüneburgkanten, hvor han bl.a. var herskabstjener. 
Fra 1774 parykmager i Ringkøbing og 1781-87 hovmester på danske
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slaveskibe på farten Kbhvn-Guinea-Vestindien. Til slut kludekræmmer i 
Varde. Brogede oplevelser med umiskendelig tidskolorit skildret af en 
jævn og uimponeret jyde. - EM.

313 Bendix Ferdinand Scheel (1749-1827), hærofficer, toldforvalter 
Selvbiografi refereret i: Fædrenelandsk Nekrolog for 1827, [udg. af Frederik 
Thaarup, Kbhvn 1845], s. 46-49.

Til 1815. - Søn af hærofficer og toldforvalter i Itzehoe. Han gik 1760 ind i 
hæren, men blev 1771 toldforvalter i Segeberg og fra 1791 i Itzehoe, hvor 
hans forvaltning af embedet gennem 24 år har indbragt statskassen et 
betragteligt overskud. 1803-10 kommanderede han desuden en bataljon 
ved det holstenske landeværnsregiment. Efter selvbiografi skrevet til Or
denskapitlet.

314 Hans Jessen (1749-1822), købmand, fattigdirektør m.m. i Kbhvn 
Selvbiografi i: Historiske Meddelelser om København III, 1911-12, s. 256-66.

Til 1821. - Søn af gårdejer i Lovrup ved Løgumkloster. Efter nødtørftig 
skolegang fik han 1768 bevilling som kniplingskræmmer, drev bl.a. han
del på Norge og slog sig 1777 ned i Kbhvn. Han øgede sin formue ved 
ejendomsinvesteringer, anlagde en pudder- og stivelsesfabrik og drev 
rederivirksomhed. 1793 blev han fattigforstander, senere -direktør, og 
beklædte flere andre borgerlige tillidshverv. Fra o. 1800 nærmest korte 
årbogsnotitser. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet.

1750
315 Lorens Hanssen (1750-1818), rektor i Ribe
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 13.rk. I, 1952, s. 153-59.

Til 1810. - Søn af rektor i Horsens, fra 1756 i Ribe. Her kom han 1757 i 
latinskolen og dimitteredes som student 1767. Blev året efter huslærer og 
derpå lærer i Ribe, tog 1772 teologisk eksamen og avancerede til konrek- 
tor og 1782 rektor i Ribe. Til sidst om hans forfatterskab og interesser, 
bl.a. for tegnekunst og dyrkning af frugttræer. Selvbiografi skrevet til 
Ordenskapitlet. - Erslew.

316 Johannes Pade (1750-1836), seminarist, degn i Vester Åby ved 
Fåborg
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Selvbiografi i: Archiv for Genealogi og Heraldik, Aarhus 1913-19, s. 277-89. - 
Særtryk med egen paginering: Danmarks anden Seminarist Johannes Pades 
Autobiografi og Familien Pades Stamtavle. Ved Torkil Baumgartdn. Aarhus 
1915. 24 s.

Til 1831. - Søn af skoleholder i Asserballeskov på Als, senere i Marstal. 
Efter oplysninger om forældre og slægtninge fortæller han om sit liv efter 
konfirmationen. Først skiftende konditioner på Ærø og Als, derpå opsøgte 
han 1770 slægtninge i Hamburg, fik hyre på skibe, der besejlede Frankrig 
og England, hutlede sig gennem som lærer forskellige steder på Als og 
blev omsider 1772 skoleholder i Asserballeskov. Med støtte fra Ludwig 
Reventlow uddannedes han 1785-86 på seminariet i Kiel, hvorpå han 
blev lærer ved almueskolerne i Gerup og Hågerup ved Brahetrolleborg. 
1799-1822 var han degn i Vester Åby.

1751
317 Catharine Stolberg (1751-1832), grevinde, forfatter
Erindringer på tysk i: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, udg. 
ved Louis Bobé, VII, Kbhvn 1906, s. 115-31; noter s. 389-95.

Til 1779. - Datter af overhofmester C. G. Stolberg, søster til nr. 357 og 
født på godset Stedingshof i Holsten. Hun fortæller erindringer om dag
liglivet her og iøvrigt løst og fast om skiftende opholdssteder og familieliv. 
Hun blev senere stiftsdame på Vallø og var skønlitterær forfatter. - DBL.

318 Nicolai Tychsen (1751-1804), apoteker
Selvbiografi i: Nicolay Tychsen: Theoretisk og praktisk Anviisning til Apotheker
künsten, udg. afJ.F. Bergsøe, I, Kbhvn 1804, s. XIII-XXIV. - Optrykt i: Det 
kongelige norske Videnskaberselskabs Skrifter i det 19de Aarhundrede I, Kbhvn 
1817, s. 233-42.

Til 1789. - Købmandssøn fra Tønder, hvor han efter forældrenes død 
blev sat i Vajsenhuset. 1766 kom han i lære hos apoteker Cappel i 
Kbhvn, en god arbejdsgiver omend lønnen var ringe. Her blev han til 
1780 og tog 1781 eksamen som farmaceutisk kandidat. Derpå holdt han 
kemiske forelæsninger og udgav nogle kemiske håndbøger. Han fortæller 
om sine tilhørere og de beskedne indtægter, hans virksomhed indbragte. 
1788 købte han apoteket i Kongsberg i Norge, men slog sig senere ned 
som apoteker i Kbhvn. Selvbiografi skrevet 1789 til Det norske Videnska
bernes selskab og fortsat til hans død af udgiverne. - DBL.
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319 Claus Frees Hornem ann (1751-1830), teolog, professor
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta jubilæi ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af dets 300-års jubilæum], Kbhvn 1779, s. 13-14.
(2) Selvbiografi på dansk i: Magazin for Religionslærere IV, 1796, s. 607-20. - 
Også i særtryk: Dr. C. F. Hornemanns Levnet, skrevet efter Begiering for at 
indrykkes i Magazinet for Religionslærere. Her særskilt aftrykt for at uddeles som 
et Erindrings-Tegn til nogle af hans Velgiørere og Venner. Kbhvn 1796. 16 s. - 
Erindringer fra Herlufsholm optrykt i: Herlovianeren XIX, 1941, s. 55.

Til 1779-0.1790. - Søn af købmand i Næstved. I (2) lyse erindringer om 
skolegang på Herlufsholm, derpå studieår i Kbhvn fra 1766 og ophold i 
Göttingen 1770-73. Han blev teologisk kandidat 1768, dekan ved kom
munitetet 1773 og var fra 1776 professor i teologi med mange kære elever. 
Til sidst oversigt over hans forfatterskab. En fætter og svigersøn se nr. 
425, en anden svigersøn nr. 478. - DBL.

320 Johan Bülow (1751-1828), hærofficer, hofmand, mæcen
(1) Selvbiografi til 1773 i: Danske Tidsskrift, 1899, s. 406-28, 474-93.
(2) Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet 1811 i: Program for Sorø Akademi 
1878, s. 3-9.
(3) Erindringer om Christian VII og kronprins Frederik (VI) i: Illustreret 
Tidende årg. 62, 1921, s. 342-43, 366-67.
(4) Erindringer om begivenhederne 1783-84 i: Regeringsskiftet 1784, [udg. af 
A. D. Jørgensen], Kbhvn 1888, s. 80-99; jvf. s. XIV.
(5) Erindringer om hans afgang fra hoffet 1793 i: Program for Sorø Akademi 
1878, s. 13-23.

Til 1773/1811. - Søn af hærofficer og af gammel adelsfamilie. Han blev 
født i Nyborg, men opdroges efter forældrenes død af en moster på Hvid
kilde og i Odense, hvor han havde både gode og dårlige privatlærere og 
oplevede sin første forelskelse. Efter lykkelige år på Sorø akademi 1768-71 
gjorde han militærtjeneste i Kbhvn, stiftede bekendtskaber og blev 1773 
knyttet til hoffet som kammerjunker hos kronprins Frederik (VI). Fra 
1784 var han kronprinsens marskal og nære medarbejder, men afskedige
des 1793 og slog sig ned som godsejer på Sanderumgård ved Odense. 
Erindringerne i (1) er i nogen grad præget af moraliserende selvretfær
dighed, mens (5) skal vise, at han måtte forlade sin indflydelsesrige 
stilling uden rimelig grund. - DBL.
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321 Niels Treschow (1751-1833), skolemand, filosof
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: [Program (uden titelblad) udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af kronprins Frederiks bryllup 29. september 
1790], s. 12-13.
(2) Selvbiografi på dansk i: Niels Treschow: Om Gud, Idee- og Sandseverdenen 
I, Chria 1831, s. III-L.

Til 1790/o. 1825. - Norsk købmandssøn, der fra 1766 studerede i Kbhvn. 
Efter alsidige studier tog han 1774 magistergraden, blev konrektor i 
Trondheim og 1780 i Helsingør, hvor han desuden begyndte et filosofisk 
forfatterskab. 1789 rektor i Chria, 1803 professor i filosofi i Kbhvn og fra 
1813 i Chria. 1814-25 var han leder af det norske kirke- og undervisnings
væsen. I (2) fortæller han mest om læsning og studier, men berører også 
de store tidsbegivenheder og sine private og huslige forhold. - DBL.

1752
322 Andreas Wøldike (1752-1836), præst ved Vallø
Selvbiografi i: Jens Worm: Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske 
lærde Mænd III, Kbhvn 1784, s. 872-75.

Til 1777. - Provstesøn fra Haderslev. Efter faderens død støttedej. H. E. 
BernstorfT hans skolegang og fra 1769 studierne i Kbhvn. Han kom på 
Regensen, senere Borchs kollegium, og fulgte flittigt de teologiske fore
læsninger. 1776 tog han teologisk eksamen og var derpå huslærer hos 
generalmajor Fr. Numsen i Jylland, til han 1777 blev kaldt til præsteem
bedet på Vallø. Fra 1789 præst i Store Heddinge. - DBL.

1753
323 Ole Kraft (1753-1793), rektor i Horsens og Odense
Selvbiografi i: Den Fyenske Geistligheds Historie, samlet af Jørgen Carstens 
Bloch, med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af Laurits Pedersen 
Næraae, I, Odense 1787-89, s. 456-65.

Til 1788. - Købmandssøn fra Kbhvn. Fattig opvækst i Frederikshavn, 
men da skolefaciliteterne var ringe i ‘denne lidet betydelige by’, blev han 
1765 sendt til Ålborg for at gå i privatskole og senere optaget i latinsko
len. Student 1771, kom på Regensen og Borchs kollegium, blev 1776 
teologisk kandidat, 1778 konrektor i Ålborg, 1781 rektor i Horsens og fra
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1788 i Odense. Tyngdepunktet ligger i de reflekterende erindringer fra 
skole- og universitetsårene. - EM.

324 Hans Christian Hansen (1753-1843), konrektor, officer i Hel
singør

Selvbiografi (ordret gengivet) i: Fædrenelandsk Nekrolog for 1843, [udg. af Fre
derik Thaarup, Kbhvn 1845], s. 14-23.

Til 1818. - Søn af gæstgiver i Fredensborg. Han gik i latinskole i Helsing
ør 1761-70, studerede teologi i Kbhvn og blev efter at have taget magi
stergraden 1778 konrektor i Helsingør, hvor han havde held med sin 
skolegerning. 1801 trådte han ind i borgervæbningen, opgav 1806 skolen 
for at blive chef for denne og var i de følgende år virksom på færde ved 
organiseringen af Helsingørs forsvar under krigen mod England. Til sidst 
oberst. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL (1).

325 Christian Wilhelm Lange (1753-1839), embedsmand i Kbhvn 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 7.rk. III, 1919, s. 41-53.

Til 1829/37. - Søn af tolder i Norge. Efter barndom i Norge blev han 
student 1767, men studerede først i Kbhvn 1771-73. Han rejste hjem med 
en juridisk eksamen og efter en farefuld sørejse tilbage til Danmark be
gyndte han 1776 en embedsmandskarriere i Finanskollegiet, levede de 
første år for en ussel løn, men avancerede støt og virkede fra 1794 som 
direktør for en finansiel sanering af postvæsenet. Fra 1833 generalpostdi- 
rektør. Han gør nøje rede for sine økonomiske forhold og giver til slut en 
selvkarakteristik. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

1754
326 Asmus Carstens (1754-1798), tegner, maler
Ungdomserindringer på tysk i: K. L. Fernow: Carstens, Leben und Werke, [2. 
udgave], hrsg. und ergänzt von Hermann Riegel, Hannover 1867, s. 51-69; jvf. s. 
37; noter s. 200-20. - Dansk oversættelse (fra 1. udgave 1806) vedrørende ophol
det i Kbhvn i: Journal for Politik, Natur- og Menneske-Kundskab 1808 I, s. 1-25.

1776-83. - Møllersøn fra St. Jürgens ved Schleswig. Han kom i lære hos 
en vinhandler, men tog 1776 til Kbhvn for at uddanne sig som maler. 
Han studerede i malerisamlingerne, fik kontakt med enkelte førende 
kunstnere og havde lejlighed til at følge undervisningen på Kunstakade-



166

miet, men han lagde stejlt vægt på at uddanne sig ved selvstudium og 
brød med akademiet. Til opholdet tjente han ved at udføre portrætteg- 
ninger, og med lidt opsparede midler satte han 1783 kurs mod Rom. 
Midlerne rakte dog kun til Milano, hvor han vendte om, og via Schweiz 
rejste han da til Lübeck. Erindringerne er nedskrevet efter hans mundtli
ge meddelelse. - DBL.

327 Laurids Smith (1754-1794), lærer, præst, forfatter
(1) Selvbiografi på latin til 1785 refereret i: Norsk slektshistorisk Tidsskrift V, 
1936, s. 286-87.
(2) Selvbiografi på dansk til 1788 i: Program for Sorø Akademi 1874, s. 1-57; 
smst. 1875, s. 1-52.

Til 1785/1788. - Søn af toldbetjent i Kbhvn, hvor han under skolegangen 
var en fremmelig, men vanskelig elev. 1772 student og aktive studieår 
som teolog med undervisnings- og prædikenvirksomhed og ivrig deltagel
se i disputatshandlingerne. Fra 1776 lærer i filosofi m.v. ved Søkadetaka- 
demiet og begyndende forfatterskab. Efter mange kabaler om befordring 
til anden stilling blev han 1780 rektor i Nykøbing F. og 1781 i Trond
heim. 1785-88 sognepræst i Vejle og derpå præst i Kbhvns omegn. Selv
biografi (2) rummer livlige erindringer skrevet i en friskfyragtig stil. Han 
fortæller ikke sjældent humoristisk om sine meriter og genvordigheder, 
giver indblik i den kbhvnske universitets- og teologverden o. 1775-80 og 
slutter af med en reflekterende selvkarakteristik. (1) er skrevet til biskop
pen ved udnævnelsen til præst, mens (2) er skrevet til hans ven Johan 
Bülow (se nr. 320). - DBL.

328 Jens Bertel Møller (1754-1825), skolemand
Selvbiografiske fragmenter i: Vor Ungdom 1883, s. 134-70. — Refereret og citeret 
i: Holger Lund: Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1787-1887, Kbhvn 1887, s. 36- 
37, 60-63, 67-70. - Skildringen af hans skolegang i Slagelse 1760-70 tidligere trykt 
i: Historisk-biographiske Samlinger, udg. af C. Molbech, Kbhvn 1851, s. 221-35.

Til o. 1795. - Postmestersøn fra Slagelse, hvor han boede, til han 1771 
blev student og påbegyndte studier i Kbhvn. Han var huslærer i provin
sen, 1787-1806 førstelærer ved Borgerdydsskolen i Kbhvn og derpå rek
tor i Helsingør. Oplysende og underholdende erindringer om skolefor
hold. - DBL (1).
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329 Jacob Gude (1754-1810), embedsmand, inspektør ved Vajsen- 
huset

En kjøbenhavnsk Embedsmand. Jacob Gudes Optegnelser 1754-1810. Kbhvn 
1918. (3), III, 225 s. Reg. (= Memoirer og Breve, udg, afjulius Clausen og P. Fr. 
Rist, XXVII). - Fot. optr. Kbhvn 1970. - Uddrag, på enkelte punkter omfatten
de udeladelser i bogudgaven, tidligere trykt i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. 
II, 1887, s. 105-45, 180-201.

Til 1810. - Søn af kgl. proviantskriver i Kbhvn. Opvækst i lukket borger
ligt miljø i Ny Vestergade, hvor han boede til sit ægteskab 1785. Han fik 
privatundervisning, blev student 1769, tog juridisk eksamen 1773 og blev 
1774 ansat i centraladministrationen. Fra 1792 inspektør ved Vajsenhu- 
set. Han skildrer som øjenvidne tidens store begivenheder, Struensees 
henrettelse, brandene 1794-95, slaget på Reden 1801 og Kbhvns bombar
dement 1807, men viser også dagliglivets små hændelser opmærksomhed, 
så at erindringerne rummer gode bidrag til et tidsbillede af borgerens og 
embedsmandens Kbhvn. Han giver nærbilleder af personer, han har 
kendt, og redegør til sidst for sin deltagelse i klub- og selskabslivet. - 
DBL.

330 Carl Erich von Sames (1754-1828), hærofficer
Selvbiografi (forkortet) i: Frihedstræet 1844, s. 105-06, 109-10, 113-15, 129-30, 
133-34, 137-38, 141-42, 145. - Supplerende uddrag, (a) vedrørende begivenhe
derne i Kbhvn 1771-72 i: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, 
udg. ved Louis Bobé, VI, Kbhvn 1903, s. 480-84 - (b) vedrørende opholdet i 
Spanien 1783-90 i: Emil Gigas: Spanien omkring 1789, Kbhvn 1904, s. 14-15, 24, 
34-35, 42-44, 167.

1769-1814. - Søn af hærofficer og var fra 1769 officer ved et infanteriregi
ment i Nordsjælland. Han virkede 1783-90 som legationssekretær i Ma
drid og opholdt sig 1790-98 (kun lige omtalt) i Paris og London. 1800 
trådte han atter ind i hæren og blev 1806 chef for det østjyske landeværn, 
fra 1808 pladskommandant i Randers, hvorfra han fortæller om de span
ske hjælpetroppers ophold. 1808-12 havde han kommandoer i Århus, 
Fredericia og Vendsyssel og 1812-13 i Holsten, hvor han overværede 
kampen ved Sehestedt. Afsked med vartpenge 1814. - DBL.

331 Lorenz Nissen (1754-1842), lærer og præst i Sønderjylland 
Lorenz Nissen: Meine Wege und Umwege zur Kirche. Eine autobiographische 
Erzählung meinen Kindern und Freunden gewidmet. Altona 1826. X, 142 s.
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Til 1825. - Bondesøn fra Medelby sogn vest for Flensburg. Fra han var 6 
år deltog han i markarbejdet, men på grundlag af hvad han lærte ved 
skolegang om vinteren virkede han fra 1768 som hjælpelærer i almuesko
ler på landet. 1778 organist i Kosel ved Hütten og 1779 - efter en nærme
re skildret konkurrence - antaget som skrive- og regnemester i Sønder
borg. Trods mangelfuld uddannelse lykkedes det ham efter utrættelig 
læsning at tage teologisk eksamen på Gottorp 1795. Derpå kort om de 
senere år som præst i Flensburg og fra 1801 i Kegnæs på Als. Velfortalte 
og underholdende erindringer om en autodidakts lange vej til et mål, der 
tidligt foresvævede ham. - DBL (1).

1755
332 Lars Graversen Brøllund (1755-1818), præst i Stauning ved 

Ringkøbing
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 2.rk. I, 1857-59, s. 480-87.

Til 1784. - Søn af bonde på Holmsland i Vestjylland. Han fortæller om 
sin tidlige lyst til at prædike og vanskeligheder med at komme til bogen. 
Han gjorde tjeneste som vogterdreng, men blev fra 1770 undervist af 
præsten i Gørding, blev student 1775, klarede sig økonomisk som huslæ
rer og tog teologisk eksamen 1782. Året efter skibspræst og 1787 sogne
præst i Stauning. - EM.

333 Niels Bruun (1755-1825), præst i Hald nord for Randers 
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. I, 1933-35, s. 620-23.

Til 1788. - Købmandssøn fra Fredericia. Han omtaler sine seks endnu 
levende søskende, skolegang i Fredericia og studier i Kbhvn 1773-78. 
Han tog teologisk eksamen 1776, og efter nogle år som huslærer studere
de han 1784-87 for legatmidler i Leipzig og Göttingen. 1788 blev han 
præst i Hald, 1810 i Spentrup nord for Randers. Præstevita skrevet til 
bispen ved tiltrædelse af embedet 1788. - Erslew.

334 Augustinus Meldal (1755-1828), præst på Als 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift I, 1880, s. 161-87.

Til 1804. - Præstesøn fra Norge og svigersøn af nr. 194. Student fra 
Bergen 1770, men uden midler kunne han kun studere et år i Kbhvn og
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oplevede så forskellige fataliteter som huslærer i Norge. Fra 1778 førte 
han fattig studentertilværelse i Kbhvn, blev 1779 teologisk kandidat og 
var derpå huslærer hos sin gode skytsånd præsten i Magleby på Stevns. 
1781 blev han hjælpepræst i Strøby, 1783 personlig kapellan i Nykøbing 
på Falster og 1784 i Ketting på Als. Præsteembede fik han først 1793 i 
nabosognet Asserballe og fra 1802 i Lysabild. Han fortæller godt om sin 
lange vej til eget præstekald og giver undervejs tiltalende billeder af sine 
hjælpsomme præstevenner.

335 Ivar Christian Lasson (1755-1823), hærofficer 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 8.rk. IV, 1925, s. 175-78.

Til 1813. - Søn af officer og født på Uggerslevgård på Fyn. Kort redegø
relse for en militær karriere frem til stillingen som generalmajor. Desuden 
oplysninger om koner og børn og til sidst taknemmelige følelser over for 
kongen, der har tildelt ham ridderkorset. Selvbiografi skrevet til Ordens
kapitlet. En søn se nr. 519. - DBL (1).

1756

336 Theodor Georg Sghlanbusch (1756-1829), kammerjunker, amt
mand

Erindringer om Frederik VI og regeringsskiftet 1784 oversat fra fransk i 2 versio
ner, (a) i: Historisk Tidsskrift 3.rk. V, 1866-67, s. 269-80; indledning s. 259-64 og 
267-69; heraf uddrag i: Regeringsskiftet 1784, [udg. af A. D. Jørgensen], Kbhvn 
1888, s. 38-42; jvf. s. XIII - (b) suppleret med hans mundtlige fortælling i: 
Illustreret Tidende IX, 1867-68, s. 256-57; også i: Carl Bernhard (= A. N. de 
Saint Aubin): Samlede Skrifter, 2. Udgave Bd. 13, Kbhvn 1871, s. 448-60.

1780-84. - Søn af jagtjunker på Eidsvold i Norge. Efter juridisk eksamen 
1779 blev han kammerjunker hos kronprins Frederik (VI) og var dennes 
medsammensvorne og fortrolige sendebud i de hemmelige forhandlinger 
om dannelsen af en regering under kronprinsens ledelse. Da planen lyk
kedes 1784, blev han belønnet med en gesandtskabspost og var fra 1789 
amtmand i Rendsburg. - DBL.

337 Michael Gottlieb Birckner (1756-1798), præst i Korsør, for
fatter

Selvbiografi i: Samling af fortjente danske Mænds Portraiter med biographiske 
Efterretninger, [udg. af G. L. Lahde og R. Nyerup], I, Kbhvn 1798 [2. stykke. 13 
s].
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Til 1797. - Søn af murermester i Kbhvn. Efter et langt moralfilosofisk 
forsvar for det at lade en selvbiografi trykke (s. 3-8) oplyser han kort om 
sit liv. Efter forældrenes tidlige død tog en bedemand sig faderligt af ham. 
Han blev student 1772, teologisk kandidat 1784 og 1790 residerende 
kapellan, fra 1792 i Korsør. Til sidst (s. 11-13) om hans skrifter. Svoger 
til nr. 425. - DBL.

338 Christian Jacob Theophilus de Meza (1756-1844), læge i Hel
singør

(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: [Program udstedt af Kbhvns universitet 
28. april 1783 i anledning af Jacob Theophilus de Mezas doktorpromotion], s. 
XIII-XIX. - Også vedføjet hans disputats: Dissertatio inauguralis ... varii argu
ment. Kbhvn 1783.
(2) Selvbiografisk redegørelse 1768-1809 i: Personalhistorisk Tidsskrift 7.rk. I, 
1916, s. 269-99.

Til 1783/1809. - Lægesøn fra Kbhvn. Han blev undervist af faderen og 
blev allerede 12 år gammel bestemt til at være læge. Fra 1774 studerede 
han ved universitetet, uddannedes 1781-83 på Den kgl. fødselsstiftelse, 
udfoldede et lægevidenskabeligt forfatterskab og virkede fra 1784 som 
læge i Helsingør, hvor han også var stadsfysikus. I (2), der er skrevet 
1809 ‘til egen moro og tidsfordriv’, vil han kun skildre sit liv som medici
ner, men kaster derigennem lys over tidens sundhedsforhold. - DBL (1).

339 Levin Chr. Sander (1756-1819), forfatter
Selvbiografi oversat i uddrag fra tysk i: Dansk Litteratur-Tidende, 1819, s. 567- 
74.

Til 1809. - Søn af skrædder og født i Itzehoe. Han lærte at læse af sin far, 
men fik først regelmæssig undervisning fra 14-årsalderen. Venlige skole- 
mænd i Kiel og Altona tog sig af ham, og 1778-83 virkede han som lærer i 
Dessau. 1783-89 huslærer hos C. D. Reventlow i Kbhvn, blev derpå fuld
mægtig ved Kreditkassen m.v. og var fra 1800 lærer i pædagogik og tysk 
ved Det pædagogiske seminarium. Han fortæller om vekslende held som 
digter og dramatiker under kamp med et svageligt helbred og andre 
vanskeligheder. Selvbiografien indgår i en nekrolog og videreføres (s. 
574-76) af udgiveren. - DBL.

340 Christen Pram (1756-1821), forfatter, embedsmand
Selvbiografi i: Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst, udg. af N. C. 
Øst, I, 1824, s. 111-27.
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Til 1816. - Søn af kapellan og født i Norge. 1764 flyttede familien til 
Danmark, hvor faderen blev præst i Slagslunde, og efter undervisning i 
hjemmet begyndte han 1772 at studere skønlitteratur og jura ved univer
sitetet. Uden eksamen blev han huslærer i Kbhvn, var 1781-1815 ansat 
ved Kommercekollegiet, for hvilket han 1798-99 foretog rejser til Born
holm og 1804-06 til Norge, og var fra 1786 tillige sekretær ved Postpen
sionsdirektionen. Samtidig virkede han som tidsskriftsredaktør og udfol
dede en produktiv virksomhed som forfatter af skønlitterære og sam
fundsoplysende skrifter. 1819 blev han toldforvalter på St. Croix. Selv
biografien er formodentlig skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

1757
341 Jens Hornsyld (1757-1840), præst i Randers
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. I, 1933-35, s. 624-26.

Til 1792. - Væversøn fra Horsens. Han gik i dansk skole og kom efter 6 år 
som væverdreng 18 år gammel i latinskolen i Horsens. Student 1780 og 
studerede i Kbhvn til 1792, da han blev præst ved hospitalet i Randers. 
Fra 1808 sognepræst i Assens. Han har bestræbt sig på at samle kundska
ber, men hensigten med al læsning har været ‘at skaffe mig en så meget 
mulig rigtig kundskab om mennesket og dets bestemmelse’. Præstevi ta 
skrevet til bispen ved tiltrædelse af embedet 1792. - DBL.

342 Frederik Christian Wedel Jarlsberg (1757-1831), godsejer, 
forfatter

(1) Frederich Christian Wedel Jarlsberg: Fragment af min Biographie med for
nødne Bilager. Kbhvn 1798. 96 s.
(2) Frederich Christian Wedel Jarlsberg: Blandinger. 1ste Stykke. En Følge af: 
Fragment af min Biographi. Kbhvn 1798. 23 s.
(3) F. C. Wedel-Jarlsberg: Til Berigtigelse af en liden Hentydning paa mig i ... 
Knud Lyne Rahbeks 5. Deel pag. 408 af hans Bog: Erindringer af mit Liv; ved 
Berøreisen af... Peter Andreas Hej bergs Bortreise fra Byen ifølge Landsforviis- 
nings Dom. Kbhvn 1830. 15 s.

0.1780-98/1800. - Søn af baron og godsejer og født i Kbhvn. Han lige 
netop nævner, at han har studeret udenlands og 1779-81 gjort hoftjene
ste, men i (l)-(2) skildrer han ellers hovedsagelig sin virksomhed fra 1790 
som godsejer på Ravnstrup mellem Næstved og Ringsted. Her skaffede
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hans iver for at gennemføre fæste- og hoveriafløsning m.m. ham gæld og 
processer på halsen, og han anklager myndighederne for at svigte reform
arbejdet. Som forfatter med liberale anskuelser blev han ven med P. A. 
Heiberg (jvf. nr. 352). I (3) berigtiger han Rahbeks erindringer (nr. 368) 
ved at oplyse om sin rolle, da venner 1800 fulgte Heiberg på vej efter 
landsforvisningsdommen. - DBL.

343 H.C.F. Schumacher (1757-1830), læge, professor
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta solennia ... [Program udstedt af Kbhvns 
universitet i anledning af reformationsjubilæet 1817], s. 17-23.

Til 1817. - Søn af underofficer og født i Glückstadt. Han kom i skole i 
Rendsburg, stod i lære hos en regimentskirurg og blev 1773 kompagniki
rurg. Fra 1777 studerede han medicin i Kbhvn, tog kirurgisk eksamen 
1779, medicinsk eksamen 1786 og studerede 1786-89 i Paris og London. 
1790 lektor i kemi og fra 1795 professor ved Kirurgisk akademi m.v. - 
DBL.

344 Jens Jacob Eschels (1757-efter 1834), skibskaptajn, fabrikant 
Jens Jacob Eschels: Lebensbeschreibung eines alten Seemannes, von ihm selbst 
und zunächst fur seine Familie geschrieben. Altona 1835. XVI, 408 s. - Ny 
udgave: Das abenteuerliche Leben des Jens Jacob Eschels aus Nieblum auf Föhr 
als Walfänger, Matrose, Kapitän und zuletzt als Reeder und Tabaksfabrikant in 
Altona von ihm selbst erzählt. Hrsg, von Ulla Leippe. Hamburg 1966. 333 s.

Til 1833. - Søn af sømand og født i Nieblum på Föhr. 1769-77 havde han 
i sommerhalvåret hyre på hollandske eller danske hvalfangerskibe, hvor
med han sejlede til Grønland og Svalbard, mens han om vinteren opholdt 
sig på Föhr og lærte regning og navigation. 1778-79 gik han med handels
skibe til Østersøen, 1779-80 til det østlige Middelhav og 1780-83 til 
Vestindien, fra 1781 som skibsfører. 1784 tog han styrmandseksamen i 
Kbhvn og førte derpå til 1798 skib for et rederi i Hamburg til bl.a. 
Spanien, Archangelsk og Charleston, ikke sjældent truet af engelske eller 
franske kapere. Han beretter detaljeret og underholdende om sine mange 
ture og fortæller kun kort om den følgende tid, hvor han slog sig ned som 
indehaver af en tobakshandel og -fabrik m.m. i Altona. - Udgaven 1966 
er lidt forkortet, men s. 327-33 suppleret med en forklaring af de anvend
te sømandsudtryk.
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345 Ancher Mohr (1757-efter 1814), degn i Ødum syd for Randers 
Min levnetsbeskrivelse. Forfattet og udgivet af Ancher Mohr, Kirkesanger og 
Skolelærer i Ødum. Randers 1814. 14 s.

Til 1814. - Degnesøn født i Hobro, men flyttede senere til Voldum syd for 
Randers, hvor faderen blev præst. 1775 i Randers latinskole, 1777 stu
dent og 1783 teologisk kandidat. Derpå huslærer i et par præstegårde, fra 
1786 medhjælper for faderen i Voldum og fra 1798 degn og skolelærer i 
Ødum. Anledningen til levnedsbeskrivelsen er, at han i 1790erne havde 
en langvarig depression, som gjorde ham menneske- og arbejdssky. Nu er 
han rask og munter igen og fortæller om sin sygdom og helbredelse til 
hjælp og trøst for andre, der kommer i en lignende situation. - Erslew.

1758
346 Peter Lindegaard (1758-1832), slotsgartner ved Rosenborg 
Selvbiografi refereret i: P. Brock: Historiske Efterretninger om Rosenborg III, 
1883, s. 136-37.

Til 1785. - Af fattig herkomst (bondesøn?) og født i Egense ved Svend
borg. Han gik i landsbyskole, blev 1772 gartnerdreng på Hvidkilde og 
lærte tysk af tjenestefolkene, fransk af guvernanten. Fra 1779 var han i 
gartnerlære på Rosenborg og gik om vinteren på Kunstakademiet. Som 
udlært rejste han 1783 til Nederlandene og arbejdede i 2 år på Water
land, 1785 blev han mestersvend hos gartneren på Rosenborg og var fra 
1791 slotsgartner. - DBL.

347 Johannes Müller (1758-1825), læge i Norge
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: [Program udstedt af Kbhvns universitet 1. 
juli 1787 i anledning af Johannes Müllers doktorpromotion].

Til 1787. — Født i Varde. Hans far, hvis stilling er uoplyst, døde tidligt, 
og 1770 blev han sendt til Amsterdam, hvor han især studerede medicin 
og gik i gymnasiet. 1777 kom han i Viborg latinskole, og 1779-83 studere
de han medicin i Kbhvn. Velyndere sørgede for økonomisk støtte, og 
1784-86 kunne han videreuddanne sig i Tyskland, Nederlandene og især 
England. Senere stadsfysikus i Chria. - DBL (1).

348 Andreas Birch (1758-1829), biskop i Århus
Selvbiografi (bispevita) i: Theologisk Maanedsskrift III, 1804, s. 660-64. - Også
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i: Høitideligheden ved Bispeordinationen i Frue Kirke paa Christi Himmelfarts
dag udg. af Lorenz Nikolai Fallesen, Kbhvn [1804], s. 36-40.

Til 1804. - Søn af borger og byskriver i Kbhvn. Student 1774 og teologisk 
kandidat 1779, studerede i Göttingen 1779-81 og foretog 1781-83 en 
studierejse i Italien. Han arbejdede på en græsk udgave af det Ny testa
mente, blev 1789 præst ved Vajsenhuset i Kbhvn, 1796 sognepræst i 
Roskilde og udnævntes 1803 til biskop over Lolland-Falsters stift, 1805 
over Århus stift. Svoger til nr. 417. - DBL.

349 Frederik Julius Begh (1758-1822), biskop i Norge
Selvbiografi (bispevita) i: Theologisk Maanedsskrift VI, 1805, s. 329-39. - Også 
i: Bispevielse i Frue Kirke paa 10de Søndag efter Trinitatis ..., udg. af Lorenz 
Nikolai Fallesen, Kbhvn 1805, s. 41-51.

Til 1805. - Søn af byfoged m.v. i Middelfart. Som elev i Odense katedral
skole kom han under streng disciplin, dog bedre end nutidens, og han 
havde på grund af sin fattigdom ugentlige kostdage hos borgere i byen. 
Han blev student 1780, teologisk kandidat 1783 og var derpå lærer og 
præst i Trondheim og omegn. Han omtaler sin forfattervirksomhed og 
forskellige sociale og kulturelle gøremål. Fra 1804 præst i Odense og 1805 
udnævnt til biskop i Akershus stift. - DBL (1).

350 Jens Sørensen (1758-1824), skrædder og lærer i Pederstrup 
Selvbiografi i: Fra Viborg Amt 1960, s. 9-12; noter s. 39.

Til 1808. - Bondesøn født i Pederstrup nordøst for Viborg. 1769 kom han 
ud at tjene, men var ofte syg og kom hjem og lærte skrædderhåndværket 
af sin mor. 1784 giftede han sig med en ældre skrædderdatter og fortæller 
derpå om dyrtiden 1800-07. Fra 1808 skolelærer og kirkesanger i Peder
strup. Efter selvbiografien erindringer om ham afen sønnesøn (s. 12-15). 
En søn se nr. 545.

351 Stephan Jørgensen (1758-1834), byfoged, dommer
Selvbiografi i: Stephan Jørgensen: Beviset for det formeentlige Slægtskab imellem 
Dr. Martin Luther og Stamfaderen til den lindemanske Slægt i Danmark, med 
vedføiet Beskrivelse af mit eget Levnetsløb, Kbhvn 1827, s. 1-186; rettelser s. 197- 
98.

Til 1826. - Søn af forpagter og født på Vemmetofte, men fra 1764 opvok
set på Knabstrup ved Holbæk. Han havde skiftende huslærere, blev
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student 1776 og tog juridisk eksamen 1779. Efter at have øvet sig i 
juridisk praksis foretog han 1782-83 en rejse gennem Tyskland til Fran
krig og England for at gøre sig egnet til udenrigstjenesten, udførligt 
skildret ved gengivelse af breve fra rejsen (s. 14-161). Men forlovelse og 
ægteskab ændrede hans planer. 1785 erhvervede han en landejendom ved 
Bogense og blev landsdommer for Fyn og Langeland, 1789 by- og her
redsfoged i Rudkøbing, 1802 i Fåborg og 1805-26 assessor ved landsret
ten i Viborg. Han fortæller om embedsførelse såvel som om private sor
ger og glæder. - DBL ( 1 ).

352 Peter Andreas Heiberg (1758-1841), landsforvist forfatter, trans
latør

(1) P. A. Heiberg: Tre Aar i Bergen. Autobiografisk Episode. Drammen 1829.
(2) , 68 (1) s. - Supplerende optegnelse om hans forhold til Johan Nordal Brun i: 
Til Belysning af literære Personer og Forhold i Slutningen af det 18de og Begyn
delsen af det 19de Århundrede, udg. af S. Birket Smith, Kbhvn 1884, s. 91-95.
(2) P. A. Heiberg: Erindringer af min politiske, selskabelige og litterære Vandel i 
Frankrig. Rhapsodie. Chria 1830. 407 s. - Uddrag oversat til fransk og forsynet 
med noter i: Revue des études historiques LXXXIV, 1917, s. 407-16 (1799- 
1805); Revue des études napoléoniennes XV, 1919, s. 195-217, 283-306 (1806- 
07); Revue des questions historiques, 3. série I, 1922, s. 398-415 (1809).
(3) P. A. Heiberg: Om mit Forhold til [Jens] Baggesen. Drammen 1826. 20 s.

1782-85, 1800-29. - Rektorsøn fra Vordingborg. Han tog filologisk eksa
men 1777 og rejste 1782 til Bergen, hvor han havde familie. Her omgik
kes han købmænd og forfattere, bl.a. Nordal Brun, havde lejlighedsvis 
beskæftigelse som huslærer og handelskontorist, men fandt ingen frem
tidsudsigter og rejste 1785 til Kbhvn, hvor han blev translatør og forfat
ter. På grund af sine satiriske angreb mod konge og regering landsforvist 
ved dom 1799. Dommen og dens baggrund omtales i begyndelsen af (2), 
hvorpå han går over til at fortælle om sin bortrejse og tilværelsen i fransk 
tjeneste. Han blev cheftranslatør i udenrigsministeriet og fulgte Napole
on og Talleyrand på rejser rundt i Europa. Fra 1817 levede han som 
pensionist i Paris og skrev næsten blind sine erindringsbøger, herunder 
om sit problematiske forhold til Jens Baggesen (jvf. nr. 389). For at 
undgå det danske censurstempel lod han dem trykke i Norge. - DBL.

353 Jørgen Wolsing (1758-1850), bonde i Holeby syd for Maribo 
Selvbiografi i: Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog for 1923, s. 96-100. -
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Refereret og citeret i: Jens Wolsing: Holeby [I], Holeby 1943, s. 78-79; II, Holeby 
1956, s. 176-77.

Til 1835. - Bondesøn fra Holeby. Han kom tidligt ud at tjene, ekcersere- 
de som soldat ved Fuglse kirke og blev efter to år som avlskarl tvunget til 
at tage en ringe gård i fæste i Norre under Søholt. Han fortæller om sine 
fortrædeligheder med herremanden og det strenge hoveri - ‘der var ingen 
ret undtagen den, der står i den store ende på piskeskaftet’. En klage til 
Rentekammeret hjalp på forholdene, og til sidst fik han 1798 en udflytter
gård under Knuthenborg i Holeby. 1834 har han betalt sin gæld til 
herskabet og opladt gården til en søn, hos hvem han nu er gået på aftægt.

354 Hans Muus (1758-1841), kontorist, toldinspektør i Kbhvn 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 5.rk. II, 1905, s. 166-82.

Til 1810/1839. - Fattig købmandssøn fra Kerteminde. Efter nødtørftig 
skolegang gjorde han 1770-79 kontortjeneste hos borgmesteren og var 
samtidig flittig boglæser. Han tog til Kbhvn og blev kontorist ved Rente
kammeret, hvor han ved flid og selvstudium avancerede til renteskriver 
1787. Fra 1797 toldinspektør. Han beretter om sit arbejde og sine ægte
skaber.

1759

355 Hans Christian Sneedorff (1759-1824), søofficer
Selvbiografisk fragment i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. VI, 1891, s. 273-82. 

1764-82. - Søn af Sorøprofessor, der døde 1764. I streng kronologisk form 
redegør han for sit liv som søofficer, fra 1769 uddannet på Søkadetakade- 
miet, kadet 1771, 1776 sekond- og 1781 premierløjtnant, senere komman
dør og kontreadmiral. Han lærte skibskonstruktion, men foretrak livet på 
søen og skildrer en række togter i Nordsøen. Fragmentet, der er skrevet 
1791, slutter med skildringen af en dramatisk sejlads i stormvejr på 
Atlanterhavet 1781-82. - DBL.

356 Sigvard Lyche (1759-1789), forfatter i Kbhvn
Sigvard Lyche: Mine Hændelser. Kbhvn 1786. 100 s.

Til 1786. - Søn af dansk skoleholder i Kbhvn. Han lærte tidligt at læse og 
skrev som dreng fortællinger på vers. 1768 kom han i latinskolen, men
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var i opposition mod flere af lærerne, forsømte undervisningen og dyrke
de i stedet komedie- og værtshusliv. 1776 blev han kontorist, 1777 korpo
ral og 1781-82 elev ved Det kgl. Teater, samtidig med at han fra 1777 lod 
trykke en række skuespil og fortællinger. Efter at have været i gældsfæng
sel blev han 1785 soldat igen og døde i Vestindien. En broget blanding af 
bekendelser og udfald mod omgivelserne skrevet af et uroligt hovede, 
efter eget udsagn ‘en bold i skæbnens hænder’. - DBL (1).

357 Julie von Witzleben, født Stolberg (1759-1847), grevinde, hof
dame

Erindringer på tysk i: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds, udg. 
ved Louis Bobé, VII, Kbhvn 1906, s. 132-55; noter s. 395-99.

Til 1787. - Datter af overhofmester C. G. Stolberg og søster til nr. 317. 
Hun var født i Kbhvn og voksede op i tysksproget aristokratmiljø. Lykke
lig barndom i Rungsted og fra 1770 i Altona. 1775 blev hun hofdame hos 
landgrevinde af Hessen i Schleswig og fortæller lidt om livet her, om 
rejser og om familiekredsen. 1787 blev hun gift med den tyskfødte kam
merjunker Henning von Witzleben (1759-1838), hvis optegnelser om 
barn- og ungdom følger s. 156-67.

358 Jeppe Hansen Smith (1759-1821), instrumentmager, læge 
Professor og Ridder J. Smiths Levnetsløb forfattet af ham selv i Aaret 1812. Udg. 
af Chr. Smith. Kbhvn 1823. 24 s. - Refereret og citeret i: Fædrenelandsk Nekro
log 1821-26, udg. af Frederik Thaarup, Kbhvn 1835-44, s. 84-94.

Til 1812. - Søn af kleinsmed og født i Skjoldborg ved Thisted. Han kom i 
lære hos forskellige håndværkere på Thistedegnen, bl.a. hos en urmager, 
en snedker og en dekoratør, og oparbejdede derpå en virksomhed i Tor
sted ved Thisted som snedker, bødker, karetmager m.v. Men han tørste
de efter kundskaber, solgte sit værktøj og fulgte fra 1782 undervisningen i 
Ålborg latinskole. 1783 rejste han uden midler til Kbhvn, hvor venlige 
mennesker hjalp ham til en studentereksamen. 1794 tog han medicinsk 
eksamen og gav derpå undervisning i fysik. Samtidig forfærdigede han de 
dertil nødvendige instrumenter og udviklede snart en anset forretning 
med fabrikation af fysiske og optiske instrumenter. Fængslende beretning 
om et naturtalents vej frem i samfundet, skrevet til Ordenskapitlet og 
kort ajourført af udgiveren. - DBL.
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359 Jens Leschly (1759-1843), hæroflicer
Selvbiografi refereret i: Fædrenelandsk Nekrolog for 1843, [udg. af Frederik 
Thaarup, Kbhvn 1845], s. 28-33.

Til 1814. - Toldersøn fra Norge, der blev uddannet på militærakademiet 
i Chria og senere gennemgik generalstabsskolen i Kiel. 1799-1808 chef for 
grenaderjægerkompagniet i Altona og 1808-10 leder af forsvaret af Feh
marnsund. Han beskriver nærmere sin ærefulde deltagelse i felttoget i 
Holsten 1813-14, hvorefter han blev oberst. Efter selvbiografi skrevet til 
Ordenskapitlet, kort ajourført af udgiveren. - DBL.

360 Johan Victor Brunnes (1759-1835), soldat, gæstgiver i Ålborg 
Selvbiografi i: Vor Fortid III, 1919, s. 161-85.

Til 1820. - Søn af bonde i Franche Comté, Frankrig. Han lod sig o. 1780 
hverve som soldat, deserterede til Schweiz, blev så hvervet til et preussisk 
regiment, kom i garnison i Küstrin, deserterede atter og blev sluttelig 
soldat ved det Ålborgske infanteriregiment. Han avancerede til underof
ficer og kammertjener hos general A. L. Moltke, giftede sig, begyndte o. 
1795 at holde værtshus i Ålborg og blev ved tidernes gunst en velhavende 
mand.

361 Erik Viborg (1759-1822), veterinær, professor
Selvbiografi i: Eric Viborgs samtlige Veterinair-Afhandlinger I, Kbhvn 1820, s. 
1-10.

Til 1820. - Præstesøn fra Bedsted ved Løgumkloster, der blev student 
1777. Efter teologiske og naturhistoriske studier blev han 1783 lektor ved 
Botanisk have og ved Veterinærskolen, 1797 professor i botanik, og 1801 
efterfulgte han nr. 276 som forstander for Veterinærskolen. Han opregner 
år for år sine gøremål og derpå (s. 11-34) de over 20 selskaber, han var 
medlem af, samt sit store forfatterskab. - DBL.

362 Rasmus Nyerup (1759-1829), bibliotekar, litteraturhistoriker 
Professor og Ridder Rasmus Nyerups Levnetsløb beskrevet af ham selv. Efter 
hans Død udg. med tilhørende Bilag af C. L. Strøm. Kbhvn 1829. (4), 186, (1) s.

Til 1826. — Søn af fæstebonde og smørpranger i Ørsted sogn på Fyn. 
Tidlig læselysten blev han forberedt til latinskolen af en degn, og med 
frihedspas for stavnsbånd kom han 1773 i Odense katedralskole. Fra
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1776 fattig teologisk student i Kbhvn, 1778 optaget i professor Schlegels 
hus, hvor han sluttede venskab med sønnen (se nr. 401), derpå kommu
nitetsalumne og 1781-85 på Borchs kollegium. 1784 magister og efterhån
den omfattende litterær virksomhed, i en periode bladredaktør og flere 
gange involveret i trykkefrihedssager. Efter at have været ansat på Det 
kgl. Bibliotek var han fra 1803 leder af universitetsbiblioteket, desuden 
aktiv som provst på regensen, 1797 medstifter af det skandinaviske litte
raturselskab og initiativtager til Oldsagskommissionen af 1807. Den jæv
ne og upretentiøse selvbiografi, som han kalder ‘Aar- og Dagbog paa min 
Rejse gjennem Livet’, optager s. 1-89; derefter uddrag af nekrologer og 
bilag. En svigersøn se nr. 429. - DBL.

1760
363 Christopher Schrøder Andresen (1760-1832), rektor i Rønne, 

præst
C. S. Andresen: Min Sinds-Sygdom i Aaret 1783. Udg. [med indledning og noter] 
af Vilhelm Maar. Leiden 1925. XVII, 68 s. - Tidligere trykt i: Iris og Hebe, 1801 
III, s. 195-253.

1783-84. - Søn af amtsforvalter i Rønne. Student fra Helsingør 1775 og 
studerede i Kbhvn, da et anfald af sindssyge bragte ham på Frederiks 
hospital og senere et årstid i familiepleje på Bornholm. 1787 rektor i 
Rønne og senere præst i Kerteminde. Den uforbeholdne sygdoms- og 
helbredelseshistorie fortæller også om omverdenens reaktioner og rum
mer erindringsglimt fra både før og efter sygdomsperioden. Skrevet for at 
tilbagevise rygter om, at sygdommen skyldtes ungdomsudsvævelser m.m. 
-DBL.

364 Jens Jensen Berg (1760-1813), skibskaptajn, grosserer i Kbhvn 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. III, 1900, s. 185-210. - Uddrag i: 
Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 4: 1700-1785, ved Jens Skovholm 
m.fl., Kbhvn 1984, s. 266-69; noter s. 428-29.

Til 1808. - Søn af kunstsmed i Kbhvn. Han blev efter forældrenes tidlige 
død sat i pleje og kom på Vajsenhuset, hvor han fik lejlighed til at lære 
nagivation. Fra 1776 sømand og efterhånden kaptajn på handelsskibe 
med fart til Vestindien og Ostindien. I 1780erne gik turen flere gange til 
Guinea, hvis kyster han udforskede og hvorfra han fragtede slaver til
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Vestindien og 1791-98 til Bengalen i Indien. Derpå blev han handelsbe
styrer og grosserer i Kbhvn. Som kaptajn havde han flere sammenstød 
med englændere og fordømmer denne ranelystne nation. Selvbiografien 
handler mest om hans rejser og er skrevet til Ordenskapitlet. - EM.

365 Frederik Plum (1760-1834), biskop i Odense
(1) Selvbiografi på latin (bispevita) i: Frederich Münter: De schola Antiochena, 
Kbhvn 1811, s. 26-31.
(2) Selvbiografi på dansk i: Slægten Plum, ved Gerhard L. Grove, Kbhvn 1903, s. 
122-25; jvf. s. 63.

Til 1811. - Præstesøn fra Korsør og bror til nr. 372. Skolegang i Odense 
latinskole 1775-78 og derpå teologiske studier med eksamen 1788. Fra 
1789 fængselspræst i Kbhvn, 1791 sognepræst i Korsør, 1796 i Slagelse, 
1803 i Kbhvn og fra 1811 biskop på Fyn. Han skrev teologiske bøger og 
virkede ivrigt for forbedringer af skolevæsenet. Selvbiografi (2) er skrevet 
1811 til Ordenskapitlet. - DBL.

366 Gerhard Faye (1760-1845), digter, amtmand i Thisted 
Selvbiografi i: Mindeblade om Gerhard Faye, Amtmand og Digter, udg. af Chr. 
Heilskov, Thisted 1925, s. 23-41.

Til o. 1815. - Præstesøn fra Norge. Efter ensom barndom studerede han i 
Kbhvn 1779-80 og var derpå medhjælper for faderen. Fra 1784 atter 
studier i Kbhvn og begyndende digtervirksomhed. 1786-89 huslærer på 
Vennerslund på Falster. 1790 tog han dansk juridisk eksamen og blev 
1791 statens forvalter af Vestensborg gods m.m. på Falster. 1805 amt
mand for Thisted amt. Han beretter om genvordigheder og glæder i sine 
embeder. Selvbiografien er skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

367 Andreas Wilhelm Cramer (1760-1833), retslærd, professor i Kiel 
Haus-Chronik meinen Anverwandten und Freunden zum Andenken gewidmet. 
Hamburg 1822. (1), 279, (1) s.

Til o. 1820. - Søn af tysk hofpræst i Kbhvn. I barndomshjemmet færde
des digteren Klopstock og andre fremtrædende tyske åndspersonlighe
der; om sommeren, der blev tilbragt nær Hørsholm, kom dronning So
phie Magdalene på besøg. Efter en kapriciøs skildring af denne hans 
danske barndom (s. 26-34, jvf. s. 275) fortælles videre om skolegang i 
Sachsen fra 1773 og studier i Kiel, hvor han virkede som professor fra 
1786.-DBL.
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368 Knud Lyne Rahbek (1760-1830), professor, forfatter
(1) Selvbiografi til 1825 i: Conversations-Lexicon, ved H.A. Kofod, XXVI, 
Kbhvn 1826, s. 198-209.
(2) K. L. Rahbek: Erindringer af mit Liv. I-V. Kbhvn 1824-29. - I [Barndom og 
ungdom til 1782]. 1824. (4), 395 s. - II [‘Mine Vandreaar’ 1782-84]. 1825. (8), 
372, (2) s. - III [‘Mine Prøveaar’ 1784-90]. 1825. (4), 387, (1) s. - IV [‘Mit Livs 
Crisis’ 1790-97]. 1827. (4), 483, (1) s. - V [‘Mine Leveaar’ 1797-1801 samt (s. 98- 
147) Kamma Rahbeks sidste dage og død 1829]. 1829. (8), 441, (1) s. - Forkortet 
udgave på tysk i 2 bd. Leipzig 1829-30.
Kommentar og Personregister til Knud Lyne Rahbeks Erindringer. Udg. af Chr. 
Grünwald. Aalborg 1953. 141, (1) s.
(2a) Uddrag af barndomserindringerne tidligere udg. som prøvetryk: Erindringer 
af mit Liv. Kbhvn 1823. 24 s. - Særtryk af: Hesperus VIII, 1823, s. 531-54.
(2b) Erindringer fra Herlufsholm 1772-75 optrykt i: Mindeblade for Herlovianere 
2. Samling, Kbhvn 1856, s. 89-162; jvf. s. 162-73.

Til 1801/1825/(1829). - Søn af toldembedsmand i Kbhvn. Knap 3 år 
gammel begyndte han at lære at læse, og da faderen mente, ‘at en dreng 
skal tidligt ud mellem fremmede’, kom han 1772 i Herlufsholm skole. 
Han dimitteredes herfra 1775 og tog 1777 filologisk eksamen, men fore
trak at leve som forfatter, kritiker og litterat. 1782-84 studerede han i 
Tyskland, Østrig og Frankrig, besøgte atter Tyskland 1789 og var fra 
1790 professor i æstetik, i en periode dog historielærer ved en privatskole 
og 1805-16 lærer ved den dramatiske skole. Derudover uhyre produktiv 
forfatter, redaktør af førende tidsskrifter og fra 1809 direktør ved Det kgl. 
Teater. Sammen med Kamma Rahbek, som han ægtede 1798, blev han 
midtpunktet i en kreds, der kom i deres hjem på Bakkehuset. Erindrin
gerne er bredt og noget ujævnt affattet, men skrevet med personlig 
åbenhed. De udgør det første store danske erindringsværk på tryk og er et 
ofte benyttet kildeskrift til belysning af kulturelle og litterære forhold i de 
sidste tiår af 1700tallet. I (2a) hedder det, at modtagelsen af det lille 
brudstykke vil afgøre, om han ‘vover at fortsætte denne autobiografi’. En 
lille berigtigelse se nr. 342. Svoger til nr. 482. - DBL.

369 Lars Andersen Smidt (1760-efter 1835), skibsbygger på Tåsinge 
Lars Andersen Smidt: Udsigt over mine Leveaar, samt hvad jeg har foretaget mig 
siden jeg var 10 Aar gammel og til denne Tid. U.st. [1835?]. 8 s.

Til 1835. - Søn af skibsbygmester i Troense på Tåsinge. 1770 kom han til 
søs, 1773 i lære hos sin far. Fra 1779 arbejdede han som skibsbygmester
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og giver (s. 3-7) en kronologisk oversigt over de 78 fartøjer han har 
bygget for forskellige redere eller for egen regning gennem 55 år. Dateret 
Røde Mølle 20. maj 1835.

370 Niels Rolsted (1760-1847), tjener, skovrider på Løvenborg ved 
Holbæk

Selvbiografi i: H.W. Rolsted: Slægten Rolsted, Kbhvn 1905, s. 5-19. - Lidt 
forkortet og med moderniseret retskrivning optrykt i: Skovens folk. Forstlige 
erindringer 1798-1933, udvalgt og redigeret af P. Chr. Nielsen og Harry Petersen, 
Skovhistorisk Selskab 1978, s. 7-16; note s. 107.

Til 1841. - Søn af hoveribonde i Rolsted vest for Nyborg. Da forældrene 
døde 1769, blev han hyrde- og stalddreng på Hellerup gods og senere 
tjener hos ejeren, der var postmester i Nyborg. Efter dennes død her
skabstjener i Odense og Kbhvn og fra 1782 hos familien Løvenskjold i 
Vognserup. Her var han bl.a. fritidslærer for herskabets søn og blev 1798 
skovfoged i Uggerløse sogn, fra 1816 skovrider ved Løvenborg. Han gik 
på pension 1836 og takker for sin tjeneste hos familien Løvenskjold i 59 år 
ved at tilegne baronen sit levnedsløb. Fortalt med anskuelige enkelt
heder.

1761

371 Frederik Julian Bertough (1761-1831), hærofficer, godsejer 
Selvbiografi refereret og citeret i: Rud. Bertouch-Lehn: Efterretninger om Slæg
ten Bertouch i Danmark og Norge, Kbhvn 1944, s. 66-72; noter s. 343-44, jvf. s. 
356.

Til o. 1795. - Søn af hærofficer og 1768-80 page ved enkedronning Julia
ne Maries hof, hvor han ikke rigtig faldt til på grund af‘den lidet kryben
de måde, hvormed jeg teede mig for hofkavallererne’. Derpå fattig løjt
nant i Næstved og i Kbhvn og 1785 på ferieophold i Sverige. Han blev 
1789 ritmester ved husarerne og var 1792-1803 chef for 6. husareskadron 
i Holsten. Fra 1796 ejer af Søholt ved Maribo sø.

372 Jacob Severin Plum (1761-1805), købmand på Island
Jacob Severin Plum: Historien om min Handel paa Island, mine Søereiser og 
Hendelser i Anledning af Islands almindelige Ansøgning til Kongen om udvidede 
Handelsfriheder m.v. Kbhvn 1799. XXIV, 295 s.
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Til 1798. - Præstesøn fra Korsør. Da der kun var råd til at holde en ældre 
bror i latinskole (se nr. 365), kom han 1775 på borgmesterkontoret som 
skriverdreng og blev efter kort ophold i Norge 1778 ansat som handels
dreng ved det islandske handelskompagni med en løn på 50 daler årligt. 
Fra 1779 virkede han som dreng og assistent ved handelen i Olafsvik og 
var fra 1787, da den islandske handel blev frigivet, selvstændig købmand 
på stedet. Han redegør uhyre detaljeret for vanskelige handelsforhold og 
uheld, som har bragt ham i gæld, herunder tabsgivende skibsfragter til og 
fra Kbhvn, og vender sig mod beskyldninger for at handle til skade for 
indbyggerne. Senere død i Kbhvn. - EM.

373 Johan Hendrich Bärens (1761-1813), oplysningsmand, dommer i 
Kbhvn

Johan Hendrich Bärens’s Biografie. Udg. af P. W. Heiberg. Kbhvn 1813, VIII, 
61 s. - Uddrag i: Dansk Litteratur-Tidende, 1813, s. 477-84.

Til 1813. - Søn af assignationsbogholder og født i Kbhvn. Student 1779 
og cand. jur. 1782. Allerede 1780 knyttet til Danske kancelli, fra 1786 
ansat i Hof- og Stadsretten og fra 1799 tillige justitiarius i fattigvæsenets 
politiret. Han fortæller om sine mangesidige virksomhed for at forbedre 
skolevæsenet og hospitals- og fattigforsorgen, som oplysningsforfatter og 
som medlem af kommissioner og borgerlige foreninger. Han tegnede og 
malede og virkede for husflid og håndarbejde, ligesom han slog til lyd for 
at gøre musikdyrkelse til et nationalt anliggende. Selvbiografien, der 
følges af efterskrift og ligtale (s. 46-61), er skrevet til Ordenskapitlet 1811 
med senere tilføjelser og blev overladt udgiveren til udgivelse efter hans 
død. - DBL.

374 Claus Langhaar Smidt (1761-1822), regeringsråd på St. Croix 
Selvbiografiske optegnelser i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. V, 1902, s. 80-88.

1788-1815. - Søn af gårdejer i Smidstrup vest for Fredericia. Han tog 
1788 dansk juridisk eksamen, blev birkeskriver m.v. og udnævntes 1799 
til skifteforvalter på St. Croix. Her blev han under den engelske besættel
se medlem af regeringen og lånekommissionen og oplyser, hvordan han 
har ‘reddet mange tønder guld ... for min allernådigste ubeskrivelig elske
de konge’. Udkast til selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.
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375 Frederik Munter (1761-1830), kirkehistoriker, biskop på Sjæl
land

(1) Selvbiografi på tysk (som frimurer) til 1784 i: Frederik Miinter. Et Minde
skrift IV (= Aus den Tagebüchern Friederich Münters, hrsg. von Øj vind Andre
asen, III), Kbhvn og Leipzig 1937, s. 1-28.
(2) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: [Program (uden titelblad) udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af kronprins Frederiks bryllup 29. september 
1790], s. 7-9.
(3) Selvbiografi (bispevita) i: Biskop Balles sidste Bispevielse ... den 8. Mai 1808 i 
Trinitatis Kirke, da ... Prof. F. Munter blev indviet til Biskop, Kbhvn 1808, s. 27- 
35.
(4) Selvbiografi (skrevet til Ordenskapitlet) til 1817 i: Personalhistorisk Tidsskrift 
4.rk. III, 1900, s. 157-74.
(5) Selvbiografi (biografi efter hans egne optegnelser) i: Conversations-Lexicon, 
ved H. A. Kofod, XXV, Kbhvn 1826, s. 108-20. - Også i særtryk: Dr. Frederik 
Münter, Biskop over Sjællands Stift. U.st.o.å. 14 s.

Til 1784/1790/1808/1817/1826. - Præstesøn født i Gotha, men kom til 
Kbhvn, da faderen 1765 blev tysk præst ved St. Petri kirke. Bror til nr. 
396. Han blev opdraget under streng tugt og fik tidligt grundig undervis
ning af huslærere, ligesom han udvikledes under påvirkning af familiens 
omgangskreds af digtere og videnskabsmænd. 1778-81 studerede han ved 
universitetet, fik teologisk eksamen og foretog 1781-87 studierejser til 
Tyskland, Østrig og Italien. 1778 professor i teologi, 1808 Sjællands 
biskop og desuden videnskabsmand med et stort og lærd forfatterskab. I 
( 1 ) skildrer han sin barn- og ungdom udførligt og reflekterende, med en 
selvkarakteristik til sidst; i (4) redegør han navnlig for Italiensrejsen samt 
sin professor- og bispevirksomhed. En svigersøn se nr. 455. - DBL.

376 Elias Møller (1761-1846), godsejer på Østrup gård ved Fåborg 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 6.rk. III, 1912, s. 201-25.

Til 1832. - Husmandssøn fra Diernæs ved Fåborg. Han fulgte 1776 som 
tjener en søn af baron Holsten på Holstenshus til Sorø akademi og uni
versitetet i Kiel. 1780 blev han tjener, senere kammertjener hos baronen 
og - efter stavnsbåndets ophævelse - 1789 skriver hos en forvalter. Fra 
1790 var han selv godsforvalter, først på Vejlev gård, derpå Østrup gård, 
som han 1797 giftede sig til. Han fortæller om sin virksomhed som gods
ejer, herunder deltagelse i udskiftninger og inddæmningsarbejder. - 
Erslew.
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377 Dethlev Nikolaus Krafft (1761-1834), præst i Eggebek syd for 
Flensburg

Dethlev Nikolaus Krafft: Amts- und Lebenserfahrungen I. Schleswig 1834. VIII, 
173, (1) s. Reg.

Til 1833. - Søn af rektor i Schleswig og sønnesøn af nr. 134. Efter skole
gang i domskolen studerede han fra 1783 i Kiel og blev 1788 teologisk 
kandidat. Et års tid var han huslærer hos præsten i Nortorf, 1789-1813 
diakon i Bannesdorf på Fehmarn og fra 1813 præst i Eggebek syd for 
Flensburg. Han fortæller om sin familie og omtaler et væld af personer på 
sin vej. Bogens sidste del (fra s. 63) er nærmest en kronik over embedsfø
relse og egne huslige forhold i Eggebek. En fortsættelse udkom ikke.

1762

378 Georg Rahlff (1762-1833), læge i Kbhvn
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Georg Rahlff: Commentatio medico-practica 
continens electricitatis tamquam medicaminis dijudicationem, Kbhvn 1807, s. 
257-70.

Til 1807. - Søn af gårdejer på Fehmarn. Efter skolegang i Hamburg 
studerede han medicin i Berlin og fra 1785 i Kbhvn, hvor han tog em
bedseksamen 1789. Han var kandidat på Frederiks hospital 1787-91, blev 
1790 sendt til Samsø for at bekæmpe en tyfusepidemi og var derpå prakti
serende læge i Kbhvn, bl.a. fra 1801 ved Kvæsthuset. Han omtaler om
hyggeligt sine danske lærere og vejledere og fortæller, hvordan han i de 
senere år har arbejdet på at kunne udtrykke sig på latin. - DBL (1).

379 Mogens Sommer (1762-1848), præst i Sorø
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Børge Thorlacius: Disquisitiuncula de som- 
niis Serapicis, Kbhvn 1813, s. 21-26.

Til 1813. - Lærersøn født i Bodilsker på Bornholm. Han fik undervisning 
af sin far og en ældre bror, kom 1778 i Helsingør latinskole og blev 
student 1781. Efter teologisk eksamen 1784 og magistereksamen 1787 
blev han dekan ved kommunitetet, 1790 præst på Femø og fra 1798 i 
Sorø. Han beklager, at den påtænkte genoprettelse af Sorøakademiet, 
hvor han havde udsigt til at blive professor, ikke er blevet til noget. - 
DBL (1).
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380 Magnus Stephensen (1762-1833), justitiarius på Island
(1) Selvbiografi på islandsk til 1788 i: Timarit hins fslenzka bokmentafélags IX, 
Reykjavik 1888, s. 197-268. - Erindringerne om et ophold i Norge på vej til Island 
1783-84 refereret og eiteret på norsk i: (Norsk) Historisk Tidsskrift 3.rk. III, 
1895, s. 276-84.
(2) Selvbiografi på latin (doktorvita) til 1819 i: Magnus Stephensen: Commenta- 
tio de legibus, qvæ Islandicum hodiernum efficiant, Kbhvn 1819, s. I-VIII.

Til 1788/1819. — Søn af amtmand på Island. Efter privatundervisning og 
skolegang på Skalholt kom han 1781 til Kbhvn for at studere jura. Des
uden dyrkede han naturvidenskaber, sprog og musik og arbejdede fra 
1782 i Rentekammeret. 1783 og 1785 sendte regeringen ham i officielle 
opdrag til Island, men 1788 tog han sin eksamen og virkede derpå som 
embedsmand på Island, fra 1800 som justitiarius, dvs. leder af landsover- 
retten. Om studieårene fortælles navnlig i (1) s. 214-35. - DBL (1).

381 Marcus Gjøe Rosenkrantz (1762-1838), amtmand og statsråd i 
Norge

Selvbiografi i: Hermoder. Et Ugeblad af blandet Indhold, Chria 1822, s. 281-89.

Til o. 1820. - Adelsmand, søn af fattig officer og født i Norge. Fra 1777 
blev han opdraget hos en faster på Støvringgård ved Randers, der lod 
ham forberede til dansk juridisk eksamen af en gammel rådmand. Men 
han stilede højere, studerede fra 1780 i Kbhvn og tog 1784 latinsk juri
disk eksamen. Med en afbrydelse o. 1790-93, da han drev godset Lerbæk 
ved Frederikshavn, opholdt han sig derpå i Norge, beklædte forskellige 
amtmandstillinger og indtog en fremskudt position i dets styre 1807-15. 
Senere medlem af Stortinget. - DBL (1).

382 Thomas Langballe (1762-1826), missionær, herrnhuter 
Selvbiografi refereret og citeret i oversættelse fra tysk i: Nordisk Missionstidsskrift 
IV, 1893, s. 163-79.

Til 1825. - Præstesøn fra Thisted. Efter forældrenes død opvækst hos 
præsten i Øsløs nordøst for Thisted, hvor han blev vundet for brødreme
nigheden. 1776 kom han til Christiansfeld og blev uddannet som urma
ger. 1783 flyttede han til Gnadenfeld og tog 1788 til missionen i Parama
ribo, nederlandsk Guiana, hvorfra han foretog flere rejser ind i landet. 
Fra 1810 forstander for hele missionsområdet. 1821 rejste han til Bethle
hem, Pennsylvania i USA, hvor han døde. Efter selvbiografien (s. 179- 
81) beretning om hans sidste dage.
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383 Gabriel Michael Friis (1762-1829), vestjysk herredsskriver 
Selvbiografi i: Fra Ribe Amt XV, 1960-63, s. 445-66.

Til 1789/1827. - Præstesøn fra Nordby på Fanø. Han kom efter undervis
ning hjemme i lære hos en unævnt embedsmand og rejste 1779 til Kbhvn, 
hvor han året efter tog danskjuridisk eksamen. Sørejserne frem og tilbage 
skildres med mange detaljer. Fra 1780 gik han ledig på Fanø, til han 1786 
blev herredsskriver og slog sig ned i Nykirke sogn nord for Ribe, hvor han 
tillige forpagtede Endrup mølle. Ægteskab 1789 og derpå lidt om huslige 
forhold og karakteristikker af ham selv og hans kone, han mest melan
kolsk og i kamp mellem sindets tilbøjeligheder og standhaftigheden, hun 
med et blandet temperament og uden sparsommelighed i husholdnings
sager.

384 Rasmus Balslev (1762-1840), præst i Hårslev ved Bogense 
Selvbiografi i: Et gammelt Haandskrift om den ... Balslevske Slægt, samt Lev
netsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup 
og Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes 
egenhændige Optegnelser, Odense 1882, s. 18-22. - Fyldige uddrag i: Harald 
Balslev: Fra fynske Præstegaarde, Odense 1944, s. 14-18, 21-24.

Til 1838. - Præstesøn fra Kålshave ved Bogense og sønnesøn af nr. 152. 
Han havde huslærer, med hvem han 1776 fulgte til Kbhvn. Student 1778, 
teologisk kandidat 1783 og derpå degn, fra 1789 sognepræst i Hårslev. 
Han fortæller, hvordan han til sin lykke tidligt fik forbindelse med brød
remenigheden, både hjemme og i Kbhvn, og beretter til sidst om børn og 
præstegerning. - DBL.

1763
385 Johan Peter Købke (1763-1829), præst i Frederiks ved Viborg 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 7.rk. II, 1917, s. 60-83, 157-80.

Til 1800. - Søn af bager i Kbhvn. Han fortæller kritisk om sin skolegang i 
Kbhvn og beretter derpå om teologiske studier og ungdomsliv fra 1782. I 
1786 overtog han dog faderens bagerforretning, blev underofficer i bor
gervæbningen og levede nogle år som borgermand. Han oplevede som 
principal strejken 1794, men vendte kort efter tilbage til studierne og blev 
1795 teologisk kandidat. På grund af færdighed i tysk blev han 1796 
udnævnt til præst for de tyske kolonister på Alheden ved Frederiks, med



188

dansk anneks i Karup. Han skildrer kolonisternes og sit eget liv og slutter 
de oplysende erindringer ved kaldelsen til et mere indbringende embede i 
Ribe stift. - Erslew.

386 Jens Bloch (1763-1830), biskop i Viborg
(1) Selvbiografi til 1804 i: Jens Bloch: Affskeeds-Prædiken holden i Holmens 
Kirke den 26. Februar 1804, Kbhvn u.å., s. [42-48]. - Optrykt (som bispevita) i: 
Theologisk Maanedsskrift III, 1804, s. 664-69. - Også i: Høitideligheden ved 
Bispeordinationen paa Christi Himmelfartsdag ..., udg. af Lorenz Nikolai Falle
sen, Kbhvn [1804], s. 40-45.
(2) Selvbiografi til 1810 i: Dansk Litteratur-Tidende, 1830, s. 602-04. - Også i: 
Nyt Theologisk Bibliothek XVIII, 1830, s. 350-53.

Til 1804/1810. - Søn af skibskaptajn i Ålborg og født i Hals. 11 år 
gammel blev han sendt på et handelskontor i Riga, men foretrak stu
dievejen og blev 1780 student fra Ålborg. Teologisk kandidat 1784, rejste 
som adelshovmester til Göttingen 1786-88 og berejste 1788-89 Tyskland 
og Frankrig. 1791 blev han præst i Stigs Bjærgby ved Jyderup og var fra 
1795 præst ved Holmens kirke i Kbhvn, til han 1804 blev biskop i Norge. 
Fra 1805 biskop i Viborg. Selvbiografi (2) er skrevet til Ordenskapitlet og 
indgår ‘til dels ordret’ i en nekrolog over ham, videreført på de følgende 
sider. - DBL.

387 Henrik Muhle Hoff (1763-1817), landsdommer og godsejer i 
Jylland

[Henrik Muhle] Hoff: Kort Fremstilling af min Virkekreds i Dannemark. Aarhus 
1810. 95 s.

Til 1810. - Søn af ritmester og godsejer og vokset op med privatlærere på 
Silkeborg hovedgård. Han tog juridisk eksamen 1784 og foretog 1788 en 
rejse til Norge og Sverige. 1789-96 herredsfoged og 1790-1800 vicelands- 
dommer i Viborg. Han indlod sig på store godskøb, ejede Silkeborg 
hovedgård, Ryumgård, Asmild kloster, Hald og Marienlust ved Kiel 
m.v., og vil med sin bog fortælle, hvordan ikke ubesindighed men uforud
sete omstændigheder har gjort ham insolvent. S. 29-95 handler specielt 
om, hvordan han varetog ‘Bestyrelsen af mine ejendomme og deres for
bedringer’. - Erslew.

388 Rasmus Møller (1763-1842), biskop i Maribo
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) til 1815 i: Acta solennia ... [Program udstedt
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af Kbhvns universitet i anledning af kong Frederik VI.s og dronning Marie 
Sophie Frederikkes kroning 17. august 1815], s. 18-22.
(2) Selvbiografi (bispevita) til 1831 (a) på dansk i: H. G. Clausen, P. E. Müller og 
R. Møller: Prædikener ved Dr. Theol. Rasmus Møllers og ... Nicolai Fogtmanns 
Indvielse til Biskopper, Kbhvn 1831, s. 35-39 - (b) på latin (fyldigere) i: P. E. 
Müller: Vita Lagonis Urne [I], Kbhvn 1831, s. 19-26.

Til 1815/1831. - Søn af bonde i Stoustrup ved Fredericia. Han fik privat 
undervisning, gik 1779-81 i Fredericia latinskole og studerede derpå hu
maniora og teologi i Kbhvn. Han tog teologisk eksamen 1786 og magi
stergraden 1791 og var fra 1791 landsbypræst i Ribe stift, fra 1802 på 
Lolland. 1831 biskop over Lolland-Falsters stift. Han nævner nogle lære
re og studiekammerater med taknemmelighed, omtaler sin familie og 
meddeler til sidst i (2) en liste over sit forfatterskab. - DBL.

1764
389 Jens Baggesen (1764-1826), digter
Barndomserindringer oversat fra tysk i: Ungdom og Dårskab (= Digtere fortæller 
om deres barndom, udg. ved Jørgen Andersen af Dansklærerforeningen, 4), 
Kbhvn 1964, s. 55-60; noter s. 180. - Tidligere trykt i: August Baggesen: Jens 
Baggesens Biographie I, Kbhvn 1843, s. 4-10.

Til 1776. - Søn af kornskriver i Korsør. Hans mor lærte ham at læse, 
hans far at skrive, og uden at gå i skole udviklede han sig til en læsehest, 
der bl.a. kunne bibelen næsten udenad. Men de fattige forældre måtte 
lade det fromme vidunderbarn anbringe først som dreng på et postkontor 
og 12 år gammel som skriver hos en tyrannisk amtsforvalter, og fortvivlet 
var han lige ved ‘at løbe ud i den vide verden under forsynets beskyttel
se’. Erindringerne er meddelt i et privatbrev skrevet 1789. - DBL.

390 Louis de Serène d’Agquéria (1764-1853), generalkrigskom
missær

Ungdomserindringer på fransk i: Dansk Adels Blad IX, 1919, s. 17-18, 21-22, 25- 
26, 37-40.

Til 1792. - Adelsmand født i Sydfrankrig. Efter skolegang i Paris og 
jurastudier i Toulouse overtog han et arveligt embede i Montpellier. 
1789-92 oplevede han den franske revolution i Paris, men emigrerede så. 
1801 blev han ved giftemål med en dansk adelsdame godsejer på Hor- 
sensegnen og udnævnt til generalkrigskommissær. - Erslew.
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391 Peter Severin Fønss (1764-1824), godsejer, amtmand i Randers 
Selvbiografi refereret og citeret i: Fædrenelandsk Nekrolog 1821-1826, udg. af 
Frederik Thaarup, Kbhvn 1835-44, s. 286-90.

Til 1812. - Søn af godsejer og født på Løvenholm ved Randers. Han tog 
1783 danskjuridisk eksamen og blev 1787 vicelandsdommer i Nørrejyl
land, var fra 1802-05 leder af det østjyske landeværnsregiment og deltog i 
direktionen for Nørrejyllands Arsenal. Fra 1805 til 1820 amtmand. Han 
beretter om sin ihærdige virksomhed som godsejer og embedsmand, men 
beklager overgangen fra militær til civil virksomhed som ‘det uheldigste 
skridt i mit liv’, hvorved han tilsatte helbred, humør og formue. Selvbio
grafi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

392 Carl Wilhelm Jessen (1764-1823), søofficer, guvernør 
Selvbiografi refereret og citeret i: Fædrenelandsk Nekrolog 1821-1826, udg. af 
Frederik Thaarup, Kbhvn 1835-44, s. 197-202.

Til 1813. - Søn af kgl. kammertjener. Han blev 1774 optaget på Søkadet- 
akademiet og gjorde fra 1782 karriere i Flåden, 1784-87 afbrudt af togter 
som styrmand i koffardifarten. Der fortælles om forskellige sø togter og 
navnlig ledelsen af kampen med engelske fregatter ved St. Thomas 1801. 
Kaptajn 1803, kommandørkaptajn 1810, senere guvernør på St. Thomas. 
Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

393 Josias Daniel Schmidt (1764-1840), postembedsmand 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift III, 1882, s. 1-17.

Til 1831. - Søn af møller og født i Usserød ved Birkerød. Han blev 1784 
student fra Roskilde og tog 1787 teologisk eksamen. 1788-92 var han 
huslærer og kontormedhjælper i Norge, vendte fattig hjem, men ægtede 
en ældre gæstgiverenke og blev 1800 dansk-norsk postembedsmand. 1801 
og 1807-08 foretog han nogle vanskelige postrejser og blev 1810 postme
ster i Drammen i Norge.

394 Gustav Ludvig Baden (1764-1840), historiker, jurist 
Landsdommer Doctor Juris Gustav Ludvig Baden’s vigtigste Levnetsomstændig- 
heder. Kbhvn 1836. 40 s.

1780-1836. - Søn af rektor, se nr. 265, og født i Altona. Bror til nr. 399. 
1780 student fra Helsingør og 1784 juridisk kandidat, hvorpå han be-
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klædte stillinger rundt om i landet som herredsfoged, byfoged og til sidst 
fra 1818 birkedommer i Hørsholm. 1820 blev han suspenderet fra dette 
embede på grund af kassemangel og flygtede til Norge, men blev udleve
ret og fik senere fængselsstraf, fordi han i en bog kom med skarpe udfald 
mod den officielle kristendom. Han fortæller i en forurettet tone, hvordan 
han har taget flere praktiske initiativer og forfattet talrige selvstændige 
skrifter uden at vinde myndighedernes påskønnelse. Både embedsforseel
sen og fængselsstraffen omtales. ‘At undskylde mig, ikke at forsvare mig, 
har jeg her søgt’. Svoger til nr. 402. - DBL.

395 Hans Wulff (1764-1850), jysk møller, godsejer og stænderdepu
teret

(1) Selvbiografi på prosa til 1794 i: Fra Ribe Amt VI, 1908, s. 119-56.
(2) Selvbiografi på vers til 1846 i: Vejle Amts Aarbøger, 1925, s. 200-21.

Til 1794/1846. - Søn af handelsmand og født i Højer. Bror til nr. 450. 
Fattig opvækst i Tønder og Bredebro. Han læste gerne og hørte på fortæl
linger, og fra han var 13 år, var han huslærer hos en kniplingskræmmer 
om vinteren. Fra han var 16 vandrede han rundt og solgte kniplinger i 
Sønderjylland og Holsten. 1785 blev han huslærer på Estrup ved Vejen 
og fortsatte fra 1788 som ridefoged. 1794 købte han Vester Nebel mølle, 
nu Elkærholm, nord for Kolding, hvis jordtilliggende han efterhånden 
forbedrede og forøgede. 1835 stænderdeputeret og 1837 landvæsenskom
missær. Begge selvbiografier er skrevet for hans børn. - Erslew.

1765

396 Friederike Brun, født Münter (1765-1835), forfatter
Friederike Brun, født Münter: Ungdoms-Erindringer (Wahrheit aus Morgen
träumen). Udg. [og oversat fra den tyske originaludgave 1824] af Louis Bobé. 
Kbhvn 1917. XIII, (1), 179 s. Reg.

Til o. 1780. - Datter af sognepræsten ved Petri kirke i Kbhvn Balthasar 
Münter og søster til nr. 375. Hun voksede op i et tysk og intellektuelt 
præget miljø med forbindelser til toneangivende adelsfamilier og tidens 
forfattere og videnskabsmænd. De indtagende barndomserindringer gi
ver smukke stemningsbilleder og indtryk af et familie- og overklasseliv i 
Struensees og Guldbergs Kbhvn og rummer mange portrætrids af perso
ner i hjemmets omgangskreds. Hun blev senere gift med den velhavende 
forretningsmand Constantin Brun. - DBL.
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397 Martin Dietz (1765-1843), jysk degn
Den jydske Degn, eller Martin Dietzes Fødsel, Liv og Levnet, samt Hændelser og 
Drømmerier, skreven af ham selv... Første Hæfte. Kbhvn 1834. (4), 50 s.

Til o. 1790. - Søn af hærofficer og født i Tønder efter faderens død. Med 
digressioner om bl.a. faderens fine baron-familie beretter han om sin 
skolekarriere. Da han ikke kunne lære latin, blev han fra 1776 uddannet 
som lærer hos skrive- og regnemesteren ved byens vajsenhus. Han tog 
degneeksamen hos amtsprovsten o. 1783, var huslærer forskellige steder i 
Sønderjylland og lærer i Ærøskøbing og Sønderborg, indtil han 1790 fik 
stilling som skrive- og regnemester i Alborg. Gengivelsen til sidst af en 
drøm med politiske undertoner (s. 39-50) er det eneste der peger i retning 
af, at han senere blev kendt og 1818 fængslet som anstifter af social uro. 
En bebudet fortsættelse i ‘næste hæfte’ udkom ikke. - DBL.

398 Andreas Eckstorm (1765-1797), hærofficer, klokker i Norge
A. Eckstorms sandfærdige Fortællinger og Hændelser. (En Bagatelle af vore 
Dage). Chria 1792. XVI, 190, (1) s.

Til 1792. - Søn af tyskfødt skovrider i Norge. Efter skolegang i Kristian
sand blev han student 1785 og tilbragte et studieår i Kbhvn med at gå på 
komedie og læse romaner fra et lejebibliotek. Da eksamen nærmede sig, 
valgte han 1786 at blive underofficer ved livgarden til fods og fortæller 
uden større respekt om sine trængsler i det uvante miljø. 1789 rejste han 
som fænrik til Norge, kom på militærskolen i Chria, men tog 1792 sin 
afsked fra hæren og blev senere klokker. Erindringerne fra Danmark 
findes s. 123-55. - EM.

399 Terkel Baden (1765-1849), filolog og kunsthistoriker 
Erindringsfragmenter i: Materialier til et dansk biographisk-literarisk Lexicon, 
udg. af Niels Christian Øst, Kbhvn 1835-38, sp. 657-60 (ungdom), 641-44 (uni
versitetslærer i Kbhvn og ansættelse i Kiel), 649-54 (professor i Kiel); jvf. sp. 609- 
11 (erindringer om Frederik Moltke).

0.1775-1804. - Søn af rektor, se nr. 265, og født i Helsingør. Bror til nr. 
394. 1781 blev han student herfra og studerede bl.a. teologi i Kbhvn, 
hvorpå han efter eksamen foretog en studierejse 1788-91 med ophold i 
Göttingen og Rom. Da han kom hjem, holdt han forelæsninger ved uni
versitetet, blev 1794 professor i Kiel og var fra 1804 sekretær ved Kunst
akademiet i Kbhvn. - DBL.
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400 Viktor Kristian Hjort (1765-1818), biskop i Ribe
Selvbiografi (bispevita), (a) på latin i: Friedrich Munter: De schola Antiochena, 
Kbhvn 1811, s. 31-36 - (b) på dansk (noget fyldigere) i: Biskop Hjorts Afskeds
prædiken i Holmens Kirke 1811 og hans ved Bispeordinationen oplæste Levnets
løb, Kbhvn [1811], s. 31-40.

Til 1811. - Forpagtersøn født på Gunderslevholm ved Næstved. 1774 
kom han i huset hos en jysk slægtning og gik fra 1776 i Odense latinskole, 
hvor rektor J. H. Tauber (jvf. nr. 287) ‘ledte ham med faderhånd frem på 
vejen til ædel selvfølelse og nyttig kundskab’. Fra 1783 studier i Kbhvn, 
1788 teologisk eksamen og derpå deltagelse i Det homiletisk-kateketiske 
selskabs øvelser. 1791 kapellan i Tårnby på Amager og 1796 kapellan, 
senere provst ved Holmens kirke i Kbhvn. Han virkede især for en for
bedring af skolevæsenet og udgav folkelige sang- og andagtsbøger. 1811 
biskop i Ribe. - DBL.

401 J.F. W. Schlegel (1765-1836), professor i retsvidenskab
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) til 1790 i: [Program (uden titelblad) udstedt 
af Kbhvns universitet i anledning af kronprins Frederiks bryllup 29. september 
1790], s. 15-16.
(2) Selvbiografi på dansk til 1818, sammen med (1) refereret og suppleret i: 
Genealogisk og biographisk Archiv, 1840-49, s. 273-87.

Til 1790/1818. - Professorsøn fra Kbhvn. Han blev undervist af faderen, 
senere af privatlærere og deltog i et litterært øvelsesselskab. Fra 1782 
studerede han ved universitetet, tog 1785 juridisk eksamen, studerede 
derpå i Göttingen og berejste 1787 Tyskland og England. Juraprofessor 
fra 1789 og tillige assessor i højesteret fra 1791. Han indførte juridiske 
øvelser i sin undervisning, deltog i universitetsadministrationen og udfol
dede et juridisk forfatterskab. Selvbiografi (2) er skrevet til Ordenskapit
let, og fremstillingen bliver (s. 287-91) ajourført til hans død. - DBL.

402 Christian Ramus (1765-1832), numismatiker
Selvbiografiske optegnelser refereret i: Dansk Litteratur-Tidende, 1832, s. 764- 
68.

Til o. 1820. - Præstesøn fra Maribo, der 1775-81 gik på Herlufsholm og 
derpå studerede i Kbhvn til 1789. Teologisk kandidat 1786 og 1789-93 
studierejse sydpå med længere ophold i Göttingen og Rom. Fra 1794 
ordnede og bestyrede han det Classenske bibliotek i Kbhvn, men for så
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ringe en løn, at han havde forladt denne ‘uforsigtigt betrådte, utaknem
melige bane’, hvis ikke han fra 1799 tillige var blevet inspektør ved Det 
kgl. møntkabinet. 1816 kunne han udsende en katalog over de antikke 
mønter, som han modtog megen anerkendelse for. Nekrolog skrevet ‘for 
det meste efter hans egne optegnelser’. Svoger til nr. 394. - DBL.

403 Andreas Gabriel Toxwerdt (1765-1848), generalkrigskom
missær

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. V, 1902, s. 1-17. - Refereret og 
citeret i: Nekrologiske Samlinger, udg. af H. P. Selmer, I, 1849, s. 52-60.

Til 1828/35. - Søn af gårdejer (senere indsidder) og født i Boeslunde ved 
Korsør. Han blev 1777 sat i pleje i Norge, kom 1779 på et kontor, og da 
han var uden midler til en uddannelse, valgte han 1783 at blive underoffi
cer. Derpå officerskarriere ved kronprinsens regiment i Kbhvn, som 
skildres år for år med små beretninger* om episoder og personlige hændel
ser. Han deltog som kaptajn i slaget på Reden 1801 og blev 1823 general
kommissær. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL ( 1 ).

1766
404 Theodor Ulrich NObling (1766-18..), soldat fra Ulm i Kbhvn 
[Theodor Ulrich Nübling]: Acht Jahre in Dänemark. Das Merkwürdigste aus 
meinem Leben ... Von einem Ulmer. Ulm 1852. 126 s.

Uddrag på dansk, (a) vedrørende Danmarksopholdet 1783-91 i: Nær og Fjern 
IV, 1875, nr. 163 s. 5-9, nr. 164 s. 4-7, nr. 165 s. 7-9 - (b) omtrent fuldstændigt i: 
Vor Fortid I, 1916-17, sp. 17-24,43-48,61-72, 87-96, 115-20, 141-44, 151-68, 185- 
92, 205-16, 235-40, 255-64, 279-88, 309-12, 327-36, 349-60, 377-84; heraf uddrag 
i: Laurits Bødker: Danmark gennem Tiderne set med fremmede Øjne, Kbhvn 
1948, s. 112-48, og i: Københavner-Jul 1967, s. 42-48.

Til 1791.- Søn af retsskriver i Ulm i Schwaben. Efter skolegang kom han 
1780 i boghandlerlære, men stak af 1783 og lod sig hverve til dansk 
soldatertjeneste. De følgende 8 år lå han i garnison i Kbhvn, snart for
fremmet til underofficer, og ledede indimellem nogle rekruttransporter 
fra Jylland til Kbhvn. Han fortæller om soldaterlivet, herunder forhold 
under sygdom, og skildrer morsomt, hvordan han som logerende i urte
kræmmer Bergs baghus i Prinsensgade fik sig en kæreste. Derudover 
skildres bl.a. nogle forsøg på at desertere ad søvejen mod Sverige. Efter 
hvervetiden vendte han hjem 1791 og blev vistnok boghandler i Ulm.



195

405 Carl Friedrich Wagner (1766-1847), hærofficer i Jylland 
Selvbiografiske fragmenter oversat fra tysk i: Ludwig Wagner: Et Soldaterliv i 
forrige Aarhundrede, Kolding 1880, s. 19-99. - Kommenteret uddrag vedrørende 
opholdene i Viborg 1783-89 i: Fra Viborg Amt, 1967, s. 94-115.
Udgave på tysk: Unter dänischer Fahne. Vom schwäbischen Schüler zum däni
schen Oberst. Hrsg, von A. Rooschütz. Stuttgart 1940. 96 s.

Til 1796. - Søn af jernværksfaktor i Schwaben. Efter skolegang lod han 
sig 1783 hverve som soldat, kom i et dansk regiment og lå til 1786 
indkvarteret som musketér i Viborg og Fredericia. Blev så furér og fænrik 
i Viborg, kom 1790 atter til Fredericia, hvor han blev løjtnant, og forflyt
tedes 1793 til Rendsburg. Til sidst oberst. Han beretter underholdende 
om soldater- og selskabslivet, herunder sine kærlighedshistorier.

406 Johan Frederik Blix von Oppen (1766-1826), hærofficer 
Selvbiografi i: Materialier til et dansk biographisk-litterarisk Lexicon, udg. af 
Niels Christian Øst, Kbhvn 1835-38, sp. 137-44.

Til 1812. - Søn af kaptajn og født i Norge. Efter militærskoleuddannelse i 
Norge gjorde han fra 1786 tjeneste i Kbhvn, fra 1791 som premierløjt
nant, og opmålte for Rentekammeret de kgl. fredskove på Sjælland m.m. 
og gjorde forskellige opfindelser. Samtidig studerede han naturlære og 
gav selv undervisning i korttegning og telegrafi. Fra 1801 var han leder af 
den optiske telegraf og blev 1808 knyttet til generalstaben som major. Fra 
1816 oberst. Ifølge oplysning andetsteds (Fædrenelandsk Nekrolog 1821- 
26, udg. af Frederik Thaarup, 1835-44, s. 478) uddrag af en selvbiografi 
skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

407 Henning Hansen Rønne (1766-1852), skibskaptajn
Erindringer fra Englandskrigen 1807-14 refereret og citeret efter mundtlig fortæl
ling i: J. Davidsen: Kjøbenhavnerliv i ældre og nyere Tid, Kbhvn 1889, s. 86-92.

1807-13. - Han var født på Bornholm og havde længe faret til søs, da han 
under Englandskrigen blev kapergast og fra 1809 kaperkaptajn på eget 
fartøj. Han fortæller oplevelser fra sin jagt på engelske handelsskibe i 
danske farvande. - Erslew.

408 Christian Ulrich Sundt (1766-1849), hærofficer
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift IV, 1883, s. 151-55. - Refereret og 
suppleret efter andre optegnelser i: Nekrologiske Samlinger, udg. af H. P. Selmer, 
I, 1849, s. 508-12.
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Til 1815. - Søn af officer og født i Rendsburg. Fra 1773 opdraget og 
uddannet ved Landkadetakademiet i Kbhvn, 1783 underofficer og 1788 
sekondløjtnant. Hovedvægten ligger på hans oplevelser i årene 1788-89, 
da han i russisk tjeneste deltog i krigen i Finland. Derpå sædvanlig 
karriere i den danske hær. Generalmajor 1828 og afsked 1833. Selvbio
grafi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

409 Jens Michael Hertz (1766-1825), biskop i Ribe
(1) Selvbiografier på latin, (a) doktorvita i: Acta solennia ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af reformationsjubilæet 1817], s. 9-13 - (b) bispe- 
vita i: Fr. Münter: Symbola veteris ecclesiae artis operibus expressa, Kbhvn 
1819, s. 34-35.
(2) Selvbiografi på dansk refereret sammen med (1) i: Fædrenelandsk Nekrolog 
1821-1826, udg. af Frederik Thaarup, Kbhvn 1835-44, s. 376-81.

Til 1817/1819. - Søn af skovrider og født i Ørslev ved Vordingborg. 
Skolegang i Helsingør og fra 1781 i Kbhvn under rektor Skule Thorlacius 
(jvf. nr. 281). Student 1784 og huslærer på Falster 1785-89. Teologisk 
eksamen 1787 og fra 1791 landsbypræst. 1800 sognepræst i Korsør og 
1804 domprovst i Roskilde, hvor han bl.a. organiserede stiftsbiblioteket. 
Fra 1819 biskop i Ribe. Selvbiografi (2) er skrevet til Ordenskapitlet. - 
DBL.

410 Nicolai Tidemand (1766-1828), hærofficer
Oberst Nicolaj Tidemands Optegnelser om sit Liv og sin Samtid i Norge og 
Danmark 1766-1828. Udg. ved C.J. Anker. Chria 1881. VIII, 223 s. Reg.

Til 1820. - Søn af magasinforvalter og født i Norge. 1782 trådte han ind i 
hæren, gjorde fra 1788 tjeneste i Kbhvn og fra 1792 ved det 1. jyske 
regiment i Århus. Han virkede 1795-1800 som landmåler i Jylland, blev 
1799 kaptajn og virkede 1801-03 ved ordningen af Samsøs forsvar, 1807- 
10 som kommandant over øen. 1811-14 var han oberstløjtnant ved et jysk 
regiment og gjorde fra 1815 tjeneste i Norge. Han fortæller løst og fast om 
militære og politiske forhold, ofte betragtet med meget kritiske øjne. - 
DBL.

411 Haagen Christian Astrup (1766-1827), godsejer, byfoged 
Selvbiografi i: Dansk Adels Blad V, 1915, s. 25-28.

Til 1822. - Søn af godsejer og født på Eskildstrup ved Ringsted. Efter en
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juridisk embedseksamen 1786 slog han sig ved faderens hjælp ned som 
godsejer og landmand, først på Rosendal ved Fakse, fra 1801 som ejer af 
andre gårde på Sjælland og 1812-18 af Gammelgaard på Lolland. Han 
redegør for familieforhold og økonomiske problemer, der begyndte med 
udbombningen af en gård i Kbhvn 1807 og sluttede med hans ruin 1818 
som følge af bl.a. statsbankerotten. Fra 1825 byfoged i Varde. Selvbio
grafien er fundet vedlagt en embedsansøgning.

412 Terkel Mørch (1766-1841), postmester i Frederiksborg
T. Mørch: Mit Levnet. Odense 1831. [2 dele med fælles hovedtitelblad]. (7), 127; 
116 s.

Til 1829. - Søn af statsansat revisor og født i Kbhvn. Fra 1768 barndom i 
Fredericia, hvor hans mor forfærdigede modepynt og han selv kom i 
latinskolen. 1782 døde faderen, og året efter flyttede familien til Kbhvn. 
Det lykkedes ham 1788 at blive kontorist, senere kancellist i kontorer 
under søetaten, hvorfra der fortælles erindringer af næsten Dickensk ka
rakter. Plaget af gigtsygdom fik han 1797 afsked med vartpenge, rejste 
1799 til Århus, hvor han havde lidt arbejde for byens bogtrykker, og 
levede derpå som selvstændig skolelærer i snapstingsbyen Viborg 1799- 
1801. Fra 1802 var han postmester i Frederiksborg, til svaghed atter fik 
ham til at søge afsked 1817. Derefter var han bl.a. forpagter i Nordsjæl
land, bosatte sig senere på Langeland og 1832 i Fredericia. Han skildrer 
åbent og ikke uden følelse sit liv med dets lyse og mørke sider - i Frederi
cia trygt familieliv, men mobberi i skolen, senere to lykkelige ægteskaber, 
men indimellem uheldigt fornuftsægteskab og skilsmisse, og stedse kamp 
mod sygdom og pengemangel. Blandt flere interessante træk kan anføres, 
at han nogle gange oplevede ‘forudvidenhed’, dvs. drømte om steder og 
hændelser, før han oplevede dem i virkeligheden (1. del s. 12-18). - 
Erslew.

413 Hans Holck (1766-1839), degn i Hesselager på Fyn 
Selvbiografi i: Museum 1894 II, s. 285-333.

Til o. 1830. - Søn af skipper og brændevinsbrænder i Nyborg. Han kom i 
pogeskolen, 1778 i latinskolen, og fik efter faderens død kost på omgang 
hos byens familier. Efter studentereksamen 1786 tjente han som huslærer 
i Svanninge til 1788. Derpå degn i Hesselager, hvor han giftede sig med 
enken i kaldet og levede resten af sit liv, afbrudt af nogle måneders
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studier i Kbhvn, da han 1792 tog andeneksamen. Lidt selvglade, men 
frodige fynboerindringer af en degn i harmonisk forhold til omgivelserne, 
selskabelig og alsidigt virksom som ‘fisker, fuglefanger, drejer, snedker, 
maler, gartner, bonde, skolelærer og for tiden blomsterelsker’. - Erslew.

414 Frederik Thaarup (1766-1845), embedsmand, statistiker 
Selvbiografi i: Materialier til et dansk biographisk-litterarisk Lexicon, udg. af 
Niels Christian Øst, Kbhvn 1835-38, sp. 945-53.

Til 1837. - Søn af kasserer ved havnevæsnet i Kbhvn. Efter studenter- og 
juristeksamen blev han 1787 ansat ved Rentekammeret, virkede 1793-97 
som professor i statistik og var derpå foged i Norge og 1804-08 amtmand 
på Bornholm. Fra 1810 var han ansat i Generaltoldkammeret, 1816-19 
toldkasserer i Helsingør og levede herefter som tidsskriftsredaktør og 
forfatter af topografisk-statistiske skrifter. Han giver (sp. 948-53) en ræ
sonnerende gennemgang af sit store forfatterskab. - DBL.

1767
415 Christen Nielsen (1767-0.1830), sømand, vestjysk gårdejer 
Selvbiografi optegnet af hans søn i: Vor Fortid II, 1918, s. 161-77.

Til 1796. - Bondesøn fra Borris ved Skjern. Han rejste hjemmefra o. 1780 
og kom i tjeneste hos en bonde i Østerby ved Tønder, tog året efter hyre 
på et hollandsk skib, og efter adskillige søtogter med hollandske handels
skibe befriede han snarrådigt et skib, han gjorde tjeneste på, fra franske 
kapere. 1796 vendte han hjem med en stor prisebelønning og bosatte sig i 
Abildtrup vest for Herning.

416 Thomas Gjørup (o. 1767-1808), hørkræmmer i Kbhvn
Thomas Gjørup: Skildringer af mit Levnet og min borgerlige Vandel; tilligemed 
nogle korte Betragtninger over adskillige Dyder og Laster. Kbhvn 1810. 
LXXVIII s. [Fortale og Levnet]; 272 s. [Betragtninger].

Til 1808. - Præstesøn fra Marie Magdalene midt på Djursland. Til sta
dighed henvendt til sine børn fortæller han om sit liv: Som fattig præste
søn kom han i Viborg latinskole uden støtte hjemmefra. Kost fik han på 
omgang hos forskellige, huller i støvlerne måtte udfyldes med skosværte. 
Han forlod skolen uden eksamen, blev konfirmeret hjemme og rejste o. 
1783 til Kbhvn, hvor han kom i hørkræmmerlære. Ved arv fra en velgø-
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rer blev han i stand til at etablere sig som hørkræmmer, gæstgiver m.m., 
indtil branden 1795 næsten ruinerede ham. Han arbejdede sig op igen, 
navnlig ved byggespekulationer ved Vestervold, men det engelske angreb 
1807 ødelagde igen alt for ham. Som officer ved det borgerlige infanteri 
bekæmpede han bombardementets virkninger, blev såret og skriver som 
patient sine erindringer. De er ikke uinteressante, men omstændelige og 
afbrydes jævnligt af moraliserende refleksioner. Dog er de egentlige ‘Be
tragtninger’ heldigvis udskilt og udgør bogens anden del. - EM.

417 Michael Frederik Liebenberg (1767-1828), hofpræst i Kbhvn 
Selvbiografi (uddrag) i: Nyt theologisk Bibliothek XV, 1829, s. 321-27.

Til o. 1800. - Søn af fattig buntmager i Kbhvn. Han gik i tysk skrive- og 
Tegneskole, men efter forældrenes død tog andre sig af ham, så han efter 
privatundervisning blev student 1783. Han studerede teologi, anvendte 
dog ‘alt for megen tid og flid på de skønne videnskaber’, især digtekun
sten, og blev først cand, theol. 1792. Efter nogle år som skolebestyrer blev 
han præst på Christianshavn, fra 1799 sognepræst på Frederiksberg og 
senere hofpræst i Kbhvn. Selvbiografien er skrevet til Ordenskapitlet, og 
uddraget indleder en nekrolog over ham (fortsat s. 327-38). Svoger til nr. 
348. - DBL.

418 Christiane Rosen (1767-efter 1836), blind kogebogsforfatter
Jfr. Christiane Rosens Levnets-Historie, forfattet og udg. af hende selv, i sit 69de 
Aars Alder. Kbhvn 1836. (2), 75, (1) s.

Til 1836. - Datter af farver i Køge. 1770 kom hun i pigeskole hos en 
præstemadamme og kunne allerede 5 år gammel strikke, stoppe og læse; 
faderen lærte hende at skrive og regne, moderen at koge og vaske. 1781 
kom hun i huset hos en onkel i Arendal, lærte 1784-88 køkkenhushold
ning hos grevinde Schack på Giesegård og var så et par år husbestyrerin
de for onkelen i Norge. Derpå husholderske en række steder i Danmark, 
men da hun blev blind, måtte hun fra o. 1810 leve af legater og almisser. 
Hun dikterede efter hukommelsen sine opskrifter til en skriver og havde 
fra 1818 en vis succes som forfatter af kogebøger. Under hendes vanskeli
ge kår i alderdommen er det, der skaffer hende glæde, ‘min gode opdra
gelse af retskafne forældre’. - Erslew.
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419 Morten Nielsen Strandgaard (1767-1862), toldembedsmand 
Selvbiografi i: Fra Himmerland og Kjær herred XX, 1957-1958, s. 63-72.

Til 1824/1851. - Søn af brændevinsbrænder og fisker i Ringkøbing. En 
ulykke, hvorved en bror druknede, og hans forkærlighed for dristige sejl
ture i Ringkøbing fjord fik forældrene til at sende ham til Kbhvn for at 
finde tjeneste. 1785 blev han skriver ved et konsumptionskontor, 1791 
fuldmægtig og fik derpå 1797 ansættelse som toldbetjent. Han beklager 
vanskelighederne med at opnå videre avancement, konstitueredes dog 
flere gange som portkontrollør m.m. og blev så 1813 havnekontrollør, 
1821 overkontrollør for Sjælland og øerne og endelig 1824 toldinspektør i 
Ålborg, hvor han virkede til 1851.

1768
420 Andreas Nicolaus Ryge (1768-1821), præst i Mov ved Ålborg 
Selvbiografi i: Slægten Ryge [Omslagstitel på facsimileudgave af håndskrevne 
familieoptegnelser i Det kgl. Bibliotek], [Kbhvn 1956], s. 212-21.

Til 1797. - Søn af præsten i Lidemark ved Vallø, se nr. 229. Han blev 
født efter faderens død og adopteredes af en farbroder, der var sogne
præst i Mov. Efter privatundervisning student 1785 og læste 1786-89 
teologi hjemme i præstegården, 1789-92 i Kbhvn. Efter eksamen 1792 
assisterede han farbroderen i Mov og efterfulgte denne som sognepræst 
1797.

421 Peder Ditlev Faber (1768-1847), præst, forfatter
Selvbiografi (uafsluttet) i: Frihedstræet 1843, s. 62-64 (indledning), 106-07, 186- 
87, 202-04; 1844, s. 62-64, 147-48; 1845, s. 15-16, 26-27, 51-52, 55-56 (barndom 
og skolegang), 101-03, 105-07, 117-18, 122-23 (‘Mine akademiske læreår’); 1846 
s. 19-20, 22-24, 30 (præst i Asmindrup), 49-50 (oversigt over embedsførelse 1796- 
1814), 113-15, 117-18, 133-35 (litterære personligheder han har kendt).

Til 1795-1814. - Præstesøn fra Stavreby i Jungshoved sogn véd Præstø. 
Lykkelige barndomsår i præstegården afbrudt af en sygdomsperiode, 
hvorunder han gennemgik en øjenkur i Kbhvn. Helbredet hærdedes ved 
landbrugsarbejde, og efter undervisning af faderen blev han 1785 an
bragt hos en jagtglad birkeskriver i Vordingborg for at gå i latinskole. 
Han deltog med liv og lyst i selskabslivet, blev student 1787 og studerede 
teologi samtidig med at han underviste og oversatte teaterstykker. Eksa-
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men 1791 og fra 1793 præst i Vig og Asmindrup ved Nykøbing S., hvor 
han beretter om sit forhold til menigheden. 1795 sognepræst i Jungsho- 
ved, fra 1810 forpagter m.v. og landøkonomisk forfatter. Utraditionelle 
erindringer med livligt fortalte oplevelser og småskildringer af personer, 
han kom i forbindelse med. - DBL.

422 Niels Mortensen (1768-1839), gårdfæster i Benløse ved Ringsted 
Niels Mortensen: Brudstykker af mit Levnetsløb [forfattet ved Joh. Fr. Bolt]. 
Kbhvn 1835. 15 s. - Refereret (og suppleret med biografiske oplysninger til 1839) 
i: D. E. Rugaard: Fremragende danske Bønder før og nu, Kbhvn 1871, s. 432-49.

Til 1835. - Hans far var bonde og efter dennes død bestyrede han o. 
1784-88 gården for sin mor. Derpå militærtjeneste ‘hvilket ingenlunde 
var mig eller nogen til skade, da bondekarlen derved erholder en dannel
se, der ej ellers ville blive ham til del’. 1796 fæstede han en gård under 
Kærup gods ved Ringsted og blev 1810 sognefoged i Benløse. På en 
auktion 1825 bød han sammen med andre bønder på Kærup, men blev 
underkendt og var i de følgende år udsat for overgreb fra den nye gods
ejer. Han fremlægger nu de begåede forurettelser for publikum og rege
ringen. - Erslew.

423 Jacob Flindt (1768-1842), hæroflicer
Selvbiografi i: Taler ved Hans Excellence Hr. Generallieutenant Jacob v. Flindts 
Jordefærd i Horsens den 20de Mai 1842; tilligemed ... hans Autobiographi, udg. 
af hans Efterladte, Horsens [1842], s. 3-10.

Til 1841. - Søn af landsdommer og født på Nielstrup ved Sakskøbing. 
1779 page ved hoffet, 1787 hofjunker og efter en udenlandsrejse 1791-92 
virksom som officer i hestegarden. 1815-18 var han med et dansk regi
ment i Belgien og Frankrig og opholdt sig derpå som kommanderende 
officer i Århus, senere i Horsens, hvor han 1838 blev æresborger. - DBL
(1).

1769
424 Claus Pavels (1769-1822), biskop i Bergen
Selvbiografi i: Biskop Claus Paveis’s Autobiographi, udg. af C. P. Riis, Chria 
1866, s. 1-178; noter s. 247-52.

Til 1805. - Præstesøn fra Norge. Han studerede fra 1785 i Kbhvn, hvor
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han de første år kom på afveje, men så tog sig sammen og blev teologisk 
kandidat 1789. Han var 1790-93 alumne på Elers’ kollegium, gav infor
mationer, skrev digte, gjorde venskaber og deltog ivrigt i selskabslivet, 
bl.a. i samvær med Malthe Bruun, Rahbek og brødrene Mynster (jvf. nr. 
368 og 455). 1794-96 kapellan i Norge, 1796-99 præst i Hørsholm og 
1799-1804 kapellan og modepræst i Kbhvn. Fra 1805 gejstlig karriere i 
Norge. Stemningsbevæget og utilsløret subjektiv selvbiografi med vægt 
på 1790erne. Efter selvbiografien hans dagbog okt.-nov. 1792 (s. 179- 
213) og til sidst hans stambog med senere tilføjede bemærkninger om 
hans venner (s. 215-44). - DBL (1).

1770

425 Jens Wilken Hornemann (1770-1841), botaniker, professor 
Selvbiografi i: Genealogisk og biographisk Archiv, 1840-49, s. 315-26.

Til 1815. - Præstesøn fra Marstal, svigersøn af (og fætter til) nr. 319. Han 
blev undervist af faderen, til han 1783 blev sat i huset hos præsten i 
Vester Skerninge på Fyn, der stimulerede hans interesse for insekter og 
planter. 1786 kom han til Kbhvn, blev student 1788 og studerede derpå 
naturhistorie og medicin, dog således at han i sommerhalvårene var 
huslærer på Fyn. 1798-1800 gjorde han en botanisk rejse gennem Tysk
land og Frankrig, besøgte 1800 London og blev 1801 lektor ved Botanisk 
have i Kbhvn, fra 1808 professor ved universitetet. Selvbiografien er 
skrevet til Ordenskapitlet og efterfølges (s. 326-32) af en oversigt over 
hans senere livshistorie. Svoger til nr. 337, 465 og 478. - DBL.

426 Bertel Thorvaldsen (1770-1844), billedhugger 
Selvbiografiske meddelelser i: Baronesse [Christine] Stampes Erindringer om 
Thorvaldsen, udg. af Rigmor Stampe, Kbhvn 1912, s. 89-94.

Til o. 1810/1839. - Søn af fattig billedskærer og født i Kbhvn. 70 år 
gammel dikterede han nogle erindringer til baronesse Stampe, lidt om sin 
barndom og fremgang på Kunstakademiet og derpå om sine første billed
huggerarbejder i Rom 1797-1810. Til sidst om hans færden 1838-39. - 
DBL.

427 Christian Rothe (1770-1852), kontorchef i Rentekammeret 
Erindringer refereret og citeret i: August Rothe: Bidrag til Beskrivelse af Confe-
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rentsraad, Medlem af Rentekamret Christian Rothes Levnet, Kbhvn 1854, s. 13- 
96.

Til o. 1845. - Professorsøn og sønnesøn af nr. 150. Hans barndom på 
Tybjerggård og i Kbhvn var uden ordentlig opdragelse, og han kom 1782 
på et handelskontor i Kbhvn. 1787 tog han dansk juridisk eksamen og 
virkede fra 1790 i Rentekammerets sjællandske landvæsenskontor, hvis 
chef han blev 1796. Derudover var han hovedkraft i forskellige kommisio
ner vedrørende hoveri, landboforhold og matrikulering. Vægten ligger på 
tiden før o. 1820. Sig selv bedømmer han som ‘et kærligt menneske og en 
tro, flittig arbejder, men letsindig og fusentast*. Svoger til nr. 277 og 430. 
-DBL.

428 Poul Poulsen Erslev (1770-1859), seminarist, lærer i Jægersborg 
ved Kbhvn

Selvbiografi i: Jacob Erslev. Et Mindeskrift udg. af hans Børn, Kbhvn 1904, s. 3- 
37. - Optrykt (a) i: Meddelelser fra historisk-topografisk Selskab for Gjentofte 
Kommune II, 1929-32, s. 341-68. - (b) i: Alfred Larsen: Stamtavle over slægten 
Erslev, Slagelse 1958, s. 43-66. - Supplerende optegnelse om hans fædrelands
gavnlige dyrkning og salg af peberrod i: Fra Arkiv og Museum IV, 1909-11, s. 96- 
99.

Til o. 1810/1846. - Søn af degn i Todbjerg nord for Århus. Velhavende 
bedsteforældre og farbror, men fattig opvækst i Todbjerg. 1785-92 i sned
kerlære i Kbhvn, 1792-95 på Blågård seminarium, fra 1794 organist i 
Gentofte og 1795 lærer i Jægersborg. Han fortæller livligt om sit liv før 
1810, herunder udførligt om den engelske besættelse 1807, hvorpå følger 
oplysninger om hans børn.

1771
429 G. L. Strøm (1771-1859), pædagog, præst i Kregme ved Frederiks

værk
C.L. Strøm: Ungdomsminder. Udg. ved Carl Dumreicher. Kbhvn 1915. 145 s. 
Reg. (= Gemt og Glemt. Minder fra gamle Dage, udg. af Louis Bobé og Garl 
Dumreicher, I [2. del]). - Uddrag tidligere trykt i: Vor Ungdom 1890, s. 273-88; 
1891 s. 1-47, 97-130. - Museum 1890, s. 622-43. - Tilskueren 1891, s. 628-41.

Til 1813. - Søn af stiftsskriver i Roskilde og svigersøn af nr. 362. Efter en 
beskrivelse aflivet i Roskilde og omegn fortælles om skolegang i latinsko-
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len til 1788 og studier i Kbhvn, der førte til teologisk eksamen 1793. Han 
beretter levende om studenter- og kandidatårene, dyrkede naturhistorie 
og sprog, blev 1795-97 lærervikar i Roskilde, foretog 1798 en rejse til 
Norge og var 1801 vikar for rektoren i Slagelse. Derpå lærer ved Blågård 
seminarium og gjorde 1802-03 en pædagogisk studierejse til Tyskland og 
Schweiz, hvor han opsøgte den berømte Pestalozzi. De elskværdige erin
dringer slutter med oplevelser under Kbhvns bombardement 1807 og en 
rejse som feltpræst til hertugdømmerne 1813 fortalt i breve. Fra 1809 var 
han sognepræst i Kregme og Vinderød. Minderne er skrevet 1847, foran
lediget aflæsning af Henrich Steffens’ erindringer (se nr. 446). - DBL
(1).

430 Jens Paludan-MOller (1771-1845), biskop i Århus
Selvbiografi på latin (bispevita) i: P. E. Müller: Vita Andreae Sunonis, Kbhvn 
1830, s. 34-38.

Til 1830. - Søn af godsforvalter ved Sorø akademi. Efter faderens død 
opdraget i huset hos en professor i Sorø, student 1789, teologisk kandidat 
1793, derpå lærer ved Vajsenhuset og 1799 præst, fra 1801 på Fyn, 
hvorfra han fortæller lidt om sin virksomhed i Kerteminde og - fra 1819 — 
i Odense. Fra 1830 biskop i Århus. Svoger til nr. 427. - DBL.

431 Georg Friedrich Schumacher (1771-1852), rektor i Schleswig 
G. F. Schumacher: Genrebilder aus dem Leben eines siebenzigjährigen Schul
mannes, ernsten und humoristischen Inhalts; oder: Beiträge zur Geschichte der 
Sitten und des Geistes seiner Zeit. Schleswig 1841. XII, IV, 646 s. - Kapitlet om 
skoleårene i Altona 1783-91 oversat og bearbejdet til dansk i: Vor Ungdom 1897, 
s. 418-41.

Til o. 1830. - Søn af købmand i Altona. Faderen døde tidligt, og hjemmet 
var fattigt, men ved en morbrors hjælp kom han 1783 i latinskolen. 1791- 
95 studerede han teologi ved universitetet i Kiel, samtidig med at han 
gav undervisning, var en kort tid huslærer på landet, og blev så 1796 
rektor i Wilster, 1798 konrektor i Husum og 1802 konrektor i Schleswig, 
hvor han fra 1820 var rektor. Efter sin afsked 1835 skrev han sine erin
dringer, der er ypperligt fortalt og opruller et kulturelt og borgerligt 
tidsbillede fra årene o. 1800. Et kapitel handler om et besøg på Helgoland 
1805 (s. 346-76), et andet om en rejse til Karlsbad og på Rhinen 1818 (s. 
430-590).-DBL (1).
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432 Peter Kier (1771-1834), præst i Østerløgum ved Åbenrå
Peter Kier: Min rejse gennem jordelivet. Udg. [i oversættelse fra tysk] ved Jens 
Holdt og Hans Hejselbjerg Paulsen. [Kbhvn] 1968. 309 s. Reg. (= Skrifter udg. 
af Historisk Samfund for Sønderjylland 39).

Til 1833. - Bondesøn fra Hovslund i Østerløgum sogn. Efter indledning 
om bl.a. slægt og forældre en fyldig skildring af barndom og ungdom delt 
mellem landbrugsarbejde og skolegang i landsbyskole. Smuk karakteri
stik af faderen efter hvis død han 16 år gammel måtte bestyre gården. 
Hans hang til læsning fik ham dog til at foretrække en stilling som skole
lærer, og fra 1793 forberedte han sig til studentereksamen hos præsten i 
Åbenrå. 1796-99 studerede han teologi i Kiel og var derpå hjælpepræst i 
Burkal. Fra 1802 til sin død sognepræst i Østerløgum, hvor han foruden 
at passe sit embede forberedte en række privatelever til universitet eller 
seminarium. Bred og tænksom skildring båret af moralsk og religiøs 
følelse og ikke mindst læseværdig på grund af forfatterens interesse for 
mennesker og miljøer omkring ham. - DBL (1).

433 Niels Lang Nissen (1771-1845), rektor i Kbhvn
(1) Selvbiografi til 1826 i: Conversations-Lexicon, ved H.A. Kofod, XXV, 
Kbhvn 1826, s. 255-61.
(2) Selvbiografi til 1840 i: Program for Metropolitanskolen 1840, s. 36-41.

Til 1826/1840. - Organistsøn fra Ribe. Tidligt forældreløs blev han holdt 
i Ribe katedralskole af velgørere. Student 1787, studier i Kbhvn og skole
embedseksamen 1794. Fra 1793 lærer ved Metropolitanskolen i Kbhvn, 
hvor han fra 1803 var rektor. Aktiv skolemand med et pædagogisk forfat
terskab. - DBL.

1772
434 Jacob Neumann (1772-1848), biskop i Bergen
(1) Selvbiografi (bispevita) i: Taler, holdte i Vor Frelsers kirke i Christiania den 
1ste September 1822 af Biskopperne [Frederik Julius] Bech og [Jacob] Neumann, 
da denne blev indviet til Biskop over Bergen stift, Chria 1822, s. 26-32.
(2) Selvbiografiske optegnelser til 1822, fyldigt refereret og citeret i: Conrad N. 
Schwach: Jacob Neumann, Biskop over Bergens Stift, [Bergen] 1848, s. 5-29.
(3) Selvbiografi skrevet o. 1815 til Ordenskapitlet, sammen med (2) benyttet i: 
Nekrologiske Samlinger, udg. af H.P. Selmer, I, Kbhvn 1849, s. 263-92.
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Til 1815/1822. - Søn af købmand i Drammen og kom efter moderens død 
i latinskole i Helsingør. Fra 1787 studerede han sprog og teologi i Kbhvn, 
var dog 1790-94 huslærer på Kvistrup ved Struer, og tog teologisk eksa
men 1796. Derpå var han huslærer hos den rige Constantin Brun og 
hustru Friederike Brun (jvf. nr. 396). I deres hus traf han sin tilkommen
de hustru og blev 1800 præst i sit fødeland, fra 1822 biskop. Selvbiografi 
(3) spores kun som tilføjelser til eller afvigelser fra (2). - DBL (1).

435 Jens Kragh Høst (1772-1844), litterat og historiker
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta solennia ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af reformationsjubilæet 1817], s. 17-23.
(2) Jens Kragh Høst: Erindringer om mig og mine Samtidige. Kbhvn 1835. 258 s.

Til 1817-0.1830. - Søn af embedsmand på St. Thomas, kom tidligt til 
Kbhvn, blev student 1788 og tog efter forskellige studier juridisk embeds
eksamen 1792. Han blev prokurator og var 1801-08 assessor i Hof- og 
Stadsretten, men var o. 1795-1825 navnlig virksom som redaktør, journa
list, litterat og historisk forfatter. Som ivrig skandinav fortæller han i (2) 
om sit arbejde for nære forbindelser mellem Sverige og Danmark, herun
der oprettelsen af Det skandinaviske litteraturselskab 1796, forelæsninger 
om svensk litteratur og sprog og rejser til Sverige. løvrigt lægges vægt på 
at omtale de mange kendte personer, han kom i berøring med. - DBL.

436 S.N.J. Bloch (1772-1862), skolemand, rektor i Roskilde 
Selvbiografi i: S. N. J. Bloch: Bidrag til Roskilde Domskoles Historie I, Roskilde 
1842, s. 79-90; tillæg i II, 1843, s. 72-73; jvf. erindringer om rektor J. H. Tauber i: 
I, s. 73-77; tillæg i II, s. 70.

Til 1843. - Søn af præst i Middelfart, senere biskop, se nr. 258. Skolegang 
i Ribe og derpå i Odense under rektor Tauber (jvf. nr. 287). Han blev 
student 1788 og tog efter at have opgivet teologistudiet skoleembedseksa
men 1793. Han var så lærer og konrektor i Odense 1793-1806, rektor i 
Nykøbing F. 1806-15 og til sidst i Roskilde. Erindringer af en renlivet og 
human skolemand. Af alt, hvad han har Gud at takke for, må han ‘som 
det skønneste og bedste nævne sin huslige lykke, hvori alle livets sorger 
svinder’. - DBL.
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1773

437 Carl Woldemar Danneskiold-Løvendal (1773-1829), greve, 
hærofficer

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 7.rk. III, 1919, s. 108-13.

Til 1814. - Søn af officer, født i Paris og fransk opdraget. Efter privatun
dervisning i de militære fag gik han i fransk militærtjeneste, men i afsky 
for fransk væsen søgte han under revolutionen til familiens oprindelige 
hjemland og kom til Danmark 1793. Han fik tjeneste ved hæren, hvor 
han avancerede til major uden at have held til at udmærke sig. Selvbio
grafi skrevet til Ordenskapitlet.

438 Carl Frederik Kierstrup (1773-0.1820), kobbersmed, ballon
konstruktør

Selvbiografi i: Museum 1891 I, s. 209-48.

Til 1818. - Søn af kopist i Rentekammeret og født i Kbhvn. Da faderen 
døde, kom han mod sin vilje i kobbersmedlære, tog som svend o. 1790 på 
valsen i Tyskland, arbejdede fra 1793 i Brede kobberværk og blev 1797 
frimester, 1807 mester i Kbhvn, men stod i opposition til kobbersmedla
vet. Han begyndte o. 1798 at konstruere balloner og fortæller udførligt 
om arbejdet hermed. Efter nogle mislykkede forsøg på opstigninger 1804 
og 1810 opholdt han sig nogle år i London, slog sig atter uden held ned i 
Kbhvn og skriver syg og fattig i et brev til sin læge om sit af ulykkelig 
ballonlidenskab og skæbne plagede liv. 1819 blev han portner på Bistrup 
(St. Hans) ved Roskilde. - EM.

439 Jens Henrik Larsen (1773-1852), skoleelev i Roskilde, præst
(1) Selvbiografier på latin, (a) til 1808 i: Kirkehistoriske Samlinger 6.rk. I, 1933- 
35, s. 630-32- (b) til 1821 (doktorvita) i: [Program udstedt af Kbhvns universitet 
1821 i anledning af Jens Henrik Larsens doktorpromotion], s. 19-24.
(2) Skoleerindringer fra Roskilde i: Vor Ungdom 1900, s. 1-23.

Til 1792/1808/1821. - Købmandssøn fra Nykøbing på Sjælland. Erin
dringer fra Roskilde katedralskole 1784-92, mest om prygl og drengestre
ger, og i selvbiografierne omtale af teologiske studier og forfatterskab. 
Efter teologisk eksamen 1796 foretog han en rejse i Middelhavsområdet 
(kun omtalt i lb), blev 1801 kapellan i Købelev, 1808 i Århus og var fra 
1821 sognepræst i Holbæk, (la) er et præstevi ta skrevet til bispen ved 
tiltrædelse af embedet i Århus. - DBL.
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440 Friedrich Christian Schæffer (1773-1843), borgmester i Kbhvn 
Selvbiografi refereret og citeret i: Fædrenelandsk Nekrolog for 1843, [udg. af 
Frederik Thaarup, Kbhvn 1845], s. 49-54.

Til 1824. - Søn af kgl. overberider og født i Kbhvn. Allerede 1784 be
gyndte han som volontør i finansadministrationen, hvor han 1794 blev 
fuldmægtig, og var fra 1801 registrator, senere inspektør ved trans
portkontoret for stats- og bankfonds. Han tog dansk og latinsk juridisk 
eksamen, skrev juridisk-økonomiske afhandlinger og reorganiserede 
1815-16 Kbhvns overformynderi. Fra 1818 borgmester i Kbhvn med 
overformynderiet og brolægningsvæsnet som sagområder. Selvbiografi 
skrevet til Ordenskapitlet og (s. 54-56) fortsat af udgiveren til 1843. - 
DBL.

441 Peter Hans Mønster (1773-1830), biskop i Århus
(1) Selvbiografi på dansk til o. 1810, refereret og citeret i: Dansk Litteratur- 
Tidende, 1830, s. 613-21. - Også i: Nyt theologisk Bibliothek XVIII, 1830, s. 
357-68.
(2) Selvbiografi på latin (doktorvita) til 1826 i: Acta solennia ... [Program udstedt 
af Kbhvns universitet til minde om kristendommens 1000-årige beståen i Dan
mark 1826], s. 22-27.
(3) Selvbiografi på latin til 1829 (bispevita) i: Friedrich Münter: Effata et oracula 
Montanistarum, Kbhvn 1829 s. [2-4].

Til 1810/1826/1829. - Søn af fattig toldkontrollør i Bogense. Han vokse
de op hos familie i Frederiksborg, hvorfra han blev student 1790, og 
klarede sig i Kbhvn ved at give undervisning, også efter teologisk eksa
men 1795. Han rejste til Cette (Sète) i Sydfrankrig som huslærer hos den 
danske konsul og måtte en tid bestyre konsulatet. 1802-05 lykkelige læ
rerår ved Efterslægtens skole i Kbhvn, derpå sognepræst i Gyrstinge, 
1813 i Ringsted og fra 1829 biskop i Århus. Selvbiografi (1) er skrevet til 
Ordenskapitlet og indgår i en nekrolog, hvori biografien ajourføres af 
udgiveren på de følgende sider. - DBL.

442 Andreas Boje (1773-1854), præst i Stege og på Fejø 
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift årg. 105, 1985, s. 183-97.

Til o. 1830. - Søn af fæstebonde i Holbæk ved Randers fjord. Han fortæl
ler især om fattig barn- og ungdom med nødtørftig skolegang om vinteren 
og ellers anstrengende arbejde i marken. Hjulpet af stedets degn og
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herskabet på Holbækgård søgte han 1793 til latinskolen i Randers, hvor 
han ugentlig fik kost hos syv familier på rad. Student herfra 1798, huslæ
rer på Hjørringegnen 1799-1802, teologisk attestats 1805, derpå huslærer 
og kapellan i Stege, 1821 sognepræst på Fejø og fra 1829 for Stadager og 
Kirkeby menigheder på Falster.

443 Jens Peter Tønder (1773-1836), litterat i Kbhvn
Jens Peter Tønder: Mit Levnetsløb eller Skildringer af min videnskabelige Van
del og mine antagne bestemte Leve-Regler. Kbhvn 1832. 16 s. - Nyt oplag 
Kbhvn 1833.

Til o. 1830. - Søn af søofficer og født i Kbhvn under ‘de mest fattige og 
trykkende omstændigheder’. Alligevel blev han bestemt til bogen og stu
derede uden større fremgang ved universitetet fra 1790. Under krigen 
1807-14 var han ‘litterær telegrafbestyrer’, men levede ellers af at udgive 
sine lidet værdifulde skriverier. Der er mere tale om en særlings kuriøse 
betragtninger end en selvbiografi. Blandt levereglerne er påbud om ikke 
at gifte sig og aldrig at drikke andet end koldt vand! - DBL (1).

444 Conrad Rantzau (1773-1845), rigsgreve, statsminister 
Statsminister Conrad Greve Rantzau-Breitenburgs Erindringer fra Kong Frede
rik den Sjettes Tid. Udg. [og oversat fra tysk] af Louis Bobé. Kbhvn 1900. XIX, 
198 s. Reg.

1828-37. - Adelsmand født på Breitenburg i Holsten og efterkommer af 
nr. 5A. Da han 1826-28 havde ledet en udenlandsrejse for prins Frederik 
(VII), knyttedes han til det danske hof og blev 1831 medlem af statsrå
det. Hovedsagelig erindringer om kongefamilien og fra statsrådet 1833- 
35. Til sidst minder fra en rejse til Tyskland 1836-37. - DBL.

445 Jacob Aall (1773-1844), norsk jernværksejer og politiker
(1) Selvbiografi til 1840 i: Historisk-biographiske Samlinger, udg. af C. Molbech, 
Kbhvn 1851, s. 123-30.
(2) Jernværkseier Jacob Aalls optegnelser 1780-1800. Skien 1939. 140, (1) s.

Til 1800/1840. - Søn af købmand i Porsgrund i Norge. I (2) lyse erindrin
ger om barn- og ungdom. Han blev 1788 sendt til latinskolen i Nyborg, 
hvor han boede hos rektor og i ferierne besøgte det gæstfrie opland. 
Under studierne i Kbhvn 1791-95 førte han som velhavende student et 
behageligt liv og oplevede branden 1795. Efter teologisk eksamen gjorde
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han 1796-97 mineralogiske studier for så sammen med danske venner at 
rejse til Tyskland, hvor han besøgte universiteter og bjergværker (jvf. nr. 
463). Fra 1799 jernværksejer i Norge og desuden virksomhed som forfat
ter, sagaoversætter og politiker. - DBL (1).

446 Henrich Steffens (1773-1845), filosof, professor i Tyskland
(1) Hvad jeg oplevede. Nedskrevet efter Hukommelsen af Henrich Steffens. 
Oversat af Frederik Schaldemose. I-X. Kbhvn 1840-45 (= Henrich Steffens’ 
Samlede Fortællinger XII-XXI). - I [Barndom og ungdom til 1790]. 1840. 320,
(2) s.; noter hertil i: Personalhistorisk Tidsskrift 12. rk. I, 1946, s. 1-24. - II 
[Studieår i Kbhvn 1790-94]. 1840. 304 s. - III [Rejse til Norge og ophold i 
Holsten 1794-98]. 1841. 320 s. - IV [Studier i Tyskland 1798-1801]. 1841. 392 s. 
- V [Kbhvn 1802-04, Halle 1804-06, Holsten, Hamburg og Lübeck 1807-08]. 
1842. 343 s. - VI-X [Fortsat tilværelse i Tyskland]. 1842-45.
Den tyske originaltekst: Was ich erlebte I-X [med reg. i X]. Breslau 1840-44. 
(2) Barndomserindringer 1785-87 oversat fra tysk i: Valkyrien 1831 III, s. 193- 
247. - Tysk originaltekst i: Henrich Steffens: Wie ich wieder Lutheraner wurde 
und was mir das Lutherthum ist, Breslau 1831, s. 22-84.

Til 1840. - Lægesøn født i Norge. Med familien flyttede han 1779 til 
Helsingør og 1784 til Roskilde. Begge steder gik han i latinskole, og da 
familien 1787 flyttede til Kbhvn, fik han privatundervisning, til han 1790 
blev student. Han tilbragte nogle rige studieår i Kbhvn, hvor han bl.a. 
studerede naturvidenskab, blev optaget i studenterkredsen omkring 
brødrene Mynster (jvf. nr. 455) og medlem af Borups selskab. Fra 1794 
rejste og studerede han i Holsten og Tyskland, men vendte tilbage og 
holdt 1802-04 nogle berømte forelæsninger ved universitetet i Kbhvn. 
Derpå professor i Tyskland. I de bredt reflekterende erindringer genkal
des forstående, men ikke ukritisk træk af det borgerlige og akademiske liv 
i 1780ernes og 1790ernes Danmark. De er navnlig fængslende ved den 
levende skildring Steffens giver af sin egen udvikling og de mange por
trætter, der tegnes af samtidige på hans vej. Fætter til nr. 478, 509 og 535. 
-DBL.

447 Stephan Tetens (1773-1855), biskop på Als og Ærø
(1) Selvbiografi på latin (bispevita) i: Friedrich Münter: Fragmenta versionis 
antiqvae Latinae ... prophetarum, Kbhvn 1819, s. 38-43.
(2) Selvbiografi på dansk i: Stephan Tetens: Tale bestemt til at skulle have været 
... holdt den 10. November 1847 i Kettinge Kirke i Anledning af et halvtredsinds- 
tyveaarigt Embedsjubilæum, Odense [1847], s. 6-34.
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Til 1819/1847. - Rektorsøn fra Hoisens. Student fra Viborg 1789, teolo
gisk kandidat 1792 og filologisk 1794. Studier i græsk litteratur i Göttin
gen og Paris 1794-97 og derpå konrektor i Ribe. 1804 sognepræst i Frede
ricia, hvor han særlig tog sig af undervisning af børn med erhvervsarbej
de. 1811 stiftsprovst i Odense, 1819 biskop i Ribe og 1820 over Als-Ærø 
stift. Selvbiografi (2) er hovedsagelig et følelsesfuldt tilbageblik over hans 
embedsår. - DBL.

1774
447A Elisabeth Hansen (1774-1848), forfatter
Elisabeth Hansen: Scener af min Barndom og min Ungdoms Drømme om Sjæ
lens Udødelighed. Kbhvn 1832. 40 s.

Til o. 1790. - Hun blev født i Ravnsby på Nordvestlolland; det antydes, at 
hun var uægte datter af en fornem godsejer. I de løst skitserede barn
domserindringer fortælles, at hun voksede op hos sin mormor, der forkæ
lede det opvakte barn. Men 7 år gammel måtte hun sættes i pleje på 
landet og led meget ondt, indtil hun fandt frem til ‘den store godsherre’, 
der sørgede for, at hun kunne vende tilbage til mormoderen. Som ung 
pige blev hun opdraget i England. Til sidst refleksioner og (s. 29-40) 
referater af hendes drømme. - Erslew.

448 Sophie Dorothea Thalbitzer, født Zinn (1774-1851), køb
mandsfrue

Grandmama’s Bekiendelser. Kbhvn 1906. (3), VI, 214 s. Reg. (= Memoirer og 
Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, IV). - Fot. optr. Kbhvn 1966. - 
Grundlag for skolebogen: Merete A. Baird: En københavnerpiges liv. København 
omkring år 1800. Kbhvn 1981. 63 s.

Til 1807. - Datter af tyskfødt handelsmand i Kbhvn. Opvækst i et velha
vende borgerhjem, hvor omgangskredsen via handelsforbindelser fik et 
vist kosmopolitisk præg. Hun lærte sprog, sang og musik, læste skønlitte
ratur, blev stærkt ombejlet og havde skiftende kærlighedssværmerier, fint 
og oprigtigt skildret i disse ‘bekendelser’, som hun skrev efter inspiration 
af Rousseau. En stor rolle heri spiller hendes omgang med franskmænd, 
der fra 1793 repræsenterede det revolutionære Frankrig i Danmark. 1795 
blev hun gift med en købmand og konsul i Helsingør og førte i det 
engelsksprogede hjem et mere stilfærdigt liv. 1807 søgte familien tilflugt i
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Kbhvn, hvorfra hun giver en øjenvidneberetning om englændernes bom
bardement skrevet kort efter begivenhederne. Intelligent-følsomme erin
dringer fra en borgerlig tilværelse. - DBL (3).

449 C.E. F. Weyse (1774-1842), organist i Kbhvn, komponist
(1) Selvbiografi oversat fra tysk i: A. P. Berggreen: C. E. F. Weyse’s Biographie, 
Kbhvn 1876, s. 6-41. - En oversættelse tidligere trykt i: Hesperus III, 1820, s. 
140-78; jvf. s. 178-84.
(2) Erindringer om forholdet til Julie Tutein (refereret efter Weyses mundtlige 
meddelelse) i: Illustreret Tidende årg. 62, 1921, s. 236-37. - Også i: C.E. F. 
Weyse: Breve, udg. af Sven Lunn og Erik Reitzel-Nielsen, II, Kbhvn 1964, s. 72- 
74 (kommentar til brev nr. 15).

Til 1820. - Søn af urtekræmmer i Altona, hvor hans morfar, lærer og 
kantor, lærte ham klaverspil. Hans hurtige spillenemme vakte opmærk
somhed, og der blev sørget for, at han 1789 blev sendt til videreuddannel
se i Kbhvn. Her tog bl.a. kapelmester Schulz sig af den fattige musikstu
derende (jvf. nr. 305). 1792 blev han organist, fra 1805 ved Frue kirke, og 
han gjorde sig bemærket som komponist. Da 1801 ‘en lidenskabelig fattet 
plan for mit livs lykke uventet var slået fejl’ (nemlig håbet om at vinde 
Julie Tutein), hensank han i melankoli og blev først vakt til nyt liv 1807, 
da han overværede en opførelse af Mozarts Don Juan. Selvbiografien er 
skrevet 1820 for at berigtige en biografi af ham i et østrigsk dagblad. - 
DBL.

450 Jens Wulff (1774-1858), sønderjysk kniplingskræmmer 
Selvbiografi refereret og citeret i: Kniplingskræmmer Jens Wulffs dagbog i ud
drag ved Peter Kr. Iversen (= Skrifter udg. af Historisk Samfund for Sønderjyl
land nr. 15), Kbhvn 1955, s. 7-10; jvf. s. 2. - Også i: Sønderjyske Aarbøger 1954, 
s. 66-69; jvf. s. 61.

Til 1854, refereret og citeret til o. 1820. - Søn af handelsmand og født i 
Bredebro nord for Tønder. Bror til nr. 395. Hjemmet var fattigt og han 
kom tidligt ud at tjene. Efter skolegang skriverdreng på Nebbegård og 
landmålerelev i Vejle, men han blev af forældrene overtalt til at forsøge 
sig med kniplingshandel. Fra 1792 berejste han som handelsmand Tysk
land og oparbejdede efterhånden så stor en forretning, at han o. 1820 
beskæftigede over 1000 kniplingspiger i Vestsønderjylland og eksporte
rede til Amerika. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet.
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1775
451 Ulrik Christian Mule (1775-1860), fynsk præst 
Skoleerindringer i: Program for Odense Cathedralskole 1864, s. 5-19.

1786-93. - Præstesøn fra Nørre Broby på Fyn. Han skildrer tilstanden i 
Odense katedralskole ‘som den var fra 1786 til 1793’, da han gik i skolen. 
Senere lærer og præst, sidst sognepræst i Nørre Lyndelse syd for Odense. 
- Erslew.

452 Adam Wilhadt Glahn (1775-1863), præst på Lolland og Falster 
Erindringsfragmenter i: Glahnsamfundet II, 1925-1933, s. 60-69.

Til 1798. - Præstesøn født i Norge, se nr. 271, men faderen blev 1781 
præst i Nørre Vedby og Riserup på Falster, hvorfra erindringer om hans 
strenge, men uortodokse opdragelse af børneflokken. Fra 1790 flittige 
skoleår i Nykøbing latinskole, student 1793 og læste så teologi i ‘de vantro 
halvfemsere’. Teologisk kandidat 1798 og fra 1805 sognepræst på Lolland 
og Falster. - Erslew.

453 Børge Thorlacius (1775-1829), filolog, professor
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta solennia ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af kong Frederik VI.s og dronning Marie Sophie 
Frederikkes kroning 17. august 1815], s. 9-15.
(2) Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet, refereret for årene 1790-1803 i: C.F. 
Wegener: Biographiske Antegnelser om Laurids Engelstoft, Kbhvn 1852, s. 6, 7, 
14, 20, 42, 44.

Til 1815. - Rektorsøn fra Kolding, se nr. 281. 1783-91 gik han i latinskole 
i Kbhvn og studerede 1791-97 ved universitetet, hvor han tog teologisk 
og filosofisk eksamen. 1(1) nævner han som studiekammerater L. Engel
stoft og P. E. Müller (jvf. nr. 461) og foretog med disse 1797-1800 en 
nærmere omtalt studierejse i Tyskland, Frankrig og Nederlandene. 1802 
blev han professor i klassisk filologi. Han redegør for omfattende studier 
og forfatterskab. - DBL.

454 Johann Georg Rist (1775-1847), diplomat
Johann Georg Rists Lebenserinnerungen. Hrsg, von G. Poel. I-III. Gotha 1884- 
88. - I [1775-1808]. Zweite verbesserte Auflage. 1884. XLV, 477, (1) s. - II 
[1808-1815]. Zweite verbesserte Auflage. 1886. VIII, 454, (1) s. - III [1815- 
1839]. 1888. IV, 358, (1) s.
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Uddrag på dansk, (a) af I (1. udgave 1880) i: Nær og Fjern IX, 1880, nr. 401-02, 
404-05 - (b) af I-II (1. udgave 1880) i: Historisk Arkiv Ny rk. X, 1883, s. 277-99, 
360-72 (1797-1806); XI, 1884 s. 1-23, 199-212, 401-22 (1806-13) - (c) af I-III i: 
Paul Monrad: London og dansk-engelske forhold under Napoleonskrigene 1793- 
1815, Kbhvn 1973 (se reg.). - I-II (1. udgave 1880) desuden refereret og kom
menteret i Historisk Tidsskrift 5.rk. II, 1880-81, s. 701-18.

Til 1839. - Præstesøn født i Niendorf ved Hamburg. Efter studier i Jena 
og Kiel kom han 1797 til Kbhvn, hvor han blev privatsekretær for finans
minister Ernst Schimmelmann og fik berøring med en førende embeds
mands- og kulturkreds. 1801-02 var han dansk legationssekretær i Rus
land, 1803-06 sekretær ved gesandtskabet i Madrid og i kriseårene 1806- 
07 chargé d’affaires i London. 1808 blev han forflyttet til Hamburg, hvor 
han indtil 1813 varetog danske interesser over for byen og den franske 
besættelsesmagt. 1814-15 virkede han som dansk udsending i Paris, bo
satte sig derpå nær Hamburg og fik forskellige hverv i styrelsen af hertug
dømmerne. Indholdsrige erindringer fra Napoleonstiden, som delvis støt
tet på dagbogsnotater belyser både danske og udenlandske forhold og 
giver indtryk af talrige personligheder, fra Jens Baggesen til marskallerne 
Bernadotte og Davout, general Blücher og hertugen af Wellington. Ho
vedparten er nedskrevet 1816-21, og den følgende tid omhandles kun 
fragmentarisk. - DBL.

455 J. P. Mynster (1775-1854), biskop på Sjælland
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta solennia ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet i anledning af kong Frederik VI.s og dronning Marie Sophie 
Frederikkes kroning 17. august 1815], s. 22-24.
(2) Selvbiografi på dansk (bispevita) i: Bispevielse i Frue Kirke den 2. November 
1834, Kbhvn u.å., s. 33-36.
(3) J. P. Mynster: Meddelelser om mit Levnet. Kbhvn 1854. (12), 292 s. - Nyt 
oplag Kbhvn 1884.
Uddrag af (3), (a) i: Danske Levnedsboger, udg. af Aage Marcus, I (= Gylden
dals Bibliotek. Dansk litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 59-78- (b) 
i: Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 5: 1785-1825, ved Finn Hauberg 
Mortensen og Per Olsen, Kbhvn 1983, s. 261-64; noter s. 500-01.

Til 1815/1834/1846, med enkelte tillæg til 1852. - Søn af hospitalsinspek
tør i Kbhvn og svigersøn af nr. 375. Han voksede efter faderens tidlige 
død op i et professorhjem i et hospitalsmiljø, hvor han var ældre stedbror 
til nr. 535. Undervisning privat og i Metropolitanskolen, student 1790 og
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teologisk kandidat 1794. Derpå huslærer for en søn af J. G. Moltke i 
Kbhvn og på Bregentved og fra 1802 præst i Spjellerup ved Fakse. Fra 
1811 kapellan i Kbhvn med voksende ry som prædikant, senere hofpræst, 
kgl. konfessionarius og fra 1834 biskop med virke som magtfuld, men 
omstridt kirkepersonlighed. I (3) velskrevne erindringer om problema
tisk barndom, studier og læsning, venskaber og forelskelser, religiøs gæ
ring, troserkendelse, deltagelse i kirkepolitisk arbejde osv. Barn- og ung
domstiden til 1802 optager halvdelen af erindringerne; blandt ungdoms
venner var Glaus Paveis og Henrich Steifens (jvf. nr. 424 og 446). - DBL.

456 Carl Henrik Holten (1775-1862), hærofficer, sekretær
Af en gammel Hofmands Mindeblade (Konferensraad Carl Henrik Hol tens Op
tegnelser). Kbhvn 1909. (3), IV, 261 s. Reg. (= Memoirer og Breve, udg. af 
Julius Clausen og P. Fr. Rist, IX). - Fot. optryk Kbhvn 1967.

Til 1824; derpå løbende optegnelser til 1862. - Officerssøn født på Juel- 
lund ved Køge. Kom 1783 på Landkadetakademiet og var efter eksamen 
1790-91 page ved Christian VII.s hof. Derpå militærtjeneste og selskabe
ligt liv i Kbhvn. 1799-1808 ophold på St. Croix og 1808-09 i New York, 
hvorfra han gjorde nogle ture i Nordamerika. Hjemrejse over Frankrig og 
Tyskland, 1810 sekretær ved statholderskabet i Norge og fra 1815 guver- 
nermentssekretær hos prins Christian Frederik (senere Christian VIII) i 
Odense. Erindringer med oplysende småtræk fra de miljøer han færdedes 
i. - DBL.

1776
457 Søren Pedersen (1776-1839), bonde i Havrebjerg ved Slagelse 
Ungdomserindringer i: En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæ
ster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839), udg. ved Karen 
Schousboe, Landbohistorisk Selskab 1983, s. 43-146.

Til 1811. - Søn af fæstebonde i Havrebjerg. Han skildrer sig selv som et 
oprindelig genstridigt barn i konflikt med en streng og selvhævdende far, 
men støttet af en kærlig mor. Ved skolegang om vinteren lærte han tidligt 
at læse; at skrive fik han først rigtig lært i voksenalder. Han deltog fra 
barnsben i gårdens arbejde og blev 1799 enekarl på gården. Derudover 
holdt han for egen regning kreaturer, avlede korn m.v., drev lidt handel 
og udlejede kakkelovne. 1800-1808 blev han årligt indkaldt nogle måne-
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der som landsoldat og lå 1809-11 ved landeværnet på Amager. 1811 
fæstede han forældrenes gård og giftede sig. En grundig levnedsbeskrivel
se af en stræbsom bonde med papirerne i orden. Foruden omhyggelig 
redegørelse for dagligdagens arbejde, dokumenteret af regnskabsopgørel
ser, rummer fremstillingen moraliserende refleksioner, betragtninger 
over forholdet til forældre og søskende, udsagn om ham selv og hans 
‘lidenskaber og tilbøjeligheder’ m.m. Til sidst skildres (s. 139-44) hans 
kones levned. Skrevet 1809-11.

458 Ole Nicolai Rafn (1776-1862), præst
Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. II, 1903-05, s. 116-27. - Uddrag i: 
Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 58-65.

Til 1828. - Søn af handelsmand og født i Kbhvn. Teologisk kandidat 
1800 og fra 1801 timelærer, bl.a. ved Nikolaj kirkes arbejds- og læseskole. 
Han oplevede bombardementet 1807, blev 1809 sognepræst i Hurup i 
Thy og 1827 i Hedensted og Dalby ved Vejle, senere i Vallensbæk ved 
Kbhvn. Han skildrer sit liv som en række fortrædeligheder og nævner et 
tungsind, der har præget ham siden 1807. Indført i Hedensteds kaldsbog 
efter forgængerens selvbiografi (se nr. 495).

459 Jens Bech (1776-1852), toldfuldmægtig, senere lotterikollektør i 
Ålborg

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 6.rk. I, 1911, s. 29-67.

Til 1829. - Søn af kgl. lakaj og født i Kbhvn, hvor han havde en fattig 
men lykkelig barndom. Han blev efter nødtørftig skolegang skriverdreng 
på et landmålerkontor og 1796 kontorist i et skibsmæglerfirma. Her leve
de han under gode patriarkalske forhold og dyrkede i sin fritid dilettant
komedie under selskabelige former. 1805-15 var han toldfuldmægtig i 
Ålborg, fik gode indtægter og stiftede et dramatisk selskab, hvis virksom
hed han fortæller nærmere om. - EM.

460 Urban Jürgensen (1776-1830), urmager i Kbhvn
Selvbiografi i: Magasin for Kunstnere og Haandværkere IV, 1829, s. III-XVI. - 
Optrykt (a) i: Dansk Tidsskrift for Uhrmagere årg. 38, 1918, s. 112-22, 132-38 - 
(b) smst. årg. 50, 1930, s. 21-24, 37-42, 49-52 og 5 upag. sider i hæfte nr. 5; også i 
særudgave: Alfred Chapuis: Urban Jürgensen og hans Fortsættere, Kbhvn 1930, 
s. 11-29.
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Til 1829. - Søn af urmager i Kbhvn og bror til nr. 490. Efter skolegang i 
Efterslægtens skole i urmagerlære hos faderen og fra 1796 videre uddan
nelse i Schweiz, Paris og London. Efter tilbagekomsten 1801 trådte han 
ind i faderens forretning og etablerede sig senere selvstændigt. Han for
tæller om konstruktioner af termometre og kronometre, videnskabelige 
afhandlinger han har skrevet og æresbevisninger, der blev ham til del. - 
DBL.

461 Peter Erasmus Müller (1776-1834), historiker, biskop i Kbhvn
(1) Selvbiografi (bispevita) i: [H.G.] Clausen, [P.O.] Boisen og P. E. Müller: 
Prædikener ved ... P. E. Müllers Indvielse i Frue Kirke til Biskop over Sjællands 
Stift ... samt Dennes i Kirken oplæste Levnetsløb, Kbhvn [1830], s. 41-47.
(2) Selvbiografi (skrevet til Ordenskapitlet?) refereret for årene 1795-1801 i: C. F. 
Wegener: Biographiske Antegnelser om Laurids Engelstoft, Kbhvn 1852, s. 9, 11, 
14, 18, 22, 25, 41.

Til 1830. - Søn af stempelpapirforvalter, se nr. 235, og født i Kbhvn. Han 
blev undervist hjemme uden megen omgang med jævnaldrende, blev 
student 1792 og teologisk kandidat 1795. Derpå studier og udenlandsrej
se til Tyskland og Frankrig, bl.a. sammen med Børge Thorlacius (jvf. nr. 
453), og så fra 1801 professor i teologi. ‘Hans livs øjemed havde fra 
ungdommen af været at danne sig for den akademiske bane’, hedder det i 
(1), og her optages det meste af pladsen da også af redegørelser for hans 
store videnskabelige produktion. - DBL.

462 Ove Georg Frederik Bagge (1776-1838), danselærer, skuespiller 
Ove Georg Frederik Bagge: Livsbilleder. 1. Hefte. Declamationsreise. Aarhus 
1836. (8), 104 s. - Refereret og citeret i: J. Davidsen: Fra det gamle Kongens 
Kjøbenhavn I, Kbhvn 1880, s. 263-82; Ny gennemset Udgave [i eet bd.] Kbhvn 
1910 (fot. optr. Kbhvn 1971), s. 336-51. - Skildringen af hans Århusbesøg optrykt 
og forsynet med noter i: Fremmede ser på Århus, ved Finn H. Lauridsen, Århus 
1962, s. 215-24.

1832-35. - Han omtaler, at han er født i Kbhvn (forældre nævnes ikke), 
og at han har været ansat ved Det kgl. Teater. Sine livserindringer vil 
han iøvrigt meddele i et senere hæfte (som aldrig udkom), mens han her 
fortæller om nogle underholdninger, han arrangerede med sig selv som 
deklamator og danser i Kbhvn og på rejser gennem landet, hvorunder 
han bl.a. optrådte i Helsingør, Kalundborg, Odense og Århus. Forestil
lingerne gik ikke stille af, og hans selvhøjtidelige skildring af forløbet er i 
høj grad præget af ufrivillig komik. - DBL.
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463 Niels Hofman (Bang) (1776-1855), godsejer, botaniker 
Selvbiografi og erindringer i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. I, 1898, s. 165-90.

Til o. 1840. - Toldforvaltersøn fra Vejle, barnebarn af nr. 164 og sviger
søn af nr. 303. Han blev undervist af dårlige huslærere hjemme og på 
Hofmansgave på Nordfyn, som tilfaldt ham ved arv. 1788-93 tilbragte 
han i Nyborg latinskole, studerede fra 1795 naturvidenskab i Kbhvn og 
foretog 1797-1800 en udenlandsrejse med længere ophold i Göttingen og 
Paris. 1806-09 drev han Bistrupgård ved Roskilde, men slog sig derpå 
ned på Hofmansgave. Selvbiografien (s. 165-69) er skrevet til Ordenska
pitlet; erindringerne drejer sig mest om skolegang og studier sammen 
med vennen Jacob Aall (jvf. nr. 445) samt englændernes optræden på 
Sjælland 1807. - DBL.

464 Paul Christian Holst (1776-1863), norsk embeds- og statsmand 
Paul Christian Holsts Efterladte Optegnelser om sit Liv og sin Samtid. Udg. af 
den norske historiske Forening. Chria 1876. VIII, 518 s. Reg.

Til 1850. - Præstesøn født i Norge. Efter skolegang i Kongsberg studere
de han fra 1792 i Kbhvn og tog 1798 latinsk juridisk eksamen. Han blev 
kopist, senere renteskriver i et af Rentekammerets norske kontorer og 
fortæller (s. 19-30) om de rådende arbejdsforhold. 1806 forlod han Dan
mark for at blive slotsfoged m.v. på Akershus. 1814 deltog han i mødet på 
Eidsvold og opholdt sig 1817-19 i Kbhvn for at forhandle om Norges 
andel af det tidligere dansk-norske monarkis statsgæld. - DBL (1).

465 Jonas Collin ( 1776-1861), embedsmand i fmansadministrationen 
Selvbiografi i: E. Collin: H.C. Andersen og det Collinske Huus, Kbhvn 1882, s. 
523-73, 611-15.

Til 1851. - Søn af klasselotteriinspektør i Kbhvn. Efter undervisning af 
en række privatlærere blev han student 1792 og juridisk kandidat 1795. 
Derpå kontorist hos faderen med tid til fortsatte studier og selskabelig
hed. Fra 1801 ansat i finansadministrationen med stigende indflydelse og 
udnævnt til medlem af mange kommissioner. Han beretter mest om sine 
mange arbejdsopgaver og forholdet til andre embedsmænd og giver der
med indblik i administrative forhold under Frederik VI, som han person
ligt satte højt. Svoger til nr. 425. - DBL.
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466 Jens Veibel Neergaard (1776-1864), veterinær
(1) J. V. Neergaard: Mit Livs vigtigere Tildragelser, historisk-psychologisk frem
stillede. Et Bidrag til Menneskekundskab. I-II. Kbhvn 1844. VII, (1), 336; XIII,
(1) , 197 s.
(2) J. V. Neergaard: Mit lOaarige Forhold til det Kongl. Landhuusholdningssel- 
skab i Almindelighed og dets Præsident, Conferentsraad Collin, i Særdeleshed. Et 
Fragment af min Biographie. Kbhvn 1835. VI, 111, (2) s.
(3) Jens Veibel Neergaard: Lønnen for min næsten 60aarige, ved uomstødelige 
Kjendsgerninger oplyste gavnlige Virken i Statens Interesse, eller: Et Par Ord til 
Finantsministeren, Grev Sponneck ... Tilligemed et flygtigt Blik paa vor Veteri
nær-Skoles og vort Stutteri-Væsens nuværende Tilstand. Kbhvn 1852. (4), 158 s.

1795-1844/52. - Søn af kromand, senere forpagter, og født i Hårlev syd 
for Køge. Han blev student 1794 og begyndte at studere jura, men sit livs 
vigtigere tildragelser daterer han fra 1795, da han ved et tilfældigt besøg 
på Den kgl. Veterinærskole traf dens leder P. C. Abildgaard (jvf. nr. 276). 
Han uddannede sig under dennes vejledning i veterinærvidenskab og 
stutterivæsen, blev 1801 lærer ved skolen, men chikaneredes efter Abild- 
gaards død af efterfølgeren Erik Viborg (jvf. nr. 361). Det medførte, at 
han 1803-06 foretog en vellykket studierejse til Göttingen og Berlin, og 
efter en ny tilsidesættelse 1806-07 rejste han på må og fa til Hamburg og 
Østrig. Her oplevede han sit livs store kærlighed og kom senere i duel 
med en rival. 1807-09 gjorde han krigstjeneste i Danmark, var 1809-11 
medlem af remontekommissionen, der udtog heste til hæren, og drev 
1814-24 ladegårdsparcellen udstykket fra Antvorskov slot, senere andre 
landejendomme. Samtidig udførte han opgaver for Landhusholdnings
selskabet, men var kritisk over for dele af dets virksomhed og angreb 
skarpt Danmarks hestevæsen, især det kgl. stutteri på Frederiksborg. 
Erindringernes polemiske hovedformål er at vise, at hans arbejde til 
landets vel er blevet miskendt. De rummer megen kritik af administratio
nen under Frederik VI, i mindre grad af Jonas Collin (jvf. nr. 465), men 
bevæger sig også i den private sfære med refleksioner over hans eget 
hypokondriske gemyt og betragtninger over hans to ægtefæller, af hvilke 
han blev skilt fra den første (1, især bd. I s. 282-314). - DBL.

1777
467 Peter Motzfeldt (1777-1854), hærofficer, norsk politiker 
Selvbiografi (ufuldendt) i: (Norsk) Historisk Tidsskrift 4.rk. II, 1904, s. 1-31.
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Til 1802. - Søn af hærofficer og født i Norge. 1792 kom han på artilleria
kademiet i Kbhvn og fortæller (s. 9-19) om sin uddannelse og udvikling i 
disse år, ‘da frihedens sag var dagens orden’. Da han ønskede sig tilbage 
til Norge, blev han 1796 sekondløjtnant i Frederiksstad og opnåede 1802 
udnævnelse til premierløjtnant på de vestindiske øer. Selvbiografi holdt 
som foredrag i en kreds af venner 1816, for at de kunne vide ‘hvorledes 
jeg blev sådan som jeg er’. - DBL (1).

468 Johan Christian Brestrup (1777-1807), viseforfatter
J.C. Brestrup: Mine Ungdoms-Daarligheder. Et Bidrag til Studenterlivets Histo
rie med Forfatterens Portrait. Kbhvn 1807. (4), 92 s.

Til 1807. - Søn af drejer og født i Horsens. Han fortæller lidt om skoleåre
ne i Horsens latinskole, men hans hovedformål er ‘at have leveret et ringe 
bidrag til det danske studenterlivs historie og dermed moret mine læsere’. 
Han skildrer studenterholdets rejse til Kbhvn 1797 og sine videre fatalite
ter i studieårene, hvor familie og kammerater ustandselig måtte redde 
ham ud af økonomiske klemmer, som hans uordentlige liv bragte ham i. 
Han fik med nød og næppe teologisk eksamen 1799, fandt ingen fremtids
udsigter i Jylland og levede så et tarveligt værtshusliv i Kbhvn, til han fra 
1801 fik fri kost og logi som viseforfatter hos bogtrykker Seest, af hvem 
også denne bogspekulation i underholdende selvudlevering er ‘trykt og 
forlagt’. - EM.

469 Sigismund Ludvig Schulin (1777-1836), godsejer på Frederiksdal 
ved Kbhvn

Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. III, 1900, s. 18-48.

Til 1824. - Grevesøn født på Frederiksdal nord for Kbhvn. Først om 
bedsteforældre, forældre og familieformue. Efter lykkelig barndom læste 
han ved universitetet og førte, da han 1796 var blevet myndig, et lystigt 
ungdomsliv. Han indså dog tomheden i sin livsførelse, studerede filosofi i 
Kiel 1799-1801 og derpå jura i Kbhvn, hvor han 1807 tog juridisk eksa
men. Han skildrer udførligt sit arbejde med at formilde følgerne af den 
engelske besættelse 1807 og retssagen mod ham, der blev rejst i denne 
anledning. 1808-24 studie- og godsejervirksomhed på Frederiksdal, fra 
1824 amtmand over Præstø amt. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. 

— Erslew.
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470 Hans Christian Ørsted (1777-1851), fysiker, professor 
Selvbiografi i: Conversations-Lexicon, ved H.A. Kofod, XXVIII, Kbhvn 1828, 
s. 515-41. - Også i særtryk (uden titelblad). 26 s.

Til 1827. - Apotekersøn fra Rudkøbing, hvor han uden regelret skole
gang voksede op sammen med broderen A. S. Ørsted, se nr. 476. Han 
fortæller erindringer fra opvæksten, til han 1794 blev student, beretter 
videre om studier og karriere, rejser til Tyskland, Frankrig og England, 
og berører også forholdet til samtidige som Oehlenschläger og Grundtvig 
(jvf. nr. 482 og 509). Fra 1806 var han professor i fysik og gjorde 1820 sin 
berømte opdagelse af ‘elektricitetens magnetiske virkning’. Et tydeligt 
vidnedsbyrd om et liv i lykke og medgang. - DBL.

471 Christian Ove Haxthausen (1777-1842), hæroflicer, overhof
marskal

Selvbiografi i bearbejdet oversættelse fra tysk i: Orion. Historisk Qvartalskrift I, 
1843, s. 161-66.

Til o. 1840. - Søn af greve og gehejmestatsminister, se nr. 257. Født i 
Flensburg og begyndte efter studier ved universitetet en militær karriere 
1795. Han foretog flere rejser, opholdt sig således som privatmand i Paris 
1804 og 1822, og led 1819 et farligt skibbrud i Store Bælt. 1826 blev han 
hofmarskal, senere overhofmarskal. - DBL (1).

472 Johannes Keller (1777-1852), hosekræmmer og gårdejer i Thor
ning

Selvbiografi i: Fra Viborg Amt 1958, s. 50-60; forskellige optegnelser til 1849 s. 
60-66; noter s. 67-68.

Til 1831/1849. - Faderen var fra Pfalz og havde fæstet en kolonigård på 
heden ved Frederiksdal vest for Silkeborg. Derfra flyttede familien til en 
gård i Thorning, men faderen døde og han blev hyrdedreng og markar
bejder. Han lærte smedehåndværket af en stedfader, men begyndte 1796 
som kræmmer og slog sig efterhånden på handel med huder, skind og 
tobak, til sidst strømper. Fra 1808 desuden gårdejer i Thorning og flere 
gange sognefoged. Han fortæller udførligt om sin hang til læsning, hvor
ved han som simpel bondesøn ‘har erhvervet mig de kundskaber og den 
dannelse, jeg besidder frem for andre i almindelighed af mine lige’.
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473 Johan Christian Drewsen (1777-1851), fabrikant, landøkonom, 
politiker

(1) Strandmøllen. Optegnelser af Johan Christian Drewsen. Kbhvn 1916. (3), 
IV, 167 s. Reg. (= Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, 
XXV). - Fot. optr. Kbhvn 1970. - Skildringen af begivenhederne 1807 også i: 
Historiske Meddelelser om København I, 1907-08, s. 47-61; s. 62-64 supplement 
af Ophelia Drewsen.
(2) Andre uddrag af hans efterladte optegnelser, især vedrørende politiske for
hold, i: Tilskueren 1912 I, s. 468-81; II, s. 556-63.

Til o. 1850. - Søn af ejeren af Strandmøllens papirfabrik nord for Kbhvn. 
Omkring halvdelen af optegnelserne i (1) består af efterretninger og 
erindringer om Strandmøllen, familien og navnlig faderen (d. 1810). 
Derudover fortæller han i spredt orden om sin egen løbebane. Efter 
skolegang i hjemmet gik han i papirmagerlære og overtog 1798 ledelsen 
af Strandmøllen. Desuden drev han landbrug, blev landøkonomisk fore
gangsmand og var fra 1834 stænderdeputeret. Ret udførligt beskriver han 
sin deltagelse i forsvaret af Kbhvn mod englænderne 1807. Svoger til nr. 
521. - DBL.

1778
474 Niels Jensen (1778-1806?), arbejdsmand, morder
Morderen Niels Jensens Levnetsbeskrivelse. Andet Oplag. Efter Morderens eget 
Udsagn og Begiering rettet af hans Skriftefader hr. Schmettau [dvs. F. C. Schmit- 
to], Præst i Hollænderbye paa Amagerland. Kbhvn 1806. 32 s.

Til 1806. - Søn af fattige forældre og født i Gladsakse i Skåne. 11 år 
gammel kom han ud at tjene på bondegårde, men søgte o. 1800 til Dan
mark, hvor han flakkede fra det ene job til det andet, mest på Amager. 
Efter tab i spil på et værtshus begik han rovmord hos en tidligere princi
pal i Store Magleby, flygtede med byttet til Sverige, men blev pågrebet 
og dømt til døden i Danmark. Han angrer sin ugerning og omtaler sig 
selv som et eksempel til skræk og advarsel. Dateret Blåtårn 17. marts 
1806.

475 Jürgen Jacobsen (1778-efter 1821), sømand
Jürgen Jacobsen: Beschreibung meiner unglücklichen Seefahrten in einer Zeit 
von 17 Jahren, meiner Schicksale während vierjähriger Gefangenschaft in Afrika 
und nachher ausgestandener Gefahren; nebst Bemerkungen über Afrika’s Ein
wohner und deren Sitten. Flensburg 1821. VI, 420 s.
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Til 1815. - Født i Gelting øst for Flensburg (faders stilling uoplyst). Han 
havde tidligt lyst til søen og skildrer sine rejser 1795-1815. Efter et forlis 
ved Nord ves tafrikas kyst 1799 blev han taget til fange af nogle maurere 
og flere gange solgt som slave, til han havnede hos en marokkansk fyrste 
langt inde i landet i byen Elig. Den spændende skildring af disse oplevel
ser, der indbefattede en rejse til Nigerfloden [?] og iagttagelser af sæder 
og skikke hos mauriske og jødiske folkegrupper, er bogens hovedstykke 
(s. 14-301). 1803 blev han løskøbt i Magador og fortæller videre om 
oplevelser under krigsforhold i Middelhavsområdet og under rejser til 
Nordamerika og Jamaica, indimellem med ophold i London og England. 
Siden sin hjemkomst 1815 har han levet roligt på landet og sværger til 
valgsproget: ‘Forbliv på land og ernær dig redeligt’!

476 Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), retslærd, statsmand
(1) Selvbiografi oversat fra latin (doktorvita fra 1815) i: Juristen og økonomen 
årg. 60, 1978, s. 520-22.
(2) Selvbiografi (biografi til dels grundet på hans egne meddelelser) i: Conversa- 
tions-Lexicon, ved H.A. Kofod, XXVIII, Kbhvn 1828, s. 541-63.
(3) A. S. Ørsted: Af mit Livs og min Tids Historie I-IV, Kbhvn 1851-57. - I. 
1851. 403, (1) s.-II. 1852. XCIV, 501 s.-III [med udførlig indholdsfortegnelse 
til I-III]. 1855. 556, XVIII, (2) s. - IV. 1857. L, 609, IV, (1) s.
(3a) Forkortet udgave af I-III: Af mit Livs og min Tids Historie. Udg. med 
Forkortelser. Kbhvn 1951. 449 s. Reg.

Til 1815/1827/0.1850. - Søn af apoteker i Rudkøbing. Han modtog un
dervisning og påvirkning af mænd i byen, men henviser iøvrigt både i (2) 
og (3) til barndomsskildringen i broderens selvbiografi, se nr. 470. 1793 
rejste han til Kbhvn, blev året efter student og studerede så filosofi og 
jura. Efter juridisk eksamen 1799 karriere som dommer, embedsmand, 
retslærd og politiker. Det store og tunge memoireværk, hvori hovedvæg
ten ligger på tiden før 1815, giver en bred skildring af tidshistorien, men 
er skrevet uden egentlig kronologisk orden med mange digressioner af 
juridisk-politisk karakter, navnlig vedrørende presseforhold og lovgiv
ningsspørgsmål. Det er at betragte som et forsvarsskrift for hans virksom
hed som landets efterhånden mest indflydelsesrige jurist. Forkortelserne i 
(3a) gælder digressionerne, ikke de selvbiografiske afsnit. Svoger til nr. 
482. - DBL.
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477 Rasmus Ussing (1778-1861), præst i Uldum mellem Horsens og 
Vejle

En gammel Præsts Ungdomsminder. Kbhvn 1925. (3), 194 s. Reg. (= Memoirer 
og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, XLIV). - Fot. optr. Kbhvn 1973. 
- Supplement vedrørende skoleårene i Ribe (udeladelse i bogudgaven) refereret 
og citeret i: Bjørn Kornerup: Ribe Katedralskoles Historie II, Kbhvn 1952, s. 
293-96; jvf. s. 419.

Til 1860. - Søn af hospitalsforstander i Ribe. Fyldige minder om skole
gang i Ribe og en ungdomsforelskelse. Student 1800 og under studierne i 
Kbhvn huslærer, bl.a. i Tårnby på Amager. Han overværede slaget på 
Reden og fortæller udførligt om bombardementet 1807. Teologisk kandi
dat 1808 og fra 1810 kapellan og præst i Ribe stift. 1819 blev han gift og 
flyttede som sognepræst til Uldum og Langeskov. En på een gang følel
sesbevæget og nøgtern selvbiografi skrevet af en ukonventionel præst, der 
er uden teologiske eller præstelige ambitioner. I centrum står hans livs to 
usædvanlige kærlighedshistorier. - Erslew.

1779
478 Balthasar Bang (1779-1856), forfatter, landmand i Nøddebo 
Balthasar Bang’s Selvbiografi. Udg. med en Efterskrift af C. Otto. Kbhvn 1862.
(4). 139 s. - Supplementer (udeladelser i bogudgaven) i: Figaro. Et Ugeblad red. 
af Robert Watt, 1868 nr. 104 (begyndelse som teaterdigter) og nr. 109 (rejseeven
tyr i Zürich).

Til o. 1820. - Søn af velhavende justitiarius i Hof- og Stadsretten, sviger
søn af nr. 319. Barn- og ungdomsår i Kbhvn. Efter studentereksamen 
1797 og en uheldig flirt med jurastudiet foretog han 1801-03 en 
udenlandsrejse til Tyskland, Schweiz og Frankrig, livfuldt beskrevet i 
selvbiografiens litterært gennemarbejdede hovedstykke (s. 30-105). Der
på ægteskab og huslig lykke på en landejendom i Nøddebo, men mod
gang som skuespilforfatter. Erindringer i følsom og naivt-indtagende stil. 
Fætter til nr. 446, 509 og 535; svoger til nr. 425. - DBL.

479 Jens Møller (1779-1833), historiker, professor i teologi
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: B. Thorlacius: De duabus gemmis Chri- 
stianis, 1813, s. 12-18.
(2) Selvbiografi på dansk i: Kirkehistoriske Samlinger 4.rk. IV, 1895-97, s. 246- 
89.
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Til 1813/1830. — Præstesøn fra Karrebæk ved Næstved. Undervisning 
hjemme, efter faderens død i Fuglebjerg og fra 1790 i Slagelse latinskole. 
Student herfra 1797 og flittige studier i Kbhvn, også efter teologisk eksa
men, da han blev huslærer. 1802-08 adjunkt i Slagelse og efter gode år 
her teologisk professor ved universitetet. Han fortæller om sin undervis
ning, sine studier og sit forfatterskab samt sit virke for Borgerdydsskolen 
på Christianshavn. Overvejende lyse erindringer præger den danske selv
biografi, der oprindelig er skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

480 Jochum Evans Suhr (1779-1860), rektor i Vordingborg 
Selvbiografi i: J.E. Suhr: Smaaskrifter af pædagogisk og historisk Indhold II, 
Kbhvn 1843, s. 135-40.

Til 1841. - Søn af landsdommer og født på St. Croix. Han blev student 
fra Odense 1796, begyndte at studere teologi, men valgte så en lærerud
dannelse ved Det pædagogiske seminarium. 1802-06 latinskolelærer i 
Odense og 1806-15 overlærer i ‘det dyre’ Helsingør, hvor han kun ved at 
holde privatskole nåede op på det nødtørftigste udkomme. 1815-19 over
lærer i Roskilde og 1819-41 rektor i Vordingborg. - DBL (1).

481 Andreas Schifter (1779-1852), søofficer
Selvbiografi i: Personalhistorisk Tidsskrift 4.rk. VI, 1903, s. 1-17.

Til 1843. - Søn af overstyrmand og født i Kbhvn. Han blev 1786 optaget 
på Søkadetakademiet, 1795 kadet, og gjorde derpå officerskarriere. Han 
skildrer et togt til Middelhavet 1799-1801, hvorunder han en kort tid 
kom i fangenskab i Tunis. Fra 1807 foretog han studierejser til Sverige, 
Nederlandene og Frankrig og blev 1814 fabrikmester på Holmen. 1843 
kontre-, 1851 viceadmiral. - DBL.

482 Adam Oehlenschläger (1779-1850), digter, professor
( 1 ) Oehlenschlägers Levnet fortalt af ham selv. Med forord og kommentar af 
Poul Linneballe og Povl Ingerslev-Jensen. I-II. Kbhvn 1974. 186, (3); 298, (3) s. 
Reg. - Første danske udgave Kbhvn 1830-31. - Tysk førsteudgave: Oehlenschlä
gers Selbstbiographie. Breslau 1829.
(2) Oehlenschlägers Erindringer I-IV. Kbhvn 1850-51. - I [Til 1805]. 1850. 
VIII, 239 s. - II [Udenlandsrejse 1805-09]. 1850. 218 s. - III [1809-17]. 1850. 
208 s. - IV [1818-44, suppleret af breve m.m. til 1850]. 1851. IV, 347 s. - Tysk 
oversættelse Leipzig 1850-51.
(2a) Oehlenschlägers Ungdomserindringer. Udg. [efter originalmanuskriptet til
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Erindringer I, med indledning og anmærkninger] ved Louis Bobé. Kbhvn 1915. 
XII, 259 s. Reg. - Ny udgave (med moderniseret retskrivning og uden anmærk
ninger) Kbhvn 1963. 232 s. Reg.
Uddrag af (2), (a) i: Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gylden
dals Bibliotek. Dansk Litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 98-123 - 
(b) i: Barndommens Land, ved Jens Kruuse, Kbhvn 1955, s. 11-29; ny udgave 
Kbhvn 1966, s. 13-31 - (c) i: Ungdom og Dårskab (= Digtere fortæller om deres 
barndom, udg. ved Jørgen Andersen af Dansklærerforeningen, 4), Kbhvn 1964, s. 
61-76; noter s. 180-84.

Levnet til 1829, Erindringer til 1844, Ungdomserindringer til 1805. - Søn 
af organist, senere slotsforvalter på Frederiksberg slot. Barndom på Fre
deriksberg, 1792-96 skolegang i Efterslægtselskabets skole, 1797-99 for
søg som skuespiller, derpå kortvarige studier ved universitetet og digter
virksomhed med gennembrud 1802-03. Han foretog en længere rejse til 
Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien 1805-09 og rejste atter ud til Paris 
og Wien 1816-17. Fra 1810 professor i æstetik og både fejret og omstridt 
digter. Erindringerne er hans hovedværk på prosa og klassiske i dansk 
memoirelitteratur; første del rummer lyse og levende billeder med mange 
menneskeskildringer fra en lykkelig barndom og gærende ungdom. Svo
ger til nr. 368 og 476. - DBL.

483 Carl von Späth (1779-1865), hærofficer, postmester i Kiel 
Selvbiografi, fra 1827 på tysk i: Personalhistorisk Tidsskrift 10.rk. IV, 1937, s. 
228-48.

Til 1852, enkelte notitser til 1856. - Søn af adelig dansk officer og født i 
Altona. Han fortæller om sit omflakkende militærliv: 1796 løjtnant og fra 
1806 stabskaptajn ved det slesvigske infanteriregiment, med hvilket han 
1808-12 bevogtede sydkysten af Falster. Derpå chef for et jægerkompagni 
på Langeland, Fyn og i Jylland, 1815 major ved et jysk regiment og fra 
1827 kommandør for et jægerkorps i Kiel. 1833 afsked som oberst, men til 
1848 postmester i Kiel. Selvbiografien er sandsynligvis skrevet til Or
denskapitlet.

484 Peder Nicolai Nyegaard (1779-1862), translatør, godsejer 
Justitsraad Peder Nicolai Nyegaard til Frederikskilde, Translatør i ni Sprog, 
Landvæsens- og Tiendekommissær. En Selvbiografi udg. af S. Nygård. Trykt 
som Manuskript Odense 1929. (8), 212 s. Reg.
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Til 1861. - Født i Kbhvn. Faderen var oversætter og forfatter, 1781-88 
tolder i Randers. Fra Randers flyttede familien til Pedersborg ved Sorø, 
1791 til Kbhvn. Han voksede op uden systematisk undervisning og blev 
1796 kontorist hos den engelske konsul i Helsingør. 1800 rejste han på 
egen hånd til de dansk-vestindiske øer, hvor han blev sekretær hos guver
nøren på St. Thomas, senere translatør, notar og mægler, og skabte sig en 
formue ved handelsforretninger. 1807 foretog han en rundrejse i Norda
merika og tog tilbage til Danmark over England. 1811 købte han Frede- 
rikskilde ved Sorø og ernærede sig som godsejer og translatør m.m. Et 
familiebesøg i Holland 1836 skildres hovedsagelig gennem breve fra rej
sen (s. 118-60).

1780
485 Elise Friedriqve von Langeland, født von Burgwedel (o. 1780- 

18..), officersfrue
Mémoires der Frau v. Lan. geboren v. Burg. Von ihr selbst geschrieben. I-II. 
Kbhvn 1813. 122; (2), 120, (2) s. - Oversættelse og referat på dansk af hendes 
ægteskabshistorie i: Knud Bokkenheuser: I gamle, længst-, Kbhvn 1919, s. 9-47.

O. 1800-07. - Datter af preussisk officer og her medtaget på grund af 
skildringen af hendes ægteskab med en dansk eventyrer Rasmus Johan
nes Langeland. Han var hærofficer, men udgav sig for baron, senere 
uægte søn af landgreve Carl af Hessen, da han dukkede op og gjorde kur 
til hende i Berlin. De blev gift, og hun fortæller naivt-åbenhjertigt om 
nogle rædselsår med den upålidelige og brutale ægtemand, snart i Tysk
land, snart i Danmark. Her blev han en kort tid toldkasserer på Ærø, men 
stak 1807 af med kassen. - Erslew.

486 Johannes Severin Bruun (1780-1862), vognmand i Kbhvn 
Ungdomserindringer af Johannes Severin Bruun, Født 9. Octbr. 1780. f 29. April 
1862, Nedskrevne paa hans Livs Aften. Trykt som Manuskript Hjørring 1865. 57 
s. - Refereret, citeret og kommenteret i: Camillo Bruun: Gjennem hundrede Aar, 
Kbhvn 1879, s. 27-187.

Til 1809. - Søn af vognmand og født i Kbhvn. Uprætentiøse barn- og 
ungdomserindringer fra opvæksten i et velsitueret borgerhjem ved vogn
mandsforretningen i Købmagergade. Han fortæller om skolegang og del
tagelse i musik- og teaterforeninger, om sin interesse for poesi og om
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hvordan han som officer i borgervæbningen 1807 oplevede Kbhvns bom
bardement. 1809 giftede han sig og overtog faderens forretning.

487 Anonym (o.1780-o.1860), skibskaptajn
Erindringer fra fangenskab i England refereret og citeret i: J. Davidsen: Kjøben- 
havnerliv i ældre og nyere Tid, Kbhvn 1889, s. 299-309.

1809-14. - Som styrmand på et skib, der 1809 blev opbragt af englænder
ne, blev han sammen med andre danske og norske søfolk interneret på 
det engelske fangeskib ‘Bahama’ ved Chatham. Han skildrer livet om 
bord, især forskellige forsøg på at undvige og hvordan fangerne 1810 
afholdt en fest i anledning af Frederik VI.s fødselsdag. Udgiveren oplyser 
til sidst om den unavngivne forfatter: ‘Den sømand, hvem disse erindrin
ger skyldes, blev siden en agtet skibsfører og døde for omtrent 30 aar 
siden i en høj alder’.

488 Giuseppe Siboni (1780-1839), sanger, syngemester i Kbhvn 
Selvbiografi oversat fra fransk i: Det kgl. danske Musikkonservatorium. Årsberet
ning for 1961, Kbhvn 1962, s. 23-51.

Til 1818. - Søn af‘borgerlige forældre’ og født i Norditalien, hvor han fik 
en musik- og sanguddannelse. Han fortæller om sin færden under Napo- 
leonstidens urolige forhold, bl.a. på rejser til engagementer i Prag, Wien 
og London. For at undslippe en farlig anklage forlod han 1817 Italien og 
begav sig til Rusland (hvor selvbiografien slutter), men han så sine for
ventninger skuffet og ankom 1818 til Kbhvn. Her blev han direktør ved 
Det kgl. Teaters syngeskole og virkede til sin død som syngemester og 
sangpædagog i Danmark. - DBL.

489 Peter Nicolai Thorup (1780-1846), rektor i Ribe
Selvbiografi i: Peter Nicolai Thorups Levnet, udg. af C. E. Thorup og Andr. 
Leth, Kbhvn 1848, s. 1-51.

Til 1823. - Præstesøn fra Guldager ved Esbjerg. Modtog undervisning af 
huslærere til han 1796 kom i latinskole i Ribe. Studerede fra samme år 
teologi i Kbhvn, blev kandidat 1799 og derpå huslærer i Ribe. Fra 1801 
studier ved Det pædagogiske seminarium i Kbhvn, 1804 vicekonrektor og 
fra 1814 rektor i Ribe. Her levede han i en skolemands beskedne kår, var 
undertiden plaget af tungsind, skrev digte og udforskede Ribes historie. 
Stilfærdige erindringer af især lokal- og skolehistorisk interesse. - DBL.
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490 Jørgen Jürgensen (1780-1841), eventyrer, ‘konge af Island’ 
Kongen af Island eller Beretning om Jørgen Jürgensen ... fortalt af ham selv. 
Udg. på grundlag af hidtil utrykte manuskripter i British Museum af James 
Francis Hogan. Oversat og forsynet med supplerende bemærkninger af U. v. 
Ripperda. Illustreret med gengivelser af Jørgen Jürgensens original tegninger. 
Kbhvn 1973. 139 s. - Optryk med moderniseret retskrivning af: En deporteret 
Konge eller Beretning om Jørgen Jürgensen ... Udg. ... af James Francis Hogan. 
Oversat og forsynet med supplerende Bemærkninger af U. v. Ripperda, Kbhvn 
1892. XIV, 156 s.
Den engelske tekst: James Francis Hogan: The Convict King. Being the Life and 
Adventures of Jorgen Jorgensen. London 1891. XIV, 235 s.
Uddrag af den danske oversættelse i: Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 
5: 1785-1825, ved Finn Hauberg Mortensen og Per Olsen, Kbhvn 1983, s. 134-39; 
noter s. 474.

Til 0.1835. - Søn af urmager i Kbhvn og bror til nr. 460. I den af 
udgiveren bearbejdede selvbiografi fortæller han lidt om sin barndom i 
Kbhvn, til han o. 15 år gammel tog hyre på et engelsk skib og kom viden 
om på havene. 1807 vendte han hjem og fik kommandoen over et kaper
skib, men måtte overgive sig til englænderne og levede derpå et eventyr
ligt liv, der 1809 gjorde ham til proklameret konge af Island, men også 
førte ham i engelske fængsler og sluttelig 1825 som deporteret til Tasma
nien, hvor han virkede som politimand. - DBL.

491 Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858), godsejer på Fyn, 
historiker

(1) Selvbiografi på latin (doktorvita), (a) til 1804 i: [Program udstedt af Kbhvns 
universitet 14. marts 1804 i anledning af L. S. Vedel Simonsens og Boetius Fan
gels doktorpromotion]. 2 bl. - (b) til 1836 i: Acta solennia ... [Program udstedt af 
Kbhvns universitet ved reformationsjubelfesten 1836], s. 74-75.
(2) Selvbiografi på dansk i: Conversations-Lexicon, ved H. A. Kofod, XXVIII, 
Kbhvn 1828, s. 578-91.
(3) Erindringer om studenterlivet i Göttingen i: Vor Ungdom 1881, s. 53-57.

Til 1804/1827/1836. - Godsejersøn fra Elvedgård på Fyn. Han blev stu
dent 1798 og tog medicinsk embedseksamen 1803, doktorgrad 1804. Efter 
en studierejse til Göttingen og Halle 1805-06 blev han grebet af interesse 
for arkæologi og historie, var fra 1810 medlem af Oldsagskommissionen 
og blev senere medhjælper for ordenshistoriografen. I (2) fortæller han 
om sin utrættelige virksomhed, der omfattede antikvariske rejser med 
indsamling af kilder og et stort trykt og utrykt forfatterskab. - DBL.
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492 Johan Christian Ryge (1780-1842), læge, skuespiller 
Selvbiografi i: Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder [II:] Den nyere 
Tid, udg. af Robert Neiiendam, Kbhvn 1912, s. 223-38.

1801-39. - Søn af embedsmand i Kbhvn. I tilslutning til familieoptegnel
ser (jvf. nr. 229 og 420) beretter han om sit liv fra 1801, da han som 
student gjorde tjeneste i kronprinsens livkorps. Han forsøgte sig 1801-02 
som skuespiller i Odense, genoptog sine medicinske studier i Kiel, virke
de 1807-13 som læge i Flensburg og blev derpå efter aflagt prøve skuespil
ler ved Det kgl. Teater, fra 1816 desuden økonomiinspektør og senere 
instruktør. Han omtaler sine mange rejser samt økonomiske, familiære og 
helbredsmæssige forhold. - DBL.

493 Olaus Lund (1780-1865), præst i Agerskov midt i Sønderjylland 
Selvbiografi i: Sønderjyske Aarbøger 1924, s. 233-68.

Til 1858. - Søn af tolder i Nykøbing på Falster. Han kom i byens latin
skole, studerede fra 1798 i Kbhvn og tog 1802 teologisk eksamen. Derpå 
lærer ved sin gamle skole i Nykøbing og fra 1815 præst forskellige steder i 
Jylland og på Fyn, sidst fra 1838 i Agerskov.

1781
494 Jens Jacob Paludan (1781-1856), søofficer
Kommandør Jens Jacob Paludans Ungdomserindringer. Kbhvn 1908. (3), II, 
207 s. Reg. (= Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, IX). - 
Fot. optr. Kbhvn 1967. - Erindringer fra skoletiden mere fuldstændigt gengivet i: 
Program for Frederiksborg lærde Skole 1874, s. 1-37.

Til 1810. - Søn af præst i Tømmerup ved Kalundborg. Familien flyttede 
1785 til Christianshavn, 1794 til Fredensborg, og han blev da sat i Frede
riksborg latinskole. Han karakteriserer sig selv som en vild knægt og 
giver en livlig skildring af livet i og omkring latinskolen med dets lyse og 
navnlig mørke sider. 1798 begyndte han at studere, men tog så naviga
tionseksamen og kom 1800 med et handelsskib til Vestindien. Han besøg
te St. Croix og Savannah i Georgia, hvor han stak af fra de elendige 
forhold ombord, og nåede til fods frem til Charleston. Ved ny hyre som 
letmatros vendte han hjem 1801, blev nu søkadet og fortæller om sin 
officersuddannelse samt forskellige søtogter, 1803 til Middelhavet og 
1805 i Østersøen. Videre skildrer han kampe til søs mod englænderne
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1807 og slutter 1810, hvor han jagede engelske skibe i Store Bælt. Friske 
og klare erindringer med gode, ofte kritiske miljøbeskrivelser skrevet af 
en udpræget selvstændig personlighed. - EM.

495 Hans Hatting Lauröerg (1781-1827), præst i Hedensted ved 
Vejle

Selvbiografi i: Kirkehistoriske Samlinger 5.rk. II, 1903-05, s. 106-15. - Uddrag i: 
Vejle Amts Aarbøger 1925, s. 54-57.

Til 1819. - Søn af toldforvalter og født i Skanderborg. Han blev student 
fra Svendborg i den kolde vinter 1799 og studerede i Kbhvn til 1810, 
afbrudt af perioder som huslærer i provinsen. 1808-10 boede han på 
Valkendorfs kollegium, var 1810-14 huslærer hos grev Moltke på Glorup, 
derpå privatlærer i Kbhvn og fra 1817 sognepræst i Hedensted og Dalby. 
Her skrev han sin selvbiografi i sognets kaldsbog. - Erslew.

496 Villum Jacobsen (1781-1839), seminarist, lærer i Hjørring 
Selvbiografi i: Vendsysselske Aarbøger 1945, s. 74-132. - Uddrag tidligere trykt 
bl.a. (a) i: Hjem og Skole III, 1910, s. 1-11 - (b) i: Stig Bredstrup: Fra Jonstrup, 
Kbhvn 1918, s. 14-38.

Til 1822/1834. - Søn af landmand og født i Sindal mellem Hjørring og 
Frederikshavn. Faderen lærte ham at skrive og regne, og som hyrdedreng 
havde han altid en bog eller regnetavle hos sig i marken. Efter konfirma
tionen blev han 1798 hjælpelærer i Sindal og året efter huslærer i Mos
bjerg præstegård og om vinteren skoleholder i Hørmested. 1802 rejste 
han til Kbhvn, blev optaget på Blågård seminarium og skildrer sit liv her 
1802-05. I de følgende år var han huslærer i Ålborg, en tid indehaver af 
det usle embede som lærer og kirkesanger i Sæby, og fra 1813 lærer i 
Hjørring. Den reflekterende og ganske oplysende selvbiografi er skrevet 
for hans søn 1822 og efterfølges af nogle notitser til 1834.

497 Anne Marie Mangor, født Bang (1781-1865), husmor, forfatter 
[Anne Marie Mangor]: Tante Cousine. En Familie-Skildring fra det forrige og 
dette Aarhundrede. Kbhvn 1852. (1), 150 s. - Jvf. uddrag af selvbiografiske 
optegnelser i: N. Chr. Lunding: Mine Forfædre IV. Valentin Nicolai Mangor og 
Anna Maria Bang samt hendes Forfædre. [Maskinskrevet eksemplar i Det kgl. 
Biblioteks bogsamling] 1944, s. 6-9; note s. 34.

Til 1839. - Datter af assessor og født og opvokset i Kbhvn. Hun blev gift
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1800, men manden døde 1812 og efter lang tids enkestand stod hun frem 
som forfatter, bl.a. afen kendt kogebog. Familieskildringen er i formen en 
fortælling, men familien Borg er tydeligvis identisk med familien Bang, 
ligesom datteren Marie er hende selv. I den nydelige lille familiehistorie 
berettes mundtlig tradition tilbage til 1756, men hovedvægten ligger på 
årene o. 1785-1810, hvor indholdet er selvbiografisk. - DBL.

498 Lars Peter Robert (1781-1854), kaperkaptajn, lods
Danmarks gamle, endnu levende, Lods og Kaper-Capitain ... Lars Peter Roberts 
Levnetsløb og Bedrifter, samt hans lærerige Optegnelser, samlede ... af ham selv. 
Kbhvn 1848. 16 s. - Optrykt i: Vikingen 1940 nr. 3, s. 21-24.

Til o. 1840. - Han kom ud at sejle, før han var fyldt 8 år, og fortæller om 
nogle oplevelser til søs, 1808-14 som kaperfører i danske farvande. For 
udbyttet købte han 1817 Hesselø, men afhændede øen igen og blev 1829 
kgl. lods. De sidste par sider udgøres af en ‘Efterretning for dem, som vil 
gå ud på kaperi’. - Erslew.

499 Erich Christian Werlauff (1781-1871), historiker, biblioteks
mand

(1) E. C. Werlauff: Erindringer af mit Liv. Kbhvn 1910. (3), VIII, 217 s. Reg. (= 
Memoirer og Breve, udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, XIII). - Fot. optr. 
Kbhvn 1968.
(2) Af min Ungdoms Tid. Danske, især kjøbenhavnske Tilstande og Stemninger 
ved og efter Overgangen til det nittende Aarhundrede. E. C. WerlaufTs efterladte 
Optegnelser [udg. med noter og oplysninger] ved Hans Degen. Kbhvn 1954. 199 
s. Reg. - Tidligere trykt i: Historisk Tidsskrift 4.rk. IV, 1874, s. 245-412.

Til 1862. - Søn af koffardikaptajn. Født og opvokset i Kbhvn, hvor han 
boede hele sit liv. Student 1798 og tog 1802 juridisk eksamen. Fra 1798 til 
1861 ansat ved Det kgl. Bibliotek, som han ledede fra 1823, og 1812-67 
professor i historie ved universitetet. I Erindringerne fortæller han om sit 
liv i kronologisk ramme, væsentlig i forbindelse med embedsgerning, 
studier og bekendtskabskreds, mens han i (2) giver et bredt kulturhisto
risk billede af tidsforholdene o. 1790-1820. - DBL.

1782
500 Hans Andersen Martensen (1782-1822), skipper, forfatter 
Selvbiografisk fragment i: Sønderjysk Maanedsskrift XIV, 1937, s. 17-25.
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Til 1804. - Bondesøn født i Rurup nord for Løgumkloster. Uden lyst til 
bondearbejde virkede han fra 1799 som landsbylærer, men fik lyst til søen 
og lod sig 1802 hyre på et handelskib, hvormed han et par gange sejlede 
fra Flensburg til St. Croix. Fragmentet slutter med overvejelser angående 
et frieri til hans kommende kone. Senere skipper med eget fartøj og 
forfatter til bøger med emner inden for søfart og handel. Far til den 
senere biskop H. Martensen. - Erslew.

501 Erich Giørup Tauber (1782-1854), adjunkt i Århus, rektor 
Erindringsfragmenter i: Aarbøger udg. af Historisk Samfund for Aarhus Stift 
XXIII, 1930, s. 40-97.

1805-18. - Rektorsøn, se nr. 287, og født i Odense. Han fortæller om sin 
afgang fra Det pædagogiske seminarium i Kbhvn og beretter livfuldt om 
skole- og selskabslivet i Århus, hvor han fra 1805 virkede som adjunkt og 
overlærer. 1818 rektor i Kolding, senere leder af Sorø akademi m.v. 
Andre publicerede dele af hans efterladte papirer, f.eks. i: Haderslev- 
Samfundets Aarsskrift 1942 og 1943, har karakter af dagbogs- eller rejse
optegnelser. - DBL.

502 Frederik L. Bierfreund (1782-1873), hærofficer, borgmester i 
Holbæk

F. L. Bierfreund: Min Vandel, min Skjebne og Aarsagerne til samme. Kbhvn 
1827. (1), 156 s. - Erindringerne fra 1807 refereret i: J. Davidsen: Kjøbenhavner- 
liv i ældre og nyere Tid, Kbhvn 1889, s. 288-96.

Til 1827. - Præstesøn fra Udby ved Middelfart. Efter en glædesløs barn
dom kom han til 1798 til Kbhvn, begyndte at studere, men trådte mod 
faderens ønske ind i det sjællandske jægerkorps, tog 1803 officerseksamen 
og virkede derefter som officer og lærer ved Militærinstituttet i Kbhvn, til 
han 1817 tog latinsk juridisk eksamen. 1819-29 borgmester i Holbæk, 
derpå byfoged i Nyborg. Han fortæller åbent om egen ubesindighed og 
personlige vanskeligheder, især i forbindelse med oprørsstemninger i 
1807 og fra Holbæktiden, da han ved at skulle udrede en pension til sin 
forgænger kom i økonomiske vanskeligheder. Hans elendige kår som 
embedsmand far ham til at fremlægge sit liv for sine medborgere. - 
Erslew.
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503 Daniel Peter Smith (1782-1871), forfatter, præst på Lolland 
Erindringer udgivet i flere dele:
(a) Familie og Barndom i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. I, 1886, s. 161-203.
(b) Skoletiden 1793-1800 i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. IV, 1882-84, s. 660- 
71 (uddrag). - Fra Københavns Amt 1953, tr. 1954, s. 57-91 (fuldstændigt).
(c) Studentertiden 1800-06 i: Personalhistorisk Tidsskrift 2.rk. II, 1887, s. 1-45 
(uddrag).
(d) Adjunkttiden i Roskilde 1806-15 i: Kirkehistoriske Samlinger 3.rk. IV, 1882- 
84, s. 671-96 (uddrag). - Fra Københavns Amt 1954, tr. 1955, s. 43-82 (omtrent 
fuldstændigt).
(e) Præstetiden i Sakskøbing og Horslunde 1815-34 i: Personalhistorisk Tidsskrift 
2.rk. III, 1888, s. 1-26.

Til 1834. - Præstesøn fra Mern. Efter barndom i Holbæk kom han 1793 i 
latinskolen î Roskilde, hvis tilstand han maler i dystre farver. Fra 1800 
studerede han teologi i Kbhvn og tog 1806 eksamen ved Det pædagogiske 
seminarium. Derpå lærer i Roskilde, 1815 sognepræst i Sakskøbing og fra 
1819 i Horslunde. Erindringerne er livfuldt, men vidtløftigt fortalt. De 
rummer både oplysende og kuriøse enkeltheder om skoleforhold og per
soner, han har kendt, men fantasien tager nok af og til overhånd. Også 
krigsbegivenhederne i 1801 og 1807 skildres med bred pensel. - DBL.

504 Steen Steensen Blicher (1782-1848), forfatter, jysk præst
(1) Kort selvbiografi til 1839 i: Jeppe Aakjær: Steen Steensen Blichers Livs- 
Tragedie I, Kbhvn 1903 (fot. optr. Kbhvn 1964), s. 1-4.
(2) Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Paany 
udgivet [efter teksterne trykt 1840 og 1846] med Oplysninger og Noter af Søren 
Vasegaard. Kbhvn 1923. 60, (2), XXXVIII s. - Også udg. i: Steen Steensen 
Blichers Samlede Skrifter XXV, udg. af Jeppe Aakjær og Johs. Nørvig, Kbhvn 
1929, s. 83-137; varianter s. 227-28; noter s. 235-45.
Uddrag af (2), (a) i: Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gylden
dals Bibliotek. Dansk litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 79-87 - (b) 
i: Ungdom og Dårskab (= Digtere fortæller om deres barndom, udg. ved Jørgen 
Andersen af Dansklærerforeningen, 4), Kbhvn 1964, s. 77-86; noter s. 185-86.

Til 1839/1845. - Præstesøn fra Vium ved Viborg, se nr. 311. Han kom 
1796 i Randers latinskole, studerede i Kbhvn 1799-1801, var huslærer på 
Falster 1801-03 (jvf. nr. 525), studerede atter i Kbhvn og blev teologisk 
kandidat 1809. Adjunkt i Randers 1810-11, derpå præstegårdsforpagter i 
Randlev og senere sognepræst i Thorning og Spentrup. Efter en kronolo
gisk ordnet fremstilling grupperes erindringerne om temaer som helbred
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og livsfarer, jagtoplevelser, forelskelser og forfatterskab. De rummer 
spredte træk fra barndommen, men refererer navnlig til ungdomstiden 
ca. 1800-10. Både (1) og (2) er skrevet på opfordring og holdt i 3. person. 
-DBL.

505 Hans Caspersen (1782-1865), ankersmed i Kbhvn 
Erindringer refereret og citeret i: Museum 1892 II, s. 169-88.

Til 1862. - Søn af ankersmed i Kbhvn. Efter skolegang i Efterslægtselska
bets skole blev han 1795 sendt til søs med en kinafarer, kom efter hjem
komsten 1797 i smedelære hos sin far og nedsatte sig 1803 som smedeme
ster. Bl.a. på grundlag af erfaringer indhentet ved besøg i England blev 
han foregangsmand i den tekniske udvikling og oparbejdede store ma
skinværksteder. De efterladte ‘blandede erindringer’ synes mest at om
handle hans liv før o. 1820. - DBL.

1783
506 C.W. Eckersberg (1783-1853), maler, professor 
Barndomserindringer i: Sønderjysk Maanedsskrift XXIII, 1947, s. 34-43. - Tid
ligere trykt i: Aabenraa Statsskole. Aarsskrift 1946, s. 1-14.

Til o. 1797. - Snedkersøn født i Blåkrog i Sundeved ved Als fjord. Han 
fortæller lidt om familien, hjemmet og skolegang i Blans, men mest om 
sin interesse for havet og dets skibe, og om hvordan bedstefaderen op
muntrede ham til at tegne og male. Senere maler og professor ved Kunst
akademiet. - DBL.

507 Frederik Schaldemose (1783-1853), forfatter
Friedrich Schaldemose: Reiser og Eventyr i fremmede Lande I-IV. Kbhvn 1826- 
30. - I. 1826. (4), 418 s. - II. 1827/(8), 308 s. - III. 1829. (4), 332 s. - IV. 1830. 
(4), 316 s.

1808-13. - Søn af skovrider på Wedelsborg på Fyn. Han studerede i 
Kbhvn, da han ved Englandskrigens udbrud blev løjtnant. Som engelsk 
krigsfange strandede han 1808 i Nederlandene, trådte i hollandsk krigs
tjeneste og rejste med en fransk efterretningsoflicer gennem Tyskland, 
Schweiz og Italien (bd. I). O. 1810-12 kæmpede han som fransk soldat i 
Spanien (bd. II-III), gennemrejste derpå Frankrig med et længere op
hold i Paris og vendte hjem 1812 eller 1813 (bd. III-IV). Foruden egne
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eventyrlige oplevelser meddeles oplysninger af rejsehåndbogskarakter 
om topografiske og historiske forhold. - DBL.

508 Søren Nielsen Rasch (1783-1848), bondeskipper i Ho ved Blå
vandshuk

En dansk bondeskippers historie. Fra englandskrigens og skudehandelens tid. 
Søren N. Raschs optegnelser ved H. K. Kristensen. Udg. af Historisk Samfund 
for Ribe amt 1977. 205, (2) s. Reg.

Til 1815/1848. - Søn af hustømrer og smålandbruger i Ho. Han begyndte 
1815 at skrive sin livshistorie på grundlag af tidligere optegnelser og 
fortsætter år for år til sin død. 1792 kom han ud at tjene hos egnens 
gårdmænd og var fra 1798 sømand, hovedsagelig på Fanøskibe med 
fragter i Nordsøområdet, et par gange dog også i Østersøen. Han beretter 
om risikofyldte sejladser til Færøerne under Englandskrigen, tog 1808 
styrmandseksamen i Bergen og blev 1811 sejlmester og kanonbådsfører i 
Frederikshavn. Efter at have udmærket sig i en træfning med englænder
ne giftede han sig og slog sig 1812 ned på en lille landejendom i Ho, hvor 
han forbedrede sit landbrug og oparbejdede en indbringende virksomhed 
som handelsmand og skibsreder, kulminerende med bygningen af en 
galease 1830-31. Et broget levnedsløb bogført med grundighed af en 
mand, der har sans for både det timelige og det hinsides.

509 N.F. S. Grundtvig (1783-1872), præst og digter
Erindringsstykker i: Grundtvigs Erindringer og Erindringer om Grundtvig, i 
udvalg ved Steen Johansen og Henning Høirup, Kbhvn 1948 (fot. optr. Kbhvn 
1983), s. 13-112; oplysninger s. 269-85.
Af erindringsstykkerne er (a) s. 15-16 en kort selvbiografi til o. 1840, skrevet til og 
lidt ændret optaget i Th. H. Erslew: Almindeligt Forfatter-Lexicon ... 1814 til 
1840, I, Kbhvn 1843 (fot. optr. 1962), s. 508-09 - (b) s. 86-112 erindringer om 
hans forhold til kristendom og kirke meddelt i forelæsningsform 1862-63 og første 
gang trykt 1871; med små udeladelser også trykt i: N. F. S. Grundtvig: Skrifter i 
udvalg, udg. med efterskrift af Kaj Thaning (= Gyldendals Bibliotek. Dansk 
litteratur 6), Kbhvn 1964 [og senere oplag; desuden fot. optr. uden for serien 
Kbhvn 1983], s. 319-47.

Til o. 1850. - Præstesøn fra Udby ved Vordingborg. Efter skolegang her 
fik han 1792-98 undervisning hos pastor Feld i Tyregod ved Vejle og 
1789-1800 i Århus latinskole. Derpå studier og spredt læsning i Kbhvn, 
hvor han 1803 blev teologisk kandidat. 1805-08 huslærer på Egeløkke på
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Langeland, 1808-11 alumne på Valkendorfs kollegium i Kbhvn, 1811 
kapellan i Udby og fra 1813 i længere perioder uden embede, men senere 
præst i Kbhvn. Den samlede udgave består af optegnelser og spredte 
erindringer, der navnlig omhandler hans åndelige udvikling og forhold til 
kirken. Han gør herunder rede for sine kontroverser med statskirkelighe
den, men mindes Frederik VI som sin uforanderligt nådige konge. Fætter 
til nr. 446, 478 og 535. - DBL.

510 Anders Claussen (1783-efter 1854), gårdmand og møller på Lol
land

Anders Claussen: Erindringer af mit Livs Begivenheder. Nakskov 1854. 16 s.

Til 1854. - Søn af gårdejer og født i Horslunde nordøst for Nakskov. ‘Da 
det måske kunne interessere flere af mine venner og bekendte at kende 
mit levnedsløb’, fortæller han om sit liv, præget af økonomiske omskiftel
ser. 1802 købte han et lille sted i Rødby og giftede sig, erhvervede 1804 
Bådesgård, som han ikke kunne klare, fik så en gård i Dannemare, som 
han måtte udstykke, og ejede 1811-25 Vindeby mølle, der brændte for 
ham to gange. Derpå havde han en gård i Lindet og bor til sidst i Birket, 
hvorfra han i 16 år har vandret omkring og købt kalveskind og samlet 
klude. Han takker velhavende og godgørende folk, der nu hjælper ham.

1784
511 Christian Bredahl (1784-1860), forfatter
Barndomserindringer refereret og citeret i: Oskar Thyregod: Christian Bredahl, 
Kbhvn 1918, s. 3-12; jvf. noter s. 287. - Også i: Tilskueren 1918 II, s. 131-40.

Til o. 1795. - Søn af forpagter og voksede op på Hellestrupgård nord for 
Sorø. Han fortæller, hvordan hans fantasi og leg blev næret af gårdens 
tjenestefolk, ‘Gammelmutter’ og ‘Anders Spillemand’, og omtaler skole
gang hos degne i omegnen, inden han 1796 blev optaget i latinskolen i 
Slagelse. Senere forfatter. - DBL.

512 Peter Schiøtt (1784-1807), jurastuderende
Ung kærlighed. Peter Schiøtts optegnelser anno 1803. Udg. af Povl Skadhauge 
med indledning af Albert Fabritius. [Privattryk] Kbhvn 1964. 52, (3) s.

1797-1800. - Søn af kancellisekretær i Kbhvn og student fra 1801. I en 
tilfældigt bevaret optegnelse fortæller han følelsesfuldt om sit drenge-
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sværmeri med købmandsdatteren, den kokette Marie Louise Selmer, 
stjålne møder i byens gader og haver og de første salige kys. Til sin 
smerte erfarede han en dag, at hun var blevet forlovet med en anden, som 
hun så ægtede 1800. ‘Gid hun må blive lykkelig! sukkede jeg med sam
menfoldede hænder og slog mine tårefulde øjne mod himlen’.

513 Hans Urban Fabritius (1784-1831), hærofficer i Norge 
Selvbiografi i: Norsk slektshistorisk Tidsskrift XI, 1948, s. 132-47.

Til 1812. - Søn af hofjuvelér i Kbhvn. Han var et muntert gemyt, og da 
han efter skolegang kom i lære hos sin far, brød han sig ikke om det 
stillesiddende arbejde. 1801 begyndte han som kontorist hos en slægt
ning, der var foged i Norge, men valgte 1807 at gå militærvejen og 
kæmpede derpå i Norge mod svenskerne. Selvbiografi dikteret til en 
datter.

514 Christopher Hansteen (1784-1873), fysiker, professor i Norge 
Selvbiografi i: Reise-Erindringer af Christopher Hansteen, Chria 1859, s. III- 
XVIII.

Til 1856. - Søn af danskfødt konsumptionsinspektør i Chria. Fyldig om
tale af skolegang i fødebyen og derpå om studieophold i Kbhvn fra 1802, 
afbrudt af virksomhed som privatlærer for en ung adelsmand i Sorø. Han 
opgav efterhånden sine juridiske studier, blev 1806 matematiklærer ved 
Frederiksborg latinskole og dyrkede samtidig fysisk-geografiske studier. 
1813 blev han lærer og snart efter professor i anvendt matematik ved 
universitetet i Chria. Den dramatiske sørejse fra Kbhvn til Norge skildres 
nærmere i rejseerindringerne (s. 65-70). - DBL (1).

1785
515 Herman Gartner (1785-1827), læge i Norge og Danmark 
Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Acta solennia ... [Program udstedt af Kbhvns 
universitet i anledning af kong Frederik VI.s og dronning Marie Sophie Frederik- 
kes kroning 17. august 1815], s. 32-34. - Også i: H. Gartner: Præcipua quaedam 
momenta de hernia ingvinali et crurali, Kbhvn 1815, s. 53-61.

Til 1815. - Søn af kgl. kasserer og født på St. Thomas. 9 år gammel kom 
han til Danmark og blev efter et par års privatundervisning optaget på 
Herlufsholm. Fra 1803 studerede han medicin, blev kirurgisk kandidat
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1808, studerede i London og Edinburgh 1811-12 og blev distriktskirurg i 
Norge. 1815 rejste han til Kbhvn, skrev disputats og virkede derpå som 
læge i Danmark. Han omtaler sine lærere, bl.a. Poul Martin Møller der 
har vejledet ham i latinsk stil. - DBL.

516 Nicolai Henrik Tuxen (1785-1844), søofficer
Erindringer refereret og citeret i: Nyt Archiv for Søvæsenet IV, 1845, s. 355-67.

Til o. 1820. - Søn af søofficer og født i Ringkøbing. Han blev kadet 1796 
og assisterede som sekondløjtnant 1804-07 ved opmåling af Jyllands 
vestkyst. 1808 deltog han i flere træfninger med engelske skibe i Store
bælt, fortæller om erobringen af en engelsk brig ved Skagen 1809 og om 
hvordan han 1810 blev såret, fanget og atter frigivet af englænderne ud 
for Grenå. 1812 blev han lærer ved Søkadetakademiet og gjorde videre 
karriere som officer ved orlogsværftets reberbane. ‘For størstedelen ud
drag af hans egne optegnelser’ meddelt i en nekrolog over ham. - DBL.

517 Niels Martin Nielsen (1785-1831), sømand
Niels Martin Nielsen: Særdeles Hændelser og mærkelige Tildragelser med en 
dansk Søemand i et Tidsrum af 18 Aar fra 1798 til 1816. Skrevet af ham selv. 
Kbhvn 1821.63 s. - Ny forøget udgave: En dansk Søemands, af ham selv skrevne, 
Hændelser paa sine Søetoure fra 1798 til 1830. Kbhvn 1831. (4), 84 s.

Til 1816/1830. - Sømandssøn og født i Kbhvn. Sygdom tvang ham 1816 
til at opgive sømandsbestillingen, men han mindes med glæde sit liv på 
søen, der begyndte 1798. Han fortæller livligt om ture med handelsskibe 
til Kina og Ostindien 1800 ff. Da hans skib 1807 blev opbragt af englæn
dere, kom han i frit fangenskab i London, men blev presset om bord på et 
engelsk skib, hvorfra han så deserterede i Indien. Efter eksotiske oplevel
ser kom han via Nordamerika, Spanien og England til Norge 1809, gjor
de derpå tjeneste på kaperbåde, blev atter fanget af englænderne og 
anbragt på et fangeskib ved Chatham, til han heldigt kom fri ved fange- 
udveksling. Fra 1823 tog han hyre igen, blev reddet under et forlis ved 
Bengalen og oplevede adskilligt under ture til Vestindien og ved Norda
merikas kyster. 1830 måtte han definitivt opgive søen.

518 Christian Friedrich Höegh (1785-1857), hæroflicer
Christian Friederich von Höegh: Auto-Biographie geschrieben im Jahre 1824 
und nachher mit chronologischen Notizen vermehrt bis Mitte 1843. Gedruckt als
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Manuscript fur nähere Bekannte. Hamburg [1843]. 25 s. - Tidligere udgave (bis 
Anfang 1837) u.st. og år.

Til 1824/1843. - Søn af kammerherre og født på Christiansborg. Først 
om hans familie og dens ælde. Efter faderens død tog Frederik (VI) sig af 
ham og en bror, og han blev 1795 landkadet, 1801 page, og begyndte 
1802 sin officersbane som fænrik. Blandt forskellige hændelser omtaler 
han især sin deltagelse i slaget ved Sehestedt 1813. Han erkender sit 
hæftige temperament, der bragte ham i flere dueller, og nævner et arran
geret ægteskab, som blev opløst ved separation og senere skilsmisse.

519 Jens Frederik Lasson (1785-1855), hærofficer
Erindringer i: Personalhistorisk Tidsskrift 11. rk. IV, 1943, s. 132-37.

Til 1823-0.1850. - Søn af hærofficer, se nr. 325, og født i Odense. Efter 
opdragelse hos en onkel på Harreslevgård blev han sendt i handelslære i 
Hamburg, men valgte 1807 at blive officer. 1815 tog han sin afsked og 
fæstede 1823 Ørkilds mølle ved Svendborg. Hans hovedanliggende er at 
fortælle, hvordan det lykkedes ham under forsvaret af Hamburg 1813-14 
at komme gennem fjendens linier med vigtige oplysninger til Frederik 
VI. Siden 1823 har han levet ‘det lykkelige familiemiddelstandsliv, som 
jeg anser for jordens bedste gode’.

1786
520 Christen Niemann Rosenkilde (1786-1861), skuespiller
Barndomserindringer i: C.N. Rosenkildes Efterladte Skrifter, udg. af P. Hansen, 
I, Kbhvn 1877, s. 1-95. - Uddrag i: Barndommens land, ved Jens Kruuse, Kbhvn 
1955, s. 30-43; ny udgave Kbhvn 1966, s. 33-45.

Til o. 1804. - Bogbindersøn fra Slagelse. Frodige og lunerige erindringer 
fra barndom i et fattigt håndværkermiljø og livlig skolegang i Slagelse 
latinskole 1795-1804. Skolekammerat med nr. 536. - DBL.

521 Michael Julius Rosing (1786-1850), toldembedsmand i Kbhvn 
Barn- og ungdomserindringer i: Personalhistorisk Tidsskrift 13. rk. I, 1952, s. 32- 
42.

Til 1807. - Søn af skuespilleren Michael Rosing. Opvækst i Kbhvn med 
sommerophold i Fredensborg. Han gik i Efterslægtsskolen, meldte sig
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1801 som livjæger og var fra 1802 toldskriver m.v. i Kbhvn. Han fortæller 
lidt om K. L. Rahbek og Ove Malling (jvf. nr. 368 og 303) og skildrer en 
amatørforestilling på Bellevue julen 1806. Svoger til nr. 473.

522 Emerentze Munch, født Barclay (1786-1868), malerfrue
Fru Emerentze Munchs Optegnelser. Efter Originalmanuskriptet [udg. med op
lysninger ved Haagen Krog Steffens]. Chria 1907. (5), 78 s. - Uddrag tidligere 
trykt i: Museum 1895 I, s. 149-87.

Til 1839, enkelte optegnelser til 1864. - Datter af norsk toldkontrollør og 
1814 gift med portrætmaleren Jacob Munch. I de fordringsløse familie
erindringer omtaler hun flere ophold i Kbhvn, således 1795, 1805-06, 
1833 og senere, efter at en datter var blevet dansk gift. Bedstemor til 
forfatteren Emma (Emerentze) Gad.

523 Willum Frederik Treschow (1786-1869), advokat, politiker 
Selvbiografi (bearbejdelse af optegnelser) i: Illustreret Tidende X, 1869 (nr. 498), 
s. 235-40.

Til 1865. - Søn af advokat. Født i Kbhvn og kom efter undervisning i 
hjemmet 1797 i Metropolitanskolen, 1800 i Roskilde latinskole og blev 
student 1803. Han tog juridisk eksamen 1806, men drev fortsat juridiske 
studier. Han oplevede i Roskilde 1807 besættelsen af de engelske tropper 
og 1808 de spanske soldaters oprør mod deres franske officerer. 1809 
prokurator, 1811 højesteretsadvokat og senere offentlig anklager. Han 
virkede i flere kommissioner og legatbestyrelser og blev desuden politi
ker. - DBL.

1787
523A Hans Henrik Blache (1787-1871), rektor i Århus 
Skoleerindringer i: Historisk Tidsskrift 4. rk. III, 1872-73, s. 22-72.

1800-06. - Søn af degn i Ålsø ved Grenå. Han kom 13 år gammel i 
latinskolen i Århus og giver i historisk ramme en kulturhistorisk skildring 
af forholdene i de år, han var elev, med erindringer om bl.a. undervis
ning, disciplin, elevernes dagligdag og skolens lærere. Fra 1813 virkede 
han selv som lærer ved skolen. - DBL.
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524 Rasmus Rask (1787-1832), sprogforsker, professor
Selvbiografi på svensk (uafsluttet) i: Breve fra og til Rasmus Rask, udg. ved Louis 
Hjemslev, I 1805-1819, Kbhvn 1941, s. 295-99; kommentar ved Marie Bjerrum i 
III, Kbhvn 1968, s. 118-20. - Tidligere trykt i: Danske Studier 1909, s. 15-21.

Til o. 1807. - Søn af skrædder i Brændekilde ved Odense. Faderen havde 
ry som ‘klog mand’ og nærede ikke større tillid til sønnens evner. Med 
støtte fra moderen og efter at have læst latin hos præsten blev han dog 
1801 optaget i latinskolen i Odense. Her klarede han sig fint, lånte bøger 
hos lærere og andre og lærte sig islandsk ved at læse gamle sagaer. 1807 
blev han student og senere berømt for sine banebrydende studier i mange 
sprog. Den ikke afsluttede selvbiografi er stilet til en svensk ven og derfor 
skrevet på svensk. - DBL.

525 Laurits Foss (1787-1875), byfoged, borgmester
(1) Erindringer i: Personalhistorisk Tidsskrift 4. rk. VI, 1903, s. 149-68, 177-93.
(2) Uddybende erindringer om samvær med Steen Steensen Blicher i: Personalhi
storisk Tidsskrift III, 1882, s. 368-77. - Optrykt i: Jeppe Aakjær: Steen Steensen 
Blichers Livs-Tragedie I, Kbhvn 1903 (fot. optr. Kbhvn 1964), s. 9-18.

Til 1814. - Søn af advokat og født i Nørre Kirkeby på Nordfalster. Han 
fik undervisning af sin strenge far, lærte også lidt håndværk og havde som 
oplivende huslærer 1801-03 Steen Steensen Blicher (jvf. nr. 504). 1804-06 
var han fattig elev i Vordingborg latinskole og derpå ditto student i 
Kbhvn, hvor han overværede bombardementet 1807 og tog juridisk eksa
men 1810. Med en livlandsk baron foretog han en herregårdsrejse til 
Lolland, Langeland og Fyn og var 1810-14 hovmester for Fr. Reventlow. 
Senere byskriver, byfoged og herredsfoged forskellige steder, fra 1837 
borgmester i Roskilde. - Erslew.

526 Jens Rasmussen (1787-1877), matros, gårdmand i Sebber vest for 
Nibe

Erindringer refereret og citeret efter mundtlig fortælling spredt i: Fra Himmer
land og Kjær Herred III, 1918-20, s. 52-106.

Til 1814. - Søn af gårdfæster i Sebber sogn. Til en sønnesøn har han 
fortalt om sine oplevelser, fra livet i barndomshjemmet (s. 56-58) og især 
fra Englandskrigen, da han og to brødre var matroser i den danske flåde. 
Han var om bord på ‘Prins Christian’ under kampen ved Sjællands Odde 
marts 1808 (s. 67-69). Derpå kom han i engelsk fangenskab og skildrer
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nærmere livet på fangeskibet ‘Bahama’ ved Chatham (s. 76-83). Frigivet 
1810 blev han året efter udkommanderet til tjeneste i Napoleons flåde på 
Schelde-floden, hvor han så opholdt sig 1811-13 (s. 95-103). 1814 vendte 
han hjem og blev gårdmand, senere også sognefoged. Om hans senere liv 
s. 112-31.

527 Marcus Christian Bech (1787-1875), tømmerhandler i Kbhvn 
En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816. Optegnelser af 
Marcus Christian Bech. Kbhvn 1910. (4), 223 s. Reg. (= Memoirer og Breve, 
udg. af Julius Clausen og P. Fr. Rist, XII). - Fot. optr. Kbhvn 1968. [S. 193-94 
foreligger omtrykt på et særskilt blad til originaludgaven, men dette er ikke lagt 
til grund ved optrykket]. — Supplementer (udeladelser i bogudgaven) vedrørende 
hans ophold på Bornholm og Christiansø 1808-10, (a) i: Bornholmske Samlinger 
XX, 1929, s. 141-52 - (b) i: Borrijnholmarijn IV, 1931-32, s. 35-42, 70-77, 101- 
08; V, 1932-33, s. 5-13, 37-45.

Til 1816. - Søn af grosserer i Kbhvn og opvækst i faderens store køb
mandsgård i Toldbodgade. Skildring af gården og af hjemmets selskabe
lighed, skovture til omegnen og faste sommerudflugter til Bagsværd. 
1795-1803 elev i Schouboes institut, hvor han bl.a. fik undervisning i det 
nye fag gymnastik. Derpå ansat i faderens forretning og deltager i dens 
delvise afvikling 1805-06. 1807 var han aktiv som artilleriofficer i Kbhvns 
forsvar og udstationeredes 1808 på Bornholm og Christiansø. Rejsen 
hertil og opholdet på øerne 1808-10 optager ca. halvdelen af, hvad der er 
udgivet af erindringerne.

528 Henrik (Johan Heinrich) Buchwald (1787-1876), lektor, for
fatter

Henrik Buchwald: Erindringer. Kbhvn 1851. (3), 184 s. (= Henrik Buchwalds 
udvalgte Skrifter II). - Tidligere trykt Kbhvn 1827-28.

Til 1823. - Søn af stiftsamtmand og født i Wien. Først erindringer om en 
forkælet barndom i Odense. 1798 blev hjemmet imidlertid opløst, og han 
måtte tilbringe de næste tre år som utilpasset elev på opdragelsesanstal
ten Bernstorffsminde ved Brahetrolleborg på Fyn. 1803-05 gik han i 
militærskole i Kbhvn, men blev på grund af en drengestreg af sin formyn
der sendt med et skib til Java. Han arbejdede sig hjem 1807 og blev efter 
forskellige hændelser officer i den franske hær. 1810 kæmpede han i 
Spanien og Portugal og gjorde de følgende år tjeneste i Holland. Fra 
1816-23 var han officer ved et fransk regiment, der bl.a. blev sendt til
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Corsica, og rejste så hjem til Danmark. Her klarede han sig som fransk
lærer og var fra 1828 lektor ved universitetet i Kiel. - DBL (1).

529 Gerhard Sandberg (1787-1865), styrmand, toldbetjent 
Selvbiografi refereret og citeret i: Lolland-Falsters historiske Samfund. Årbog 
1968, s. 86-89.

Til 1837. - Præstesøn fra Norge, der 16 år gammel kom ud at sejle under 
Napoleonskrigene. Han skildrer nogle fragtture, hvoraf en førte ham som 
matros til Spanien 1806. Her blev mandskabet interneret, og han slap 
først hjem 1812. Derpå var han styrmand på forskellige skibe og blev 
1822 toldbetjent i Nakskov. Fra 1827 virkede han som toldkrydsbetjent.

530 Peter Hansen (1787-efter 1859), skibskaptajn
Biographie des Schiffscapitains Peter Hansen von Amalienburg bei Arnis im 
Herzogthum Schleswig. Tonning 1859. (4), 300 s.

Til 1858. - Han var fra Eckenis ved Slien (faders stilling uoplyst) og blev 
konfirmeret i Arnis, hvor han senere tog bopæl. 1801 begyndte hans liv 
som sømand, da han fik hyre på et skib i Flensburg. De følgende mange 
ture gik over store dele af jordkloden og er fortalt med mange detaljer. 
Den underholdende fortælling indbefatter togter med spanske slaveskibe 
og kampe ombord på nordamerikanske krigs- og kaperskibe, møde med 
sørøvere, ophold hos en negerstamme i Vestafrika, evakuering fra jord
skælv i Colombia og rundt om oplevelser med skønne og indladende 
kvinder. 1817 giftede han sig i Lübeck og sejlede derpå for det meste med 
fragter på egne skibe, bl.a. til Rusland, men indimellem gav han sig ud 
på nye dramatiske langture, der gik til f.eks. Nordamerika, Mexico og 
Brasilien. 1849-50 opholdt han sig i Illinois og 1851-52 i Australien.

531 Carl Dalgas (1787-1870), landøkonomisk forfatter
C. Dalgas: Min Selvbiographie. Med et Uddrag af en Dagbog fra en landoecono- 
misk Reise igjennem Tydskland, Frankrig og Schweits. Kbhvn 1860. 72 s. (= For 
Landmænd. Blandede Smaaskrifter af landoeconomisk Interesse Nr. 2).

Til 1860. - Søn af fransk-reformert præst i Fredericia. Han havde lyst til 
landvæsen og gik 1804 i landmandslære, 1805-07 på Valdemars slot, 
Tåsinge. Begyndende studier i Kbhvn blev afbrudt af krigsbegivenheder
ne 1807, men velyndere fik ham af sted på en studierejse til Tyskland, 
Frankrig og Schweiz 1808-10, grundigt skildret s. 9-56. Efter hjemkom-
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sten blev han ejer af en gård ved Vejle og var flittig landøkonomisk 
forfatter. Han omtaler til sidst sine sociale og politiske frihedsanskuelser 
og refererer nogle heraf affødte avisfejder. Svoger til nr. 541. - DBL.

1788
532 Nicolai Fogtmann (1788-1851), biskop i Ålborg
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) til 1826 i: Acta solennia ... [Program udstedt 
af Kbhvns universitet til minde om kristendommens 1000-årige beståen i Dan
mark 1826], s. 42-49.
(2) Selvbiografi (bispevita) til 1831, (a) på dansk i: H.G. Clausen, P. E. Müller 
og R. Møller: Prædikener ved Dr. Theol Rasmus Møllers og ... Nicolai Fogt- 
manns Indvielse til Biskopper, Kbhvn 1831, s. 40-44- (b) på latin (fyldigere) i: 
P.E. Müller: Vita Lagonis Urne [I], Kbhvn 1831, s. 26-35.

Til 1826/1831. - Præstesøn fra Sdr. Bork syd for Ringkøbing Fjord. Da 
faderen ikke kunne undervise ham tilstrækkeligt, kom han 1806 i Ribe 
latinskole. 1808-14 studerede han teologi og virkede derpå som lærer, 
1815-22 på Herlufsholm, hvor han havde sine lykkeligste år. 1822 lektor 
ved Sorø akademi, 1830 teologisk professor i Kbhvn, 1831 biskop i Ribe, 
senere i Ålborg. I (1) og (2b) fortæller han nærmere om studier og for
fatterskab. - DBL.

533 Niels Møller Spandet (1788-1858), dommer og politiker 
Selvbiografi i: Folke I, 1859, s. 169-80.

Til 1849. - Præstesøn fra Alrø. Skolegang i Horsens fra 1800, studier fra 
1807 og juridisk eksamen 1811. Han blev 1820 assessor i Landsoverretten 
og var desuden 1831-45 kongens foged i Kbhvn. 1848 gik han ind i 
politik. Han omtaler sin embedsvirksomhed og sit venskab med N. F. S. 
Grundtvig (jvf. nr. 509). - DBL.

534 Otto Engelsted Friis (1788-1864), præst i Kølstrup ved Kerte
minde

Selvbiografi i: Mouritz Trap Friis’ Forfædre og Efterslægt 1549-1911, Kbhvn 
1911, s. 37-53.

Til 1860. - Præstesøn fra Marslev ved Odense. Moderen var blind, og 7 
år gammel blev han sat i pension uden for hjemmet, kom 1800 på Her
lufsholm og blev student 1805. Efter at have mistet alt ved Kbhvns



246

bombardement tog han ophold som huslærer på landet og fik først teolo
gisk eksamen 1811. 1812-18 lykkelige adjunktår på Herlufsholm. Fra 
1818 sognepræst i Kølstrup, hvorfra han fortæller om udviklingen inden 
for kirke, skole og fattigvæsen, alt til det bedre. Overtroen er nu forsvun
det, oplysning og sædelighed skredet frem, omend fynboerne stadig er 
tilbøjelige til at forbryde sig mod det sjette bud.

535 Ole Lundt Bang (1788-1877), læge og professor i Kbhvn
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita) i: Børge Thorlacius: Disquisitiuncula de 
somniis Serapicis, Kbhvn 1813, s. 26-28.
(2) Oluf Lundt Bang: Livs Minder [på vers]. Udg. [med noter og tillæg] af 
Vilhelm Maar. Kbhvn 1929. XLVIII, 401 s. Reg.
(3) Erindringsfragmenter på prosa i: Nutiden III 1878-79, 1879, nr. 144 (Kbhvns 
bombardement 1807), nr. 149-50 (rejse til det russiske hof 1844) og nr. 156 
(forholdet til den danske kongefamilie). - Optrykt og kommenteret i: (2), hen
holdsvis s. 281-83, 296-305 og 288-95.

Til 1813/1877. - Lægesøn født i Kbhvn, hvor han voksede op på Frede
riks hospital. Stedbror til nr. 455. I (2) mindes han uden glæde sin 
barndom, der var præget af streng opdragelse. Han blev student 1804, 
oplevede bombardementet 1807, tog året efter medicinsk eksamen og 
blev efter kandidatårene ansat ved Fødselsstiftelsen. Senere professor og 
overmedicus ved Frederiks hospital. Fætter til nr. 446, 478 og 509. - 
DBL.

1789
536 Bernhard Severin Ingemann (1789-1862), forfatter, lektor i Sorø 
B. S. Ingemann: Levnetsbog. Udg. afj. Galskjøt. Kbhvn 1968. 216 s. - Optryk 
af: Bernhard Severin Ingemanns Levnetsbog, skreven af ham selv. Udg. afj. 
Galskjøt. Kbhvn 1862. XIV, (2), 214, 84 s.
Uddrag, (a) i: Danske Levnedsbøger, udg. af Aage Marcus, I (= Gyldendals 
Bibliotek. Dansk litteratur 42), Kbhvn 1965 [og senere oplag], s. 88-97 - (b) i: 
Samlerens antologi af nordisk litteratur bd. 5: 1785-1825, ved Finn Hauberg 
Mortensen og Per Olsen, Kbhvn 1983, s. 202-05; noter s. 487-89.

Til 1806. - Præstesøn fra Torkildstrup på Falster. I levnedsbogens første 
del fortælles om lykkelig barndom i præstegården og om indtryk fra det 
omgivende almuemiljø. Da faderen døde, flyttede familien til beskedne 
kår i Slagelse, og i anden del skildres navnlig det brogede liv i Slagelse 
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Skrevet i 3. person, for ved at sige ‘han’ i stedet for ‘jeg’ om sig selv ‘synes 
han med frihed og nogenlunde upartiskhed, uden skriftemålsforpligtelse 
ligeoverfor sit publikum og uden forfængelig anmasselse, at kunne objek
tivisere sig for sig selv og forvandle den egoistiske selvbeskuelse til en fri 
karakteropfattelse...’. - DBL.

537 Wolf Baudissin (1789-1878), greve, diplomat, oversætter 
Erindringer 1810-13 oversat fra tysk i: Historisk Archiv 1873 II, s. 235-45. - Tysk 
tekst i: Wolf Graf Baudissin. Gedenkbuch fur seine Freunde. Als Manuscript 
gedruckt, 1880, s. 246-59.

1810-13. - Søn af hærofficer og født i Kbhvn. Efter universitetsstudier 
blev han udnævnt til sekretær ved den danske legation i Stockholm, hvor 
han opholdt sig 1810-13, de to sidste år som legationens leder. Om de 
politiske forhold her fortælles i nogle ‘Stockholmer Erinnerungen’, oprin
delig trykt 1871 og i mindebogen gengivet mellem breve, dagbogsblade 
m.v. Senere slog han sig ned i Dresden og blev kendt som oversætter til 
tysk af bl.a. Shakespeares værker. Fætter til nr. 540. - DBL (1).

538 Lars Flor (1789-1826), søofficer
Selvbiografi refereret i: Fædrenelandsk Nekrolog 1821-26, udg. af Frederik Thaa- 
rup, Kbhvn 1835-44, s. 458-62.

Til o. 1820. - Søn af regimentskvartermester og født i Kbhvn. Kadet 
1801 og fra 1807 søofficer. Han fortæller om sin tjeneste, især kampe mod 
englænderne 1807-08 og kampen omkring Rendsburg 1813, hvori han 
deltog som næstkommanderende ved et matroskompagni. 1821 blev han 
kaptajnløjtnant. Efter selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. - DBL.

539 Nicolai Faber (1789-1848), biskop i Odense
(1) Selvbiografi på latin (doktorvita), (a) til 1817 i: Acta solennia ... [Program 
udstedt af Kbhvns universitet i anledning af reformationsjubilæet 1817], s. 41-42 
- (b) fortsættelse til 1826 i: Solemnia academica ... [Program udstedt af Kbhvns 
universitet til minde om kristendommens 1000-årige beståen i Danmark 1826], s. 
39-42.
(2) Selvbiografi på latin (bispevita) i: P. E. Müller: Symbola ad historiam conci- 
liorum ex Saxone Grammatico, Kbhvn 1834, s. 15-20.

Til 1817/1826/1834. - Søn af prokurator og født i Odense. Student herfra
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1807, teologisk kandidat 1811 og derpå lærer i Kbhvn til 1814, da han gik 
ind i en brors forretning (handel med korn og skind) og studerede i sin 
fritid. Fra 1820 præst på Fyn, hvor han holdt bibellæsninger og særlig tog 
sig af skoleundervisningen. 1834 biskop over Fyns stift. - DBL.

540 Elise Bernstorff, født Dernath (1789-1867), grevinde, minister
frue

Gräfin Elise von BernstorfT geborene Gräfin von Dernath. Ein Bild aus der Zeit 
von 1789 bis 1835. Aus ihren Aufzeichnungen. Zweite Auflage. I-II. Berlin 1896. 
- I 1789-1822. VIII, 340 s. - II 1823-1835. V, 270 s. Reg. - Refereret i: Historisk 
Tidsskrift 6.rk. VI, 1895-97, s. 489-97.

Til 1835. - Datter af greve og dansk gesandt, barnebarn af nr. 263 og 
kusine til nr. 537. Hun blev født i Kbhvn og fortæller om et rigt og 
lykkeligt familieliv, om vinteren gerne tilbragt i hovedstaden, om somme
ren på Antvorskov, Bernstorff eller godser i Holsten. 1806 blev hun gift 
med sin beundrede onkel, den danske udenrigsminister Christian Gün
ther Bernstorff, deltog i hoffester og havde omgang med kongefamilien. 
1812-16 var Bernstorff gesandt i Wien, hvorfra hun så skildrer det broge
de liv på Wienerkongressens tid. Fra da han 1818 blev preussisk 
udenrigsminister, er erindringerne hovedsagelig "knyttet til ægteparrets 
tilværelse i Berlin.

541 Joachim Frederik Schouw (1789-1852), botaniker, politiker 
Selvbiografi i: Botanisk Tidsskrift 38, Kbhvn 1923, s. 3-11.

Til 1844. - Søn af vinhandler og født i Kbhvn. Han begyndte som med
hjælper i faderens vinkælder, men 1804 blev han af helbredsgrunde skri
verdreng på et advokatkontor. Ved siden af begyndte han at læse, tog 
studentereksamen 1808 og juridisk eksamen 1811, hvorefter han blev 
underkancellist. Han havde dog længe dyrket sin interesse for botanik, fik 
støtte til en udenlandsrejse 1816-20 og virkede derpå som professor i 
botanik i Kbhvn. 1835-40 var han stænderdeputeret og præsident for 
stænderforsamlingen i Roskilde. Selvbiografi skrevet til Ordenskapitlet. 
Svoger til nr. 531. - DBL.

542 Jørgen Deigaard (1789-1860), advokat i Nørrejylland 
Selvbiografi i: J. Deigaard: Blandede Digte eller nogle ældre og yngre Forsøg i 
Poesien ledsaget afen prosaisk Selvbiographi, med Bilag, Randers 1847, s. 123- 
58; jvf. selvbiografisk digt s. 5-22.
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Til 1846. - Søn af bonde i Gellerup ved Varde. Han blev sat i pleje hos 
sin mormor og tilbragte barndommen delt mellem ‘landlige sysler’ og 
vinterskoleundervisning. 1804 kom han på kontor hos birkedommeren på 
Fanø og tog 1810 dansk juridisk eksamen i Kbhvn. 1811-13 fuldmægtig 
på amtskontoret i Thisted, 1813-14 frivillig officer ved den jyske lansele
gion og fra 1816 prokurator m.v. i Århus. 1823-26 opholdt han sig i 
Kbhvn i håb om at fa embede, men måtte slå sig ned som advokat i Vejle. 
1835 flyttede han til Viborg, hvor han i de følgende 5 år havde ialt 342 
sager ved domstolene. Disse gav ham kun knap 400 rigsdaler at leve for 
om året, og 1840 henlagde han residensen til Randers. Han omtaler sit 
pirrelige gemyt, antyder forfølgelser og anfører fornærmelser, han var 
ude for som jurist uden kandidateksamen. Til sidst Tnstrux til min Søn’ 
(s. 151-58). - Erslew.

543 Carl von Ewald (1789-1866), hærofficer
Erindringer refereret og citeret i: En Slægts Historie gennem et Aarhundrede, ved 
Theodor Ewald under Samarbejde med H. F. Ewald. I-II. Kbhvn 1905. - I 
Bidrag til Frederik VII’s Ungdomshistorie. (2), X, 271 s. - II, s. 1-42: Fra 
Christian VIII’s Tid.

Til 1848. - Søn af hærofficer og født i Kassel. Han voksede op i Eckern
förde, hvor han blev undervist af faderen og privatlærere, kom 1802 på 
artillerikadetskolen i Kbhvn, blev 1805 sekondløjtnant og gjorde derpå 
lang karriere i hæren. Med støtte i hans efterladte erindringer fortælles 
udførligt om hans samvær med prins Frederik (VII), som han førte tilsyn 
med og bl.a. fulgte på en udenlandsrejse 1826-28, samt om Christian 
VIII, for hvem han 1839-48 var generaladjudant. Desuden erindringer 
om Frederik VI og den øvrige kongefamilie. - DBL.

544 Friedrich von Pechlin (1789-1863), diplomat
Selvbiografi på tysk i: Danske Magazin 8.rk. IV, 1971-74, s. 225-353; suppleren
de redegørelse vedrørende 1850 s. 1-30.

Til 1857. - Adelsmand, søn af amtmand og født på Nordborg på Als. 
Efter opvækst og skolegang i Holsten studerede han 1807-11 i Heidelberg 
og Kiel. 1811-15 og 1823-25 opholdt han sig i Kbhvn som embedsmand 
ved de tyske regeringskollegier og var 1815-23 legationssekretær og 1825- 
48 gesandt ved forbundsdagen i Frankfurt a. M. Derefter blev han brugt 
til forskellige diplomatiske sendelser og var 1852-56 guvernør over Lau-
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enburg. Overvejende embedsmandserindringer fra hans udenrigspoliti
ske virksomhed, men med personlige digressioner og en vis tidskolorit. 
Selvbiografien efterfølges (s. 353-63) af dagbogsoptegnelser frå 1861. - 
DBL.

545 Peder Jensen (1789-1867), lærer i Rødding ved Viborg 
Selvbiografi i: Fra Viborg Amt 1960, s. 16-30; noter s. 39-40.

Til 1866. - Søn af skrædder, senere lærer i Pederstrup nordøst for Viborg, 
se nr. 350. 1797-1812 var han ude at tjene i omegnen. Arbejdet var hårdt, 
helbredet svagt, men en husbond sørgede for at han forbedrede sin skole
lærdom. 1812 hjælpelærer, fra 1816 lærer i Ravnstrup vest for Viborg 
samtidig med at han i nogle år uddannedes på præstegårdsseminariet i 
Fallesgårde. 1830 lærer og kirkesanger i Rødding. Derpå mest om fami
lieforhold.

546 Johan Nielsen (1789-1867), fynsk lægprædikant
Træk af Johan Nielsens Liv. Middelfart 1867. 39 s. - 4. Oplag 1894.
Johan Nielsen: Min Kamp med Baptister og Mormoner. Fortsættelse af‘Træk af 
Johan Nielsens Liv’. Middelfart 1868. 32 s. - 4. Oplag 1894.

Til 1866. - Søn af husmand og født i Øksendrup syd for Nyborg. Han 
kom ud at tjene 9 år gammel, konfirmeredes da han var 17 og levede 
længe splittet mellem verdslighed og hang til Herren. Fra 1817 bosat i 
Skårupøre ved Svendborg, blev her vakt af de hellige og deltog fra 1826 i 
gudelige forsamlinger. I de ubehjælpsomt affattede erindringer fortæller 
han først og fremmest om sin tid som lægprædikant på Fyn og Lange
land. - DBL (1).
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Personregister

Der henvises til selvbiografiernes numre. Når en person er forfatter til en 
selvbiografi, er det pågældende nummer kursiveret.

Abildgaard, Peter 161
Abildgaard, Peter Chr. 276 466
Abrahamson, Werner 293
Adeler, Cort 115
Agerbeck, Otto Diderik Lütken 306
Ahlefeldt, Ditlev 71
Ahlefeldt, Fr. 103
Ancher, Peder Kofod 185
Andersen Viborg, Anders 76
Andersen Vandstad, Niels 82
Andresen, Christopher Schrøder 363
Astrup, Haagen Chr. 411

Baden, Gustav Ludvig 265 394
Baden, Jacob 265
Baden, Terkel 399
Bagge, Ove Georg Fr. 462
Bagger, Fr. 186
Baggesen, Jens 352 389 438
Balle, Nicolai Edinger 294
Balslev, Jens 152
Balslev, Rasmus 384
Bang, Anne Marie 497
Bang, Balthasar 478
Bang, Oluf Lund t 535
Barclay, Emerentze 522
Barhow, Hans 174
Bastholm, Chr. 277
Baudissin, Wolf 537
Bech, Fr. Julius 349
Bech, Jens 459
Bech, Marcus Chr. 527
Becker, Gottfried 138
Below, Marie 29
Bendahl, Fr. Chr. 297
Berckentin, Louise 231
Berg, Claus 11
Berg, Frants 11
Berg, J ens Jensen 364
Bering, Vitus 72
Bernadotte (Karl XIV Johan) 454
BemstorfT, A. P. 263
Bernstorff, Chr. Günther 540

BemstorfT, Elise 540
BernstorfT, J. H. E. 263, 266, 322
Bertouch, Fr. Julius 371
Biehl, Charlotta Dorothea 249
Bielke, Jørgen 77
Bielke Kaas, Henrik 146
Bierfreund, Fr. L. 502
Bille, Erik 36
Bing, Anders 4A
Binzer, Johan Ludvig Jacob 302
Birch, Andreas 348
Bircherod, Jacob 158
Bircherod, Jens 120
Birckner, Michael Gottlieb 337
Bjerregaard, Martha 227
Blache, Hans Henrik 523A
Blicher, Niels 311
Blicher, Steen Steensen 311 504 525
Blix von Oppen, Johan Fr. 406
Bloch, Jens 386
Bloch, Jørgen Carstens 211 215 213 238
Bloch, Niels Brønlund 220
Bloch, S. N.J. 436
Bloch, Tønne 258
Blom, Emanuel 307
Biome, Hans 14
Bluhme, Joh. Barth. 139
Blücher, G. L. 454
Boje, Andreas 442
Bolt, J. Fr. 422
Borch, Ole 85
Borgaard, Albrecht 121
Bostede, Mauritz 17
Boye, Jens 203
Brahe, Jørgen 40
Brahe, Tyge 12
Brandt, Niels Poulsen 39
Bredahl, Chr. 511
Bredal, Anne Margrethe 117
Brestrup, Johan Chr. 468
Brochmand, Jesper 26 62
BrockdorfT, Julie 280A
Brorson, Hans Adolf 160
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Brorson, Johan Peter 238
Brun, Constantin 396 434
Brun, Ebbe Jensen 36
Brun, Friederike 396 434
Brun, Johan Nordal 352
Brunnes, Johan Victor 360
Brunsmand, Johan 99
Bruun, Johs. Severin 486
Bruun, Malthe 424
Bruun, Niels 333
Brünnich, Morten Thrane 270
Bryske, Lisbet 27
Brøllund, Lars Graversen 332
Buchwald, Henrik 528
Budde, Jonas 108
Burgwedel, Elise Friederique 485
Buxtorf, Johs. 45
Bülow, Johan 249 320 327
Bärens, Johan Hendrich 373

Cappel, Joachim Dieterich 318
Carl af Hessen 291485
Caroline Mathilde 230 285 300
Carstens, Asmus 326
Caspersen, Hans 505
Castenschiold, Joachim 288
Christian IV 14 35 37 48 60 71
Christian VI 135 164 181 187 214
Christian VII 251 282 286 291 300 301 320
Christian VIII 456 543
Christian August af Nord borg 92
Clausen, Jacob 75
Claussen, Anders 510
Clemens, J. Fr. 309
Colbiørnsen, Jacob Edvard 289
Collin, Jonas 465 466
Conninck, Fr. 278
Cortemünde, Johan Petersen 111
Cramer, Andreas Wilhelm 367
Cranmer, Thomas 4

Dalgas, Carl 531
Dalhoff, Falk Lauritsen 102
DalhofT, Herlov 233
Dan, Lars Chr. 279
Danneskiold-Løvendal, Carl Woldemar 437
Davout, L. N. 454
Deigaard, Jørgen 542
Demath, Elise 540
Dietz, Martin 397

Drachardt, Chr. 191
Drewsen, Chr. 473
Drewsen, Johan Chr. 473
Drewsen, Ophelia 473
Dyssel, Johan Arndt 239
Daa, Claus 23A 49

Eckersberg, C. W. 506
Eckstorm, Andreas 398
Egede, Hans 191 246
Eller, Hans Brun 262
Engelstoft, Laurids 453
Erslev, Poul Poulsen 428
Eschels, J ens J acob 344
Ewald, Carl 543
Ewald, Joachim 237
Ewald, Johs. 284

Faber, Nicolai 539
Faber, Peder Ditlev 421
Fabricius, Jacob 16
Fabricius, Johan Chr. 298
Fabricius, Otto 296
Fabritius, Hans Urban 513
Falkenskiold, Seneca Otto 272
Falster, Chr. 215
Faye, Gerhard 366
Feld, L. S. 509
Fester, Diderich Chr. 255
Fibiger, Bertram Treven 179
Fleischer, Esaias 253
Fleischer, Johan Seckmann 170
Flindt, Jacob 423
Flor, Lars 538
Fogtmann, Nicolai 532
Forle, Fr. Jespersen 57
Foss, Jens 89
Foss, Laurits 525
Foss, Niels 32
Frederik II 4A 5A
Frederik III 70 77
Frederik IV 133 149 176
Frederik V 148 187
Frederik VI 291 320 336 465 487 509 518 

519 543
Frederik VII 444 543
Frederik, arveprins 286
Frederik den Store 291
Frercksen, Paul 232
Friborg, Jens Christopher 308
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Friis, Chr. 44 58
Friis, Fr. Chr. 295
Friis, Gabriel Michael 383
Friis, Hans 83
Friis, Hans Nielsen 31
Friis, Jacob 182
Friis, Otto Engelsted 534
Friis, Peter Edvardsen 154
Fuiren, Henrik 125
Fønss, Peter Severin 391

Gartner, Herman 515
Gerner, Henrik 169
Giessing, Christopher 225
Gjørup, Thomas 416
Glahn, Adam Wilhadt 452
Glahn, Henrik Christopher 271
Grave, Erik Mogensen 79
Green, Johs. 181
GrifTenfeld, Peder 51
Grubbe, Sivert 19
Grundet, Jens 10
Grundtvig, N. F. S. 470 509 533
Grüner, Gustav 148
Grønbech, Hans Jensen 93
Grønlund, David 204
Graae, Niels Chr. 242
Gude, H. 293
Gude, Jacob 329
Guldberg, Ove 300
Gunnerus, Johan Ernst 217
Gyldendal, Søren 287
Gyldenløve, Chr. 119
Gøye, Sibylle 91

Hagerup, Ejler 267
Hans, konge 1
Hans den Yngre 14
Hansen, Chr. 241
Hansen, Elisabeth 447A
Hansen, Hans Chr. 324
Hansen, Henning 236
Hansen Rønne, Henning 407
Hansen, Jens 212
Hansen, Jesper 9
Hansen, Peder 301
Hansen, Peter 530
Hanssen, Lorens 315
Hansteen, Christopher 514
Harboe, Johs. 140

Hauch, Bertel 131 
Haxthausen, Chr. Ove 471 
Haxthausen, Gregers Chr. 257 
Hedegaard, Chr. Ditlev 165 
Hee, Jørgen 201 
Heiberg, Peter Andreas 342 352 
Helkand, Anders 44 
Helvad, Niels 18 
Hennings, August 300 
Hennings, Wilhelm 207 
Hersleb, Peder 149 
Hersleb, Peter Lorents 216 
Hertel, Chr. Vest 310 
Hertz, Jens Michael #09 
Hessen, Carl af291485 
Hessen, Louise af 291 357 
Hichmann, Niels Josten 214 
Hildesheim, Johs. 14 
Hjort, Viktor Kr. 400 
HofT, Henrik Muhle 387 
Hofman, Hans 197 
Hofman (Bang), Niels 463 
Hofman, Tycho 199 
Hojer, Andreas 151 
Holberg, Ludvig 142 188 
Hoick, Hans 413 
Hoick, Henrik 41 
Holm, Peder 177 
Holst, Paul Chr. 464 
Holstein, Philip Christopher 159 
Holsten, Adam Christopher 210 
Holsten, Adolph Hans 92 
Holsten, Ditlev Cai 376 
Holsten, Hieronymus Chr. 103 
Holten, Carl Henrik 456 
Hooglant, Simon 195 
Homemann, Claus Frees 319 
Hornemann, Jens Wilken 425 
Hornsyld, Jens 341 
Huth, Wilhelm 302 
Huulegaard, Arendse 284 
Huulegaard, Thomas 283 
Høegh, Chr. Fr. 518 
Høegh-Guldberg, Ove 300 
Høffding, Oluf 126 
Høst, Jens Kragh 435 
Høstmark, Jens Nielsen 252 
Hövelen, Conrad 91 
Høyberg, Wille 188
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Ingemann, Bernhard Severin 536

Jacobsen, Jürgen 475
Jacobsen, Niels 15
Jacobsen, Villum 496
Jacobæus, Holger 112
Jacobæus, Johan Adolf 162
Jarlsberg, Fr. Chr. Wedel 342
Jensen, Chr. 60
Jensen Viborg, Hans 73
Jensen Nordmand, Jacob 70
Jensen, Lambert 40
Jensen, Niels 474
Jensen, Peder 545
Jespersen Forle, Fr. 57
Jessen, Carl Wilhelm 392
Jessen, Hans 314
Johan Adolf 16
Johan Bugislav af Nordborg 103
Judichær, Søren Poulsen 43
Juel, Iver 2
Juel, Just 122 143
Juel, Niels 104
Juul, Jens Pedersen 231
Juul, Ove 67
Juul, Peder Nielsen 96
Jürgensen, Jürgen 490
Jürgensen, Urban 460
Jørgensen, Stephan 351

KarlV5A
Karl X Gustav 78
Karl XIV Johan (Bernadotte) 454
Kaster, Hans 224 274
Keller, Johs. 472
Kier, Peter 432
Kierstrup, Carl Fr. 438
Kiærulf, Claus Mortensen 97
Klem, Johs. Michael 219
Klevenfeldt, Terkel 129
Klingberg, Laurits 244
Klopstock, Fr. G. 367
Klotz, Stephan 55
Koch, Hans Peter 228
Kofod Ancher, Peder 185
Kold, Peter Henrik 202
Kolding, Poul Jensen 24
Krabbe, Fr. Michael 234
Krabbe, Tyge 1
Krafft, Dethlev Nikolaus 377

Krafft, Johann Melchior 134
Kraft, Ole 323
Krag, Fr. Chr. 280
Krag, Jens 100
Kragelund, Peder Jensen 49 
Kragh Høst, Jens 435
Kraglund, Hans Schack 222 
Kratzenstein, C. G. 270
Krogstrup, Otto 200
Købke, Johan Peter 385 
Körbitz, Johan Christoph 64
Kaas, Johanne 47
Kaas, Henrik Bielke 146

Lang, Knud 215
Langballe, Thomas 382
Lange, Chr. Wilhelm 325
Lange, Erik 13
Langeland, Elise Friederique 485 
Langeland, Rasmus Johs. 485 
Langgaard, Anders 192
Larsen, Jens Henrik 439
Lassen, Laurits 172
Lasson, Ivar Chr. 335
Lasson, Jens Fr. 519
Lasson, Peder 56
Laurberg, Hans Hatting 495 
Lauridsen Vejle, Anders 65 
Lauridsen, Jørgen 20
Lauridsen, Ægidius 22
Leck, Anders Lauritsen 52 
Lehn, Abraham 107
Leonora Christina 50 78 129
Lerche, Chr. 196
Leschly, Jens 359
Liebenberg, Michael Fr. 417 
Lindegaard, Peter 346 
Lindemann, Thomas 106
Linné, Carl 298
Lintrup, Søren 156 161
Lorck, Melchior 5
Louise af Hessen 291 357
Luja, Laurids 127
Lund, Olaus 493
Luxdorph, Bolle Willum 205 
Lyche, Sigvard 356
Lütken, Fr. Christopher 163 
Lüttichau, H. H. 280A 
Lüttichau, Julie 280A 
Løn borg, Fr. Hansen 178
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Løwenklau, Jens 48
Løvenskjold, fam. 370
Løvenørn, Poul 158

Madsen, Mogens 6
Madsen, Rasmus 23
Magnusson, Arni 248
Malling, Ove 303
Mangor, Anne Marie 497
Mangor, Christopher Heerfordt 173
Martensen, Hans Andersen 500
Melbye Thor 292
Meldal, Augustinus 334
Meza, Chr. Jacob Theophilus 338
Mikkelsen, Mads 63
Mohr, Ancher 345
Moltke, Adam Gottlob 187
Moltke, Adam Ludvig 360
Moltke, Adam Wilhelm 455
Moltke, Fr. 399
Moltke, Gebhard 495
Moltke, Joachim Godske 455
Monrad, Johan 101
Mortensen Vejle, Anders 53
Mortensen, Niels 422
Mossin, Hans 206
Motzfeld, Peter 51
Motzfeldt, Peter 467
Mozart, W. A. 449
Mule, Ulrik Chr. 451
Munch, Emerentze 522
Munch, Jacob 522
Muus, Hans 354
Muus, Jacob 155
Müller, F. A. 235
Müller, Frantz Henrich 256
Müller, Hans Henrik 290
Müller, Johs. 347
Müller, P. E. 453 461
Mynster, J. P. 424 446 455
Münter, Fr. 375
Münter, Friederike 396 434
Möinichen, Chr. 141
Møinichen, Morten 42
Møller, Elias 376
Møller, Jens 479
Møller, Jens Bertel 328
Møller, Nicolaus 260
Møller Spandet, Niels 533
Møller, Poul Martin 515

Møller, Rasmus 388
Mønster, Hans Peter 441
Mørch, Terkel 412

Nansen, Hans 94
Napoleon 352
Neergaard, Jens Veibel 466 
Neumann, Jacob 434
Newton, Isaac 162
Nielsen, Chr. 415
Nielsen, Johan 546
Nielsen Strandgaard, Morten 419
Nielsen, Niels Martin 517
Nielsen, Peder 8
Nissen, Lorenz 331
Nissen, Niels Lang 433
Nissen, Nikolaus 87
Noe, Martha 227
Nold, Chr. 133
Norcross, John 147
Nordborg, Christian August af92 
Nordborg, Johan Bugislav af 103 
Nordmand, Jacob Jensen 70 
Numsen, Fr. 322
Nübling, Theodor Ulrich 404 
Nylgaard, Peder Nicolai 484 
Nyerup, Rasmus 362
Nyholm, Christoffer 194
Nysted, Hans Olufsen 123

Olafson, Jon 37
Olavius, Johs. 80
Oldendorph, Johs. 4
Olufs, Hark 180
Olufsdatter, Maren 8
Oppen, Johan Fr. Blix von 406

Pade, Johs. 316
Palladius, Peder 7
Paludan, Jens Jacob 494
Paludan-Müller, Jens 430
Pavels, Claus 424 455
Pechlin, Fr. 544
Pedersen, Absalon 7
Pedersen, Geble 7
Pedersen, Søren 457
Pedersen, Thøger 59
Perlestikker, Anders Pedersen 28 
Pestalozzi 429
Peter den Store 122 143
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Petersen Cortemünde, Johan 111
Pflueg, Chr. Carl 245
Pingel, Jacob Chr. 304
Pingel, Jacob Severin 304
Pienge, Johs 167
Piessen, Louise 230
Plum, Fr. 365
Plum, Jacob Severin 372
Pochsten, Oluf Rasmussen 88
Podebusk, Predbjørn 21
Pontoppidan, Erik 164 255
Poulson, Poul 135
Pram, Chr. 340
Prom, Mads 63

Quitzow, Anne Margrethe 114

Rafn, Ole Nicolai 458
Rahbek, Kamma 368
Rahbek, Knud Lyne 342 368 424
RahlfT, Georg 378
Ramus, Chr. 402
Rantzau, Conrad 444
Rantzau, Ditlev 92
Rantzau, Henrik 5A
Rantzau, Peder 90
Rasch, Søren Nielsen 508
Rask, Rasmus 524
Rasmussen, Jens 526
Rasmussen, Thomas 290
Reedtz, Peder 66
Reich, David 94
Reiser, Carl Fr. 218
Resen, Peder Hansen 84
Reuss, J. F. 229
Reventlow, Benedicte Margrethe 193
Reventlow, Chr. Ditlev 186 193 339
Reventlow, Claus 258
Reventlow, Conrad Ditlev 186
Reventlow, Fr. 525
Reventlow, Ludvig 316
Reventlow, Vilhelmine Augusta 250
Reverdil, E. 251
Rhod, Laurids Christensen 25
Rhodius, Ambrosius 54
Rhoed, Andreas 243
Riese, Otto 180
Ring, Chr. 128
Rist, Johann Georg 454
Robert, Lars Peter 498

Rolsted, Niels 370
Rosen, Christiane 418
Rosenkilde, Chr. Niemann 520
Rosenkrantz, Elisabeth Bille 381
Rosenkrantz, Gunde 80
Rosenkrantz, Jørgen 3 8
Rosenkrantz, Marcus Gjøe 381
Rosenkrantz, Niels 86
Rosenkran ts, Palle 30
Rosenørn, Peder 189
Rosing, Michael Julius 521
Rostgaard, Fr. 132
Rostgaard, Hans 81
Rostgaard, Jens 113
Rothe, Carl Adolph 150
Rothe, Casper Peter 147
Rothe, Chr. 427
Rousseau 448
Rüde, Johs. 69 90 95
Ryge, Andreas Nicolaus 229
Ryge, Andreas Nicolaus 420
Ryge, Johan Chr. 492
Rønne, Henning Hansen 407

Saint-Germain, Claude Louis 245
Sames, Carl Erich 330
Sandberg, Gerhard 529
Sander, Levin Chr. 339
Schack, Ida Skeel Bille 418
Schaldemose, Fr. 507
Scheel, Bendix Ferdinand 313 
Schifter, Andreas 481 
Schimmelmann, Emst 300 454 
Schimmelmann, H. C. 300 
Schiøtt, Peter 512
Schlanbusch, Theodor Georg 336 
Schlegel, J. F. W. 362 401 
Schlegel, Johan Heinrich 362 
Schmettau, Samuel Leopold 286 
Schmidt, Johan Kyndesen 136 
Schmidt, Johan Ludvig 299 
Schmidt, Josias Daniel 393 
Schmidt, Petrus Marinus 312 
Schmitto, F. C. 474
Schouw, Joachim Fr. 541
Schow, Johan Henrik 168
Schrøder, Hans 61
Schrøder, Johs. 206
Schrøling, Henrich 95
Schulin, Johan Sigismund 212
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Schulin, Sigismund Ludvig 469 
Schulz, J. A. P. 505449 
Schumacher, Georg Fr. 431 
Schumacher, H. C. F. 343 
Schumacher, Joachim 51 
Schumacher, Peder 51 
Schytte, Kjeld Andersen 74 
Schæffer, Fr. Chr. 440 
Schønheyder, Johan Chr. 282 
Seefeld, Jørgen 38 62 
Seerup, Niels Terpager 156 
Seest, Mathias 468 
Sehested, fam. 245 
Sehested, Christiane 60 
Sehested, Hannibal 50 60 109 
Sehested, Steen Maltesen 13 
Seidelin, Chr. 275 
Seidelin, Claus 171 
Seidelin, David 191A 
Seidelin, Frederik 126A 
Selmer, Marie Louise 512 
Serène d’Acquéria, Louis 390 
Sibbern, Hans 259 
Siboni, Giuseppe 488 
Simonsen, L. S. Vedel 491 
Siverud, Johs. 224 
Skeel, fam. 82 
Skeel, Otto 74
Skriver, Peder Nielsen 8 
Skaanlund, Matthias 119 
Smidt, Claus Langhaar 374 
Smidt, Lars Andersen 369 
Smith, Daniel Peter 503 
Smith, Jeppe Hansen 358 
Smith, Laurids 327 
SneedorfT, Hans Chr. 355 
Sommer, Mogens 379 
Sophie Magdalene 367 
Sorgenfrey, Fr. Julius 246 
Spandet, Niels Møller 533 
Sperling, Otto 50 
Sponneck, Wilhelm 466 
Späth, Carl 483
Stage, Rasmus Jensen 157 
Stampe, Christine 426 
Stampe, Henrik 198 
Steenbuch, Hans 124 
StefTens, Henrich 429 446 455 
Stephensen, Magnus 380 
Stolberg, C. G. 317 357

Stolberg, Catharine 317
Stolberg, Julie 357
Strandgaard, Morten Nielsen 419
Struensee, Johann Fr. 261 266 272 285 329
Strøm, C. L. 429
Studsgaard, Chr. Beverlin 240
Sturz, Helferich Peter 266
Suhm, Hedvig 166
Suhm, Peter Fr. 242
Suhr, Jochum Evans 480
Sundt, Chr. Ulrich 408
Svaning, Hans Jensen 45
Sverdrup, Bernt 261
Sølle, Jørgen 184
Sørensen Testrup, Chr. 144
Sørensen, Jens 110
Sørensen, Jens 350
Sørensen, Paul 69

Talleyrand 352
Tauber, Erich Giørup 501
Tauber, Johan Henrik 287 400 436
Teilman, Andreas Charles 226
Testrup, Chr. Sørensen 144
Tetens, Stephan 447
Thalbitzer, Sophie Dorothea 448
Thestrup, Frands 116
Thestrup, Rasmus Pedersen 34
Thorlacius, Børge 453 461
Thorlacius, Skule 281409
Thorup, Peter Nicolai 489
Thorvaldsen, Bertel 426
Thott, Ove 72
Thura, Helene Catharina 268
Thurah, Didrik 175
Thurah, Laurids 176
Thaarup, Fr. 414
Tidemand, Nicolai 410
Tinglev, Nis Hansen 90
Tode, Johan Clemens 269
Top, Diderik 223
Top, Hans Peter 221
Tostrup, Matthias 190
Toxen, Rasmus 208
Toxwerdt, Andreas Gabriel 403
Treschow, Niels 321
Treschow, Willum Fr. 523
Treven Fibiger, Bertram 179
Tu tein, Julie 449
Tuxen, Nicolai Henrik 516
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Uldall, Peter 2Ä5
Ulfeldt, Corfitz 50 78
Ulfeldt, Leonora Christina 50 78 129
Undall, Andreas 273
Urne, Dorthea Sophie 129
Urne, Lave 47
Ussing, Rasmus 477

Wadskiær, C. F. 255
Wagner, Carl Fr. 405
Valdemar Christian 60
Wandal, Hans 118
Wandal, Peder 46 
Vandstad, Niels Andersen 82 
Vedel, Anders Sørensen 10
Wedel Jarlsberg, Fr. Chr. 342
Vedel Simonsen, L. S. 491
Vejle, Anders Lauridsen 65
Vejle, Anders Mortensen 53
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WerlaufT, Erich Chr. 499
Werner, Matthias 193A
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Westenholz, J. D. W. 247
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Weyse, C. E. F. 449
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Vind, Iver 35 65
Winding, Jens Poulsen 58
Vinding, Rasmus 66 68
Winge, Gerhard 194
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Winther, Rasmus 137
Witzleben, Henning 357
Witzleben, Julie 357
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Wolsing, Jørgen 353
Worm, J acob 105
Worm, Jens 207 209 222 225
Worm, Matthias 98
Worm, Ole 33
Voss, Michael 104
Vossbein, Gunde 115
Wulff, Hans 395
Wulff, Jens 450
Wøldike, Andreas 322
Wøldike, Peter 199

Zahrt, Jochum Fr. 183
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Ægidiussen, Laurids 22
Æreboe, Rasmus 122 143

Oehlenschläger, Adam 470 482
Ørsted, A. S. 470 476
Ørsted, Hans Chr. 470476

Aall, Jacob 445463
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Stedregister

Der henvises til selvbiografiernes numre. Når en lokalitet er - eller tillige 
er - fødested, er det pågældende nummer kursiveret.

A. De nordiske lande med hertugdømmerne og de danske kolonier (Danmark m.v. 
ordnet efier landsdele).

Anholt 190 
Blekinge 89
- Karlshamn 102 111
- Sölvesborg HO
Bornholm 109 115 273 340 407414 527
- Bodilsker 379
- Ghristiansø 527
- Hammershus 185
- Klemensker 306
- Rønne 565
- Vestermarie 310
- Østerlars 185 
Falster 410 452 483 504
- Falkerslev 228
- Horbelev228
- Kirkeby 442
- Kirkeby, Nørre 525
- Nykøbing 75 126A 133 171191A 280 327

334 436 452 495
- Riserup452
- Stadager 442
- Stubbekøbing 246
- Torkildstrup 536
- Vedby, Nørre 228 452
- Vennerslund 366
- Vestensborg 366 
Finland 143 408
Fyn 2736 61 87 100 102 117 131 148 158

165 182 191 200 203 210 258 351 365 483
525 539 546

- Allerup201
- Allested 2/5
- Assens 100 179 231 243 285 292 341
- Avernakø 145
- Bemstorffsminde 528
- Bogense 51 351 441
- Borreby 288

- Brahetrolleborg 5A 186
- Broby, Nørre 451
- Broby, Sønder 213
- Brylle 152
- Brændekilde 524
- Dalby 116
- Diemæs 376
- Egense 546
- Elvedgård 491
- Espe 20
- Fjellerup 745
- Føns 137
- Fåborg 137 200 213 274 351
- Gamtofte 191A 275
- Gelskov 92
- Gerup316
- Glorup 495
- Harreslevgård 519
- Heden 304
- Hellerup 9 20 370
- Hesselager 413
- Hofmansgave 463
- Holme kloster 5A
- Horne 156
- Hvidkilde 320 346
- Hågerup96 316
- Hårslev 384
- Juelskov 186
- Kerteminde 91 155186354 363 430
- Kølstrup 179 534
- Kålshave 384
- Langesø 91
- Lyndelse, Nørre 451
- Løj tved 754
- Marslev 534
- Middelfart 101258 292 349 436
- Nyborg 9 40 100 109 114 116 128 179 191

529370 475445 463 502
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TFyn]
- Odense 9 11 17 20 28 60 120127 130 149

152158 186 201 208 211213 231 243 259
275 279 287 292 311 320 323 349 362 365
370 400 430 436 447 451 456 462 480 492 
501519 524 528 539

- Rods teenseje 245
- Rolsted 570
- Rugård 40
- Røde mølle 369
- Sandagergård 114
- Sanderumgård 320
- Seden 243
- Skamby 213
- Skerninge, Vester 137 425
- Skårupøre546
- Svanninge413
- Svendborg 1825/45495
- Søby 304
- Søllinge919
- Søndersø 243
- Thurø 157
- Tommerup 152
- Troense 369
- Tåsinge 203 369 531
- Udby 502
- Uggerslevgård 245 335
- Valdemars slot 531
- Wedelsborg 507
- Vejlev gård 376
- Øksendrup 545
- Ørbæk 40 96 136
- Ørkilds mølle 519
- Ørsted 362
- Østrup gård 376
- Åby, Vester 316
- Asum 243
Færøerne 37 94 508

Gotland 43
- Visby 43 
Grønland 232 248 344
- Christianshåb 220
- Glaushavn 220
- Frederikshåb 296
- Godthåb 170 191
- Holsteinsborg 271
- Nipisat 170
- Ny Herrnhut 191

Halland:
- Varberg/95A 
Helgoland 431
Holsten 14 17 48 7/95 131 134 149 153 164

258 291 300 395 446 540 544
- Altona 91 257 265 339 357 359 394 431449 

483
- Bannesdorf377
- Breitenburg 444
- Fehmarn 377 378
- Fehmarnsund 359
- Glückstadt 91 94257545
- Itzehoe 5/5559
- Kiel 116 122 134 135 139 210 298 316 339

359 367 371 376 377 399 430 432 454 469
483 492 528 544

- Kolbergerheide81
- Marienlust 387
- Niendorf 454
- Pinneberg 300
- Preetz 87
- Segeberg 5A 313
- Sehestedt 330 518
- Stedingshof5/7
- Wilster 247 431

Island 5794 128 248281372 380 490
- Olafsvik 372
- Skalholt 380

Jylland 9 29 60 67 74 87 137 150 159 167 172 
188 246 264 307 322 391 404 410 468 483 
493

Jylland, Nørre-:
- Abildtrup415
- Alheden 303 385
- Alling 27/
- Alrø555
- Ansager 65
- Anst 252
- Asmild kloster 387
- Astrup 303
- Auning23
- Balle 76
- Barret 258
- Bjergager 311
- Boller 255
- Bork, Sdr. 552
- Borris 415
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[Jylland, Nørre-:]
- Brande 91
- Brandstrup 172
- Bredstrup 231
- Brøndum 283
- Bustrup 1
- Bøvling2
- Clausholm 83
- Dalby 458 495
- Darum 204
- Dej bjerg 215
- Dronningborg 8
- Ebeltoft 115
- Elkærholm 395
- Emdrup Mølle 383
- Engum 100
- Estrup 395
- Fallesgårde 545
- Fanø 383 508 542
- Fausing 23
- Flade 97
- Fole 57 222
- Fredericia 69 102 135 164 197 250 264 330

555388 405 412 447 55/
- Frederiks 385
- Frederiksdal 472
- Frederikshavn 525 508
- Fruering 178
- Fårup 39
- Gellerup 542
- Gerum97
- Gesten 252
- Grenå 136 137 516
- Grindsted 212
- Grundet, Store 280A
- Gudumkloster 75 227
- Guldager 489
- Gødvad 76
- Gørding 332
- Hald 333 387
- Hals 386
- Hammer (ved Horsens) 272
- Hammer (ved Nr. Sundby) 198
- Hanherred, Vester 294
- Hanstholm 192
- Harreslev 182
- Hedensted 43 458 495
- Hjardemål 192
- Hjørring 307 442
- Ho555

- Hobro 345
- Holbæk 727 172 442
- Holbækgård 442
- Holmsland 552
- Hornslet 8 79
- Horsens 123 208 235 287 315 323 547 390

423 447468 533
- Hunderup215
- Hurup 458
- Hviding237
- Hvirring 233
- Høm 65
- Hørmested496
- Kalø 8 80
- Karup 385
- Katholm 189
- Klim 192 200
- Kolding 24 36 69 197 281 455501
- Korning 123
- Kvistrup434
- Kærgaard 239
- Lading 39
- Langeskov 477
- Langholt 225
- Lemvig 264
- Lejrskov 268
- Lerbæk 381
- Lyngholm 153
- Løsning 123
- Løvenholm 391
- Mariager 136
- Marie Magdalene 416
- Mors 188 192 247
- Mosbjerg 496
- Mov 420
- Nebbegård 450
- Nebel, Vester 283
- Nibe 136
- Nordby (på Fanø) 383
- Nykirke 383
- Nykøbing 188 192
- Nølev 135
- Nørholm 226
- Overgård 247
- Ovtrup312
- Pederstrup 350 545
- Randers 1556555089 136 150772225

330 341 345 442 484 504 542
- Randlev 311 504
- Ravnstrup (ved Viborg) 545
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[Jylland, Nørre-:]
- Ravnstrup (Ørum sogn) 97
- Ribe 2 8 10 15 21223136 4549 57 63 65 

6598 101 131 156160168176 184 204 211
215 222 237 258 315 400 409 455436 447 
477489 532

- Rinds herred 144
- Ringkøbing 227 312 419516
- Rosenholm 3 8
- Ryumgård 387
- Redding 545
- Sabro39
- Saksild 135
- Salling 303
- Sebber 526
- Seem 204
- Seest69
- Sejerslev 247
- Silkeborg 387
- Simested 15
- Sindal 496
- Sindbjerg 131
- Skade 117
- Skaføgård 3 8
- Skanderborg 15 301 495
- Skerrildgård 197199
- Skive 141
- Skjoldborg 358
- Skodborg 252
- Skrumsager 226
- Smidstrup 574
- Spentrup 311 333 504
- Starup, Øster 311
- Stauning 332
- Stoustrup 388
- Stubbergård 2
- Støvringgård 381
- Sæby 203 496
- Søbygård 135
- Testrup (ved Viborg) 744
- Testrup (ved Århus) 54
- Thisted 53 358 366 382 542
- Thorning 472 504
- Thy 248
- Tjele 280A 311
- Todbjerg 428
- Torsted 358
- Torup 192 200
- Tversted 206
- Tyregod 509

- Udby 172
- Uldum 477
- Varde 312 547411
- Veggerslev25
- Vejle 10 53 60 65 13 \208 327 450 463 531 

542
- Vendsyssel 330
- Vestervig 137 147 150
- Viborg 13 32 38 62 72 73 75 80 87 97 105

122 141 150 225 246 260 303 307 347 351
386 387 405 412 416 447 542

- Vilslev 215
- Vindum 172
- Vium 311504
- Voldum 345
- Vorbasse 237
- Vust 192 200
- Ødum 345
- Øsløs 382
- Åby 25
- Ålborg 15 24 2548 102 116 120 131 188

198 239 240 258 287 295 323 358 359 386
397 419459496531

- Ålsø 523A
- Århus 2 23 32 33 34 39 44 79 93 102112

123 136164175 776189 201 209 310 330
348 410 412 423 430 439 441 462 501 509 
523A 547

- Aas 47
Jylland, Sønder:
- Agerskov 493
- Als 103 140 164 190 231 243575331 334 

447 544
- Amalienburg 530
- Amrum 180
- Arnis 530
- Arrild 81113
- Asserballe 334
- Asserballeskov 316
- Augustenborg 140
- Bedsted 255361
- Blans 506
- Blåkrog 506
- Borne 139
- Bredebro 237 395 450
- Broager 140
- Christiansfeld 237 268 280A 382
- Døstrup 238
- Eckenis550
- Eckernförde 543
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[Jylland, Sønder:]
- Êggebek 377
- Flensburg 5 16 18 55 71 90 33 \ 471492 

500 530
- Föhr 344
- Gelting 475
- Glücksburg 159
- Gottorp 16 291 331
- Gram 222
- Gråsten 103
- Haderslev 4 18 46 61 140 228 269 322
- Hagenbjerg 164
- Haik 140
- Hellevad IS
- Hovslund 432
- Husum 134 431
- Højer 395
- Karlum 151
- Kegnæs 331
- Ketting334
- Kosel 331
- Langenes 232
- Lovrup5/4
- Lysabild 334
- Løgum, Øster 432
- Løgumkloster 160 286
- Magstrup 46
- Medelby 557
- Nieblum 344
- Nordborg 103 164 243 544
- Nortorf377
- Oland 232
- Oldemorstoft S7
- Randerup 160
- Rendsburg 16 139 176 293 336 343 405 

495538
- Rurup 599
- St. Jürgens 326
- Schleswig 166 196 246 284 291 295357 

377 431
- Sommersted 156 199 252
- Svenstrup (på Als) 190
- Süderstapel 134
- Sønderborg 14 331 397
- Tinglev 90
- Tønder 16139 160 269 298318 395 397
- Ulkebølle 231
- Vonsild 69 90 94
- Øsby 48
- Østerby (ved Tønder) 415

- Åbenrå 286 432
- Åstrup 228

Langeland 157 351 412 483 525 546
- Egeløkke 509
- Rudkøbing 296 351 470476
Lauenburg 544
Lolland 193 280 348 452 525
- Birket 510
- Bådesgård 510
- Dannemare510
- Engestofte 196
- Erindlev 75
- Fejø 442
- Femø 379
- Fuglse 353
- Gammelgård 411
- Holeby 353
- Horslunde 193 503 5/9
- Knuthenborg 353
- Købelev 439
- Lindet 510
- Maribo 129 402
- Nakskov 28 116 221223 294 529
- Nielstrup 196 423
- Nordlunde 193
- Norre 353
- Olstrup 75
- Radsted 280
- Ravnsby 447A
- Rødby 510
- Sakskøbing 503
- Søholt371
- Vestenskov 75 294
- Vindeby mølle 510
- Østofte 239

Møn:
- Stege 73 442

Nordsøen 355 508
Norge 9 17 32 37 40 50 52 70 7799 100 102

104108 119 123 125 146 148 149 150 153
161 164 169 170 174177181 182 194 196
292203 204 2742762772/9229224 232
248 254 261 264 271 273 289 296 298 307
314321325 334 340 359 366 372 381386
387 393 394 398 403 496 4/9 414 418 424
429 445 446452 456 464467 513 515 517
522529
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[Norge]
- Akershus 70 181 261 349 464
- Arendal 418
- Bergen 4A 7 49 50 52 142 164 206 220 312

334 352 424 434 508
- Bremsnæs40
- Christiania 11 50 54 161 217 289 321 347

359 3985/4
- Drammen 93 256 393 434
- Eidsvold 336 464
- Finmarken 267
- Frederiksstad 467
- Hardanger 170
- Kongsberg 202 270 318 464
- Kragerø 214
- Kristiansand 254 273 301 398
- Larvik 125
- Munkholm 272
- Nordlandene 44
- Oslo se Christiania
- Porsgrund 444
- Røros 161
- Sande 194
- Spitsbergen (Svalbard) 37 344
- Trondheim 40 44 99 149/6/216 217 255

267274 282 321 327 349

Ostindien se Trankebar samt afsnit B 

Samsø 378 410
- Besser 34 295
- Kolby 295
- Onsbjerg 45
- Tranebjerg 295
Sejerø 88
Sjælland 41 81 91 113 149 222 248 253 294

299 330 375 406 411 419
- Alkestrup 308
- Amager 400 457 474 477
- Antvorskov 36 466 540
- Asmindrup421
- Aunsøgård 308
- Bagsværd 527
- Bavelse 194
- Benløse 422
- BernstorfT540
- Birkerød 245
- Bistrup 438 463
- Bjarnede 194
- Bjeverskov 229

- Boeslunde 255 403
- Brede 438
- Bregentved 187 455
- Brønshøj 216 290
- Dragsholm 49 170
- Eggerslevmagle 253
- Eggård [?] 283
- Eskildstrup 411
- Esrum 234
- Fredensborg 239 269 324 494 521
- Frederiksberg 482
- Frederiksborg se Hillerød
- Frederiksdal 469
- Frederikskilde 484
- Frederikssund 102
- Frydendal 82
- Fuglebjerg 479
- Fyrendal 2$ 58 68
- Fårevejle 49
- Gentofte 224 428
- Gierslev 279
- Giesegård 194 418
- Gimlinge 36
- Grevinge 290
- Gunderslev 236
- Gunderslevholm 400
- Gyrstinge441
- Havdrup 126
- Havrebjerg 457
- Hellestrupgård 5/7
- Helsinge, Kirke 105
- Helsingør 25 37 4181 109 112 163 170

193 202 221 223 225 265 285 301 304 321
324 328 338 363 379 394 399 409 414 434
446 448 462 480 484

- Herlufsholm 24 26 41 58 66 67 68 75 99
240 319 368 402 515 532 534

- Hesselø498
- Hillerød (og Frederiksborg) 149 154 157

168 169 183 194 206 233 238 239 412 441
466 494 514

- Himmelev 190
- Holbæk 128 439 502 503
- Højby 168
- HßjelseÄ?
- Højstrupgård 308
- Hørsholm 367 394 424
- Hårlev 466
- Jemløse, Sdr. 50
- Juellund 456
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[Sjælland]
- Jungshoved 421
- Jægersborg 428
- Jægerspris 253 262
- Kalundborg 77 174 462
- Karrebæk 479
- Knabstrup351
- Kongsted 74
- Korsør 337 365372389409
- Kregme429
- Krogerup 132
- Kronborg se Helsingør
- Kærup422
- København (kun enkelte begivenheder) : 

Belejringen 1658-59 70 81 86 96; Ilde
branden 1728 124218; Ildebranden 1795 
260 329; Slaget på Reden 329 403 477 
503; Bombardementet 1807 308 329 411 
416 429 445 448 458 473 477 486 502 525 
534 535

- Køge 26110 133 418
- Ledøje 162
- Lidemark 229 420
- Lyngby 245 262
- Lystrup 19
- Løvenborg 370
- Magleby 334
- Magleby, Store 474
- Mern 503
- Næstved 128 143 168 244 253 319 371
- Næstved, Lille 24
- Nykøbing 297 439
- Nøddebo 478
- Pedersborg 484
- Præstø 469
- Ravnstrup 23A 342
- Refsnæs33
- Ringsted 62 301 441
- Roholte290
- Rosenborg 81 346
- Rosendal 411
- Roskilde 35 36 43 53 88 128 157 191 204 

225 226 229 253 283 287 290 305 307 348 
393 409 429 439 446 480 503 523 525 541

- Rungsted 357
- Rødovre 216
- Sjællands Odde 526
- Skamstrup 82
- Skelby 236 241
- Skellebjerg 167

- Skelskør 154 797 234 230
- Skensved 126
- Slagelse 62 74 75 105 125 150 223 272277

283 294 308 328 365 429 479 511 520 536
- Slaglille 194
- Slagslunde 340
- Slangerup 105 233
- Smørum 162
- Snostrup 157
- Sorø 23A 24 30 35 36 45 52 57 60 66 68 72

82 83 88 92 117 126 162 185 253 304 320
355 376 379 430501 514 532

- Spjellerup 455
- Stavreby427
- Stenløse 155
- Stigs Bjærgby 386
- Store Heddinge 88 322
- Strandmøllen (Nordsjælland) 473
- Strøby 334
- Sørbymagle 63 236 241
- Tersløse 167
- Tjæreby 169
- Tureby 91
- Tuse 128
- Ty bjerggård 427
- Tygestrup66
- Tølløsegård 193
- Tømmerup494
- Tårnby 400 477
- Udby (ved Holbæk) 57
- Udby (ved Vordingborg) 509
- Uggerløse 370
- Usserød 393
- Vallensbæk 458
- Vallø 74 229 317 322
- Vedbysønder 300
- Vejby-Tibirke 223
- Veksø 155
- Vemmetofte 202 219 357
- Vibygaard 133
- Vig 421
- Vinderød 429
- Vognserup 370
- Vordingborg 43 253 265 352 421 480 525
- Ølstykke 183
- Ørslev 310 409
Skåne 3 12 32 43 47 57 72 86119 153
- Gladsakse 474
- Glimminge30
- Hälsingborg 6 79 146
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[Skåne]
- Kristianstad 89 102
- Landskrona 6
- Lund 6 9 19 23 73 76 7982 89 101 106 119 

193 A
- Malmö 23 42 125
- Smidstrup4A
- Vandstad 82
- Ven 12 285
- Ystad 42
Store Bælt 471 494 516
Sverige 2 9 19 77 91 147 148 159 210 267 

371 387 404 435 474 481; se også Blekin
ge, Halland, Skåne

- Göteborg 193A
- Härnösand 99

- Kalmar 1
- Stockholm 148 158 193A 537
- Uppsala 99 193A 256 298

Trankebar 37

Vestindiske øer 241 312 344 363 484 494
- St. Croix 241 340 374 456 480 494 500
- St. Thomas 250 392 435 484 515

Ærø 157184 316 447 485
- Marstal 316 425
- Ærøskøbing 157 223 397

Østersøen 232 306 344 494 508

B. Verden uden for de nordiske lande (områder uden for Europa ordnet efter verdens
dele, lokaliteter i Europa efter lande).

Afrika 475 530
- Algier 180 195 246
- Constantine 180
- Guinea 307 312 364
- Magador475
- Marokko 195 475
- Tunis 195 481
Amerika se Nordamerika, Mellemamerika,

Sydamerika
Asien:
- Benda 297
- Bengalen 364 517
- Indien 517
-Java 297 528
- Kina 203 248 505 517; jvf. Ostindien
- Konstantinopel 5 223
- Ostindien 37 246 306 364 517
- Smyrna 250 277
- Tyrkiet 121 248
Atlanterhavet 355
Australien 530
- Tasmanien 490

Belgien se Nederlandene
Böhmen 24 42
- Prag 83 488

England 30 33 37 38 41 50 57 58 67 83 85
112 118 121 122 135 147 164 174 198 199
234 263 269 298 316 347 348 351 401 447 
470475 484 490 505 515 517

- Chatham 487 517 526
- Edinburgh 515
- Lambeth Palace 4
- London 4 162 171 191 309 330 343 425 

438 454 460 475488515517
- Oxford 132
- Skotland 269 298 515
Estland:
- Øsel 60 709
Europa 124 132 142 269

Frankrig 13 30 32 33 35 38 41 46 50 68 71 72 
82 83 84 85 86 87 89 90 98 101 108 112 
122 145 158 173 174197 199 210 234 263 
267 269 288 298 316 351 352 368 386 390 
423 425 448 453 456 461 470 478 481 482 
507 528 531

- Caen 87
- Corsica 528
- Franche-Comté 360
- Lyon 276
- Montpellier 390
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[Frankrig]
- Paris 30 71 130 132 158 162 171 180 198

207 309 330 343 352 390 437 447 454 460
463 471 482 507

- Poitiers 30
- Sète 441
- Strasbourg 21 171 173 198
- Toulouse 390

Holland se Nederlandene

Italien 5 24 32 33 41 50 60 71 82 84 85 87 89
98 101 112 199 234 263 298 375 482 488
507

- Milano 326
- Padova 84 89
- Rom 2 399 402 426

Letland:
- Riga 18 42 386

Malta 250
Mellemamerika og Vestindien:
- Jamaica 475
- Mexico530
- Vestindien 246 517; se også afsnit A: 

Vestir diske øer
Middeln vsområdet 104 122 195 246 248

250 25 i 344 439 475 481 494

Nederlandene 5 13 26 30 33 35 38 46 50 57
58 59 68 70 72 77 80 82 83 85 86 87 90 98
101 108 111 112 113 118 119 122 129 135
141 146 148 164 171 173 195 198 234 269
275298 347 415 423 453 481 484 507 528

- Amsterdam 50 71 94111 162 208 232 278
347

- Leiden 57 84 89 112 156 191A 197 207
- Nijmegen 119
- Scheldefloden 526
- Waterland 346
Nordamerika 182 184 200 450 456 475 484

517 530
- Bethlehem 382
- Charleston 344 494
- Illinois 530
- Labrador 191
- New York 456
- Savannah 494

Polen 58 103 143
- Danzig 17 94 126A
- Schlesien 169
Portugal 528
- Lissabon 232

Rusland 83 103 122 143 272 298 408 454 
488 530 535

- Archangelsk 344
- Kiev 143
- Moskva 143
- St. Petersburg 143 166
- Ukraine 103

Schweiz 19 32 33 35 71 251 272 298 326 360
429 460 478 482 507 531

- Basel 45
- Bern 171
- Geneve 309
- Zürich 478
Spanien 32 50 60 84 86 121 344 454 507 517

528 529 530
- Madrid 330
Sydamerika:
- Brasilien 70 530
- Colombia 530
- Paramaribo 382

Tyskland 5 4A 5A 11 13 19 22 24 30 32 33
35 38 39 40 41 45 46 50 52 58 59 63 71 77 
82 83 84 87 89 91 92 98 103 107 109 112
118 138 146 158 166 173 174 199 202 210
217 222 246 263 267 273 284 285 291 312
347 351 368 375 386 401 425 429 438 444
445 446 450 453 454 456 470 478 482 485
507 531 544

- Altona se afsnit A: Holsten
- Ansbach 246
- Berlin 166 171 173 286 305 309 378 466 

485 540
- Blixen 106
- Brandenburg 14
- Bremen 63 176 312
- Bremervörde 91
- Celle 230
- Danzig 17 94 126A
- Darmstadt 266
- Dessau 339
- Ebersdorf 268
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[Tyskland]
- Einbeck 247
- Eisleben 150
- Emmerich 33
- Frankfurt am Main 107 544
- Giessen 124
- Gnadenfeld 382
- Gotha 375
- Grimma 54
- Gottingen 247 263 265 282 294 319 333 

348 386 399 401 402 447 463 466 491
- Halle 140 150 151 165 174 213 240 301 

446 491
- Hamburg 16 23A 31 505159 70 71 94 125 

134166180 208 246 269 284 316 344 378 
446 454 466 519

- Hannover 95 153 263
- Harzen 256
- Heidelberg 544
- Helgoland 431
- Helmstedt 16 87 151 213
- Herrnhut 159 169 182 191 192 200
- Hessen 71 291 302
-Jena 165 174 199 217 240 301
- Karlsbad 431
- Kassel VI6 291543
- Kemberg 54
- Küstrin 360
- Køln 2 6
- Königsberg 43 54
- Leipzig 10 12 14 36 51 127 140/9/4 197 

246 263 265 275 282 294 298 333
- Lippstadt 55
- Lübeck 5 9 18 34 61 87 92 134 247 326 

446 530

- Lüneburg 16 18 33 247 305 312
- Marburg 55 198
- Marienborn 184
- Mecklenburg 90 153 159187
- Meissen^
- Münster 103
- Naumburg 126A
- Nordhausen 171
- Nürnberg 126A
- Pfalz 472
- Pommern 131 149 150 153599
- Preussen 121 288 291
- Pyrmont 221
- Rheinsberg 305
- Rhinegnene 146 150
- Rhinen 431
- Rostock 4 16 18 42 49 55 106
- Rügen 122
- Sachsen 3 38 106 150 367
- Schlesien 169
- Schwaben 404 405
- Soest 55
- Ulm 404
- Wetzlar 134
- Wismar 1
- Wittenberg 3 4 6 7 10 30 54 61 73 106 154

140

Ungarn 103
- Budapest 121

Østrig 19 87 263 284 288 368 375 466
- Wien 5 42 121 482 488 528 540
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Emneregister

Der henvises til selvbiografiernes numre. En række emneord er betegnel
ser for selvbiografernes stilling, erhverv, nationalitet (anden end dansk) 
m.v., men meget hyppigt forekommende stillingsbetegnelser som huslæ
rer, kapellan og præst er ikke medtaget.

Adelsdamer 27 29 47 114 129 230 280A 317 
357 485 540

Adelsmænd 1 2 3 4A 5A 12 13 19 21 23A 30 
35 38 41 48 60 64 66 67 71 77 83 86 92 
101 103 122 176 187 196 198 210 226 257 
263 286 288 320 342 357 371 381 390 437 
444 469 471 483 518 537 544

Advokater 285 289 435 523 542; sønner af 
280 283 302 523 525 539

Ammer 145 301
Amtmænd 71 189 197 210 253 267 286 300 

307 336 366 381 391 414 469; sønner af 
146 150 226 257 380 528 433. Jvf. Stat
holdere

Amtsforvaltere 81 113 131 141 307; sønner 
af 152 300 363

Annus climactericus 80
Apotekere 126A 138 171 173 256 318; søn

ner af 138 171 191A470 476
Arbejdsmænd 63 69 248 474
Arkitekter 176
Arkivarer 132 244
Artilleriakademiet i Kbhvn 467 543
Astrologi 5A
Astronomer og astronomi 12 114 
Auktionsforvaltersønner 177

Bagere 385; sønner af 305 385
Ballonkonstruktører 438
Barberkirurger se Kirurger
Beridersønner 440
Betjentsønner 165
Bibliotekarer og biblioteker 62 80 84 118 

132 269 277 362 398 402 409 499
Billedhuggere og -skærere 11 426; sønner af 

11426
Birkeskrivere 374
Biskopper 6 11 16 26 49 55 62 79 116 120 

149 159 164 201 211 217 240 254 258 282 
294 301 348 349 365 375 386 388 400 409 
424 430 434 441 447 455 461 532 539

Blinde 352 418 534
Blomsterelskere 80 413
Bogbindersønner 179 520 
Boghandlere 404 
Bogholdere 221 
Bogtrykkere 260 412 468; jvf. Korrekturlæ

sere
Borgmestre 15 31 40 44 84 94 98 440 502

525; sønner af6 26 56 72 154
Botanikere 50 85 361 425 463 541 
Bryggere- og Brændevinsbrændere 69 212

227; sønner af 193 413 419 
Brødremenighed se Herrnhutere 
Buntmagersønner 417 
Byfogeder 25 351 394 411 502 525; sønner af

52 280 285 349
Byggespekulanter 416 
Byskriversønner 203 348 
Bødkere 358
Bønder 8 69 87 90 133 295 353 415 422 457

472 508 510 526 531 ; sønner af 15 34 3 7
63 69 81 87 113 131 144 157 220 224 248
314 331 332 346 350 353 360 362 370 374
378 388 403 415 422 432 442 457 472 496
500 508 510 526 542. Jvf. Forpagtere, 
Landboere

Clairvoyance 412

Danselærere 462
Danske lov 56
Degne 9 28 36 96 179 233 295 316 345 384

397 413; sønner af90 190 228 237 243
255 310 345 428 523A

Digtere 72 80 91 96 105 142 160 205 249 269
284 317 339 340 352 356 366 389 396 424
468 447A 478 482 504 507 509 511 528
536

Diplomater 2 3 14 19 30 60 64 66 71 122 148
300 330 454 537 540 544; sønner af 148 

Ditmarskertoget 4A
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Doktorvitæ 177 198 199 206 211 240 258
276 277 282 289 294 319 321 338 343 375
378 379 380 388 401 409 435 439 441 453 
455 476 479 491 515 532 539

Dommere 38 56 87 119 141 158 165 170 199
351 373 380 387 391 394 435 533; døtre af 
497; sønner af 127 134 214 219 273 423 
478 480

Drejere 70 413; sønner af 468
Drømme 397 412 447A
Dueller 466 518
Dyrlæger se Veterinærer

Embedsmænd (fortrinsvis i centraladmini
strationen) 64 131 132 141 197 198 205 
221 234 235 241 244 257 267 289 300 325
329 339 340 354 373 380 412 414 427 440 
464 465; døtre af 166 230 249 317 357; 
sønner af 14 132 135 218 251 266 277 286 
312 329 336 373 412 414 429 435 461 465 
492 512 515. Jvf. Kancellisekretærer, 
Kanslere

Engelskfødte selvbiografer 147 
Englandskrigen 1807-14 287 288 308 324

330 374 392 407 410 428 454 463 469 473
483 487 490 494 503 507 508 516 517 523
526 538; Københavns bombardement se 
Stedregister. Jvf. Napoleonskrigene 

Eventyrere 180 246 248 485 490

Fabrikanter 245 256 314 344 358 445 473
505; sønner af 261 473

Fangenskab i England 487 490 517 526; i 
Nederlandene 13; i Nordafrika 180 246 
475 481; i Sverige 159. Se også Fængsler 

Farverdøtre 418
Fattigvæsen 308 314 373 534; jvf. Vajsen- 

huset
Feltskærer se kirurger 
Fiskeri jvf. Hvalfangst 
Fiskersønner 419
Fogeder 8 44 81 86 102 144 395; jvf. Byfoge

der, Herredsfogeder, Ridefogedsønner, 
Sognefogeder

Forbrydere se Fængsler 
Forfattere se Digtere 
Forpagtere 186 412 421 466; sønner af 97

194 245 308 351400 510
Franskfødte selvbiografer 360 390 437 
Frimurere 375

Fysikere 358 470 514
Fængsler og fængselsfanger 50 54 78 147

224 266 272 356 394 474 490; jvf. Fan
genskab

Gartnere 346 413
Godsejere 2 3 83 92 101 132 133 144 153 186 

189 197 210 226 288 342 371 376 387 390 
391 411 463 466 469 478 484 491 ; døtre af 
280A 447A; sønner af 186 196 197 199 
210 226 263 288 303 342 387 391 411 469 
491. Jvf. Landboere

Godsforvaltere og -inspektører 17 253 366
376; sønner af 235 281 430 

Godsspekulanter 387 
Grafikere 5 309 
Grevefejden 2 
Grønlandsfarere se Stedregister 
Guldsmede 5 9 
Guvernører 241 392 544 
Gæstgivere 360 393 416; sønner af 324 466

Handelsmænd se Kræmmere, Købmænd,
Vinhandlere

Havedyrkning 80 315 413 428 
Hedekolonisering 197 303 385 
Henrettelser 201 329
Herredsfogeder 387 394 525; sønner af 75

128 
Herredsskrivere 383 
Herrnhutere 159 169 182 184 191 192 200

214 227 237 268 280A 382 384 
Hestevæsen 466 
Historikere o.lign. 10 27 33 72 84 142 144

151 197 225 229 242 362 375 394 399 402 
435 461 479 489 491499 

HofTer, hofmænd og hoftjeneste 3 4A 5A 10
16 64 67 77 79 139 140 149 187 230 251 
269 277 291 294 300 320 336 342 357 367 
371 444 456 518 535 540 543; sønner af 
hofmænd 518. Se også Pager 

Holger Danskes krønike 41 
Hollandskfødte selvbiografer 278 
Holstenere 5A 71 92 103 166 207 300 313

317 339 378 444 449 454 483 544 
Hosekræmmere 472 
Hospitaler 162 245 373 455 535; sønner af

hospitalsansatte 455 477 
Husbestyrerinder 129 166 418 
Husflid 247 315 373 413
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Hushovmestre 186
Husmænd 69; sønner af376 546 
Hvalfangst 232 344 
Hørkræmmere 416; sønner af 279 
Håndværkere se Bagere, Billdehuggere,

Bogtrykkere, Bødkere, Drejere, Guld
smede, Instrumentmagere, Juvelerer, 
Karetmagere, Kobbersmede, Kobber
stikkere, Parykmagere, Possementmage- 
ré, Rebslagere, Skræddere, Smede, Sned
kere, Urmagere, Vævere 

Håndværkerdøtre 418 
Håndværkersønner 28 88 133 167 179 183

188 204 260 287 301 305 309 339 341 358
364 385 417 426 460 468 490 505 506 508 
513 520 524 545

Ildebrande 124 140 152 194 218 260 329 
41645510

Ingeniørofficerer 176 178 245 302 
Instrumentmagere 358; jvf. Urmagere 
Islændinge 37 248 281 380 
Italienskfødte selvbiografer 488

Javanesiskfødte selvbiografer 295 
Jurister 38 56 84 151 185 198 199 289 367

401 476; se også Advokater, Dommere 
Juvelérer 246 513; sønner af 133 513 
Jøder 201 228 246 475

Kalendariografer 18 
Kalmarkrigen 23A 25 30 
Kammeijunkere se Hoffer 
Kancellisekretærer 2 14 19 35 38 41 141; jvf.

Embedsmænd
Kandestøbersønner 167 
Kanniker 10 11 22 
Kanslere 66 67; jvf. Embedsmænd, Mini

stre
Kantorer 225 229; sønner af 229 247 
Kapelmestre 305
Kaperi, Kaperkaptajner 147 344407 415

490 498 517 530
Karetmagere 358 
Katolikker 130 200 
Kemikere 85 256 318 343 
Kirurger 42 111 125 207 218 269 343; søn

ner af42 218 282
Klokkere 398
Klubliv 329; jvf. Værtshusliv

Kludekræmmere 312 510 
Klædemagersønner 309 
Kniplingskræmmere 314 395 450 
Kobbersmede 438; sønner af 287 
Kobberstikkere 5 309 
Kogebogsforfattere 418 497 
Komponister 305 449 
Konduktører 176 178 302; sønner af 173 
Kontorister 131 241 352 354 356 372 386

393 403 412 427 459 465 484 513 542; se 
også Skrivere

Kornmåler og -skriversønner 240 389 
Korrekturlæsere 211 231
Korttegnere 110 255 302 406; jvf. Landmå

lere
Krige se Grevefejden, Ditmarskertoget, 

Syvårskrig, Kalmarkrigen, Trediveårs- 
krigen, Svenskekrigene, Skånske Krig, 
Tyrkerkrige, Store Nordiske krig, Span
ske arvefølgekrig, Napoleonskrigene, 
Englandskrigen

Krigskommisærer 87 113 131 390 403 
Kræmmere 63 308 312 314 395 416 449 450

472 510; sønner af279 395 449 450. Se 
også Købmænd

Kunstakademiet 309 326 346 399 426 
Kurantbanken 256
Kvartermestre 131 150 253 302; sønner af 

115 163 289 538
Kvinder, selvbiografier af 27 29 47 78 114 

117 129 166 227 230 249 268 280A 317 
357 396 418 447A 448 485 497 522 540 

Kældersvende 8 52
Kærlighed og Ægteskab (udvalg) 71 91 101

174 249 274 284 404 405 412 448 449 457 
466 477 485 511 518 530

Købmænd 31 34 40 52 94 125 208 246 278 
308 314 364 372 484 527 539; døtre af 
448; sønner af4 5 10 17 26 31 33 52 61 73 
94 110 191 195 207 208 221 223 244 274 
278 279 307 318 319 321 323 333 354 431 
434 439 445 458 527. Se også Kræmmere, 
Vinhandlere

Lakajer se Tjenere
Landboere og landboforhold, karakteristik

ker af 133 144 216 303 534 536
Landboreformer 215 342 376 427 
Landhusholdningsselskabet 466 
Landkadetakademiet 176 293 408 456
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"Landmænd se Bønder, Forpagtere, Gods
ejere, Godsforvaltere, Husmænd, Land
boere, Proprietærdøtre

Landmålere 300 406 410 450 459; sønner af
16. Jvf. Korttegnere 

Landøkonomer se Økonomer 
Leveregler o.lign. 186 241 416 443 542 
Litterater 188 193A 368 435 443 
Litteraturhistorikere og -kritikere 265 362

368
Livsfarer 14 81 99 122 126 143 152 155 159

161 177 218 224 239 325 419 504; jvf.
Ildebrande, Skibbrud, Sygdom 

Lodser 498 
Lotteriembedsmænd 459; sønner af 465 
Læger 32 33 50 54 85 89 112 130 151 269

338 343 347 358 378 492 515 535; sønner 
af89 141 217 298 338 446 535. Se også 
Kirurger

Lægprædikanter 546
Lærere (ved almueskoler) 95 157 248 316

331 345 350 397 412 413 428 432 496 500 
545

Lærere (ved latinskoler) 6 7 22 24 26 28 43
57 58 68 79 99 105 116 118 123 126 127
128 136 137 158 167 194 198 209 225 253
255 259 265 281 287 290 315 321 323 324
327 328 331 363 397 429 431 433 436 479
480 489 493 501 503 523A 534

Lærere (ved militærskoler) 293 502 
Lærere (ved seminarier) 339 429 
Lærersønner 22 32 50 62 79 120 158 209 264

265 315 316 352 356 377 379 394 399 447 
453 501

Magasin- og Materielforvaltersønner 256
410

Malere 178 326 413 506 522; sønner af 270 
Manikæere 200
Matematikere 255 264 514
Mineraloger 270 445
Ministre 187 198 257 263 303 444 476 540; 

jvf. Kanslere
Missionærer 191 220 271 296 382
Mordere og Mordforsøg 126 474 
Musik og Musikere 305 373 380 448 449

486 488; jvf. Kantorer, Organister 
Møllere 383 395 510 519; sønner af 326 393 
Murermestersønner 337

Napoleonskrigene 330 352 359 454 507 517
528 529 530; jvf. Englandskrigen 

Navigation 94 128 232 262 344 364 494 
Nordmænd 7 49 70 77 99 104 108 123 142

146 149 161 174 177 181 202 214216 217
219 220 224 254 261 267 273 289 307 321
325 334 336 340 359 366 381 398 406 410
424 434 445 446 464 467 514 522 529 

Notarer 143 484

Officerer i flåden 23A 104 122 163 175 195
196 234 250 355 392 481 494 516 538 

Officerer i hæren 1 4A 13 41 48 71 77 83 86
87 102 103 108 109 121 146 148 153 159
170 176 178 189 245 272 273 288 291 293
299 302 307 313 320 324 330 335 359 371
391 398 403 405 406 408 410 423 437 456
467 471 483 485 502 507 513 518 519 527
528 543; jvf. Krigskommissærer, Kvar
termestre, Soldater 

Officersdøtre 114 280A 485 
Officerssønner 91 92 103 109 111 142 147

153 161 170 187 189 205 210 234 242 245
250 272 293 299 313 320 330 335 343 371
381 387 397 406 408 437 443 456 467 483
516 519 537 543

Ordenskapitlet, se Ridderbiografier 
Organister 331 428 449; sønner af 136 259

433 482
Ostindiefarere 37 111 246 306 364 517 
Overformynderiet i Kbhvn 440 
Oversættere 114 175 231 249 421 537; søn

ner af484. Jvf. Translatører

Pager 91 109 146 159 174 187 250 286 371
423 456 518

Papirfabrikanter 473 
Parykmagere 125 312 
Perlestikkersønner 28 
Porcelænsfabrikanter 256 
Possementmagere 95 
Postembedsmænd 125 266 325 340 393 412

419 483; sønner af292 328 
Professorer 26 33 68 72 84 85 112 118 120

124 127 130 142 151 164 177 185 198 207
240 265 269 270 276 289 298 319 321 343
361 367 368 375 399 401 414 425 446 453
470 479 482 499 506 514 524 535 541; 
sønner af98 118 120 124 162 355 401 427
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Prokuratorer se Advokater
Proprietærdøtre og -sønner 220 227

Rebslagere 274
Redaktører 362 368 414 435
Reden, slaget på 329 403 477 503
Religiøse anfægtelser og kriser 130 159 181 

182 204 231 237 268; jvf. Herrnhutere
Rentenydere 262
Revisorsønner 277 412
Revolutionen i Frankrig 286 390 437 448 
Ridderbiografier 256 288 294 307 309 313 

314 315 320 335 340 358 359 364 365 366 
373 374 375 386 391 392 401 403 406 408 
409 417 425 434 437 440 441 450 453 461 
469 479 483 538 541

Ridefogedsønner 65 100 119 225
Rigsråder 1 3 4A 13 23A 35 38 77 
Rustmestre 70
Røgtere 63

Sang og Sangere 193 488; jvf. Kantorer
Schweiziskfødte selvbiografer 251
Sekretærer 251 300 456; jvf. Kancellisekre

tærer
Selskabsliv 101 329 356 405 413 421 424 446 

448 468 501 527 540
Selvkarakteristikker 196 234 264 277 298 

325 327 375 383 427 457 466
Seminarister 316 496 545; jvf. Lærere
Seminarium, Det pædagogiske, i Kbhvn 

339 480 489 501 503
Sindssygdom og Tungsind 4 205 251 345 

363 458 489
Skandinavisme 362 435
Skibbrud og farlige sørejser 37 122 143 147 

159 161 216 297 325 355 471 475 508 514 
530; jvf. Sømænd

Skibsbyggere 369 508; sønner af 143 369 
Skibshovmestre 170 312
Skibskonstruktører 234 355
Skibsredere 278 314 508 530; sønner af 110 
Skifteforvaltere 374
Skilsmisser 412 466 518
Skoleerindringer (udvalg) 16 28 67 79 136 

143 157 188 204 233 253 257 270 287 303 
319 323 328 356 368 416 421 429 436 439 
463 477 486 494 503 520 523A 527 536; 
jvf. Lærere

Skomagersønner 188 204 301
Skovridere 370; sønner af 398 409 507 
Skovvæsen 253 370 406
Skrive- og regnelærere 94 290 331 397
Skrivere 8 15 25 40 44 52 90 113 115 144 212 

235 244 372 374 376 383 389 419 450 541; 
sønner af200 329 389 404 429 438. Se 
også Kontorister

Skræddere 350; sønner af 339 524 545
Skuespillere 356 462 482 492 520; sønner af 

521. Jvf. Teatre
Skånske krig 88 102 109 110 113 115 121 
Slavehandel 312 364 530
Slaver se Fangenskab i Nordafrika 
Slotsforvaltersønner 262 482
Smede 70 472 505; sønner af88 183 358 364 

505. Jvf. Guldsmede, Kobbersmede
Snedkere 358 413 428; sønner af 506 
Sognefogeder 457 472
Soldater 37 63 70 95 110 122 246 284 356

360 404 405 457; se også Officerer
Sorenskrivere se Dommere
Spanske arvefølgekrig 121 146
Spanske tropper i Danmark 330 523 
Spådomme 158
Statholdere 5A 60 67 291; jvf. Amtmænd 
Statsbankerotten 411
Stempelpapirforvaltere 235; sønner af 461
Store nordiske krig 113 122 131 138 146 148 

150 153 163 170
Strejken 1794 385
Studedrivere og -opdræt 63 69
Studentererindringer (udvalg) 101 137 143 

165 214 233 255 287 323 327 424 429 431 
445 446 455 468 491 503

Stænderdeputerede 395 473 523 541 
Superintendenter se Biskopper 
Svenskekrigene 63 70 71 77 81 83 86 87 96 

97 100 102
Svenskfødte selvbiografer 193A 474 
Svindlere 485
Sygdom 5A 21 30 54 127 140 172 183 190 

207 276 305 350 378 404 412 504 517; se 
også Sindssygdom

Syngemestre 488
Syvårskrig, Den nordiske 4A
Syvårskrig, Den preussiske 245 
Søkadetakademiet 170 196 327 355 481 516 
Søkortdirektører 110
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Sømænd 104 147 180 232 246 248 262 306
316 344 364 407 415 475 487 490 494 498
500 508 517 526 529 530; sønner af 123
143 180 192 232 344 386 413 481 499 517.

Jvf. Officerer i flåden, Ostindiefarere 
Sørejser se Ostindiefarere, Skibbrud, Sø

mænd

Teatre, Teaterselskaber o.lign. 305 356 368
398 459 462 486 488 492 521 ; jvf. Skue
spillere

Tegnere 5 309 315 326 506; sønner af 276.
Jvf. Korttegnere

Telegrafer og Telegrafvæsen 406 443 
Tjenere 90 119 125 157 212 255 297 312 360

370 376; sønner af 392 459
Toldere og toldembedsmænd 25 40 93 102

125 193A 297 313 340 354 414 419 459
485 521 529; døtre af522; sønner af 24
172 193A 269 313 325 327 359 368 441
463 484 493 495 514

Translatører 163 352 484; jvf. Oversættere 
Tredi veårskrigen 29 38 42 48 63 71 77 
Trykkefrihedssager 352 362 394 476 
Tyrkerkrige 121 248
Tyskfødte selvbiografer 14 50 51 54 55 64 91

95 109 134 150 159 187 246 247 263 266
269 286 291 302 305 309 357 375 396 404
405 543

Tøn irersøn ner 508

Urmagere 358 382 460; sønner af 259 460 
490

Urtekræmmere 308; sønner af 449

Vajsenhuset i Kbhvn 237 261 283 329 348 
364 430

Vajsenhuset i Tønder 318 397
Vejvæsen 197 253
Versificerede selvbiografier 21 96 133 179 

183 395 535 542
Veterinærer 276 361 466
Vinhandlere 51 107 262 326; sønner af 107 

125 541
Viseforfattere 468
Vognmænd 486
Værtshusliv 37 356 468; jvf. Gæstgivere og 

Klubliv
Vævere 341

Zahlmestre 87
Zoologer 270 298

Ægteskab se Kærlighed

Økonomer og landøkonomer 163 247 298 
414 421 473 531


